Capítulo 5
Os ensinamentos de Jesus Cristo
Parábola da festa de casamento
A parábola da festa de casamento é um companheiro para a profecia do casamento de Cristo para os
Santos de Deus, que você pode encontrar em Apocalipse 19:7-8 .
E Jesus respondeu e falou a eles novamente por parábolas e disse, "o Reino dos céus é como um certo
rei, que fez um casamento para seu filho e enviou seus servos para chamá-los de que estavam ordenados para o
casamento: e eles não viriam." Matthew 22:1-3

Comparado ao céu
Jesus refere-se à seguinte como sendo comparado ao céu, mas eu vejo isso como sendo comparado à
adoração verdadeira e correta de Deus, que é claro se você fizer isso, o céu é mas um passo de distância. Como
é o caso na maior parte do livro do Apocalipse, esta parábola está repleta de simbolismos.
O rei é o Deus todo-poderoso.
O Reino dos céus é a verdadeira adoração de Deus.
O casamento é entre o Santo Evangelho de Deus (ensinamentos de Jesus) e os Santos de Deus.
Eles não viriam são aqueles que não dão a verdadeira e correta de adoração a Deus, (os judeus), e
mesmo que eles são convidados, (chamado por Deus), eles se recusam a mudar sua lealdade ao falso evangelho
de Satanás. Você também poderia pensar desses como tempo dos judeus de Jesus na história e os cristãos,
judeus e muçulmanos de hoje.

Os cristãos
Os cristãos de hoje acreditam que o domingo é o dia correto para observar o sábado, apesar de Deus
instruções muito específicas e comando que o sétimo dia é o dia correto. É por causa desta recusa em adorar a
Deus como ele ordena que traz aqueles cristãos em oposição à vontade de Deus.

Os judeus
Os judeus de hoje como no passado, rejeitar Jesus como Deus na carne de um homem, apesar de todas
as antigas profecias, especialmente aqueles do livro de Daniel, diz-nos que o Messias seria um homem de carne
e sangue, e só Jesus se encaixa essas profecias como sendo o Messias, ninguém mais nem chega perto. O tempo
de profecia das 70 semanas proféticas dadas no livro de Daniel, nos permitem calcular o ano em que Jesus é
batizado de 27 A.D.

Os muçulmanos
Os muçulmanos não vem para o casamento, mesmo que eles são o descendente de Abraão através de seu
filho primogênito, Ismael, porque como os judeus, eles rejeitam Jesus como o Messias, mas ao contrário dos
judeus, eles também rejeitam os dez mandamentos e a lei de Deus, de acordo com os livros da Bíblia.
Muçulmanos são cegos para a idéia de que o Corão é um livro independente, Considerando que, é claro
para mim que se traga ao alinhamento para os outros livros dos profetas incluindo o novo testamento então você
verá uma imagem muito mais clara de que Mohamed pregado. Falta-lhe o Corão os dez mandamentos e a
moralidade ensinado por Jesus, adicioná-los para a interpretação do que diz o Corão, e será de acordo com a fé
total como é praticado pelos santos de Deus.

Aqueles que são ordenado
Novamente, ele enviou adiante outros servos, dizendo: "Diga-lhes que são ordenado, eis que já preparei
o meu jantar: meus bois e meus rebanhos são mortos, e todas as coisas estão prontas: venham até o
casamento." Matthew 22:4
Acho que essas pessoas como os judeus, que primeiro tinham sido convidados durante a vida de Jesus,
mas Jesus rejeitado.

Mas eles fizeram luz do mesmo e passou seus caminhos, um para sua fazenda, outro para sua
mercadoria: e o remanescente tomou seus servos e suplicou-lhes acintosamente e matou-os. Matthew 22:5-6
Este versículo é dirigido principalmente nos tempos dos profetas do antigo testamento, e como eles
foram ridicularizados e em alguns casos, condenados à morte pelos judeus. Isto também pode ser mostrado para
incluir a Jesus, para quando ele ainda caminhou entre nós, os judeus, em sua maior parte, ridicularizado que que
Jesus ensinou e o tratou com desprezo também.
Os servos são os profetas do antigo testamento, bem como os apóstolos de Jesus.
Mas eles fizeram luz disso, refere-se àqueles que são cegos pelo falso evangelho de Satanás, que será
quando mostrado a verdade de Deus, rejeitá-lo e tirar sarro dos Santos de Deus, que tentam revelar a verdadeira
palavra de Deus para eles.
Foram suas maneiras, refere-se àqueles que continuam a dar culto no erro, como eles sempre
souberam, em vez de converter a verdadeira palavra de Deus.
Um para sua fazenda, outro para sua mercadoria é uma referência na busca de riquezas terrenas que
falso evangelho Satanás prega e incentiva como uma forma de cegueira do homem a verdadeira palavra de
Deus.
O remanescente levou seus servos e suplicou-lhes acintosamente e matou-os, refere-se àqueles que são
ofendidos por aqueles que pregam a palavra de Deus verdadeiro e só não gozar com ele, mas esforçar-se para
perseguir e matar os servos de Deus e seu Santo Evangelho, como é evidenciado pelos anciãos do templo tenta
matar todos que pregou Jesus o Messias , bem como aqueles que durante a idade média quando os Santos de
Deus foram perseguidos, torturados e assassinados pela Igreja de Roma, que chamou os Santos de Deus, herege
do (a) e bruxas, como forma de justificar os assassinatos.

A ira de reis
Mas quando o Rei ouviu, ficou irado: e ele enviou os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e
queimou a cidade deles. Matthew 22:7
Eu vejo o verso acima como uma representação do fim dos dias e Deus, desabafando a sua ira sobre
aqueles que rejeitam a verdade dele. Isso também pode ser mostrado como a nação de Israel, que são aqueles
que foram convidados para o casamento entre Jesus, (que representa o Santo Evangelho de Deus) e os judeus
que rejeitaram os ensinamentos de Jesus. Parte da destruição é evidente na destruição final da nação de Israel e

a deitar abaixo do Templo pelos romanos. É também um aviso sobre o fim dos dias e o segundo advento de
Cristo e a destruição de todos os que não são os Santos de Deus.

Esses oferecido não digno
Então ele diz aos seus servos: "o casamento está pronto, mas que foram ordenado não eram dignos.
IDE, portanto, em rodovias e como muitos como achareis, licitação para o casamento. " Matthew 22:8-9
Quando os judeus rejeitam Jesus, Deus virou-se para os gentios, e são aqueles que foram convertidos
para a verdadeira adoração de Deus, e quem sair e pregar o Santo Evangelho aos outros dos gentios, que
também se converteu. Estes versos são, portanto, uma profecia de Jesus de acontecimentos futuros, mas nem
todas as suas profecias estão longe demais para o seu futuro.

Boas e más
Então os servos foram para as rodovias e reunidos todos quantos encontraram, tanto mau e bom: e o
casamento foi decorado com os hóspedes. Matthew 22:10
Quando os apóstolos e outros saiu para pregar os ensinamentos de Jesus, nem todos os que vieram sobre
aqueles ensinamentos fê-lo por amor de Deus ou a crença na ressurreição e, portanto, não eram perfeitas na sua
fé, é por isso que o versículo acima descreve-los tanto como mau e bom. Isto pode ser refletido nos capítulos 2
e 3 do livro do Apocalipsee queixas de Jesus com os primeiros cristãos que foram deslizando em práticas
pagãs, não permanecendo fiel os ensinamentos de Jesus.

O vestuário de casamento
E quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem que não tinha uma roupa de
casamento. E disse-lhe, "amigo, como Chegastes vós em hither não ter uma roupa de casamento?" E ele
emudeceu. Matthew 22:11-12
A vestimenta é simbólico para o traje branco de um Santo de Deus, que é dado o nome de (Justiça), que
é definido como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus
Cristo. Este homem é um símbolo de todos aqueles que dão serviço de bordo para ser de Jesus, mas aquém do
esperado porque eles não obedecem a palavra e os mandamentos de Deus. Isto que sugiro é representado por

aqueles que chamam próprios cristãos mas dar serviço de bordo para Cristo, e que não respeitem o sétimo dia
sábado mas sábado dia primeiro de Satanás em vez disso.

Na escuridão
Então disse o rei aos serventes: "amarrem-mãos e pés e levem-no e lançou-o na escuridão: haverá
choro e ranger de dentes. Para muitos são chamados, mas poucos são escolhidos." Matthew 22:13-14
E lançá-lo na escuridão, é em referência o poço do fogo do inferno, que todos aqueles que não podem
ser definidos como um Santo de Deus será lançado no dia do juízo. Se você olhar para cima a frase, "trevas
exteriores", onde ele é usado em outros versículos da Bíblia, você vai ver que é uma referência ao fogo do
inferno e a morte eterna.

Choro e ranger de dentes
Haverá choro e ranger de dentes, para aqueles que disseram que tudo que você precisa a fim de ser
salvo é declarar Jesus como seu Salvador e nada mais. Estas também disseram que foram os dez mandamentos,
mas um acordo temporário entre Deus e os judeus, mas que elas não se aplicam aos cristãos, porque como
cristãos, vocês são salvos pela graça de Deus. Estas mentiras, cegará os fiéis, da verdadeira palavra de Deus e
assim irá impedi-los de ser parte do casamento. É por esta razão que, na parábola acima, o rei ordena que
aqueles que não estão vestidos em trajes de casamento serão jogados das trevas. O Traje de casamento sendo
o linho fino branco limpo da justiça.

Muitos serão chamados
Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, refere-se ao fato de que muitos nas gerações do
homem, uma vez que Jesus, será escolhido por Deus e convidado para o casamento, mas não é tudo para Deus
que vem, você deve querer vir de seu próprio livre-arbítrio. Se você, depois de ser tocado por Deus, que é como
você sabe que você foi escolhido, faz um esforço diligente para aprender e compreender a verdadeira palavra de
Deus, então vocês serão convidados para o casamento, mas se você acha que porque você ter sido tocado por
Deus, que automaticamente aceite para participar, você está enganado. Você deve ser vestida com as roupas de
casamento, que é a justiça, que só pode ser adquirida por seus esforços pessoais em conhecer quem é Deus e o
que ele defende e ajustando (vá através de um renascimento) sua personalidade e caráter moral à de Deus.

Crianças do Reino
E eu te digo, "que muitos virão do Oriente e do Ocidente e vamos sentar com Abraão e Isaque e Jacó,
no Reino dos céus, mas os filhos do Reino (de Israel) devem ser expulso na escuridão: haverá choro e ranger
de dentes. Matthew 08:11-12
Estes dois versos são uma referência para os judeus que historicamente são filhos do Reino de Israel,
mas quem ao rejeitar os ensinamentos de Jesus e rejeitar Jesus como Deus na carne de um homem, vai perder
essa posição e em vez disso, ser convertido na escuridão, mesmo se eles guardam todos os dez mandamentos de
Deus.

Lembre-se: você não é salvas pelo seu trabalha sozinha, mas também devemos crer na palavra de
Deus, e Jesus Cristo é a palavra.
E lançar-vos o servo não rentável na escuridão: haverá choro e ranger de dentes. Matthew 25:30
Como você pode ver cada um destes versos também nos diz que haverápranto e ranger de dentes. " Esta
é uma referência ao fato de que aqueles lançada na escuridão vão acreditar que eles são salvos, apenas para
descobrir que eles manter o falso evangelho de Satanás, não o Evangelho de Deus e, portanto, não são servos de
Deus.

O cordeiro
Esta parábola ajuda a dar compreensão para os seguintes versos.
Deixe-nos ser feliz se alegrar e dar honra a ele: para as bodas do cordeiro está vindo, e sua esposa se
fez pronto. Apocalipse 19:7
O cordeiro é Jesus Cristo, e sua esposa se feita pronta. Então, quem é a esposa de Jesus Cristo?

Esposa do cordeiro
e a ela foi concedida que ela deve ser vestida de linho fino, branco e limpo: para o linho fino é a justiça
dos Santos. Apocalipse 19:8

Se bem se lembram, as palavras, "matriz em linho fino, branco e limpo," é usado em outro lugar na
Bíblia, e sempre se refere a aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.

Bem-aventurados aqueles que freqüentam
e ele diz-me, "Write abençoado são os que são chamados para a ceia das bodas do cordeiro." E ele dizme: "estes são os ditos verdadeiros de Deus." Apocalipse 19:9
Você vê? Nesta parábola, muitos foram chamados para o casamento do rei, mas nenhum desses
convidados, estavam dispostos a vir, então o rei enviou seus servos para levar ao casamento, outros que
originalmente não tinha sido convidado. Isto pode ser mostrado no caso entre os judeus que rejeitam Jesus e os
gentios que abraçaram seus ensinamentos e seu caminho.

Dai a César
Depois foram os fariseus e levaram um advogado como eles podem tangle-lo em sua palestra. E eles
enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos, dizendo: "mestre, sabemos que são verdadeira e carest-turetamente a maneira de Deus, na verdade, nem para qualquer homem: para tu permanecerá não a pessoa dos
homens." Diga-nos, portanto, "o que tu pensas? É lícito dar tributo a César, ou não?" Matthew 22:15-17

Em conta para nenhuma pessoa
Regardeth não é a pessoa, que é uma frase que se refere a seu status social na vida. Deus não se importa
se você é rico ou pobre, só que você dar adoração a Deus como Deus ordena. Você pode ser um judeu rico, com
poder político e econômico, mas se você não dá verdadeira e correta adoração a Deus, tudo o que você tem é
para nada.
Você pode ser um cristão que freqüenta a igreja todos os domingos e lê a Bíblia regularmente, mas se
você não manter as leis de Deus e dar adoração a Deus, como ele, comandos, em seguida, seu culto é em vão.
Se você é um viciado em drogas, que atingiu o fundo da vida, não importa para Deus, se você então olha
para Deus e obedece seus mandamentos e pede a Deus para ajudá-lo a combater o seu vício e para te levar de
volta para a saúde. Deus não dá em conta quem você é agora, apenas quem você quer estar em relação com
Deus.

Um judeu que se recusa a Jesus como sendo o Messias, enfrenta só condenação, um cristão que se
recusa a observar o sábado do sétimo dia, enfrenta só condenação, um viciado em drogas, que parece a Deus e
obedece os mandamentos de Deus como parte de sua jornada fora do vício em drogas, é o caminho da salvação.
Deus não dá em conta para uma pessoa, mas Deus ter aviso de alguém que vê o seu erro e em seguida olha para
Deus para mostrar-lhes a verdade de Deus.

Tributo a dar
Nos versículos acima, Jesus está sendo dado um desafio; "é um pecado para pagar o tributo
(impostos) para o Império Romano?" A frase, "é lícito", refere-se à lei de Deus e Moses. O Império Romano
é uma nação pagã, e é na lei dos judeus para dar suporte ou ter qualquer tipo de associação com os pagãos é um
pecado. Portanto, sob a lei de Deus, é um pecado para dar apoio na forma de impostos para uma nação pagã?

Saber isto: se Jesus diz que é pecado, e então Jesus pode ser acusado de traição contra César, que é
punível com a morte. Por outro lado se Jesus diz que não é um pecado, então ele vai estar contrariando a lei de
Deus, tornando-se um blasfemo, que novamente é punível com a morte.
Mas Jesus percebeu sua maldade e disse, "por que vós me tente, hipócritas; Mostrai o dinheiro do
tributo. " E trouxeram-lhe um tostão. E ele disse-lhes: "de quem é esta imagem e Servius?" Dizem-lhe: "De
César." Então ele diz-lhes: "dai, pois, a César o que é de César; e a Deus as coisas que são de Deus. Matthew
22:18-21
O dinheiro do tributo é a cunhagem de moedas que os cobradores de impostos aceitar o pagamento de
seus impostos. Não permitirão que você pague com uma galinha ou um bode; Você deve vender essas coisas e
trazer apenas romana cunhagem para fazer o pagamento.
Jesus pede para ver uma moeda romana e nela está a imagem de um homem, que Jesus pergunta,
"Quem é esta imagem?" A imagem é o de César.

Terrenos versos divinos
Resposta de Jesus é simples; se a moeda tem a imagem de César, em seguida, a moeda deve pertencer a
César, portanto, devolver a César. Mas isso tem um significado maior do que isso. A moeda e o tributo são
simbólicos das coisas terrenas que estão disponíveis a partir da riqueza da terra. Jesus está dizendo, não mente
para as coisas da terra, mas dar a Deus seu coração, alma e mente e Deus verá suas necessidades terrenas. O que

isto significa para mim é que se você coloca sua vida nas mãos de Deus e não dar nenhuma preocupação para as
coisas terrenas, então Deus verá às suas necessidades, desde que você dá a verdadeira e correta de adoração a
Deus e abraça a moralidade de Deus e torná-lo sua moralidade.
Quando eles ouviram estas palavras, eles maravilharam-se e deixaram-o e seguiu seu caminho.
Matthew 22:22
Estes versos que todos se relacionam com a lição de que Jesus está a tentar ensinar, que é para não dar
preocupação ou se preocupe dessas coisas da terra, mas colocar o seu cuidado no que é necessário do para
herdar a vida eterna.

A hipocrisia dos ricos
Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: "os escribas e os fariseus sentar no banco
de Moses: todos, portanto, que o que assim sempre convidam você observar, observar e fazer; Mas não podeis
fazer depois de suas obras: para eles e dizem, não. " Matthew 23:1-3

A sede do Moses
Sede de Moses é referência para a posição que Moses realizada como líder da nação de Israel. Moses
realizou duas posições, do líder Civil, vamos chamá-lo governador e também como o líder espiritual da
Congregação dos israelitas.
Em sua capacidade como líder civil, as pessoas ou cidadãos da nação de Israel obedeceram seus ditames
ou leis que ligadas à sua governação.
Em sua capacidade como líder espiritual, Moses era representante de Deus na terra, e suas leis, (as leis
de Moses) refletido as leis do próprio Deus, desde que as leis de Moses não contradizer ou processar para efeito
de não os dez mandamentos.

Obedecer às leis civis
O que Jesus está nos dizendo, é que os escribas e os fariseus são os governantes da nação de Israel, e,
portanto, as leis civis que eles emitem, precisa ser acolhida pelo povo. Ao mesmo tempo, no entanto, Jesus nos
diz que os escribas e os fariseus não sente-se como representantes de Deus, como Moses fizeram. Isso é

revelado no seguinte: ", mas não podeis fazer depois de suas obras: para eles e dizem, não." A palavra
"Obras" refere-se a o esforço que se coloca em manter e observar os dez mandamentos e sendo
um com Deus. Isso Jesus nos diz que os escribas e fariseus "Dizem

e não".

Influenciados por Satanás
Eu já disse em mais de uma ocasião, nos escritos nesta página Web, que Satanás tinham influência se
não controle de sumo sacerdote e os anciãos do templo. O que Jesus está dizendo nos versos acima, é que estou
correto. Se você não dizer ou que pregam que é a palavra de Deus, então o que está pregando? Se você também
não conseguir manter e preservar a forma e a lei de Deus, então você não é de Deus. Se você não é de Deus,
então você é pagão.

Lembre-se: a palavra "pagão" significa, "não

de Deus," Portanto, os anciões do templo, para a

maior parte, não eram de Deus, portanto, o que eles pregavam, havia se tornado pagã.
Isto é verdade para a maioria das igrejas cristãs hoje. Entre outras coisas, eles pregam o primeiro dia da
semana como sendo o dia de Lordes de descanso, quando Deus deixou muito claro que o sétimo dia é o sábado
do Senhor teu Deus Êxodo 20:10.

Pesados encargos
Para que eles se ligam fardos pesados e graves para o cargo e coloque-as sobre os ombros dos homens;
Mas eles mesmos não irão movê-los com um dos seus dedos. Matthew 23:4
Os Pesados encargos são as sanções que os anciões do templo colocados sobre as pessoas ao longo de
gerações, que fez a observância do sábado algo a temer, em vez de uma alegria de passar o dia em comunhão
com Deus. Estas sanções não estavam em consonância com o espírito de Deus ou a intenção do sábado de Deus,
mas foi quase uma impossibilidade para não pecar contra. Isso fez com que a observância do sábado um dia de
pavor, não um dia olhar para a frente para então passar tempo em comunhão com seu criador.

Os mais velhos se isentar
Mas eles mesmos não irão movê-los com um dos seus dedos, é dizer que os sacerdotes do templo e
anciãos isentos se essas mesmas sanções.

Isso soa muito parecido com o que está acontecendo no governo americano. Aqueles no poder
promulgar leis que o povo tem que viver por mas eles se isentar essas mesmas leis. Você acha que talvez
Satanás tem influência sobre alguns no governo americano?

Por vaidade e aclamação
Mas todas as suas obras que fazem para serem vistos pelos homens: fazem ampla seus phylacteries e
ampliar as fronteiras de suas vestes e amo os quartos superior do banquete, e o chefe assentos nas sinagogas e
saudações nos mercados e a ser chamado de homens, Rabi, Rabi. Matthew 23:5-7

Lembre-se: a palavra "Obras" refere-se ao o

tempo e o esforço que é colocado em manter

a moralidade de Deus e dando a verdadeira e correta de adoração a Deus. Estas do templo, que
se tornou rico das doações que lhe é dadas pelo povo, ostentava sua riqueza e posições e piedade, ao ponto que
eles prenderam-se a ser superior ao povo.
A palavra "Phylacteries" é definido como: uma caixa de couro pequenos contendo tiras de
papel com escrituras escritas neles como lembretes de seus deveres religiosos.
A frase, ampliar as fronteiras do seu vestuário, refere-se as bordas de azuis que são comandadas de
Deus para ser usado pelos judeus a fim de lembrá-los para guardar os dez mandamentos. Isto é suportado pelos
seguintes versos.
E falou o senhor a Moses, dizendo: "fala aos filhos de Israel e oferecê-los que eles fazem franjas nas
fronteiras de suas vestes, ao longo de sua geração, e que eles colocaram sobre a franja das fronteiras um
ribband de azul: e vos será por uma franja, que vos podem olhar para ele, e lembre-se de todos os
mandamentos do senhor e fazê-las; e que vos buscam não seu coração e seus próprios olhos, após o qual vos
usam para ir de uma prostituição: que vós podem lembrar e todos os meus mandamentos e ser Santo para seu
Deus. " Números 15:37-40
O que Jesus está dizendo é que os anciãos do templo ampliado suas fronteiras de suas vestes, não para
ajudá-los a lembrar os mandamentos de Deus, mas para impressionar as pessoas, de sua piedade. Claro que só
mostra a hipocrisia deles, não a sua fé.

Não ser chamado de rabino
Mas não vos chamado rabino: por um é você é mestre, mesmo de Cristo; e todos vós sois irmãos.
Matthew 23:8
A palavra "Rabbi" é definido como: o líder de uma congregação judaica, ou o oficial chefe
religioso de uma sinagoga. Na Christian Faith é sinônimo de um padre ou pastor. Na religião muçulmana
seria sinônimo de um Mullah.
Como você pode ver, os olhos de Deus, somos todos igual, rico ou pobre, governante ou servo, nós
somos todos irmãos perante Deus. Os anciões do templo glorificar-se, então, para impressionar a população sua
superioridade. Para sua pregação falso evangelho e causando outros também cair da adoração verdadeira e
correta de Deus, os anciãos do templo será no final ser degradados por Deus, pela sua arrogância e falta de
obediência.
Para ser chamado de um rabino, é sugerir que você está acima de outros e não o seu servo. Dos Santos
de Deus, que levam, são servos de Deus e daqueles que levam, não mestres ou governantes como o rabino da
época de Jesus eram, mas servos daqueles que levam.

Ligar para o pai sem homem
E não chamar nenhum homem a seu pai sobre a terra: por um é vosso pai, que está no céu. Matthew
23:9
Quando li este versículo, acho que a Igreja Católica Romana e como espera-se que chamamos seus
sacerdotes "pai." Jesus contou-nos que não estamos a fazer isto. Isto para mim é outro identificador da Igreja de
Roma, sendo o anti-Cristo. A Igreja de Roma desafia não só os dez mandamentos, mas a vontade de Deus
também. Mesmo que Jesus nos disse para não ligar para qualquer homem "pai", a Igreja de Roma promoveu a
mesma, em desobediência direta a palavra de Jesus. A Igreja de Roma se chama Christian, mas como você pode
ser de Cristo se você prega em oposição aquilo que Jesus Cristo ensinou?

Chamar o mestre nenhum homem
Nem vos ser chamados mestres: para um é seu mestre, mesmo Christ. Mas aquele que é o maior dentre
vós será vosso servo. E todo aquele que deve exaltar-se deve ser abased; e ele que deve se humilhar será
exaltado. Matthew 23:10-12
O que isto está a dizer, é que aqueles que têm um conhecimento superior do Santo Evangelho de Deus
são não seus mestres, mas os teus servos. É a partir deles que você olha para encontrar a verdadeira palavra de
Deus; Portanto, eles estão dando o serviço para você.
Esta página da Web que você está lendo, eu dou para você como um serviço. Deus ordenou que eu
apresento a verdadeira palavra ao mundo, e eu estabelecido nesta página da Web para realizar o seu comando.
Servir a Deus, e em que o serviço, lhe servir os leitores.

Cale-se o Reino dos céus
Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Para vos Calem o Reino dos céus contra os homens: para
vós nem vão em vós mesmos, nem sofrer de vós os que estão entrando para ir pol. Matthew 23:13
Jesus está dizendo "Ai" a todos esses que pregam o Evangelho falso e mal. Eles serão julgados.
Para calar o Reino dos céus, é fazer com que aqueles que olham para alguém que percebem como
sendo um homem de Deus, para mostrar-lhes a verdadeira palavra de Deus. Quando essas mesmas pessoas
dizem mentiras e falsidades que são dadas para que você acredita como verdade, mas levar o povo de Deus.

Lembre-se: se você não der adoração a Deus exatamente como ele mandar, então você não adorar a
Deus em tudo, e seu culto é, assim, em vão.
Isto é verdade dos sacerdotes e anciãos do templo e também é verdade das religiões cristãs que pregam o
primeiro dia sábado, (Satanás falso evangelho), que também remove as pessoas da verdadeira adoração a Deus.
Nem sofrer vós os que estão entrando para entrar: refere-se aos esforços que os anciões do templo,
fariseus e saduceus que se engajaram em tentar destruir a pregação de Jesus, antes que ele poderia tomar posse
nos corações dos homens. A palavra "Sofrer" como usado acima significa: para permitir que algo
aconteça ou para ser feito, para dar deferência para algo ou alguém. Que significa também
dizer dar respeito a outra pessoa está acredita ou opiniões. Estes anciãos do templo respeitado

apenas a opinião própria ou acredita e se recusou a dar consideração para qualquer coisa pregada por Jesus ou
seus discípulos.
Como um Santo de Deus e um que estudou e pesquisou a Bíblia, mas o mais importante, aquelas coisas
mostradas a mim por Deus, estou confiante no meu conhecimento, para que que opiniões oferecer nestes
escritos, podem ser aceitos por outros com confiança na verdade que eles dão. Se você mas ler meus escritos e
compara minhas explicações para as escrituras, você também, estou certo, verá a verdade.

Devorar as casas da viúva
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Para vos devoram as casas das viúvas e para uma pretensão
fazer oração longa: portanto, recebereis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Para
vós compass, mar e terra para fazer um prosélito, e quando ele é feito, ele endireitai duplo mais o filho do
inferno do que vós. Matthew 23:14-15
A palavra "Proselyte" significa: um novo convertido a uma fé religiosa ou doutrina. Que é
dizer, que se o padre que prega o falso evangelho de Satanás, você converte a sua religião e, em seguida, você
está condenado, assim como é o padre que pregava as palavras de erro para você. Isto é verdadeiro das igrejas
cristãs que pregam o sábado de domingo, tal como era verdade dos fariseus e sacerdotes da antiga nação de
Israel, que pregava a suas falsas tradições que deram precedente sobre a palavra de Deus.

Jurar pelo ouro do templo
Ai de vós, vós cegos guias, que diz, "todo aquele que deve jurar pelo templo, não é nada; Mas todo
aquele que deve jurar pelo ouro do templo, ele é um devedor! Vós, tolos e cegos: se for maior, o ouro ou o
templo que sanctifieth o ouro? Matthew 23:16-17
Jurar por, ou devo dizer, para amaldiçoar o templo é para blasfemar contra o templo, bem como o Deus
todo-poderoso. Jurar, ou a maldição, o ouro no templo, é jurar por preocupações terrenas e não tem nada a ver
com a adoração do Deus verdadeira e correta. A serra de anciãos do templo como um pecado para o ouro no
templo, mas não interessa se você jurou pelo templo em si, que mostra até onde as tradições do templo caiu
longe de Deus e para o falso evangelho de Satanás.
E, todo aquele que deve jurar pelo altar, não é nada; Mas todo aquele que se aventurado pelo dom que
está em cima dele, ele é culpado. Vós, tolos e cegos: para se for maior, o dom, ou o altar que sanctifieth o
presente? Matthew 23:18-19

Aquele que, por conseguinte, deve jurar pelo altar, aventurado por ele e por todas as coisas nela. E
aquele que deve jurar pelo templo, aventurado por ele e por ele que habita nela. E ele que devem jurar pelos
céus, aventurado junto ao trono de Deus e por ele que se assenta nela. Matthew 23:20-22

Assassinos de profetas
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque vos construir os túmulos dos profetas e Decore os
sepulcros dos justos e dizer, "se tivéssemos sido nos dias de nossos pais, não teríamos participantes com eles
no sangue dos profetas." Matthew 23:29-30
Os anciões do templo da época de Jesus fez discurso orgulhoso que seria não ter perseguiram os profetas
antigos, se tivessem vivido naquela época.

Testemunhas a mesmos
Portanto, sejais testemunhas a vós, que sois os filhos deles que mataram os profetas. Encha-vos se
então a medida de vossos pais. Vós, vós serpentes geração de víboras, como podeis escapar da condenação do
inferno? Matthew 23:31-33
Nos versículos acima, Jesus está acusando os anciões do templo, de sua época, de cometer os mesmos
crimes contra os profetas de Deus que seus pais fizeram, mesmo que eles professavam que eles não teria feito
isso aos profetas. Os anciões do templo, perseguir e condenar a Jesus, e o que ele ensina, em seguida, depois de
Jesus é colocado na Cruz, perseguem todos aqueles que acreditam nos ensinamentos de Jesus, tal como aqueles
de há muito tempo perseguiram os profetas de Deus.
Portanto, eis que, mando-vos profetas e sábios e escribas: e alguns deles vos matar e crucificar; e
alguns deles serão ye flagelo em suas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade: que em cima pode vir todo
o sangue justo derramado sobre a terra, do sangue do justo Abel até o sangue do filho de Zacarias de
Barachias, quem vos mataram entre o templo e o altar. Em verdade vos digo a vós, "tudo isto cairá sobre esta
geração. Matthew 23:34-36
Neste Jesus está dando a profecia de futuras profetas, e que estes mesmos anciãos templo iria perseguir e
assassinar os profetas do novo testamento de Deus, assim como seus pais tinham feito os profetas do antigo
testamento. Isto é provado para fora pelo tratamento e perseguição dos primeiros cristãos, que converter para os
ensinamentos de Jesus, que então foram perseguidos e assassinados pelos anciões do templo.

Ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e stonest-los que são enviadas até o thee, quantas vezes
que reuni teus filhos juntos, mesmo como a galinha ajunta a galinhas sob as asas, e vós não o faria! Pois eu
digo, "vós não vereis mim de agora em diante, até que vos dizer, bendito é ele que vem em nome do senhor."
Matthew 23:37-39

Entrada triunfal
Nos versículos acima, Jesus está falando sobre seu retorno futuro no segundo advento de Cristo. Isso é
melhor compreendido quando você lê esses versos que falam da entrada triunfal de Jesus que ele fez em
Jerusalém apenas dias antes deste encontro com os anciãos do templo.
E quando eles desenhou quase a Jerusalém e foram a Betfagé, ao Monte das oliveiras, enviou então
Jesus dois discípulos, dizendo-o então, "ir à aldeia contra você, e logo achareis um burro amarrado e um
jumentinho com ela: perdê-los e trazê-los até mim. E se qualquer homem alguma coisa vos digo, vos dizer, "o
senhor o há de Mister deles, e logo ele vai mandá-los. Matthew 21:1-3
Jesus está instruindo estes dois discípulos para ir para a aldeia de Betfagé, para levar um burro, (burro) e
seu potro e trazê-los de volta para Jesus. Jesus ainda explica que, se eles são confrontados por alguém, para
levar esses animais, eles são simplesmente dizer, "O senhor precisa deles." Para que você saiba, que estes dois
discípulos saiba, Jesus está pedindo-lhes para levar os animais sem permissão, e ainda fazem o que eles estão
ordenados fazer. Felizmente, o proprietário confrontá-los e está disposto que levam a bunda volta para Jesus,
fazendo a isto um presente ou um solitário e não um roubo.
E alguns deles (moradores) que ficou ali disse-lhes: "o que fazei vós, perdendo o colt?" (Por que levam
a colt?) E disseram-lhes: mesmo que Jesus tinha ordenado: e deixaram-nos ir. Marcos 11:5-6
Isto diz-me, que o dono destes animais tinha sido avisado que Jesus poderia enviar para eles, então não
estava excessivamente preocupado quando alguém veio para levá-los, e que não era, portanto, um roubo.
Para que você saiba, como no velho oeste americano, levas de animais de outro homem; foi um crime
punível com a suspensão, o que equivale a dizer que estes dois discípulos revelaram sua plena fé em Jesus,
quando concordaram em fazer isso por ele.

Profecia cumprida
Sentado em cima de um burro
Tudo isso foi feito, que ela se cumprisse que foi falada pelo profeta, (Zacarias), dizendo: "vós dizer a
filha de Sion, eis que teu rei vem a ti, manso e, sentado em cima de um burro e uma colt potro de um burro."
Matthew 21:4-5
Cerca de 487 A.C.
Alegrai-vos muito, Ó filha de Sião; grito, Ó filha de Jerusalém: Eis que teu rei vem a ti: ele é apenas e
tendo a salvação; humilde e equitação sobre um asno e sobre uma colt potro de um burro. Zacarias 9:9
Como você pode ver no livro de Zacarias, o que foi profetizado quase 500 anos antes foi cumprido por
Jesus. Mais uma vez, eu afirmo que somente Jesus cumpre as antigas profecias do Messias, portanto, só pode
ser Jesus é o Messias.
E o discípulo foram e fizeram como Jesus ordenou-lhes e trouxe o rabo e o colt e pôr-lhes as roupas, e
puseram-lhe (Jesus) nela. Matthew 21:6-7
E uma grande multidão espalhar suas vestes da forma; outros cortar galhos das árvores e strawed-los
da forma. E as multidões que foram antes, e que se seguiram, chorou, dizendo: "Hosana ao filho de David:
Bendito é ele que vem em nome do senhor; Hosana nas alturas. Matthew 21:8-9
Um grande número de quem tinha ouvido Jesus falar ao longo dos três anos de seu ministério ascendeu
em Jerusalém, quando ouviram que Jesus estaria fazendo sua entrada triunfal. Essas pessoas, acreditava que
Jesus era o Messias e a muito tempo atrás profecias foram sendo cumpridas, portanto, era uma celebração
semelhante de um carnaval quando estrada de Jesus pelos portões da cidade nas costas de um burro.
E quando ele foi entrar em Jerusalém, toda a cidade foi movida, dizendo, "quem é este"? E a multidão
disse, "Este é Jesus, o Profeta de Nazaré da Galiléia." Matthew 21:10-11
Na maior parte, o Ministério de Jesus foi realizado fora da cidade de Jerusalém, portanto aqueles que
viviam em Jerusalém e aqueles que estavam lá de outras terras não sabia quem era que estava sendo dado uma
celebração tão poderosa como ele entrou na cidade.

Os emprestadores de dinheiro
E Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendeu e comprou no templo e derrubou as
tabelas dos cambistas e os bancos deles que vendeu as pombas. Matthew 21:12
O templo foi construído para um propósito, para fornecer um trono para o Messias quando ele chegou.
Foi, portanto, a casa de Deus, um lugar sagrado. Era suposto para ser um lugar de adoração, onde as pessoas
vinham dar orações a Deus.
Ao longo das gerações, o templo tornou-se um local de comércio. Se você pecou, você iria ao templo e
fazer um sacrifício de uma cabra ou ovelha ou um touro, como penitência pelos seus pecados. Naqueles dias,
poucos dos cidadãos de Israel realmente possuía rebanhos de animais; comércio foi feito por dar a moeda em
troca o que deseja comprar. É exigido por Deus que fazer um sacrifício animal, porque seus pecados só podem
ser lavados pelo sangue.
Para ter um animal para o sacrifício, pessoas iria adquirir o animal de vendedores na cidade antes de ter
entrado o portão do templo. O problema era que, se você tivesse a moeda de outra província do Império
Romano, então você teve que trocar sua moeda para a moeda que aceitariam os vendedores em Jerusalém. Estes
cambistas iria reunir-se dentro dos muros do templo dentro do pátio interior. Isto foi tolerado pelos anciões do
templo, porque eles receberam um aluguel as vendedores, não só dos cambistas, mas também de todos os tipos
de vendedores, que deu no pátio do templo, a atmosfera de um bazar.
E (Jesus) não iria sofrer que qualquer homem deveria carregar qualquer navio através do templo.
Marcar 11:16
O templo era a casa de Deus, e como tal deveria para entrar com a finalidade de adoração. O que Jesus
encontrou foi um bazar, com pessoas envolvidas no comércio e trabalho manual. Isso é expressamente proibido
no dia do sábado, mesmo fora do templo, mas é proibido exceto o padre em todos os momentos dentro dos
portões do templo.

Uma casa de oração
E ele disse-lhes: "está escrito:" minha casa será chamada casa de oração; Mas tenho fizestes um covil
de ladrões." Matthew 21:13

Entendimento acima, agora você pode ver por que Jesus estava tão chateado, e por que ele começou a
derrubar as tabelas da vender. Isto é dado apoio pelo seguinte verso dado pelo profeta Isaías, mais de 700 anos
antes.
Nem eles vão trazer para o meu santo monte e torná-los alegres na minha casa de oração: seus
holocaustos e os seus sacrifícios serão aceites no meu altar; para a minha casa será chamada uma casa de
oração para todas as pessoas. Isaías 56,7
Tendo jogado fora todos os vendedores, Jesus começou a ministrar atrás daqueles que tinham
comemorou sua chegada.
E os cegos e os coxos vieram a ele no templo; e ele curou-os. Matthew 21:14

A boca de Babes
E quando os principais sacerdotes e os escribas viram a coisa maravilhosa que ele fez e as crianças
chorando no templo e dizendo: Hosana ao filho de David; Eles estavam doloridos desagradou e disse-lhe: "Tu
ouvirás o que estas dizer?" E Jesus disse-lhes: "Sim; Tendes nunca lido, da boca dos bebês e aleitamento é tu
tiveres aperfeiçoado louvor? " Matthew 21:15-16
Como eu disse, os anciões do templo foram desagradou porque receberam receitas dos vendedores e
para que Jesus possa forçá-los fora do templo representou uma perda de receita. Se você já se perguntou como
Satanás tinham sido capaz de corromper até os anciãos do templo e os sacerdotes, era por causa da riqueza
gerada do povo para o templo. Ganhar dinheiro tornou-se sua religião, e a palavra de Deus tornou-se algo para
contornar a aquisição dessa riqueza.
Quando Jesus fala sobre, "da boca dos bebês," ele está se referindo o seguinte verso escrito pelo rei
David, mais de mil anos mais cedo.
Da boca dos bebês e do aleitamento haveis vós ordenado força por causa de teus inimigos, que tu
possas ainda o inimigo e o Vingador. Salmo 8:2
Imagina alguém vendo todos estes milagres realizados por Jesus com seus próprios olhos, no entanto,
ainda está descontente por ele que faz com que esses milagres de ocorrer? Os anciões do templo está tão cego
por Satanás e sua ganância pessoal que não vêem Deus nas obras realizadas por Jesus.
Esta é uma condição que existe no mundo hoje também. As igrejas estão mais interessadas em adquirir o
converte em suas igrejas, não para o bem das almas desses convertidos, mas a riqueza adicional que eles

representam para a igreja. Você pode dizer, isso não é verdade, muitas igrejas praticam o bem para aqueles em
necessidade; o dinheiro é necessário para o efeito. Sugiro que você lembre-se que o melhor disse mentiras são
aqueles com 90% de verdade e mentira de 10%. Se junto com as boas obras que prega o falso evangelho de
Satanás, (primeiro sábado do dia), então você cometer aqueles convertidos à sua igreja a morte eterna. Só na
verdadeira palavra de Deus você pode trilhar o caminho para a salvação.

A figueira murcha
E ele os deixou e foi fora da cidade para Betânia; e ele tem apresentado. Agora de manhã, ele voltou
para a cidade, ele faminta. E quando ele viu uma figueira no caminho, ele veio e não encontrou nada nela, mas
deixa só e não disse para ele, "nenhuma fruta crescer em ti doravante para sempre", e atualmente a figueira
murchava. Matthew 21:17-19
E quando os discípulos viram, eles se maravilhou, dizendo: "em quanto tempo é a figueira murchava!"
Jesus respondeu e disse-lhes: "em verdade vos digo, se vos tem fé e não duvidam que, não só fareis isto que é
feito para a figueira, mas também se vos dizer a esta montanha, tu ser removido, e vós lançados no mar; será
feito. E todas as coisas, que pedirdes na oração, crendo, o recebereis." Matthew 21:20-22
Eu vejo isso como forma de Deus mostrando-nos que aqueles da fé, que acredita na palavra de Deus,
têm neles poder sobre o mundo natural, nós só precisa acreditar.

Com que autoridade?
E quando ele foi entrar no templo, os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo chegou a ele como
ele foi ensinar e disse, "por que autoridade fazes tu estas coisas? E quem te deu esta autoridade?" Matthew
21:23
No dia anterior, o chefe de sacerdotes do templo tinha tentado repreender seu forçando todos os
vendedores do templo, mas depois de ter dado a este pensamento durante a noite, eles queriam saber, com que
autoridade ele sentiu que era seu direito a fazê-lo. Afinal, eram os sacerdotes do chefe, e foram eles que foram
os governantes do templo.
E Jesus, respondendo, disse-lhes: "também peço-vos uma coisa, que se vos diz-me, da mesma forma
direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, donde era? do céu ou dos homens?" E

raciocinaram com eles mesmos, dizendo: "se nós diremos, do céu; Ele vai dizer-nos, porque vós não Então
acreditou nele? Mas se nós diremos, dos homens; tememos o povo; para todos manter João como um profeta."
Matthew 21:24-26
Em todo o tempo que João Batista tinha noiva em seu ministério, pregando o arrependimento do pecado,
os anciões do templo enviou pessoas para chamá-lo quanto à sua finalidade, mas eles nunca abraçaram seus
ensinamentos como sendo de Deus. Por outro lado, as pessoas tinham abraçado João como um homem de Deus
e um profeta de Deus.
E eles responderam a Jesus e disse, "não podemos dizer. E ele disse-lhes: "nem eu dizer com que
autoridade faço estas coisas." Matthew 21:27
Como você pode ver, mesmo assim, eles se recusaram a ver a santidade de John. Jesus então lhes diz
que ele não vai dizer-lhes de quem ele recebe sua autoridade, mas oferece, em vez de uma parábola.

Parábola dos dois filhos
Mas o que acho que vós? Um certo homem tinha dois filhos; e ele veio para o primeiro e disse, "Filho,
vai trabalhar hoje na minha vinha." Ele respondeu e disse: "Eu não vou:" mas depois ele se arrependeu e foi.
Matthew 21:28-29
E ele veio para o segundo e disse da mesma forma. E ele respondeu e disse: "Eu vou, senhor:" e foi não.
Matthew 21:30
O primeiro filho no primeira se recusa a fazer o lance do pai dele, mas depois de algum pensamento, ele
se arrepende e vai e faz o que seu pai havia ordenado.
O segundo filho no primeiro diz que ele vai fazer como seus comandos de pai, mas depois não consegue
cumprir sua promessa. Então Jesus então pede o chefe sacerdotes a seguir.
Se eles twain fez a vontade do pai? Dizem-lhe: "O primeiro".
Jesus disse-lhes: "em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram no Reino de Deus,
antes de você. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e vós acreditaram nele não: mas os publicanos e as
meretrizes acreditaram nele: e vós, quando vos tinham visto, se arrependeu, não depois, que vos podem
acreditar nele. " Matthew 21:31-32

Jesus não dá uma explicação desta parábola, acho que é óbvio para todos a pensar o que ele está
tentando nos ensinar, mas gostaria de fazer uma tentativa de dar explicação para que aqueles que vivem na
sociedade de hoje terá uma compreensão clara.
O primeiro filho que no primeiro se recusou, mas depois se arrependeu, é um simbolismo para aqueles
que Jesus se refere como o "publicanos e as meretrizes," que novamente é simbólico dos pecadores do mundo.
Eles são os filhos do pai, Deus, mas rejeitam seus mandamentos no início. Mas quando eles são mostrados a sua
verdade, como a pregação de João Batista sobre arrependimento, eles se arrependem de seus maus caminhos e
transformar a maneira de Deus.
O segundo filho, que concordou em fazer como seu comando do pai, mas não conseguiu cumprir sua
promessa, portanto é simbólico dos Sacerdotes do templo. Eles dão o serviço de bordo de serem homens de
Deus, justo e verdadeiro, mas na verdade se envolver em atividades que estão em oposição aos mandamentos de
Deus. Neste Então Jesus está mostrando quem são os verdadeiros pecadores.

Parábola do lavrador
Ouvi outra parábola: havia um certo chefe de família, que plantou uma vinha, e coberto que
circunvizinhas e cavou um lagar, construiu uma torre e deixe sair de lavradores e entrou em um país distante:
E quando se aproximava o tempo da fruta, ele enviou seus servos para os lavradores, que recebessem os frutos
disso. Matthew 21:33-34
O dono da casa é simbólico de Deus e o plantio é o Evangelho de Deus, a vinha é a terra e os filhos do
homem. Pense nisso como Deus dando a Moses e os primeiros israelitas seu Santo Evangelho, que Moses pôr a
escrita nos primeiros livros da Bíblia. Estes ensinamentos da palavra sagrada de Deus, Deus espera que as
pessoas assim daria reverência e adoração a Deus como sendo seu Evangelho como ele ordena. É que os
profetas de Deus que eram os servos enviaram para o lavrador que recebessem os frutos da palavra sagrada de
Deus. Os lavradores são os anciões do templo e um padre, cujo trabalho era sobre as gerações, para alimentar e
educar as pessoas na verdadeira palavra de Deus.
E os lavradores levaram seus servos e bater uma, mataram outro e outro apedrejado. Novamente, ele
enviou outros servos, mais do que a primeira: e eles fizeram-lhes da mesma maneira. Mas finalmente que ele
enviou-lhes seu filho, dizendo: "eles serão reverência meu filho." Mas quando os lavradores viram o filho,
disseram entre si, "Este é o herdeiro; vir, vamos matá-lo e deixar-nos apreender na sua herança. Matthew
21:34-38

Quando os profetas de Deus veio, os lavradores, (anciãos do templo e governantes da nação de Israel),
tratou-os mal e até matou-os, não querendo ouvir a verdadeira palavra de Deus e não querer permitir que as
pessoas a ouvir a verdadeira palavra de Deus também. Finalmente, quando Deus enviaram seu filho, (o
Messias), estes mesmos anciãos de templo e governantes rejeitaram os ensinamentos de Jesus e, assim,
rejeitaram a Deus e mataram o filho de Deus, como tinham os profetas de Deus diante dele.
Esta parábola é, então, uma profecia da crucificação de Jesus. Quando Jesus está dizendo essas coisas, é
apenas um dia ou dois antes de ele é crucificado.
E eles apanharam-no e o expulsou do vinhedo e mataram-o. Quando o senhor, portanto, vem o vinhedo,
que ele vai fazer com aqueles lavradores? Matthew 21:39-40
Então Jesus pede os fariseus quem ele está falando. "O que é o senhor, faça de (Deus) com estas que
matou seu filho?" Nesta questão, Jesus está dando os anciões do templo para declarar sua própria sentença por
seus crimes e pecados contra Deus.
Dizem-lhe: "ele destruirá miseravelmente aqueles homens ímpios e deixo sair sua vinha a outros
lavradores, que lhe faculte os frutos em suas estações. Matthew 21:41
Com suas próprias palavras, estes fariseus e anciãos, como líderes e governantes da nação de Israel,
juntos condene próprios.

A pedra rejeitada
Jesus disse-lhes: "vós nunca leu nas Escrituras," a pedra que os construtores rejeitaram, o mesmo
tornar-se a cabeça da esquina: isto é, o senhor está fazendo, e é maravilhoso aos nossos olhos? " Portanto eu
vos digo, "o Reino de Deus deve ser tirado de você e dado a uma nação trazendo o fruto. E todo aquele que
cairá sobre esta pedra será quebrado: mas em quem ele deve cair, ele moerá a pó. " Matthew 21:42-44
E quando os principais sacerdotes e os fariseus ouviram suas parábolas, perceberam que falava deles.
Mas quando eles procuraram de impor as mãos sobre ele, eles temiam a multidão, porque eles o levaram para
um profeta. Matthew 21:45-46
O sacerdote e fariseus queriam tocar em Jesus, porque ele expressou em voz alta palavras que
condenaram de hipocrisia e de fraude. Se as pessoas nunca chegou a compreender esta verdade, o templo pode
perder todo seu apoio e com isso sua riqueza. Eu vejo mais para esta razão por que os anciões do templo
rejeitou Jesus mais do que qualquer divergência filosófica com os ensinamentos de Jesus. Se eles aceitaram

Jesus como Deus na terra, então seria cumprida a finalidade para os sacerdotes e os anciãos, e a riqueza e o
prestígio que mantiveram-se acima dos outros da nação de Israel estaria no fim. Ganância pessoal é por isso que
eles rejeitaram Jesus.

Lembre-se: Ganância é um aspecto da personalidade de Satanás, não de Deus, que é por isso que
digo que o templo estava sob o controle ou a menos influência de Satanás, e como tal tornou-se contra Deus ou
anti-Cristo.

Profecia cumprida
Jesus, filho do rei David
E Jesus respondeu e disse, enquanto ensinava no templo, "como dizem os escribas que o Cristo é o filho
de David? Para David, ele mesmo disse pelo Espírito Santo, "disse o senhor ao meu senhor, senta-te na minha
mão direita, até tomar teus inimigos teu banquinho. Marcos 12:35-36
Jesus está fazendo uma pergunta. Os escribas do templo foram chamando de Jesus o filho do rei David,
em que ele era um descendente de sangue do grande rei. Mas Jesus dá uma citação que o rei David tinha feito
sobre o Messias, que o Messias era senhor dele (David), e que o caso, como poderia o Messias ser filho de
David?
Para dar melhor compreensão deixa-me reformular a acima que David falou. O senhor, (Deus) disse ao
meu senhor, (o filho de Deus, o Messias), "senta-te na minha mão direita." Você vê, está convidando Deus pai,
Deus o filho se sentar do seu lado direito. Este é um lugar de honra e autoridade, mas autoridade derivado de
Deus, não de si mesmo.
Cerca de 1023 A.C.
O senhor disse a meu senhor, "senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos teu banquinho.
Salmo 110:1
David, por conseguinte, se chama-lo senhor (Jesus); e onde está ele, em seguida, seu filho?" E as
pessoas comuns ouviram-lo com prazer. Marcar 12:37
Porque o rei David refere-se ao Messias como seu Senhor, quem se senta à direita de Deus, então como
é que Jesus, o que as pessoas que passaram a acreditar é o Messias, pode ser o filho de David? Neste, Jesus é
professar que ele é o filho de Deus, o Messias.

Lembre-se: Jesus não foi concebido a partir da semente de um homem, mas foi concebido no ventre
de Maria pela mão de Deus. É isso que faz de Jesus o filho de Deus. Como tal, Jesus não é um descendente de
sangue de José seu pai adotivo. Joseph era um descendente de sangue de David, que é o que fez Jesus para ser
chamado de filho de David.
Também é verdade que Maria era descendente de sangue de David e como tal faz descendente de Jesus,
de David, mas na tradição judaica, linhagem de nascimento não é considerada pela mãe, mas através do pai só.

A conspiração
E aconteceu que, quando Jesus tinha terminado tudo te ditos, ele disse a seus discípulos: "sabeis que
depois de dois dias é a festa da Páscoa, e o filho do homem é traído para ser crucificado. Matthew 26:1-2
Os dois versículos acima, Jesus está dando a profecia de sua morte e o tipo de morte que ele resistirá.
Compreende, mesmo que Jesus está dando aviso que isto está a acontecer, por qualquer motivo, os discípulos
parecem não ouvir ou entender o que Jesus lhes está dizendo.
Esses discípulos para a maior parte tinham andado com Jesus durante três anos e tinham ouvido suas
palavras e ensinamentos, mas eles ainda não conseguiram entender o que Jesus disse-lhes os dois versículos
acima.
Em seguida, montados juntos os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo, para o
Palácio do sumo sacerdote, que foi chamado Caiaphas e consultado o que eles podem tomar Jesus por cessarás
e matá-lo. Matthew 26:3-4
Para os anciãos do templo, Jesus é uma ameaça à sua autoridade e à sua riqueza, admirar que conspiram
para encontrar uma maneira de matar Jesus antes que ele conseguiu usurpar-lhes. Mesmo aqueles do templo,
que possa ter visto Jesus como o Messias, coloque seu pessoal permanente e riqueza acima da palavra de Deus.

Não no primeiro dia da Páscoa
Mas eles disse, "não sobre o dia da festa, para que não haja alvoroço entre o povo." Matthew 26:5
Como usado neste versículo, o "Dia de festa" refere-se ao primeiro dia da Páscoa, não para o sétimo dia
da semana que seria o dia de sábado. O que veio a ser conhecida como a última

ceia, é a refeição que Jesus

e os discípulos mantidos em observância da festa da Páscoa. Portanto, os anciões do templo decidir que se estão
a matar Jesus... ele precisa ser no dia após o primeiro dia da Páscoa.
Como o que hoje chamamos de dias da semana, isto sugere-me que a última ceia cai numa quinta-feira,
em que Jesus foi preso quinta-feira e crucificado na sexta de manhã, na véspera do dia de sábado.

A pomada de enterro
Agora quando Jesus estava em Betânia, na casa do Simon, o leproso, veio-lhe uma mulher ter uma
caixa de alabastro de pomada muito preciosa e derramou sobre a cabeça dele, como ele sentou-se na carne.
Matthew 26:6-7
Mas quando viram seus discípulos, (derramando de pomada na cabeça de Jesus), eles tinham
indignação, dizendo, "a que propósito é este desperdício? Essa pomada pode ter estado vendida por muito e
dada aos pobres." Matthew 26:8-9
Mesmo nos dias do Ministério de Jesus, tornou-se habitual que qualquer doação dada aos apóstolos ser
dado aos pobres e aos necessitados. Essa pomada representou uma grande quantidade de dinheiro que os
discípulos sentiram que foram melhor fora vendidos e o dinheiro dado para as necessidades dos pobres.
Quando Jesus entendeu isso, ele disse-lhes: "por que vós passar a mulher? Ela tem feito um bom
trabalho em cima de mim. Pois tendes os pobres sempre com você; Mas me tendes nem sempre, por que ela tem
derramado esta pomada no meu corpo, fê-lo para o meu enterro." Em verdade vos digo que, "Wheresoever este
evangelho deve ser pregado em todo o mundo, lá também isto, que esta mulher fez, ser contado por um
memorial dela." Matthew 26:10-13
Mais uma vez Jesus avisa de sua morte, e mais uma vez os apóstolos parecem não compreender.

Lembre-se: Jesus está dando-se como um sacrifício para que todo homem pode ser purificado de
seus pecados. Assim como o cordeiro do sacrifício da Páscoa é removido para o resto da manada e mantido
separados ou apontado como ser especial, assim também é esta mulher tratar Jesus como sendo especial na
véspera do seu sacrifício.

A última ceia
Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi aos principais dos sacerdotes e disse-lhes: "o que vai
vos dão-me, e eu vou entregar-vos?" E eles fez convênio com ele por trinta moedas de prata, e a partir desse
momento, procurou a oportunidade de traí-lo. Matthew 26:14-16
a palavra " Convênio "é derivado da raiz da palavra"Covent, "que significa tornar-se um contrato. Estes
acima versos diz-se, portanto, de um contrato que é feito entre o chefe, sacerdotes e Judas Iscariotes com a
finalidade de prender Jesus.
Agora o primeiro dia da festa dos pães ázimos (Páscoa) os discípulos vieram a Jesus, dizendo-lhe:
"onde queres tu que preparamos para ti para comer a Páscoa? E ele disse, "ir para a cidade a um homem e
dize-lhe, o mestre diz,"meu tempo está próximo; Eu manterei a Páscoa em tua casa com meus discípulos." E os
discípulos fizeram como Jesus havia nomeado e fizeram-se pronto a Páscoa. Matthew 26:17-19
Para aqueles que desconhecem, a dura de Páscoa por sete dias, 14 de marçoth ao pôr do sol através de
março 21st ao pôr do sol, então é no primeiro dia desta observância anual que o discípulo de Jesus, onde ele
deseja observar a refeição da Páscoa ou festa perguntar.
Novamente, Jesus fala de sua morte iminente quando ele diz, "que meu tempo está próximo", e mais
uma vez seus Apóstolos não ouvir ou compreender o que ele está contando.
Agora quando o mesmo estava, sentou-se com os doze. E como eles comem, ele disse: "em verdade vos
digo, que um de vocês deve me trair." E eles eram superiores a tristes e começou a cada um da dizer-lhe:
"Senhor, é eu?" 26:20 Matthew-22
Mesmo que os doze entendem que um deles irá trair Jesus, não vejo-os como estando ciente de todas as
consequências do que traição.
E ele respondeu e disse, "ele que dippeth a mão no prato, a mesma deve me trair. O filho do homem vem
como dele está escrito: mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído! Ele foi bom para aquele
homem se ele não tivesse nascido." Matthew 26:23-24

Profecias cumpridas
Traída o Messias
Cerca de 1023 A.C.
Sim, o meu próprio amigo familiar, em quem eu confiava, que comeu do meu pão, tem levantou seu
calcanhar contra mim. Mas tu, Ó Senhor, seja misericordioso para mim e levantar-me, que pode a retribuirlhes. Salmos 41:9-10
A palavra "Requite," é definida como, para pagar algo de volta que tem feito uma gentileza
ou mal para você. Nesta referência, Jesus não está pedindo que lhe seja permitido vingança sobre quem vai
traí-lo, mas que ele é dada a oportunidade de retribuir os outros de seus discípulos por sua bondade com ele.
A referência ao "Lifted acima seu calcanhar" é uma referência para o seguinte verso profético, falado a
Satanás por Deus no jardim de Eden. Para levantar o calcanhar é graficamente revelar a intenção de Satanás de
pisar para baixo Jesus.

Satanás contusões calcanhar de Cristo
E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente; ele ferirá tua cabeça, e tu
lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 03:15
A mulher sendo falado no versículo acima não é Eve, como a maioria de vocês pode pensar; é uma
referência ao versículo seguinte.
E lá apareceu uma grande maravilha no céu; uma mulher vestida com o sol e a lua debaixo dos seus
pés e sobre sua cabeça uma coroa de doze estrelas: e ela estar com a criança chorada, travailing no
nascimento e desapontado ao ser entregue. Apocalipse 12:1-2
Neste versículo do livro do Apocalipse, a mulher é um simbolismo dos ensinamentos de Jesus Cristo e o
Santo Evangelho de Deus, e a criança que está esperando para nascer é a Igreja de Cristo, que é fundado sobre
os ensinamentos de Jesus e os dez mandamentos.
Satanás vão ferir a Jesus Cristo, e por sua vez Christ irá ferir o calcanhar de Satanás.

Então Judas, que traiu-o, respondeu e disse: "mestre, é eu?" Ele disse-lhe: "você disse." Matthew
26:25
Neste versículo, Judas está pedindo Jesus se Jesus sabe que é ele quem vai traí-lo, e Jesus responde, sim.

A nova Páscoa
E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoado e de freio e deu aos discípulos e disse, "leve,
comer; Este é o meu corpo." E ele tomou o cálice, deu graças e deu-lho, dizendo: "Bebei todos; Pois este é meu
sangue do novo testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas eu vos digo, eu não
vou beber daqui em diante desse fruto da videira, até aquele dia quando bebo novo convosco no Reino de meu
pai. Matthew 26:26-29
No exemplo acima, Jesus é estabelecer significados simbólicos para o pão e o vinho.
O pão é simbólico para o corpo, mas não o corpo do homem Jesus, mas para o corpo da Igreja de
Jesus, que é a Fundação da Igreja de Cristo, os ensinamentos de Jesus e os dez mandamentos.
O vinho é simbólica do sangue, mas novamente não o sangue de Jesus o homem, mas o sangue da
Igreja de Cristo e todos aqueles que vão morrer em nome de Jesus e o Evangelho de Deus Santo.
Nesta demonstração da quebra do pão, Jesus é estabelecer a nova aliança e a nova Páscoa com todos
aqueles que se seguirão os ensinamentos de Jesus Cristo.
Eu nunca fui um freqüentador de igreja e mesmo agora que têm demonstrado a verdadeira palavra de
Deus, não fui capaz de encontrar uma igreja que prega a verdadeira palavra de Deus, como tal tenho pouco ou
nenhum conhecimento sobre se qualquer igrejas cristãs observar a Páscoa como Jesus demonstrou apenas. É
meu entendimento que os cristãos não observar qualquer forma de Páscoa, eles Considerando a observação de
um requisito da segunda aliança entre a nação de Israel e Deus.
Sabe no entanto, tal como Deus ainda necessária a circuncisão do prepúcio da fé como praticado por
Abraão e seus descendentes, (o primeiro pacto), de quem Deus deram os dez mandamentos, (a segunda aliança),
então também é a Páscoa exigida daqueles que são israelitas , como Jesus definiu como: aqueles que manter
os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo , (o terceiro pacto).
A única diferença é que esses da nova aliança são ter seus corações circuncidados não seu prepúcio e a
nova Páscoa não exige o sacrifício de animais, mas o partir do pão e beber do vinho, como ensinado por Jesus
na última ceia.

Monte das oliveiras
E quando eles tinham cantado um hino, saíram para o Monte das oliveiras. Então Jesus disse-lhes:
"todos vós devem ser ofendidos por causa de mim esta noite: por que está escrito, derrotar o pastor e as
ovelhas do rebanho devem ser espalhadas no exterior. Mas depois que eu sou ressuscitado novamente, eu vou
antes de você entrar Galiléia." Matthew 26:30-32
Novamente, Jesus dá a profecia de coisa aconteça em breve. Para ser "Offended" é dar a negação ou
a rejeição. O que Jesus está dizendo, é que os presentes, seus discípulos, negará a conhecer Jesus nesta noite.
As palavras que são escritas que Jesus dá passo a citar: "derrotar o pastor," se refere a Jesus ou Cristo
sendo o pastor do rebanho desses convertidos para os ensinamentos de Cristo.
O rebanho deve ser espalhado no exterior, é uma profecia que aqueles que são os conversos de Cristo,
serão forçados a fugir por suas vidas, por causa de perseguições próximas de anciãos do templo.
Então, Jesus instrui-los, que, após a sua morte eles devem fazem seu caminho para a Galiléia, para
depois ressuscitou da morte, ele vai encontrá-los lá. Mais uma vez é uma profecia, mas desta vez, é da
Ressurreição para a vida de Jesus Cristo.
Parece mais uma vez para mim, com base em eventos logo a seguir, que seu discípulo, até agora não
entendo que Jesus está profetizando sua morte e ressurreição.

Profecia cumprida
Morte do Messias
Cerca de 487 A.C.
Acordado, espada O, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos
exércitos: destruir o pastor e as ovelhas devem ser espalhadas: e vou transformar minha mão sobre os
pequenos. Zacarias 13:7
Como você pode ver, mais uma vez, o que Jesus está dando a profecia, já foi escrito na Sagrada
Escritura, como é evidenciado no versículo acima. Isto revela mais uma vez para mim que apenas Jesus cumpre

as antigas profecias sobre o Messias, o que mais me diz que só Jesus cumpre todas as profecias do Messias e,
portanto, deve ser o Messias.

Negação de Peter
Pedro respondeu e disse-lhe: "apesar de todos os homens devem ser ofendidos por causa de ti, mas eu
nunca será ofendido." Jesus disse-lhe: "em verdade te digo, que esta noite, antes que o galo cante, tu me
negarás." Matthew 26:33-34
Pedro disse-lhe: "Se eu morrer convosco, mas eu não vou negar," da mesma forma também disse que
todos os discípulos. Matthew 26:35
Como eu disse, eles não entendem. Deus deu a Zechariah, quase 500 anos antes, a profecia de eventos
que iria acontecer, mesmo assim, o discípulo de Jesus pensa que eles podem contornar essa profecia. Tamanha é
a falta de entendimento. O que é dito por Deus é imutável. Deus diz que é um pecado para se envolver em
adultério ou fornicação. Esta é a palavra de Deus, e ele nunca vai mudar. Acreditar que participar destas coisas
não é um pecado revela sua cegueira causada por mentiras de Satanás. Pensar que você pode mudar o que Deus
tem dito que vai acontecer, é não entender quem é Deus.

Jesus adora o pai.
Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse-os discípulos, "Sente aqui,
enquanto vou orar ali." E ele levou com ele, Peter e os dois filhos de Zebedeu, (James e John) e começou a ser
muito pesado e triste. Matthew 26,36-37
Jesus tomou, pois, com ele como companheiros enquanto ele orava, apenas três dos doze, Pedro, João e
James, os nomes dos que são verificados na marca 01:19.
Então ele disse-lhes: "minha alma é superior a triste, mesmo até à morte: demorar-vos aqui e assista
comigo." E ele foi um pouco mais longe e caiu sobre seu rosto e orou, dizendo: "Ó meu pai, se for possível,
afasta este cálice de mim: não, no entanto, como eu, mas como tu queres." Matthew 26:38-39
E ele vem aos discípulos e acha-los dormindo e diz a Pedro, "o que, vós não visse com uma hora?
Vigiai e orai para, que podeis entram em tentação: o espírito na verdade está disposto, mas a carne é fraca. "
Matthew 26: 40-41

Ele foi embora pela segunda vez e orou, dizendo: "Ó meu pai, se este cálice não pode passar de mim,
sem eu o beber, tua vontade seja feita." E ele veio e os encontrou dormindo outra vez: para os seus olhos
estavam pesados. E ele os deixou e foi embora novamente e rezou pela terceira vez, dizendo as mesmas
palavras. Matthew 26:42-43
Quero que aqueles que lêem estas palavras totalmente entendem o significado destes versos. Jesus é o
Cristo, o Cristo é a essência de Deus, mas Jesus não é Deus o pai, é por esta razão que o filho de Deus ainda
reza ao pai. Se Jesus, vê Deus pai, como o todo-poderoso, então assim também nós deveríamos que professam
seguir os ensinamentos de Jesus Cristo.

A traição
Então vem ele aos seus discípulos e disse-lhes: "dormir no agora e levar seu descanso: Eis que a hora
está próxima, e o filho do homem é traído nas mãos dos pecadores. Levante-se, deixe-nos ir: Eis que ele está na
mão que me trair. " Matthew 26:45-46
Estes dois versículos, Jesus mostra que ele está ciente de que Judas e os guardas do templo é em cima
deles, antes mesmo de Judas e aqueles do templo fazem sua presença conhecida.
E enquanto ele ainda falava, eis, Judas, um dos doze, veio e com ele uma grande multidão com espadas
e bastões, desde os principais dos sacerdotes e anciãos do povo. Matthew 26:47
Agora que o traiu deu-lhes um sinal, dizendo: "quem deve beijar, que mesmo ele é: segurá-lo rápido." E
imediatamente ele veio a Jesus e disse: "Salve, mestre;" e o beijou. E Jesus disse-lhe: "amigo, portanto és tu?"
Então veio a eles, pus as mãos em Jesus e o levou. Matthew 26:48-50
E eis que, um deles que estavam com Jesus estendeu a mão, desembainhou a espada e atingiu um servo
do sumo sacerdote e feriu a orelha dele. Em seguida, Jesus lhe disse: "colocar-se novamente a tua espada no
seu lugar: para todos os que tomam a espada perecerão pela espada. Pensas tu que eu não posso rezar agora
para meu pai, e atualmente me dará mais de doze legiões de anjos? Mas então, como serão as escrituras
cumpridas, que assim deve ser?" Matthew 26:51-54
No acima dá de Jesus, entendendo que como o filho de Deus, ele poderia libertar-se daqueles que farialo mal, mas se ele fez isso, então as profecias da morte do Messias não podem ser atendidas, e como eu mostrei
antes, a palavra de Deus não pode ser alterada.

Em que hora mesma disse Jesus as multidões, "são vós sair como contra um ladrão com espadas e
bastões para me levar? Sentei-me diariamente com você ensinando no templo, e vós não segurou em mim. Mas
tudo isso foi feito, que se cumprisse as escrituras dos profetas." Então todos os discípulos abandonaram-o e
fugiram. Matthew 26:55-56
Jesus questiona aqueles do templo porque eles sentiram a necessidade de vir para ele com armas na mão.
Em seguida, ele mostra-lhes, que, ao fazê-lo, eles estão cumprindo uma antiga profecia.

Caifás, o sumo sacerdote
E eles que tinha segurou na Jesus levaram-o embora a Caiaphas o sumo sacerdote, onde os escribas e
os anciãos estavam reunidos. Mas Peter segui-lo de longe fora até o Palácio do sumo sacerdote, entrou e
sentou-se com os criados, para ver o fim. Matthew 26:57-58
Agora o sacerdote chefe e anciãos e todo o Conselho, procuraram falso testemunho contra Jesus, para
colocá-lo à morte; Mas encontrei nenhum: Sim, embora muitas testemunhas falsas vieram, ainda encontrou
eles nenhum. Por fim vieram duas testemunhas falsas e disse, "este homem disse, eu sou capaz de destruir o
templo de Deus e construí-lo em três dias." Matthew 26:59-61
Na verdade, Jesus disse isto, mas não exatamente como a testemunha se lembra.
Nós ouvimo-lo dizer: "Eu destruirei este templo que é feito com as mãos, e dentro de três dias,
construirei outro feito sem as mãos. Marcar 14:58
Se você olhar para as palavras proferidas pela testemunha, você verá que sua lembrança e, portanto, seu
entendimento do que Jesus disse na verdade são bem diferentes.
A principal diferença está nas seguintes palavras: feito com as mãos, feitas sem as mãos. Você vê, Jesus
estava dando a premonição que o Templo de pedra e cimento, construído pela mão do homem, seria destruída,
que foi em 70 D.C., e que o templo não feita por mãos, é a adoração de Deus, como que nos foi ensinada por
Jesus. Jesus é que templo, quando ele morreu na Cruz, três dias depois ele ressuscitou dos mortos. Portanto,
Jesus não mentir ou exagerar; Ele estava dando a profecia de sua morte e ressurreição, bem como a destruição
do templo.

Jesus é o Messias?
E o sumo sacerdote levantou-se e disse-lhe: "resolve tu nada? O que é que estas testemunham contra
ti?" Mas Jesus realizou a sua paz. E o sumo sacerdote respondeu e disse-lhe: "Eu adjure te por Deus, que tu
diga-nos se tu ser o Cristo, o filho de Deus vivo." Matthew 26:62-63

Resposta de Jesus, o livro de Matthew
Porque este sumo sacerdote provoca um juramento para com o Deus vivo, Jesus deve dar resposta.
Jesus disse-lhe: "você disse: no entanto, eu digo a vós, daqui por diante Vós vereis o filho do homem
sentado à direita do poder e vindo nas nuvens do céu." Matthew 26:64
Nesta resposta, Jesus admite que está o filho de Deus e de Deus a mão direita do poder. Para os anciãos
do templo, isto é blasfêmia.

Resposta de Jesus, o livro de Marcos
E Jesus disse, "Eu sou: e vós vereis o filho do homem sentado à direita do poder e vindo nas nuvens do
céu." Mark 14:62

Resposta de Jesus, o livro de Lucas
És tu o Cristo? Diga-nos. E ele (Jesus) disse-lhes: "se eu disser, vocês não vão acreditar: e se eu
também pergunto, vós não me responda, nem deixe-me ir. Daqui em diante o filho do homem se assentará à
direita do poder de Deus." Luke 22:67
Como você pode ver, dos três, há pequenas diferenças, mas a essência ainda é o mesmo. Jesus de fato é
admitir ser o Messias, o filho de Deus.

Profecia cumprida
Declarando-se Deus
Por volta de 1491 A.C.
E ele que blasphemeth o nome do senhor, ele certamente deve ser posto a morte e toda a Congregação
certamente apedrejá-lo: também o estranho, como aquele que é nascido na terra, quando ele blasphemeth o
nome do senhor, deve merecer a morte. Levítico 24:16
Se eu dissesse que eu era o filho de Deus, estaria a mentir, o que significa que eu iria ser blasfemar
contra o nome do senhor. Todas as profecias sobre a revelação do Messias, a minha aceitação completa, que
Jesus é o Messias, portanto, quando ele disse que ele era o filho de Deus, ele estava blasfemando o nome de
Deus, ou ele estava sendo sincero?
Como o livro de Marcos acima sugere, os sacerdotes não quer acreditar e, portanto, declarar que ele tem
blasfemado de Deus. Isto é um crime de alto nos dias de Jesus e é punível com a morte, que é o que os sumos
sacerdotes queria Jesus a condenar-se com, a fim de lhes dar a desculpa de tê-lo condenado à morte.
Eu vejo estes sacerdotes como sendo fortemente influenciado por ou controlado pelo espírito do antiCristo, que é o poder de Satanás no mundo do homem, em última análise, é Satanás que provocou a morte de
Jesus; todos os outros foram mas seus peões.
Então o sumo sacerdote alugar as roupas dele, dizendo: "ele falou blasfêmia; o que precisa ainda mais
temos de testemunhas? Eis que, agora ouvistes a blasfêmia. O que vós?" Eles responderam e disse: "Ele é
culpado da morte". Matthew 26:65-66
Então fiz eles cuspir em seu rosto e fustigada-lo; e outros o golpeou com as palmas das suas mãos,
dizendo: "Profecia-nos, tu, Cristo, quem é ele que te feriu?" Matthew 26:67-68

Peter Denys Jesus
Agora Peter sentou-se no palácio: e uma donzela chegou a ele, dizendo: "Tu também estavas com Jesus
da Galiléia". Mas ele negou diante deles todos, dizendo: "Eu sei que não é o que dizes." Matthew 26:69-70

E quando ele foi embora para fora na varanda, outra empregada viu-o e disse-lhes que foram lá, "este
homem foi também com Jesus de Nazaré." E novamente ele negou com juramento, "Eu não sei o homem."
Matthew 26:71-72
E depois de um tempo chegou a ele eles que apoiaram e disse a Pedro, "certamente tu também são uma
delas; para o teu discurso betrayeth ti." Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, "Eu sei que não é o
homem," e imediatamente o galo cantou. E Peter se lembrou da palavra de Jesus, que disse-lhe: "antes que o
galo cante, tu me negarás. E ele saiu e chorou amargamente. Matthew 26:73-75
E então, como Jesus havia predito, Peter negou Jesus três vezes naquela noite antes que o galo cantou.
Admito que, se você é um bom observador de caráter humano, você pode ser capaz de prever o que alguém
pode negar-lhe sob circunstâncias extremas, no entanto ser capaz de prever o que ele faria isso três vezes, antes
que o galo ia corvo, encontra-se no Reino de Deus, não do homem. Este então é ainda mais uma daquelas coisas
escritas na Bíblia que me convença que Jesus é o Messias.

Pilatos, o governador romano
Quando a manhã estava vem, todos os principais dos sacerdotes e anciãos do povo tomou Conselho
contra Jesus, para colocá-lo à morte: e quando eles tinham ligado a ele, levou-o embora e o entregaram ao
Pontius Pilate o governador. Matthew 27: 1-2

Campo de sangue
Então Judas, que o tivesse traído, quando viu que ele estava condenado, arrependeu-se e trouxe
novamente as trinta moedas de prata para os principais dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei em que traí
sangue inocente. E disseram, "o que é isso para nós? Ver tu isso." Matthew 27: 3-4
E lançou as moedas de prata no templo e partiu e foi e se enforcou. E os principais dos sacerdotes, tirou
as peças de prata e disse, "não é lícito para pô-las em tesouraria, porque é preço de sangue. E levaram a
advogado e compraram com elas o campo do oleiro, para enterrar a estranhos em. Portanto aquele campo foi
chamado, "campo de sangue", até este dia. Matthew 27: 5-8

Profecia cumprida
Em seguida, foi cumprida que o que foi falado por Jeremy o Profeta, dizendo: "e eles pegaram as trinta
moedas de prata, o preço dele que foi avaliado, a quem os filhos de Israel valorizam; e deu-lhes para o campo
do oleiro, como o senhor me indicou." Matthew 27: 9-10

Trinta moedas de prata
Nos versos acima, o profeta Jeremy é mencionado. No começo achei que esta para ser Jeremiah, mas quando eu
fui para aquele livro para encontrar o capítulo e versículo, isto era para ser encontrado em, não poderia
encontrá-lo. Como eu continuei minha busca, eu encontrei que previu no livro de Zacarias, que dou-te abaixo.
Presumo que Jeremy é Zechariah primeiro nome, ou que Matthew enganou-se, em sua lembrança desta
profecia.
Cerca de 487 A.C.
E eu disse-lhes: "se vós acha boas, me dê meu preço; e se não, conter. Então eles ponderada para meu
preço trinta moedas de prata. E o senhor disse-me, "lançá-lo para o potter: um preço considerável que eu foi
fixado o preço em deles. E tomei as trinta moedas de prata e lançá-los para o oleiro na casa do senhor.
Zacarias 11:12-13
Como você pode ver, esta profecia dada a quase 500 anos antes, sobre o Messias, foi cumprida por
Jesus. Em minha mente, esta e tantas outras profecias predizer o Messias, todos apontam para Jesus e nenhum
outro. Jesus é o Messias e, portanto, é o filho de Deus.

O julgamento de Jesus
E começaram a acusá-lo, dizendo, "nós encontramos este homem pervertendo a nação e proibindo dar
o tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo Rei. Lucas 23:2
E Jesus ficou diante do governador: e o governador pediu-lhe, dizendo: "És tu o rei dos judeus?" E
Jesus disse-lhe: "dizes". E quando ele foi acusado dos principais dos sacerdotes e anciãos, nada respondeu.
Matthew 27:11-12
Então Pilatos lhe disse: "Tu ouvis não quantas coisas eles testemunham contra ti?" E ele respondeu-lhe
que nunca uma palavra; tanto que o governador se maravilhou grandemente. Matthew 27:13-14

Profecia cumprida
Jesus se abstém de falar
Cerca de 712 A.C.
Ele foi oprimido e ele estava aflito, no entanto, ele não abriu a sua boca: ele é trazido como um
cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha perante seus tosquiadores é burra, então ele abre a boca dele.
Ele foi levado da prisão e do julgamento: e quem deve declarar a sua geração? Para ele foi cortado da terra
dos vivos: para a transgressão do meu povo foi ele ferido. " 53:7 de Isaías-8

Acho que sem culpa
Então disse Pilatos os principais dos sacerdotes e o povo, "não encontrar nenhuma culpa neste
homem". Lucas 23:4
O governador romano, Pontius Pilate, sabia que os altos sacerdotes trazida Jesus a ele para execução
porque eles queriam a morte de Roma e não de si mesmos. Se as pessoas fossem ficar zangado por causa de sua
morte, deixe sua raiva ser dirigido contra Roma.

Uma oferta de perdão
Agora na festa o governador foi o costume de soltar ao povo um prisioneiro, quais seriam. E depois
tiveram um notável prisioneiro (notório), chamado Barrabás. Portanto, quando eles estavam reunidos, Pilatos
disseram-lhes: "quem vós que liberto-vos, Barrabás ou Jesus, que é chamado Cristo será?" pois ele sabia que
por inveja eles tinham o entregaram. Matthew 27:15-18
As palavras, "pois ele sabia que por inveja entregaram-lhe," refere-se ao fato de que todo o povo de
Israel, como eles se ressentiam da autoridade que o Império Romano tinha sobre eles. Em tempos passados, se
os sumos sacerdotes condenou alguém, eles simplesmente pediria executados. Com Roma como o senhor, eles
se ressentiam e invejavam sua necessidade de ter que obter a aprovação do Roman Governor.

Uma mulher aviso
Quando ele foi definido para baixo sobre o assento de julgamento, sua mulher mandado-lhe, dizendo:
"tu nada têm a ver com aquele homem justo: pois eu sofri muitas coisas neste dia, em um sonho por causa dele.
Matthew 27: 19
Como você pode ver, até mesmo a esposa do governador sabia que Jesus seja inocente e aconselhou o
marido a não fazer nada que faria do culpado da morte de Jesus. Não encontrei nada na Bíblia para explicar isto,
mas é possível que ela tivesse ouvido enquanto Jesus falou uma vez a multidão, ou talvez, como as palavras do
versículo dizem-nos, ela tinha sonhos, dados a ela por Deus, que a avisou da inocência de Jesus. No meu longo
estudo da Bíblia, eu vim a aceitar as palavras escritas como sendo a palavra de Deus, e como tal eu aceito que é
através de visões, dadas a ela por Deus que ela sabia da inocência de Jesus.

Condenado pelos judeus
O governador respondeu e disse-lhes: "Se do twain será vós que liberto-vos?" Eles disseram,
"Barrabás". O governador disse-lhes: "que farei então com Jesus, que é chamado Cristo?" Todos dizem-lhe:
"Deixe-o ser crucificado." E o governador disse, "por que, que mal ele fez?" Mas clamaram a mais, dizendo:
"Deixe-o ser crucificado." Matthew 27:20-23
No exemplo acima é mostrado os comprimentos que fui Pontius Pilate, para evitar sua tendo a sentença
de Jesus à morte.

Lavo as minhas mãos
Quando Pilatos viram que ele poderia controlar nada, mas que prefiro um tumulto foi feito, ele tomou
água e lavou as mãos perante a multidão, dizendo: "sou inocente do sangue dessa pessoa só: ver-vos a ele."
Matthew 27:24
Esse ato de lavar as mãos, Pontius Pilate colocar a culpa para a execução sobre os sumos sacerdotes e o
povo de Israel. Não sei como Deus olha para isto, mas porque eu sei que estas palavras escritas são de verdade,
então eu dou a oração que Deus olha Pontius Pilate, no dia do juízo, sem a execução de Jesus como sendo um
negativo em seu livro da vida.

A flagelação de Jesus
Em seguida, respondeu a todas as pessoas e disse: "seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos".
Então ele lançou Barabbas-lhes: e quando ele tinha o flagelo de Jesus, entregou-o para ser crucificado.
Matthew 27:25-26
Isto acima verso mostra que mesmo que os altos sacerdotes tentou remover a culpa de ter Jesus
crucificado, as pessoas presentes, que votaram por Barrabás, aceite culpa completa, deixando Pontius Pilate
inocente da morte de Jesus.
Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus para o corredor comum e reuniram-se-lhe toda a
banda de soldados. E eles despojaram e põe-lhe um manto escarlate. E quando eles tinham tecendo uma coroa
de espinhos, puseram em cima de sua cabeça e uma cana na mão direita: e eles se curvou o joelho diante dele e
zombavam dele, dizendo, "Salve, rei dos judeus!" Matthew 27: 27-29
E cuspir nele e tomaram o reed e o golpeou na cabeça. E depois que tinha gozavam com ele, tirou o
roupão dele e põe-lhe o seu próprio traje e levou-o para crucificá-lo. Matthew 27:30-31

Procissão de morte
E como eles se saíram, encontraram um homem de Cirene, Simon pelo nome: ele eles obrigados a
carregar sua cruz. E quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que é dizer, um lugar de uma caveira,
deram-lhe vinagre para beber misturado com fel: e quando ele havia provado seu, ele não beberia. Matthew
27:32-34
Quando seu corpo está sujeita a qualquer tipo de trauma, tais como o espancamento e chicoteando que
Jesus suportou, você precisa beber água, porque seu corpo torna-se desidratado. Não querendo Jesus para se
recuperar da surra, os soldados romanos em vez disso deram-lhe vinagre para beber, o que fará com que o corpo
a desidratar mais rápido ainda.

Fim dos dias profecia
E ele seguiu-se uma grande empresa de pessoas e das mulheres, que também lamentou e ele
lamentaram. Mas Jesus transformando-lhes disse, "filhas de Jerusalém, chorar não é para mim, mas chorem
por vocês mesmos e para os seus filhos, pois, eis que, os dias estão chegando, na qual eles devem dizer, bem-

aventurados o estéril e os ventres que nunca nua e os paps que nunca deram a chupar e, em seguida, eles
devem começar a dizer para as montanhas, cair sobre nós; e às colinas, cubra-nos. Porque, se eles fazem essas
coisas em uma árvore verde, o que deve ser feito no seco?" Lucas 23:27-31
Mesmo em sua dor e sofrimento, Jesus dá profecia sobre o fim dos dias, como também consta o livro de
Apocalipse 06:15-16.

Os dois crucificados com Jesus
E havia também duas outras, malfeitores, levados com ele a ser condenado à morte. E quando
chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram ele e os malfeitores, um na mão direita e o outro à
esquerda. Lucas 23:32-33
Então, disse Jesus, "pai, perdoa-lhes; Eles não sabem o que eles fazem." E eles se separaram de suas
vestes e lançará sortes. Lucas 23:34
E uma efígie também foi escrito sobre ele nas cartas do grego, latim e Hebraico, "Este é o rei do
judeus." Lucas 24:38
E dentre os malfeitores que foram enforcados blasfemava dele, dizendo: "Se tu ser o Cristo, salva a
mesmo e a nós." Mas respondendo o outro repreendeu-o, dizendo: "Dost não vós temem a Deus, vendo tu está
na alguma condenação? E nós na verdade com justiça; para recebermos a recompensa devida de nossas obras:
mas este homem não fez nada de errado. " Lucas 24:40-41

Arrependimento e perdão
E disse a Jesus, "Senhor, lembra de mim quando tu vens em vosso reino." E Jesus disse-lhe. "Em
verdade te digo, hoje tu serás no paraíso." Lucas 24:42-43
Me disseram por alguns que o que Jesus está dizendo é que esse criminoso que admite sua culpa, nesse
mesmo dia entrará no paraíso com Jesus. De uma forma que eu posso ver como isso soa bem, mas depois a
mesma pessoa que me disse isso usou isto como uma prova de que quando morremos a morte mortal, ainda
continuamos em, no espírito, se não em carne e osso.
Jesus deixou claro em outros ensinamentos que quando morremos, há sem memória ou consciência, não
há consciência em tudo. Portanto, usar isso para refutar o que Jesus ensinou já é para adicionar a palavra de

Deus o que Deus não falou. Se você olhar para ela, quando nos forem ressuscitados, isso vai parecer sem tempo
afinal passado para nós. Tanto quanto este criminoso está ciente, será no mesmo dia.
Você pode também pensar nisto como este, porque este criminoso se arrependeu de seus pecados e
pediu perdão, que naquele dia ele fez isso, ele ganhou a entrada no paraíso. Tinha ele não se arrependeu, então
ele teria caído com falta de paraíso.
O que este versículo está nos mostrando, que vejo como sendo a interpretação correta, é até mesmo
aqueles de nós que pequei todas as nossas vidas, podem ser salvos se arrepender de nossos pecados e pedir a
Deus que nos perdoe. Isso é exatamente o que está fazendo este criminoso. Ele admitiu a seus crimes, que é um
formulário ou arrependimento e então pedi que Jesus me lembro dele quando Jesus entra em seu reino. Isso
reflete a crença deste criminoso que Jesus é de fato o Messias, e que ele é Deus em carne e osso de um homem.
É por causa desta crença e o ato de arrependimento, que Jesus assim, perdoa-lhe. Essa é a lição que eu acredito
que estes versículos estão tentando nos ensinar.

Disse
E eles o crucificaram e se separaram suas vestes, lançando lotes: que ela se cumprisse que foi falada
pelo profeta, "eles se separaram minhas vestimentas entre eles e sobre minha vestimenta eles lançará sortes."
Matthew 27:35

Jogos de azar
Este é o único lugar na Bíblia, que achei que dá sugestão relativas a jogos de azar. Mesmo que isto está
sendo mostrado em uma luz má, isso não é condenado por Deus, e é por essa razão, a participar em jogos de
azar como entretenimento, não vejo como sendo um pecado.
Qualquer coisa, no entanto, isso é feito para o extremo é ruim, para então você perde o controle de si
mesmo e assim que o mal em seu coração. É a obsessão ou o vício, o mal, seja jogo, álcool ou drogas.
Em seguida, os soldados, quando crucificaram Jesus, tirou suas vestes e fizeram quatro partes, para
cada soldado uma parte; e também o casaco: não o casaco era sem costura, tecida de cima em toda. Portanto,
disseram entre si, "Deixe-nos não rasgar, mas elenco muito por isso, quem deve ser:" que a escritura se
cumprisse, que diz que, "eles se separaram minha vestes entre eles, e para minha vestimenta lançam lotes."
Estas coisas, portanto, os soldados fizeram. João 19:23-24

Profecia cumprida
Disse
Cerca de 1018 A.C.
Para cães têm me cercaram: Assembléia dos ímpios ter me incluído: eles furaram minhas mãos e meus
pés. Eu posso dizer a todos os meus ossos: eles olham e olhar em cima de mim. Partem minhas vestimentas
entre lotes-los e elenco em cima de minha vestimenta. Mas não sê longe de mim, Ó Senhor: Ó minha força,
apressa-te para me ajudar. Salmos 22:16-19

Eles insultado Jesus
E sentar-se eles assisti-lo lá; e configurar na cabeça dele sua acusação escrita, "Este é Jesus o rei dos
judeus." Em seguida, havia dois ladrões crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda, e eles que
passou ele, abanando a cabeça, injuriados e dizendo, "tu que destróis o templo e reedificas em três dias, salvar
a mesmo. Se és o filho de Deus, desce da Cruz." Matthew 27:36-40
Do mesmo modo também os principais sacerdotes zombarem dele, com os escribas e anciãos, disseram,
"ele salvou os outros; Se ele não pode salvar. Se ele é o rei de Israel, desça agora da Cruz, e nós vai acreditar
nele. Ele confiava em Deus; deixá-lo entregá-lo agora, se ele vai ter com ele: ele disse, eu sou o filho de Deus.
" Matthew 27:41-43
O que estes versículos estão tentando mostrar, é que o povo de Jerusalém rejeitou Jesus como o Messias.
Na profecia do livro de Daniel, a nação de Israel foi dado 70 semanas proféticas, ou 490 anos de corrigir-se com
as maneiras de Deus. Nesses versículos, Deus está nos mostrando, que não é só o sumo sacerdote e outras
pessoas do templo que rejeitaram Jesus, mas toda a população. Desta forma, as pessoas mostram que eles não
conseguiram tornar-se um com Deus e, portanto, justificar Deus anulando a aliança que Deus tinham com
Moses e da nação de Israel.
O povo da nação de Israel deu o serviço de bordo para ser filhos de Deus, mas rejeitaram os seus
mandamentos e rejeitado o Messias, mesmo depois que Jesus tinha dado várias provas de que ele era o Messias.

O véu do templo é rasgado
Agora da hora sexta houve trevas sobre toda a terra até à hora nona. E sobre a nona hora, Jesus
clamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, la ma sa bach tha ni? Isso quer dizer, "meu Deus, meu Deus, por que
me abandonaste? Matthew 27:45-46
E era sobre a sexta hora, e havia uma escuridão sobre toda a terra até à hora nona. E o sol foi
escurecido, e o véu do templo foi alugar no meio. Lucas 24:44-45
Compreender a importância das palavras: o véu do templo foi alugar ao meio de cima para baixo. O véu
do templo foi a enorme cortina que separava o santo lugar do Tabernáculo Lordes do Santo dos Santos, que é
onde o propiciatório e a arca do convento era para ser colocado.
Entendo que esta porta e, portanto, o véu (cortina), era muito longa e fiquei extremamente alta no
templo. Deus está nos dizendo que é rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima. Diferente usando
algum tipo de escada ou andaime, um homem não poderia ter realizado o véu sendo dividido dessa maneira. Um
homem ia rasgar do fundo. É de salientar que foi Deus, em sua ira, que rasgou o Curtin para mostrar que a
aliança que ele tinha com a nação de Israel, foi tudo mas anulada. O Santo dos Santos era a sala do templo onde
a Arca da Aliança foi colocada, e representava o espírito de Deus sendo dentro do quarto. Rasgando o véu, Deus
estava mostrando simbolicamente que ele tinha deixado o templo e, portanto, tinha retirado sua graça da nação
de Israel.
Mesmo que aqueles no local da crucificação não se viu o véu rasgado, sem dúvida que alguém tendo
sido no templo que testemunhou isso, correu para contar os anciões do templo e os outros no local da morte de
Jesus.

Os mortos deixar suas sepulturas
E, eis que, o véu do templo foi alugar ao meio de cima para baixo; tremer a terra e as rochas carros; e
os túmulos foram abertos; e muitos corpos dos Santos que dormiram surgiram, saíram as sepulturas depois
dele, (Jesus), ressurreição e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Matthew 27:51-53

Os túmulos foram abertos
E os túmulos foram abertos, é algo que eu nunca ouvi mencionado em qualquer igreja que já participei.
É como se o assunto é tabu e não para ser falado. No entanto, este é profundo para mim. Estas palavras me diga
que não foi apenas Jesus que ressuscitou, mas muitos outros dos Santos de Deus, foram ressuscitados das
sepulturas, ao mesmo tempo em que Jesus morreu. Você pode imaginar ter um ente querido ou seu que estava
morto e enterrado de repente se aproximar de você na rua?
Eu não encontrei em nenhum lugar na Bíblia onde diz o que acontece com estes que ressuscitar dos
mortos, mas só posso supor que eles são retomados no céu como é Jesus. Parece muita coisa para você como o
arrebatamento que é profetizado para acontecer no final do dia? Esta ressurreição dos Santos de Deus ocorre no
mesmo dia em que Jesus se levanta dos mortos na cidade de Jerusalém.

Os presentes também viu
Agora quando o centurião e os que estavam com ele, observando Jesus, viram o tremor de terra e as
coisas que foram feitas, eles temiam grandemente, dizendo: "Verdadeiramente este era o filho de Deus."
Matthew 27:54
Agora entendo o que este versículo está se referindo quando fala dessascoisas que foram feitas e porque
eles estavam temeroso posfácio, falar sobre o dia dos mortos andando.
Depois disto, Jesus, sabendo que todas as coisas agora foram realizadas, que se cumprisse a Escritura
diz: "Tenho sede." Agora foi definido um vaso cheio de vinagre: e preenchido uma esponja com vinagre e
colocá-lo em cima de hissopo e colocá-lo na boca. Quando Jesus, portanto, tomou o vinagre, ele disse: "está
terminado:" e ele inclinou a cabeça e entregou o espírito. John 19:28-30
e quando Jesus tinha chorado com grande voz, ele disse: "pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito:" e,
tendo dito assim, ele entregou o espírito. Lucas 23:46
Agora quando o centurião viu o que foi feito, ele glorificou a Deus, dizendo: "certamente este era um
homem justo." E todas as pessoas que se uniram para essa visão, contemplar as coisas que foram feitas, feriu
seus seios e retornada. Lucas 24:47-48
A "feriu seus seios" é para dizer que finalmente entenderam a coisa má que eles tinham feito, e talvez
alguns talvez se arrependeram sua parte na condenação de Jesus também.

Profecia cumprida
Vinagre para beber
Deram-me também fel para minha carne; e na minha sede deram-me vinagre para beber. Salmos 69:21

Jesus é enterrado
Os judeus, portanto, porque era a preparação, (dia ou sexta-feira), que os corpos não devem
permanecer na cruz no dia de sábado, para o dia de sábado foi um dia de alto, rogou a Pilatos que suas pernas
podem ser quebradas, e que eles podem ser levados. John 19:31
Depois vieram os soldados e freio as pernas do primeiro e o outro que foi crucificado com ele, (Jesus).
Mas quando eles vieram a Jesus e viu que ele já estava morto, eles não as pernas de freio: mas um dos
soldados com uma lança perfurou seu lado e imediatamente saiu lá sangue e água. E ele que vi nu disco, e seu
registro é verdade: e ele conhece o que ele diz é verdade, que vos podem acreditar. John 19:32-35
Para que estas coisas foram feitas, que a escritura deve ser cumprida, "um osso dele não será
quebrado. E novamente outra escritura diz, "Hão-de olhar para aquele que eles furaram." John 19:36-37

Profecia cumprida
Nenhum osso quebrado
Ele guarda todos os seus ossos: nem um deles está quebrado. Salmos 34:20

José de Arimateia
E se um homem ter cometido um pecado digno de morte e ele estar a ser posto a morte, e tu enforcá-lo
em uma árvore: seu corpo não permanecerá toda a noite em cima da árvore, mas tu shalt em nenhum sábio
enterrá-lo naquele dia; (para aquele que é pendurado é maldito de Deus;) que tua terra não ser contaminaram,
que o Senhor teu Deus te dá por herança. Deuteronômio 21:22-23

É por esta razão porque nem os criminosos executados pelos seus crimes, pendurando-os em uma
árvore, devem ser enterrados antes que o sol se põe no mesmo dia que eles são executados.
Quando o mesmo estava, lá veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se era
discípulo de Jesus: ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos ordenou o corpo para ser
entregue. Quando Joseph tinha levado o corpo, ele envolto em um pano limpo de linho, e a colocou em seu
próprio túmulo novo, que ele tinha lavradas fora na rocha: e ele rolou uma grande pedra para a porta do
sepulcro e partiu. Matthew 27:57-60
Lá colocou eles Jesus, portanto, por causa do dia da preparação dos judeus; para o sepulcro foi
próximo à mão. John 19:42
E agora quando o mesmo chegou, porque foi a preparação, ou seja, o dia antes do sábado. Marcar
15:42
E havia Mary Magdalene e a outra Maria, sentado contra o sepulcro. Matthew 27:61

Vestidos de linho fino
E ele (Joseph) comprei linho fino e levou-o para baixo e envolveu-o em um sepulcro que foi talhado em
uma rocha e rolou uma pedra para a porta do sepulcro. E Mary Magdalene e Maria a mãe de Joses vi onde ele
foi enterrado. Marcos 15:46-47
Então eles levaram o corpo de Jesus e ferida em roupas de linho com as especiarias, como a maneira
dos judeus é para enterrar. John 19:40
E as mulheres também, que veio com ele da Galiléia, seguida-se depois e vi o sepulcro, e como seu
corpo foi colocado. E voltaram e prepararam especiarias e pomadas; e o dia de sábado, de acordo com o
mandamento, descansou. Lucas 23:55-56
O mandamento que está sendo falado aqui é o quarto mandamento e a verdadeira e correta mantendo do
Sábado Santo Lordes. Estas mulheres fizeram o que puderam para preparar o corpo de Jesus para o enterro, mas
como o dia estava quase no fim, eles tiveram que deixar de terminar seu trabalho e retornou à habitação para a
noite.

Um guarda é definido
Agora no dia seguinte, que se seguiu no dia da preparação, (o dia de sábado) o sumo sacerdote e
fariseus reuniram-se a Pilatos, dizendo: "Senhor, nós lembramos aquele impostor disse, enquanto ele ainda
estava vivo, depois de três dias se levantará novamente. Comando, portanto, que o sepulcro seja feita certeza
até o terceiro dia, para que seus discípulos vem durante a noite e roubá-lo e dizer ao povo, ele ressuscitou dos
mortos: assim o último erro será pior que o primeiro. " Matthew 27:62-64
Pilatos disseram-lhes: "tendes um relógio: Siga o seu caminho, fazê-lo tão certa quanto vós podem."
Então eles foram e se certificou o sepulcro, selando a pedra e a configuração de um relógio. Matthew 27:6566
Então você vai entender; Jesus foi crucificado no sexto dia da semana, o que chamamos de sexta-feira.
O sacerdote chefe e os fariseus vieram juntos no dia seguinte após a crucificação, ou sábado. Juntos, que eles
conspiraram para ter o túmulo de Jesus bem guardado, para que seu corpo não viria até falta.
É meu entendimento da observância do sábado, que estes sacerdote e fariseus comprometeram pecado
em engajar-se neste tipo de atividade durante as horas do sábado, que só mostram quão longe de Deus que eles
de fato eram.

Ressurreição de Jesus
O primeiro dia de vem o semana Mary Magdalene cedo, quando ainda estava escuro, até o sepulcro e
verá a pedra tirada do sepulcro. John 1:20

Lembre-se: Jesus foi crucificado no sexto dia da semana, ou sexta-feira e, em seguida, no dia
seguinte, ou sábado, o sumo sacerdote do templo conspira para ter a tumba de Jesus guardada.
Agora como isto acima versículo nos diz, é o primeiro dia da semana, o domingo e uma das mulheres
que tinham começado a preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, Mary Magdalene, retorna ao túmulo
para completar os preparativos do enterro. Quando ela chegar lá, é no início da manhã e ainda está escuro lá
fora, tendo não ainda subido alto o suficiente para acabar com a escuridão da noite e eis que o sol, a pedra que
cobria a entrada da tumba foi movida fora.

Um túmulo vazio
Agora, após o primeiro dia da semana, de manhã, muito cedo, eles vieram até ao sepulcro, levando as
especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra rolada longe do sepulcro.
Lucas 24:1-2
Jesus foi crucificado no dia do dia de preparação, que é o sexto dia da semana, ou o que chamamos de
sexta-feira. Jesus permaneceu na morte por meio do sétimo dia da semana e foi ressuscitado no primeiro dia da
nova semana ou domingo, os dois versos acima revela esta informação para nós.

Lembre-se: Como observado por Deus, um novo dia começa por do sol, então quando Mary
Magdalene chega de manhã cedo, já é o primeiro dia da semana.
Você pode perguntar, "Por que estou eu apontar isto?" Eu quero que você entenda que Jesus era na
observância do sábado Lordes, por não ser ressuscitado no sétimo dia. Eu quero que você entenda que Jesus deu
a verdadeira e correta observância do Sábado Santo de Deus, como alguém que professa ser cristão deve. Na
morte, Jesus ainda deu honra Santo sábado do Deus então Deus esperaram até o dia seguinte, domingo, para
ressuscitar seu filho.
Então ela cheia e vem para Simon Peter e o outro discípulo, que Jesus amava e disse-lhes, "eles
levaram o senhor do sepulcro, e sabemos que não onde puseram. John 2:20
Como já disse antes, mesmo que os apóstolos caminharam com Jesus durante três anos, Mary
Magdalene incluídos, eles ainda não entenderam, nem mesmo de Mary Magdalene, quando Jesus lhes disse que
ele iria ressuscitar dos mortos depois de três dias. Isso é incrível para mim, porque todos viram Jesus outros
levantar dos mortos, então por que não acreditam que Jesus quando ele disse-lhes que ele não estaria sujeito à
morte?
Peter, por conseguinte, foram adiante e outro discípulo e veio para o sepulcro. Que os dois ficaram
juntos: e o outro discípulo fugir de Peter e chegou primeiro ao sepulcro. E ele inclinando-se para baixo e
olhando, viu as roupas de linho, mentindo; no entanto, ele foi não pol. João 20:3-5
Em seguida, vem o Simon Peter a segui-lo e entrou no sepulcro e vê a mentira de roupas de linho e o
guardanapo, que estava sobre sua cabeça, não deitando-se com as roupas de linho, mas envolto juntos em um
lugar por si só. John 20:6-7
Então entrou também que outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, e viu e acreditou. John 6:8

Com o corpo de Jesus faltando, eles finalmente compreendido e acredita-se que Jesus tinha dito.
Considerando que antes eles professaram acreditar que Jesus seja o Messias e o filho de Deus, agora com isto,
eles sabiam com fiador e sem dúvida, que Jesus é Deus em carne e osso de um homem.
O livro de Lucas dá mais de uma representação gráfica desta cena.
E entrou e encontrou não o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, como eles eram muito perplexos
por aí, eis que dois homens que junto deles se puseram em brilhantes vestuários: E como eles estavam com
medo e curvou seus rostos para a terra, eles (os anjos) disseram-lhes: "por que Buscai os vivos entre os
mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou: Lembre-se como ele falou que quando ele estava ainda na
Galiléia, dizendo, "o filho do homem deve ser entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao
terceiro dia ressuscitar." E lembrei de suas palavras e retornado a partir do sepulcro e disse que todas estas
coisas aos onze e a todo o resto. Lucas 24:3-9
Para ainda sabiam que não as escrituras, que ele deve elevar novamente dentre os mortos. Então os
discípulos foram embora novamente a sua própria casa. John 6:8-10

Profecia cumprida
Ressuscitar dos mortos, depois de três dias
, Portanto, meu coração está feliz, e minha glória rejoiceth: minha carne também repousará em
esperança, para que tu queres não deixar minha alma no inferno, nem murcha tu teu sofrer um Santo ver a
corrupção. Salmos 16:9-10
Isto ainda é a outra profecia sobre o Messias que só Jesus cumpriu.

Mary Magdalene
Mas era de Maria sem o choro do sepulcro: e enquanto chorava, ela abaixou-se, olhou para o sepulcro
e vê dois anjos vestidos de branco, sentados, a um à cabeceira e o outro aos pés, onde o corpo de Jesus tinha
deitado. John 20:11-12
Estes dois versículos não nos dizem isso, mas sugiro que Mary Magdalene chega no sepulcro depois de
Pedro e outro discípulo que já partiram. Atormentado e ainda não compreender a verdade por trás do corpo
ausente de Jesus, ela se senta para baixo, junto à entrada do túmulo e chora.

Novamente, os versículos não dizem, mas novamente, sugiro que enquanto sentado, Maria ouviu algo na
tumba, e é por isso que ela se vira para olhar para dentro e vê, não o Peter ou o outro discípulo, mas aqueles que
ela percebe para ser dois anjos, sugiro os mesmos dois anjos que viu Pedro e o outro discípulo.
E dizem-lhe, "mulher, por que choras?" Ela disse-lhes, porque eles levaram o meu senhor, e sei que não
onde puseram." John 20:13
Este versículo assim dá suporte ao fato de que, como desta vez, Mary Magdalene, é ainda ignorante de
Jesus ter ressuscitado dos mortos.
E quando ela disse assim, ela se entregou de volta e viu Jesus em pé e não sabia que era Jesus. John
20:14
Os anjos têm disse a Mary que Jesus ressuscitou, mas ela ainda não posso acreditar nisto. Em seguida,
Jesus aparece na tumba com Mary, e apesar de Maria e Jesus tinham sido perto, de todos os doze apóstolos, ela
mesmo assim não reconheceu Jesus quando ela o viu lá.
Jesus disse-lhe, "mulher, por que choras? Quem tu procurando? " Ela, supondo que ele seja o
jardineiro disse-lhe, senhor, se tu deram-lhe, portanto, diz-me onde tu hast sepultá-lo, e ele levará." John 20:15
Este versículo me diz, que Mary não reconhecia os anjos a ser anjos. Tal é a profundidade de sua
incapacidade de ver que Jesus era Deus em carne e osso de um homem.
Jesus disse-lhe, "Mary". Ela se entregou e disse-lhe: "Rabboni;" que quer dizer, "Mestre". John 20:16
Finalmente, Mary reconhece Jesus para quem ele é, e a verdade da ressurreição de Jesus torna-se
manifesto nela.
Jesus diz-lhe, "não me toques; Pois eu ainda não estou ascendi ao meu pai: mas vá para meus irmãos e
dize-lhes, subo para meu pai e seu pai; e para meu Deus e vosso Deus." John 20:17
Neste versículo, Mary Magdalene é o primeiro a ver a ressurreição de Jesus, mesmo antes de qualquer
um dos Apóstolos. Vejo isto como mostrando Jesus como importante considerado Mary ser para ele. Em tempo,
a Igreja de Roma tentará retratar Mary Magdalene como uma prostituta, mas isso é uma mentira, que nasce para
fora em um estudo de toda a escritura que se relaciona com ela.

Os soldados são subornados.
Agora quando eles iam, eis que, alguns do relógio veio para a cidade, e mostrou-o chefe sacerdotes
todas a coisa que foram feitas. E quando eles estavam reunidos com os anciãos e tinham tomado um advogado,
que deram grande dinheiro aos soldados, dizendo: "vós dizer, seus discípulos veio à noite e ele roubaram
enquanto dormimos. E se isto chegar aos ouvidos do governador, vamos persuadi-lo e proteger você. Assim
que pegou o dinheiro e fiz como eles foram ensinados: e este provérbio é comumente relatado entre os judeus
até hoje. Matthew 28: 11-15
Se um soldado é encontrado dormindo em seu relógio, ele pode ser condenado à morte, tão importante é
quando eles estão na guarda eles ficar acordado e guardam. No versículo acima, quando os anciões do templo é
dito que o corpo de Jesus está ausente, eles assumem que os guardas adormeceu, permitindo assim que os
discípulos de Jesus para remover o corpo. O guarda jurou que eles não dormiu, mas há outra explicação para o
corpo desaparecido. Estes mesmos anciãos templo subornado os guardas para admitir que eles tinham caído
para dormir, a fim de dissuadir ninguém de aceitar e acreditar que Jesus de fato tinha ressuscitado dos mortos.

Jesus ressuscitado aparece
Dois deles ver Jesus
E, eis que, dois deles, (os discípulos de Jesus), foi no mesmo dia para uma aldeia chamada Emmasus,
que tratava de Jerusalém sessenta estádios. E eles juntos falaram de todas estas coisas que tinham acontecido.
E aconteceu que, enquanto eles comungavam juntos e fundamentadas, o próprio Jesus se aproximava e foi com
eles. Lucas 24:13-15
Não nos diz que, do discípulo, estas são, ou se nenhum deles são um dos Apóstolos, mas para mim é
óbvio pelas palavras utilizadas; que deixaram Jerusalém depois que haviam encontrado o corpo de Jesus que
estava faltando. Também é possível que eles ouviram que o corpo estava faltando porque outros tinham dito que
Jesus tinha ressuscitado dos mortos.
Mas seus olhos estavam holden que eles não devem conhecê-lo. E ele disse-lhes: "que tipo de
comunicação são esses que tendes um ao outro, como podeis andar e estão tristes?" Lucas 24:16-17

E a um deles, cujo nome era Cléofas, respondendo, disse-lhe, "sois apenas um desconhecido em
Jerusalém e hast não saber as coisas que estão lá acontecer nestes dias?" Lucas 24:18
E ele respondeu-lhes, "que coisas?" E eles disseram-lhe: "sobre Jesus de Nazaré, que era um profeta
poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo: E como os principais dos sacerdotes e os nossos
governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas confiamos que tinha sido ele que
deveria ter redimiu Israel: e além de tudo isso, hoje é o terceiro dia desde que estas coisas foram feitas. "
Lucas 24:19-21
Sim e algumas mulheres também da nossa empresa nos fez atônito, que foram cedo ao sepulcro; e
quando eles encontraram o corpo dele não, eles vieram, salvando, que também tinham visto uma visão de
anjos, que disse que ele estava vivo. E alguns deles que estavam conosco foram ao sepulcro e achei mesmo
assim como as mulheres tinham dito: mas ele não viram. Lucas 24:22-24
Então ele (Jesus) disse-lhes: "Ó tolos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas falaram:
devemos não Cristo sofreram estas coisas e entrasse na sua glória, e começando no Moses e todos os profetas,
ele expôs-lhes em todas as escrituras as coisas sobre si mesmo. E atraiu quase até a aldeia, para onde eles
foram: e ele fez como se ele poderia ter ido mais longe. Mas eles restrita a ele, dizendo "Permanecei conosco:
pois é em direção a noite e o dia é muito gasto. E ele entrou para ficar com eles. Lucas 24:25-29
E aconteceu que, como ele sentou-se na carne com eles, ele tomou o pão e abençoado e freio e deu-lhes.
E seus olhos foram abertos, e que o conheciam; e ele desapareceu de vista. E disseram um para o outro "Que
não nossa azia dentro de nós, enquanto ele falava com a gente, a propósito, e enquanto ele abriu-nas
Escrituras?" Lucas 24:30-32
Tem sido argumentado por outros que a frase "Partir do pão" foi para indicar uma ocasião especial ou
uma refeição sagrada, mas como você pode ver neste versículo, essas pessoas são apenas sentar-se para tomar
uma refeição no final de um dia, no entanto, Jesus é mostrado como quebrar o pão. Isso me diz que esta frase se
aplica a qualquer momento, você se sentar e ter uma refeição e não só para ocasiões especiais ou sagrados.
Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém e encontraram os onze reunidos e os que
estavam com eles, dizendo, "o Senhor ressuscitou realmente e tem aparecido para Simon." E disseram-me que
as coisas foram feitas da forma, e como ele era conhecido na quebra de pão. Lucas 24:33-35
Estes versículos servem um propósito, para mostrar a todos quem lê-los de que não só os apóstolos dão
provas da ressurreição de Jesus, mas então a fazer outros de depoimento de discípulos de Jesus de ter visto ele
ressuscitou dentre os mortos.

Jesus aparece aos apóstolos
Então, no mesmo dia à noite, sendo o primeiro dia da semana quando as portas estavam fechadas, onde
os discípulos estavam reunidos por medo dos judeus, veio Jesus e ficou no meio e disse-lhes: "Paz seja
convosco." John 20:19

Tome nota: Esta cena está ocorrendo no mesmo dia em que encontraram o corpo que se foi,
(domingo), mas mais tarde durante a noite, mas antes do anoitecer.
E como eles assim falou, Jesus estava no meio deles e disse-lhes: "Paz seja convosco." Lucas 24:36
Mas eles estavam aterrorizados atemorizados e supostos que eles tinham visto um espírito. E ele disselhes: "porque são vós incomodados? E por que pensamentos surgem em vossos corações? Eis as minhas mãos
e meus pés, que sou eu mesmo: lidar com mim e ver; para que um espírito tem não de carne e ossos, como
vedes que eu tenho." Lucas 24:37-39
Estes versos, mais uma vez, mostrar a descrença que os apóstolos tinham sobre Jesus ressuscitando
dentre os mortos. Vendo sua descrença, Jesus oferece o que eles tocam sua mão e pés onde as unhas tinham
perfurado sua pele, prova-se ser Jesus em carne e osso, ressuscitou dentre os mortos.
Mais uma vez é uma curiosidade para mim, estes mesmos apóstolos viram Jesus outros levantar dos
mortos, e também entende-se que pelo menos um desses mesmos também conseguido levantar alguém dentre os
mortos, então por que eles são tão enervou vendo Jesus antes deles depois que ele lhes disse que ele iria
ressuscitar dos mortos.
Porque eu acredito, por tudo que Deus me mostrou, eu acredito, no entanto, estes apóstolos tinham Jesus
em carne e osso para lhes ensinar o que eu só tinha no espírito e visões. Eu acredito, no entanto, eles parecem
ser muito difícil de acreditar, uma curiosidade com certeza.
E quando ele assim tinha falado, mostrou-lhes as mãos e os pés. E enquanto eles ainda acreditavam não
de alegria e me perguntei, ele disse-lhes: "tendes aqui alguma carne?" Lucas 24:40-41
E deram-lhe um pedaço de um peixe assado e um favo de mel. E ele pegou e comeu diante deles. Lucas
24:42-43

E ele disse-lhes: "Estas são as palavras que eu disse a você, enquanto foi ainda com você, que devem
ser preenchidas todas as coisas, que eram escritos na lei de Moses e nos profetas e nos Salmos, sobre-me."
Lucas 24:44
Em seguida, ele abriu seu entendimento, que pode compreender as escrituras e disse-lhes: "assim está
escrito, e assim doassem Cristo a sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia: e que o arrependimento e a
remissão dos pecados devem ser pregados em seu nome entre todas as Nações, começando por Jerusalém."
Lucas 24:45-47
Nestes acima versos, Jesus está fazendo conhecido aos apóstolos e a nós que lêem estas palavras que a
razão pela qual Deus enviou Jesus para viver entre nós, na carne de um homem, foi para anunciar a todos o
arrependimento e remissão dos pecados era possível, sempre que tal não era possível sob apenas a lei dada a
Moses. Só na morte de Jesus será a redenção e salvação tem uma possibilidade.

Tocado pelo Espírito Santo
E vós sois testemunhas destas coisas. E, eis que eu envio a promessa de meu pai em cima de você: mas
sanguinolentas vós na cidade de Jerusalém, até que vós ser suportado com poder do alto. Lucas 24:48-49

Absolvição dos pecados
Então lhes disse Jesus outra vez, "paz seja convosco: como meu pai me enviou, mesmo assim eu enviar
você." E quando ele disse isso, ele soprou sobre eles e disse-lhes: "vós receber o Espírito Santo: retiveres
pecados vos remeter, eles são remidos-lhes; e pecados retiveres vós retêm, eles são retidos." John 20:21-23
Tem sido meu entendimento de que somente Deus, Jesus pode absolver pecados, no entanto, este
versículo nos diz que Jesus deu mesada que seus Apóstolos também poderiam remeter a pecados. A pergunta
que tenho é que se aplica a todos os apóstolos de Cristo, ao longo das gerações desde Christ?
Considero-me para ser um apóstolo de Cristo, no entanto, eu nunca seria confortável alguém dizendo
que seus pecados são perdoados, simplesmente porque eu não poderia saber com certeza, que pecados são
culpadas de ou se de fato eles se arrependeram de ter cometido.
Eu preferiria que Deus toma essa decisão de si próprio, não sou digno de fazê-lo, mesmo com as
bênçãos de Jesus.
E ele (Jesus) os levou para fora tanto quanto a Betânia, e ele levantou as mãos e os abençoou. E
aconteceu que, enquanto ele abençoou-os, ele foi apartou deles e elevado ao céu. E eles o adoraram e voltaram

para Jerusalém com grande alegria: e estavam continuamente no templo, louvando e bênção de Deus. Amém.
Lucas 24:50-53

São Thomas
Mas Thomas, um dos doze, chamados Dídimo, não estavacom com eles quando Jesus veio. Os outros
discípulos, portanto, disseram-lhe: "vimos o senhor." Mas ele disse-lhes: "exceto devem ver em suas mãos a
impressão das unhas e colocar o dedo para a impressão das unhas e empurrou a minha mão no seu lado, não
acreditarei." John 20:24-25
E depois de oito dias novamente seus discípulos estavam dentro e Thomas com eles: Então veio Jesus,
as portas sendo desligadas, e ficou no meio e disse, "paz seja convosco." John 20:26
Então ele diz para Thomas, "chegar para cá o teu dedo e eis que as minhas mãos; chegar cá a tua mão
e empurra para o meu lado: e não ser infiel, mas crente. " E Thomas, responderam, disseram-lhe: "Meu senhor
e meu Deus." John 20:27-28
Jesus disse-lhe: "Thomas, porque me viste tu teres acreditado: bem-aventurados os que não viram e
ainda teria acreditado." John 20:29

Através da salvação de Jesus
E muitos outros sinais verdadeiramente fizeram Jesus na presença de seu discípulo, que não estão
escritos neste livro: mas estes foram escritos, que crerdes que Jesus é o Cristo, o filho de Deus; e que crendo,
tenhais vida por meio de seu nome. John 20:30-31
A ressurreição de Jesus, homem agora tem ao seu alcance para saber de salvação a Deus. Existem duas
partes para alcançar a salvação.
Primeiro, você deve ser "justos", que é definido como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e
viver suas vidas na moralidade, como ensinado por Jesus.
Segundo, você deve ter o testemunho de Jesus Cristo, que também tem duas partes.
1. você deve crer que Jesus é o Cristo, o filho de Deus, Deus em carne e osso de um homem:
2. você também tem que viver dentro dos parâmetros de conduta moral como ensinado por Jesus.

Mesmo que os judeus, a maior parte do tempo, mantém os dez mandamentos, eles rejeitam a Jesus e,
portanto, não são dignos da salvação, tal como definido por Deus.
Os muçulmanos professam dar adoração ao Deus de Abraão, mas porque eles rejeitam os dez
mandamentos e os ensinamentos de Jesus, eles também não são dignos da salvação.
Aqueles que pensam em si mesmos como cristão, dar serviço de bordo para ser seguidores de Cristo,
mas mais rejeitar os dez mandamentos como sendo necessário e por causa deles observarem o sábado no
primeiro dia da semana em oposição direta ao quarto mandamento, e aquilo que Deus nos diz no livro de
Gênesis capítulo 2, sobre o que o dia correto do sábado é no.

