Cinco Verdades Odiadas pelo Homem
Jim B. Hendrix Weidner
1. Jesus Cristo como Deus Todo-poderoso
João 5.17-18 - Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu
trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam
matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que
Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus.
João 8.58-59 - Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade eu vos
digo: antes que Abraão existisse, EU SOU. Então, pegaram em pedras
para atirarem nele; mas Jesus se ocultou e saiu do templo.
João 10.30-31 - Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus
em pedras para lhe atirar.
2. Deus como soberano sobre a eleição e condenação
João 6.65-66 - E prosseguiu: Por causa disto, é que vos tenho dito:
ninguém poderá vir a mim, se, pelo Pai, não lhe for concedido. À vista
disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam
com ele.
Lucas 4.24-29 - E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta
é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas
viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por
três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra; e a
nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de
Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta
Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o siro. Todos na
sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E, levantando-se,
expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o
qual estava edificada, para, de lá, o precipitarem abaixo.
3. Jesus Cristo como o cumprimento do Reino de Deus e da
Ressurreição
João 6.51-52 - Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém dele
comer, viverá eternamente; e o pão que eu darei pela vida do mundo é a
minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode
este dar-nos a comer a sua própria carne?
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João 6.61 - Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a
respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza?
4. Jesus Cristo como Juiz
Lucas 20.17-19 - Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o
que está escrito: A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser
a principal pedra, angular? Todo o que cair sobre esta pedra ficará em
pedaços; e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela
mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançarlhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta
parábola; mas temiam o povo.
5. Jesus Cristo como Rei
João 18.33-37 - Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e
perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti
mesmo esta pergunta ou to disseram outros a meu respeito? Replicou
Pilatos: Porventura, sou judeu? A tua própria gente e os principais
sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O
meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os
meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu
entregue aos judeus; mas agora o meu reino não é daqui. Então, lhe
disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu
para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da
verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Estas são as razões pelas quais Cristo foi odiado. Será que podemos dizer que
somos seus filhos se não somos odiados pelas mesmas razões? Se formos fiéis
à sua Palavra e pregarmos estas verdades, certamente seremos odiados como
ele foi.
João 15.18 - Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós
outros, me odiou a mim.
Jeremias 23.29 - Não é a minha palavra fogo, diz o SENHOR, e
martelo que esmiúça a
penha?
Texto original do site La Gracia Soberana
Traduzido por Raniere Menezes
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