A criação de Deus
O Debate
Tem havido um debate acalorado entre os estudiosos da Bíblia e cientistas desde Darwin anunciou sua
teoria sobre a evolução das espécies de animais e do homem.
Os estudiosos da Bíblia exigem que a palavra de Deus é absoluta e é a verdade suprema, e se nada
contradiz a palavra de Deus, deve ser uma mentira.
Demanda de cientistas que se você executar um experimento no mesmo caminho toda vez, vez após vez,
e o resultado é sempre o mesmo, então a conclusão chegou a pela experiência provou para ser verdadeira e
qualquer coisa que contradiz esta verdade demonstrável devem ser uma mentira.
Toda a minha vida eu tive uma forte apreciação das teorias científicas e fatos comprovados, eu tenho um
pequeno conhecimento de muitos diferentes dos estudos científicos, evolução, sendo um deles. Recentemente,
eu ter sido desenhado para o estudo da Bíblia, que deu-me a aceitar e compreender que a palavra de Deus é
verdade, e tudo o que contradiz a palavra de Deus deve ser uma mentira. Este é um problema para mim, porque
se 2 + 2 = 4, nunca pode ser igual 3, será sempre igual a 4. Isto é como ciência dita. Uma vez comprovada
através da experimentação deve ser verdade.
Portanto, conheço que a palavra de Deus é verdade como é ciência demonstrável. A questão então se
apresenta, como podem ambos ser corretos se um contradiz o outro? Isto me presenteou com um desafio, se
ambas forem verdadeiras, então como podem possivelmente ser reconciliado para o outro. No início isso
parecia uma coisa impossível de fazer, mas no meu estudo da Bíblia, descobri que muitos dos entendimentos
que estudiosos da Bíblia tinha de vários versículos da Bíblia foram em erro, o que quer dizer a sua compreensão
do que Deus estava dizendo não era o que Deus queria que o significado de ser. Percebendo isso, com Deus me
dando direção, decidi estudar a Bíblia, como gostaria de uma experiência científica. A seguir revela o resultado
desta nova forma de meu a estudar a palavra de Deus.

Os sete dias da criação
Cada um dos seis dias da criação reflete uma progressão de um lado para o outro. Na ciência quando
algo avança de uma forma para outra forma, esta progressão é chamado de "evolução".

Esse entendimento assim me diz que a explicação de Deus que ele dá nos seis dias da criação é forma de
Deus nos mostrando a progressão gradual "evolução" da Centelha da criação para a forma final do universo,
com os primeiros seis dias de suas manipulações.
Não olhe para a explicação do Deus dos primeiros seis dias da criação como sendo qualquer tipo de
ordem cronológica, eles não são, eles são explicações do que ele, Deus, fez na progressão de tomar a sua
criação, "O fundo, ou as águas" do que de um H2O super-aquecida para que as estrelas, planetas e, em seguida,
daquelas coisas inanimadas com plantas vivas , Animais e depois ao homem.

Primeiro dia da criação
No princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1
Neste primeiro versículo, Deus está nos informando, que ele é Deus, criou o universo na verdade e na
verdade. Ou você poderia palavra-la desta forma. "Eu sou Deus, eu criei o universo e tudo que está dentro."
Deus então nos dá apoio a esta declaração feita por ele nos seguintes versos de outros livros da Bíblia.
No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e a palavra era Deus. John 1:1
Olha para mim, e sede salvos, todos os confins da terra: porque eu sou Deus, e não há ninguém mais. Jurei por
mim mesmo, a palavra sai da minha boca em justiça e não vou voltar, "que a mim se dobrará todo joelho, toda língua
deve jurar. 45:22 de Isaías-23

O que isto está me dizendo, é que Deus criou o universo, na verdade e em verdade. Porque estou
convencido através do meu estudo da Bíblia que a palavra de Deus é verdade, por conseguinte, aceitar que o
universo não aconteceu, mas que foi causado a acontecer, por um ser inteligente que chamamos Deus e que ele,
Deus é o único Deus e não há um só Deus e mas para ele não há nenhum outro.

Desde o microscópico o galáctico
Estes dois versos são também me dizendo alguma coisa, que eu nunca tinha notado antes, e isso pode
ajudá-lo a trazer reconciliação para os dois lados do debate sobre o processo evolutivo. Deus criou o universo e
todos os seus detalhes infinitos, desde o microscópico o galáctico. Isto diz-me, portanto, que o universo é de
Deus e apenas como a palavra de Deus é verdade, então também o universo deve ser verdade. Quando uma
cientista Olha para algo para discernir o entendimento e significado, é um aspecto da criação de Deus que o

cientista está explorando. Evolução é apenas uma das ciências que pessoas investigar a fim de entender como
funciona.

Quatro perguntas de um cientista
O cientista não está fazendo nada mais do que observar o que Deus criou e fazer quatro perguntas;
"Como, o quê, onde e quando," tendo, portanto, a pergunta ele/ela então receitas para investigar e pesquisar
esse aspecto da criação de Deus para que eles buscam essas respostas.
Assim como os estudiosos da Bíblia estudos e pesquisas as palavras de Deus e a sua verdade, que consta
nos livros da Bíblia, então para fazer estudo do cientista e a pesquisa a palavra de Deus e a sua verdade como
dado para nós no universo ao nosso redor. Os versos seguintes ajudam a validar este entendimento.
Quando ele estabeleceu as nuvens acima: quando ele reforçou as fontes das profundezas: quando ele
deu ao mar seu decreto, que as águas não devem passar seu mandamento: quando nomeado as fundações da
terra: Provérbios 08:28-29
O que estes versículos estão me dizendo, é que Deus não é apenas o criador do universo, mas que ele
também estabeleceu as regras ou leis sobre como o universo funciona. A palavra usada nos versículos acima,
"que as águas não devem passar seu mandamento," diz-me que Deus emitiram um mandamento que as águas
funcionaria de uma certa maneira.
A referência nos versos acima para "águas" não se refere aos oceanos da terra, mas para o seguinte:
e a terra era sem forma e vazio; e a escuridão estava sobre a face do abismo. E o espírito de Deus
moveu-se sobre a face das "águas". Gênesis 1:2
É isto, "o fundo," que Deus está se referindo. Vou explicar isso em detalhes este último, mas que as
"Águas" se refere aqui é a forma que a criação de Deus levou para a centelha da criação, ou como o cientista
chama, o Big Bang. Que equivale a dizer que no início da criação, que Deus estabeleceu determinadas normas
pelas quais o universo iria trabalhar, geralmente isto chama-se as leis da física, bem como as leis da física
quântica. Portanto, quando uma cientista procura as respostas para suas quatro perguntas, "como, o quê, onde e
quando," em seguida, eles estão fazendo nada mais do que tentar entender como Deus fez o universo a função
como faz. Tanto quanto eu estou preocupado que esta é uma pesquisa para a verdadeira palavra de Deus, assim
como o estudo da Bíblia é uma busca para a verdadeira palavra de Deus.

Primeiro truísmo da criação
Sabendo que Deus é o autor das leis da física, eu vim com o seguinte truísmo. Se Deus fez a Bíblia a
ser escrito por vários profetas que escreveram os livros da Bíblia e Deus causou o universo a ser
formado e função como ele, Deus ordenou que deveria, em seguida, eles são ambos de Deus, e,
portanto, deve ser true.
Se ambos são, portanto, fundados sobre a verdade de Deus, então como elas contradizem umas às
outras? Quando duas coisas são verdadeiras contradizem-se ainda, em seguida, um deles não deve ser verdade.
Os cientistas dizem que sua ciência é demonstrável; Portanto, tem que ser verdade, Considerando que a palavra
de Deus só é verdade se existe um Deus. Eu sei que existe um Deus, pois ele me mostrou muitas coisas ao longo
dos últimos anos que não podem ser explicados, exceto que eu estou sendo guiado pela inteligência além de
mim. Por conseguinte, estabeleceram outra truísmo.

Segundo truísmo da criação
Se Deus criou o universo, então o universo tem que ser de Deus e como tal deve ser a
verdade de Deus. Se Deus fez com que os profetas escrever os livros da Bíblia, em seguida, as
palavras de Deus, escrito nos livros deve ser verdade, portanto, seria impossível para Deus para
dizer uma coisa em suas palavras escritas que contradiga o que ele estabeleceu em sua
criação, eles devem concordar um com o outro.
Na ciência tudo é demonstrável; Portanto, concluí que não é a ciência que é um erro. Quando Deus
originalmente falaram com seus profetas e lhes deram as palavras para escrever nos livros da Bíblia, o seu
significado como entendido por aqueles vários profetas era verdade. O problema que vejo é que, desde que
essas palavras onde primeiro escrito, no que hoje são na sua maioria línguas mortas e, portanto, tiveram de ser
traduzidos para os idiomas atuais, erro em traduzir essas palavras deve ter ocorrido. Com esta suposição, eu
decidi estudar a Bíblia com a intenção de compreender o significado original de Deus. Para fazer isso eu ter
dissecado cada versículo e sentença para suas palavras de núcleo, e usando o dicionário de inglês, bem como a
concordância da Bíblia, determinou as diferenças entre o significado original dado por Deus e o que os versos
têm vindo a dizer hoje; desta forma encontrei muitos erros nos livros da Bíblia, como eles são dadas no rei
James versão original da Bíblia.

A terra sem forma
E a terra era sem forma e vazia; e a escuridão estava sobre a face do abismo. E o espírito de Deus moveu-se
sobre a face das águas. Gênesis 1:2

Começando com este segundo verso no livro de Gênesis, Deus explica o processo que ele usou em trazer
sobre o universo que conhecemos da sua forma original. Acho isso interessante porque há um grupo de
cientistas que têm sugerido que o milissegundos do universo depois do Big Bang era composto de um fluido
super quente, que muito se assemelha o que a Bíblia está nos dizendo, que eu aceito suas teorias como sendo
correto.
O versículo acima 1:2 pode ser dividido em três partes.
1. e a terra era sem forma e vazio;
2. escuridão estava sobre a face do abismo.
3. o espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas.
Vamos recolher o entendimento de uma parte em um tempo e em seguida, colocar todos juntos em uma
compreensão abrangente do todo.

Sem forma
Três aspectos da terra
Observe na primeira seção, que a palavra "terra" é usada. Sugiro que existem três definições da palavra
"Terra" como usado na Bíblia.
1. "terra," o planeta ,
2. "terra," o solo ,
3. "terra" o universo como um todo ou o lugar onde Deus causou a centelha da criação para ocorrer.
Estou convencido de que a palavra "Terra", como usado no versículo acima se refere ao universo como
um todo, ou ao menos o nome que Deus chama o lugar onde ele coloca sua centelha da criação. Isto é suportado

pelo fato de que é referido como sendo sem forma e vazia. Peço-te, como um planeta pode ser sem forma e
vazia? Isso seria uma contradição de termos.
Se você procurar a palavra "planeta" no dicionário é definido como: um objeto astronômico que
orbita uma estrela e brilha com sua própria luz. Para mim esta definição não dá verdadeiramente
significado suficiente quanto ao que um planeta é, no entanto. Um "planeta" é a massa acumulada de
pedras, metais e gases reunidos-se em um todo pela força gravitacional do total de suas
partes .
Com isto em mente, você pode ver, no começo a centelha dacriação, havia sem estrelas e havia
planetas. Portanto, a palavra "terra" como usado no versículo acima não se refere a um planeta, mas para o
lugar onde Deus causou a faísca da criação inflamar a existência. É por isso que dizemos que Deus criou o
universo, no início havia nada, apenas um imenso vazio e então Deus causou a faísca da criação e o vazio
deixou de ser vazio sem forma .
A terceira parte deste versículo explica o que Deus faz com sua criação, depois é colocado no preto,
vazio de nada.

Um vazio
E a terra era sem forma e vazia; e a escuridão estava sobre a face do abismo. E o espírito de Deus moveu-se
sobre a face das águas. Gênesis 1:2

A palavra "void", significa, "contendo não importa, vazios, não ocupados, não
preenchido." A palavra hebraica original que substituiu a palavra void é Bohuw , que significa, "estar
vazio." Estas duas definições ir perfeitamente no significado com as palavras, ' 'sem forma. " Com esse
entendimento, sugiro que a palavra "terra", como usado neste versículo, não pode estar se referindo a um
único planeta, mas o lugar onde Deus colocou a sua criação, o que equivale a dizer que Deus chamou aquele
lugar, "terra" antes que ele colocou sua criação nele. Em outras palavras, e a terra era sem forma e vazia; é
uma descrição do lugar que Deus coloca sua criação na, não a própria criação. Tenha isso em mente quando
Deus refere-se à terra em outros livros da Bíblia. Preste atenção que não pode ser sempre ao planeta terra ou ao
solo, mas ao vazio onde Deus colocou sua criação e todo o universo que agora preenche uma grande parte desse
vazio.

Também é evidente a partir das definições acima que a palavra "terra", não pode estar se referindo a
solo, ou terra ou qualquer outro aspecto de um planeta. Isto deixa apenas uma outra possibilidade. A palavra
"terra", como usado neste versículo, refere-se ao lugar onde Deus coloca sua criação e não apenas um planeta.
Eu teria, portanto, reformular esta parte do versículo para dizer, "E o universo era sem forma e um vazio
oco."

Vazio ou vácuo
Você entende a diferença entre as palavras, "Vazio" e "Vácuo"? Eles não significam a mesma coisa.
A palavra "vácuo" é definida como:
1. Um espaço completamente vazio de matéria.
2. um espaço do qual é removido todo o ar ou gás .
O espaço é um aspecto da criação, que se tornarão claras em breve. O espaço é um vácuo porque ele não
possui atmosfera; no entanto, ele tem forma e substância. Um "vazio" não tem nenhuma forma, nem a
substância, é nada. Um conceito abstrato de certeza, mas temos de levar as palavras que Deus usa em seu
verdadeiro significado e não tente dar o significado que se adapta a nossa compreensão, prefiro nós deve ajustar
nosso entendimento para caber a palavra de Deus. Afinal de contas, a explicação que Deus está nos dando do
processo que empenhou-se em trazer sobre o universo que conhecemos é como Deus é educar-nos. Aceite a
palavra de Deus como a verdade e a base de que seu estudo das escrituras sobre esse fato e compreensão
eventualmente virá para você.

Escuridão
E a terra era sem forma e vazia; e a escuridão estava sobre a face do abismo. E o espírito de Deus moveu-se
sobre a face das águas. Gênesis 1:2

Trevas cobriam a face do abismo
As palavras, "e a escuridão estava sobre a face do abismo", diz-nos que quando ocorreu a centelha da
criação, o que Deus tinham causado a aparecer no "Void" estava envolto pela escuridão. Isto significa que o
"vazio" não tinha nada que emitida a luz, e que a forma inicial da criação de Deus não tinha nem estrelas, que é

a única fonte de luz neste universo. É portanto lógico que se tudo está em trevas então lá não poderia ter sido
qualquer estrelas sob a forma original da criação de Deus.
A palavra "escuridão", como utilizado neste versículo, é a palavra traduzida para o Hebraico,
"Choshek", que significa, "noite, escuro como sem luz e obscuridade." Também significa que a
palavra "Choshek", "Miséria, destruição, morte, ignorância, sofrimento e maldade."

O profundo
E a terra era sem forma e vazia; e a escuridão estava sobre a face do abismo. E o espírito de Deus moveu-se
sobre a face das águas. Gênesis 1:2

A palavra "fundo," é traduzida da palavra hebraica, "thown, ou thom," que significa um abismo, uma
massa de água, o mar principal, uma fonte de água subterrânea e um lugar profundo.
Em que estas palavras nesta segunda parte do versículo, Gênesis 1:2, é uma continuação da descrição da
primeira parte do versículo, precisamos colocar seu significado no contexto do que aprendemos com a primeira
parte. Portanto, teria que reescrever esta parte do versículo da seguinte maneira. "E lá estava sem luz e sem
estrelas a brilhar sobre a face do vazio do universo" ou, como todos nós agora entender este versículo, "e
escuridão preencheu o vazio, sendo ausente de tudo luz energia." Mas como você pode ver as definições em
Hebraico, você também poderia reformular isso como: "miséria, morte, destruição e maldade, foi sobre a face
do universo."
As duas primeiras partes deste versículo três parte, é uma descrição de como era o universo antes de
Deus colocando sua criação para ele, "Escuridão".
A segunda parte é Deus dando a descrição de sua criação e uma primeira visão sobre o que parecia.

Lembre-se: o fundo é o que Deus chamou primeiro sua criação, Deus então chama sua criação das
águas, portanto, a "Escuridão", "miséria, morte, destruição e maldade, era ao redor as águas, mas não uma
parte das águas. As águas são o universo recém-formado, criado segundos depois que Deus trouxeram sobre
sua existência.
Deixe-me tentar explicar isso de uma forma mais gráfica. O vazio não é um aspecto de Deus, não é
apenas um vazio de nada em relação a ter nenhuma forma ou substância, também é desprovido de Deus e tudo

que representa Deus, amor, paz, compaixão, compreensão, Etc. As águas ou a profundidade é de Deus, em que
é criação de Deus e tem tudo o que representa a Deus. Este é o contraste de um universo sem Deus e com Deus.

Espírito de Deus
E a terra era sem forma e vazia; e a escuridão estava sobre a face do abismo. E o espírito de Deus moveu-se
sobre a face das águas. Gênesis 1:2

E o espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas. À primeira vista estas palavras sugere que Deus
ou pelo menos seu espírito passou ou moveu-se sobre a face das águas, ou o rosto da criação, que há algum tipo
de movimento envolvido, mas estas palavras não dão muito mais na explicação de que Deus está fazendo, ou o
seu propósito.

Lembre-se: Deus está nos dando uma explicação do processo que trazia sobre o universo que
conhecemos agora; Portanto, sua intenção é nos dar compreensão, pelo menos um ponto. À primeira vista, o
versículo acima não parece que Deus nos disse muito em tudo. Se deixarmos a interpretação em que, a
compreensão que nós adquiriram? O que é dizer, esta interpretação da palavras de Deus nos deixa tanto no
escuro quanto à compreensão, como se Deus nunca tinham falado sobre o seu processo de criação. É, portanto,
a minha afirmação de que Satanás tem dado homem esta interpretação incompleta a fim de nos manter
ignorantes da verdadeira palavra de Deus.
No entanto, se você vai para o Hebraico original, uma explicação mais gráfica do que Deus está fazendo
vem adiante, que quer dizer, se você procura diligentemente para Deus e, em seguida, você vai encontrá-lo.
A palavra ' 'espírito, " , usado este versículo é traduzido do Hebraico, "Ruwach," que tem vários
significados, dependendo de como ele é usado em uma frase e o assunto que está sendo falado. Para efeitos
deste versículo e seu contexto, que se traduz em:
1. um vento, ou uma exalação violenta,
2. para explodir, como em respirar, tocar,
3. de cheiro ou de perceber,
4. tornar de compreensão rápida,

5. explosão de ar, ou tempestade,
6. vida, mas apenas de um ser racional, "a essência de Deus. '
A palavra ' 'movido, " é traduzido do Hebraico, "Rachaph", que significa a ninhada, a vibração
e agitar. Significa a palavra "ninhada" ainda mais para contemplar ou pensar diligente para .

As águas
E a terra era sem forma e vazia; e a escuridão estava sobre a face do abismo. E o espírito de Deus moveu-se
sobre a face das águas. Gênesis 1:2

A palavra "Águas", é traduzida do Hebraico, "Mayim", que significa, "uma mola ou um pool de
água" passos quando Deus para este universo, a centelha da criação que ele traz com ele é a Mayim ou água,
que é uma massa super quente de líquido que é composta por H2O. É esta água que é o que Deus
trouxeram para criação.
Nós então poderia reescrever as palavras do versículo acima de dizer, "Deus contemplou as águas, e o
sopro de Deus, explodiu em cima e tocou as águas da criação, com uma tempestade de ar, o que causou as
águas agitar, agitar e para girar em banheiras de hidromassagem".
Isso dá suporte para a teoria dos cientistas que sugere que o universo começado como uma enorme bola
de líquido super quente, que é como as palavras da Bíblia nos dizem. Então Deus começou a explodir em cima
dele, dando início as manipulações de trazer o universo a um formulário da maneira que Deus deseja, o que eu
chamo de Deus controlado evolução .
Agora podemos ver mais claramente o que Deus está explicando para nós. O espírito de Deus, ou a
essência de Deus, não é apenas se movendo sobre o profundo, mas Deus está manipulando o fluido quente ceia
para formar e legal como é seu prazer, tornar-se o que ele quer ser, e não só, deixe-o esfriar e forma por acaso.
Vejo a fiação e o estabelecimento de jacuzzis nas "Águas", como a forma como Deus traz sobre a
multidão de galáxias. Se você olhar para uma foto de uma galáxia espiral, ele tem a imagem de uma banheira de
hidromassagem em uma poça de água.

O significado Original
A interpretação acima da palavra de Deus conforme definido usando as palavras hebraicas originais, dá
uma descrição muito mais vívida e gráfica de que Deus está tentando nos explicar. Satanás diz mentiras em
diversas maneiras, usar palavras que só dão uma compreensão parcial do significado pretendido de Deus é uma
delas. Isto acima explicação é apenas uma das maneiras que Satanás se esforça para manter a verdade de Deus
do homem.
Ser diligente em seu estudo da Bíblia, pois Satanás é o príncipe das mentiras e tem milhares de anos para
diluir a palavra de Deus. Mesmo que a Bíblia está poluída com esses tipos de mentiras, a verdade de Deus ainda
está lá, você só precisa tomar o tempo e esforço para procurar o significado original e interpretar por si mesmo
o que Deus está lhe dizendo. Não só fora de controle o que os outros te dizem quanto ao significado das
Escrituras.

Lembre-se, no entanto: somente através de Cristo como seu guia você terá uma chance de
encontrar a verdade de Deus. Enquanto você estuda, orar a Deus, pedir-lhe sua orientação em direção ao seu
estudo, bem como para dar-lhe a compreensão. Só na compreensão você pode encontrar Deus. Compreensão só
vem para aqueles que olham para Deus e dar a oração e adoração a ele que vos criou.

Lembre-se também: a palavra de Deus é verdade, então se no seu estudo, os significados das
palavras contam uma história diferente do que o que você entendeu de sua juventude, a palavra de Deus é
verdade, sua compreensão pode não ter sido baseada em verdadeira palavra de Deus, mas em vez disso,
mediante uma distorção, que é uma das maneiras que Satanás se encontra. É por isso que Deus quer que nós
estudamos diligentemente, assim ganharemos o conhecimento e a compreensão, a fim de remover as falsas
crenças que disse para nós por mentiras de Satanás. Você deve acreditar que a palavra de Deus é correta e
aceitar que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que ele também foi corrompido por mentiras de Satanás.
Isso exigirá um esforço de tempo e esforço de sua parte, mas se você ama a Deus, então esse trabalho vai ser
fácil para você.

Mudou-se sobre a face das águas
Eis porque eu aceito que as "Águas" sendo falado neste versículo é na verdade o fluido super-quente,
H2O, da criação, milissegundos depois que Deus criaram. Estes mesmas cientistas dizem-nos que no instante da

criação só existiam dois elementos, hidrogênio e oxigênio, são esses elementos juntou-se juntos como H2O que
é a forma de início do céu e da terra e por que Deus se refere a sua criação como "águas".

Que haja luz
E Deus disse, "Haja luz": e houve luz. Gênesis 1:3

Primeiro significado "Espiritual"
O American Heritage dictionary define a palavra "luz" como, consciência espiritual;
iluminação, paraque fornece informações ou esclarecimentos se cobra.
Então em um significado de quando Deus diz "haja luz", ele não está se referindo a uma radiação
electromagnética, ou luz visível, mas em vez disso, ele está se referindo à luz de entendimento, conhecimento e
o despertar espiritual de amor, esperança, verdade e felicidade, que seria o peso de contador da
definição da palavra "Escuridão", que eu dei anteriormente.
Em suma, um possível significado de quando Deus diz "haja luz," ele está se referindo a mesmo e seu
aparecimento para este universo que até então estava vazio de sua luz, o que sugere que ele é na verdade se
referindo a um despertar espiritual, se você colocá-lo juntamente com os outros nós palavras previamente
definidas.

Segundo significado "Radiação visível"
A palavra "luz", como usado neste versículo é traduzido da palavra hebraica, "Owr", que significa
"luminoso, felicidade, brilhante, claro, luz do dia e manhã de sol"
Então claro o segundo significado é que não havia luz do tipo de radiação eletromagnética. Considere o
vazio antes de Deus colocando sua criação em escuridão total e completa, a ausência de toda a luz, escuridão e
então em uma explosão de luz e calor, o Big Bang, ou como descrevê-lo, faísca do Deus da criação.
Eu estou usando palavras que dão uma visualização gráfica deste evento, espero que ter conseguido,
pois em ver isto como foi, você vai entender melhor quem é Deus e as demais habilidades que são de Deus. É
assim que você vai chegar a conhecer Deus, pessoalmente e intimamente, qual é o tipo de relacionamento que
Deus deseja ter com cada um de nós.

Em terceiro lugar, significando "Um estado de consciência"
A palavra "luz" também tem o significado, um estado de consciência ou o entendimento,
especialmente como derivado de uma determinada fonte, tais como a atenção do público ou
geral conhecimento, como a ser iluminado.
Quando Deus traz uma luz para o universo, ele está trazendo consciência e através esse conhecimento e
compreensão, que é como a definição em Hebraico nos diz.
Eu sou da opinião de que todos os três significados estão corretos. Não só a Deus trouxe energia
eletromagnética no escuro vazio que existia antes de ele apresentou sua criação, mas também trouxe com ele,
um despertar espiritual e o fundamento da consciência de quem ele é e o que ele defende. Isso representa três
significados simultâneos para o mesmo evento. Este aspecto de versos tendo múltiplos significados transparece
em muitos dos outros livros da Bíblia também.

Dividiu a luz das trevas
E Deus viu que a luz, que era bom: e Deus dividiu a luz das trevas. Gênesis 1:4

Lembre-se: Deus está dando a explicação do processo que ele usou para trazer a centelha inicial de
criação da sua forma original ao universo cheio de estrelas que existe hoje. Deus também está mostrando-nos, como é
evidente na discussão acima, que há mais para este universo que apenas seu físico construir, mas também algo de
natureza espiritual.
E Deus chamou à luz dia, e a escuridão chamou noite. E a tarde e a manhã foram o primeiro dia. Gênesis 1:5

Este versículo é um acompanhamento e uma conclusão dos versos anteriores. Portanto, você deve usar
as definições das palavras anteriores, para dar sentido às palavras deste versículo. Não encontrei nada nos livros
da Bíblia onde Deus ou Jesus dá a definição da quantidade de tempo que consiste em um dia da criação. Para
ninguém dar arbitrariamente uma definição, que não foi primeiro dado por Deus, é colocar palavras na boca de
Deus. Isso é conhecido como "blasfêmia".

Considere isto: o vazio era a falta de iluminação, em seu inteiro significado de como a definição é
dada. Deus chama-se esta ausência de luz, escuridão. A Centelha da criação traz o oposto das trevas, que é
um contraste gritante. Portanto, Deus dá nome a cada revelando o aspecto completo deste contraste. As

chamadas de Deus "luz" , "Dia" o Deus de "escuridão" chama "Noite". Isto é verdade do contraste entre o
espiritual Deus e o mal que é desprovido de Deus, tanto quanto a presença de radiação de luz e a ausência de
radiação de luz. Quando pensamos o céu cheio de sol, como o dia e o céu ausente do sol como a noite, sendo
lembramos da diferença entre o contraste de um mundo sem Deus e com Deus.
Da próxima vez que você ver o sol descer à noite, lembre-se, que neste Deus quer lembrá-lo do contraste
de luz e trevas, bem e mal, de conhecimento e ignorância.

O dia Celestial
Adventista do sétima dia, interprete a palavra "Dia", como usado nos sete dias da criação, como um dia
de 24 horas da terra. Não encontrei nada nas escrituras que suporte esta definição literal; no entanto eu
encontrei outra explicação para o porque Deus enumera os sete dias da criação.
Quando Deus divide a luz das trevas, ele está mostrando a diferença entre um universo vazio da
presença de Deus e um universo com a presença de Deus. Ele então lhes dá que um nome de dia e noite, que é
também, como as outras definições sugerem, uma separação de quando o sol está no céu, e quando não é. O que
você deve ter em mente aqui, no entanto, é que os versículos acima são uma explicação sobre o primeiro dia da
criação e, portanto, não há sol, ou estrelas ainda. Eles ainda não foi formados. O universo é ainda sob a forma
de uma gigantesca bola de líquido quente, o "Deep ou as águas." Então porque é que Deus Atribua nome como
sendo o primeiro dia?
Há aqueles que já me disseram isso nesta apresentando um contraste entre dia e noite, e um universo
sem Deus e um universo com Deus, eu sou incorreto. Há outro versículo da Bíblia que dá apoio a esta idéia do
contraste dia/noite no entanto.
e não deve haver nenhuma noite lá; e eles precisam sem vela, nem luz do sol; para o Senhor Deus lhes
dá luz: e eles reinarão para sempre e sempre. Apocalipse 22:5
O que este versículo está dizendo-me, é que quando o velho céu e terra, o novo céu e nova terra não terá
nenhuma necessidade de um sol ou uma lua, porque já não vai haver um contraste entre o bem e o mal de ser
lembrado de que, para todo o mal vai ter sido removida, então só haverá Deus e sua glória.
Sugiro que Deus não está dando o nome ou número para aquilo que foi realizado nesta primeira fase de
sua explicação da criação do universo, e, portanto, para não dar qualquer definição quanto à quantidade de

tempo que aconteceu, mas para dar nome ao primeiro aspecto de outra coisa que Deus faz com que ocorra
depois de ter terminado os aspectos físicos de manipular as águas da criação.
É as palavras, "e a tarde e a manhã foram o primeiro dia," que estou convencido é a maneira de
estabelecer uma comparação ou simbolismo entre os seis dias da criação que Deus trabalharam Deus e o sétimo
dia, quando Deus descansou, e os seis dias da semana que Deus dá o homem para o trabalho e o sétimo dia da
semana que Deus ordena que resto de homem no senhor.
Dando este número ele então leva adiante para a criação de uma semana de sete dias. Eu vejo isto como
tendo a ver com a criação do conceito de, "em seis dias farás todo o teu trabalho, mas no sétimo dia não
farás nenhum trabalho, mas descansar no Senhor, vosso Deus e guardar o sábado dia sagrado." Em
outras palavras, homem então é comandado no quarto mandamento para observar este sétimo dia sábado como
um dia santo, santificado por Deus. Isso, então me diz que minha interpretação está correta. É por isso que digo
que o dia do planeta Terra, crepúsculo ao anoitecer, é só simbólico do Celestial do dia e da noite. Para um
eterno Deus de eternidade em eternidade, não há dia que dá a duração de tempo.
O "Dia" , como determinado por Deus em sua explicação do processo que ele usou na criação do
universo, é mostrar o contraste de um universo com a sua presença, e a "Noite" é um universo na ausência da
sua presença. Homem só pode observar este "dia" simbolicamente, e então Deus nos fornece os meios para
fazer isso, quando ele enumera os sete dias da criação.

Que institui o dia de sábado
E Deus chamou à luz dia, e a escuridão chamou noite. E a tarde e a manhã foram o primeiro dia. Gênesis 1:5

Quando Deus cria a observância do dia do sábado, conforme descrito neste versículo, ele cria um
caminho para o homem entender o seu significado. Comparando-se os dias da terra, ao de criação e mostrando o
contraste do diurno e noturno, Deus são capaz de dar uma explicação para a invenção do homem de Deus da
semana de sete dias, em termos que o homem pode facilmente compreender e salientar o contraste entre "Bem e
mal" e por que é um aspecto de ser "Bom", quando você observar o dia de sábado do sétimo dia , assim como
Deus fizeram após seu trabalho de criação.
Há uma pergunta que eu pedi, aqueles que dão tanta importância na duração de um dia da criação, que
eu gostaria de compartilhar com você. Importa quanto tempo um período de tempo que tem um dia da
criação? Finalidade do homem é dar adoração a Deus, razão pela qual Deus nos criaram, para o seu prazer não
é nosso. De que forma sabendo a quantidade de tempo em um dia de criação contribui para a adoração de Deus?

Deus já sabe quanto é, é só para o homem a obedecer a sua semana de sete dias, como observado na terra e tem
seis dias para fazer todo o nosso trabalho, mas o resto no Senhor no sétimo dia. Para fazer isso não requer
conhecimento de como Deus diz tempo Celestial.
Que o sétimo dia adventistas são tão apanhados neste aspecto desnecessários de sua fé puxa-los longe do
que é verdadeiramente importante. Se Deus quisesse o homem entender o tempo de duração de um dia
Celestial, ele teria claro para nós em seu Santo Evangelho. Que ele não tem escrito me diz que não é algo que
Deus acha importante para o homem de saber.
Eu vejo isso como outra que maneira que Satanás exerce influência sobre aqueles do sétimo dia
adventistas e outros que acreditam que Deus dá o número para cada dia da criação como uma forma de revelar
uma passagem definitiva do tempo. Satanás causou-lhes integrar este falso significado a fim de distraí-los da
verdadeira palavra de Deus e assim vem com uma aceitação distorcida de quanto tempo levou Deus para criar o
universo. Esta distorção, tais conceitos como "evolução" parecem ser uma mentira, quando na verdade, o
processo que Deus usa para transformar sua criação de sua primeira forma de um líquido quente, (H2O), ou
como Deus chama "o fundo ou as águas," ao que é hoje, através de manipulações de Deus na outra fases (dias)
que Deus causada sua criação a passagem é um exemplo do processo evolutivo.
"Evolução" é definido como: o desenvolvimento gradual de algo em uma forma mais
complexa ou melhor .
Quando algo começa uma forma, então durante um período de tempo, muda em outro formulário, que é
a evolução. Por causa da distorção de Satanás das palavras do primeiro capítulo do livro de Gênesis, muitos
acreditam que o universo foi criado em 7 dias, conforme determinado na terra de 24 horas cada. Com tal uma
crença, a evolução torna-se impossível; Portanto, acham que é uma mentira, quando na verdade é a distorção
que é a mentira.
Quando o homem percebe a semana de sete dias, que Deus tem estabelecido com as órbitas da TerraLua e seu ciclo de 28 dia resultante, o homem pode manter uma semana de sete dias como um bobo da corte
simbólico, em reconhecimento de sete dias de Deus o criador da criação. O sétimo dia de descanso também é
simbólico de Deus descansando no sétimo dia celestial depois ele finalizado a criação do universo na forma que
temos hoje. Quando o homem mantém o sábado, como ordenado por Deus, mostramos nossa aceitação dele
como o criador e como a aceitação de sua autoridade sobre nós, como nosso criador.
Por não guardar o sábado no dia e na hora que ele tenha especificado e santificados, é para mostrar
nosso respeito por Deus. Quando você manter qualquer outro dia ou nenhum dia como o sábado, então você

está negando que Deus é seu criador. Se você não reconhece Deus como seu criador, então como pode ele
oferecer-lhe sua salvação como dado a nós pelo sangue de Cristo na Cruz? Apoio ainda esta conjectura com a
seguinte interpretação de porque Deus realmente enumerados os dias da criação.

Primeiro dia do sábado
e a tarde e a manhã foram o primeiro dia. Gênesis 1:5
Sugiro que este versículo está fora de lugar em relação a anterior explicação que Deus deu de sua
manipulação das águas da criação. Deus já nos explicou o que ele fez no primeiro dia da criação, porque então
ele é palavra neste versículo como se o dia está apenas começando? É a resposta a esta pergunta que dá clareza
sobre por que Deus nos dá estas palavras depois que o trabalho do primeiro dia, em vez de no início, antes que
ele nos diz sobre o seu trabalho.
Deus não mantém o tempo como fazemos no 21st Century, que diz respeito à Satanás a tentativa de
reescrever as leis e os tempos de Deus. Para Deus o novo dia começa ao anoitecer, ou quando o sol fica
abaixo do horizonte e não pode mais ser visto. O novo dia então prossegue através da escuridão da
noite, de manhã, o nascer do sol e durante o dia quando o sol está no céu. Quando o sol então cai novamente, é
o fim do dia anterior e o início de mais um novo dia.
Como Gênesis 1:5 é formulada, sugere que o dia está apenas começando, mas ele vem no final da
explicação de Deus de que ele já fez. Se Deus tiveram redigido isto como o segundo dia, ele faria mais sentido
em numerating o primeiro dia. Chegando ao final do primeiro dia, sugere que não há outro significado, além da
numeração dos dias da criação.

Que institui a semana de sete dias
Como já sugeri, tem a ver com o estabelecimento da semana de sete dias, a propósito das quais é a
observância do sábado. Se você remover a lua do céu e seu ciclo de vinte e oito dias, você elimina qualquer
razão para o homem ter uma semana de sete dias. Não há nenhuma outra ocorrência celestial no céu acima da
terra que daria motivo para uma semana de sete dias na terra.
Deus não criou uma semana de sete dias para estar de acordo com o ciclo da lua em sua órbita ao redor
da terra, ele causou a lua para a órbita da terra em vinte e oito dias para se conformar com seus seis dias de
trabalho, um dia de descanso, em outras palavras, Deus fez a lua para a órbita da terra, para estabelecer a

observância do sábado , e ele deu um número para cada um dos dias da criação, como base da idéia de seis dias
de trabalho e um dia de descanso.
Quando Deus criou o universo, ele criou os planetas, estrelas, galáxias, mas ele também criou os sete
dias do sábado. Portanto, no primeiro dia da criação, Deus nos diz, ele criou os céus e a terra, e então ele
começa a nos mostrar sua manipulação dessa criação, e como ele causou a forma em que temos hoje. Quando
ele enumera neste primeiro dia, ele também criou o primeiro bloco da Fundação do sábado.
O que estou tentando dizer é que Deus criou o sábado, ao mesmo tempo, ele criou o universo. O sábado
não é um dia em que Deus simplesmente escolheu de sete e decidiram que seria o dia da semana, deve observar
o sábado; Ele criou o sábado, um bloco de cada vez, ao lado de sua criação do universo. É por isso a
manutenção do sábado do sétimo dia da semana é tão importante para Deus. O sábado é uma parte da criação,
cada bit, tanto quanto são as estrelas, planetas e o homem. Esta idéia é suportada como cada um dos dias
restantes é explicado.

Segundo dia da criação
Um firmamento no meio
Lembre-se: a forma original que o universo teve foi o de um fluido superquente, ou as águas.
E Deus disse: que haja um firmamento no meio das águas e deixá-lo dividir as águas das águas. Gênesis 1:6

Tome nota: Neste momento, durante a explicação do Deus das coisas que ele realizou sobre o
segundo dia da criação, Deus ainda se refere ao que ele criou como sendo "The Waters," que me diz que as
estrelas e os planetas têm ainda a forma.

Um parente do intelecto
No versículo acima, Deus está revelando seus pensamentos para nós, Deus está dizendo, deixe-me
colocar um firmamento, mas não diz que ele tem ou está colocando um firmamento. Você entende a diferença?
No próximo versículo, Gênesis 1:7, no entanto, Deus nos diz que ele coloque o firmamento. Primeiro Deus
vozes seus pensamentos, o que sugere que ele está em contemplação e estudo da sua criação, e então ele faz o
que ele tinha dado a consideração de. Desta forma, temos uma visão sobre os pensamentos de Deus da criação.

Como eu tenho dito, Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós, revelando seus
pensamentos conosco, eu me sinto um parentesco de intelecto com Deus, em suma, eu sinto que o conheço
melhor por ele ter dividiu o seu pensamento nós me.

Espaço sideral
A palavra "Firmamento", é traduzida da palavra hebraica, "Raqiya", que significa, uma extensão ou
espaço. Agora pela mão de Deus, ele coloca um firmamento, ou uma expansão entre as águas, separando-as
assim um do outro. Quando nós pensamos do espaço sideral, pensamos da área que separa os planetas entre si e
os planetas do sol e então mais as estrelas do outro como sendo o espaço sideral. Portanto, este firmamento,
criado por Deus, é o que chamamos de espaço exterior.
É por este conceito de espaço, o que sugiro é deuses maneira de nos dizer que o espaço tem forma e
substância. A ciência nos diz que o espaço é um vácuo, mas não é um vazio. Espaço é preenchido com energia
sob a forma de radiação eletromagnética e com a matéria, como as estrelas e os planetas, mas o espaço tem
substância própria também é por isso que tem a capacidade de dividir as águas das águas. Eu vejo o espaço
como sendo o cientista refere-se a energia escura e matéria escura.

Parábola do balão
Considere isto: Se você tomar um balão antes de soprar ar-, os lados do balão se tocam; em outras
palavras, não há nenhum espaço entre os lados do balão. Quando o ar soprar o balão, os lados mover-se longe
um do outro. Desta forma você colocou um espaço entre os lados do balão. O ar que soprar o balão tem massa e
substância; Senão não seria capaz de mover os lados separados. Sabemos que o ar é composto de vários gases
diferentes, que são derivados de átomos.
O firmamento que Deus coloca no meio das águas, a fim de empurrar a água das águas, também tem
substância, mais como ele poderia empurrar contra as águas. É por esta razão que vejo a teoria da matéria
escura e energia escura como dando apoio e acrescentou compreensão da palavra de Deus, como é dado no livro
de Gênesis.
O conceito de que o espaço tem substância é mostrado para ser verdade nas teorias apresentadas por
Steven Hawkins, onde ele mostra como espaço é deformado ou distorcido pela gravidade. O espaço perto de um
buraco negro revela esta distorção melhor. Se o espaço tem substância e, portanto, pode ser influenciado pela

gravidade, então espaço não é um vazio de nada mas a parte da criação de Deus, como é que as estrelas e os
planetas.
E Deus fez o firmamento e separou as águas das águas que estavam debaixo do firmamento das que
estavam por cima do firmamento: e foi então Gênesis 1:7
Como você pode ver, este versículo Deus está nos dizendo que tendo considerado colocando um
firmamento, ele então começa a fazê-lo.
As palavras, "e Deus fez o firmamento," diz-nos que o espaço que existe entre os planetas, as estrelas e
as galáxias, não aconteceu apenas porque eles estão a uma distância de uns aos outros, mas que Deus "Made do
firmamento". O firmamento, (espaço), é uma criação de Deus, assim como os planetas e as estrelas são de sua
criação. Se algo é "feita", é lógico que tem substância. Só porque o homem não pode ver ou sentir o "espaço"
não o torna menos real qualquer e o fato de que ele pode ser distorcido pela gravidade dá prova deste fato.

Processo evolutivo de Deus
Colocando o firmamento entre as águas, é uma forma de evolução. Originalmente era uma sólida massa
de fluido, e em seguida, pela mão de Deus, o fluido é separado em grupos de muitas bolhas de líquido. Foi de
um formulário ao longo de um período de tempo para uma outra forma, ainda mantendo os aspectos da primeira
forma, que é a definição de evolução. A palavra "evolução" é definido como: uma maneira de mudar
gradualmente e em desenvolvimento, crescimento, progresso, progressão ou avanço .
Deus causou uma extensão separar o fluido ou água separados um do outro. Tente imaginar isso em sua
mente. Primeiro você tem uma bola sólida de fluido quente ceia, criação de Deus, Deus então receitas para
manipulá-lo soprando em cima dele com uma tempestade de respiração, causando a vibração e agitação, que faz
com que o fluido separar em uma multiplicidade de banheiras de hidromassagem, em seguida, ele coloca um
firmamento na mistura, que faz com que os redemoinhos de água separar uns dos outros. Eu acho que de cada
um destes remoinhos como eventualmente formando os bilhões de galáxias existentes no universo hoje.

Parábola da tigela de sopa
Outra maneira que você pode achar mais fácil em Visualizar isto é numa tigela de sopa quente. Na tigela
de sopa, você tem um fluido quente, com vapor subindo fora disso. Quando você explode neste fluido,
ondulações forma na tigela. Se você soprar ainda mais difícil, banheiras de hidromassagem irão desenvolver. Se

você colocar a sua colher em e trazer para fora um pouco de sopa, você então soprar, para acelerar o processo
de resfriamento, para que você possa colocá-lo na boca sem se queimar.
Esta soprando sobre a sopa dá uma compreensão visual de que Deus está fazendo a sua criação para
manipulá-lo em resfriamento mais rápido e, assim, formando como ele quer a forma ao invés de deixá-lo para
formulários e ao acaso como esfria.

O segundo dia do sábado
Deus e chamou o firmamento do céu. E a tarde e a manhã foram o segundo dia. Gênesis 1:8
E então Deus terminou seus trabalhos do segundo dia. Pense sobre o que Deus tem feito no segundo dia.
As "Águas", que são o nome que Deus chama a sua criação, conforme estabelecido no primeiro dia e começa o
segundo dia como um líquido super-aquecido, H2O. Durante sua manipulação do segundo dia, Deus sopra
sobre o fluido, o que acelera o processo de arrefecimento e também faz com que os redemoinhos ou galáxias ao
formulário. É este processo de mudança de criação que Deus de uma forma, (um glob sólido da água), em que
de outra forma, (muitas pequenas bolhas de água), mas ainda reconhecível como um aspecto da sua forma
original. Esta é a definição da evolução.
Como você pode ver no texto do versículo 1:8 (e a tarde e a manhã foram o segundo dia. ) , como foi o
caso com o primeiro dia, o texto sugere que o dia está apenas começando não que isso é feito. Pense desta
forma, em cada um dos dias de criação Deus faz com que duas coisas ocorrer. Primeiro é a manipulação de sua
criação, as águas e o segundo que ele estabelece um bloco de fundação da semana de sete dias, ou um bloco de
fundação do quarto mandamento, em seis dias fareis toda a tua obra, mas no sétimo dia não fareis nenhum
trabalho, mas descansar no Senhor, vosso Deus. o segundo dia da semana como instruído no segundo dia da
criação é o segundo bloco de fundação do sábado. Pense a semana de sete dias como simbólico de sete dias
Deus da criação. Nós como homens não podemos observar sete dias de Deus da criação, exceto
simbolicamente. É por esta razão que Deus estabeleceu a semana de sete dias, que o homem pode observar.

Onde está o céu
O elemento ou substância da criação que Deus usa em sua criação do universo era a águas ou H2O. Céu
por outro lado é o firmamento ou a extensão que separa uma parte das águas do outro. Esta é outra instância que
ofereça suporte a minha sugestão de que o significado da palavra "terra" como usado até agora na explicação

de Deus sobre como ele trouxe sobre o universo que conhecemos, é o lugar ou o vazio eterno em que lugares de
Deus todo o universo e não apenas o único planeta.
Há uma coisa que Deus só nos revelou este versículo. Ele só nos disse onde é o céu. O céu é o
firmamento, ou expansão de entre e o que separa o resto do universo do outro. Se você carrega este pensamento,
o céu é o firmamento, que divide os planetas uns dos outros e o sol, é a extensão que divide nosso sol das outras
estrelas nesta galáxia, e é a extensão que separa as galáxias de um ao outro. Se você tomar essa idéia na outra
direção, o céu é a extensão que divide os átomos uns dos outros e os elétrons do núcleo. O céu é em toda parte;
é mesmo dentro de nós, separando cada átomo do nosso corpo um do outro.
Lembras-te daquele grupo de cientista que mencionei, que têm postulou a teoria de que nos primeiros
segundos da existência do universo, consistia de fluido extremamente quente, e como ele correu para fora da
explosão do Big Bang original, refrigeração e separados em grandes bolhas de líquido, formando assim as
galáxias e os sistemas solares. Considero a sua explicação para ser uma descrição complementar da conta
Bíblias da primeira fase do processo evolutivo de universos. Este é um exemplo da ciência, sendo útil em dar
significado às palavras da Bíblia, que é como eu acredito que a intenção de Deus.
A segunda metade deste versículo, uma vez mais dá o número para o dia como sendo o segundo dia,
mas uma vez mais o texto sugere que o segundo dia está prestes a começar e isso não acabou, e agora que vai
começar um novo dia. Isto sugere-me, como eu já disse, que Deus é não só numerating os dias da criação, mas
que ele está nos mostrando que ele causou duas coisas a ocorrer neste segundo dia, a divisão das águas da
criação junto com a colocação do céu para as águas, a fim de dividi-los uns dos outros , bem como o segundo
dos blocos de construção da semana de sete dias como uma forma de estabelecer o dia de sábado.

Terceiro dia da criação
Planeta Terra formada
E Deus disse: "Que as águas debaixo do céu se ajuntem a um lugar e deixar a terra seca aparecer": e
foi então Gênesis 1:9
No dia anterior da criação, Deus usa o firmamento para formar as galáxias, estrelas, e planetas, Deus
separou as águas das águas. Este versículo usa a frase, sob o céu, não faz referência a todo o universo, mas as
águas sob o que é uma referência a uma área específica do universo. Então é uma referência para o trazer juntos
dos elementos que compõem o planeta Terra. Isto é dado apoio, pelas palavras, reunidos para um só lugar.

A palavra "terra seca", é traduzida da palavra hebraica, "Eretz", que significa ser, firma, terra,
campo, chão, solo e mundo. Neste versículo, eu diria que o significado correto seria "Mundo" ; Esta é uma
descrição das massas de terra do planeta Terra que formam separando os oceanos. Isto é então dado maior apoio
no seguinte versículo.
E Deus chamou a terra seca terra; e o encontro juntos das águas chamou Mares: E Deus viu que era
bom. Gênesis 01:10
Portanto, versos Gen 1:9-10 é a explicação de Deus de sua formação do planeta Terra. Então, isso dá
suporte a minha contenção anterior que a palavra "terra" como usado no primeiro dia da criação não se refere
ao planeta Terra, mas agora no terceiro dia da criação que Deus traz sobre a formação do planeta Terra.

Terra recebe vida vegetal
E Deus disse, "Deixe a terra trazer adiante grass, a erva produzindo sementes, e o fruto da árvore
rendendo frutos segundo a sua espécie, cuja semente é em si mesmo, sobre a terra": e foi então Gênesis 01:11
Como usado neste versículo a palavra "terra", poderia estar se referindo ao planeta Terra, mas eu acho
que você vai concordar, que o assunto deste versículo é a vegetação, e sua vinda para cá, que é geralmente
considerada como vem adiante de solo e não o planeta.
Que a terra produza relva não sugere que Deus criou a vida vegetal, mas causaram a vem adiante. Eu
levá-la para dar suporte à minha afirmação de que Deus criou o Big Bang, ou a faísca da criação, mas a partir
daí, ele manipulou que que ele já tinha criado e não criou qualquer coisa adicional, excepto para o conceito do
sábado. Eu afirmo ainda que é manipulações do Deus da criação que é também conhecido como evolução. Não
o conceito evolutivo que Darwin defendia do acaso, mas de um processo evolutivo controlado que Deus
costumavam mudar sua criação de um formulário para outro durante um período de muitos anos.
Adventista do sétimo dia diz-nos que a evolução é uma mentira, que está em contradição com as
escrituras, mas como você pode ver, a escritura é em harmonia com a evolução quando você colocar o
verdadeiro significado das palavras nas escrituras para eles. Quando Deus fala as palavras dele não tem
significado, é para o homem a aceitar o seu significado e tudo o que implica que o significado. Para dar
significado às palavras de Deus a fim de levá-los para apoiar que seu objetivo desejado é blasfêmia, Satanás é
diferente o blasfemo, não se atrase suas mentiras da verdadeira palavra de Deus. Estudar diligentemente a
palavra de Deus, só em fazê-lo e olhar para Deus à direção vai entender o que Deus pretende e, assim, ser capaz
de ver as mentiras de Satanás para as mentiras que eles são.

O doador da vida
Segundo a sua espécie, é uma referência ao fato de que cada tipo de planta é diferente do outro, e,
portanto, uma árvore de maçã só pode ser gerada por outra árvore de apple, e que você não pode derivar em
uma árvore de pêra da semente de uma árvore de laranja, etc., que dá o entendimento que, cuja semente é em si
mesmo, sobre a terra. Essas palavras também adicionou significando no entanto; para que a semente em si
revela vida e a capacidade de procriar a espécie, uma planta irá replicar-se porque tem vida. Uma pedra não tem
vida, portanto uma pedra não pode formar outra pedra idêntica ao primeiro, e isso só é possível com as coisas
vivas. Deus deu vida ao que originalmente não tinha vida. Mas para o presente de Deus, o planeta Terra não
teria vida nenhuma. Deus não é apenas o criador; Ele também é o doador da vida.

Processo de evolução
Há uma coisa que você deve saber, como ele se aplica ao conceito de evolução. Deus não diz que ele
colocou toda a terra com vegetação, ele diz que deixa a terra trazer adiante, que quer dizer que ele começou o
processo, dando vida para aquilo que até então não tinha vida e então permite que o processo natural de
continuar a partir daí. As primeiras formas de vegetação cresceu, deu frutos com sementes, que caiu por terra,
causando assim mais crescimento. Durante um período de tempo, desde as plantas originais, mudanças
ocorreram no fruto, isto é conhecido como evolução. Você também pode notar que Deus não dá nome a
qualquer das plantas que e fez para vir para a frente da terra a partir deste dia da criação. Deus quer dar nome
quando os processos evolutivos ao ponto que aquelas plantas que emergem são aqueles que estão sobre a terra
durante sua explicação sobre o sexto dia da criação. Isto é uma prova para mim, da evolutiva processar Deus fez
uso de em cobrindo a terra com plantas. Assim como um jardineiro usa um ancinho e enxada, Deus usa seu
processo evolutivo controlado para cuidar de seu jardim.
e a Terra produziu erva, erva e produzindo sementes após a sua espécie e a árvore que está rendendo
frutos, cuja semente foi em si mesmo, segundo a sua espécie: e Deus viu que era bom. Gênesis 01:12
Como você pode ver, Deus não criou estas plantas, mas que a terra produziu estas plantas neste
versículo, Deus está agora dando nome para as várias plantas e árvores. Isto está também nos dizendo, que a
terra trouxe essas coisas, não Deus. Deus começaram o processo no versículo 01:11e então deixem a terra, ou
devo dizer a natureza, continuar o processo por conta própria. Mas eu quero que você tome nota de que Deus
nos diz sobre essas plantas e lhes dá nome separadamente da quando ele causou as plantas vir para a frente do
mar. Eu interpreto isso como Deus mostrando-nos que ele está usando o processo de evolução, e que o processo

está sob seu controle e não apenas aleatória circunstância. Deus está causando as plantas primeiro ser, e em
seguida para evoluir para os tipos de plantas que Deus quer que sejam.

O terceiro dia do sábado
e a tarde e a manhã foram o terceiro dia. Gênesis 01:13
Mais uma vez, o texto sugere que no terceiro dia estava apenas começando, por isso é que estou
convencido de que Deus coloca esse versículo após o trabalho do dia, para indicar que ele está criando algo
mais além do que o que ele nos disse sobre. Deus está criando os blocos fundamentais da semana de sete dias e
através da observância do Sábado Santo.
É verdade que tendo cada dia identificado por um número permite fácil lembrança do trabalho realizado
por Deus em cada um desses dias, mas mesmo assim, o propósito de Deus de dar números é estabelecer uma
semana de sete dias, para que o homem vai entender o mandamento do dia de sábado.
Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus:
nele matarás não fazer qualquer trabalho. Êxodo 20:9-10

Quarto dia da criação
Luzes no céu
E Deus disse: que haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite; e que sejam por sinais e
para estações e para dias e anos: e deixá-los ser para luzes no firmamento do céu para alumiar a terra: e foi
então Gênesis 01:14-15
No passado, eu senti que este versículo foi deslocado cronologicamente também. Afinal, se você estiver
criando o universo a partir do zero, há um processo de eventos que tem que ocorrer em uma ordem linear, para
ir de um aspecto da forma para outra. Este versículo tem a formação das estrelas chegando após a formação do
planeta Terra e a vida de planta que cresce em cima dele.
Deus concedeu-me com a explicação para isso. Deus não nos dá uma explicação cronológica de como
ele criou o universo, mas uma explicação sobre o que ele considera importante para o homem entender. Deus
não criou o universo por causa do universo, mas assim que ele poderia ser preenchido pelo homem. Portanto, a

dizer-nos que ele coloca luzes no céu é para nosso benefício e não em uma explicação passo a passo do
processo de criação. Isto dá mais apoio que a enumeração dos sete dias da criação são para efeitos da
determinação da observância do sábado e não com a finalidade de dar qualquer tipo de uma duração de tempo
da duração de cada dia Celestial.

Dia de noite
Que haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite. Como você pode lembrar, Deus
colocou um firmamento entre as águas, a fim de dividi-los um do outro. Com estas palavras, Deus está
colocando luzes dentro do firmamento. A coisa que eu me sinto necessidades explicando é que é o firmamento,
(céu), que divide as águas, e é a partir da manipulação das águas que as galáxias e estrelas são derivadas. A
questão então pode ser feita, porque é Deus só agora colocar luzes no firmamento?
Conjuntos de Deus o sol para os céus para que daria luz ao planeta e esta luz é o tempo do dia. Deus
definido a lua nos céus que daria um locador luz que isso significaria o tempo da noite. O Deus de estrelas
colocadas nos céus para que o homem poderia determinar as estações do ano, como um calendário e a fim de
dar sinais ao homem das coisas de. Tudo isto requer conhecimento de matemática e observações astronômicas
pelo homem. Desta forma, Deus encorajou homem para estabelecer as várias Ciências, incluindo, astronomia e
física. Como tal, a ciência não está em oposição a Sagrada Escritura de Deus, mas uma ferramenta necessária
para melhor compreender o universo em que vivemos.
Após algum pensamento e oração, acho que entendo o que Deus está nos dizendo neste versículo. O
firmamento é espaço, e as galáxias e as estrelas estão no espaço, porque o firmamento separa tudo um ao outro.
Que Deus está fazendo com estas palavras não é colocar objetos novos no firmamento, mas dando a explicação
porque ele estabeleceu o firmamento em primeiro lugar. E agora, tendo feito isso, Deus explica que é para a
finalidade para dividir o dia da noite; e que sejam por sinais e para estações e para dias e anos. , Portanto,
isto não é uma coisa nova a ser feita, mas uma explicação sobre o propósito do que já foi feita por Deus.

Curiosidade do homem
No passado, já fiz a pergunta, se Deus não pretendia que o homem deve desenvolver as ciências, então
por que ele não criar apenas uma estrela, (nosso sol) e a lua. Qual outro propósito existe em ter um mamute e
complexo universo se não fosse o objectivo de dar a cara a causa por curiosidade? Nas palavras acima, Deus
respondeu a esta pergunta. É suposto homem para inventar as ciências, de que outra forma poderia e
compreendemos as estações, dias e anos só de olhar para o céu?

E deixá-los ser para luzes no firmamento do céu para alumiar a terra.
Deus explica que as luzes estão lá então vamos saber o dia da noite. Quando a estrela que nós chamamos
nosso sol está no céu, sabemos que é hora do dia. Geralmente, quando a luz do sol caiu abaixo do horizonte e o
céu azul é substituído pelo preto, e a luz que é gerada pela lua está no céu, sabemos que é hora da noite. Além
disso, quando as outras estrelas e planetas são visíveis no céu, só não sabemos quando é dia ou noite, mas
aproximadamente a que horas da noite que é como conhecer o que estação do ano que seja. Eu tenho que
admitir, eu nunca estudei o movimento das estrelas no céu à noite, então eu pessoalmente não sou capaz de
fazer isso, mas eu sei que se estudei, e aqueles que estudam as estrelas, então pode dizer a que horas da noite é a
posição, as estrelas e a lua está no céu.

Sinais nos céus
Peço-lhe, como você pode determinar sinais ou temporadas das luzes no céu? A resposta a essa pergunta
me diz que este versículo, acima de todos os outros, diz-me que Deus pretende que nós estudar a sua criação e
compreender a mecânica do que o torna tic. Pense nisso, como vai entender se Deus está te enviando um sinal
nos céus, a menos que você tenha observado o movimento das estrelas, assim, sabendo que se algo nos céus é
único ou diferente, ou um evento comum de todos os dias? O processo de estudar as estrelas é chamado de
Astronomia é uma ciência. A fim de determinar a regularidade dos movimentos estrelas, você precisa
desenvolver matemática capaz de calcular os movimentos. Este novo é uma ciência, que chamamos de física.
Veja, que Deus pretende que podemos tomar conhecimento de seu universo que ele criou, e ao fazê-lo, Deus
está incentivando-na aprender e compreender as ciências. Deus faz isso, porque este universo e toda sua
estrutura complexa foi criado e regulamentado por Deus. Quando estudamos o universo, assim, somos
obrigados a ser no temor da Majestade que é Deus.
As palavras da Bíblia ensinam-nos que Deus está no espírito, a sua honra pessoal, a personalidade e seu
caráter moral. A mecânica do universo mostra-do Deus intelecto, inventividade e capacidades físicas. Com este
conhecimento, eu vim a conhecer Deus, como uma pessoa e não apenas como um Deus onipresente e invisível.

Satanás diz: Ciência é contrária às Escrituras da Bíblia e, portanto, deve ser uma mentira e ignorado.
Deus diz: eu coloquei as luzes no céu para que você possa determinar sinais e para

estações e para dias e anos: Estes são os primeiros elementos fundamentais de todas as ciências. Portanto,
Deus nos mostrou a Satanás mentem para a mentira que ele é

A glória de Deus
Os versos acima são dizer-me, que a razão pela qual Deus criou o universo com todas as suas
complexidades, é para que o homem poderia olho para o céu e ser no temor de que Deus é, e a maravilha de que
ele criou. O universo se revela a nós, do Deus intelecto e inventividade, a Bíblia revela o tipo de pessoa que ele
é e o tipo de personagem que ele tem. Ambos são necessários para obter uma imagem completa de tudo que é
de Deus. Com este conhecimento podemos chegar a conhecer Deus de uma maneira pessoal e íntima.

Sol e lua
Este todo argumento que eu estou tentando fazer é dado apoio pelos seguintes versos.
Deus e fez duas grandes luzes; a luz maior para governar o dia e o luzeiro menor para governar a
noite: ele fez as estrelas também. E Deus os pôs no firmamento do céu para dar luz sobre a terra e a regra ao
longo do dia e da noite para o dia e para dividir a luz das trevas: e Deus viu que era bom. Gênesis 01:16-18
Os três versos acima é outra explicação para o que Deus já fez. Quando visto por este prisma, o quarto
dia da criação não é um dia de novas manipulações por Deus, mas uma explicação das coisas que ele fez
durante o primeiro, segundo e terceiro dias. Então, como isso pode ser considerado outro dia de criação se como
Adventista do sétimo dia acreditam que, um dia tem uma duração de tempo específico? Por este motivo, que
estou convencido de que os sete dias da criação não são chamados dias por Deus para refletir qualquer tipo de
tempo de duração, mas de estabelecer, "Em seis dias, você deve trabalhar e no sétimo dia que você deve
descansar."

Sistema de numeração de capítulo versículo
Tenho notado em toda a versão do rei James da Bíblia, que o sistema de numeração de capítuloversículo às vezes rompe frases e pensamentos completos. Estes acima versos é mais uma dessas ocasiões,
quando o verso de numeração sistema, divide um único pensamento em dois ou mais versos, que deveriam ter
permanecidos juntos em um verso, é por isso que eu combinei os três versos em um pensamento ou continuação
de um pensamento. Tomou nota da Pontuação?

Lembre-se: nas lições quando dei menção a esta falha no sistema de numeração de capítulo-verso,
eu disse para ignorar o sistema de numeração, ao estudar a palavra de Deus e para manter ciente da pontuação

em vez disso. O sistema de numeração é útil para rápida Veja em versos específicos, mas isso é tudo o que você
deve usá-lo e evitar pensar que um assunto de discussão acabou só porque outro versículo ou capítulo começa.
Mais uma vez quero que tome nota que ocorreu a formação da lua em sua órbita da terra, tanto quanto
eu estou ciente, antes do estabelecimento da vida no planeta Terra, no entanto, Deus dá explicação deste evento
depois que ele deu a explicação do estabelecimento da vida em forma de plantas durante o terceiro dia da
criação. Isto então dá suporte adicional para a idéia de que os sete dias da criação não são dadas em ordem
cronológica, mas como Deus os considera importante para o homem compreender seu papel como o Deus da
criação e para ajudar o homem de conhecer Deus de uma maneira pessoal e íntima.
Eu também vejo essa explicação dada fora da ordem cronológica, como um sinal de Deus que a idéia de
que Deus criou o universo em sete dias literais, como tempo é mantido na terra é false.

Lembre-se: Deus podem ver o futuro, e tenho certeza que ele viu que Satanás iria enganar aqueles
que são Adventista do sétimo dia e outros que acreditam que cada um dos sete dias da criação têm algum tipo
de duração de tempo. Quando Deus dá sua explicação dos sete dias da criação, na ordem em que ele tem feito
acima, Deus mostra a mentira de Satanás para a mentira que ele é, um dia da criação não tem qualquer aspecto
do tempo de duração, mas deve ser olhado simbolicamente como estabelecer a verdadeira observância do dia do
sábado.

O quarto dia do sábado
e a tarde e a manhã foram o quarto dia. Gênesis 01:19
Acabou-se uma vez mais o quarto dia e Deus descreveram as manipulações de sua criação e depois dá o
outro bloco de construção do estabelecimento do sábado. Porque esses eventos que Deus falam sobre durante o
dia quarto acima da criação são explicações das coisas que Deus realizou em dias anteriores, o quarto dia da
criação não tem nenhuma duração real da passagem do tempo. Isto me dá suporte para o meu entendimento de
que os sete dias da criação não têm nada a ver com quanto tempo um período de tempo que Deus levou cada dia
mas o estabelecimento do dia do sábado.

Quinto dia da criação
Terra recebe vida Animal
E Deus disse, "Deixe as águas trazer adiante abundantemente a criatura em movimento, que tem a vida
e a ave que pode voar acima da terra no firmamento do céu aberto". Gênesis 01:20
Tome nota que este versículo não diz que Deus cria essas criaturas, mas que eles vem adiante das
águas. Para vir para a frente significa que elas existiam em águas primeiras e depois por algum motivo veio fora
da água para andar na terra e então mais alguns evoluíram a partir de andar sobre a terra para voar no céu. Esta é
uma descrição do processo evolutivo, não a aparência repentina de animais na superfície da terra, por algum
meio sobrenatural.
Os cientistas nos dizem que toda vida, vegetal e animal, originou-se no planeta Terra, no mar primordial,
este versículo verifica isso. É que a criatura se movendo, que tem a vidados mares, se originam. As criaturas
em movimento, chamamos de animais. Se você seguir a formulação você vai notar que a ave que pode voar
também se originam as águas porque eles se originam o mover criaturas que tem a vidae ao longo do tempo
por meio de processo evolucionário atingir a capacidade de voo. A Bíblia mais uma vez, dá suporte e harmonia
a Teoriza-se que a ciência e a ciência dá mais uma vez adicionado o entendimento da palavra de Deus.

Pela mão de Deus
Deus criou o universo. Com essa criação, ele estabeleceu as leis pelas quais o universo funciona, estas
nós sabemos como as leis da física e as leis da natureza. Estas leis são de Deus como são as leis de Deus,
conhecido como os dez mandamentos. Se cada um dos três é de Deus, criado e estabelecido por Deus, então
cada um deve ser verdade. A palavra de Deus como está escrito na Bíblia, portanto, deve elogiar e dar suporte
para as leis que Deus estabeleceu para o resto do universo. Há apenas um Deus e, portanto, há apenas uma lei, a
lei de Deus. Em que há assim muitos que se intitulam estudiosos religiosos, que acreditam que a ciência está em
oposição a palavra de Deus, revela-me, como mostra essa explicação acima, sua ignorância da palavra de Deus
quanto Deus pretendido significado, mas eles aceitaram o falso significado dado por Satanás através de mentiras
de Satanás que enganam e confundem.
Mesmo que eles são listados no mesmo versículo e sentença, as criaturas em movimento, que tem
vida, evolui para as criaturas aladas que voam acima da terra. Isto é, mais uma vez, uma descrição do

processo evolutivo. Os animais terrestres primeiro derivam dos mares e depois evoluiriam para ave alada que
então pode voar nos céus. Isto é também comprovado pela ciência da arqueologia e biologia.
Para que você saiba, o firmamento aberto do céu, no contexto dos versículos acima não se refere ao céu
Celestial, (espaço), mas a atmosfera acima da superfície da terra. Deus, em seguida, continua dando a descrição
de alguns dos animais que ele causou para vir para a frente do mar.

Deus dá nome aos animais
E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas abundantemente
adiante, depois de sua espécie e toda ave alada segundo a sua espécie: e Deus viu que era bom. Gênesis 01:21
Este versículo parece ser contradizendo o que eu disse sobre Deus não criando nada após a centelha da
criação inicial, mas se você pensar sobre isso, Deus que criou as baleias etc indiretamente. Ele não havia
causado criação ocorra e ele não deu vida ao mundo, e ele não tinha manipulado para trazer sobre as baleias,
então não viriam. Em que Deus está manipulando a sua criação e fazendo com que a forma como ele pretende
nessa forma, então você pode dizer que ele criou as baleias, etc. Na sua manipulação daquilo que ele criou ele
faz com que, assim, o universo e tudo o que existe, a forma como é o seu prazer e a intenção. Esta manipulação
é outra palavra para a evolução, mas não como Darwin dá definição, mas como uma ferramenta controlada de
manipulações de Deus.

Crescei e multiplicai-vos
E Deus os abençoou, dizendo: "Frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e deixar aves se
multiplicam na terra." Gênesis 01:22
Como você pode ver a redacção deste versículo, Deus começa o processo através de suas manipulações,
então vamos a natureza continuar por conta própria, como Deus delineou-se em suas leis da natureza, para
encher toda a terra. Deus permite que o processo evolutivo trabalhar apenas escrevê-lo de vez em quando para
torná-lo prosseguir como ele pretende e não pelos acontecimentos aleatórios das circunstâncias.
Criação e evolução não estão em desacordo uns com os outros, mas dar explicação harmoniosa ao
significado de Deus, como está escrito nos sete dias da criação. Que Adventista do 7 dia considera a evolução
uma das mentiras de Satanás é compreensível quando se considera que é na sua essência acredita em sete dias
da criação Literal, que é um erro, e, portanto, é a crença de que o universo foi criado em sete literal 24 horas por

dia que é mentira de Satanás. É mentira de Satanás que traz discórdia entre a ciência e as escrituras, quando
você remover a harmonia mentira prevalece. Aqueles do Adventista do sétimo dia são enganados por isso como
é o resto das pessoas que se chamam cristão são que observam o domingo ou primeiro sábado do dia. Ambos
são fundados sobre mentiras de Satanás.

O quinto dia do sábado
e a tarde e a manhã foram o quinto dia. Gênesis 01:23
Assim, agora temos cinco dos blocos de construção do sábado.

Sexto dia da criação
O surgimento do homem
E Deus disse, "Deixe a terra trazer a criatura viva depois de seu tipo, gado e répteis coisas e besta da
terra segundo a sua espécie:" e assim foi. E Deus fez os animais da terra segundo sua espécie e gado após a
sua espécie e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie: e Deus viu que era bom. Gênesis 01:24-25
Tome nota aqui que uma vez mais é a terra que faz brotar a multiplicidade de animais; Deus inicia o
processo e, em seguida, deixar a natureza fazer a sua coisa. Isto é o que eu chamo de processo evolutivo
controlado de Deus. Primeiro Deus fez com que os seres viventes subir do mar, agora uma vez sobre a terra eles
evoluem ao longo do tempo para o de gado, etc.
Essencialmente as palavras "segundo a sua espécie", significa que é apenas uma criatura de uma certa
espécie capaz de ter filhos dessa mesma espécie. Um gato não pode dar a luz a um cavalo, nem pode um cão dar
a luz a uma águia. Neste Deus estabelecem as leis da natureza, que Deus impõe sobre a terra. Assim como Deus
estabeleceu as leis da física, que controlam a ordem do universo, ele estabelece as leis da natureza para dar a
ordem para as plantas e os animais da terra. Assim como Deus ordenou que as plantas a crescer a partir de cada
um suas próprias sementes, assim também faz o comando que os animais crescem a partir de cada um sua
própria espécie.
E Deus disse: "façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança: e domine sobre os peixes do mar
e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a
terra." Gênesis 01:26

Primeiro: tome nota da formulação, "e deixá-los ter o domínio sobre..." Isso me diz que o homem é
plural, e que este versículo não está falando de Adão, mas o animal que é estabelecida durante este o sexto dia
da criação, que Deus, em seguida, chama homem. Como os outros animais são o resultado de Deus é controlado
processo evolutivo, então também é homem.
Isto está a dizer-me que Deus estabeleceu o homem no sexto dia da criação, mas não foi até depois que
Deus descansou no sétimo dia da criação que Deus soprou uma alma viva em homem. Isso ainda me diz que
homem foi primeiro estabelecida sobre a terra como um animal como todos os outros animais, sem alma.

Segunda: você deve tomar nota que homem é causado por Deus a manifestar-se no mesmo dia da
criação, como os outros animais atuais da terra. Nos dois versos anteriores que Deus dá nome a algumas das
feras da terra e do mar, algo que ele não fez quando ele deu a explicação dos animais que saiu do mar. Neste
versículo, que é uma continuação do pensamento estabelecido nos dois versos anteriores, Deus então dá nome a
um dos animais e que é homem, que é o propósito de sua criação, o universo, em primeiro lugar. Isto sugereme, que neste momento no trabalho e manipulação da criação de Deus, homem ainda não é nada mais do que
um outro animal, os eventos falados neste versículo, sendo antes respirações de Deus nas narinas do homem e
torna o homem uma alma vivente. Portanto, assim como Deus deu a explicação de alguns dos outros animais,
neste versículo está dando explicação de sua manipulação do animal que foi e é o homem.
Ao primeiro olhar, este versículo sugere que Deus dá o domínio do homem sobre todos os outros
animais antes mesmo de ele se torna uma alma viva, o que sugere que Deus dá (homem), o domínio de um dos
atuais animais, antes ele é um pensamento cognitivo senciente sendo que é a minha opinião sobre o que
significa tornar-se uma alma vivente. Sendo uma alma vivente transforma um animal em um ser capaz de
moralidade de compreensão e crescendo acima de instintos animais para ser capaz de ajustar sua própria
personalidade, honra e caráter moral, algo que os animais não são capazes de. Quando você olha atentamente as
palavras deste versículo que eu vejo é explicando como não está o homem de Deus mas a intenção de que Deus,
de quem será o homem quando ele está acabado com tornando o homem à imagem de Deus.

A imagem de Deus
Então Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os criou-los. Gênesis 01:27

Você pegou isso? Deus criou o homem, ambos masculino e feminino ao mesmo tempo, e criou-o no
plural, sugerindo mais do que os dois deles. É esta formulação que me sugere que Adão e Eva não são a mãe e o
pai de toda a humanidade, mas do povo que chamamos judeus, ou os escolhidos. Eu muitas vezes disse que

somente os judeus podem seguir linhas de volta o sangue para Adão e Eva, nenhum outro da família do homem
pode fazer isso. Isto eu considero para ser a razão por que Deus mostra tal preferência para a nação de Israel
sobre todas as outras nações do homem.
E Deus os abençoou, e Deus disseram-lhes: "Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a:
Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do ar e sobre todos os animais que se move sobre a terra."
Gênesis 01:28
O fato de que Deus está usando as mesmas palavras que ele fez quando ele causou os animais que vem
adiante, "Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra," é uma outra razão porque estou convencido de que o
homem, nesse ponto da explicação do Deus da evolução, é nada mais do que outro animal mas com a finalidade
de formar a imagem de Deus.
Estou convencido de que este versículo dá maior apoio à minha afirmação acima. Tudo isto é que
ocorrem durante o sexto dia da criação. Deus ainda vão levar um dia inteiro para descansar, e então ele fará a
Adam uma alma viva. Isto é para dizer que, neste ponto, homem é uma criatura inteligente e esperta mas ainda
não tem consciência de si, ou a capacidade de pensamento cognitivo. O homem é um animal como os outros
animais sem uma alma viva.

Toda a erva verde para a carne
E Deus disse: "Eis que vos dei cada erva com semente, que é a face de toda a terra e todas as árvores, o
qual é fruto de uma árvore produzindo sementes; para você será para carne. E a todos os animais da terra e
para todas as aves dos céus e tudo que rasteja sobre a terra, onde há vida, eu ter dado toda a erva verde para a
carne: "e foi então Gênesis 01:29-30
Primeiro Deus dá explicação que as ervas e frutas são para o homem comer. A palavra "Carne" neste
contexto significa, para comer, uma fonte de alimento. Então ele diz-dos animais e ele mais uma vez fala
sobre a vegetação. Eu sou da mente que a razão pela qual Deus insere que a discussão dos animais entre a
vegetação é mostrar que os animais são para "Carne" como as plantas. Isto é ainda mais suporte as instruções e
comando sobre a Páscoa e a refeição que Deus ordena para ser comido. Esses três versos são justificações que
Deus deu os animais e as aves, ao homem para a comida. Aqueles que tentam incorporar a idéia de ser
vegetariano é parte do plano de Deus para o homem, assim, são mostrados para estar em erro.

Lembre-se: do livro de Deuteronômio, se você não adorar a Deus como ele, comandos, que também
inclui obedecem suas instruções que vêm para além de seus dez mandamentos, então você não adorar o Deus da
criação.
Agora, portanto, escutai, Ó Israel, os estatutos e os juízos, que ensinei a vocês, para fazê-las, que vos
podem viver e entrar e possuir a terra que o Senhor Deus de teus pais te dá. Vós não devem acrescentar para a
palavra que eu te ordeno, nem deve ye diminuem alguma coisa dele, que vós podem guardar os mandamentos
do Senhor vosso Deus, que eu te ordeno. Deuteronômio 4:1-2
Adventista do sétimo dia acreditar nisso, porque Adão e Eva não comeu animais enquanto no jardim dos
Eden, que como parte de se tornar um com Deus, não deve comer animais também. Considere isto, o jardim de
Eden era apenas um pequeno canto da terra e, portanto, não era indicativa do resto da terra. Adão e Eva
receberam residência neste lugar da perfeição, porque eles eram livres do pecado. Não há nada nas escrituras
que sugere que os de esquerda homem fora o jardim foram igualmente livres de pecado. Se isso fosse verdade,
então por que Deus não dava entrada para o jardim, bem? Mas ficamos à frente de nós mesmos; Nós ainda estão
sendo dada explicação do sexto dia da criação e não aqueles eventos que Deus faz com que aconteça depois que
ele leva um tempo de descanso.

O sexto dia do sábado
E Deus viu tudo o que ele tinha feito e eis que, foi muito bom. E a tarde e a manhã foram o sexto dia.
Gênesis 01:31
Mais uma vez Deus nos dá a formulação que sugere que o sexto dia está apenas começando, mas na
verdade está nos dando mais uma vez e os últimos blocos de construção do Sábado Santo.

Sétimo dia da criação
O dia de sábado
, Assim, os céus e a terra foram acabados e todo o exército deles. E no sétimo dia Deus terminaram seu
trabalho que ele tinha feito; e ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2:1
Deus se repete aqui eu acredito que a casa de martelo o fato de que ele trabalhou por seis dias e que
agora o trabalho é feito, o que ele fez e nenhum outro. Deus é o criador e mas para ele não há nenhum outro

Deus. Vejo Deus como repetir-se a respeito deste para certifique-se de que o homem entende que ele é o único
Deus que criou este universo e é tudo o que está nele. Porque Deus deram a vida para os mares e então
causaram essa vida levantar-se fora do mar e povoar a terra, e em seguida para evoluir para os animais que
povoam a terra, hoje, é correto que é para a criação de Deus e a vida que deveríamos e devemos dar nossa
adoração e para nenhum outro.

Abençoou e santificou o sétimo dia
E Deus abençoou o sétimo dia e santificou-lo: porque que nele tinha descansou de toda a sua obra que
Deus criou e fez. Gênesis 2:3
O sétimo dia não é mais um bloco de construção do sábado; em vez disso é a coroa sobre os primeiros
seis dias que são o alicerce que Deus estabeleceu juntamente com a criação do universo.

Tome nota: Deus abençoou o sétimo dia. Para que Deus abençoe nada é torná-lo Santo. A palavra
"Santo" é sinônimo de ser "verdade ou verdadeiro." Quando Deus diz que ele abençoou o sétimo dia, ele está
nos dizendo que ele fez ao sétimo dia o dia de descanso na verdade.
Deus vai além disso, no entanto; Deus também "Sanctifies", o sétimo dia. Quando Deus nos diz que ele
"santificados", o sétimo dia é dizer que o sétimo dia é um dia, quando a única verdade é para ser falado.
A palavra "Sanctify" é definido como: para purificar e dedicar. Portanto, Deus reservou o sétimo
dia como seu dia santo na verdade e tem santificado que é mantida como um dia purificado pela verdade só.
Deus não fez consagrar ou santificar a observância do sábado, ele fez sagrado e santificou o dia, que, no quarto
mandamento, ele então dá o dia o nome do Sabbath. Assim como hoje chamamos o sétimo dia da semana
sábado, Deus primeiro deram o nome do Sabbath. Como alguém que ama a Deus pode observar o sábado em
qualquer outro dia do que aquilo que Deus ordena que nós santificar. Só por guardar o sábado do sétimo dia da
semana nós santificá-lo Santo e assim fazer nós mesmos.
Deus nunca fez qualquer outro dia da semana Santa, apenas o sétimo dia. Isto deve pressionar para casa
a importância que Deus coloca sobre o sábado do sétimo dia. Tudo se relaciona a Deus sendo o criador. Quando
você guardar o sábado como ele tem isso escrito no quarto mandamento, então você está dizendo Deus é ele e
somente ele que dar adoração a. Nenhum outro dia, mas o sétimo dia é sagrado, que quer dizer que se você
observar o sábado em qualquer outro dia não é um ritual sagrado, mas uma observância profana e, por
conseguinte, coloca-o em conflito com a palavra de Deus.

E finalmente o trabalho é feito, e Deus coloca a coroa final no seu dia de descanso. Deus levaram seis
dias para criar o universo, mas levou um sétimo dia para criar o sábado. Há alguma maravilha porque ele é tão
inflexível sobre nossa observância do sétimo dia sábado?

Quanto tempo é um dos dias da criação?
Eu não pretendo pegar no Adventista do sétimo dia, mas sua fé é tão perto da verdadeira fé, que me sinto
compelido a mostrar-lhes as coisas da sua crença central que separa a adoração do Deus verdadeira e correta.
Como eu sou o Profeta de Deus dos tempos modernos, como os profetas antigos, dou repreensão para aqueles
que estão no erro, que pode corrigir seus erros e obter justiça.
Como muitos como eu amo, eu repreendo e castigo a todos: ser zeloso, portanto e arrepender-se.
Apocalipse 03:19
Parece-me, que essa ideia de sete dias literais da criação que os adventistas dia sete têm como parte de
sua essência acredito que repousa sobre a definição da palavra dia, ou dias, como usado pela palavra hebraica
original, yowmou yome .
O American Heritage dictionary define a palavra dia como segue.

Dia s. abbr (d³)
1. o período de luz entre o amanhecer e anoitecer; o intervalo do nascer ao pôr do sol.
2a. O período de 24 horas durante o qual a terra completa uma rotação sobre seu eixo.
b. O período durante o qual um corpo celeste faz uma rotação semelhante.
3. um dos períodos de 24 horas numerados em que se divide uma semana, mês ou ano.
4. a parte de um período de 24 horas que é dedicado ao trabalho, escola ou negócios.
5. um período de 24 horas ou uma parte dele que é reservada para uma determinada actividade.
6a. um período específico, característico da vida.
b. um período de oportunidade.
7. um período de tempo na história; uma era.

Dia adj.
1. de ou relacionada com o dia.
2. trabalhando durante o dia.
3. ocorrendo antes do anoitecer.
Na seção hebraica da concordância da Bíblia que Deus causou a ser dado a mim, há quatro distintas
definições para a palavra yowm, ou yome.
1. para ser quente; um dia (como nas horas quentes), em oposição a noite. Isto é explicado como
parte do ciclo de 24 horas, quando o sol nasce e, portanto, sentir seu calor.
2. do nascer ao pôr do sol, isto é, quando o sol está no céu.
3. de um pôr do sol para a próxima, um período de 24 horas, como definido nos seis dias da
criação, um dia começa ao entardecer e inclui a noite, de manhã e depois para o próximo Crepúsculo.
4. um espaço de tempo definido por um termo associado. Esta definição tem uma conotação abstrata.
Trata-se um espaço de tempo, que não é especificamente definido por qualquer absolutos perímetros exceto em
associação com algum outro termo ou significado.
Esta definição de quarta é o que os adventistas dia sete parecem ter olhado mais quando eles vieram com
a sua crença de dia sete literal de 24 horas. O termo associado definição aqui, é o contexto em que ocorrem os
seis dias da criação. Eles começam, com as palavras, no início e então descrevem a terra como um vazio. Como
pode um dia como observado na terra, tal como definido pelas duas primeiras definições, existe quando o
universo é um vazio e antes do estabelecimento do planeta Terra? Deus números cada dia depois descrever o
que ele causou para entrar, este que está estabelecendo o verdadeiro, o dia de Deus, ou como eu comecei a
chamá-lo, um dia Celestial. Mas esse dia não pode ser determinado em qualquer tipo de período de tempo,
porque Deus não nos deu as informações que precisamos colocar uma duração específica de tempo para isso.
Quando Deus então instrui o homem que ele deve trabalhar apenas seis dias, que o sétimo dia é
santificado e santificou, é nesta referência dele tendo trabalhado seis dias Celestial, e descansou no sétimo dia
Celestial, criando assim o conceito do sábado, é para este fim que Deus mesmo passou o esforço para
estabelecer a semana de sete dias por meio da relação Terra-Lua , para que o homem não teria dificuldade saber
quando tirar um dia de descanso e, assim, comungar com Deus.

A palavra comuna significa se comunicar. Parte de dar culto a Deus é que ele quer ter um
relacionamento íntimo e pessoal com você. Quando você fala com Deus, como você gostaria que seu pai ou
irmão, no amor e respeito, então você irá estabelecer essa relação. A palavra "adoração", é definida como:
adoração, amor, reverência, respeito, devoção e veneração. Como você pode ver, tudo o que Deus
quer do homem é dar-lhe respeito e que pense nele como nosso pai.
Quando Deus criou o planeta Terra, ele definir sua revolução em torno da sua estrela e fornecido a lua,
como uma luz para a noite, bem como o calendário básico primeiro, por causa de seu ciclo de 28 meses. Fê-lo
com pleno conhecimento de que o homem teria então usar esse objeto brilhante no céu e fazer observação de
seus movimentos e o ciclo confiável de 28 dias. Ele também deu a terra um empurrão, defini-la girando em seu
eixo, proporcionando um dia e uma noite. Ele também deu a terra um balanço, que deu as diferentes estações do
ano. O dia em terras de 24 horas é simbólico do verdadeiro dia, o dia de Deus, o Celestial dia, simbólico, não
literal, assim como o Tabernáculo na terra é simbólico de um no céu. Quando Deus dá a referência para os seis
dias que ele levou para criar o universo e aquele homem também deve funcionar em seis dias e descansar no
sétimo, foi como uma referência simbólica e não como uma referência literal para seus trabalhos ou seu dia
celestial.

A palavra de Deus vs crença infundada
Aqueles do Adventista do sétimo dia que falei de insistir que minha afirmação de que o processo
evolucionário controlado usado por Deus em sua criação do universo e minha afirmação mais que é crença de
dia literal do SDA sete, é um erro. Disseram-me que neste eu estou tentando fazer algo que eu acredito em
trabalho (evolução), denunciando a crença de sete dia literal.
Não estou tentando fazer a evolução funcionar; Ele funciona sem a minha ajuda. O que estou tentando
fazer, é mostrar que Deus fez uso do processo evolutivo nos sete dias da criação. Sugiro ainda mais é a
aderência do SDA para sua crença errônea, que é suportada pela Bíblia que cria a discrepância entre a ciência e
a Sagrada Escritura. Há várias provas pela ciência que a evolução é um processo da natureza, e têm mostrado
nestas páginas, que as escrituras da Bíblia suporta o conceito de evolução, dando assim a harmonia para aquilo
que tem sido provado pela ciência e o que é descrito na Bíblia.
Satanás não quer que vejamos esta harmonia. Esta harmonia permite-nos compreender e, portanto,
chegar a conhecer e apreciar a Deus de uma forma mais pessoal e íntima.

O que é de Deus
Eis o cerne do meu argumento. Deus criou o universo. Deus nos deram a Bíblia. Ambos são de Deus,
portanto, ambos são de Deus. Se são de Deus, então eles são tanto a verdade.
Ciência Olha para a natureza, ou o universo e faz as perguntas, como, o quê, onde e quando. Em seus
esforços para responder a estas perguntas, o cientista postula teorias. Algumas teorias estão cheias de buracos e
outros como evolução, parecem funcionar. Se Deus é a verdade, e as descobertas da ciência são apenas uma
observância treinada daquilo que Deus criou, então quando a descoberta prova correta, e especialmente quando
algo escrito na Bíblia o backup a ciência, como acontece no caso de evolução, então também tem que ser
verdade.
Porque Deus criou um universo que funciona em uma maneira e então dê-nas escrituras que refuta a
investigação e a compreensão da mecânica do universo? É minha convicção que Deus nos deu a Bíblia e o
universo que podemos ter dois objetos separados de referência, como nós lutam para entender quem é Deus. A
Bíblia nos diz que Deus é, como uma pessoa e sobre o seu carácter moral. Lendo a Bíblia me disse, que Deus é
um indivíduo moral, quem tem amor, compaixão e misericórdia.
Meu entendimento das Ciências, ou as observâncias estudadas da natureza, mostra-me que Deus é
incrível. O universo que ele criou é complexo, ainda, lógico. Desde o microscópico o galáctico, é controlado por
constantes matemáticas precisas. Todos os aspectos do universo misturam-se em harmonia um com o outro.
Que Deus tem feito isso na natureza, sugere-me que ele poderia causar a sua criação em harmonia com
sua palavra, a Bíblia. Que crença do SDA na idéia de sete dias literais da criação, faz com que o processo
natural de evolução para estar em contraste com sua interpretação da Bíblia, isto diz-me que também a Bíblia é
uma mentira, evolução é incorreta ou como uma terceira opção, a interpretação da Bíblia que o Adventista do
sétimo dia têm é estabelecida em erro , em outras palavras, é mentira de Satanás. Como você pode ver, a crença
Adventista do sétimo dia traz discórdia entre criação e evolução. As palavras da Bíblia, como tenho mostrado
para ser o seu real significado, trazem harmonia. Sempre vou colocar a palavra de Deus acima de fé cega, que é
o que eu vejo como os adventistas aderindo ao. Adventista do sétimo dia aceitaram uma mentira cegamente,
sem tomar o tempo e esforço para prová-lo contra o que Deus realmente nos diz na Bíblia.
Ou, a evolução é impossível, ou a crença de sete dia Literal está errada. Vamos então analisar esta
discrepância nessa luz.

Deus incentiva a ciência
E Deus disse: "que haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite; e que sejam por sinais e
para estações e para dias e anos: " Gênesis 01:14
São as palavras-chave aqui, "sinais," "Seasons", "Dias" e "Anos". Como é que se calcular as
estações, dias ou um ano, observando as luzes no céu? Quando os antigos primeiro olhou para o céu noturno,
que não seja o sol, a lua teria sido o mais proeminente luz no céu. Pela simples observação, eles veriam as
quatro fases principais da lua. Eles também rapidamente teria percebido que estas quatro fases eram confiável,
consistente, regular e pedalei. Deste ciclo estável, eles teriam criado um mês de 28 dias, consistindo de quatro
divisões, ou semanas, correspondendo às quatro fases da lua.
Embora este calendário teria sido útil para manter o controle de suas atividades diárias, deve
rapidamente descobriram que este mês de 28 dias não era coerente com as estações do ano, ou com o ano em si.
Por esta razão, eles precisavam estudar as outras luzes no céu para um calendário anual mais preciso, que
refletem as estações do ano.
A observância do movimento das luzes no céu chama-se astronomia. A fim de ser capaz de determinar o
movimento exato de temporada para temporada e a cada ano destas luzes, os antigos teria sido forçado a
inventar a matemática ou física. Estes são os primeiros da Ciências inventado pelo homem. Essas Ciências
foram inventadas, porque Deus nos deram luzes nos céus. Sem essas luzes para despertar a curiosidade do
homem, que homem já surgiram fora da nossas cavernas, construir cidades, ou mesmo para plantar colheitas?
Estas duas primeiras Ciências evoluíram todas as outras ciências, que incluem as Ciências da biologia e
o processo evolutivo. Isso tudo foi trazido sobre, porque Deus queria homem a olhar para o céu, para pensar e
aprender. Compreender a mecânica do universo, nos dá uma olhada no caráter de Deus, não caso contrário
mostrado na Bíblia. Afinal, ele é o criador e ansioso para que o homem ser no temor do seu trabalho. Que ele
deve querer que observar e ser admirado com suas habilidades, ele sabe, só irá aumentar nosso amor e apreço
por Deus.
Por este motivo, estou convencido que o conceito de sete dia literal a ser falho, porque impede que a
ordem natural do universo trabalhando em harmonia com as escrituras de Deus. Se você acredita que Deus criou
o universo, então você também deve acreditar que o universo deve ser verdadeiro e em harmonia com as
palavras de Deus, como está escrito na Bíblia.

É a minha observação que Adventista do 7 dia dá lábio serviço a Deus, o criador, mas nega a própria
criação, porque eles se recusam a aceitar as palavras de Gênesis em seu verdadeiro significado, mas em vez
disso ter colocado sem suporte significado às palavras.
Estou plenamente consciente que Deus só poderiam ter falado as palavras, e o universo poderia ter vindo
sobre, inteira e intacta, como sugere o adventista dia sete. Mais acredito que quando Cristo retorna e destrói a
velha terra e o céu velho, que é precisamente como ele trará sobre a nova terra e novo céu. No entanto, este
universo em que vivemos, Deus criou usando a ferramenta evolutiva, assim saberíamos-lo para a sua glória
completa. No novo céu e nova terra, somente os Santos de Deus permanecerá. Eles já estarão no temor de Deus;
Portanto, Deus não precisará impressionar sua divindade ao homem por mais tempo.
Se Deus criou o universo e nos deram a Bíblia também, então é ilógico que ele colocaria um aspecto de
um em oposição a outra. Deus é verdade; Portanto, tudo o que ele criou é verdade. Se encontrarmos o conflito
entre as palavras da Bíblia e as provas verificáveis da ciência, então alguém cometeu um erro e não é Deus.
Quem teve essa idéia de sete dias literais, que é um conceito não-suportado pelas escrituras da Bíblia, fez o erro,
não Deus, não a Bíblia e não o universo. Sugiro que alguém é o diabo.
Em sua observância do sétimo dia sábado, como Deus tem escrito para fora, o sétimo dia adventistas são
a coisa mais próxima a adoração verdadeira e correta de Deus; é por isso que Satanás lhes deu esta mentira. Ele
remove-los da adorando a Deus como ele comandos, e é por isso que Deus me deu para tomar o tempo e o
esforço de explicar seus seis dias da criação e a importância de manter o sétimo dia como o sábado sagrado.
Outros tentaram nevoeiro sobre minhas palavras, declarando-me um evolucionista darwiniana. Darwin
negou a mão de Deus no processo evolucionário. Darwin nunca viu a mão de Deus no processo evolutivo; Ele
só viu como um evento aleatório, chance, determinado por alterações e condições ambientais. Mostrei, que as
palavras da Bíblia refletem o uso controlado de Deus do processo evolucionário. É por isso que Darwin não
podia contabilizar saltos no processo, sem qualquer ligação aparente, conectando o salto. Ele não podia ver a
mão de Deus no processo. Eu vejo a mão de Deus claramente, especialmente porque é tão evidente na Bíblia
como é a natureza.
É por esta razão, que estou convencido de que Deus é o dia da criação, ou o dia Celestial, não tem
nenhuma duração de tempo associada com ele, como homem, pode entender sua perspectiva terrena. A razão
pela qual Deus numerates cada dia é para o estabelecimento da observância do sábado, como uma forma que o
homem pode facilmente compreender e observá-lo, e é apenas uma coincidência conveniente que faz referindose aos eventos de cada fase do seu processo de criação mais fácil.

Sumarização de Deus
Estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a
terra e os céus, e toda planta do campo antes que ele estava na terra e toda erva do campo antes que cresceu:
para o Senhor Deus não tinha causado a chuva sobre a terra , e não havia um homem para a terra. Gênesis
2:4-5
Eu vejo os dois versículos acima, como Deus dando uma explicação resumida do processo de Deus
atravessou-se no estabelecimento de terra, a vida de planta e, finalmente, a criação do homem.
Estas são as gerações: Significa que a palavra "gerações'' : um determinado numeradas palco na
sequência de alguém ou de algo sendo identificado com uma característica particular, um
estágio particular no desenvolvimento de um produto ou tecnologia, especialmente um
fazendo um avanço significativo.

Tome nota: Deus é, primeiro, usando as gerações de palavra para descrever as mudanças que ele
faz na sua manipulação dos céus e da terra. Como você pode ver pelas duas definições preliminares, trata-se de
uma etapa na seqüência, que é outra maneira de dizer que o processo evolutivo dos céus e da terra. A palavra
"estágio" é definido como: 1. um período ou passo durante o processo de alguém ou algo mudando
de uma forma para outra, 2. a cena de um evento ou uma série de eventos que levam de um
formulário para outro.
e toda planta do campo antes era na terra. Então Deus continua com a explicação das gerações de
vida vegetal que, ao longo do tempo, cobre a terra. Ele então chega ao ponto que Deus está fazendo, pois o
Senhor Deus não tinha causado a chuva sobre a terra. Antes, Deus deu a vida ao mar, antes que Deus fez com
que a vida começou no mar e expandir para fora na terra e em seguida para o céu, não havia um homem para a
terra.
Sabemos que Deus fez o homem a manifestar-se sobre o sexto dia da criação, ao mesmo tempo como
todos os outros animais que estamos familiarizados com. Mas como tenho tentado explicar, o homem que Deus
trouxe o sexto dia não teve a capacidade de até o chão. Para cultivar o solo é outra forma de dizer, empenhar-se
na agricultura. De estudo antropológico, sabemos que homens primitivos eram caçadores e coletores, o que
equivale a dizer que eles levaram o que estava disponível para eles, mas não manipular a natureza para trazer
uma cultura consistente e confiável, para a terra.

Não foi até cerca de 8.000 para 7.000 A.C., antes o homem começou a manipular seu ambiente em
qualquer tipo de forma substantiva, o que nós chamamos de agricultura. Por que é isto? Se homem conforme
estabelecido no sexto dia da criação, é o mesmo que nós somos, e já em 70.000 A.C. foram encontrados os
ossos do homem moderno, então por que demorou tanto tempo para o homem que de repente explodem na
capacidade de manipular verdadeiramente seu ambiente?
Eu considero os dois versos acima como dando apoio à noção de que o homem primitivo não era uma
alma vivente, mas apenas um outro animal, inteligente, sim, mas apenas um outro animal. Não é até Adam, que
um filho do homem é transformado de um animal para o sensível, sendo que estamos hoje.
Mas lá se foi uma névoa da terra e regava toda a face da terra. Gênesis 2:7
Com este Deus, então estava pronto para estabelecer a vida na terra. Os cientistas nos dizem que quando
a terra estava formando primeiro, não havia nenhum oceanos. Água líquida não veio para a terra até muito
tempo depois que o planeta tinha formado e a crosta tinha refrigeração suficiente para suportar os oceanos.

Adão e Eva
Quando o homem foi estabelecido sobre a terra no sexto dia da criação, ele era não mais do que os
outros animais estabelecidos ao mesmo tempo. Com o homem, Adão, Deus fez com que homem seria a imagem
de Deus, fazendo-lhe uma alma viva.
e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida; e o homem
tornou-se uma alma vivente. Gênesis 2:7
Todo cristão que conversei sobre este versículo, acredito que a mesma coisa sobre o seu significado, e
que é: Deus leva o pó da terra e formam-lo na forma de um homem, em seguida, pela respiração nas narinas da
sujeira em forma, vêm à vida, e Adão é criado totalmente crescido.
Sempre tentei entender o que Deus está nos dizendo, tendo, em contexto, a totalidade do que ele disse
antes que o que está em disputa. Isto é feito tomando-se o significado das palavras faladas por Deus como o
verdadeiro significado e não colocando palavras na boca de Deus. Em meu esforço para fazer isso que eu acho
que o entendimento acima da maioria dos cristãos está em erro.

Adam: Poeira do solo
A questão aqui é o que quer dizer Deus ou que Deus falava quando ele diz a poeira do chão? Estas
palavras são melhor compreendidas em seu relacionamento com a criação de Deus e especificamente a terra.

Lembre-se: Deus fez o universo físico a forma de seus dois elementos originais; Hidrogênio e
oxigênio, as "Águas"; Este estagiário produzidos todos os outros elementos do universo do imenso calor e
pressão que existe no centro das estrelas. Nessa pressão e calor nuclear os dois elementos, o que chamamos de
átomos, foram compactados e exercidos em condições extremas, o que faz com que formam os outros
elementos, isto é conhecido como fissão nuclear. É quando estas estrelas proto entrou em erupção em super
nova é que os outros elementos onde deu entrada no universo e é com isso que as novas estrelas e planetas
foram formadas, incluindo a terra. Este então é por isso que é dito que a terra e o homem são pó de estrelas.
Com esse entendimento, concluo que Deus está falando sobre o pó da terra, como sendo o pó de
estrelas, e é disso que ele cria o homem. Em que toda a terra é uma estrela poeira então toda a vida na terra
também é feita de pó de estrelas, e como tal, o homem é feito de pó de estrelas. É esta referência que vejo como
significado, o que se quer saber, faz muito mais sentido do que a terra dá forma à Deus na forma de um homem,
de Deus e dando-lhe vida. Adam é um indivíduo de homem que Deus fez para popular a terra sobre o sexto dia
da criação, da manipulação do Deus da sua criação através do processo evolutivo. Desta forma, Deus respira a
alma viva em que caso contrário não era nada mais do que um animal. Adam não é o pai do homem, mas Adão
é o pai do homem com a alma vivente.
A razão pela qual Deus dá a menção ao homem sendo feito do pó da terra, é porque os anjos não são
feitos de pó de estrelas, mas são feitos de qualquer céu é feito de. É por isso que os anjos são imortais, e o
homem é mortal. Deus quer que o homem aprecia o fato de que o homem é composto de substâncias
inanimadas caso contrário, o que, porque Deus lhes deram a vida, o homem tem vida. Esses objetos inanimados
são o pó de estrelas. É desta forma que o homem é formado pelo pó da terra.

O jardim de Eden
e o Senhor Deus plantou um jardim eastward em Eden; e ali pôs o homem a quem ele havia formado.
Gênesis 2:8

Lembre-se: em Gênesis 2:5 Deus disse que não havia homem para cultivar o solo? Nestes versos
acima de Deus agora tem causado um homem a ser formado que tem a capacidade de cultivar o solo, e com este
homem, que ele nomeia Adam, Deus vai sobre o estabelecimento de um jardim para o homem cuidar.
e do solo feita o Senhor Deus a crescer toda a árvore agradável à vista, e boa para comida; a árvore da
vida também no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9
Deus, em seguida, descreve que as plantas e árvores que ele plantas em seu jardim para o homem Adão
cuidar. Tome nota que a árvore da vida está incluído no jardim, como é a árvore do conhecimento do bem e do
mal.

Localizando o jardim de Eden
E um rio saiu do Eden para regar o jardim; e dali foi se separaram e tornou-se em quatro cabeças. O nome do
primeiro é Pison: é isso que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro; e o ouro de que a terra é bom: há o bdélio e a
pedra ônix. Gênesis 02:10-12
E o nome do segundo rio é Giom: é o mesmo que rodeia a terra inteira da Etiópia. E o nome do terceiro rio é
Tigre: é isso que vai em direção ao leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Gênesis 02:13-14

Nos últimos vários arqueólogos décadas fizeram-se esforços para encontrar o jardim de Eden, que eu
acho tolice, em que os quatro versos acima nos diz exatamente onde está. Evidentemente, aqueles que procuram
não sei como ler ou optou por não tomar as palavras de Deus, como está escrito nesses versos em consideração
de sua busca. Se você olhar para um mapa do Médio Oriente, você será capaz de ver esses limites descritos nos
versos acima. O jardim de Eden não é um patch pequeno cem hectares de terra, como um homem pode criar.
Deus pensa em muito termos maior do que o homem faz.
Durante o tempo de Adão, sugiro antes o derretimento da idade do gelo, o hemisfério norte da terra
estava coberto de gelo da última idade do gelo. Partir o gelo iria ter derramado um fluxo contínuo de água sul na
zona do mar Mediterrâneo, e o rio conhecido como o rio Eufrates também teria sido alimentado por este
derretimento de gelo. Sugiro que a razão pela qual Deus é sempre referindo-se ao rio Eufrates, o rio grande, é
porque na época de Adão, o que é agora separados rios foi apenas um rio, com o tigre, sendo parte do Rio
Eufrates. No Eufrates na verdade seria poderoso.

Do Eufrates o jardim de Eden então vai até o rio Nilo e, depois, do Sul para a nascente do Nilo e depois
por cima e incluindo as terras da Etiópia. Sugiro também que a Península Arábica não era um deserto, mas foi
uma pelúcia água alimentados da pradaria e foi incluída nas terras do jardim de Eden.
E o Senhor Deus tomou do homem e colocá-lo para o jardim de Eden para vesti-lo e mantê-lo Gênesis
02:15
Este versículo está dizendo que pela primeira vez desde que o homem é estabelecido sobre a terra,
homem aprende a cultivar a terra e ser um lavrador para as árvores e outras plantas, em suma, para ser um
fazendeiro.

Primeiro mandamento de Deus para Adão
e o Senhor Deus comandou o homem, dizendo: "de toda árvore do jardim tu podes comer livremente:
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás dela: porque no dia em que dela comeres
certamente morrerás. Gênesis 02:16-17
Este é o primeiro mandamento que Deus deu homem. Antes o homem tinha sido dada uma alma viva
não era sujeita os mandamentos de Deus, assim como é o caso dos animais estúpidos. Quando respirações de
Deus uma alma viva em homem, elevadores seja homem acima dos outros animais estabelecido sobre o sexto
dia da criação, para a de ser capaz de compreender não bem do mal, bom do mal, algo nenhum outro animal tem
a capacidade de fazer. É por causa da alma vivente que o homem tem a capacidade de ser à imagem de Deus e
como tais os filhos de Deus. Como qualquer bom pai, Deus quer que seus filhos ser moral e obedientes a ele.
Deus então dê Adam este primeiro mandamento, e que ele é para não comer da árvore do conhecimento do bem
e do mal.
Deus tem feito disponível ao homem a todo jardim de Eden, exceto o fruto da árvore do conhecimento.
O que isso diz sobre Adam? Adam é um filho do homem com o aspecto adicionado de uma alma viva. Parte do
que uma alma é tem a ver com nossa capacidade de escolher o certo do errado. Se somos confrontados com uma
escolha, podemos decidir que vá para a esquerda ou direita, consoante o que é nosso prazer. Quando Deus diz,
aqui é uma escolha, não comer da árvore do bem e do mal. Então Deus dá Adão consequências para escolher
contra a palavra de Deus. Para que no dia em que dela comeres certamente morrerás.
Se você olhar para o texto Deus usa, parece-me que Deus espera que Adam a desafiar a Deus e em
algum momento vão comer da árvore proibida. Isto é evidente nas palavras, "no dia em que dela comeres."

Deus não diz "Se" você deve comer, mas "in a day". Isso me diz que Deus sabia que Adam iria falhar em
manter mesmo este um mandamento simples.

Uma adjutora para Adam
e o Senhor Deus disse, "não é bom que o homem deve ficar sozinho; Vou fazer-lhe uma adjutora para
ele. Gênesis 02:18
A palavra "Conhecer" como usado nesta frase significa: para acontecer ou vir juntos no mesmo
lugar, chegar a um acordo com alguém sobre alguma coisa. Esta definição não parece certa para mim,
no que se refere a Adão e Eva, então eu olhei para cima em concordância a Bíblia. A concordância dá duas
grafias, mas essencialmente o mesmo significado. A palavra "Conhecer" é a palavra em inglês que substitui a
palavra hebraica "Azar ou Ezer", que significa: cercar-se como uma forma de dar proteção ou
auxílio, para ajudar ou dar socorro. A palavra significa "Socorro" : uma pessoa que dá ajuda ou
alívio para alguém em uma situação difícil ou desagradável.
Deus nos disse que é não é bom que Adam ficar sozinho, que quer dizer que Deus considera a situação
do Adam de estar sozinho, desagradável e decide, portanto, fornecer um auxiliar, a fim de dar a Adam um
auxílio.

Fora da terra
e fora da terra, o Senhor Deus formado todas as feras do campo e todas as aves dos céus; e os trouxe a
Adão, para ver o que ele iria chamá-los: e qualquer Adam chamado cada criatura vivente, que era o seu nome.
Gênesis 02:19
Quero que tome nota das seguintes palavras, "fora da terra." Sabemos o que Deus tem nos explicou
desde os seis dias da criação que os animais começaram no mar e depois se espalhou para a terra e, em seguida,
alguns continuaram a evoluir para voar no céu. No versículo acima, Deus está nos dizendo que ele traz-los fora
da terra. Por que Deus nos explicou. uma coisa só para mudar a sua explicação aqui? Ouvi alguns sugerem que
esta é evidência de duas criações, mas não há nada nas escrituras que suporta este.
Vejo isto na mesma luz como vejo explicação do Deus de seu Adão dando uma alma viva. A terra e tudo
o que está em cima dele é pó de estrelas, e Deus tomou um mundo morto que estava na terra e deu a vida para

que que não tinha vida. Deus tirou pó de estrelas e deram vida. Neste, Deus fez com que toda a vida a sair do
chão.
É minha convicção que Deus usa este tipo de fraseologia para impressionar aqueles que tomam o tempo
e esforço para aprender a palavra de Deus, que ele Deus tirou o pó da terra e deu vida. Deus é o criador, e como
tal, todos nós somos feitos de estrelas poeira e devemos nossa vida a Deus.

Nenhuma ajuda encontro encontrado
Deus nos disse que ele quer encontrar uma ajuda conhecer para Adam, assim no versículo acima, ele
desfila todos os animais de criação antes de Adão. Em fazer este Deus tem dois propósitos. Ele quer ver o que
Adam será o nome dos animais, mas também espera que o Adam vai encontrar um dos animais como seu
ajudante.
Adão e deu nomes a todo o gado e para as aves do ar e a todos os animais do campo; mas para Adam
havia não encontrou uma adjutora. Gênesis 02:20

Lembre-se: Deus estabeleceram homem masculino e feminino no sexto dia ao lado do resto dos
animais, portanto, quando Deus desfiles destes animais antes de Adão, uma fêmea do homem também deve ter
sido passada antes dele. Como você pode ver neste versículo, Adam não encontrou nenhum encontro ajuda dos
animais que Deus desfilaram diante dele, que me diz que até mesmo uma filha do homem não era aceitável
como uma adjutora para Adam.
Isso me diz que só Adam de todo homem tornou-se uma alma vivente, e, portanto, um ser senciente, a
fêmea e todos os outros machos permaneceram sem alma, não mais do que os outros animais desfilaram antes
de Adão.

Um sono profundo
e o Senhor Deus causou um profundo sono cair sobre o Adam, e ele dormiu: e tomou uma de suas
costelas e fechou a carne em vez dos mesmos; e a costela, que o Senhor Deus tomou do homem, ele fez uma
mulher e trouxe-a até o homem Gênesis 02:21-22
Mais uma vez, estes dois versos sugerem que Deus está contradizendo o que ele nos mostrou durante o
sexto dia da criação. Como com os animais acima, eu tenho uma explicação lógica.

Quando Deus estabeleceu o homem sobre a terra durante o sexto dia, ele os fez macho e fêmea, no
entanto, como sugeri, eles são mas animais não tendo uma alma viva. Quando Deus leva Adam do homem ele
dá Adão e Adão apenas uma alma vivente, isto é, tal como está formulado. Então este tempo que Adam esteve
sozinho no jardim de Eden, ele é o único filho do homem tem uma alma viva, e todos os outros são ainda mais
do que animais sem alma.
Quando Deus conclui que nenhum dos animais nem mesmo que uma filha do homem fará como uma
ajuda conhecer para Adam, ele decide que ele deve dar a Adão uma filha do homem, para só então Adam terá
um encontro de verdade ajuda. Para conseguir isso, todo homem deve ser feito uma alma viva.
e o Senhor Deus causou um profundo sono cair sobre Adam. Eu tenho que fazer a pergunta, "Por que
Deus colocou Adão para dormir?" e ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em vez disso seu. Volto
a perguntar, com que finalidade doe Deus tirar uma costela de Adão e colocá-lo na mulher Eve? Ele fez uma
mulher e trouxe-a até o homem.
Se, masculino e feminino, onde estabeleceu sobre a terra durante o sexto dia da criação, então por que
era necessário para Deus formar outra mulher usando uma das costelas de Adão? Sempre que faço uma
pergunta... não tenho nenhuma escolha ao explorar as possibilidades até encontrar uma explicação plausível.
Nos versos acima confusos, não vejo como eu posso voltar para a história, ou a ciência de encontrar a resposta
de Deus, e até agora em oração, Deus só deu-me um pensamento. Tenho nenhuma maneira de saber se o
pensamento é dele ou se é o meu próprio.
Posso ver uma explicação de por que Deus colocou Adão para dormir e esse raciocínio, que Deus
forneceu-nos com já. Adam é solitário. Quando Deus soprou nas narinas de Adão e o tornou uma alma vivente,
Adão foi o único filho do homem que Deus fizeram isso para. Todos os outros do homem permaneceram
animais. Quando Deus percebeu que Adam era solitário, precisa de uma adjutora e decidiu então que faria
apenas uma filha do homem, Deus tinham que fazer todo o resto do homem uma alma vivente primeiro.
Eu ainda tenho que encontrar alguma evidência de Deus usando seus poderes de super naturais para
realizar as coisas, quando ele já tem uma forma natural de fazê-lo. Portanto, sugiro que Deus colocou Adão para
dormir, porque isso ia levar um par de gerações para trazer a mudança no homem, o que permitiria o homem
para ser uma alma vivente. Deus não queria Adam estar sozinho, então, pondo-o a dormir durante este longo
processo geracional, ele iria acordar até desconhecem a passagem do tempo.

Lembre-se: Jesus comparou a morte de Lázaro, com a do sono, portanto sugiro que Deus não
colocou apenas Adão para dormir, mas tirou a vida do corpo até que todo homem tinha uma alma viva e, em

seguida, ressuscitado Adam de sua morte. É verdade, não há nada escrito na Bíblia que me diz isso, mas eu vejo
isso como uma explicação lógica dos eventos que são faladas de.
Eu vejo o resto dos versos acima como um simbolismo de que Deus realiza com o restante do homem. A
costela é simbólica da transformação do homem daquele de um animal para a de um homem como um ser vivo,
que Adão já foi. Então, qualquer diferença que havia no corpo de Adam e o resto do homem tinha que ser
ajustado, e este ajustamento Deus simboliza como a costela de Adão. Acho que essa possibilidade é dado apoio
pelos próximos dois versos.

Deus dá a Eva em casamento
Adão e disse, "esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne: ela será chamada mulher,
porque ela foi tirada do homem." Portanto, será um homem deixa seu pai e sua mãe e fender-se-á até sua
esposa: e eles serão uma só carne. Gênesis 02:23-24
Quando Deus apresenta Adam com a mulher, Eva, ele apresenta Adam com uma mulher. As palavras
proferidas pelo Adam são um juramento de casamento.

Lembre-se: Fornicação e adultério são pecados, mesmo no jardim de Eden, que equivale a dizer que
todo o sexo é um pecado exceto pelo fato que ocorre entre um homem e sua esposa.
A moralidade de Deus tem sido sua moralidade desde muito antes de Deus criou este universo e
continuarão a ser a sua moralidade longa depois que este universo é faleceu. Deus é de eternidade em
eternidade. Deus é constante e imutável, no presente que podemos confiar.
Em fornecer a você e eu com este significado simbólico, Deus pretende que nós compreendemos, que
um homem e uma mulher não são mais indivíduos separados, mas no casamento, tornar-se um único inteiro,
uma família. Ele ainda pretende que nós compreendemos que a mulher é da mesma carne como o homem e,
portanto, não deve ser abusado ou prejudicado, não mais que um homem iria prejudicar ou abusar de sua
própria carne. Deus pretende que o homem e a mulher dele dar amor e respeitam um ao outro, não mais twain
mas sim uma única família. Nesse casamento, Deus não considera mais sexo entre o homem e a mulher dele ser
um pecado; em vez disso, é um presente para os dois como uma maneira de dar realce ao seu relacionamento
por meio de um ato íntimo de ter e abraçados.
e estavam ambos nus, o homem e a mulher dele e não se envergonhavam. Gênesis 02:25

Um homem e sua esposa nunca devem se envergonhar de pé nus um diante do outro, para o corpo de
cada um pertence ao outro, que é o que Deus quer dizer quando ele se refere a eles como uma só carne.
Os dois primeiros capítulos do livro de Gênesis diz-nos de um Deus perfeito e um mundo perfeito e um
homem perfeito, eles sendo sem pecado. Este é o mundo que Deus destinados ao homem. Todo o resto da
Bíblia, Deus está empenhado em levar seu amado homem do pecado para a perfeição que se destinava. Os dois
últimos capítulos do livro do Apocalipse diz-nos de sucesso eventual de Deus em trazer homem de volta e o
retorno de um Deus perfeito e um mundo perfeito e um homem perfeito, sem pecado.
Não só tem esta explicação de Deus criação foi lógico e compreensível, também traz em harmonia a
ciência da evolução e as escrituras da Bíblia. Pergunto mais uma vez, por que razão Deus criaria o universo e
em seguida contradizem dessa criação em sua sagrada escritura? Deus não quis, mas Satanás fará de tudo para
afastar a adoração verdadeira e correta de Deus ao homem. Então eu te imploro, busca a Deus diligentemente,
tendo o significado das palavras que você ler como Deus pretendia que seu significado de ser. Quando você
aceita alguém outra interpretação sem primeiro verificar isso com o significado do próprio Deus, em seguida,
você está envolvido em fé cega, sem educação e sem saber a verdade.

