Глава 5
Вчення Ісуса Христа
Притча про свято весілля
Притча про свято весілля є доповненням до пророцтва шлюб Христа Святих Богові, який можна
знайти в Об'явлення 19:7-8 .
А Ісус відповів і говорив їм знову притчами і сказав: "в Царство Небесне, подібний до цареві, яке
справляв був для сина і послав він своїх рабів покликати на весілля: та ті не хотіли прийти." Matthew
22:1-3

Прирівняне до неба
Ісус відноситься до таких як бути прирівняне до неба, але я бачу, як бути уподібнене вірно і
правильний поклоніння Богу, який звичайно, якщо ви зробите це, небо але крок від готелю. Як це буває
в більшості книга одкровення, ця притча рясніє символікою.
Король є всемогутнім Богом.
Царство Небесне є справжнє поклоніння Богу.
Шлюб є між Святий Боже Євангеліє (вчення Ісуса) і святих Бога.
Ті не хотіли прийти є ті, які не дають вірно і правильний поклоніння Богу, (євреїв), і навіть
якщо вони запросив, (покликаний Богом), вони будуть відмовлятися його змінити їх на вірність
помилкових Євангеліє сатани. Ви могли б також сприймайте їх як євреїв Ісус часу в історії і християн,
євреї і мусульмани сьогодні.

Християн
Християни сьогодні вважають, що Неділя правильного дня спостерігати суботи, незважаючи на
дуже конкретні інструкції Бога і команду, що сьомий день – правильного дня. Саме через цей відмову
поклонятися Богу, як він команд, які приносить тих християн в опозицію до волі Бога.

Євреї
Євреї сьогодні як і раніше відкидає Ісуса як Бога в тілі людини, незважаючи на те, що всі
старовинні пророцтв, особливо ті з книги Daniel, говорить нам, що Месія буде плоті і крові людини, і
тільки Ісус відповідає ті пророцтва, як будучи Месії, ніхто інший, навіть наближається. Час пророцтва
70 пророчі тижнів, наведені в книзі Daniel, дозволяють обчислити за рік, що Ісус хрестився до н. е. 27

Мусульмани
Мусульмани не спало на весілля, навіть якщо вони є нащадком Авраама через його перший
народиться син, Ізмаїл, тому що, як євреї, вони відкидають Ісуса як Месію, але на відміну від євреїв,
вони також відмовитися від десяти заповідей і закон Бога, як зазначено в книгах Біблії.
Мусульмани засліплені до ідеї, що Коран є автономним книгу, беручи до уваги, що зрозуміло, що
якщо ви привести його у відповідність до інших книг, включаючи Нового Завіту пророків тоді ви
побачите багато чітке розуміння Mohamed проповідував. Коран виявлені недоліки Десять заповідей,
моральність, вчив Ісус, додати їх до тлумачення Коран говорить, і це буде за погодженням загальною
вірою, як практикується Богом святими.

Ті, хто є bidden
Знову ж таки, він послав вперед інших слуг, кажучи: "сказати їм, яка є bidden,: Ось я приготував
мій обід: мій волів і мій fatlings вбили, і всі речі готові: Прийдіть до шлюб." Matthew 22:4
Думаю, що ці люди, як євреї, які спочатку були запрошені під час життя Ісуса, але відхилених
Ісуса.
Але вони злегковажили і пішов їх шляхів, один з його ферми, інший, щоб його товарів: і залишок
взяли своїх слуг та й повбивали і їх. Matthew 22:5-6

Цей вірш в основному направлені в часи Старого Завіту пророків, і як вони були висміюють а в
деяких випадках, заподіяти смерть євреями. Це також може бути показана включити Ісуса, коли він ще
не ходив серед нас, євреїв, здебільшого, глузування, який Ісус навчав і ставилися до нього з
презирством, а також.
Службовців знаходяться в старому заповіті пророки, так само як і апостолів Ісуса.
Але вони злегковажили, відноситься до тих, хто засліплені помилкових Євангеліє сатани, який
буде, коли показано Божої істини, відхилити його і висміювати тих, святих Божих, які намагатися
виявити справжню слово Боже до них.
Went їх шляху, відноситься до тих, хто як і раніше дають поклоніння помилково, як вони завжди
відомо, замість того, щоб перетворення на справжній слово Боже.
Один з його ферми, інший, щоб його товарів є посиланням на переслідування земні багатства,
що сатана помилкових Євангеліє проповідує та сприяє як сліпучий людини спосіб справжній слово
Боже.
Залишок взяв своїх слуг та й повбивали і їх, відноситься до тих, хто оскорблены, хто
проповідую Gods вірно і не просто пожартувати над ними, але прагнуть переслідувати і вбивства слуги
Божого і Святого Писання, що свідчить старших храму намагається вбити всіх, хто проповідував Ісуса,
щоб бути Месією , а також тих, хто в темні віки коли Святим Богом, піддавали гонінням, катували,
убитих Римської церкви, яку називають Святим Богом, єретик в і відьми, як спосіб виправдати цих
убивств.

Королі гнів
Але коли цар почув його, він розгнівався: і послав своє військо і вигубив тих убійників, він їхнє
місто спалив. Matthew 22:7
Я бачу тринадцятого вірша, як зображенням кінця днів і Бог вентиляції свій гнів на тих, хто
відхилити свою правду. Це може також бути показано, як народ Ізраїлю, які є ті, хто були запрошені до
шлюбу між Ісуса, (який являє собою Святий Боже Євангеліє) та євреїв, які відкинули вчення Ісуса.
Частиною руйнування виявляється в кінцевого знищення Ізраїлю нації і руйнування храму римлянами.
Це також попередження про кінець днів і на другому приході Христа і його знищення всіх, хто не
святих Бога.

Ці Bidden не гідний
Тоді каже рабам своїм: "весілля готове, але недостойні були не були гідні. Тож ідіть на шосе і
як багато спіткаєте, кличте їх на весілля. " Matthew 22:8-9
Коли євреї відкидають Ісуса, Бог звертається до поган, і це ті, хто були перетворені на справжнє
поклоніння Богу, і які виходять і євангелізації на святі іншим поган, які також перетвореною. Ці вірші,
отже, пророцтва Ісус майбутніх подій, але не всі його пророцтв є занадто далеко в своє майбутнє.

Хороші і погані
Так що тих рабів, то на автошляхах і зібрав всі стільки, скільки вони виявили, як погано і добре:
і весілля була обнесена з гостями. Matthew 22:10
Коли апостоли та інші пішов проповідувати вчення Ісуса, не все, що прийшли над до цих навчань
і зробили з любові до Бога або віра у воскресіння і тому не були досконалими у їхню віру, тому
тринадцятого вірша описує їх, тому що обидві поганими і хорошими. Це може бути відображено в
розділах 2 і 3 Апокаліпсисі Ісуса скарг з перших християн, які були сповзання до язичницьких практик,
не залишаючись вірним вчення Ісуса.

Весільний одяг
І коли король прийшов до завітають у гості, він побачив там чоловік, який був не на предмет
одягу весілля. І він говорить йому: "друг, як привішу ти у сюди не маючи одягу весілля?" І той же
мовчав. Matthew 22:11-12
Весільний одяг є символічним на білий одягу Святого Бога, який дається в ім'я (праведності),
який визначається як , хто тримати Божих заповідей і мають сві
дчення Ісуса Христа. Ця людина є символічним всіх, хто дати словах будучи Ісуса,
але не відповідають тому, що вони не підкорятися слова та Заповідей Божих. Це я пропоную
представлена тих, хто називає себе християн, але відмовитися словах Христа, і які не дотримуватися
сьомий день суботній але сатани перший день суботній замість цього.

До зовнішньої темряви
Тоді сказав цар слуги, "зав'язують його рук та ніг, забрати його і кинули його до зовнішньої
темряви: буде там плач і скрегіт зубів. Бо багато покликаних, та вибраних мало." Matthew 22:13-14
І кинули його до зовнішньої темряви, є посиланням яму Пекельна огню, всі, хто не може бути
визначена як Святого Бога буде кинута в Судний день. Якщо ви подивитеся вгору фразу "тьма
зовнішня" де він використовується в інших віршів Біблії, ви побачите, що це посилання на Пекельна
вогню та вічної смерті.

Плач і скрегіт зубів
Там буде плач і скрегіт зубів, для тих, хто вже було сказано, що всі потрібні таким чином, щоб
врятуватися оголосити Ісуса як ваш Спаситель і більше нічого. Вони також сказали що Десять заповідей
були але тимчасові домовленості між Богом і євреїв, але що вони застосовується для християн, тому що
як християнин ви благодаттю через благодать Божу. Ця брехня, буде сліпий, хто вірить їх, від справжній
слово Боже і тим самим заважає їм бути частиною шлюбу. Саме з цієї причини, що після короля в
Притча вище команд, що ті, хто не одягнений в наряд весілля буде кинута до зовнішньої темряви.
Весільний наряд бути чистими білими віссону праведності.

Багато хто буде називатися
Багато хто буде називатися, але мало хто будуть обрані, посилається на той факт, що багато
хто протягом поколінь людину з Ісусом, буде обрана Богом і запросили на весілля, але це не все до Бога,
який приходить, ви повинні хочете приїхати вашої власної свободи волі. Якщо, після буття зворушені на
Бога, як ви знаєте, що ви були обрані, старанний зусилля, щоб дізнатися і зрозуміти справжній слово
Боже, тоді вам будуть запрошені до весілля, але якщо ви думаєте, тому що ви були зворушені Бог те, що
ви автоматично приймаються участь, ви обдурять. Ви повинні одягнені в Весільна одяг, яка є
праведності, який може бути тільки придбане ваших особистих зусиль в отриманні знати Бога, який є і
те, що він виступає за після чого підлаштовує (пройти через це відродження) вашої особистості і
морального характеру, що Бог.

Сини царства
А я вам кажу, "що багато хто прийдуть від Сходу та заходу і засядуть з Авраама та Ісака та
Якова, в Царство Небесне, але дітей Королівства (Ізраїль) буде виганяти злих до зовнішньої темряви:
буде там плач і скрегіт зубів. Matthew 8:11-12
Ці два вірші є посиланням на євреїв, які історично царство Ізраїлеві, але кого відкидаючи вчення
Ісуса і відхилити Ісуса як Бога в тілі людини, втратить що стоячи і замість цього ролях до зовнішньої
темряви, навіть якщо вони тримають всі десять Заповідей Божих.

Пам'ятайте: не буде збережено тільки добрі діла, але також повинні вірити в слово Боже, і
Ісус Христос є слово.
І кинули ye збитковим раба до зовнішньої темряви: буде там плач і скрегіт зубів. Matthew
25:30
Як ви можете бачити кожен з цих віршів також говорить нам, що буде "Плакуча і скрегіт зубів".
Це посилання на те, що ті кинули до темряви зовнішньої буде вірити, що вони зберігаються, тільки щоб
виявити, що вони відстоювати сатани помилкових Євангеліє, не до Євангелія Божого і тому не слуги
Божого.

Агнця
Ця Притча дозволяє дати розуміння, щоб наступні вірші.
Давайте бути раді радіти і дати йому честь: бо весілля Агнця прибув, і його дружина вчинив
себе готовим. Об'явлення 19:7
Агнець є Ісуса Христа і його дружина готують себе. Хто ж дружина Ісуса Христа?

Дружина Агнця
І їй було надано, що вона повинна бути була одягнена в віссону, чистий і білий: для тонкої
білизна є праведність святих. Об'явлення 19:8

Якщо ви пам'ятаєте, слова "вишикувалися в віссону, чистий і білий," використовується в
іншому місці в Біблії, і він завжди відноситься до тих, хто тримати Заповідей Божих і мають свідчення
Ісуса Христа.

Блаженні, хто присутній
І промовляє до мене: "написати благословив вони в яких закричали весільну вечерю Агнця." І він
каже до мене: "дані є справжнім приказки Бога". Об'явлення 19:9
Ви бачите? У цій притчі багато хто були покликані весілля короля, але жоден з цих запросив,
були готові прийти, так що король направив своїх рабів довести до весілля, інші, які мали не спочатку
запрошено. Це може бути показано у випадку між євреями, хто відкидає Ісуса і поганам, який обійняв
його вчення і його шляху.

Кесарю
Тоді фарисеї пішли і взяв адвокат, як вони могли б обплутують його у своєму виступі. І вони
розіслав до нього своїх учнів із іродіянами, кажучи: "Учителю, ми знаємо, що ти справжній і
наставляєш на Божу в правді, зважаєш ні на кого ти для будь-якого чоловіка: Бо ти regardeth не
людина чоловіків." Розкажіть, таким чином, "що попався? Це законним віддати належне кесарю, чи
ні?" Matthew 22:15-17

Кан жодна особа
Regardeth не та людина, яка є фраза, яка відноситься до вашого соціального статусу в житті. Бог
не хвилює, якщо ви багаті чи бідні, тільки що ви дати поклоніння Богові як Бог команд. Ви може бути
багатим єврей, з політичної та економічної потужності, але якщо ви не дають істина і правильний
поклоніння Богу, все, що у вас є для нічого.
Ви можете бути християнином, хто відвідує церкву щонеділі і читає Біблію на регулярній основі,
але якщо ви не тримати законів Бога і дати поклоніння Богові як він команд, то ваша честь марно.
Якщо ти наркоман, хто має потрапили в нижній частині життя, не важливо до Бога, якщо потім
дивитися на Бога і підкорятися його заповідей і просити Бога, щоб допомогти вам боротися з вашої

пристрасті і привести вас назад на здоров'я. Бог не дає урахуванням хто ви перебуваєте зараз, тільки, хто
ви хочете бути в стосунках з Богом.
Єврей, який відмовляється Ісуса як Месію, стикається тільки прокляття, християнин, який
відмовляється спостерігати сьомий день суботній, стикається тільки прокляття, наркоман, хто дивиться
на Бога і підпорядковується Заповідей Божих як частину своєї подорожі з наркоманією, на шлях
порятунку. Бог не дає відношенні до людини, але Бог зауважують тих, хто бачить їх про помилку а
потім дивиться на Бога, щоб показати їх Божу істину.

Даючи належне
У вище віршах Ісус будучи дається завдання; "це гріх платити данини (податків) Римська
імперія?" Фраза "є її законним" відноситься до закону Бога і Moses. Римської імперії язичницьких нації,
і це в законі євреїв, які для надання підтримки або мати якусь асоціації з язичниками є гріхом. Таким
чином, згідно з Законом Божим, це гріх в надати підтримку у вигляді податків язичницьких нації?

Знаю, що це: якщо Ісус каже, що це гріх, і тоді Ісус може бути звинувачений у зраді проти
Цезаря, який карається смертю. З іншого боку якщо Ісус каже, що це не є гріхом, то він буде суперечать
Закону Божого, що робить сам богохульником, яка знову караються.
А Ісус, знавши їхнє лукавство і сказав, «чого ви мене випробовуєте, випробовуєте; Покажи мені
гріш. " І принесли динарія йому копійки. І він їм відказав "чий це образ і напис?" Вони йому кажуть:
"Цезар." Потім він їм відказав "надають тому кесарю те, що є Цезаря; а Богові те, що Боже.
Matthew 22:18-21
Гріш є карбування, що у митники приймати до оплати ваші податки. Вони не дозволить вам
платити за допомогою курки або кози; Ви повинні продати тих речей і принести тільки римський
карбування для здійснення платежу.
Ісус просить, щоб побачити римські монети і на ньому є образ людини, який Ісус запитує, "Хто є
цей образ"? Зображення є те, що Цезаря.

Земні вірші Божественна
Ісуса Відповідь однозначна; Якщо монета має зображення Цезар на ньому, а потім монети
повинні належати до Цезаря, отже, віддавати її назад до Цезаря. Але це має більше значення, ніж це.

Монети і данину є символічним земні речі, які доступні від багатства на землі. Ісус говорить, не дають
погляд на речі з землі, але дати Бога вашого серця, душі і розуму і Бог буде бачити на вашому земне
потреб. Що це означає для мене те, що якщо вам розмістити ваше життя в руках Бога і дати ніякого
відношення до земних речей, то Бог буде побачити ваші потреби, тих пір, як ви дати вірно і правильний
поклоніння Богові і обійняти Божого моралі і зробити його ваш моралі.
Коли вони чули ці слова, вони здивувався, залишила його і пішли своїм шляхом. Matthew 22:22
Ці вірші всі ставляться до урок того, що Ісус намагається навчити, що, щоб не дати
занепокоєння або турбуватися про ці речі з землі, але висловити те, що потрібно з вас, щоб вічне життя
осягнути вашої допомоги.

Лицемірство багатих
То говорив Ісус народові і його учні, говорячи: "книжники та фарисеї сидіти в кріслі Moses': всі
тому, що так коли-небудь вони ставка ви спостерігати, спостерігати й робити; але не Нащо робите
після їх роботи: бо вони говорять і не робити. " Matthew 23:1-3

Сидіння Moses
'Moses сидіння є посилання на позицію, яка Moses відбувся як лідера народу Ізраїля. Moses
провів два позиції, що цивільні лідера, давайте називати вона губернатором і також як духовного лідера
Згромадження ізраїльтян.
На посаді громадянського лідера людей або громадяни Ізраїлю нації підкорився його диктує або
закони як вони пов'язані з його управління.
На посаді духовний лідер Moses репрезентативна Божого на землі, і його закони (закони Moses)
відбивається Божими законами, тих пір, як Moses закони не суперечать або надають non ефект Десять
заповідей.

Дотримуйтесь законів громадянської
Те, що Ісус говорить нам, в тому, що книжники та фарисеї лінійки народ Ізраїля, і тому
цивільних законів, що вони питання, необхідно бути підтриманий люди. У той же час тим не менш, Ісус

говорить нам що книжники та фарисеї сидіти як представники Бога, як Moses зробив. Це проявляється в
наступному: ", але це не ви робите після їх роботи: бо вони говорять і не треба." Слово "Завод"
відноситься до зусиль один кладе в постійне спостереженн
я Десять заповідей і єднання з Богом. У цьому Ісус говорить нам,
що книжники та фарисеї "сказати

і не роблять.

Під впливом сатани
Я вже говорив на більш ніж один раз, в писаннях на цій сторінці, що сатана мав впливу, якщо не
контроль первосвященик і старші храму. Те, що Ісус говорив у вище віршах, є, що я правильно. Якщо
вас сказати або проповідувати, який є слово Боже, то що ви проповіді? Якщо ви також не зберігати і
підтримувати шлях і Закону Божого, то ти не Бога. Якщо немає Бога, то ви, язичницькі.

Пам'ятайте: слово "язичницькі" означає, "не

від Бога," таким чином, храм

старійшин, здебільшого, не були Бога, тому, те, що вони проповідували, мав стати язичницькі.
Це вірно щодо більшості християнських церков сьогодні. Серед іншого, вони проповідують в
перший день тижня, як будучи лордів день відпочинку, коли Бог зробив це дуже ясно цей сьомий день
– Субота Господа Бога вихід 20:10.

Важкий тягар
Бо вони зв'язуються важкий тягар і тяжкий мати, і покласти їх на плечі чоловічі; але вони самі
не буде перемістити їх з одним зі своїх пальців. Matthew 23:4
Важкий тягар є покарання, які старші храм підведена людей протягом поколінь, які зробили
дотримання суботи щось страх, а не радість провести день в спілкуванні з Богом. Ці покарання не були
у відповідності з Божого Духа або наміри Божа суботи, але зробив це поблизу неможливості не гріх
проти. Це зробило дотримання суботи день dread, не день з нетерпінням очікуємо таким чином провести
час у спілкуванні з вашого Творця.

Старійшини звільняє себе
Але вони самі не буде перемістити їх з одним зі своїх пальців, є сказати, що священики храму
та старших звільнені себе ті ж штрафів.
Це схоже на багато що відбувається в американського уряду. У влади приймати закони, що
населення має жити, але вони звільняє себе від тих же законів. Як ви думаєте, що може бути сатана має
вплив на деякі з тих, хто в американський уряд?

За буквені та визнання
Але всі свої роботи, вони роблять для слід розглядати чоловіків: вони роблять широкі їх
phylacteries, збільшити межі свій одяг і люблю перші місця на свято, і перші лавки в синагогах і
привітання на ринках і буде називатися чоловіків, Рабин, Рабин. Matthew 23:5-7

Пам'ятайте: слово "Завод" відноситься до час

і зусилля, що поклас

ти в зберігаючи моралі Бога і даючи вірно і правильн
ий поклоніння Богу. Ці храму, який став багатим з пожертвувань, враховуючи її
народу, красувалися свої багатства і позиції і благочестя, до такого ступеня, що вони тримали себе бути
вище людей.
Слово "Phylacteries" визначається як: невелика шкіряна вікно, що мі
стить папірець з Писання, що на них записано як на
гадування релігійних обов'язків.
Фраза, збільшити межі свій одяг, відноситься до синій кордони, що заповідано Бога носити до
євреїв, таким чином, щоб нагадати їм зберегти Десять заповідей. Це підтверджується наступні вірші.
І Господь промовляв до Moses, говорячи: "Промовляй до Ізраїлевих синів і бажаємо їм що вони
роблять їх нації в межах свій одяг, протягом свого покоління, і що вони поклали на бахромою кордонів
ribband синій: і станеться вам для бахроми, що ви може дивитися на неї, і пам'ятати всі заповіді
Господні і їм робити; і що ви звернутися не до власного серця і на власні очі, після чого ви
використовувати, щоб піти на чинив: які ye може пам'ятати а робити всі мої заповіді, Святий ваші
Богові. " Номери 15:37-40

Те, що Ісус говорить, є що старійшин храм розширили свої кордони свій одяг, не для того, щоб
допомогти їм пам'ятаю Заповідей Божих, але щоб здивувати людей, їх благочестя. Це звичайно тільки
показує їх лицемірство, не свою віру.

Не можна назвати Рабин
Але не ви назвати Рабин: бо один вам ти майстер, навіть Христа; і всі ви, браття. Matthew
23:8
Слово "Рабин" визначається як: лідер єврейської громади, або го
ловний релігійних офіційний синагоги. У християнської віри є
синонімом які муніципалітет священик або пастор. У мусульманства б синонімом Мулла.
Як ви можете бачити, в очах Бога, ми всі рівні, багатим або бідним, правитель або раба, ми всі
брати під Бога. Храм старійшин прославити себе, так, щоб справити враження на населення їх переваги.
Для їх проповіді помилкових Євангелія і тим самим викликаючи інші також падати, з істинним і
правильний поклоніння Богу ті старші храм буде врешті-решт бути приниженим Богом, для їх
зарозумілість і відсутність послуху.
Називатися Рабин, є припустити, що ти вище інших а не їх слуга. Святих Божих, які ведуть, це
рабам Бога і тих, кого вони ведуть, не майстрів або лінійки рабином часів Ісуса були, але слуги ті, вони
призводять.

Телефонуйте нікого батька
І називати жодна людина твій батько на землі: для одного є Отця вашого, що на небі. Matthew
23:9
Коли я прочитав цей вірш, я думаю, що Римо-Католицької Церкви і як він чекав, що ми
називаємо їх священиків "батька". Ісус просто підказав нам, що ми хочемо не робити цього. Для мене
це інший ідентифікатор Римської церкви будучи антихриста. Римська церква кидає виклик не тільки
десять заповідей, але волі Божої, а також. Незважаючи на те, що Ісус велів не називати будь-який
чоловік "батька", Римська церква сприяло його так само, в прямим непокору слова Ісуса. Римської
церкви називає себе християнином, але як можна бути Христа якщо ви проповідуєте опозиції до того,
що Ісус навчав?

Телефонуйте не людина майстер
Ні ви назвати майстрів: на один є ваш майстер, навіть Христа. Але він, що є найбільшою серед
вас буде ваш покірний слуга. Та whosoever буде колихати сам повинен бути abased; а він, що
забруднюють повинен сам піднесеного. Matthew 23:10-12
Що це говорить, є те, що ті, які мають superior знання Святий Боже Євангеліє не ваш майстрів,
але твоїми. Саме з них, які виглядають знайти справжню слово Боже; тому вони дають послугу ви.
Цю веб-сторінку, що ви читаєте від, я даю вам якості послуги. Бог наказав, що я його справжній
слово в світі, і я створила цю веб-сторінку, щоб виконати свою команду. Я служити Богові і у цієї
служби, я служив читачів.

Заткнись Царство Небесне
Але горе ж вам, книжники та фарисеї лицеміри! Бо ви замкнені в Царство Небесне проти
чоловіків: бо не підете в самі, ні страждають ye їм, що вступаєте йти дюйма Matthew 23:13
Ісус є Говорячи "Горе" всі ці, що проповідують Євангеліє злого і неправдиві. Вони будуть
судити.
Заткнутися Царство Небесне, є причиною тих, хто дивиться на кого-то вони сприймають як за
людина Бога, щоб показати їм справжній слово Боже. Коли ці ж самі люди розповім брехні і брехні, які
надаються для вас, щоб повірити як правда, але привести людей від Бога.

Пам'ятайте: якщо ви не дають поклоніння Богу точно так, як він говорить вам, щоб, то ви
не поклоняються на всіх, і Ваша честь тим самим марно.
Це вірна Temple старших та священиків і це відноситься й до християнської релігії, що
проповідують в перший день суботній, (сатана помилкових Євангеліє), який також видаляє людей з
справжнє поклоніння Богу.
Ні страждають ye їм, що вступаєте йти: відноситься до зусиль, це ще храм старійшин,
фарисеї і садукеї, які займаються намагається знищити проповіді Ісуса, перш ніж він може зайняти
утримання в серцях чоловіків. Слово "Терпимо" , яка використовується над засобами: дозволи
ти щось станеться або бути зроблено, щоб дати пов

аги до чогось або когось. Це також щоб дати поважати к
омусь ще за вважає або думки. Ці храм старійшин поважали тільки власну
думку або вважає і відмовився дати розгляду до чого проповідував за Ісусом і його учні.
Як Святого Бога і той яким вивчена і досліджував Біблії, але більш важливо, ці речі показані мені
Богом я впевнений, в моїх знань, так що те, що думки, я пропоную в цих писань, може бути прийнятий
іншими з упевненістю в істину, що вони дають. Якщо ви але читати мої Писання і порівняти мій
пояснення до Писання, ви теж, я впевнений, буде бачити правду.

Вдовині хати вдови, що плаче
Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри! Бо ye вдовині хати поїдають і для приводом
зробити довгий молитви: тому ye на тяжче осудження. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри!
Ye компас, моря та землі, щоб зробити один зверненого, і коли він зробив це, ви змусити його удвічі
більше дитина пекла ніж себе. Matthew 23:14-15
Слово "Зверненого" означає: новонавернений релігійна Віра аб
о вчення. Що сказати, що якщо священик, який проповідує сатани помилкових Євангелія,
перетворює вас на свою релігію, а потім ви прокляті, як священик, який проповідував слова помилка. Це
вірно щодо християнських церков, що проповідують Субота Неділя, так само, як це було правдою
фарисеї і священики народ Ізраїлю, хто проповідував свої помилкові традиції, які вони дали прецедент
через слово Боже.

Клянуться Золотий Храм
Горе ж Єзекії, сліпий керівництва, які кажуть, "кожен, хто повинен клянуться храму, вона не
має нічого; але кожен, хто повинен клянуться Золотий Храм, він боржника! Ви дурні і сліпий: для чи
більше, золото, або храм, що sanctifieth золото? Matthew 23:16-17
Щоб клянуться, або я повинен сказати, щоб проклинати храму зневажати храму, а також
всемогутній Бог. Клянуться або лаятися, золото в храмі, є клянуться земним занепокоєння і не має
нічого спільного з істинним і правильний поклоніння Богу. Храм старійшин побачив його як гріх
клянуться золото в храм, але ніякого відношення, якщо клявся, сам, храм, який показує, як далеко храм
традиції впав від Бога і на помилкових Євангеліє сатани.

І кожен, хто повинен клянуться жертівника, вона не має нічого; але кожен, хто sweareth за
подарунок, який лежить на це, він є винним. Ви дурні і сліпий: для чи більше, подарунок або вівтар, що
sanctifieth подарунок? Matthew 23:18-19
Хто тому повинен клянуться жертівника, sweareth його і всі речі в ньому. І хто повинен
клянуться храму, sweareth її а хто пробуває в ньому. І хто повинен клянуться неба, sweareth престолу
Бога і його, той, хто цього питання. Matthew 23:20-22

Вбивці пророків
Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри! Тому що будете будувати гробниці пророків і
гарнір sepulchers праведників, та кажуть, "Якщо ми були за днів наших батьків, ми не були б
причасниками з ними в крові пророків." Matthew 23:29-30
Старійшин храм часу Ісус дав пишаємося тим мовлення, що б не переслідували пророків старого,
якщо вони жили тоді.

Свідки до себе:
Тому то ви бути свідків до себе, що вартніші дітей з них, який вбив пророків. Заповнити ye
потім міру ваших батьків. Ye змій, ye покоління Роде, як можете ви уникнути прокляття пекло?
Matthew 23:31-33
У вище віршах Ісус звинувативши храм старійшин, свого часу, вчинення ж злочинів проти
пророки Бога, що їхні батьки зробили, незважаючи на те, що вони визнає, що вони б не зробили це до
пророків. Храм старійшин, переслідувати і засудити Ісуса, і що він вчить, а потім після того, як Ісус
ставиться на Хресті, Утікайте всі, що вірять у вчення Ісуса, так само, як ті з давно переслідував пророки
Бога.
Отже, ось, я посилаю вам пророків і мудреців та книжники: і деякі з них будете вбити і
розіп'яти; і деякі з них повинен ye уб'ють ваш синагогах та переслідувати їх з міста в місто: що за вас
може прийти праведний кров проливають на землі, від кров праведного Abel до крові Захарій син
Barachias, кого ви вбили між храму і жертівника. Поправді кажу вам: "все це прийде на цього
покоління. Matthew 23:34-36

У цьому Ісус дає пророцтва майбутніх пророків, і що ці ж храму старійшин переслідувати і
вбивства Нового Завіту пророків Божому, так само, як їхні батьки зробили старозавітних пророків. Це
підтверджується лікування та переслідування тих перших християн, які перетворити вчення Ісуса, який
потім піддавали гонінням, убитих храм старійшин.
O Єрусалим, Єрусалим, ти, що навіть пророки і stonest їх, який послав тобі: як часто б я мати
зібрала твоїх дітей, навіть, як курка збирає її кури під її крила, та ви не хотіли! Кажу бо я вам: "ви не
побачите мене Відтепер, поки говорити, Благословен, хто йде Грядущий в Ім'я Господнє." Matthew
23:37-39

Торжествуючий вхід
У вище віршах Ісус говорить про його майбутньому повернення в другому приході Христа. Це
Кращий зрозумів, коли ви читали вірші, які розповідають про Ісуса парадний вхід, що він зробив в
Єрусалим лише днів до цієї зустрічі зі старшими храму.
І коли вони Ерец-Ісраель до Єрусалиму і були прийти до Вітфагії, до: Оливній горі, потім
відправили Ісус двох учнів, говорячи пір, "йти в селі назовні ви, і зараз знайдете дупу, зв'язали і colt з
нею: втратити їх і повернути їх до мене. І якщо будь-яка людина нічого вам кажу, говорити, "Господь,
хто має потребу в них і зараз він прирікає." Matthew 21:1-3
Ісус інструктаж цих двох учням, щоб вдаватися в селі Вітфагії взяти на осла (осел) і його colt і
повернути їх до Ісуса. Ісус подальшого пояснює, що якщо вони стикаються кимось, для прийняття цих
тварин, вони просто сказати, що, "Господь має потребу в них". Так що ви будете знати, наскільки ці два
учні знаю, Ісус є проханням взяти тварин без дозволу, і поки вони роблять, як вони bidden робити. На
щастя, власник протистояти їм і готовий що вони приймають дупу назад до Ісуса, робить цей подарунок
або самотнього і не крадіжка.
І деякі з них (селяни), що стояли там, сказав їм: "що зробити ye, втрачаючи відв'язуєте?" (Чому
ви приймаєте відв'язуєте?) Вони відказали їх як Ісус наказав був: і вони відпустити. Марка 11:5-6
Це говорить мені, що є власником цих тварин була заздалегідь попереджена що Ісус може
відправити для них, так що не була надмірно займаються, коли хтось прийшов, щоб взяти їх, і що це
було таким чином не крадіжка.

Так що ви будете знати, як і американського старого заходу, ви берете іншу людину тварин; Це
було злочином, караним за висить, що означає, що ці два учні показали свою повну віру в Ісуса, коли
вони погодилися, щоб зробити це для нього.

Пророцтво виконана
Сидячи на ослом
Все це було зроблено, що він може бути виконаний що сказав був пророк, (Захарія), кажучи:
"Скажи ye дочки Сіону, оце, цар прийде до тебе, лагідні і, сидячи на осел і colt лоша ослом." Matthew
21:4-5
Circa 487 н. е.
Радій вельми, О дочко Сіону; кричати, О дочко Єрусалим: Ось, цар прийде до тебе: він є просто
і маючи спасіння; смиренний і верхових на осел і на colt лоша осел. Захарія 9:9
Як ви можете бачити в книзі Захарія, що було промовляв майже 500 років раніше був діяння
Ісуса. Ще раз я стверджую, що тільки Ісус виконує стародавніх пророцтва Месії, тому вона може бути
тільки Ісус, що Месія.
Учень пішов, і зробив, як Ісус наказав їм, приніс дупу і лоша і покласти на них свій одяг, і вони
поставили його (Ісуса) цього питання. Matthew 21:6-7
І дуже люду поширити свій одяг в дорозі; Інші скоротити гілки з дерев і strawed їх в дорозі. І
народ, який пішов раніше, і за цим пішла, плакав, кажучи: "Сину David Осана: Благословен, хто йде
Грядущий в ім'я Господа; Hosanna на висоті. Matthew 21:8-9
Велика кількість тих, хто чув говорити протягом трьох років свого служіння Ісуса зійшов на
Єрусалим, коли вони почули, що Ісус б робить його тріумфального вхід. Ці люди вірили, що Ісус був
Месією і довго тому пророцтва були бути виконані, таким чином, це було свято як у карнавал коли Ісус
дороги в через ворота міста на задній частині осел.
І коли він був вступають в Єрусалимі, всі міста був перенесений, кажучи: "хто це?" І безліччю
сказав: "це Ісус пророк Назарету Галілейського." Matthew 21:10-11

Здебільшого, служіння Ісуса було проведено за межами міста Єрусалим, тому, хто жив в
Єрусалимі і тих, хто був там від інших земель не знав, хто це був який був приділяється такого
могутнього святкування як він увійшов до міста.

Кредиторам гроші
Ісус відправився в храм Бога, і вигнати їх, що продав купив у храмі і повалила таблиць на
moneychangers, і місць, з них, які продаються голубів. Matthew 21:12
Храм був побудований для однієї мети, щоб забезпечити троні для Месії, коли він прибув. Тому
було дім Божий, Святий місце. Вона повинна була бути місце для поклоніння, де людей прийде до дати
молитви до Бога.
Протягом поколінь храм став місцем палати. Якщо ви грішили, ви б піти до храму і жертву козла
чи вівці або бик, як покаяння за свій гріх. У ті дні мало хто з громадян Ізраїлю насправді належить стада
тварин; торгівлі було зроблено, даючи монету в обмін на те, що ви хотіли б придбати. Вона потрібна
Бога, що тварина жертву бути, тому що ваші гріхи можуть тільки бути змиті кров'ю.
Для того, щоб мати тварину для жертвоприношення, люди б придбати тварина venders в місті
перед тим, як ви ввели воріт храму. Проблема тому, що якщо ви мали монета з іншого провінції
Римської імперії, то вам довелося обміняти монету до медалі, які будуть приймати venders в Єрусалимі.
Ці міняв будуть збиратися всередині стіни храму в межах внутрішній дворик. Це був потурання храм
старші, тому що вони отримали оренду з venders, не тільки міняв, а також всі види venders, який дав
дворі храму атмосферу на базар.
І не буде страждати (Ісуса), що будь-яка людина повинна нести будь-якого судна, через храму.
Марка 11:16
Храм був дім Божий, і таким чином ви повинні були вводити його з метою поклоніння. Знайшов
Ісус був базар, з людьми, беручи участь в ручну працю і торгівлі. Це прямо забороняли день суботній,
навіть поза храмом, але заборонено за винятком священик у всі часи біля воріт храму.

Молитовний дім
І він їм сказав: "написано:"мій дім скликаються дім молитви; але ви зробили печеру розбійників".
Matthew 21:13

Розуміння вище, тепер ви можете побачити чому Ісус був настільки засмучений, і чому він почав
з метою повалення в vender таблиць. Це дає підтримку наступний вірш даровану пророка Ісаї понад 700
років тому.
Навіть їх я принесуть на гору святу мою і зробити їх радісне в мій дім молитви: їх цілопалень і
їхні пожертвування приймаються на жертівник мій; для шахтних будинок скликаються дім молитви
для всіх людей. Ісая 56:7
Маючи викинутий всі venders, Ісус почав міністр після тих, хто мав відзначали його прибуття.
І сліпих і кульгавим прийшли до нього в храмі; і він зцілив їх. Matthew 21:14

Рот красуні
А первосвященики й книжники побачили прекрасна річ, яку він зробив а діти плачу у храмі і
кажуть, Осана син David; вони були болить, незадоволені і промовив до нього: "Чи те, що вони
кажуть?" А Ісус їм відказав "так; Ви ніколи не читав, з уст немовлят і молочного в ти маєш
удосконалюються похвали? " Matthew 21:15-16
Як я вже сказав, старші храму були незадоволені тому, що вони отримали доходів від в venders,
так і для Ісуса, щоб змусити їх з храму представлені збитків у дохід. Якщо ви ніколи не замислювалися,
як сатана вдалося корумповані навіть храм старших та священиків, було це через багатства, отримані від
людей, що йдуть до храму. Заробляння грошей стала свою релігію, і слово Боже стало те, що б
працювати навколо на придбання це багатство.
Коли Ісус каже, що стосуються "з вуст babes," він має на увазі наступні вірші, написані King
David, більш ніж тисячу років тому.
З вуст немовлят і молочного, Пощо ти встановив, сили через ворогів Твоїх, щоб ти декому
наказав ще ворога і Месник. Псалом 8:2
Чи можете ви уявити хтось бачачи всі ці чудеса виконанні Ісуса на власні очі, але все ще є
незадоволення , він, яка заподіює ці чудеса відбуваються? Храм старійшин так засліплена сатани і їх
особисті жадібності, що вони не бачать Бога в роботи, виконані Ісуса.
Це стан, який існує у світі сьогодні, а також. Церков більш зацікавлені в придбанні перетворює
на свої церкви, не заради душі тих, що перетворюються, але для додаткового багатства, які вони
представляють для церкви. Ви можете сказати, що це не так, багато церков робити добрі справи для тих,

хто в біді; гроші необхідні для цієї мети. Я пропоную, що ви пам'ятаєте, що кращі розповів брехня є ті з
90% правда й брехня 10%. Якщо поряд з добрих справ ви проповідуєте сатани помилкових Євангелія,
(перший день суботній), то ви взяти на ті, що перетворюються на вашій церкві до вічної смерті. Тільки в
справжній слова Божого можете ви йти по шляху до спасіння.

Wilting деревом
І залишив їх, він пішов з міста у Віфанії; і він подав там. Тепер вранці, як він повернувся в місто,
він hungered. І коли він побачив в Смоковниця таким чином, він прийшов до нього і не знайшов нічого
цього питання, але тільки, листя і сказав, сказав він, "нехай не фрукти ростуть на тебе Відтепер
назавжди", в даний час в Смоковниця засохлими геть. Matthew 21:17-19
І побачили ж учні це, вони здивувався, кажучи: "як скоро знаходиться в Смоковниця засохлими
геть!" Ісус відповів і сказав їм: "Поправді кажу вам, якщо будете мати віру і не сумніваюся, ви повинні
не тільки зробити це робилося в Смоковниця, але й якщо повинен скажете ця гора, ти видалено, і бути
ти кинули його в море; Це повинно бути зроблено. І просіть у молитві, вірі все, чого, то одержите."
Matthew 21:20-22
Я бачу це як Божий шлях показує нам, що ті, віри, які вірять у слово Боже, є в них влади над
природного світу, ми тільки повинні вірити.

Якою владою?
І коли він був приходите в храм, первосвященики й старші народу прийшли до нього як він був
викладання і сказав: "за те, що повноваження чиниш ти оце? І хто тобі владу цю дав?" Matthew 21:23
За день до цього, Головний священиків храму намагалася докір, змушуючи його всі venders з
храму, але після того, приділено думки це всю ніч, вони хотіли б знати, чиї владою він вважав, що його
право зробити це. Врешті-решт, вони були Головний священиків, і саме вони були правителі храму.
А Ісус відповів і сказав їм: "я також запропонує вам одну річ, яка, якщо ви скажіть мені, я в
точно так само скажу вам, якою владою я це чиню. Хрищення Івана, звідки був? з неба або чоловіків?" І
вони міркували собі, кажучи: "Якщо ми будемо говорити з небес; він скаже нам, чому тоді не повірите

ви йому? Але якщо ми будемо говорити про чоловіків; Ми побоюємося, що люди; для всіх провести
Джон як пророк." Matthew 21:24-26
У весь час, що Іван Хреститель брали участь у свого служіння, проповіді покаяння гріха, храм
старійшин розіслав людей дізнатися про нього, його мета, але вони ніколи не обійняв його вчення як
Бога. Люди з іншого був обняв Джон як Божий чоловік і Пророка Божого.
І вони Ісус відповів і сказав, "ми не можемо сказати. І він їм сказав: "й я не скажу вам, якою
владою я це чиню." Matthew 21:27
Як ви можете бачити, навіть тоді, вони відмовилися від бачити благочестя Джон. Ісус то говорить
їм, що він буде не говорити їм, від якого він отримує свою владу, але пропозиції замість притчу.

Притча про двох синів
Але що ви думаєте? Один чоловік мав двох синів; і він прийшов до першого і сказав: "Син, йти
робота сьогодні у винограднику." А він відповів і сказав: "я не буду:", але після цього він покаявся і
пішов. Matthew 21:28-29
І він прийшов до другого, сказав те ж саме. А він відповів і сказав: "я піду, сера:" і не пішов.
Matthew 21:30
Перший син на перший відмовляється зробити його батько торгів, але після деяких роздумів, він
не покається і виходить і робить, як наказав був його батько.
Другий син в першу каже, що він буде робити, як його батько команд, але потім відбувається збій
виправдала свою обіцянку. Тому Ісус потім просить Головний священиків нижче.
Чи вони twain зробив волю батька? Вони йому кажуть: «Перший».
Ісус промовляє до них: "Поправді кажу вам, що у митники і на розпусти вдаватися в Царство
Боже до вас. Іван прийшов до вас на шляху праведності, і ви ввірували йому не: але у митники і на
розпусти, як вважають його: та ye, коли ви бачили це, не опосля покаялася, що може повірите ви його.
" Matthew 21:31-32
Ісус не дає пояснення цю притчу, думаючи, що я вважаю, що це очевидно для всіх, що він
намагається навчити нас, але я хотів би зробити спробу давати пояснення, так що ті, що проживають в
сучасному суспільстві буде мати чітке розуміння.

Перший син , хто на першу відмовлено, але потім покаявся, символізм для тих, що Ісус називає
на "митники і розпусти," який знову є символічним грішників. Вони дітей Отець, Бог, але відхилити
його заповідей, в першу чергу. Але коли вони показали свою правду, як у проповіді Іоанна Хрестителя
щодо покаяння, вони покаятися їх шляху зла і звернутися до Бога шлях.
Другий син, який погодився зробити як його батько командування, але потім не виконала свою
обіцянку, тому є символічним Храм священиків. Вони дають словах буття мужів Божих, праведниками і
правда, але насправді брати участь у заходах, які перебувають в опозиції до Заповідей Божих. В цьому
тоді Ісус вказує на реальні грішники, які.

Притча про Виноградар
Почути іншу притчу: було певних господар будинку, який насадив виноградника, і хеджування це
круглі про і викопав виноробнею в ньому і побудували башта і випускати до тих винарів і відправився в
далеку країну: І під час плід підійшов, він направив своїх слуг певного часу, що вони можуть отримати
плоди його. Matthew 21:33-34
Господареві є символічним Бога і посадкою Божому Євангелії, винограднику є землі і сини
людина. Подумайте про це, як Бог дає Moses і початку ізраїльтяни його Святе Євангеліє, яке Moses
покласти до написання першої книги Біблії. З цих навчань святе слово Боже Бог чекати, що люди таким
чином дасть Пошани і поклоніння Богові як будучи свого Євангелія, як він керує. Це Бог пророків, які
були на рабів послав Виноградар, що вони можуть отримати плоди святе слово Боже. Певного часу є
старших храму, священик, чия робота, все було скінчено поколінь, щоб плекати і просвіщати людей в
справжній слово Боже.
І тих винарів взявши своїм слугам, beat один і вбили одного і під кайфом інший. Знову ж таки,
послав він інших рабів більше, ніж перший: і вони Йосипові їх теж. Але останній за все, що він послав
до них сина, кажучи: "вони будуть reverence мій син." Але коли тих винарів побачив Сина, вони сказали,
що між собою, "це спадкоємець; Приходьте, давайте вбити його і повідомити нам захопити на свою
спадщину. Matthew 21:34-38
Пророки Бога прийшли, тих винарів, (храм старійшин і лінійки народ Ізраїлю), і ставилися до них
погано і навіть вбили їх, не бажаючи, щоб почути справжній слово Боже і не бажаючи, щоб дозволити
іншим людям почути або істинне слово Боже. Нарешті, коли Бог послав свого сина, (Месії), ці ж храму
старші, і лінійки відхилив вчення Ісуса і тим самим відкинули Бога та вбили Сина Божого, так само, як
вони були перед ним, пророки Бога.

Цю притчу, то пророцтва жертву Ісуса. Коли Ісус говорить ці речі, це, але на день або два, перш
ніж він був розп'ятий.
Та вони схопили його та кинули його вивели за виноградника і вбили його. Коли Господь тому
виноградник прийде, що він робитиме до тих винарів? Matthew 21:39-40
Тому Ісус запитує фарисеї кого він говорив до. "Те, що повинен Господа (Бога) робити з цим, що
вбив свого сина?" У цьому питанні Ісус дає храм старших заявити свої власні покарання за свої злочини
і гріхи проти Бога.
Вони йому кажуть: "він тріском знищити тих нечестиві люди і буде випускати його
виноградника інших винарів, який повинен виносити його плоди у своїх сезонів. Matthew 21:41
З їхніми власними словами ці фарисеї й старші, як вожді і правителі народ Ізраїля, разом
засуджують самі себе.

Камінь відхилено
Ісус промовляє до них: "ви ніколи не читали Святе Письмо," камінь, що його будівничі відкинули,
той же є стати главою кута: це є заслугою Господа, і це дивовижно в наших очах? " Тому я вам кажу,
"Царство Боже повинен бути взятий від тебе і дано нації приносить плоди їх. І кожен, хто впаде на
цей камінь повинен бути розірваний: але на кожного вона впаде, він буде розмолоти його порошком. "
Matthew 21:42-44
І коли первосвященики та фарисеї чув його притчами, вони розуміли, що він говорив з ними. Але
коли вони намагалися покладуть руки на нього, вони, та боявся народу, бо вони взяли його за пророка.
Matthew 21:45-46
Священик та фарисеї хотів покладуть руки на Ісуса, тому що він висловив вголос слів, що
засудив їх лицемірство і шахрайства. Якщо люди ніколи не прийшли до розуміння цю істину, храм
може призвести до втрати всіх її підтримки а також з її багатства. Я бачу його більше для цієї причини,
чому храм старійшин відхилив Ісус більше, ніж будь-який філософські незгоду з вчення Ісуса. Якщо
вони прийняли Ісуса як Бога на землі, мета для священиків та старших б збутись і достатку і престижу,
який вони проводяться над іншими, народ Ізраїля б в край. Особистий жадібність є чому вони відкинули
Ісуса.

Пам'ятайте: Жадібність є аспектом сатани особистості, не Божого, і тому я сказав, що храм
був під контролем або в крайней мере впливом сатани, і таким чином вона стала проти Бога або анти
Христос.

Пророцтво виконана
Ісус, син короля David
А Ісус відповів і сказав, поки він викладав у храмі, "як то книжники кажуть, що Христос є сином
David? Для David, сам сказав Святим Духом "сказав Господь Господеві: сядь праворуч мене, доки я
зробити Твоїх ворогів підніжком ногам Твоїм. Марк 12:35-36
Ісус задавати питання. Храм книжники були закликаючи Ісуса сина короля David, в тому, що він
був нащадком крові великого царя. Але Ісус дає цитата, що Месія, що стосуються зробив King David, що
Месія був Господь його (David), і що у такому випадку, як Месії вдалося син David?
Щоб дати більш глибоке розуміння, дозвольте мені сформулювати вище що David говорив.
Господь, (всемогутній Бог) сказав Господеві (Син Божий, Месія), ": сядь праворуч мене." Ви бачите,
запрошуючи Бога Отця, Бога сина, щоб сісти на його правій стороні. Це місце, честі та влади ще влади,
отриманих від Бога, а не сам.
Circa 1023 н. е.
Промовив Господь Господеві "Сядь правиці моїй, поки я роблю Твоїх ворогів підніжком ногам
Твоїм. Псалом 110:1
David тому сам Він кличе його Господь (Ісуса); і звідки він потім його син?" І часто люди з
задоволенням слухав його. Позначити 12:37
Тому що King David відноситься до Месії як пана свого, хто сидить по правиці Бога, то як же
Ісус, який людей, які повірили Месії, бути сином David? У цьому Ісус сповідують що він є Син Божий,
Месія.

Пам'ятайте: Ісус не був задуманий з насіння людини, але була задумана в живіт Марії в
руки Бога. Саме це робить Ісус, Син Божий. Таким чином, Ісус не є нащадком крові Джозеф свого
прийомного батька. Йосип був нащадком крові David, яка є те, що зробив Ісус називатися син David.

Це також вірно, що Марія був нащадком крові David і як робити такі Ісус нащадка від David, але
в єврейській традиції, lineage народження не вважається через матір, але через батько тільки.

Змова
І сталось, коли закінчив Ісус, все, що тобі висловлювання, він сказав своїм учням: "ви знаєте, що
через два дні буде Пасха, і людський син буде виданий на розп'яття. Matthew 26:1-2
У вище віршах з двох Ісус дає пророцтва власну загибель і вид смерті, він буде терпіти.
Зрозуміти, незважаючи на те, що Ісус дає попередження, що це станеться, для будь-якої причини, учні,
схоже, не чути або зрозуміти те, що Ісус сказав їм.
Ці учні здебільшого йшла з Ісусом протягом трьох років і чув його слова і вчення, поки вони ще
не розуміють, що Ісус розповідала їм в вище дві вірші.
А потім зібрані разом, а первосвященики і книжники і старші народу домі первосвященика,
званого Кайяфою і щоб вони підступом взяти Ісуса простодушним і вбити його. Matthew 26:3-4
До храму старших Ісус являє собою загрозу для своїх повноважень і їх багатство, не дивно, що
вони б змову з метою знайти спосіб, щоб вбити Ісуса, перш ніж він вдався в узурпації їх. Навіть ті, храм,
хто міг бачити Ісуса як Месію, покласти їх особистого становища і багатство вище слова Божого.

Не на перший день Великодня
Але вони сказали, "не на свято, щоб бува колотнеча в народі." Matthew 26:5
Використовувані в цьому вірші, "Свято" відноситься перший день Великодня, не сьомий день
тижня, який буде освятити суботній день. Те, що прийшло до відома як Таємна

вечеря, є їжі, що

Ісус та учні в дотримання свято Великодня. Таким чином, храм старійшин вирішити, якщо вони хочуть
вбити Ісус потрібне бути в день після перший день Великодня.
Як ми сьогодні називаємо дні тижня, це показує мені, що Таємна вечеря потрапляє в четвер, в
тому, що Ісус був заарештований четвер вночі і розп'ятий п'ятницю вранці, день перед суботній день.

Поховання мазі
Тепер коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Simon прокаженого, прийшов до нього жінка, маючи
алябастрову пляшечку дорогоцінного мира і вилила на його голову, як сидів при столі він. Matthew
26:6-7
Але коли учні, побачивши, (розливу мазь на голову Ісуса), вони повинні були обурення, кажучи:
"якою метою це таке марнотратство? Бо, виливши миро оце може були бо дорого і віддати убогим."
Matthew 26:8-9
Ще в дні Ісуса стало звичним, що будь-які пожертви, дав апостолам приділяти бідним і
нужденним. Цією маззю представлені великої кількості грошей, які учні відчували б краще off продано і
гроші, з огляду на потреби бідних.
Зрозумівши Ісус, промовив до них, "чого прикрість ви робите жінці? Вона має кованого хорошу
роботу за мене. Бо вам терпеливість завжди з собою; але мені ви не постійно ви маєте, бо в тому, що
вона вилив виливши миро оце на тіло моє, вона вчинила на похорон мій". Поправді кажу вам, "оця цього
Євангелія проповідувана буде в цілому світі, є повинен також, що це вчинив ця жінка, бути сказано на
пам'ятку їй." Matthew 26:10-13
Ще раз Ісус попереджає про його смерть, і ще раз апостолів, здається, не зрозуміти.

Пам'ятайте: Ісус дає себе в жертву, щоб всі людина може очиститися від своїх гріхів.
Подібно тому, як жертовний Агнець відсторонений від решти стада і проведено окремо або виділені як
істота спеціальні, так теж є цієї жінки лікування Ісуса як спеціальні напередодні його жертва.

Таємна вечеря
Тоді один із Дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотським, подався до первосвящеників і сказав їм:
"те, що буде хочете дати мені, і я вам його видам?" І вони срібняків йому виплатили тридцять
срібняків, і з тих пір він шукав слушного, щоб видати його. Matthew 26:14-16
Слово " Срібняків "походить від кореневого слова"Ковент, "це означає укласти договір. Ці вище
віршах тому розповісти контракту, який виробляється між Головний священиків та Юда Іскаріотський з
метою арешту Ісуса.

Тепер у перший день свята Опрісноків (Пасха) учні підійшли до Ісуса, сказали йому: "де ти
хочеш, щоб ми приготували пасху спожити тобі? А він відказав: "перейдіть до міста на правдиве і
сказати йому: майстер говорить:" мій час під рукою; Я буду тримати пасху на домашній твоїй зо
Своїми учнями." А учні зробив, як звелів їм; Ісус і зачали вони пасху. Matthew 26:17-19
Для тих, хто не знає, Великодня триває протягом семи днів, 14 березняго у sundown через березня
21st у sundown, так що це в перший день цей щорічний дотримання, що учень Задавайте питання Ісуса,
де завгодно спостерігати пасхальної трапези або свято.
Знову Ісус говорить про його змінюються смерті, коли він каже: "мій час є під рукою" і ще раз
своїм апостолам не в змозі почути або зрозуміти, що він повідомляє, що.
Тепер коли настав, він сів з Дванадцятьох. І як вони їдять, він сказав: "Поправді кажу вам, що
один із вас видасть мене." І вони були перевищення сумний і почав кожний з них, щоб сказати йому:
"Господи, хіба я?" Matthew 26: 20-22
Незважаючи на те, що дванадцяти зрозуміти, що одна з них буде зрадив Ісуса, я не бачу їх
знаючи про повну наслідки цієї зради.
А він відповів і сказав: "він, свою вмочить зі мною в блюдо, так само видасть мене. Син
людський заходить як написано про нього: але горе ж така людина, ким людський син буде виданий! Це
було добре той чоловік якщо не народився." Matthew 26:23-24

Пророцтва виконав
Месія, зрадив
Circa 1023 н. е.
так, мої власні знайомі друг, якого я довіряв, які їли мій хліб hath підняв його в п'яту проти мене.
Але ти, Господи, будь милостивий до мене і підняти мене вгору, що я може requite їх. Псалми 41:9-10
Слово "Requite," визначається як, платити щось тому, зроблено з
а доброту або зашкодить вам. У цьому довіднику Ісус не питаючи, що
підміну місці на той, який зрадить його, але що він дав можливість самостійно погашати інших учнів за
їх доброту до нього.

Посилання на "Lifted до його каблук" є посиланням на такі пророчі вірш, говорять для сатани
Богом в Garden of Eden. Щоб підняти його в п'яту є графічно розкрити сатани наміри щодо тупає вниз на
Ісуса.

Сатана синці Христа каблук
І я покладу ворожнечу між тобою і жінкою і між насінням твоїм і насінням її; воно зітре тобі
голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Буття 3:15
Жінка говорив з епитафія вище не є Eve, як більшість з вас можуть подумати; Це посилання на
наступний вірш.
Та там з'явилися Величне дивуватися на небі; жінка зодягнена сонце і місяць під ногами її а на її
голові вінок із дванадцяти зір: і вона те, що з дитиною плакала, travailing у народження і боляче буде
доставлений. Одкровення 12:1-2
У цьому вірші з книги Одкровення жінка символіка вчення Ісуса Христа й Бога Святого Писання,
і дитина, яка чекає, щоб народитися церквою Христовою, яка заснована на вчення Ісуса і Десять
заповідей.
Сатана буде травмувати Ісуса Христа, і в свою чергу Христа буде травмувати каблук сатани.
Тоді Юда, що видав його, відповів і сказав: "Учителю, це я?" Він сказав йому: ": ти сказав."
Matthew 26:25
У цьому вірші Judas просив Ісуса якщо Ісус знає, що той, хто зрадить його, і Ісус відповіді, так.

Нові пасху
І як вони їли, Ісус узяв хліб і благословив його і гальмувати його і віддав його учні і сказав,
«візьміть, є; Це моє тіло". І, взявши чашу і подяку, дав їм, говорять, "Пийте з неї всі, для цього є Кров
Моя Нового Заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів проливається. Але кажу вам,
що віднині не питиму від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в
Царстві мого Отця. Matthew 26: 26-29
Вище Ісус є безперечним символічне значення для хліба і вина.
Хліб є символічним для тіла, але не тіло людини Ісуса, але для тіла Церкви Ісуса, який є
основою церкви Христа, вчення Ісуса та десять заповідей.

Вино є символічним крові, але знову не кров Ісуса людина, але кров церква Христа і всім, хто
помре в ім'я Ісуса і Святий Боже Євангеліє.
У цій демонстрації ламання хліба Ісус є встановлення нового заповіту і нові пасху з усіма тими,
хто буде слідувати у вчення Ісуса Христа.
Я ніколи не був церковного ходок і навіть тепер, коли я показав справжню слово Боже, я не зміг
знайти церкви, що проповідує справжній слово Боже, як такої я мають мало або без знання про те, чи
будь-які християнських церков відзначати Пасху, як Ісус просто продемонстрував. Наскільки я розумію,
що християни не дотримуються будь-якій формі Великодня, вони розглядають спостереження вимога
другий пакт між народ Ізраїля і Бог.
Ви повинні знати, однак, так само, як Бог однаково буде потрібною обрізання крайньої плоті тих
віри як практикується Авраама і його нащадки (перший заповіту), тих, хто Бог дав Десять заповідей,
(другий заповіту), так теж є Пасху, необхідних тих, хто ізраїльтян , як Ісус має визначається як: ті,
хто тримати Заповідей Божих і мають свідчення Ісус
а Христа , (третій заповіт).
Різниця лише тому, що ті Нового Завіту, мати їх серця обрізаний не своєї плоті і нові пасху не
вимагає жертвопринесення тварин, але порушення хліб і пиття вина, як учив Ісуса в Таємна вечеря.

Згуби
І коли вони мали співав є гімн, вони, то на гору Оливну пішли. Тоді Ісус сказав їм: "все, що ви
повинні будуть ображені через мене цю ніч: бо написано: я буде вразив цей край пастуха та овець
паствою повинен бути розпорошені. Але воскресенні знову ж таки, я вас випереджу в Галілеї".
Matthew 26:30-32
Знову ж таки Ісус дає пророцтва, що незабаром може статися. Бути "Offended" полягає, щоб
дати заперечення або відмова. Те, що Ісус говорив, є що присутніх, його
учні будуть заперечувати, що знаючи, цього самого ніч Ісус.
Слова, які пишуться, що Ісус дає цитата: "я буде вразив цей край пастуха," відноситься до Ісуса
або Христа, будучи пастирем стадо тих перетворюються на вчення Христа.

Стадо повинен розпорошенні, є пророцтва, що ті, хто перетворює Христа, буде змушений тікати
за своє життя за майбутні переслідувань храм старійшин.
Потім Ісус доручає їх, що після його смерті вони повинні зробити свій шлях до Галілеї, бо після
він зросла від смерті, він буде відповідати їх там. Це ще раз пророцтво, але на цей раз, це воскресіння
життя Ісуса Христа.
Ще раз мені здається, на основі подій незабаром дотримуватися, що його учень, навіть зараз не
розуміють, що Ісус прогноз, його смерті і воскресіння.

Пророцтво виконана
Смерть Месії
Circa 487 н. е.
Прокинувся, O меч, проти мій Пастир а також від людини, який є моїм колегам, говорить
Господь Саваот: вразив цей край пастуха, і розпорошаться вівці: та я звернуся свою руку на самих
маленьких. Захарія 13:7
Як бачите, ще раз, те, що Ісус дає пророцтва, вже було написано в Святе Письмо, як про це
свідчить у віршах вище. Це ще раз показує мені що тільки Ісус виконує стародавніх пророцтва про
Месії, якого подальшого говорить мені, що тільки Ісус усі пророцтва Месії і тому повинні бути Месією.

Петра заперечення
Петро відповів і до нього сказав: "Хоча всі чоловіки будемо образив через тебе, але я ніколи не
будуть ображені." Ісус сказав йому: "Поправді кажу тобі, що цю ніч заспіває півень, відречешся ти
тричі від мене тричі." Matthew 26:33-34
Так само, Петро сказав йому: "Хоча мені й умерти з тобою, поки я не відречуся тебе," сказав усі
учні. Matthew 26:35
Як я вже сказав, не розуміють. Бог дав Захарія, майже 500 років тому, пророцтва про події, що
сталося б, тим не менш, учнем Ісуса думаю, що вони можуть обійти цього пророцтва. Такі є їх
нерозуміння. Те, що говорив Бог є незмінною. Бог каже, що це гріх займатися перелюб або розпусти. Це

слово Боже, і він ніколи не зміниться. Вірити, що брати участь у цих речей не є гріхом розкриває ваші
сліпоти викликало брехнею сатани. Думати, що ви можете змінити те, що Бог сказав, що буде
відбуватися, є не зрозуміти, хто є Бог.

Ісус поклоняється батько
Потім Ісус з ними до місцевости званої Гефсиманія і промовляє до учнів:, "Посидьте ви тут, аж
поки піду й помолюся отам." І, взявши з йому Петра й двох синів Зеведеєвих, (James і Джон) почав
сумувати й тужити. Matthew 26:36-37
Ісус тому взяв з ним як супутники коли він молився, тільки три з Дванадцятьох, Пітер, Джон і
James, імена яких перевірено в Позначити 1:19.
Потім він їм відказав "моя душа перевищення сумні, аж до смерті: зволікати, як правило ви тут
і дивитися зі мною." І пішли трохи далі і впав на його обличчі, Він молився, говорячи: «Отче мій, якщо
можна було, нехай це мине мене чаша: все-таки не як я хочу, але як ти хочеш, щоб зробив. " Matthew
26:38-39
І він приходить до учнів, Нафанаїла їх спить і питає: Пітер, "що, могли б ви попильнувати зо
мною одну годину? Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу: той дух, але немічне. " Matthew
26:40-41
Він пішов ще вдруге і молився, говорячи: «Отче мій, якщо ця чаша не може минути мене, не
пити її, нехай буде зробити. " І, прийшовши, ізнову знайшов їх, що спали, бо: бо зважніли їм очі були. І,
залишивши їх, знов пішов і помолився втретє, те саме слово промовивши. Matthew 26:42-43
Я хочу, що ті, що читаєте ці слова повністю зрозуміти важливість цих віршів. Христос Ісус є
Христос, сутність Бога, але Ісус не Бога Отця, саме з цієї причини, що Син Божий ще молиться Отцеві.
Якщо Ісус, вважає, що Бог Отець, всемогутній, потім так теж повинні ми, які сповідують слідувати
вченням Ісуса Христа.

Зрада
Потім приходить він своїм учням та й каже до них: "спати на зараз і прийняти ваш відпочинок:
Ось, година є під рукою, і людський син буде виданий до рук грішних. Рости, давайте йти: Ось він є під
рукою, яка видасть мене. " Matthew 26:45-46

У ці два вірші Ісус показує, що він відомо, що Юда і охоронці храм на них, навіть раніше, ніж
Юда і ті, від храму стають помітними.
І коли він іще говорив аж ось прийшов Юда, один із Дванадцятьох а з ним люду з мечами та
киями, від первосвящеників і старших народу. Matthew 26:47
Тепер зрадник його дав був знака їм, кажучи: "я поцілую, то він: його." І зараз він підійшов до
Ісуса і сказав: "Вітаємо, Учителю!" і поцілував його. А Ісус відказав Йому: "друг, навіщо ти прийшов?"
Потім прийшла вони, покладав руки на Ісуса і взяли його. Matthew 26:48-50
І ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і свого вихопив та й рубонув раба
первосвященика і відтяв йому вухо. Ісус же сказав йому: "покласти Сховай свого меча в його місце: для
всіх, хто візьме меча і загинуть меч. Попався що я зараз не можу молитися до мого батька, і він дасть
Мені зараз більше дванадцяти леґіонів Анголів? Але як має збутись Писання, що так статися мусить?"
Matthew 26:51-54
У вище Ісус дає розуміння того, що як Сина Божого, він може позбавити себе від тих, хто хотів
би зробити йому нашкодити, але якщо він зробив це, то пророцтва смерті Месія не вдалося виконати, і
як я показав перед, слово Боже змінити не можна.
Що тієї години промовив Ісус до народу, "є ye розбійника вийшли з мечами та киями взяти мене?
Я сидів щодня з вами у храмі, і ви поклали не тримати на мене. Але все це було зроблено, що збулися
Писання пророків". Потім всі учні залишили його і втік. Matthew 26:55-56
Ісус питання ті храму, чому вони відчували потребу приходу для нього зі зброєю в руках. Потім
він показує їм, що таким чином, вони виконуємо давнє пророцтво.

Первосвященика Кайяфи
А вони схопили Ісуса і повели до Кайяфи первосвященика, де зібралися книжники й старші
складені відповідно до зразку. Але Пітер слідкома ним аж до первосвященика, пішов і сів із службою,
щоб бачити кінець. Matthew 26:57-58
Тепер головного священика і старійшин та ввесь синедріон шукали на Ісуса, щоб йому заподіяти
смерть заподіяти неправдивого свідчення але нічого не знайшли: так, хоча багато підходило, поки вони

знайшли жодного. В останній Накінець з'явилися двоє і сказав: "цей хлопець сказав: я можу знищити
храм Бога і будувати його через три дні." Matthew 26:59-61
По правді кажучи Ісус говорити про це, але не зовсім як свідок при вставці.
Ми чули, як він говорив, "я зруйную цей храм Рукотворний, і за три дні збудую інший,
нерукотворний. Марк 14:58
Якщо ви подивитеся на слова, вимовлені свідок, ви побачите, що його спогади і, отже, його
розуміння, що Ісус насправді сказав, що відрізняються досить.
Ключовою відмінністю є в наступних словах: зроблено руками, нерукотворний. Ви бачите, що
Ісус був даючи передчуття, що храм камінь і мінометів, побудований рукою людини, буде знищена,
що це було в 70 р, і що в храм не зроблено руками, поклоніння Богу як учив нам Ісус. Ісус є, що храм,
коли він помер на Хресті, через три дні він воскрес з мертвих. Таким чином, Ісус не брехати або
перебільшувати; Він давав пророцтва його смерті і воскресіння, а також руйнування храму.

Чи є Ісус Месія?
І первосвященик устав і сказав йому: "відповідь ти нічого? Що це яких ці свідком проти тебе?"
Але Ісус же мовчав. І первосвященик відповів і сказав йому: "Заприсягаю тебе живим Богом, що ти
Розкажіть, чи ти не Христос, Син Божий." Matthew 26:62-63

Відповідь Ісуса, книга Matthew
Тому що цей первосвященик викликає присягу по відношенню до живого Бога, Ісус повинен
дати відповідь.
Ісус промовляє до нього: ": ти сказав: все-таки я кажу вам: Відтепер ви побачите син людський,
що сидить на праву руку влади і на хмарах Небесне." Matthew 26:64
У цю відповідь Ісус зізнатися, що Син Божий і Божий праву руку влади. До храму старших це
блюзнірство.

Відповідь Ісуса, книги Марка
І Ісус сказав: "я: і ви побачите син людський, що сидить на праву руку влади і на хмарах
Небесне." Марк 14:62

Відповідь Ісуса, книга Луки
: Чи Ти Христос? Розкажіть. І він (Ісуса) сказав їм: "Якщо я вам скажу, не повірите: і якщо
також звертаюсь до вас, ви будете не відповісти мені, і не дозвольте мені піти. Надалі син людський
сидітиме по правиці сили Божої." Люк 22:67
Як ви можете бачити, з трьох, є незначні відмінності, але суть те саме, як і раніше. Ісус дійсно
Приймальня час Месії, Син Божий.

Пророцтво виконана
Оголосивши себе Бога
Circa 1491 н. е.
І він що blasphemeth ім'я Господа, він повинен обов'язково зрадити смерті і все суспільство
повинні звичайно з каменю йому: а також stranger, як він, яка народилася в землі, коли він blasphemeth
ім'я Господа, повинен покласти на смерть. Левит 24:16
Якщо б я, щоб сказати, що я був Син Божий, я б збрехав, який означає, що я б Хула ім'я Господа.
Усі пророцтва про виявити Месії, мій повний визнання, що Ісус є Месія, тому, коли він сказав, що Син
Божий, він був Хула ім'я Бога, чи був він правдивими?
Як підказує сама книга Марка вище, первосвящеників не хочете вірити і таким чином оголосити,
що він має хули Бога. Це висока злочину за часів Ісуса і карається смертю, яка є те, що хотів
первосвящеників Ісус сам з засудити, таким чином, щоб дати їм привід мати його смерті.
Я бачу цих священиків, як сильно під впливом або контролюється дух антихриста, який є влади
сатани, у світі людина. у кінцевому рахунку, це сатани, який приніс про смерть Ісуса; всі інші були але
своєї пішаки.

Тоді первосвященик роздер одежу свою, кажучи: "він богозневажив; що далі потрібно мати ми
свідків? Ось, ви чули тепер його богозневагу. Що ви думаєте?" Вони відповів і сказав: "він повинен
умерти." Matthew 26:65-66
Потім робили вони плювали в обличчя і buffeted його; та інші били з долонь своїми руками,
кажучи: ": Пророкуй нам, ти Христос, він вдарив тебе?" Matthew 26:67-68

Пітер Денис Ісуса
Тепер Петро сиділи без у палаці: і дівчину прийшли до нього, кажучи: "Ти також wast з Ісусом
Галілеї." Але він відрікся перед ними все, кажучи: "Я не відаю те, що ти кажеш." Matthew 26:69-70
І коли він підходив до воріт, інший побачив його та й сказала приявним там, ": оцей був з Ісусом
з Назарета." І він знову відрікся та став присягатись "я не знаю людини." Matthew 26:71-72
І через деякий час до нього вони прийшли що стояли і сказав, що Петру, "безумовно ти також є
одним з них; для твої слова betrayeth тебе." Потім почав він став клястись та кажучи, "Я не знаю
цього чоловіка," і негайно півень заспівав. І згадав Петро слова Ісуса, що до нього сказав, "заспіває
півень, відречешся ти тричі від мене. І він вийшов і він гірко заплакав. Matthew 26:73-75
І так, як було передбачено, Ісус, Петро відрікся від Ісуса тричі ту ніч перед півень закричав. Я
визнаю, що якщо ти хороший спостерігач людський характер, можна передбачити, що хтось може
відмовити вам за екстремальних умов, однак, щоб бути в змозі передбачити, що він буде робити це три
рази, перш ніж півень б Ворона, лежить в Царство Боже, не людина. Це те, ще ще одна з тих речей,
написано в Біблії, що переконати мене те, що Ісус є Месії.

Пилат римського губернатора
Коли вранці був прийти, усі первосвященики й старші народу супроти Ісуса, щоб йому заподіяти
смерть: і коли вони зв'язала йому, вони повели та й Понтій Пилат губернатора. Matthew 27:1-2

Поле крові
Тоді Юда, що видав його, коли він побачив, що його засудили, розкаявся і приніс знову за
тридцять срібняків первосвященики й старші, кажучи: я згрішив, невинну кров видавши. І вони сказали:
"що це нам? Дивись собі сам. " Matthew 27:3-4
І він кинув вниз штук срібло у храмі і вилетів і пішов повісився. І первосвященики взяли і сказав,
"це не годиться покласти до скарбниці, тому що це ціна крові. А порадившись, купили на них поле
ганчарське, щоб ганчарське. Тому то цього поля званого, «полем крови», аж до цього дня. Matthew
27:5-8

Пророцтво виконана
Тоді справдилось що, що сказав був оціненого пророк, промовляючи: "і вони прийняли за
тридцять срібняків, вартість його оцінили, кого вони Ізраїлевих синів значення; і дали їх за поле
ганчарське, як Господь наказав був мені. Matthew 27:9-10

Тридцять срібняків
У вище віршах Джеремі пророк згадується. Спочатку я думав, що це буде Єремія, але коли я підійшов
до цієї книги, щоб знайти те, що розділ і вірш це було можна знайти в, я не міг знайти його. Як я
продовжував мої пошуки, я знайшов це передбачено в книзі Захарія, який я даю вам нижче. Я можу
тільки припустити, що Джеремі ім'я Захарія, або що Matthew не зрозуміли, в його спогад пророцтва.
Circa 487 н. е.
І я сказав їм: "Якщо ви думаєте, хорошим, дайте мені мій Ціна; і якщо ні, втриматися. Так вони
зважених за мою цінами тридцять срібняків. І Господь сказав мені, «кинь аж до Поттера: неабияку
Ціна, яку я за ціною з них. І я взяв за тридцять срібняків і їх повкидають до Поттер в дім Господа.
Захарія 11:12-13
Як бачите, цього пророцтва, враховуючи майже 500 років тому, про Людського Сина, був діяння
Ісуса. На мій погляд, це і так багато інших пророцтва прогноз Месії усі точки до Ісуса і жоден інший.
Ісус Месія і тому є Син Божий.

Суд над Ісуса
І вони почали, щоб звинуватити його, кажучи: "ми знайшли оцей розбещує нації і забороняє
давати кесареві, кажучи, що він, Христос Цар. Від Луки 23:2
І Ісус стояв перед губернатора: і губернатор запитав його, кажучи: "Чи ти Цар Юдейський?" А
Ісус відказав Йому: "ти кажеш." І коли він був звинувачений у первосвященики й старші, він нічого не
відповідав. Matthew провадь-12
Тоді каже до нього Пилат, "Чи не те, як багато проти тебе?" А він відказав йому в відповідь
ніколи не в Microsoft Word; жахнулися, що губернатор здивувався значно. Matthew 27: 13-14

Пророцтво виконана
Ісус утримується від Говорячи
Circa 712 н. е.
Він був пригнічений та він afflicted, все ще він відкрив не його рот: він приніс як ягня на
заколення, і як овечка перед її shearers є німий, таким чином він openeth не його рот. Він був
доставлений з в'язниці і від покарання: і які повинні оголосити його покоління? Бо він був відрізаний зпосеред краю живого: для трансгресії Мій народ був він постраждалих. " Ісаї 53:7-8

Я не знаходжу жадної провини
Тоді Пилат сказав первосвященикам та до народу, "я не знаходжу жадної провини в цій
людині". Луки 23:4
Римський правитель, Понтій Пилат, знав, що первосвящеників приніс Ісус йому для виконання
тому, що вони хотіли смерті Риму і не самі по собі. Якщо люди були сердитися над смертю, нехай їх
гнів, спрямовані проти Риму.

Пропозиція про помилування
Тепер на свято мав же намісник звичай відпускати народові в'язня одного, котрого хотіли вони.
І вони потім (горезвісна) в'язень відомий, що звався Варавва. Коли вони зібрались, Пилат сказав їм:
"кого ви хотіли, щоб я тобі, Варавву або Ісуса, що зветься Христос?" бо він знав, що на заздрість вони
були доставлені його. Matthew 27:15-18
Словами: "бо він знав, що на заздрість врятували вони йому," пов'язана з тим, що всі люди
Ізраїля, як їх обурювало органу, що мали Римську імперію над ними. У колишні часи якщо
первосвящеників засудили хтось, вони б просто замовити їх виконано. З Римом, як більш ніж Господи,
вони обурювало і заздрив їх необхідно мати, щоб отримати схвалення від римського губернатора.

Попередження з дружиною
Коли він був встановлений на судження сидінні, його дружина прислала його, кажучи: "нічого
спільного з отим праведником: бо я багато терпіла Вві сні через нього. Matthew 27:19
Як ви можете бачити, навіть дружина губернатора знав, що Ісус невинними і порадив її чоловік
не робити нічого, що б зробити його винним у смерті Ісуса. Я не знайшов нічого в Біблії, щоб пояснити
це, але виключено, що мав прослухала той час як Ісус колись промовляли до безлічі, або, можливо, як
слова вірш сказати нам, вона мріяла, Богом до неї, який попередив її Ісуса невинності. У моєму
тривалого вивчення Біблії я прийшли до розуміння слів, написаних як слово Боже, і як такої я приймаю,
що саме завдяки видінь, наданих їй богу, що вона знала, що Ісуса невинності.

Засуджена євреїв
Губернатор відповів і сказав їм: "Чи з котрого ви хотіли, щоб я до вас?" Вони ж відказали:
"Варавву." Губернатор сказав їм: "що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос?" Всі кажуть
йому: "Нехай розп'ятий буде". А намісник спитав: "чому, яке ж зло вчинив Він?" Але вони зачали ще
сильніше, кажучи: "Нехай розп'ятий буде". Matthew 27:20-23
Вище показано довжини, що Понтій Пилат пішов до, для того, щоб запобігти його доводиться
речення Ісуса на смерть.

Я вимити руки
Коли Пилат побачив, що він міг би превалюють нічого, але що скоріше за метушні було
зроблено, він взяв води і мити руки перед народом, кажучи: "я чистий від крови цієї людини просто: Чи
бачите ви до нього." Matthew 27:24
У цьому Законі про миття рук Понтій Пилат поклав провину на виконання тому на
первосвящеників і народ Ізраїля. Я не знаю, як Бог дивиться на це, але тому, що я знаю, цих слів,
написаних істини, то я даю Молитва що Бог дивиться на Понтій Пилат, в Судний день, без виконання
Ісуса як негативне в його Леджер життя.

Scourging Ісуса
Тоді відповів на всі люди і сказав: "його кров бути на нас і наші діти". Тоді відпустив Варавву їм:
і коли він повинен був бич Ісуса, його він віддав на розп'яття. Matthew 27:25-26
Це вище віршах показує, що хоча первосвящеників спробували видалити провину того, Ісус був
розп'ятий, хто присутній проголосували за Варавву, допустимий повний провини, залишивши Понтій
Пілат не говорячи про смерть Ісуса.
Потім солдати губернатора прийняв Ісуса вояки і зібрали на нього вся група солдатів. І вони
обдерли його і покласти на нього яскраво-червоний халат. І коли вони мали сплівши вінець, вони
покладаються на голові і рід в праву руку: і вони вклонився коліна перед ним і знущалися з нього,
кажучи, "Град, Цар Юдейський!" Matthew 27:27-29
А плювати на нього і взяв язичка, ударив його на голову. І після що вони мали знущалися з нього,
вони зняв халат з ним, поставити на нього своїй власній одежі і привели йому далеко, щоб розіп'яти
його. Matthew 27:30-31

Смерть процесії
І як вони вийшли, вони виявили, що людина Кирени Simon за іменами: йому вони змушені нести
свій хрест. І прийшли до місцевости зветься Голгофа, тобто, місце черепа, вони дали йому оцет пити
змішалися з жовчного: і коли він спробував його, він не буде пити. Matthew 27:32-34

Коли ваше тіло піддається будь-які види травм, таких як побиття і прочуханки те, що Ісус
пережив, вам потрібно пити воду, оскільки ваше тіло стає зневоднюється. Не бажаючі Ісуса, щоб
оговтатися від побиття римські солдати замість цього дали йому пити, оцет, що призведе до тіла до
зневоднення ще швидше.

Кінець днів пророцтва
І там пішов услід за ним великою компанією великий людей і жінок, які плакали та голосили за
ним. А Ісус обернувся до них сказав: «дочки Єрусалиму, плакати не для мене, але плачте про себе і для
ваших дітей, бо ось, дні пришестя, у вікні який вони ви скажете Блаженні безплідної та утроби, які не
родили і груди, що ніколи не давав смоктати, то вони починає говорити в гори, падають на нас; і гори,
покриття нас. Бо коли таке роблять зеленому дереву, що повинно бути зроблено на суху?" Лука 23:2731
Навіть у його біль і страждання, Ісус дає пророцтва кінця днів, як надається на книга
одкровення 6:15-16.

Два розп'ятого Ісуса
І там були дві інші, зловмисників, вели з ним, щоб зрадити смерті. І прийшли до місця, яке
називається Голгофа, там розп'яли його і на зловмисників, по одному на праву руку і одного ліворуч.
Лука 23:32-33
Тоді сказав Ісус, "батько, прости їм; бо вони знають, не те, що вони роблять." І вони
розлучилися одягу його і кидали жереб. Лука 23:34
І гебрейським також було написано над ним літерами грецького, Латинської та іврит, "це
KING OF ЄВРЕЇВ". Луки 24:38
І один зловмисників, які були повішеним обрушився на його, кажучи: "Коли ти Христос, зберегти
самого себе і нас". Але на інші відповіді на заборонив його, кажучи: "доста не ти боятися Бога, бачачи,
що ти є у деяких засудження? І ми дійсно справедливо; бо ми отримуємо винагородою наші вчинки:, але
ця людина має нічого, не згодиться зробили. " Від Луки 24:40-41

Покаяння і прощення
І промовив Ісус, "Господи, Пам'ятай мене коли ти йдеш в твоє царство." І промовив до нього
Ісус. "Поправді кажу тобі, щоб день ти будеш зо мною в раю." Від Луки 24:42-43
Мені сказали, ті, які що Ісус є сказати, що це злочинець, хто визнає свою провину, в той же день
увійде рай з Ісусом. Таким чином, я бачу, як це звучить, але потім сама людина, який розповів мені про
це використав це як доказ того що коли ми вмираємо смертний смерті, ми все ще продовжує на, в дусі,
якщо не в плоть.
Ісус має дуже чітко висловлювали інші вчення, що коли ми вмираємо, немає ні пам'яті, або
свідомість, не інформованості на всіх. Таким чином, щоб використовувати це, щоб спростувати, що Ісус
вже навчив, це додати до слова Божого, що Бог не говорити. Якщо ви подивитеся на неї, коли ми
воскрес, він буде здаватися немає часу на все проходили повз нас. Оскільки цей кримінального відомо,
буде той самий день.
Ви можете також думати про нього так, тому що цей кримінального покаявся і попросив
вибачення, що в цей день, він зробив так, він придбав вступу в рай. Був він не покаялися, то він би
виправдали рай.
Те, що цей вірш показує нам, що я бачу, як правильнв інтерпретацію, є навіть ті з нас, хто
згрішив нашого життя, можна зберегти, якщо ми каятися наших гріхів і попросіть Бог простить нам. Це
саме те, що робить цей кримінального. Він зізнався свої злочини, який є форми або покаяння а потім
запитав, що Ісус пам'ятаємо його, коли Ісус приходить в своє царство. Це відображає цей кримінального
віри, що Ісус є по суті Месії, і що він Бога в тілі людини. Саме через це переконання і акт покаяння, що
Ісус таким чином прощає. Це урок, який я вважаю, що ці вірші намагається навчити нас.

Вони кидали жереб
І вони розп'яли його і одежу його, лиття багато: що він може бути виконаний що сказав був
пророк, "вони розлучилися ризи Мої між ними, і на мій зміниш зробив кидали жереб." Matthew 27:35

Азартні ігри
Це єдине місце в Біблії, що я виявив, що дає пропозиції щодо азартні ігри. Незважаючи на те, що
це відображається в поганому світлі, вона не засуджував від Бога, і саме з цієї причини, займатися
азартні ігри розвага, я не бачу, як гріх.
Нічого, однак, це буде зроблено до крайності, погано для, а потім втратити контроль над себе і
таким чином нехай злом в серці. Це одержимість або залежність, що є зло, будь то азартні, алкоголю або
наркотиків.
Потім солдати, розп'яли Ісуса, взяв одежу і зробив чотири частини, щоб кожен солдат
частина; а також його пальто: було не пальто без шва, ткані зверху по всій. Вони сказали таким
чином між собою, "Давайте не б, але ролях багато для неї, чия це буде:" що Писання збулося, який
говорить: "вони розлучилися мого одягу, серед них та для мого зміниш кидали жереб." Ці речі, тому
солдати зробив. Івана 19:23-24

Пророцтво виконана
Вони кидали жереб
Circa 1018 н. е.
Для собак є обходженні мене: складання безбожних мають взяте мною: вони пронизав мої руки і
ноги. Я сповіщу всі мої кістки: вони виглядають і дивитися на мене. Вони частиною ризи Мої між ними
та лиття жереб про мій зміниш. Але бути не ти далеко від мене, О Господи: O моя сила, поспіх тобі
допомогти мені. Псалми 22:16-19

І чим Ісуса
І вони сідаючи дивився, як він там; і встановити над головою його: написано, «це Ісус, Цар
Юдейський». Потім були два злодії розп'ято з ним один по правиці а інший на лівому і вони, прийнятий і
чим йому, киваючи головами, і сказав: "ти, що храма і будуєш його за три дні, спаси себе сам. Коли ти
Божий Син, зійди з Хреста." Matthew 27:36-40

Аналогічним чином також первосвященики знущалися над ним, з книжниками та старшими,
сказав: "він врятував інших; сам він не вдалося зберегти. Якщо він бути Цар Ізраїлів, нехай тепер зійди
з хреста, і ми повірять йому. Він вірив в Бога. Нехай доставити його зараз, якщо він буде мати до
нього: бо той відказав: я Син Божий. " Matthew 27:41-43
Те, що ці вірші намагаються показати, є, що людей Єрусалим відхилив Ісуса як Месію. У
пророцтві від книги Daniel народ Ізраїлю було дано 70 пророчі тижнів або навіть 490 років право
самостійно із способів Бог. В цих віршах, Бог показує нам, що це не тільки первосвященик і інші люди
храму, що відмовилась від Ісуса, але все населення. Таким чином люди показати, що вони не змогли
зробити себе одним з Богом і таким чином виправдати Бог анулювання заповіт, що Бог з Moses і народ
Ізраїлю.
Народ Ізраїлю нації дала словах бути дітьми Божими, але вони відкинули його заповіді та
відхилив Месії, навіть після того, як Ісус дав достатній доказ що він був Месією.

Розривається завіса храм
Тепер від години шостої була темрява цілій землі аж до години дев'ятої. І про дев'яту годину
Ісус кликнув гучним голосом, кажучи: Елі, Елі, la ма sa Баха tha ni? Тобто, "Боже мій, Боже мій, чому
Пощо ти залишив мене? Matthew 27:45-46
І Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі до години дев'ятої. Сонце було
потемніла і храмі завіса був орендувати посередині. Від Луки 24:44-45
Зрозуміти важливість слова: храмі завіса був орендувати у twain від верху до низу. Храмі завіса
була величезною покривалах відокремлювати святиню лордів скинії з святая святих, який є, де те віко і
ковчег жіночий монастир повинно було бути поміщені.
Розумію, що цей дорвей і, отже, вуаль, (фіранка), був дуже довгим і стояв надзвичайно високою в
храмі. Бог говорить нам, що вона torn, зверху вниз, не знизу вгору. Крім використання якісь драбину або
ліси, людина може не домоглися завісу розривається таким чином. Людина буде розірвати його знизу.
Це б відзначити, що це був Бог, у його гнів, який розірвав Кертін показати, що Пакт у нього з народ
Ізраїлю, був все, але анульована. Святая святих був залу храму, де знаходився Ковчег Заповіту, і він
представляв Духа Божого, перебуваючи в кімнаті. На знос завісу, Бог символічно був показує, що він
залишив храму і тому зняв його милості від народу Ізраїля.

Незважаючи на те, що ті, на сайті розп'яття не себе бачить рвані vail, не викликає сумнівів той
кто-то був у храмі, хто став свідком цього, побіг розповісти храм старійшин і інші на сайті смерті Ісуса.

Залиште мертвих своїх могилах
І ось, храмі завіса був орендувати у twain від верху до низу; землі зробили quake і скель оренду; і
відкритті; і багато органів святих, який спав виникло, вийшов з могили після його (Ісуса), Воскресіння і
відправився в Святе місто і із'явились. Matthew 27:51-53

Відкритті
І відкритті, є те, що я ніколи не чув, згадані в будь-якій церква, що я був присутній на. Це
питання, як табу і не бути сказані з. Це є глибоким мені, однак. Ці слова говорять, що це було не тільки
Ісус, який воскрес, але багато інших святих Божих, були воскрес з могил у той же час, Ісус помер. Чи
можете ви уявити, маючи коханої або твоє, хто був мертвим і поховали раптом підійти до вас на вулиці?
Я не знайшов ніде в Біблії, де він говорить, що станеться з цими, які воскреснути з мертвих, але я
можу тільки припустити, що вони прийняті в небеса як Ісус. Це звучить дуже вам схоже захват, яка була
пророцтвом відбудеться в кінці дня? Цей Воскресіння святих Божих відбувається в той же день, що
Ісуса з мертвих в місто Єрусалим.

Ілону також бачив
Тепер сотник та ті, що були з ним, як побачили Землі землетрусу і ті речі, які робились,
налякалися дуже й кажучи: "По-справжньому це був Син Божий". Matthew 27:54
Тепер я розумію, що цей вірш це на увазі, коли він говорить про те, що було зробленоі чому
вони були страшні післямова говорити про день Walking Dead.
Після цього Ісуса, знаючи, що всі речі зараз минулися, що збулися Писання говорить, "Я спраги".
Тепер був встановлений судно повний оцту: і вони заповнені Губка з оцтом, поклав його на ісопу і
поклав його в рот. Коли Ісус тому отримав оцет, сказав він, "сталося:" і він схилив голову і не віддав.
Івана 19:28-30
, І коли Ісус мав кликнув гучним голосом, сказав він, "батько, в твої руки я дякую моїм духом:" і
сказавши, таким чином, він не віддав. Лука 23:46

Тепер як побачили сотник, він славили Бога, кажучи: "звичайно це був праведною людиною". І всі
люди, які зібралися разом, щоб це видовище, дивилися на те, що було зроблено, бив у груди і повернувся.
Від Луки 24:47-48
Для "бив у груди" можна сказати, що вони нарешті зрозуміла зло те, що вони зробили, і
можливо деякі може вже каявся свою роль в засудженні Ісуса як добре.

Пророцтво виконана
Оцет пити
Вони дали мені також жовчного для моїх м'яса; і в мою спрагу вони дали мені оцет для пиття.
Псалми 69:21

Ісус був похований
Євреї тому, тому що вона була на підготовку, (день або п'ятницю), які органи не повинен
залишатися на Хресті в суботу, що суботній день був високий день, благав Пилат, що їх ноги може
бути порушена, і що вони можуть бути забрані. Івана 19:31
Потім прийшов, солдати і, ламаючи ноги першого і інші якого був розп'ятий з ним (Ісуса). Але
коли вони прийшли до Ісуса та й побачив, що він вже мертвий, вони гальмо не його ноги:, але один з
вояків списом проколов Його груди і негайно вийшла там кров і вода. Він, коли побачив, що вона
засвідчив, і його запис вірна: і він знає, що він говорить: ІСТИНА, що можете вірувати. Івана 19:32-35
За ці речі були зроблені, що Писання повинні бути виконані, "кістки його не несе зламаною. І
знову інший Писання говорить:, "Вони повинні дивитися на кого вони пронизав." Джон 19:36-37

Пророцтво виконана
Не кісток, зламаною
Він пильнує всі кості його: ніхто з них не порушується. Псалми 34

Йосип з Ариматеї
І якщо людина вчинили гріх, варті смерти, він буде поставлений на смерть і ти повісити його по
дереву: його тіло не залишаються всю ніч на дереві, але ти будеш запевняв поховати його того дня; (бо
він, що зависла проклятий Бога;) які твої землю бути не осквернили, яку Господь, Бог твій дає тобі для
спадщини. Повторення закону 21:22-23
Саме з цієї причини, чому навіть злочинці, виконаних за свої злочини, повісивши їх на дереві,
повинна бути похованим перед тим, як сонце опускається в той же день вони виконуються.
Коли настав, прийшов муж багатий із Ариматеї, на ім'я Йосип, що й сам був учнем Ісуса: він
прийшов до Пилата й просив тіла Ісуса. Тоді Пилат ізвелів доставлено. І взяв Йосип Ісусове тіло, він
загорнути його в чистий лляну тканину і поклав його в своїм новим гробі, який він був поза вирубані в
скелі: і прокату великий камінь на двері Господнього, він відійшов. Matthew висік-60
Там заклав вони Ісус тому через день підготовки до євреїв; для на Господнього був майже під
рукою. Івана 19:42
І тепер коли настав, тому що це була підготовка, тобто, за день до суботи. Позначити 15:42
І була Марія Магдалина та інша Марія, сидячи назовні до Господнього. Matthew 27:61

Одягнені в віссону
І він (Джозеф) купив віссон і взяв його, оповиті Господнього, який був висічений зі скелі і прокату
камінь аж двері Господнього. І Марія Магдалина і Марія матір Йосипа побачив, де він був закладений.
Марк 15:46-47
Потім вони взяли тіло Ісуса і рана в одязі зі спеціями, як спосіб євреїв це поховати. Івана 19:40
І жінок також, що прийшли з ним із Галілеї, поспішили за і побачив на Господнього, і як його
тіло було закладено. І вони повернулися і готові спецій і мазі; і відпочивав суботній день згідно заповідь.
Лука 23:55-56
Заповідь говорив про тут є четвертої заповіді і правда і правильного ведення лордів Святий
суботній. Ці жінки зробив те, що вони можуть підготувати тіло Ісуса для поховання, але як день була

завершена майже, вони були змушені покинути від завершення їх роботи і повернувся в житловому
приміщенні протягом ночі.

Охоронець має значення
Тепер на наступний день, якому після дня оформлення (день суботній) головного священика і
фарисеї разом прийшов до Пилата, кажучи: "Сер, ми пам'ятаємо, що обманець сказав, поки він був ще
живий, після того, як три дні я воскресну. Команди, тому що в Господнього бути впевнена до
третього дня, щоб його учні приходять ночами і вкрасти його геть, і сказати людям, Він воскрес із
мертвих: так що остання помилка повинна бути гірше, ніж перший. " Matthew 62-64
Пилат сказав їм: "ви маєте: йти своїм шляхом, переконайтеся, це так, як ви можете." Тому
вони пішли і переконалися у Господнього, ущільнювальні каменю а також встановлення годинник.
Matthew 27:65-66
Так ви зрозумієте; Ісус був розп'ятий на шостий день тижня, що ми називаємо п'ятницю.
Головний священика і фарисеїв зібралися на наступний день після розп'яття або суботу. Разом, вони
змову з метою мати могила Ісуса, що охороняється, так що його тіла б придумати не вистачає.
Наскільки я розумію, дотримання суботи, що ці священика і фарисеї здійснював гріха в участі в
такого роду діяльності протягом години суботи, які тільки показують, наскільки далеко від Бога, що
вони насправді були.

Воскресіння Ісуса
Перший день тижня прийде Марія Магдалина рано, коли воно було ще темно, аж до
Господнього, та й побачив здаля камінь, знятий на Господнього. Івана 20:1

Пам'ятайте: Ісус був розп'ятий на шостий день тижня або п'ятницю, а потім на наступний
день або суботу, Первосвященик храму вступає в змову мати Ісуса могила охороняли.
Тепер як це вище віршах говорить нам, це перший день тижня, або неділю і одна з жінок, які
почали підготувати тіло Ісуса поховання, Марія Магдалина, повертається до гробниці для завершення
поховання препарати. Коли вона отримує там, рано вранці, і ще темно поза, сонце, маючи не ще воскрес
досить високий, до кінця темряві ночі і ось, камінь, що закрив вхід до гробниці була переміщена геть.

Порожня гробниця
Тепер дня першого в тижні, дуже рано вранці, вони прийшли до Господнього, приведення спецій,
які вони повинні були підготовлені, і деякі з одним з них. І вони знайшли камінь прокату від на
Господнього. Від Луки 24:1-2
Ісус був розп'ятий на день підготовки день, який шостий день тижня, або що ми називаємо
п'ятницю. Ісус, що залишилися в смерті через сьомого дня тижня і воскрес на перший день тижня, нові
або неділю, вище два вірші розкриває цю інформацію до нас.

Пам'ятайте: Як спостерігається Богом, нового дня починається у sundown, так що коли
Марія Магдалина прибуває рано вранці, це вже в перший день тижня.
Ви запитаєте, "Чому я просто кажу це?" Я хочу, щоб ви зрозуміли, що Ісус в дотриманням Лорди
суботи, за не як воскрес і сьомого дня. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що Ісус дав справжнє і правильний
дотримання Божий святий суботній, як слід будь-хто, хто сповідує бути християнином. У смерті Ісус ще
віддав честь Божий святий суботній тому Бог почекав, поки на наступний день, неділя воскресити свого
сина.
Потім вона втече справедливий і приходить до Simon Петра і до інших учень, яких Ісус любив і
каже до них:, "вони взяли Господа з на Господнього, і ми знаємо, що не де вони мають поклала його."
Івана 20:2
Як я вже відзначали раніше, незважаючи на те, що апостоли ходив з Ісусом протягом трьох років,
Марія Магдалина включені, вони ще не розуміє, навіть не Марії Магдалини (Єрусалим), коли Ісус
сказав їм, що він хотів би воскресити із мертвих, через три дні. Це дивно для мене, тому що всі вони
побачили Ісуса підняти інших з мертвих, так чому не вірують Ісус коли він сказав їм, що він буде не
підлягає смерті?
Пітер тому пішли і що інші учень і прийшли до Господнього. Тому вони побігли обидва разом: та
інші учень обігнати Петро і був на першому місці для на Господнього. І він stooping вниз і дивиться в,
побачив льон одяг, лежачи; але він пішов не in Івана 20:3-5 .
Тоді прийде Simon Пітер наступні за ним, пішли в на храм Господнього і бачить одязі брехні і
серветкою, яка була про свою голову, не лежачими льон одяг, але обгорнуті разом в місці себе. Івана
20:6-7

Потім пішли в також, що інші учня, який був на першому місці для на Господнього, і він побачив,
вірили. Джон 6:8
На тіло Ісуса, зниклих без вести вони нарешті пізнав та увірував у те, що Ісус сказав їм. Беручи
до уваги, перш ніж вони сповідували вважаємо Ісус Месії і Сина Божого, тепер з цим, вони знали, з
договорами поруки і без сумніву, що Ісус є Бог в тілі людини.
Книга Луки дає більше графічні зображення цієї сцени.
А ввійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, коли були вони безрадні, ось два мужі
ними в сяючих одягу: І як вони злякалися і вклонився вниз свої обличчя додолу, вони (ангели) сказав їм:
"Чому ви шукаєте живого між мертвими? Він не є тут, бо воскрес: Пам'ятайте, як він говорив вам,
коли він був ще в Галілеї, кажучи: "син людський, треба бути виданому до рук грішних людей і бути
розп'ятим, і воскреснути третього дня." І вони пам'ятають його словами, повернувся з на Господнього
і про все те сповістили Одинадцятьох та всіх інших. Від Луки 24:3-9
Для ще вони знали, що не в Святому Письмі, яке він повинен підняти знову з мертвих. Тоді учні
знов пішов до їх власному будинку. Джон 6:8-10

Пророцтво виконана
Воскреснути з мертвих, через три дні
Тому є рада, що моє серце, і моє спочиває: моє споживає також буде відпочити у сподіванні, бо
thou wilt не лишають мою душу у пеклі, ніякому wilt thou страждають твоє Святий побачити
корупцію. Псалми 16:9-10
Це ще інше пророцтво про Людського Сина, що тільки Ісус виконав.

Марія Магдалина
Але Марія становила без Господнього плачучи: і як вона плакала, вона згорблена вниз і заглянув в
Господнього, та й побачив здаля два Ангели в білому сидіти, один в голову а інший на ногах, де тіло
Ісуса мали lain. Івана 20:11-12

Ці два вірші не Розкажіть, так, але я пропоную, що Марія Магдалина досягає назад до
Господнього після того, як Петро і що інші учень нас вже покинув. Знавіснілий та ще не розуміння
правду відсутні тіло Ісуса, вона сідає за вхід до гробниці і плаче.
Знову ж таки вірші не так би мовити, але я знову припустити, що, хоча сидять там, Мері почув
щось в могилі, і саме тому вона перетворює зазирнути всередину і бачить, не Пітер або іншим учнем,
але ті, які вона вважає бути два ангела, я пропоную ж двох ангелів, що Петро і інші учень бачив.
І вони сказати їй "жінка, чому ти weepest?" Вона їм відказав ", тому що вони взяли мій Господь,
і я знаю, що не де вони мають поклала його." Івана 20:13
Цей вірш таким чином надає підтримку на те, що цього разу, Марія Магдалина, як і раніше
неосвічені Ісуса маючи воскрес із мертвих.
І коли вона таким чином сказав, вона сама повернувся і, побачивши Ісуса стоячи а не знав, що це
був Ісус. Івана 20:14
Ангели є сказав Марії, що Ісус воскрес, але вона все ще не можу повірити, це. Тоді Ісус
з'являється в гробниці з Марією, і незважаючи на те, що Mary та Ісус була близька, як були дванадцяти
апостолів, вона так не визнають Ісуса коли вона побачила його там.
Ісус промовляє до неї, "жінка, чому ти weepest? Ким seekest ти? " Вона вважаючи його бути
садівник говорить йому: "Сер, якщо ти повинні нести його таким чином, скажіть, де ти маєш поклала
його, і я буду приймати його геть." Івана 20:15
Цей вірш розповідає мені, що Мері не розпізнав ангели бути Ангелів. Наприклад – то це Глибина
її нездатність бачити, що Ісус Бога в тілі людини.
Ісус промовляє до неї, "Марія". Вона перетворилася сама і промовляє до нього, "Rabboni;" що
сказати, "Майстер". Івана 20:16
Нарешті, Мері визнає Ісуса для хто він є, і стає істину воскресіння Ісуса маніфесту в неї.
Ісус промовляє до неї, "не торкайся до мене; бо я впевнений, не піднісся на мій батько: але йти,
щоб мої брати та й скажи їм, я сходити до мого батька і твій батько; і Боже мій і Бог твій." Івана
20:17
У цьому вірші Марія Магдалина є першим побачити тілу воскреслого Ісуса, навіть до будь-якого
з апостолів. Я бачу це як показують, наскільки важливо Ісус вважається Мері бути йому. Вчасно

Римська церква буде намагатися зобразити Марія Магдалина як блудниця, але це брехня, що
народжується в дослідженні Писання, всі, що відноситься до неї.

Підкупити солдати
Зараз коли вони йшли, ось дехто зо дивитися прийшли в місто, і її зо головний священослужителі
всі речі, які робились. І коли вони були зібрані з старшими і взяв адвокат, вони дали солдатів, кажучи:
"сказали: його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. І якщо це прийти до губернатора вуха, ми
переконати його і забезпечити вас. Тому вони взяли гроші і зробив, як вони вчили: а ця приказка
зазвичай повідомляють серед євреїв, до цього дня. Matthew 28: 11-15
Якщо солдат спати на годинник, він може заподіяти смерть, так важливо, коли вони перебувають
на чергуванні охорона вони не заснути і охороняти. У вище віршах коли старші храм кажуть, що тіло
Ісуса не вистачає, вони припускають, що охоронці заснув, тим самим дозволяючи учні Ісуса, щоб
видалити його тіло. Що гвардії поклявся, що вони не заснути, але мали жодних пояснень для відсутніх
тіла. Ці ж храму старійшин підкупити охоронці визнати, що вони впав спати, таким чином, щоб
переконати тих, від прийняття і вірити, що Ісус був по суті воскрес із мертвих.

З'являється тілу воскреслого Ісуса
Два з них бачити Ісуса
І ось, два з них (учні Ісуса), того ж дня йшли до села, називається Emmasus, яка збиралася від
Єрусалиму лежало стадій. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І сталось, що, хоча
вони розпитували разом і вважав, сам Ісус підійшов і пішов з ними. Від Луки 24:13-15
Вона не говорить нам, які з учень дані або якщо будь-який з них є один з апостолів, але вона є
очевидним для мене за слова, використовувані; що вони залишили Єрусалиму після того, як вони
дізналася, що тіло Ісуса не вистачає. Це також можливо, що вони чули, що тіло не вистачає, тому що
інші сказав Ісус мав воскрес із мертвих.
Очі ж їхні були holden, що вони його не пізнали. І сказав він до них: "якій формі комунікації
знаходяться такі один до одного, як ви і чого ви сумні?" Від Луки 24:16-17

І один з них, чиє ім'я було Cleopas, відповідаючи на до нього сказав: "чи ти тільки чужий в
Єрусалимі і не маєш знати те, що мають відбутися там в ці дні?" Луки 24:18
І промовив до них, "які речі?" Та й сказали йому: "відносно Ісуса з Назарета, який був пророком у
справи і слів mighty перед Богом і всім людям: І як первосвященики й наша старшина його віддали на суд
смертний і його розп'яли. Але ми надійні, що це був він, які повинні мати викуплені Ізраїлю: і поруч з
цього, сьогодні це третій день, так як ці речі були зроблені. " Від Луки 24:19-21
так і деякі жінки з наших зробив нас здивували, які були рано в Господнього; і коли вони тіла
його не знайшли, вони прийшли, збереження, що вони мали також бачили й з'явлення Анголів, які
кажуть, що живий. І деякі з них, які були з нами пішов на Господнього і знайшов його навіть так, як
жінки сказав: але йому вони не бачили. Від Луки 24:22-24
А потім (Ісуса) промовив до них, "O дурні і повільно серця вірити, що все, що сповіщали пророки:
повинна Христос не перетерпіти і ввійти в свою славу, і початок в Moses і від усіх пророків, він
викладений їм всього Писання що про нього. І вони назад в Ерец до села, куди вони пішли: і він зробив
так, наче він пішла б далі. Але вони обмежені його, кажучи: «перебувайте у нас: бо вже вечоріє, і в
день. І він увійшов, щоб із ними побути. Від Луки 24:25-29
І сталось, як сидів при столі він з ними, взявши хліб, поблагословив і, ламаючи і дав їм. І очі
відкрилися їм, і пізнали його. і він них невидимий. І казали один до одного, "не наші серця burn всередині
нас, хоча він говорив з нами до речі, і поки він відкрив нам Писання?" Від Луки 24:30-32
Було висловлено думку інших користувачів що фразу "Порушуючи хліб" був для позначення
особливого випадку або Святий їжі, але як ви можете бачити в цьому вірші, ці люди є лише сідаючи
перекусити в кінці дня, поки Ісус показано як порушення хліб. Це говорить мені, що ця фраза
застосовується до будь-якого часу сидіти і перекусити а не тільки для спеціальних або Святий випадків.
І вони встали тієї години, і повернулись до Єрусалиму і знайшли одинадцять зібралися разом і
ними, які були з ними, говорять, "Господь дійсно воскрес і з'явився був Simon". А вони розповіли, що
сталось було на дорозі, і як він був відомий з них в ламанні хліба. Від Луки 24:33-35
Ці вірші служити однією метою, щоб показати всім, хто читав їх, що не тільки апостолів дають
докази воскресіння Ісуса, але так робити інші свідчать про учні Ісуса до того, як бачив його з воскресив
мертвих.

З'являється Ісуса до апостолів
Потім того ж дня на вечір, будучи в перший день тижня, коли двері були закриті, де учні
зібрались були через страх євреїв, прийшов Ісус стояв у середовищі і промовляє тоді їм "Мир буде
Найсвятіше для вас". Івана 20:19

, Зверніть увагу: Ця сцена відбуваються в той же день, що вони знайшли тіло, пройшли
(неділя), але пізніше в той вечір, але перед sundown.
І як вони таким чином промовляв, сам Ісус став поміж них та й каже до них, "Світ буде
Найсвятіше для вас". Луки 24:36
Але вони були наляканий перестрашились і передбачається, що вони бачили дух. І сказав він до
них: «чого ви стривожились? І чому-то думки виникає у ваших серцях? Ось мої руки і ноги мої, це ж я
сам: обробляти та; бо дух hath не плоті і кісток, як ye дивлюся мені мати." Від Луки 24:37-39
Ці вірші ще раз показують невіру, що Апостоли були відносно Ісуса воскреснути з мертвих.
Бачачи їх невір'я, Ісус пропонує, що вони стосуються свою руку і ноги, де нігті була пронизав його
шкіри, щоб доказ собі бути Ісуса у плоті, виріс з мертвих.
Це ще раз цікавість до мене, ці ж Апостоли, побачивши Ісуса, підняти іншим із мертвих, і він
також зрозумів, що принаймні одна з цих так само, також досягнута, підвищення хтось з мертвих, то
чому є вони так засмучений, бачачи Ісус перед ними, після того, як він сказав їм, що він буде
воскреснути з мертвих.
Тому що я вірю, через що Бог показав мені, я вважаю, тим не менше, ці апостоли Ісуса мали у
плоті, щоб навчити їх, що я був тільки в дусі та бачення. Я вважаю, але вони, здається, бути трудом
вірю, цікавості точно.
І коли він повинен був таким чином розмовну, показуючи їм руки та ноги. І хоча вони ще не йняли
радість і питає, він їм сказав: "не маєте тут чогось їсти?" Від Луки 24:40-41
І вони ж подали йому риби печеної та стільника. І, взявши його, їв перед ними. Від Луки 24:4243
І він їм сказав: "Оце ті які я промовляв до вас, коли я був ще з вами, що всі речі повинні бути
виконані, які були написані закону про Moses і пророків і Псалми, щодо мене." Луки 24:44

Тоді він відкрив своє розуміння, що вони можуть розуміти Писання і сказав їм: "Так написано є,
і таким чином він behooved постраждати Христу і воскреснути з мертвих на третій день: і що
покаяння і прощення гріхів буде проголошено в ім'я його між усіма народами, починаючи з Єрусалиму."
Від Луки 24:45-47
У цих вище віршах Ісус робить відомі до апостолів і до нас, хто читав ці слова, що Бог послав
Ісуса жити серед нас в тілі людини, стала повідомити, що покаяння і прощення гріхів стало можливим,
де таких було неможливо законом лише як отримав Moses. Тільки в смерть Ісуса відкуплення і спасіння,
утримуйте можливість.

Зворушений Духа Святого
А ви свідки того. І ось, я посилаю обіцянку мого батька на вас: але зволікати уе в місто
Єрусалим, поки ви необхідно змиритися з від включення живлення високої. Від Луки 24:48-49

Прощення гріхів гріхів
Ісус же сказав їм знову, "світ буде Найсвятіше для вас: як мій батько послав мене, так я
посилаю вас." І коли він сказав це, він дихала на них та й каже до них: "отримувати ye Духом Святим:
whosesoever гріхи ye перекладати, вони перерахована до них; і whosesoever гріхи ye зберігають, -то
затримаються." Івана 20:21-23
Це було моє розуміння, що тільки Бог Ісус можуть зняти гріхів, поки цей вірш говорить нам, що
Ісус дав допомога на що своїм апостолам, може також звільнити гріхи. Питання у мене в тому, що
застосувати до всіх апостолів Христа протягом поколінь, починаючи з Христом?
Я вважаю себе апостол Христа, але я ніколи не зможете хтось говорить, що їх гріхи прощаються
їм, просто тому, що я міг би не можливо знаю з певною імовірністю, що гріхи вони винні або якщо в
дійсності вони покаялися скоєння їх.
Я вважав за краще, що Бог зробити це рішучість, сам, я недостойний зробити це, навіть з
благословення Ісуса.
(Ісус) очолював, наскільки до Віфанії і підніс руки і благословив їх. І сталось, як він благословляв
їх, він зачав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонились Йому і повернулись до
Єрусалиму з великою радістю: і постійно вони перебували в храмі, переславляючи й хвалячи Бога. Амінь.
Від Луки 24:50-53

Сумніваючись Thomas
Але Thomas, один із Дванадцятьох, званий Дідим, був не з ними, коли Ісус прийшов. Як і інші учні
сказав йому: "ми бачили Господа." А він їм сказав: "я повинен бачити в його руках друк нігті і покласти
мій палець у друк нігті, і не тяга мого боку на його боці, я не повірять." Івана 20:24-25
І після восьми днів знову його учні були в рамках і Thomas з ними: потім прийшов Ісус, двері
замкнені, і стояв у середовищі і сказав, "мир би вам". Івана 20:26
Тоді говорить він Thomas, "досягають передній твої пальця і Ось мої руки; досягають передній
твоїх руках і встромив його в моєму боці: і не бути Роде невірний, але проста віра. " А Thomas відповів і
до нього сказав: "Господь мій і Бог мій." Івана 20:27-28
Ісус промовляє до нього: "Thomas, тому що ти бачив мене, ти маєш вірив: Блаженні засмучені
не бачили й увірували." Івана 20:29

Через відкуплення Ісуса
І багато інші ознаки зробив воістину Ісуса в присутності його учень, в яких не написано в цій
книзі: але ці пишуть, що можете вірувати, що Ісус є Христос, Син Божий; і що вважати, ви,
можливо, життя через його ім'я. Івана 20:30-31
З воскресіння Ісуса людина тепер чутки у своїй владі знати спасіння Богові. Існує дві складові
для досягнення спасіння.
Перший, ви повинні бути "праведників" визначається як тих, хто тримати заповіді Бога і жити
своїм життям в мораль, як учив Ісуса.
Друге, ви повинні мати свідчення Ісуса Христа, який також складається з двох частин.
1. ви повинні вірити, що Ісус є Христос, Син Божий, Бог у плоті людини:
2. ви також повинні жити в рамках параметрів, моральної поведінки, як учив Ісуса.
Незважаючи на те, що євреї, здебільшого, тримати Десять заповідей, вони відкидають Ісуса і
тому не гідна, спасіння, як це визначено Бога.

Мусульмани сповідують дати поклоніння Богу Аврааму, але оскільки вони відкидають Десять
заповідей, вчення Ісуса, вони теж нічого не варті спасіння.
Ті, хто думати про себе як християнин, дати словах будучи послідовники Христа, але найбільш
відхилити Десять заповідей, як є необхідними і з цієї причини вони спостерігають суботи в перший день
тижня в прямій опозиції до четвертої заповіді, і те, що Бог говорить нам, в книзі з буття розділ 2, щодо
того, що правильного дня суботи на.
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