Lição 5
Três convênios de Deus
Começa a viagem de Abrão
E Terah, (pai de Abrão), levou a Abrão seu filho e Lot, filho de Harã, (irmão de Abrão), filho do seu
filho e Sarai sua filha, em lei, esposa de seu filho de Abrão; e eles foram adiante com eles do seu dos caldeus
para ir para a terra de Canaã; e vieram até Harã, (cidade) e habitou lá. E os dias de terá duzentos e cinco
anos: e Terah morreu em Harã. Gênesis 11:31-32
Se você tomar uma olhada no mapa que eu tenho a entrada abaixo você vai ver que a cidade de seu
senta-se na zona Sul, entre o rio Tigre e rios Eufrates, não muito longe da Babilônia, apenas ao norte do Golfo
Pérsico. De lá Terah, o pai de Abrão viagens com sua família do Norte para a cidade de Harã, que fica na parte
norte do Rio Eufrates, na qual é moderna Síria, que naqueles dias era disputada parte do Império dos hititas e
aquilo que os babilônios estabelecidos afirmam que, antes de se tornar um império.
Agora que o senhor tinha disse a Abrão, "vai-te fora do teu país e de teus parentes e da casa de teu pai,
para uma terra que eu vou te mostrar: E eu farei de ti uma grande nação, e eu vou te abençoe e fazer teu nome
grande; e tu serás uma bênção: E abençoá-los que Deus te benza e amaldiçoá-lo que te amaldiçoarem: e em ti
serão abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 12:1-3
Então Abrão partiu, como o senhor dissera-lhe; e Lot foi com ele: e Abrão tinha setenta e cinco anos,
quando partiu de Harã. Gênesis 12:4
Não está claro nestes versos se o pai de Abrão já morreu antes de Abrão começa sua jornada ou se
Abrão estabelece separada de seu pai. Sugiro que Terah já tinha passado, como isso seria consistente com os
costumes desse ponto no tempo.

Tome nota: Abrão é 75 anos de idade, quando ele começa nesta jornada, já um homem velho.
Também tome nota que Deus falou a Abrão e Abrão não só escuta a voz de Deus, mas ele obedece a palavra de
Deus, quando Abrão é dito para deixar o seu país e partiu em uma jornada em uma terra desconhecida. Esta é a
primeira exibição de Abrão, revelando sua crença na palavra de Deus e as promessas que Deus faz para ele,

especificamente que Deus fará a Abrão uma grande nação. Este Abrão demonstrou a sua fé de que Deus é
real e quando Deus fala, nós, como filhos de Deus deve obedecer como faz Abrão.
E Abrão tomou Sarai, sua mulher e Lot, filho do seu irmão e toda sua substância que reuniram e as
almas que eles tinham chegado em Harã; e eles saíram para ir até a terra de Canaã; e para a terra de Canaã
chegaram. Gênesis 12:5

Mapa
Como você pode ver o mapa acima, Harã é cerca de 300 milhas ao norte da moderna Jerusalém e o mar
morto. A linha vermelha no mapa é uma aproximação da viagem de Abrão através das terras dos países do
Mediterrâneo Oriental.

Um presente de Deus
E Abrão atravessou a terra até o local de Veronica, até a planície de Moré. E os cananeus foi então na
terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: "a tua semente darei esta terra: e ali edificou ele um altar ao
senhor, que lhe apareceu. Gênesis 12:6-7

Na terra de Canaã foi chamada assim porque as pessoas que ocuparam a terra eram conhecidas como os
cananeus. Nesta terra, os cananeus tinham cidades, pomares e campos de cereais, todas as coisas que podem ser
associados com uma civilização saudável.
Depois de percorrer nesta terra, Deus diz a Abrão que esta terra era uma dádiva de Deus à semente de
Abrão. Esta é a segunda promessa que Deus faz a Abrão. Você pode perguntar, por que Deus prometeu uma
terra para a semente de Abrão, quando a terra já foi possuída por outro povo próspero? Isto se tornará evidente
no tempo, por enquanto só sei que a terra e tudo o que nela foi criado por Deus, portanto, tudo pertence a Deus.
Deus está no seu direito de dar o que ele vai a quem ele quiser. Deus é misericordioso para com aqueles que
mostram seu amor por ele e não tão misericordioso para aqueles que adoram deuses pagãos, desse modo
mostrando seu ódio para a criação de Deus.
Uma vez mais Abrão revela sua confiança em Deus, crendo que uma promessa feita por Deus é tão bom
quanto uma promessa já cumprida. Como uma demonstração de sua aceitação e crença na promessa de Deus,
Abrão constrói um altar a Deus. Apesar da Bíblia não elaborar neste versículo que o altar consiste ou parece que
ele faz em outros lugares. Abrão empilhados pedras em cima um do outro e, além de um ao outro até que eles
eram de cintura alta e larga o suficiente para colocar um cordeiro para o sacrifício. Isto é tudo o que é necessário
em um altar a Deus, ao contrário os altares ricamente decorados, construído por essas religiões de mega de hoje
e as religiões pagãs da antiguidade.

Monte Santo de Deus?
E ele removeu dali até uma montanha a leste de Betel e armou sua tenda, tendo Betel no Ocidente e Hai
ao leste: e lá ele edificou um altar ao senhor e invocou o nome do senhor. Gênesis 12:8
Olhando para um mapa da área que mostra a jornada de Abrão, parece-me que a montanha que está
sendo falada aqui é em sobre o mesmo lugar que a cidade de Jerusalém, eventualmente, é construída. Então,
isso dá razão por que é referida como Monte Santo de Deus?
Abrão constrói outro altar, desta vez na montanha. Este edifício de altares parece ter dois propósitos para
mim. A primeira e óbvia é dar a oração a Deus e para marcar o lugar como um lugar sagrado, para ser lembrado
pelo altar. A outra finalidade que vejo como forma de Abrams de estabelecer os limites da terra que Deus
prometeu a sua semente.
E Abrão viajou, acontecendo ainda em direção ao sul. Gênesis 12:9

Após a criação do segundo altar e dando a oração a Deus, Abrão continua sua viagem ao sul de onde
está a montanha.
E houve uma fome na terra: e Abrão desceu ao Egito para permanência; para a fome era grave na
terra. Gênesis 12:10

Faraó e Sarai
E veio a passar, quando ele estava perto de entrar para o Egito, que ele disse a Sarai, sua esposa, "Eis
que agora, eu sei que tu és uma mulher justa olhar para: portanto hão de acontecer, quando os egípcios devem
ver-vos, que dirão," esta é sua esposa: e eles vão me matar, mas eles economizarão ti vivo. " Dizer, peço-te, tu
és a minha irmã: que pode ser bem comigo por tua causa; e minha alma viverá por causa de ti. Gênesis 12:1113
Por que Deus escolheu para nos dizer que este aspecto da viagem de Abrão foi sempre confuso para
mim. Mesmo que esta história de Abraão ainda não nos disse ainda idade do Sarai, mais tarde são mostrados
que Sarai é dez anos mais nova que Abrão. Abrão tinha 75 anos quando ele começou sua jornada. Isto faria
Sarai pelo menos 65 quando estão nas fronteiras do Egito. Como é que uma mulher de 65 ano de idade, é tão
lindo, que Abrão teria medo que os outros que querem matá-lo para ela?
E aconteceu, que, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram a mulher que ela foi muito justa.
Os príncipes também do Faraó a vi e elogiou-lhe antes de Faraó: e a mulher foi levada para a casa do faraó.
Gênesis 12:14-15
A palavra "elogiou" é definido como: para endossar a alguém ou algo como sendo
merecedores de aprovação. Portanto, os príncipes de Faraó, seus filhos, viram Sarai e falando de sua beleza
para Faraó, ele mandou para tê-la trazido antes dele.
E ele suplicou Abrão bem por causa dela: e ele teve ovelhas e bois e ele, bundas e derramarei e duas
concubinas e bundas e camelos. Gênesis 12:16
Faraó tentou comprar Sarai de Abrão, pensando que ela era irmã de Abrão.
E o senhor atormentado Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa da mulher de Sarai Abram.
E Faraó chamou Abrão e disse: "o que é isto que fizeste a mim? Porque tu não me disse que ela era tua
mulher?" Por que sádico tu, "ela é minha irmã? Então eu poderia tê-la levado comigo para mulher: agora,

portanto, eis que a tua mulher, levá-la e vai-te. E Faraó ordenou a seus homens que lhe dizem respeito: e eles
mandaram ele embora e sua esposa, e tudo o que ele tinha. Gênesis 12:17-20
Neste, faraó está tentando negociar com Abrão, tornar-se esposa do Faraó Sarai, ainda Abrão mantém o
segredo dele que, na verdade, ela é esposa de Abrão. Quando faraó descobre a verdade, ele está irritado e expele
Abrão e tudo o que é dele, do Egito. Acho que Abrão colocou-se em maior risco de ser morto pela ira do Faraó,
que se ele não mentiu sobre ela.

Lição de Deus para nós
Sempre estou confuso porque Deus incluiria esta história para lermos. Mas sei que eu tenho tomado a
tempo para decompô-lo; Por que posso ver um par de razões. Esta história mostra, como mentir ou dar falso
testemunho traz conseqüências ruins, que tinha Abrão sido sincero desde o início ele teria evitado a ira do faraó.
Esta história também mostra algo que já falei sobre este estudo da Bíblia, e é por isso que outras
civilizações que não adoram o Deus da criação têm ainda um conjunto de moral semelhante a isto que Deus
exige de seus santos. Nesta história, faraó exibe tal moralidade, o que é que é errado para se envolver em
adultério, mesmo que os egípcios da época são tão pagãos como você poderia obter.
Isto segue completamente com minha declaração de que, apesar de você conseguir a mesma moralidade
como Deus, não é salvas pelo seu trabalha sozinha; Você ainda precisa dar adoração a Deus como Deus ordena.
Talvez esta seja a lição de que Deus está revelando para nós em dar-nesta história.

Fora do Egito
E Abrão subiu fora do Egito, ele e sua esposa, e tudo o que ele tinha e muito com ele, para o sul.
Gênesis 13:1
Se você olhar para um mapa da região, para Abrão para fora do Egito vieram da cidade de Memphis,
que era a antiga capital do Egito, ele teria de viajar a nordeste, não do Sul. Só posso supor que na tradução do
texto original alguém tem a direção errada, ou o que se entende é que Abrão voltou para a área sul das terras de
Canaã, o que equivale a dizer que o autor desta história usou a cidade de Jerusalém e o ponto de referência e
não a cidade de Memphis.

E Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E ele continuou suas jornadas do Sul até Betel,
até o local onde sua tenda tinha sido no início, entre Betel e Hai; até o local do altar, que ele tinha feito lá no
primeiro: e aí Abrão chamada o nome do senhor. Gênesis 13:2-4
Do Egito, Abrão retorna para a montanha que eu sugiro para ser o eventual local de Jerusalém e
enquanto lá dá oração a Deus novamente. Estes próximos nove versos não têm nenhuma influência sobre o que
estou dando a discussão, então eu vou pular em frente.
E o senhor disse a Abrão, depois que o lote foi separado dele, "Levante agora teus olhos e olha desde o
lugar onde sua arte para o norte e para o Sul, e a leste e oeste: por toda a terra que vês, te darei e à tua
descendência para sempre." Gênesis 13:14-15
Mais uma vez Deus promete terra Abrão. De versos que eu não incluí, é meu entendimento que Abrão é
ainda na montanha, quando Deus faz essa promessa. Nunca foram a Israel, então não tenho ideia de quão alta
que desta montanha situa-se acima do resto do terreno circundante, mas vejo que Abrão como em pé no topo da
montanha procurando em todas as direções do e ver tudo isso que Deus prometeu-lhe.
E farei a tua descendência como o pó da terra: assim que, se um homem pode numerar o pó da terra,
então tua semente também são numerados. Gênesis 13:16
Mais uma vez Deus promete a Abrão que sua semente será numerada como o pó da terra, ainda, neste
ponto, Abrão ainda não tem filhos, Sarai ser estéril. Para mim, isto, dá suporte para o meu entendimento que
não é os descendentes de sangue de Abraão ou Jacó, que Deus está se referindo a como sua semente, mas para
aqueles que gostam de Abrão acredita que a palavra e as promessas de Deus.
Levante-se, atravessar a terra no comprimento do mesmo e a amplitude do mesmo; Pois darei a ti.
Gênesis 13:17
Então Abrão removido de sua tenda e veio e habitou a planície de Manre, que está em Hebron e aí
construiu um altar ao senhor. Gênesis 13:18
Mais uma vez Abrão constrói um altar ao Deus, e assim lugares mais um limite para as terras prometeu a
ele por Deus.

Resgatando muito
Os próxima vários versículos não são necessários para chegar ao ponto que estou escrevendo sobre isso,
então eu vou apenas dar um resumo do que eles são, embora eu aconselho você a ir a sua Bíblia e lê-los na sua
totalidade para si mesmo.
Abrão se estabeleceu na área de Hebron, que está na mesma área geral das cidades de Sodoma e
Gomorra. Uma guerra irrompe entre as duas cidades, que na época eram muito ricas no comércio de sal e outros
reis locais. Em primeiro lugar, Abrão é neutra para os combatentes. O resultado final da guerra Sodoma e
Gomorra foram derrotados, e o outro reis tomar como resgate de grande parte da riqueza das duas cidades bem
como muito do sobrinho de Abrão e tudo o que pertence a ele. Quando Abrão soube que tinham sido levadas
muito e suas posses como parte dos despojos de guerra, ele construiu um pequeno exército de seus próprios
servos e fui livre muito de seus captores.
E ele trouxe de volta todos os bens e também trouxe novamente muito seu irmão e seus bens e as
mulheres também e as pessoas. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo após seu retorno de abate de
Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é dale do rei. Gênesis 14:16-17
Como estes versos sugerem, Abrão e seu pequeno exército, não só derrotar os outros reis, mas mataram
eles. Esses reis tinham derrotado os exércitos combinados de Sodoma e Gomorra, no entanto, Abrão, com 318
única em seu exército era capaz de matá-los. Este é o testemunho do poder de Deus com aqueles que Deus dá a
suas promessas e quem tem fé nessas promessas.

Sacerdote do Deus Altíssimo
E Melchizedek rei de Salém trouxe pão e vinho: e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14:18
Este versículo me surpreende mais uma vez. Até ler este versículo eu pensei que Abrão foi o primeiro
patriarca da verdadeira adoração a Deus, mas este verso está nos dizendo que a verdadeira adoração de Deus já
foi estabelecida e que o rei de Salém foi sacerdote em serviço para a criação de Deus.
Abrão não veio da terra de Canaã; Ele cresceu na cidade de seu, que é na região sudeste da
Mesopotâmia. Mais tarde na vida, seu pai levou a família para a cidade de Harã, que é no noroeste da
Mesopotâmia. O que estou tentando dizer, é que ele não teve nenhum contato com o culto já estabelecido a
criação de Deus de que evidentemente existiam nas terras de Canaã, antes de chegar lá.

Então tenho que fazer a pergunta, "por que Deus escolheu Abrão, quando havia outros sem dúvida na
terra de Canaã que já dei a adoração a ele." Lembro-me de uma resposta possível. Apesar da Canaã sabiam de
Deus e deram a adoração a ele, eles não eram puros dessa adoração, Considerando que Abrão revelou que ele
era puro, mesmo sem um tempo de vida da tradição e do conhecimento.

Por que Deus escolheu Abrão
Abrão veio de uma família de artesãos, que fez sua renda de escultura e escultura estatuetas
representando os deuses pagãos muitas das terras da Mesopotâmia. Reza a história, Abrão tinha acabado como
um ícone e foi colocá-lo na prateleira em frente a loja onde trabalhava a família dele. Como ele era colocá-lo na
prateleira, alguém viu o ícone e comprou-o imediatamente. Um súbito clarão de conhecimento veio a Abrão.
Este homem ia levar para casa o ícone e coloque-o em uma prateleira em um lugar honrado e ele então se
ajoelhar e rezar para ele. Abrão percebeu que ele tinha criado o ícone de um pedaço de pedra, então como
poderia ele ser um Deus e, em seguida, como só poderia ser digno de ser adorado? Com essa percepção, Abrão
começou a procurar o verdadeiro Deus. Uma noite, enquanto olhando o céu de noite, Abrão viu toda a
maravilha dos céus e sabia que seria ali onde o verdadeiro Deus seria, então ele começou a falar para o céu,
pedindo a Deus para se revelar a ele.
Abrão estava por sua própria natureza, um indivíduo moral, o que não era incomum no povo da região,
então Deus tomou conhecimento dele, por isso, mas quando Abrão começou a procurar Deus diretamente, e em
seguida para dar a oração a Deus, o senhor foi movido com amor por Abrão.
Eu posso ver como Deus encontrando alguém puro na fé em uma terra que não dada a adorando a ele,
que ele decidiu enviar Abrão em sua jornada para a Canaã. Desta forma, ele daria Abrão uma conexão para um
culto estabelecido, mas mais para revelar da Canaã, a pureza da fé de Abrão. Desta forma, Deus está usando
Abrão como um exemplo para todos os que procuram Deus.
E ele (o rei de Salém, Melchizedek) abençoou e disse: "Abençoado seja Abrão do Deus Altíssimo, o
possuidor do céu e da terra: E bendito seja o Deus Altíssimo, que tem entregue teus inimigos nas tuas mãos." E
deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14:19-20
O rei de Salém, pelo menos, reconhece a mão que Deus tinham na derrota dos outros reis, e como Deus
tem apontados Abrão na graça de Deus.
A palavra "dízimo" é definido pelo dicionário Encarta como: um décimo de renda ou produto de
alguém pago voluntariamente para o apoio de uma igreja ou seu clero. Isto acima de verso,

portanto, está me dizendo, que Abrão deu para o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, um décimo de sua
renda. A questão é que renda? Como você verá a seguir, Abrão lucrou nada de seu conflito com os outros reis.
Um significado alternativo do acima é que Abrão recebeu um dízimo dos reis de Sodoma e Gomorra e
os outros reis dessa mesma área geral. Eu vejo isto como uma possível interpretação por causa desses reis
gratidão para destruição de Abrão de seus inimigos.
E o rei de Sodoma disse a Abrão, "Dê-me as pessoas e levar as mercadorias para ti mesmo. Gênesis
14:21
Mesmo que o rei de Sodoma tinha sido derrotado pelos outros reis e, portanto, deu assistência não Abrão
quando Abrão a batalha com os outros reis, o rei de Sodoma ainda esperava que Abrão daria uma parcela de
seus despojos a ele.
E Abrão disse ao rei de Sodoma, "Eu levanto minha mão ao senhor, o Altíssimo Deus, o possuidor do
céu e da terra, que eu vou nota leve de um thread mesmo para um latchet de sapato, e que não tomarei
qualquer coisa que é tua, para que tu shouldest dizer, fiz Abrão rico: salvar apenas o que os jovens têm comido
e a parte dos homens que foi comigo, Aner, Escol e Manre; deixá-los tomar a sua porção." Gênesis 14:22-24
Abrão responde informando o rei de Sodoma que não existem nenhum despojos, que Abrão não levou
nada que já não pertence a ele, ou seja seu sobrinho Lot e todas as suas posses e servos.

Primeiro pacto de Major
Há três principais convênios que Deus fez com a humanidade.
O primeiro Convénio foi o que ele fez com Abraão, por causa do seu filho Isaac; Porque Abraão creu
as promessas e a palavra de Deus.
O segundo pacto é então uma continuação e uma expansão da primeira aliança, que foi feita com Moses
e da nação de Israel; Porque Jacob tinha superado seus pecados e tinha alcançado o arrependimento e o perdão
de Deus e do irmão de Jacob, e também porque os doze filhos de Jacó superaram seus pecados e foram
perdoados por Deus.
O terceiro e final da Aliança que é centrado em ter as leis de Deus escrita em nossos corações, que se
relaciona com toda a adoração verdadeira que foi estabelecida por meio de Abraão e Jacó, bem como a nossa
aceitação, os ensinamentos de Jesus, que diz respeito à nossa abraçando de moralidade do Deus e nosso trabalho
é fazer a moralidade de Deus nossa moralidade.

O primeiro pacto surgiu da crença de Abraão, ou vamos dizer "fé" na palavra e promessas de Deus,
mesmo que a lógica sugere que as promessas eram impossíveis de ser cumpridas. Abraão creu a palavra de
Deus, apesar de quão impossível eles talvez tenha parecido aos outros ou talvez até mesmo a Abrão próprio.
Depois destas coisas veio a palavra do senhor a Abrão numa visão, dizendo: "não tenha medo, Abrão:
Eu sou o teu escudo e teu superior grande recompensa. E disse Abrão, "Senhor Deus, que queres tu dá-me,
vendo eu ir sem filhos, e o mordomo da minha casa é este Eliezer de Damasco?" Gênesis 15:1-2
Como você pode recordar, Abrão tinha 75 quando ele começou sua jornada, e a minha versão da Bíblia
King James diz-me que no momento em que partiu, era por volta de 1920 A.C., e que a guerra com os outros
reis da região de Canaã a tomou lugar em cerca de 1917 A.C. e no momento da conversa com Deus os dois
versículos acima ocorre entre Deus e Abrão , é por volta de 1913 A.C.. Isto faria Abrão cerca de 82 anos de
idade.
E Abrão disse: "Eis que, me não deu nenhuma semente: e, eis um nascido na minha casa é meu
herdeiro." Gênesis 3:15

Um filho é prometida
Com a idade de 82, Abrão tem ainda nenhuma criança e nenhum filho para ser seu herdeiro, o que é, só
posso supor, como Abrão define sua semente. Como tenho mostrado anteriormente, a semente de Abrão não é
seus descendentes de sangue, mas todos aqueles que, como Abrão, vai ter fé, na palavra e promessas de Deus,
através de sua crença de que Deus irão realizar aquilo que ele promete.
E, eis que, a palavra do senhor veio-lhe, dizendo: "isto não será teu herdeiro; Mas aquele que virá de
tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. Gênesis 15:4
É uma coisa de olhar para o futuro e ver uma multidão de pessoas tudo na fé e verdadeira adoração de
Deus, mas para realizar esse futuro, o conhecimento de Deus precisa ser manifestada nos corações e nas mentes
das pessoas. É desta forma que Deus dá outra promessa a Abrão, que Abrão terá um filho e ele virá adiante
Abrams próprias entranhas.
E ele o trouxe para a frente no exterior e disse: "agora olhe para o céu e contar as estrelas, se és capaz
de numerá-los:" e ele disse-lhe: "e tua semente será." Gênesis 15:5

Esta é a terceira vez que Deus fez esta mesma promessa a Abrão; que a semente de Abrão será tão
grande que será mais do que a capacidade de contar.
E ele acreditava no senhor; e ele (Deus) contado (a crença) com ele por causa da justiça. Gênesis 15:6
Mais uma vez Abrão acredita que a promessa de Deus. Eu não vejo nestas páginas que Abrão nunca
deixou de acreditar Deus só que sete ou oito anos se passaram desde a primeira promessa e Abrão é ainda sem
um filho, e ainda mesmo assim, Abrão acredita que Deus lhe dará um filho, mesmo que ele e sua esposa Sari
são além da idade da criança tendo.

Parte do Deus da Aliança
E ele disse-lhe: "Eu sou o senhor que trouxe-te de tua dos caldeus, para te dar esta terra, para herdá-la.
Gênesis 15:7

Lembre-se: Deus prometeu Abrão todas as terras do Rio Eufrates através da Arábia, o sul para o rio
Nilo e a terra do Egito. Eu quero dizer isto para que você vai entender, que em nenhum momento da história
tem a semente de Abrão, a nação de Israel já exerceu controle sobre toda esta terra. Isto é porque esta é uma
profecia sobre o fim dos dias. No fim dos dias, depois que Satanás foi derrotado, a semente de Abrão, aqueles
que crêem nas promessas e palavra de Deus através da fé e a semente de Jacó, que superaram seus pecados,
tomará posse de toda essa terra.
E ele (Abrão) disse: Senhor Deus, pelo qual conhecereis que deve herdá-la? Gênesis 8:15
E ele (Deus) disse-lhe: "leva-me uma novilha de três anos de idade e uma cabra de três anos de idade e
um carneiro de três anos, uma rola e um jovem pombo. Gênesis 15:9

O início do convênio
Hoje, quando entrar em um contrato com o outro, podemos preparar documentos com todos os vários
aspectos do acordo, e então ambas as partes assinar os documentos como forma de finalizar o negócio. Isto não
era possível em 1913 A.C. ou com Deus, então Deus inicia uma alternativa para assinar documentos.
E ele tomou-lhe todos estes e dividiu-os no meio e colocou cada peça um contra o outro: mas os
pássaros dividido ele não. Gênesis 15:10

Dos tempos antigos, a riqueza de um homem foi medida pelo número de gado, ovelhas, cabras, etc., que
possuía. Tomando estes animais listados acima e em seguida chacinarem como um sacrifício, Abrão está dando
pagamento parcial em troca de promessas de Deus e como substituto para assinar documentos como uma forma
de certificar o contrato.
E quando as aves desceu sobre as carcaças, Abrão afastou-os. E quando o sol estava descendo, um
profundo sono caiu sobre Abrão; e, eis, um horror de grande escuridão caiu sobre ele. Gênesis 15:11-12
Após ter estabelecido estes animais mortos como oferenda a Deus, o dia progrediu na durante várias
horas sem qualquer aparente aceitação por Deus da oferta. Quando aves caiu sobre as carcaças para comê-los,
Abrão enxotou-os embora. Depois de um tempo Abrão cresceu cansado e caiu em um sono profundo, onde ele
foi dado uma visão de Deus.

Me lembro com Adam: Deus o levou a entrar em um profundo sono, e então quando ele
acordou, Deus lhe presenteou com Eva, sua mulher. Eu vejo isto como uma situação semelhante. Abrão tem
chamado de Deus, "quando eu terei um filho, para ser meu herdeiro?" Durante este sono, então Deus está
realizando que o que ele deve para que Abrão pode ser pai. Isso é apenas minha opinião, não há nada na história
ou na escritura que dá suporte a ele, excepto o seguinte verso.
E ele disse Abrão, "certeza de que tua semente será um estranho em uma terra que não é deles e deve
servi-los; e eles serão afligirem quatrocentos anos; e também que a nação, quem eles devem servir, irá julgar:
e depois serão eles saem com substância grande. " Gênesis 15:13-14
A palavra "garantia" é definido como: alguém que compromete-se que do outro obrigações
serão respeitadas no caso padrão, a condição ou qualidade de ser certeza. Os versos acima
estão dando a profecia do tempo que Jacob e sua prole cairá sob a escravidão do Egito por 400 anos, e quando
eles finalmente são liberados da escravidão que eles terão a substância na forma de riqueza.
E vós deveis ir para teus pais em paz; vós deveis ser enterrado em uma idade boa. Mas na quarta
geração que virá para cá novamente: para a iniqüidade dos amorreus não está ainda completa. Gênesis 15:1516
Deus está dizendo Abrão de eventos futuros relativos a semente que não ocorrerá até muito tempo
depois que Abrão entrou em seu túmulo. Esta é uma previsão do tempo que os filhos de Jacó, neto de Abrão,
que serão escravos na terra do Egito por quatrocentos anos. Em seguida, Deus adiciona esta profecia que os
filhos de Jacob vai voltar do Egito com grande riqueza, mesmo que eles tinham sido escravos.

Deus fez promessas a Abrão, mas não há ninguém acima de Deus, que podem assumir a
responsabilidade de parte Deus no contrato, se Deus devem padrão, então Deus devem dar um fiador de si
mesmo. Isso é realizado pela honra e caráter moral que é de Deus, que quando uma promessa é feita, Deus irão
cumpri-la à sua conclusão, e que ele é honrar o limite para fazer isso.
Nesta era do tempo em que eu vivo, honra pessoal de um homem é perdida tudo, mas com todos os
traços de personalidade imoral que os homens de hoje vivem. Mas, no tempo de Abrão, a honra de um homem
era mais importante para ele do que sua vida. Então, para Deus a fazer tal uma promessa a Abrão foi suficiente
para Abrão para aceitar e acreditar.
E veio a passagem, que, quando o sol se pôs, e era escuro, eis um forno de fumo, e uma lâmpada
ardente que passou entre os pedaços. Gênesis 15:17
Finalmente, depois que o sol tinha ido para baixo e estava escuro, as peças dos animais oferecidos foram
consumidas por um incêndio, causado por Deus. Neste Deus está mostrando a sua aceitação da oferta e aceitou
que Abrão aceitou parte do Deus da Aliança, como enunciado por Deus, selando, assim, o contrato entre eles.

Deus dá terra
No mesmo dia o senhor fez um pacto com Abrão, dizendo: "a tua semente tenho dado esta terra, desde o
rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates:" Gênesis 15:18
Mais uma vez Deus vozes a sua parte e contribuição para a aliança, aquilo que Deus promete em troca
de promessas que ele vai precisar de Abrão para compensar sua parte do acordo. Mais uma vez, eu quero que
você entenda que em nenhum momento da história da nação de Israel ou os filhos de Jacó nunca possuiu todas
as terras, sendo dadas a Abrão. Isso é porque não está sendo dada para os descendentes de sangue de Abraão,
mas para aqueles que, no fim dos dias, vai acreditar na palavra de Deus como Abraão faz, é para os Santos de
Deus que é dado a esta terra. É os Santos de Deus que são a semente de Abraão e os filhos de Israel.

Jardim de Eden
Pode ser do seu interesse que as fronteiras das terras dadas a Abraão e sua semente são essencialmente
os mesmos como as fronteiras do jardim de Eden conforme descrito em:
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 a terra de Havilá, onde há ouro; e o ouro de que a terra é bom: em

terceiro lugar está o bdélio e a pedra ônix. 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. E o Senhor Deus tomou o homem e colocá-lo para o jardim de Eden para vesti-lo e mantê-lo.
Gênesis 02:10-15
Isso me faz pensar se a razão pela qual a montanha em que Jerusalém e o templo estão construído é um
lugar sagrado, é porque é onde Adam uma vez morada, e onde Deus viria para comungar com Adam um dia por
semana, o sétimo dia sagrado, o dia de sábado.

Um filho nasce
Mais uma vez, vou saltar para a frente alguns versos, mas novamente eu encorajá-lo a ler estas páginas
da Bíblia, então você vai entender por que Hagar dá Abrão um filho primeiro e não o Sari.
E Hagar bare Abrão um filho: e Abrão chamou o nome do seu filho, que Hagar desencapada, Ismael. E
Abrão tinha oitenta e seis anos de idade, quando Hagar bare Ismael a Abrão. Gênesis 16:15-16
Como você vai lembrar dos versos que eu pulei, Hagar foi a serva a esposa de Abrão Sarai e Sarai não
ser capaz de dar um filho a Abrão deram sua criada a Abrão como sua concubina, e foi a partir dela que nasce
primeiro filho de Abrão.
Uma pontuação é de vinte anos, por quatro pontuação é anos oitenta e seis, então, Abrão é 86 anos
quando Ismael nasceu. Esta promessa de Deus de Abrão a dar um filho foi cumprido ou tem.

Deus diz a Abrão para ser perfeito
E quando Abrão tinha noventa anos de idade e 9 anos, o senhor apareceram a Abrão e disseram-lhe,
"Eu sou o Deus todo-poderoso; caminhar antes de mim, e sê perfeito. E eu farei minha aliança entre mim e ti e
te multiplicará excessivamente." Gênesis 17:1-2
Abrão é 99 anos quando Deus falar com ele, neste versículo, o que tornaria Ismael 13 anos de idade.
Você já pensou que o que Deus quer dizer quando ele disse a Abrão para ser perfeito?

Definição perfeita
O dicionário define perfeito como: sem erro, falhas ou defeitos, excelentes ou ideais em
todos os sentidos. De que maneira então que Deus quer Abrão para ser perfeito? A resposta é, da maneira
que Abrão adora Deus, e da forma de moralidade que Abrão espelha a moralidade de Deus. Isto é como Deus
define a perfeição. Deus pede isso de Abrão e suas sementes, são aqueles que são perfeitos em seu amor e
adoração a Deus, que são a semente de Abraão.
Deixe-me te dar minha definição do que é a expectativa de Deus, do meu ser perfeito é. Centra-se sobre
o primeiro mandamento de Jesus, "amor de Deus, com todo seu coração, alma, mente e força." Para fazer
isso, você precisa primeiro se retirar todo o pecado. Isso só pode ocorrer se você sabe que pecado é, e o pecado
é definido nos dez mandamentos.

Assunto de Abraão para os dez mandamentos
Tudo isso me diz uma coisa; Abrão era esperado de Deus para guardar os dez mandamentos. Como você
sabe, os dez mandamentos não foram dadas a nós até Moses, certo? Na verdade, sempre existiram os dez
mandamentos; Eles só não foram codificados (escrito) até Moses. Como tenho mostrado na minha explicação
dos dez mandamentos, há dois aspectos ou partes os quatro primeiros dar instrução sobre como Deus ordena
que nós adoramos, e os últimos seis dá instruções sobre a base moral que temos de alcançar se desejamos
tornar-se um com Deus. Para ser perfeito na fé de Deus exige a manutenção de todos os dez dos dez
mandamentos. Falha em manter os dez mandamentos é o mesmo que a falha de ser perfeito. Em que Deus nos
diz que Abrão foi perfeito, me diz que Abrão também manteve os dez mandamentos, anos antes, tinham sido
codificadas e dadas a Moses e da nação de Israel.
E Abrão caiu sobre seu rosto: e Deus falaram com ele, dizendo: "quanto a mim, eis meu pacto é
contigo, e tu serás pai de muitas nações." Gênesis 17:3-4
Porque Abrão cai na cara dele, ele está mostrando a sua aceitação da autoridade de Deus sobre ele.
Quando te humilhe-se você mostrar seu respeito por aquele diante de quem você é humilhado. Abrão mortificase antes o Deus da criação, assim mostrando seu respeito e amor por Deus.

Deus renomeia Abrão para Abraão
Também não será o teu nome qualquer mais ser chamado de Abrão, mas teu nome será Abraão; para
um pai de muitas nações têm feito-te. E vos faça superior a fecunda e farei Nações de ti, e reis devem sair de ti.

Gênesis 17:5-6
E eu estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações para uma
aliança eterna, para ser um Deus, a ti e à tua descendência depois de ti. E eu darei a ti e à tua descendência
depois de ti, a terra em que tu és um estranho, toda a terra de Canaã, por uma posse eterna; e eu serei o seu
Deus. Gênesis 17:7-8

Definição de adoração
e eu serei o seu Deus: O que é preciso para ser um Deus para os homens? Se você não dá adoração
como é ordenado por Deus, então que Deus não é seu Deus. Somente aqueles que dão a adoração correta na
verdade estamos olhando a que Deus como sendo seu Deus.
Como tal, apenas dando "True e adoração correta" para a criação de Deus está mostrando que é o seu
Deus. Porque Deus nos deu mandamento quanto como estamos para dar essa adoração, devemos obedecer os
mandamentos, mais como ele vai saber que é a ele que devemos dar a nossa adoração?
Se o Deus escolheu a adoração é uma estátua ou alguma outra imagem de escultura, então não importa
como você escolheu para adorá-lo porque ele não está vivo e tem nenhum cuidado de uma maneira ou de outra.
Mas a criação de Deus é vida, e ele é também um ser senciente, quem se importa e comandos.
Consequentemente, é imperativo que você dar adoração para o Deus da criação, exatamente como ele ordena.
Se você é incapaz ou não quer dar adoração para o Deus da criação, exatamente como comandos, tão bem pode
dar adoração a um ídolo pagão. Deus nos diz, você me ama ou me odeia, não há nenhuma estrada média.

Parte Abraão do convênio
E Deus disse a Abraão, "Thou shalt manter minha aliança, portanto, tu e tua descendência depois de ti
em suas gerações. Este é o meu pacto que guardares, entre eu e tu e a tua semente depois de ti; "Cada criança
homem entre vós será circuncidada." e de vós devem circuncidar a carne do seu prepúcio; e será um símbolo
da aliança entre mim e você. Gênesis 17:10-11

Eu quero que você tome nota da palavra "Token," isso me diz, que a circuncisão é um gesto simbólico.
Isto não é algo que qualquer outro dos povos do homem já fez. Neste símbolo os judeus são assim processados
únicos entre as Nações do mundo. Quando um homem é circuncidado, é um lembrete permanente que ele não
pode ignorar o que ele está sujeito à lei de Deus. No caso da nação de Israel, eles estão sujeitos a mesma
perfeição que Deus impôs sobre Abraão, que é a manutenção dos dez mandamentos.
E vós devem circuncidar a carne do seu prepúcio; e será um token (símbolo) da aliança entre mim e
você. E ele que tem oito dias será circuncidado entre vós, todas as crianças do homem nas vossas gerações,
aquele que é nascido em uma casa, ou comprado com dinheiro de qualquer estranho, que não é de tua semente.
Gênesis 17:11-12
Aquele que é nascido em tua casa e o que é comprado com seu dinheiro, devem precisa ser
circuncidados: não sendo minha aliança na vossa carne por uma aliança eterna. E a criança homem
incircunciso, cuja carne do seu prepúcio não é circuncidado, que alma deve ser cortada do seu povo; Ele tem
quebrado a minha aliança. Gênesis 17:13-14

Deus renomeia Sarai a Sarah
E Deus disse a Abraão, "como para Sarai tua mulher, tu não deverás chamar seu nome Sarai, mas
Sarah será o nome dela ser. E abençoá-la e dar-te um filho também do la: Sim, abençoá-la, e ela será mãe de
Nações; Reis do povo devem ser dela. Gênesis 17:15-16
Então Abraão caiu sobre seu rosto e riu e disse em seu coração, "uma criança nascerá-lhe cem anos
atrás? E, Sarah, é noventa anos de idade, urso? " E Abraão disse a Deus: "O que Ismael pode viver diante de
ti!" Gênesis 17:17-18
Eu não tenho certeza se Abraão pede que Deus não lhe dar outro filho e diz a Deus, porque não Ismael, é
que ele não é meu herdeiro? Ou, pode ser que Abraham, conhecendo e crendo que Deus vão fazer como Deus
disse que faria e, portanto, preocupado com Ismael, que é o filho de uma concubina, Considerando que, o filho
mais novo vai nascer de sua esposa e, portanto, o herdeiro legítimo. Pareceu-me de meu estudo sobre a história
de Abraão, que ele amava a Ismael e, portanto, não queria um novo filho vir entre ele e de um filho que ele já
amou.
E Deus disse, "Sarah tua esposa suportará te um filho com efeito; e tu serás seu nome Isaac: e
estabelecerei o meu pacto com ele para uma aliança eterna e com a sua semente depois dele. " Gênesis 17:19

Depois de ouvir suas preocupações de voz de Abraão, Deus então reafirma que Sarah dará certamente
Abraão um filho e que o nome dele é Isaac e que será com Isaac e sua semente, que Deus estenderá sua aliança,
não de Ismael, filho de uma concubina.
Eu vejo isto como tendo o significado maior do que a maioria possa entender. Deus está dizendo que
Ismael é filho ilegítimo. Ismael é o filho de uma concubina e como tal não tem a legitimidade do filho da
mulher de Abraão. Este então refere-se ao adultério. Mesmo que Sarah deu a Abraão sua escrava, ainda o total
de adultério.

Lembre-se: Quando Deus deu Eva a Adão, para ser a esposa de Adão, Deus estava com esta lei,
definindo o casamento como sendo entreum homem e uma mulher. " Todas essas religiões que permitem para
a poligamia são por esta definição, engajar-se em adultério e como tal caem por ser na perfeição diante de Deus.
E quanto a Ismael, eu te ouvi: "Eis que eu ter abençoado, vai fazê-lo fecundo e multiplicar-se-lo
excessivamente; doze príncipes ele deve gerar, e farei de uma grande nação. Gênesis 17:20
Mas meu convênio estabelecerá com Isaac, que Sarah custeará a ti nesta hora programada no próximo
ano. E ele parou de falar com ele, e Deus subiram de Abraham. Gênesis 17:21

Isaac nasce
E o senhor visitou Sarah como ele disse, e o senhor fez a Sarah como ele havia falado. Para Sarah
concebido e desencapado Abraão um filho na sua velhice, ao tempo definido de que Deus tinha falado com ele.
Gênesis 21:1-2
E Abraão chamou o nome de seu filho que nasceu-lhe, quem Sarah nua para ele, Isaac. E Abraão
circuncidado seu filho Isaque, sendo oito dias de idade, como Deus lhe ordenara. Gênesis 21:3-4
E Abraão era um cem anos de idade, quando seu filho Isaac nasceu-lhe. E Sarah disse, "Deus tem me
fez rir, para que tudo o que ouvir se rirá comigo." E ela disse, "Quem teria dito a Abraão, que Sarah deveria
ter dado filhos tais, por ter-lhe nascido um filho na sua velhice." Gênesis 21:5-7
Isaac nasceu, portanto, um ano depois que Abraão foi circuncidado que tornaria Ismael 14, quando o
irmão nascer. Deus havia prometido a Abrão que lhe daria um filho e esse filho seria o pai de muitas nações e
patriarca da aliança com Deus. Quando Ismael nasceu, não tenho dúvidas de que Abraão assumiu que Ismael
era o cumprimento da promessa, mas Deus disse "não, não Ismael, mas Isaac será o herdeiro do pacto."

No momento quando Deus disse isto a Abraão, Ismael tinha 13 anos, e Abraão amava como um pai deve
amar o seu filho primogênito, então quando Deus lhe disse que Ismael não era o herdeiro, isto sem dúvida
angustiado Abraham. Neste tempo e cultura, quando um filho assumiu a riqueza do pai falecido, e havia a
possibilidade de outro filho, contestando essa herança, era comum que os irmãos a tentativa de matar uns aos
outros. Abraão era um homem de moral e deve, portanto, ficado horrorizado que seus filhos ia acabar odiando.
Como a história nos mostrou, esta preocupação não foi em vão, até hoje, quase 4.000 anos mais tarde, os filhos
de Abraão, Isaque e Ismael, ainda estão em guerra entre si.
Esta explicação sobre a história de Abraão e a primeira aliança com Deus é mais um exemplo de como
as histórias da Bíblia foram falseadas através da história. Eu era sempre o meu entendimento de juventude que
Abraão era feliz quando ele foi prometido o nascimento de seu filho Isaque, mas como você pode ver, esta foi a
notícia de que ele não queria ouvir. Eu também tinha sido do entendimento que Isaac foi o filho que Deus havia
prometido a Abraão, mas quando Sarah permaneceu estéril, ela deu sua serva a Abraão como concubina. Isto é
verdade, mas ele apareceu a Abraão que Ismael era o filho que Deus prometeram primeiro, e então Isaac foi
uma segunda promessa. Abraão amava Ishmael, e ele estava satisfeito em deixá-lo ser seu herdeiro. Com a
promessa de Isaac, Abraão sabia que apenas dor e discurso seria o resultado. É por isso que Abraão pediu a
Deus, "O que Ismael pode viver diante de ti!" Como você pode ver, este é um apelo que Deus não dar a Sara
um filho, que Abraão queria que Deus aceitou o Ismael, como herdeiro.

Os pecados de Jacó
Como com a história de Abraão, eu achar que é necessário que você sabe o contexto de quem era Jacob,
para que você vai entender por que Deus renomeado Jacob para Israel. Jacob foi renomeado Israel porque ele
superou seus pecados e reuniu-se com Deus e com seu irmão. É esta superação dos seus pecados que é
necessário que você compreender inteiramente por ele é a chave para compreender que se trata o terceiro pacto.
Não vou discutir todos os versículos, apenas aqueles que possuem pertinência para a personalidade e o caráter
de Jacó.
E Isaque tinha quarenta anos quando tomou Rebeca a esposa, a filha de Betuel o sírio de Padanaram, a
irmã de Labão o sírio. E Isaac suplicou ao senhor por sua esposa, porque ela era estéril: e o senhor foi
suplicou dele, e Rebeca sua mulher concebeu. Gênesis 20-21

Gêmeos, ainda, diferentes
E as crianças lutaram juntos dentro dela; e ela disse, "Se é assim, por que estou assim?" E ela foi para
indagar do senhor. E o senhor disse a ela, "duas nações estão em vosso ventre, e dois tipos de pessoas devem
ser separados dos tuas entranhas; e um povo será mais forte do que as outras pessoas; e o mais velho servirá o
mais jovem. Gênesis 25: 22-23
Esta é uma profecia dos descendentes de ambos os filhos de Isaac. Haverá "duas nações" ou duas
pessoas distintas e separadas. Eu vejo estes como os judeus e os outros que apesar da mesma fé como Abraão,
perderam seu caminho. Aqueles de Jacó foi para o Egito e foram escravizados, aqueles que permaneceram nas
terras dos cananeus, eram primos para os judeus, mas não foram dadas os dez mandamentos através de Moses.
Não um deve ser mais forte, mas lá é nenhuma indicação de qual nação ou a criança será o mais forte, e
que esta falando de força significa força física ou espiritual?

Nascimento de gêmeos
E quando seus dias a serem entregues foram cumpridos, eis que, lá eram gêmeos no seu ventre. E o
primeiro saiu vermelho, todo como um vestido cabeludo; e chamaram o seu nome Esaú. E depois que veio o
seu irmão para fora, e levou sua mão segure o calcanhar de Esaú; e seu nome foi chamado Jacob: e Isaac
tinha sessenta anos de idade (60 anos) quando ela bare-los. Gênesis 25: 24-26

Cada amado pelo outro progenitor
E os meninos cresceram: e Esaú foi um caçador astuto, um homem do campo; e Jacó era um homem
simples, habitando em tendas. E Isaque amava Esaú, porque ele comer da sua carne de veado: mas Rebeca
amava Jacob. 25:27 Genesis-28

Esaú vende sua primogenitura
E Almansil sod de Jacob: e Esaú chegou do campo, e ele foi fraco: Esaú e disse a Jacob, "alimenta-me,
rogo-vos, com essa mesma Almansil vermelho; Pois sou fraco: "Portanto, era o nome dele chamado Edom.
25:29 Genesis-30
A palavra "Sod" é a palavra traduzida da antiga palavra hebraica "Ziyd" que significa que quando você
procurá-lo na concordância da Bíblia "ver o" que é mais definido como: a rotatividade, fervura, bolha,

espuma ou espuma. Para mim, isto significa que o Jacob estava cozinhando alguma coisa quando Esaú veio
sobre ele no campo.
Isto é dado apoio pela palavra "Almansil" , que é definido como: um vegetal grosso ou sopa de
carne e vegetais. Essa descrição sugere-me um guisado, ao invés de uma sopa.
O acima nos diz que Esaú foi "Fraco" é por isso que ele diz Jacob para alimentá-lo. A palavra "Faint"
é definido como: prestes a desmaiar, ser fraco ou com tonturas, desmaiar, que me diz que Esaú,
um caçador, tinha sido para fora no sol quente a muito tempo e foi fraca ao ponto de exaustão.

Lembre-se: nesta cultura de seu dia, Jacó era o irmão mais novo e Esaú, o primeiro nascido e
herdeiro de alma a riqueza do seu pai. Isso geralmente significava que Jacob era subserviente com Esaú.
Quando Esaú diz Jacob para alimentá-lo, foi como o seu direito de comando.
E Jacó disse, "me vender este dia teu direito de primogenitura." Esaú e Jacó disse: "Eis que estou o
ponto de morrer: e que lucro este direito deve fazer comigo?" E Jacob disse, "Jura-me neste dia; e jurou-lhe: e
ele vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e Almansil de lentilhas; e ele
comer e beber e levantou-se e seguiu seu caminho: assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura.
Gênesis 25: 31-34
Eu sinto que em que a cultura e se Jacob amava seu irmão, ele teria ido com ele e dado a ele de sua
comida mesmo sem ter sido ordenado, por isso sinto que Jacob está sendo insensível com o fraco estado de
saúde que seu irmão estava em e, portanto, é falta de misericórdia e compaixão, que um homem de Deus deve
ter. No entanto, pode ser que Jacob foi insultado por Esaú quando Esaú deu o comando de Jacob para alimentálo, e é por esta razão que Jacob mostra tal falta de piedade.
Em vez disso, Jacob exige de seu irmão Esaú que ele deve pagar a comida dada a ele, sob a forma de
Jacob "me vender este dia teu direito de primogenitura." O que é o direito de primogenitura de Esaú? Direito
de primogenitura de Esaú é duplo, primeiro ele é o herdeiro de toda a riqueza de Isaac seu pai, e em segundo
lugar, Isaac é o patriarca da primeira aliança com Deus e como tal o patriarca da verdadeira adoração a Deus.
Isaac é a voz de Deus na terra. Portanto, significa que Esaú será necessária para continuar essa responsabilidade
sobre a morte do pai.
No presente que você pode ver que mesmo que Esaú foi o primeiro nascido e por lei o legítimo herdeiro
de tudo o que foi Isaac quando Isaac morreu, ele tinha pouco cuidado com isso e foi irreverente sobre sua
responsabilidade para com as pessoas que se baseou na Isaac para suas ocupações e na liderança de Isaac em

sua fé a Deus. Neste Esaú também foi desrespeitoso de Deus e a alta posição que ele estava a herdar, é por isso
que está escrito, "assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura."
Mesmo que eu criticava Jacob por não ter vindo para suas necessidades de irmãos, sem a necessidade de
compensação, isto foi mais a ver com Deus, colocando Esaú através de um teste para descobrir se ele amava a
Deus ou não. Eu diria que Esaú não passou no teste, é por isso que Deus não dá condenação aberta das ações de
Jacob na ocasião ou no próximo.

A decepção de Jacob
E aconteceu, que quando Isaac estava velho, e seus olhos estavam ofuscante, para que ele não podia
ver, ele chamou Esaú, seu filho mais velho e disse-lhe: "meu filho:" e (Esaú) disse-lhe: "Eis que, aqui estou eu."
Gênesis 27: 1
E ele (Isaac) disse: "Eis que agora estou velho, eu sei que não é o dia da minha morte: agora, portanto,
tomar, eu rezo a ti, tuas armas, tua aljava e teu arco e sair para o campo, e dar-me alguma caça; e me fazer
carne salgado, como eu amo e trazê-lo para mim, o que pode comer; que minha alma pode abençoe antes de
morrer." 27:2 Genesis-4
A coisa importante que estes versículos estão nos dizendo é que o Isaac é cego.
E Rebeca ouviu quando Isaque falou a Esaú, seu filho. E Esaú foi para o campo para caçar o veado e
trazê-lo. E Rebeca falou a Jacob seu filho, dizendo: "Eis que ouvi teu pai falar a Esaú teu irmão,
dizendo:"Traga-me a carne de veado e me fazer carne saborosa, que pode comer e abençoe diante do senhor,
antes da minha morte. Agora, portanto, meu filho, obedecer a voz de acordo com o que eu te ordeno. "Vai
agora para o rebanho e traga-me partir dali dois bons filhos das cabras; e vou fazer carne salgado para teu
pai, como ele ama: E tu deverás trazê-lo a teu pai, que ele pode comer, e que ele te abençoe antes da sua
morte. " Gênesis 27: 5-10

Lembre-se: Esaú é o filho mais velho de Isaac, e é óbvio que o Isaac pretende dar suas bênçãos com
Esaú e assim, dar Esaú é dono de todo esse Isaac como herança. Quando a esposa de Isaac Rebekah ouve isso,
ela comanda o Jacob para se envolver em uma decepção de seu pai.
Lembre-se também: que Esaú vendeu seu direito de primogenitura de Jacob para comprar comida,
portanto, é compreensível que Jacob sente que Esaú mais uma vez é insultá-lo por não cumprir com seu acordo.

Decepção é uma ferramenta usada por Satanás e como tal é um pecado contra Deus. Neste Jacob é pecar
contra o seu irmão, mas também contra Deus. Lembre-se, Esaú vendeu sua primogenitura a Jacó, então Jacob
tem direito de reivindicar a herança antes de seu pai, mas escolhe preferivelmente para recorrer a decepção. Isso
eu vejo como um pecado de Rebeca como Jacob, mas lembre-se, Deus tinha dito a Rebeca que o filho mais
velho serviria o filho mais novo, então Rebeca pode ter pensado que ela estava fazendo a vontade de Deus, que
eu acredito que ela era.
E Jacob disse a Rebeca, sua mãe, "Eis que Esaú meu irmão é um homem peludo, e eu sou um homem
liso: meu pai porventura vai sentir-me e eu parecerá com ele como um enganador, e trarei uma maldição sobre
mim e não uma bênção." Genesis 27-12
Como você pode ver, Jacob não vai cegamente em seu pecado, ele está plenamente consciente da
mentira está envolvido em.
E a mãe dele disse-lhe: "para mim ser tua maldição, meu filho: só obedecer a minha voz e vai buscarme-los." Genesis 27:13
Mas é também evidente que Jacob é um homem honrado em que ele não quer se envolver nesta
decepção, mas só por causa da insistência de sua mãe. Se eu não acredito que isso está acontecendo como é a
vontade de Deus, acho que a Rebeca é irmã de Eve, e que a decepção é a obra de Satanás.
E ele foi e buscado e os trouxe para sua mãe: e sua mãe fez carne salgado, como seu pai o amava. E
Rebeca levou belas vestes de seu filho mais velho, Esaú, que estava com ela na casa e colocá-los em cima de
Jacob, seu filho mais novo: E ela colocou as peles das crianças das cabras sobre suas mãos e sobre o liso do
pescoço: E ela deu a saborosa carne e o pão, o que ela tinha preparado, na mão de seu filho Jacob. 27:14
Genesis-17
E ele (Jacob) veio a seu pai e disse, "meu pai:" e ele disse, "aqui estou eu; Quem és tu, meu filho? "
Gênesis 27: 18
E Jacob disse a seu pai, "Eu sou Esaú, teu primogênito; Eu fiz de acordo como tu sabio me: Levanta-te,
eu te peço, sentar e comer da minha carne de veado, que tua alma me abençoe. " Gênesis 27: 19
E Isaac disse a seu filho, "como é que achaste isso tão depressa, meu filho?" E ele disse, "porque o
Senhor teu Deus trouxeram para mim." Genesis 27:20
Quero salientar a todos que lêem estas palavras, que Jacob cometeu outro pecado. Jacob contou uma
mentira para o pai dele e mais do que isso, na mentira dele fez Deus uma festa para a mentira. Jacob pode ter

tido causa legítima para extrair a bênção de Isaac para a herança, mas agora, ele cometeu um pecado pior ainda,
um insulto para a honra de Deus.
E Isaac disse a Jacob: chegue perto, rogo-vos, que pode sentir-te, meu filho, se tu ser o meu próprio
filho Esaú ou não. Genesis recém-chamados
Isaac é cego, ainda, que é evidente para mim que ele suspeito é decepção mesmo assim.
E Jacob me aproximei a Isaac seu pai; e ele sentiu-o e disse, "a voz é a voz de Jacob, mas as mãos são
as mãos de Esaú." E ele discerniu ele não, porque suas mãos estavam peludas, como as mãos de seu irmão
Esaú: Então ele abençoou-o. E ele disse: "Sois meu próprio filho Esaú?" E ele disse, "Eu sou". 27:22 Genesis24
Mais uma vez, Jacob diz uma mentira e comete outro pecado.
E ele disse, "trazê-lo perto de mim, e eu vou comer de carne de veado do meu filho, que minha alma te
abençoe. E ele trouxe perto dele, e ele comeu: e ele o trouxe de vinho, e ele bebeu. Genesis 27:25

A bênção de Jacó
E seu pai Isaac lhe disse: "chegue perto agora e beija-me, meu filho. E ele chegou perto e beijou-o: e
ele cheirou o cheiro das suas vestes e abençoou-o e disse, "o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo
que o senhor tem abençoado: portanto, Deus te dê do orvalho do céu e a adiposidade da terra e abundância de
milho e vinho: deixar as pessoas a servi-lo , e as nações se curvarão a ti: ser senhor sobre teus irmãos e
decepcionei arco de filhos da tua mãe te: amaldiçoado ser todo aquele que te amaldiçoarem e abençoado seja
aquele que te abençoa. 27:26 Genesis-29
Assim, Jacob recebe a bênção de Isaque seu pai, através de engano, mentiras e pecados contra Deus e
seu irmão. Esta bênção detém mais do que palavras, em receber esta benção, Jacob se torna o patriarca da
verdadeira adoração a Deus, e como tal, Deus designou a voz na terra. Isso estou convencido, Rebeca e Jacó
entendem, mas eu tenho minhas dúvidas sobre Esaú. Esaú sofre por não receber a bênção de seu pai, e a traição
de seu irmão, mas o fato de que ele tinha sido tão facilmente disposto a vender seu direito de primogenitura a
Jacó, faz-me pensar que não estava totalmente ciente de fazer aquele tão implicou.

Dor de Esaú
E aconteceu que, quando Isaac tinha feito a fim de abençoar a Jacó, e Jacob ainda era escasso saiu da
presença de Isaque seu pai, que Esaú seu irmão veio de sua caça. Genesis 27:30
E ele também tinha feito carne salgado e trouxe-o a seu pai e disse a seu pai, "Deixe meu pai levanta-te
e come da caça de seu filho, que tua alma me abençoe. Genesis 27:31
E Isaac, seu pai disse-lhe: "quem és tu?" E ele disse, "Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú." Genesis
27:32
E Isaac tremeu muito excessivamente e disse: "quem? Onde é ele que tem levado a carne de veado e
trouxe-me, e eu comi de tudo antes de tu chegastes e abençoaram-lo? Sim e ele será bem-aventurado. " Genesis
27:33
Para entender por que Isaac não poderia anular a bênção ele deu a Jacob, mesmo que foi dado sob uma
decepção, você precisa entender o poder que honra de uma pessoa significava naqueles tempos. Uma promessa
é uma promessa a ser cumprida. Apesar de Jacob provou para ser desonroso acoplando no engano, Isaac era um
homem honrado, que exigia que ele mantenha sua promessa a Jacó.
E quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, ele chorou com um choro amargo grande e superior e
disse a seu pai, "abençoe-me, nem de mim também, Ó meu pai." E ele disse: "teu irmão veio com cessarás e
tomou sua benção." Genesis 27:34-35
E ele (Esaú) disse, "não é ele justamente chamado Jacob? Pois ele tem suplantado-me estas duas vezes:
ele tirou o meu direito de nascença; e, eis que, agora ele nos tira minha bênção." E ele disse, "Hast thou não
reservada uma bênção para mim?" Genesis 27:36
E Isaac respondeu e disse a Esaú, "Eis que eu tê-lo feito teu Senhor, e todos os seus irmãos tenham eu
dado a ele por servos; e com o milho e o vinho têm sustentado com ele: e o que devo fazer agora a ti, meu
filho? " Genesis 27:37
E Esaú disse a seu pai, "tendes vós mas uma bênção, meu pai? Abençoe-me, nem de mim também, Ó
meu pai. E Esaú levantou a sua voz e chorou. Genesis 27:38

Isaac seu pai respondeu e disse-lhe: "Eis que tua tenda serão a adiposidade da terra e do orvalho do
céu de cima; e pela espada serás tu viver e servir-lhe-ás teu irmão; e isso acontecerá quando terás o domínio,
que vós deveis quebrar seu jugo de teu pescoço. Genesis 27:39-40
Nesta bênção que Isaac dá-se com Esaú, isso parece-me que Isaac está com raiva de Jacob para sua
decepção e disse Esau, que há apenas uma maneira de remover o jugo de Jacob fora pescoço de Esaú, e que é
com a espada. Se eu tivesse sido Esau, teria considerado tais palavras como meu pai me dando permissão para
matar o meu irmão. Isto é contrário à minha compreensão que Isaac é um com Deus e portanto nunca poderia
justificar um pecado como assassinato e vingança.
E Esaú odiava a Jacó por causa da bênção com que seu pai lhe abençoou: e Esaú disse no seu coração,
"os dias de luto por meu pai estão à mão; Então eu matarei meu irmão Jacob. Genesis 27:41
E estas palavras de Esaú, seu filho mais velho foram orientados a Rebekah: e ela enviou e chamou
Jacó, seu filho mais novo e disse-lhe: "Eis que teu irmão Esaú, acerca de ti, de conforto próprio,
Farmacotécnica matar-te. Agora, portanto, meu filho, obedeça minha voz; e levante-se, fugir-tu para Labão,
meu irmão Harã; e fica com ele alguns dias, até que a fúria do teu irmão virar: até raiva do teu irmão afastarte, e ele esquecer o que fizeste para ele: Eu a mandar, e buscar-te dali: por que deveria eu ser privado também
de ambos no mesmo dia? Genesis 27:42-45
Se você se lembra da cidade de Harã é a mesma cidade pai que Abrão tinha mudou com sua família para
depois de deixar a cidade de seu. Esta cidade é então no extremo norte quase ao que é chamado a Ásia menor
nos dias antigos e um pouco mais de 300 milhas de Gerar, como o avião voa. Isaque e Rebeca estão no
momento que se fixaram em torno da cidade de Gerar que é ao sul de Berseba e não muito longe da montanha
sagrada de Deus, onde será eventualmente construído Jerusalém.

Jacob, Rachel e Leah
E Rebeca disse a Isaac, "Estou cansado da minha vida por causa das filhas de Heth: se Jacob tomar
mulher das filhas de Hete, como estas que são das filhas da terra, que bem á minha vida faz-me?" Gênesis 27:
46
Mesmo que Isaac é envelhecido e cego, ele ainda é o mestre do seu agregado familiar. Ele ainda é o
mestre de suas filhas, do filho e solteira, independentemente da sua idade. Se Jacob simplesmente ir e deixar o
seu pai, que seria um insulto a seu pai, algo não feito naqueles tempos quando a honra de um homem era mais

importante do que a vida dele. Portanto, Rebekah estabelece uma desculpa para incentivar o Isaac para enviar
seu filho Jacob afastado por um tempo.
Nesta desculpa criada por Rebekah, Isaac pode ter visto uma maneira de impedir que Esaú realizando a
ameaça de matar Jacob. Talvez, Isaac tinha sido tão irritado que ele tinha errou com Esaú, e depois de pensar
nisso, decidi que seria melhor remover Jacob longe de Esaú. Também poderia ser que sendo tão zangado, que
Isaac não tinha nenhum desejo de ter Jacob em torno de mais, uma lembrança constante de sua decepção, então
por que mandá-lo para tão longe, ele permitiria, assim, sua própria raiva a diminuir.
Isaque chamou Jacó e abençoou-o e o acusou e disse-lhe, "não tomarás uma mulher das filhas de
Canaã. Levante-se, ir para Pandanaram, à casa de Betuel, pai de tua mãe; e te aceito uma esposa dali das
filhas de Labão irmão da tua mãe. Gênesis 28: 1-2
Se você der esse pensamento, você vai ver, que Isaac diz Jacob tomar uma esposa de uma das filhas do
irmão de sua mãe, que é tio de Jacob, e isso torna as filhas, primos de primeiro grau de Jacob. Hoje, isso não só
seria ilegal, que está sendo considerado incesto, ele também produzir prole deformado. No tempo de Jacó, que
era por volta de 1760 BC ou 3700 anos atrás, ele não era de nenhum e era uma ocorrência comum.
E Deus todo poderoso te abençoe e fazer te fecunda e multiplicar ti, que tu sejas uma multidão de
pessoas; e te dê a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência contigo, que tu possas herdar a terra em que tu
és um estranho, que Deus deram a Abraão. Genesis jutamente-4
Isaac deu a bênção de Jacob, e como ele disse, ele não conseguia desviar a volta de bênção. Portanto,
Isaac sabe que será através da linha de sangue de Jacob que se processará a aliança com Deus. Sabendo disso,
apesar de sua raiva com Jacob, Isaac cumpre seu papel quanto dando suas bênçãos e incentivando a Deus a
fazer o mesmo na pessoa e semente de Jacó.
E Isaac mandou embora Jacob: e ele foi para Pandanaram a Labão, filho de Betuel o sírio, o irmão de
Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Genesis 28:5

A escada de Jacob
E Jacob saiu de cerveja-sheba e foi em direção a Harã. E ele iluminado em cima de um determinado
local e ficamos lá a noite toda, porque o sol foi definido; e ele tomou das pedras daquele lugar e colocá-los
para os travesseiros e deite-se naquele lugar para dormir. 28:10 Genesis-11

E ele sonhou e eis que uma escada instituído na terra, e a parte superior dela chegou ao céu: e eis que
os anjos de Deus ascendente e descendente sobre ele. E, eis que, o Senhor levantou-se acima dele e disse: eu
sou o senhor, Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque: a terra onde por mentis, te darei e à tua
descendência; e tua semente será como o pó da terra, e tu shalt de mil espalhados no exterior, a oeste e a leste,
ao norte e ao sul: e em ti e na tua semente serão todas as famílias da terra sejam abençoadas. Qual Genesis14
Deus usa muitas maneira diferente de se comunicar com as pessoas em geral e com seus profetas que
são através de sonhos, enquanto você dorme e visões, enquanto você está acordado. Em Jacob está recebendo
uma visão de Deus em seus sonhos.
E, eis que, eu estou contigo e vai manter-te em todos os lugares branco tu fores e te trará novamente a
esta terra; Por que não deixarei a ti, até eu ter feito o que falei para te da. Genesis 28:15
Neste sonho, Deus se revela a Jacob, provavelmente pela primeira vez na vida de Jacob. Antes disso,
Jacob acreditava em Deus e sua moralidade, porque ele foi ensinado por seu pai, Isaac de Deus lei e promessas.
Vejo isso como a primeira vez que Deus está falando diretamente com o Jacob, e fazer promessas diretamente a
Jacó porque Jacob, tendo recebido a bênção de seu pai, agora é a voz de Deus na terra.
E Jacob despertado do seu sono, e ele disse, "certamente o senhor está neste lugar; e eu não sabia. E
ele estava com medo e disse, "este lugar é horrível! Este não é outro mas a casa de Deus, e este é o portão do
céu. 28:16 Genesis-17
Não estou feliz com o uso do tradutor da palavra "terrível" como sendo precisos à maneira que Jacob
me senti verdadeiramente sobre este lugar. A palavra "Dreadful" é definida como, extremamente ruim,
desagradável, prejudicial ou grave em seus efeitos, extremos em caractere ou grau, estes são
todas as conotações negativas e, em seguida, o dicionário continua a dar definições adicionais da mesma
palavra, inspiradora, maravilhosa ser muito bom ou agradável. Esta mesma palavra tem significados
opostos, dependendo do contexto em que a sentença e n fazem uso de.
Nesta situação com Jacob, dependendo de como o leitor das palavras Olha para ele, poderia ter qualquer
significado. Como você pode ver o contexto, Jacob desperta após o sonho e percebendo que era uma
comunicação de Deus, ele é pavor, não com medo, mas em alegria. Por esta razão, que eu sou do pensamento
que uma palavra com um significado único é mais adequado, sugiro a palavra maravilhosa, deve definir
melhor essa emoção que Jacob está se sentindo.

A palavra "Dreadful" é a palavra em inglês que substitui a antiga palavra hebraica "Yare" que também
pode significar a temer, mas que o medo é o mesmo tipo como se entende quando se diz a "temer a Deus,"
que como tenho mostrado antes também significa ter reverência para ou extremo respeito pelo. Eu
acredito que é neste sentido que deve aplicar-se aqui.
E Jacob levantou-se cedo de manhã e pegou a pedra que ele tinha colocar para os travesseiros e
configurá-lo para um pilar e derramou óleo sobre a parte superior dela. E ele chamou o nome daquele lugar de
Beth-el: mas o nome dessa cidade chamava-se Luz no primeiro. Gênesis 28-19
Porque Jacob tem este sonho neste lugar, ele considera o lugar como sendo Santo e então constrói um
pilar no local para marcá-la como um lugar sagrado. A coisa é, que não importava onde Jacob dormiu naquela
noite, Deus teria falado com ele. Não é o lugar que é sagrado, mas que Deus escolheu Jacó, e é, portanto, Jacob
que Deus tem feito sagrado.
Há apenas um lugar na terra que Deus descreve como sendo sua montanha sagrada, e que é o site da
cidade de Jerusalém e o templo de David.
E Jacó jurou um voto, dizendo: "se Deus estará comigo e me manterá desta forma que eu vou e me dará
pão para comer e vestes para vestir, para que eu volte para casa do meu pai em paz; Então, o senhor será meu
Deus: e esta pedra, que estabeleci para um pilar, deve ser a casa de Deus: e de tudo o que me dareis vai
certamente dar o décimo até o thee. " Gênesis 28: 20-22
Agora vou saltar à frente, para chegar ao ponto na história de Jacob que eu gostaria de ter a discussão de.
Deixo para você a ler os versos que eu deixei de fora.

Jacó e Raquel
E enquanto ele ainda falava com eles, Rachel veio com ovelhas de seu pai: para ela guardou. E
aconteceu que, quando Jacó viu Rachel, filha de Labão, irmão de sua mãe e as ovelhas de Labão, irmão de sua
mãe, que Jacob passou perto e tirou a pedra do poço a boca e molhou o rebanho de Labão irmão da sua mãe.
Gênesis 29-10
Três vezes nesses dois versos dizem-nos que a ovelha, a filha e o bem são as posses de Labão, irmão da
mãe de Jacob. Isso significa que Labão é tio de Jacob, e Rachel é prima de Jacob. Não estou certo porque Deus
era necessário repetir isso três vezes, com excepção ao garantir que os leitores estejam cientes do parentesco
entre eles.

E Jacob beijou Rachel, levantou a sua voz e chorou. E Jacob disse Rachel, que era irmão do seu pai, e
que ele era filho de Rebeca: e ela correu e contou a seu pai. Gênesis 29: 11-12
E aconteceu que, quando Labão ouviu as novidades do filho do Jacob a irmã dele, que ele correu para
encontrá-lo e abraçá-lo e beijou-o e trouxe-o para sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. Gênesis
buscardes

Carne e osso
E Labão disse-lhe, "certamente tu és meu osso e minha carne. E ele morada com ele o espaço de um
mês. E Labão disse a Jacó, "porque tu és meu irmão, shouldest tu, portanto, servir-me para nada? Diga-me
qual será teu salário? Genesis portanto-15
E Labão tinha duas filhas: o velho chamava Leah, e o nome da jovem era Rachel. Leah era concurso de
olhos; Mas Rachel era linda e bem favorecido. E Jacó amava Rachel; e disse, "Vou servir te sete anos por
Raquel, tua filha mais nova." 29:16 Genesis-18
Durante o tempo de Abraão e até recentemente, as filhas do homem eram dele para dar em casamento a
quem ele escolheu, a filha ter pouca ou nenhuma palavra a dizer na decisão. Neste tio Jacob pergunta o que
Jacob tomará como pagamento em troca de sua ida para trabalhar para seu tio. Jacob diz que ele vai funcionar
para o tio em troca de sua filha Rachel para ser sua esposa.
E Labão disse, "é melhor que eu dar a ela a ti, do que que deve dá-la a outro homem: fica comigo.
Genesis 29:19
Neste versículo, Labão, tio Jacob concorda com os termos definidos por Jacob, e o contrato é feito.
Agora vou saltar à frente, para chegar ao ponto na história de Jacob que eu gostaria de ter a discussão de.
Deixo para você a ler os versos que eu deixei de fora.

Hora de regresso a casa
E ele (Jacob) ouviu as palavras dos filhos de Labão, dizendo: "Jacob nos tira tudo o que era do nosso
pai; e daquilo que era do nosso pai ele tem ido toda esta glória." E Jacob contemplei o rosto de Labão e eis
que, não era para ele como antes. Genesis 15B-2

Se você ler os versos saltei por cima, você vai saber que no pagamento por mais de seis anos para além
dos sete que trabalhava para a mão de Leah e outra ele trabalhou para a mão de Rachel, Jacob estava receber
todo o gado, malhado e manchado e todas as ovelhas marrons e todos os manchados e salpicados entre as
cabras.
Deus enriquecido Jacob em que animais muito mais que nasceu eram do tipo que seria salário de Jacob
do que era manter a propriedade de Labão. Eu vejo isso como punição pelo modo que Labão forçada de Jacob a
trabalhar para ele por muitos anos, por não fazer jus ao seu contrato de trabalho com o Jacob, sobre a oferta da
mão de Rachel em casamento a Jacó após os primeiros sete anos.
E o senhor disse a Jacob, "retornar à terra de teus pais e teus parentes; e eu estarei contigo. E Jacó
enviou e chamado Rachel e Leah (suas esposas) para o campo a seu rebanho e disse-lhes: "Eu vejo semblante
do teu pai, que não é para mim como antes; Mas o Deus de meu pai foi comigo. Genesis 31:3-5
E sabeis que com todo o meu poder servi seu pai. E seu pai tem me enganou e mudou o meu salário dez
vezes; Mas Deus sofreram-lhe para não me magoar. 31:6 Genesis-7
Assim Deus tirou o gado de seu pai e lhes dado a mim. Genesis 31:9
E Rachel e Leah, responderam, disseram-lhe: "há ainda qualquer parte ou herança para nós na casa do
nosso pai? Nós não são contados dele estranhos: ele hath nos vendeu, e tem bastante também devorou nosso
dinheiro? Para todas as riquezas que Deus tem tirado o nosso pai é nossa e dos nossos filhos: agora, então,
que disse a ti, Deus fazer. " 31:14 Genesis-16
Tendo pediu e recebeu a aprovação de suas duas esposas, Jacob faz a decisão de remover a mesmo, suas
esposas, filhos, servos e animais das terras do seu tio.
Então Jacob levantou-se e defina seus filhos e suas esposas em cima do camelo; e ele levar todo o seu
gado e todos os seus bens que ele tinha ido, o gado de seu ser, que ele ficou na Padanaram, para ir a Isaac seu
pai na terra de Canaã. Genesis entrásseis-18
E Jacó seguiu seu caminho, e os anjos de Deus o conheci. E quando Jacó viu, ele disse, "Este é o
anfitrião de Deus: e ele chamou o nome daquele lugar de Maanaim. Gênesis 32: 1-2

Jacó envia uma mensagem para Esaú
E Jacó enviou mensageiros antes dele com Esaú seu irmão para a terra de Seir, o país de Edom. E
ordenou-lhes, dizendo: "Assim vos falarei para meu senhor Esaú;" Teu servo Jacob diz assim, eu tenho
sojourned com Labão e lá permaneceu até agora: e tenho bois e jumentos, rebanhos e derramarei e mulheres
servos: e mandei dizer a meu senhor, que eu posso achar graça em teus olhos. Gênesis 32: 3-5
E os mensageiros retornado a Jacó, dizendo: "Viemos ao vosso irmão Esaú e também ele vem conhecerte e quatrocentos homens com ele. Genesis 32:6
Então Jacob era muito medo e angustiado: e ele dividiu o povo que estava com ele e os rebanhos,
manadas e os camelos, em duas bandas; e disse, "se Esaú vem uma empresa e acabar com isso, então a outra
empresa que é deixada escapar. 32:7 Genesis-8
E Jacó disse: "Ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, o senhor que sádico a mim,
retornar a seu país e a teus parentes e vai lidar bem convosco: Eu não sou digno da menor de todas as
misericórdias e de toda a verdade, que tendes tirarás a teu servo; para com meu pessoal passei por esse
Jordan; e agora eu me tornei duas bandas. Genesis 32:9-10
Entregar-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú: porque eu o temo, para que ele virá e
castigar-me e a mãe com as crianças. E tu sádico, "Eu certamente te fazer bem e fazer a tua descendência
como a areia do mar, que não pode ser contado para a multidão. Gênesis 32: 11-12
Nesta oração a Deus, Jacob revela sua devoção a Deus e seu arrependimento dos pecados da sua
juventude. Nesta oração que Jacob também está mostrando que pôs sua vida e as vidas de suas esposas, filhos e
servos nas mãos de Deus.

Um presente de apaziguamento
E ele tem apresentado naquela mesma noite; e levou daquilo que veio a mão dele, um presente para
Esaú seu irmão; duzentas cabras e vinte bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, 30 camelos milch (ordenha)
com suas bundas de potros, kine,(cows) quarenta e dez touros, que vinte e dez potros. Genesis 32:13-15
E ele entregou na mão de seus servos, cada dirigiu por si mesmos; e disse aos seus servos, "Passar por
cima antes de mim e colocar um espaço entre o carro e dirigiu". E comandou a mais importante, dizendo que,
"quando Esaú meu irmão te meeteth e pede-vos, dizendo," cujo art thou? E mais brancos vais tu? E quem são

estes diante de ti? Então tu deverás dizer, "eles ser teu servo Jacob; é um presente enviado a meu senhor Esaú:
e, eis que, também ele está atrás de nós. " 32:16 Genesis-18
E então ordenou o segundo e o terceiro, e todos os que se seguiram a massa, dizendo: "Em dessa
maneira vos falarei a Esaú, quando vós encontrá-lo." E dizer-vos, além disso, "Eis que teu servo Jacob é atrás
de nós." Ele disse, "eu irá satisfazê-lo com o presente que me antecede, e depois vejo o rosto dele; porventura
ele vai aceitar de mim". Genesis 32:19-20
Então passou o presente diante dele: e se alojou aquela noite na companhia. E ele levantou-se naquela
noite e tomou suas duas mulheres e seus servos de duas mulheres e seus onze filhos e passou a ford Jaboque. E
ele os levou e o riacho de mandá-los e mandou que ele tinha. Gênesis 32: 21-23

Jacó luta com Deus
E Jacob foi deixado sozinho; e lá, lutou com um homem com ele até a quebra do dia. E quando ele (o
homem) viu que ele prevaleceu não contra ele (Jacob), ele (o homem) tocou o oco da coxa dele (Jacob); e o oco
da coxa de Jacob era fora do comum, como ele lutou com ele. Gênesis 32-25
E ele (o homem) disse, "Deixe-me ir, pois o dia quebra." E ele (Jacob) disse, "não te deixarei ir, exceto
Tu abençoa-me." Gênesis 32

Jacob prevalece
E ele (o homem, Deus) disse-lhe: "Qual é teu nome?" E disse ele (Jacob), Jacob." E ele (Deus) disse,
"seu nome não será chamado nenhum mais Jacob, mas Israel: para como um príncipe tendes poder com Deus e
com os homens e tens prevalecido." Gênesis 32: 27-28
A questão peço-lhe os leitores, "o que Jacob prevalecer sobre?" Você sabe o que Jacob prevaleceu
sobre e por isso, por isso, Deus renomeado Jacob para Israel? Sabendo que a resposta para isso, você vai
entender o significado de por que Deus se refere àqueles que seguiram Moses fora do Egito, os israelitas, e
porque Deus fez os filhos de Jacó, para ser um povo para além de todas as outras nações da terra.
Jacob pequei contra seu irmão e contra Deus, ele pecou nem um pecado que veio perto de ser contra o
Espírito Santo, que é um pecado imperdoável. Apesar de Jacob foi capaz de superar seus pecados e arrependerse-los diante de Deus, e então pediu a Deus que ele perdoá-lo, embora Jacob sentiu-se indigno de todas as
misericórdias que Deus lhe dera. Isto é porque Deus renomeado Jacob para Israel, e porque aqueles que

guardam os mandamentos de Deus e tem se superado seus próprios pecados, que são então israelitas e não
apenas os judeus.
E Jacó lhe perguntou e disse, "Diga-me, peço-te, o teu nome." E ele (Deus) disse, "onde é que tu
perguntar meu nome? E ele (Deus) abençoou-o ali. Genesis 32:29
Como você deve ter notado, Jacob pede a Deus o que é o nome dele, mas como você também deve ter
notado, Deus nunca responde. Israel passa a receber o perdão de seu irmão Esaú também, e é que os filhos de
Jacó, que Deus traz seus descendentes fora do Egito.

Segundo o Major aliança
Esta aliança foi com descendentes de Jacob através de Moses e aqueles que vieram do Egito, o qual
Deus formaram a nação de Israel. Mais uma vez estou pulando em frente na Bíblia para nos trazer para aqueles
versos que se relacionam com o assunto que estou discutindo com você, a árvore convênios de Deus.
E aconteceu ao longo do tempo que o rei do Egito morreu: e os filhos de Israel suspirou em virtude da
escravidão e choraram, e seu clamor subiu a Deus em virtude da escravidão. Êxodo 02:23
E Deus ouviu seus gemidos, e Deus se lembrou de sua aliança com Abraão, com Isaac e Jacob. E Deus
olhou para os filhos de Israel, e Deus tinham respeito-lhes. Êxodo 02:24-25

Moses, o Profeta de Deus
Então o senhor disse a Moses, "agora serás tu ver o que vou fazer ao Faraó: com uma mão forte deve
ele deixá-los ir, e com uma mão forte deve ele expulsá-los de sua terra." Êxodo 6:1

Nome Jeová do Deus
E Deus falou a Moses e disse-lhe: "Eu sou o senhor: e eu apareci a Abraão, a Isaac, e a Jacob, com o
nome de Deus todo-poderoso, mas pelo meu nome Jeová era que eles não conhecem. Êxodo 6:2-3
Neste versículo, Deus indicam que o nome dele é Jeová; Ele também dá a definição sobre o que
significa o nome, "Deus

todo-poderoso." Mas é mais que um nome; tem significado além de ser um

nome. O dicionário define Jeová como: uma tradução do Hebraico antigo do nome de Deus, como

usado na Bíblia. A Bíblia concordância mostra a palavra hebraica original para ser, "Yehovah", que é
definido como: auto-existente, ou eterno. Isto é derivado da palavra hebraica "Haya", que significa:
para existir, tornar-se ou para vir a passar Neste nome de Jeová, o nome de Deus é mais uma
declaração de fato ou um título e não tanto como um nome como um homem usaria um nome. Com homens há
muitos, então um nome é necessário para manter o controle de um homem do outro, há apenas um Deus,
portanto, nenhum nome é necessário, mas que as pessoas tinham uma necessidade de um nome para chamar o
Deus da criação, Deus lhes dá Jeová como uma maneira simples de dizer "Deus

todo-poderoso."

E também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de sua
peregrinação, em que eles eram estranhos. Êxodo 6:4
Há quatrocentos anos e muitas gerações, desde os dias de Jacó, e apesar de um pequeno traço do
conhecimento de Deus e sua relação com Jacob ainda pode existir, muitos de seus descendentes não podem ter
qualquer memória. Por esta razão, Deus lembra-los de quem eles são.
E também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, a quem os egípcios mantém em cativeiro; e lembrei-me
minha aliança. Êxodo 6:5

Deus pretende estabelecer uma nação
Portanto, diga aos filhos de Israel, "Eu sou o senhor, vou lhe trazer para fora sob os encargos dos
egípcios e livrá-lo-ei do seu cativeiro e irá redimir-te com um braço esticado para fora e com grandes
julgamentos: irá levá-lo comigo para um povo e eu serei para você um Deus : e sabereis que eu sou o Senhor
vosso Deus, que faz você debaixo dos fardos de egípcios. " Êxodo 6:6-7
E trarei você para a terra, respeito do que juro que dar a Abraão, Isaac e Jacob; e eu dou-te para uma
herança: Eu sou o senhor. Êxodo 6:8
No presente, Deus está a informar os filhos de Jacó que ele mais uma vez revelou-se com a finalidade de
colocá-los em uma nação própria, livre do jugo dos egípcios como uma maneira de manter sua promessa a
Abraão, Isaac e Jacó.
E o senhor disse a Moses, "Veja, eu te fiz um Deus a Faraó: e Aaron teu irmão será teu profeta. Thou
shalt falar tudo o que eu te ordeno: e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que ele mandou os filhos de Israel da
sua terra. Êxodo 7:1-2

Isto dá a Deus sua definição de que um profeta de Deus é. Deus fala a Moses, Moses diz Aaron, e Aaron
diz todos os outros. Moses é profeta de Deus, em que Moses ouve e depois repete a palavra de Deus, e Aaron é
profeta de Moses, Moses diz Aaron o que contar aos outros. Este então estabelece a seguinte definição do que
um profeta de Deus é: um a quem Deus fala, como Moses fala através de Aaron e Deus fala
através de Moses.
A razão pela qual que Aaron tem de falar para Moses é porque tem Moses que hoje seria chamado um
impedimento de fala. Moses podem fazer-se compreendido para aqueles que estão perto dele, mas ficar e falar e
fazer-se entendido como um grande número de pessoas está além de sua capacidade.

A praga sobre o Egito
E vou endurecer o coração do Faraó e multiplicar meus sinais e as minhas maravilhas na terra do
Egito. Mas o Faraó não serão ouvidos a você, que eu pode colocar minha mão sobre o Egito e trazer à luz os
exércitos de mina e meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito por grandes julgamentos. Êxodo 7:3-4
E os egípcios saberão que eu sou o senhor, quando eu estender minha mão sobre o Egito e tirar os
filhos de Israel, dentre eles. Êxodo 7:5
Neste, Deus pretende não só remover os filhos de Israel da escravidão dos egípcios, mas que ao fazê-lo,
ele revela seu poder aos egípcios também. Os egípcios são controlados por uma religião e seus sacerdotes que
são estabelecidos por Satanás. Dando pragas ao Egito, ele mostra seus deuses como sendo impotente e não
deuses. Como são todas as falsas religiões e falsos deuses. Deus está usando essa conta do êxodo para mostrar
não só os judeus e os egípcios que ele, Deus é o Deus todo-poderoso, mas o mundo inteiro e todos os homens
que viveram desde e ouvi esta história.

A vara se torna uma serpente
E falou o Senhor Moses e Aaron, dizendo: "quando faraó falarei a vós, dizendo:" mostrarei um milagre
para ti: "Então tu deverás digo a Aaron,"leva a tua vara e lançá-lo antes de Faraó e devem se tornar uma
serpente." Êxodo 7:8-9
Então faraó também chamou os sábios e os Magos: agora os mágicos do Egito, eles também fizeram
assim com seus encantos. Para eles derrubarem a cada homem sua vara, e tornaram-se serpentes: mas a vara
de Arão engolidas em suas varas. Êxodo 07:11-12

Se eu estivesse presente e vi com andorinha de snack do Aaron meu próprios olhos toda as cobras do
que os outros, eu teria dado a pausa e queria saber se todos que Moses tinham dito era de Deus. Porque senão,
como tal pode ser explicado?

O rio se transforma em sangue
E ele endureceu o coração do Faraó, que ele não ouvido como o senhor tinha dito. E o senhor disse a
Moses, "coração do faraó está endurecido, refuseth para deixar o povo ir. Vai-te a Faraó pela manhã; Io, vai a
água; e tu deverás ficar pela beira do Rio contra vem; e a vara que foi transformada a uma serpente tu deverás
tomar na tua mão. Êxodo 07:13-15
E vós deveis dizer-lhe: "o Senhor Deus dos hebreus hath me enviou a ti," dizendo: "Deixe meu povo ir,
que eles podem servir-me no deserto: e, eis que, até então tu apresentes não ouvir. Assim diz o senhor: "nisto
saberás que eu sou o senhor: Eis que derrotar com a haste que está na minha mão sobre as águas que estão no
rio, e eles devem estar se transformaram em sangue. E o peixe que está no rio, morrerá, e o rio deve feder; e os
egípcios devem detestar para beber da água do rio." Êxodo 07:16-18
E falou o senhor a Moses, "digo: Aaron, leva a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre
seus fluxos, em cima de seus rios e sobre suas lagoas e sobre todas as suas piscinas de água, que eles podem se
tornar sangue; e que pode haver sangue ao longo de toda a terra do Egito, tanto nos navios de madeira e em
vasos de pedra. Êxodo 07:19
E o magiciasn do Egito fê-lo com seus encantos: e o coração do Faraó foi endurecida, nem ele escutai;
como o senhor tinha dito. Êxodo 07:22
Porque os Magos tinham sido capazes de fazer como Moses e Aaron tinham feito, por transformar a
água em sangue, faraó mais uma vez não estava impressionado com o Moses. Estou impressionada, e eu
gostaria de saber como os Magos conseguiram duplicar o feito. É uma coisa para transformar a água em um
navio que se parece com sangue, como é o que os mágicos, mas o todo o rio Nilo? Vejo só Deus sendo capaz de
puxar aquele fora.
E todos os egípcios cavaram rodada sobre o rio para água de beber; para eles não podem beber da
água do rio. E sete dias foram cumpridos, depois que o senhor tinha ferido o rio. Êxodo 07:24-25

Infestação de sapo
E falou o senhor a Moses, "ir a Faraó e dize-lhe:"assim diz o senhor, deixe meu povo ir, que eles podem
me servir. E se você se recusar a deixá-los ir, eis que, derrotar todas as tuas fronteiras com sapos: e o rio trará
sapos abundantemente, que deve ir e vir em tua casa e nos teus aposentos e em cima da vossa cama e para a
casa de teus servos e sobre o teu povo e em teus fornos e em teus amasso calhas : E as rãs devem subir tanto
em ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Êxodo 8:1-4
E os mágicos fezcom-lo com seus encantos e cresceu em rãs sobre a terra do Egito. Êxodo 8:7
Então faraó chamou para Moses e Aaron e disse, "Entreat o senhor, que ele pode tirar as rãs de mim e
do meu povo; e vou deixar o povo ir, que eles podem fazer sacrifício ao senhor. Êxodo 8:8
E Moses disseram a Faraó, "glória sobre mim: quando deve rogar por ti, os teus servos e pelo teu povo,
para destruir as rãs de ti e de tuas casas, que podem permanecer no rio só?" Êxodo 8:9
E ele, (faraó) disse: "amanhã. E ele (Moses) disse, "seja segundo a tua palavra: que tu saibas que não
há como o Senhor nosso Deus. Êxodo 08:10
E as rãs devem afastar-se de ti e das tuas casas e de teus servos e do teu povo; Eles permanecerão no
Rio apenas. Êxodo 08:11
E Moses e Aaron saiu do Faraó: e Moses clamou ao senhor por causa dos sapos que ele tinha trazido
contra faraó. Êxodo 08:12
E o senhor fez segundo a palavra do Moses; e as rãs morreram fora das casas, fora das aldeias e fora
de campo. E os ajuntaram sobre montes: e fedia a terra. Êxodo 08:13-14
Mas quando faraó viu que havia trégua, ele endureceu o coração e não ouvidos como o senhor tinha
dito. Êxodo 08:15

Infestação de piolhos
E o senhor disse a Moses, "disse a Aaron, estende a tua vara e bater o pó da terra, que podem se tornar
piolhos ao longo de toda a terra do Egito. Êxodo 08:16

E os mágicos fezcom-lo com seus encantos para levar adiante os piolhos, mas não poderiam: Então
havia piolhos sobre o homem e sobre a besta. Os mágicos disseram a Faraó, "Este é o dedo de Deus: e o
coração do Faraó foi endurecida, e ele não ouvidos; como o senhor tinha dito. Êxodo 08:18-19
Não acho que o Faraó é uma pessoa de dim-witted, que depois de todas estas pragas; Ele ainda se recusa
a ver que ele é contra a criação de Deus e não apenas de Moses. Deus não quer faraó acquiescent ainda. Deus
quer tornar-se um exemplo do Egito e através de todas as Nações do homem vão saber que o exemplo, que
Deus é o todo-poderoso, e para se opor a ele é trazer a sua ira em cima de você.

Infestação de voar
E o senhor disse a Moses, "levantar-se cedo na manhã e diante de Faraó; Eis que vem para frente para
a água; e dizer-lhe: "Assim diz o senhor," "Deixe meu povo ir, que pode servir-me." Êxodo 08:20
Mais, se quiserdes que não deixe meu povo vai, eis que, enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os
teus servos e sobre teu povo e nas tuas casas: e as casas dos egípcios se encherá de enxames de moscas e
também o terreno sobre o qual eles são.

Israel está protegido
E eu vou cortar naquele dia a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nenhum enxames de moscas
devem estar lá; até o fim tu saibas que eu sou o senhor no meio da terra. E vou colocar uma divisão entre o
meu povo e teu povo: amanhã será este sinal ser. Êxodo 08:21-23
E Faraó chamada por Moses e Aaron e disse, "IDE, sacrificar ao seu Deus na terra." Êxodo 08:25
E Moses disse, "é não ver-nos e a fazer; para nós deve sacrificar a abominação dos egípcios ao Senhor
nosso Deus: Eis que devem sacrificar a abominação dos egípcios perante os seus olhos, e serão eles não nos
apedrejar? Iremos viagem três dias de para o deserto e sacrificar ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordenar.
Êxodo 08:26-27
E Faraó disse, "vou deixar você ir, que vos podem sacrificar ao Senhor vosso Deus no deserto; Só vós
não devem ir muito longe: rogar por mim. Êxodo 08:28
E Moses disse, "Eis que saio de ti, e rogo que será o senhor que os enxames de moscas podem partir do
Faraó, dos seus servos e do seu povo, amanhã: mas deixe Faraó não lida enganosamente mais não deixar as
pessoas irem para sacrificar ao senhor. Êxodo 08:29

E Moses foram de Faraó e suplicou ao senhor. E o senhor fez segundo a palavra do Moses; e ele
removeu os enxames de moscas de Faraó, para seus servos e de seu povo; Não restava uma. Êxodo 08:30-31
E o Faraó endureceu o coração neste momento também; Nem ele deixaria o povo ir. Êxodo 08:32

Morte do estoque ao vivo
Então o senhor disse a Moses, "ir até o Faraó e diga a ele, assim diz o Senhor Deus dos hebreus, deixe
meu povo ir, que eles podem me servir. Se você se recusar a deixá-los ir e murcha de segurá-los ainda, eis que,
a mão do senhor é sobre teu gado, que é no campo, com os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre
os bois e sobre as ovelhas: haverá um murrain muito grave. " Êxodo 9:1-3

Israel está protegido
E o senhor deve separar entre o gado de Israel e o gado do Egito: e lá será nada morra de tudo o que
os filhos de Israel. E o senhor nomeou um tempo definido, dizendo: "amanhã o senhor fará esta coisa na terra."
Êxodo 9:4-5
E o senhor fez aquilo no dia seguinte, e todo o gado do Egito morreu: mas do gado dos filhos de Israel
não morreu um. Êxodo 9:6
E Faraó mandou e eis que, não tinha nenhum do gado dos mortos israelitas. O coração de Faraó estava
endurecido e ele não deixou o povo ir. Êxodo 9:7

Furúnculos o povo do Egito
E o senhor disse a Moses e Aaron, "tomar-lhe um punhado de cinzas do forno e deixe o Moses polvilhea em direção ao céu à vista de Faraó. E isso passa a ser o pó em toda a terra do Egito, e deve ser um furúnculo
quebrando adiante com blains sobre o homem e sobre a besta, ao longo de toda a terra do Egito. Êxodo 9:8-9
E eles levaram as cinzas do forno e ficaram diante de Faraó; e Moses aspergia acima no céu; e tornouse uma fervura rompendo adiante com blains sobre o homem e sobre a besta. Êxodo 09:10
E os mágicos não aguentava antes de Moses devido os furúnculos; para a fervura era sobre os magos e
sobre todos os egípcios. Êxodo 09:11

E o senhor endureceu o coração de Faraó, e ele (faraó) não ouvidos-los (Moses e Aaron); como o
senhor dissera Moses. Êxodo 09:12

Granizo e fogo do céu
O senhor disse a Moses, "levantar-se cedo de manhã e ficar diante de Faraó e diga-lhe: assim diz o
Senhor Deus dos hebreus, deixem meu povo ir, que pode servir-me." Pois neste momento enviarei todas as
minhas pragas sobre o teu coração e sobre teus servos e sobre teu povo; que tu saibas que não há outro
semelhante a mim em toda a terra. Êxodo 09:13-14

Um exemplo para toda a humanidade
Por enquanto vai esticar a minha mão, que eu pode ferir a ti e o teu povo com pestilência; e vós deveis
ser cortado da terra. E em muito o feito por esta causa ter criado thee, para mostrar em ti meu poder; e que
meu nome seja anunciado ao longo de toda a terra. Êxodo 09:15-16
Altivez ainda tu ti mesmo contra o meu povo, o que tu queres não deixá-los ir? Eis que, para um dia.
por esta altura que fará com que a chover uma chuva muito grave, tais como net esteve no Egito desde a
Fundação dele nem até agora. Êxodo 09:17-18
Uma coisa que eu quero que você deve tomar nota de em todas estas pragas que Deus inflige a Egipto,
Moses anuncia sua acontecer antes de começarem. Desta forma, não se pode dizer que Deus não estava falando
através de Moses.
Enviar, portanto, agora e recolher o teu gado e tudo o que tens no campo; para em cima de cada
homem e besta que deve ser encontrada no campo e não deve ser levada para casa, o granizo deve descer
sobre eles, e eles devem morrer. Êxodo 09:19
Desta vez Deus também dá atenção para trazer seus animais e o que eles podem colheita de suas
lavouras. Isto revela-me que o público entre Faraó e Moses não é secreto, mas que é anunciado ao povo. Neste
aviso, Deus está revelando para o Faraó e todos os que lerem sobre estes acontecimentos ao longo da história,
que há alguns dos egípcios que tem sido convencidos da verdade de Deus todo poderoso.
Ele que temia a palavra do senhor entre os servos de Faraó fizeram seus servos e seu gado fugir para
as casas: E considerado não é a palavra do senhor deixou seus servos e seu gado no campo. Êxodo 09:20-21

Isto prende verdadeiro para as pessoas de hoje. Jesus deu a profecia de uma grande guerra e a grande
tribulação resultante que será o resultado da guerra. Quantos hoje vivo estão tomando a atenção dessas
profecias? Se você vai para os capítulos que eu ter intitulado, a grande guerra, você vai aprender essas
profecias e apenas quão perto estamos lhes sendo cumprida.
E o senhor disse a Moses, "estende tua mão para o céu, que pode haver granizo em toda a terra do
Egito, sobre homem e sobre a besta e sobre toda a erva do campo, em toda a terra do Egito. Êxodo 09:22
E Moses estendeu sua vara para o céu: e o senhor enviou trovões e Saraiva, e fogo corria ao longo no
chão; e o senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Então houve granizo e fogo misturado com o
granizo, muito doloroso, tal como não havia nenhum como ele em toda a terra do Egito desde que se tornou
uma nação. Êxodo 09:23-24
E a saraiva feriu ao longo de toda a terra do Egito, tudo isso foi no campo, tanto homens e animais; e o
granizo feriu toda a erva do campo e todas as árvores do campo de freio. Êxodo 09:25

Israel está protegido
Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia nenhum granizo. Êxodo 09:26
Mais uma vez Deus revela como ele pode infligir dor e sofrimento para aqueles que não obedecer à sua
palavra e sair ileso, aqueles que guardam seus mandamentos e acreditar em sua palavra.
E Faraó enviou e chamou para Moses e Aaron e disse-lhes: "eu pequei desta vez: o senhor é justo, e eu
e meu povo é maus. Rogar ao senhor (pois é o suficiente) que não haver mais fortes trovões e granizo; e eu vou
deixar você ir, e vós devem permanecer não mais. Êxodo 09:27-28
E Moses disse-lhe: "assim que eu estou fora da cidade, que vai se espalhar no exterior minhas mãos ao
senhor; e o trovão cessará, nem haverá qualquer mais granizo; que tu saibas como que a terra é do senhor.
Mas quanto a ti e a teus servos, eu sei que vós ainda não temerei o Senhor Deus. Êxodo 09:29-30
Eu teria pensado por agora que Faraó seria sincero na sua intenção de libertar Israel, mas como você
pode ver, Moses sabem que faraó ainda não foi completamente humilhados por Deus.
E quando faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões estavam cessou, ele pecou ainda mais e
endureceu o coração dele, ele e seus servos. E o coração de Faraó foi endurecido, nem ele deixaria os filhos de
Israel ir; como o senhor tinha falado por Moses. Êxodo 09:34-35

Infestação de gafanhotos
E o senhor disse a Moses, "entrar a Faraó: para eu ter endurecido o coração dele e o coração de seus
servos, que eu possa anunciar estes meus sinais antes dele: E que tu possas dizer nos ouvidos de teu filho e do
filho do teu filho, que coisas eu ter forjado no Egito e meus sinais que eu tenho feito entre eles; que saibais
como que eu sou o senhor. Êxodo 10:1-2
Mais uma vez Deus é a intenção que todo o Egito os filhos de Israel, assim como sei que ele é o Deus da
criação, e que ele é para ser obedecida, e que a desobediência não será tolerada. Também é sua intenção que o
Faraó altivo e arrogante ser humilhado diante de Deus. Que é Deus quem decide quem será o rei e quem será
não, mesmo naquelas terras que não dão a adoração a ele. Homem pertence a Deus, independentemente da
influência de Satanás sobre eles.
E Moses e Aaron veio a Faraó e disseram-lhe: "assim diz o Senhor Deus dos hebreus, como longa wilt
thou recusar a humilhar-te a mesmo antes de mim? Deixe meu povo ir, que eles podem me servir. Êxodo 3:10
Outra, se tu se recusam a deixar o meu povo ir, eis que amanhã trará os gafanhotos em tua costa: E
eles devem cobrir a face da terra, que um não pode ser capaz de ver a terra: e eles devem comer o resíduo
daquilo que fugiu, que permanece-vos do granizo, e comerá cada árvore que o crescimento para você sair do
campo : E eles devem encher tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios; que
teus pais, nem teus pais viram, desde o dia em que eles estavam sobre a terra até este dia. E ele tornou-se e
saiu do faraó. Êxodo 10:4-6
Como você pode lembrar, Deus disse a Moses que aos olhos de Faraó, que Moses era como um Deus e
Aaron era como seu profeta. Com Moses finalmente retirar-se da presença do Faraó sem primeiro ser dada
permissão para fazê-lo, ele estava mostrando o Faraó que Moses já não deu respeito ao escritório que faraó
representado na sociedade egípcia, só alguém maior que faraó teria tal desrespeito, mais que eles poderia ter
sido postos à morte no local. Que Moses não foi posto à morte mostra o poder que ele tinha adquirido sobre
Faraó e seus servos.
E servos do Faraó disseram-lhe: "quanto tempo este homem será um laço para nós? Solte os homens,
que eles podem servir ao senhor seu Deus; Sabes que ainda não o Egito está destruído? Êxodo 7:10
Em que os servos do faraó são trazidos para pleitear com Faraó, ele mostra minha análise acima como
sendo correto. Como você pode ver, admite-se pelos servos do Faraó que todas estas pragas que tem sido
infligidas aos Egito, arruinou sua economia e sua riqueza.

E Moses e Aaron eram trouxeram novamente a Faraó: e ele disse-lhes: "Vá, servir ao Senhor teu Deus:
mas quem são eles que devem ir?" Êxodo 10:8
E Moses disseram, "nós vamos com nossos jovens e com o nosso velho, com nossos filhos e com as
nossas filhas, com nossos rebanhos e com nossas manadas nós iremos; Por que temos de manter uma festa ao
senhor." Êxodo 10:9
E ele (faraó) disse-lhes: "Deixe o senhor ser assim com você, como vou deixar você ir e as crianças:
Olha; para o mal está diante de você. " "Não é bem assim: IDE agora que são homens e servir ao senhor; por
isso desejais." E eles (Moses e Aaron) foram expulsos da presença do faraó. Êxodo 10:10-11
No começo parece que faraó vai finalmente deixa Israel ir, mas então ele cede, e tal é a raiva que desta
vez que ele tem seus guardas expulsá-los de sua presença.
E o senhor disse a Moses, "estende a mão sobre a terra do Egito para os gafanhotos, que podem subir
em cima da terra do Egito e comer toda a erva da terra, nem tudo o que deixou a saraiva. Êxodo 10:12
Moses estendeu sua vara sobre a terra do Egito, e o senhor trouxe um vento de Leste sobre a terra de
todo o dia e toda aquela noite; e quando era de manhã, o vento Oriental trouxe os gafanhotos. E os gafanhotos
subiram sobre toda a terra do Egito e descansaram em todos os custos do Egito: eram muito graves; antes
deles não havia nenhum tais gafanhotos como eles, nem depois deles devem ser tais. Êxodo 10:13-14
Para eles cobriram o rosto de toda a terra, para que a terra foi escurecida; e eles comem toda a erva da
terra e todas as frutas das árvores que tinha deixado o granizo: e não restava qualquer coisa verde nas árvores
ou nas ervas do campo, através de toda a terra do Egito. Êxodo 10:15
Então faraó chamado por Moses e Aaron em hast; e ele disse: eu pequei contra o senhor, teu Deus e
contra ti. Agora, portanto, perdoa, rogo-vos, só desta vez, o meu pecado e rogar ao Senhor teu Deus, que ele
pode tirar de mim somente esta morte. Êxodo 10:16-17
E ele (Moses) saiu de Faraó e suplicou ao senhor. E o senhor virou-se um vento de oeste muito forte, o
que levou os gafanhotos e lançá-los para o mar vermelho; lá permaneceu não um gafanhoto em todas as costas
do Egito. Êxodo 10:18-19
Mas o senhor endureceu o coração do Faraó, para que ele não deixar ir os filhos de Israel. Êxodo
10:20

Uma pesada escuridão
E o senhor disse a Moses, "estende a mão para o céu, que pode haver trevas sobre a terra do Egito, até
a escuridão que pode ser sentida. E Moses estendeu a mão para o céu; e havia uma escuridão espessa em toda
a terra do Egito, três dias: eles viram não um outro, nem qualquer um de seu lugar subiu para três dias: mas
todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Êxodo 10:21-23
Quem mais senão a criação de Deus poderia realizar todas estas pragas? Você ainda acredita? Acho que
estas palavras que você tem de ler, como uma comunicação de Deus diretamente a você. Não pense neles como
algo escrito em livros há muito tempo por homens velhos com cabelo cinzentos. Estas palavras não são as
palavras de Moses, mas a palavra de Deus, dada a Moses, que ele poderia escrevê-las. Sei isso e você vai
acreditar Então, Deus é real, Deus vive e vontade de Deus ser obedecida.
E Faraó chamou a Moses e disse, "IDE, servir ao senhor; Apenas deixe seus rebanhos e suas manadas
ser ficado: Deixe seus pequeninos também ir com você. Êxodo 10:24
E Moses disse, "tu deve dar-nos também sacrifícios e holocaustos, que nós pode sacrificar ao Senhor
nosso Deus. Nosso gado também deve ir com a gente; lá será um casco de não ficar para trás; Porque seu deve
nos levar para servir ao Senhor nosso Deus; e sabemos que não é com o que devemos servir ao senhor, até que
cheguemos lá. Êxodo 10:25-27
Mas o senhor endureceu o coração do Faraó, e ele não lhes deixaria ir. E Faraó disse-lhe: "vai-te de
mim, Acautelai-vos para ti mesmo, ver o meu rosto mais; Pois naquele dia vês meu rosto, morrerás. Êxodo
10:27-28
E Moses disse, "Thou hast falado bem, vejo teu rosto novamente, não mais." Êxodo 10:29

Morte do primeiro nascido
E o senhor disse a Moses, "ainda que trará uma praga mais sobre Faraó e sobre o Egito; Depois ele vai
deixar você ir assim: quando ele deve deixar ir, ele deve certamente impulso para sair daí por completo. Fale
agora nos ouvidos do povo e deixe cada homem emprestado de seu vizinho e todas as mulheres da sua vizinha,
jóias de prata e jóias de ouro. Êxodo 11:1-2

Riqueza terrena é de nenhum interesse para Deus, ele já é dono de toda a terra e tudo o que está em cima
dele, mas ele tem uma necessidade para estas coisas de prata e ouro, conforme explicado em outros capítulos do
livro de Êxodo.
E o senhor deu ao povo favor aos olhos dos egípcios. Além disso, o homem Moses foi muito grande na
terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Êxodo 3:11
Neste Deus é deixar-nos saber que o povo egípcio dará aos filhos de Israel de suas jóias livremente.
Mesmo que o Faraó é arrogante e orgulhoso, as pessoas não querem nada mais do que para os judeus a sair, que
é para mostrar que as calamidades que caíram sobre Egito são conhecidas do povo do Egito, para ser a causa do
Deus dos hebreus, como predito por Moses.
Moses como um profeta de Deus todo poderoso tem provado a mesmo de falar as palavras de Deus e
como tal tornou-se um homem sagrado para os egípcios como ele é para os hebreus, com toda a honra e respeito
que homens santos realizados em tempos antigos.

Lembre-se: na religião pagã dos egípcios, o Faraó é Deus na terra, um Deus vivo. Quando Moses
mostra através de todas estas pragas que o Deus dos hebreus é maior que Faraó, isso abalou a sua fé no faraó.
E Moses disse, "assim diz o senhor, à meia-noite vou no meio do Egito: e todos os primogênitos na
terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta em seu trono, até o primogênito da serva
que está atrás do moinho; e todos os primogênitos dos animais. Êxodo 11:4-5
Eu preciso de você para tomar nota de uma frase que Deus usa nos versos acima, "do primogênito de
Faraó, que se assenta em seu trono." As palavras-chave no presente são "que se assenta em seu trono." Nos
últimos anos, alguns historiadores têm sugerido que Faraó, "Ramsés" está em seus anos 80 na época do Êxodo
e assim se aposentou, dando a sua autoridade a um regente, que é o Príncipe de coroa, ou o filho primogênito de
Ramsés. Isso fica bem com as palavras da Bíblia, em que revela o Faraó que se senta no trono como sendo a
mesma idade do Moses. Houve outras histórias que Moses e este jovem faraó cresceram juntos como irmãos,
que também se encaixa com as palavras da Bíblia.
O que quero chegar é que o filho primogênito do Faraó que morre é contada no livro do Êxodo é dada
para ser um jovem rapaz e não um adulto. No texto acima, este então caberia. O filho de Ramsés é o Faraó que
se senta no trono, e é o filho que morre junto com os outros primogênitos do Egito. Com estas palavras, Deus
deu um qualificador sobre qual Faraó, ele está falando de.

E haverá um grande clamor ao longo de toda a terra do Egito, como não havia nenhum gostar, nem
devem ser como ele mais. Êxodo 11:6

Israel está protegido
Mas contra qualquer um dos filhos de Israel não é um cão deve mover sua língua, contra o homem ou
animal: que saibais como que o senhor colocou uma diferença entre os egípcios e Israel. Êxodo 11:7
Mais uma vez Deus está mostrando seu poder, em que ele pode manter seguro quem ele escolhe, ao
mesmo tempo que ele está causando prejuízo a todos os outros.
E todos estes teus servos virá para baixo a mim e curvem-se-me, dizendo, "vai-te embora, e todas as
pessoas que te seguem: e depois disso eu vou sair. E ele saiu do Faraó em uma grande raiva. Êxodo 11:8
Nisso, Moses está dando previsão de Faraó que seus próprios servos, que é outra maneira de dizer
conselheiros, vão curvar a Moses e dizer a ele e seu povo para sair.
E o senhor disse a Moses, "Faraó deve não escutai que minhas maravilhas podem ser multiplicadas na
terra do Egito. E Moses e Aaron fizeram todas essas maravilhas antes Faraó: e o senhor endureceu o coração
do Faraó, para que ele não deixaria os filhos de Israel sair da sua terra. Êxodo 11:9-10
Apesar de Moses tem apenas alertou a Faraó que seu filho vai morrer se ele não deixa ir os filhos de
Israel, ele se recusa a acreditar. Tal é a sua arrogância pomposa que ele não pode ver que ele não está lidando
com um homem, Moses, mas com o Deus da criação.

A primeira Páscoa
E o senhor falou a Moses e Aaron na terra do Egito, dizendo: "este mês será vos do início de meses:
será o primeiro mês do ano para você. Êxodo 12:1-2
Aqueles que não são judeus podem não saber, mas a Páscoa é observada no mês de março, e é neste mês
que Deus disse é para ser o primeiro mês do ano, não de janeiro como o observamos. Vejo que nosso
observando-se o primeiro mês do ano em Janeiro como ainda outra das tentativas de Satanás para reescrever ou
alterar as leis de Deus. Aqui então... para aqueles que não vejo o mal de Satanás ao seu redor, é outra das
mentiras contadas por Satanás, que você tenha sido ignorante de toda a sua vida.

Recentemente, eu vim a entender que os judeus onde observar seu ano novo, mas ele não estava sendo
comemorado no mês de março, mas algum outro mês. Isso eu vejo como uma percepção de que os judeus são
tão enganados dos mandamentos de Deus para eles, como são a maioria dos cristãos. Se Deus disse Moses então
dizer quem saiu do Egito com ele, naquele mês que a primeira Páscoa foi observada em, março, era para ser o
primeiro mês do ano, então pergunto por que eles não observador seu ano novo no mês de março, além disso,
em algum lugar ao longo das gerações que perderam seu caminho no mesmo este comando de Deus , bem como
todas aquelas outras injustiças que Deus dá a lista de nos livros de Jeremias e Ezequiel.

Deus ordena o que comer
Fala-vos a toda a Congregação de Israel, dizendo: "no décimo dia deste mês devem tomar-lhes todos os
homens um cordeiro, de acordo com a casa de seus pais, um cordeiro para uma casa: E se o agregado familiar
seja muito pouco para o cordeiro, que ele e seu vizinho próximo a sua casa para levá-lo de acordo com o
número das almas; cada homem segundo sua comilança deve fazer a sua contagem para o cordeiro. Êxodo
12:3-4
O cordeiro será sem defeito, um macho do primeiro ano: vós devem descontar partir as ovelhas ou as
cabras: E guardares isso até o décimo quarto dia do mesmo mês: e todo o conjunto da Congregação de Israel
deve matá-lo à noite. Êxodo 12:5-6
E eles devem tomar o sangue e golpeá-la sobre o dois lado posts e sobre o post de porta superior das
casas, onde eles devem comê-lo. E eles devem comer a carne naquela noite, assado com fogo e os pães ázimos;
e com ervas amargas eles devem comê-lo. Êxodo 12:7-8

Deus ordena a cozinhar a carne
Comer não dele cru, nem encharcado com água, mas assada ao fogo; cabeça com as pernas e com o
purtenance (relevância) respectivos. E vos deixarei nada disso permanecem até de manhã; e o que permanece
do mesmo até a manhã que vós queimará com o fogo. Êxodo 12:9-10
Eu não conseguia encontrar a palavra purtenance como está escrito neste versículo, no dicionário, então
eu fui para a concordância da Bíblia para procurar seu significado. A palavra purtenance é a velha palavra
inglesa usada para substituir a palavra hebraica, Qereb, e que é definido como: o coração, tigelas, peças
internas. Isso então me diz que a besta é para ser cozido inteiro, sem primeiro assassinando.

Deus ordena como os homens devem comer o
banquete
E assim, podereis comer com seus lombos cingidos, os sapatos em seus pés e seus funcionários na sua
mão; e comereis apressadamente: é a Páscoa do senhor. Êxodo 12:11
Não tenho conhecimento sobre o que a tradição dos judeus evoluiu, mas eu tenho certeza, eles se sentam
numa mesa e comem a refeição da Páscoa, como fariam com qualquer outra refeição. Deus disse que em vez
disso, os homens, pelo menos, devem ser cingidos, e que você deve ter os sapatos em seus pés e sua equipe na
mão.
A palavra cingido é definido pelo dicionário Encarta como: preparar-se para o conflito ou a
atividade vigorosa, para colocar um cinto ou cinta em torno de você, conseguir algo para
si mesmo com um cinto ou cintas ou uma cinta. Nenhuma destas definições parece certa para o
caminho que a palavra é usada nesses versículos, então eu olhei para cima em concordância a Bíblia. A palavra
cingido é a palavra em inglês que substituiu a palavra hebraica, "Felipe Gustavo" , que é definido como: para
vestir, como em um cinto ou armadura.
Em que eles também são obrigados a ter seus funcionários na sua mão, enquanto eles estão comendo,
sugerem que o que se entende é que eles são ser preparado para estar preparado para uma luta em defesa de sua
casa e família. Eles devem comer rapidamente e ser totalmente vestido, no caso de eles devem colocar uma luta.
Uma equipe pode ser usada como uma arma, quando necessário, bem como uma bengala.
Porque vai passar através da terra do Egito esta noite e esmagará todos os primogênitos na terra do
Egito, tanto homem e besta; e contra todos os deuses do Egito executarei juízo: Eu sou o senhor. Êxodo 12:12
E o sangue deve ser para você, para um token em cima das casas onde vós sois: e quando eu vejo o
sangue, passarei por cima de você, e a peste não será sobre você para destruí-lo, quando eu ferir a terra do
Egito. Êxodo 12:13

Tome nota: O sangue que eles são para colocar em torno da porta ou entrada de suas casas é um
"Token" que é definido como: uma demonstração, ou lembrança, ou como algo que é simbólico de
outra coisa. Esse uso de sangue eleva-se então para a mesma coisa que quando Deus nos diz que quando
guardamos o sábado do sétimo dia é um "Sinal" entre nós e Deus, que somos o povo de Deus e que nós

olhamos para a criação de Deus como sendo o nosso Deus. Considerando que o sangue é apenas simbólico do
presente, a manutenção do verdadeiro sábado é o sinal real.

Páscoa um aspecto da segunda aliança
E este dia será-vos para um memorial; e guardares isso uma festa ao senhor pelas suas gerações; um
banquete guardares isso por uma ordenança para sempre. Êxodo 12:14

Pão ázimo
Sete dias podereis comer pães ázimos; até o primeiro dia que vós devem guardar fermento fora de suas
casas; para todo aquele que come pão levedado, desde o primeiro dia até o sétimo dia aquela alma será
cortada de Israel. Êxodo 12:15
E no primeiro dia haverá uma santa convocação, e no sétimo dia haverá uma santa convocação
nenhuma forma de trabalho deve ser feita, que todo homem tem que comer, que só pode ser feito de você.
Êxodo 12:16
E vós observarão a festa dos pães ázimos; Neste mesmo dia eu trouxe seus exércitos da terra do Egito:
portanto vós observarão este dia nas vossas gerações por uma ordenança para sempre. Êxodo 12:17

O primeiro mês
No primeiro mês, o décimo quarto dia do mês no mesmo, comereis pães ázimos, até o um e o vigésimo
dia do mês no mesmo. Sete dias deve haver sem fermento encontrado em vossas casas: para todo aquele que
come o que é fermentado, mesmo que alma será cortada da Congregação de Israel, se ele é um estranho, ou
nascida na terra. Êxodo 12:18-19
Como você pode ver, Deus está dizendo que aqueles que estão sujeitos a segunda aliança que eles
devem observar esta festa no primeiro mês do ano. Lembre-se: Deus tem dado que o primeiro mês do ano vai
ser no mesmo mês que a Páscoa deve ser observado, que é o mês que chamamos de março, não em Janeiro
como cristãos vieram de observá-lo.
Portanto, o primeiro dia da observância da Páscoa é o décimo quarto de março e dura sete dias até o
vigésimo-primeiro de março. Durante este tempo sem pão com fermento no está para ser comido. Leven é outra
palavra para o fermento. Quando você coloca o fermento com a água e a flor ao fazer pão, o fermento faz com
que a mistura expandir ou levantar-se.

Tome nota: O vigésimo primeiro dia de março é o equinócio de primavera, quando o dia leves horas são
iguais à noite tempo horas. Isto é, historicamente, um tempo de celebrações mais pagãos comemorando o
renascimento da terra. Satanás sempre tentou poluir a adoração do Deus da criação, é por isso que suas religiões
pagãs realizaram celebração durante este mesmo tempo, a fim de confundir e enganar, isso que é de Deus e o
que é pagão.

A palavra de Deus é Supremo
Agora você pode perguntar, "por que Deus se importa se nós colocamos fermento no pão nosso ou não?"
É apenas durante o cumprimento da Páscoa, que Deus ordenou que nós comemos sem fermento, ainda é
permitido por Deus que podemos comer pão de fermento o resto do ano. Pense nisso como um comando de
Deus, e somente em obediência à palavra de Deus pode mostrar seu amor por Deus. Não importa se você acha
que é ilógico ou não, é que Deus lhe disse para fazer algo de certa forma, e se você ama a Deus você vai,
independentemente de suas idéias sobre o assunto.

Nação de Israel só
Comereis nada fermentado; em todas as suas habitações podereis comer pães ázimos. Êxodo 12:20
Como você pode ver, Deus reitera sua intenção que comemos pão sem fermento durante a semana da
Páscoa. Tenho vindo a utilizar a palavra "nós" em muitas dessas explicações, mas quero que você entende que é
uma referência para aqueles que estiveram e estão sujeitas aos requisitos do convênio segundo apenas. Aqueles
antes de Moses não eram obrigados a observar a Páscoa, e aqueles do terceiro convênio também não são
sujeitos a sua observância. Isso será explicado mais adiante nas aulas.

Uma ordenança para sempre
Em seguida, Moses convocou todos os anciãos de Israel e disseram-lhes: "tirar e levar-te um cordeiro
de acordo com suas famílias e matar a Páscoa. E vos levar um monte de hissopo e mergulhe-o no sangue que é
na bacia e atacar o lintel e o lado de reboque posts com o sangue que está na bacia; e nenhum de vocês deve
sair na porta da casa dele até de manhã. Êxodo 12:21-22
A palavra hissopo é definido no dicionário Encarta como uma planta não identificada cujos
galhos são descritos na Bíblia como sendo usado para borrifar água durante cerimônias
religiosas hebraicas. O que me dá uma ideia do que é, portanto, eu olhei para cima em concordância a

Bíblia, a palavra hissopo é uma palavra latina que é dado para a palavra hebraica "naphach" onde nos diz que
é um figo secado que é dividido em um pó.
Nos últimos tempos tenho ouvido que haviam Bíblia estudiosos tentando descobrir qual substância o
hissopo foi feitos a partir, mas eles parecem incapazes de determinar isso, ainda sobre uma pesquisa de três
minutos, Deus me revelou isso. Isso me diz que, a menos que você está em busca de Deus e sua verdade, você
não será capaz de encontrar qualquer um com suas próprias habilidades intelectuais sozinho, como Jesus nos
diz: "Eu sou o caminho." Somente com Jesus como seu guia você pode encontrar toda a verdade e em que
encontrar Deus.
Jesus disse-lhe: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida: nenhum homem chega ao pai, senão por mim."
John 14:6

Sangue como um Token físico
Porque o Senhor passará para ferir os egípcios; e quando vir o sangue sobre o lintel e sobre o dois lado
posts, o senhor vai passar por cima da porta e não sofrerá o destruidor entrar até suas casas para puni-los.
Êxodo 12:23
O sangue é um símbolo ou um simbolismo que aqueles que residem dentro daquele edifício são filhos de
Deus e, portanto, sob a proteção de Deus.

A Páscoa é uma ordenança
E vós devem observar esta coisa para uma ordenança a ti e a teus filhos para sempre. Êxodo 12:24
Uma ordenança é definido pelo dicionário como: uma lei ou regra feita por uma autoridade
como um governo da cidade. Na Bíblia, uma ordenança de Deus ou de Moses, é uma lei para ser mantida,
mas a menos que indicado o contrário não é para sempre e pode ser alterada ou revogada por Deus.
Uma ordenança é geralmente uma lei escrita pela mão de um homem. Esta Portaria relativa a Páscoa tem
o apoio de Deus, e Deus disse que é uma ordenança para sempre. Os dez mandamentos, escritas pelo dedo de
Deus na pedra, indicando que eles são para durar para sempre, inalteráveis, não pode ser chamados uma
ordenança. Os dez mandamentos são mais parecido com a lei da terra sob a qual todas as outras leis e
ordenanças são subordinadas.

Ao contrário do que com os pais
No versículo acima, Deus nos diz que este "ordenança" é ser para os israelitas de todas as suas
gerações. Eu preciso lhe falar da minha incerteza em como este efeito os Santos de Deus, que não são mantidos
para os mesmos parâmetros da segunda Aliança como os filhos de Jacó, eram.
A Páscoa como enunciados nestes versos, diz-me que eles são parte essencial para a aliança que Deus
estabeleceu com os israelitas primeiros. Como tal estou incerto quanto se aplica àqueles que fazem parte do
Pacto de terceiros.
O segundo convênio estabelece a nação de Israel, como o terceiro convênio estabelece um em um
relacionamento pessoal e íntimo entre você como um indivíduo e o Deus da criação.
Não consigo ver como a Páscoa tem qualquer finalidade, portanto, nessa relação. Eu deixá-lo até você
dar a oração a Deus e permitir que ele para lhe mostrar o que os comandos vocês. Eu rezo a Deus a respeito
deste, e eu ter sido dado o sentimento, mas não com certeza, que a manutenção da Páscoa pelo Santos de Deus,
é desnecessário. Ser conhecido, no entanto, que os apóstolos de Jesus e Jesus de fato observar a Páscoa, daí
minha incerteza. A única coisa que mantém vem à mente quando penso em Jesus como tendo mantido, é que ele
nasceu de um cidadão da nação de Israel e foi, portanto, sob o segundo pacto até a sua morte na Cruz.

Por que manter a Páscoa?
E hão de acontecer, quando ser vieram para a terra que o Senhor te dará, de acordo como ele tem
prometido, que guardares esse serviço. E isso acontecerá, quando vossos filhos vos disser, "o que quer dizer
vós por este serviço? Que vos dizer, "é o sacrifício da Páscoa do senhor, que passou as casas dos filhos de
Israel no Egito, quando feriu os egípcios e entregue a nossas casas. E o povo inclinou a cabeça e adorou.
Êxodo 12:25-27
Eu vejo os três versos acima como sendo a verdadeira razão por que Deus ordena a manutenção da
Páscoa, que todas as gerações que vem, depois aqueles que viveram durante a morte dos primogênitos do Egito,
lembrará o poder de Deus, que a criação de Deus é real e de vez em quando tem dado o envolvimento direto nos
assuntos do homem.

Com os Santos de Deus e a terceira aliança, ninguém que tenha atingido o status como um Santo de
Deus jamais poderia esquecer, sendo uma parte do que eles são, na honra, personalidade e caráter moral,
portanto, a manutenção da Páscoa não é mais necessária, pelo menos é como ver, decidir por si mesmo.
E os filhos de Israel foram-se embora e fizeram como o senhor ordenara, Moses e Aaron, eles também.
Êxodo 12:28

Morte do primeiro nascido
E aconteceu, que à meia-noite que o senhor feriu todos os o primeiro nascido na terra do Egito, desde o
primogênito do Faraó que sentou-se no seu trono , até o primogênito do cativo que estava no calabouço; e
todo o primogênito de gado. Êxodo 12:29
E Faraó levantou-se na noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios; e houve um grande grito no
Egito; Pois não havia uma casa onde havia não um morto. Êxodo 12:30
E ele (faraó) chamado de Moses e Aaron por noite e disse: "Levanta-te e levá-lo adiante entre meu
povo, tanto vós como os filhos de Israel; e vai, servir ao senhor, como vos disse. Também levar seus rebanhos e
suas manadas, como vos disseram e embora; e abençoa-me também." Êxodo 12:31-32
E os egípcios foram urgentes sobre o povo, que eles podem enviá-los fora da terra com pressa; para
eles disseram, "nós ser todos mortos." Êxodo 12:33

Definindo a segunda aliança
E o povo tomou a sua massa antes que foi fermentado, suas calhas amasso sendo amarradas em suas
roupas em cima de seus ombros. E os filhos de Israel fizeram de acordo com a palavra de Moses; e eles
pegaram emprestado de jóias egípcios da prata e jóias de ouro e vestes: Êxodo 12:34-35
E o senhor deu ao povo favor aos olhos dos egípcios, para que eles emprestaram-lhes coisas como eles
necessitavam. E eles estragado os egípcios. Êxodo 12:36
E os filhos de Israel viajaram de Ramsés a Sucote, cerca de seiscentos mil a pé que eram homens, ao
lado de crianças. E uma multidão misturada também subiu com eles; e rebanhos e manadas, mesmo muito
gado. Êxodo 12:37-38

E eles secam bolos ázimos da massa que eles trouxeram para a frente do Egito, para que ele não era
fermentado; Porque eles foram impulso fora do Egito e não poderiam demorar, nem tinha prepararam para si
qualquer victual. Êxodo 12:39
Agora o hospedados dos filhos de Israel, que habitavam no Egito, era quatro cento e trinta anos. E
aconteceu que no final dos quatro cento e trinta anos, até o mesmo dia aconteceu, que todas as hostes do
senhor saíram da terra do Egito. É uma noite para ser observado muito de todos os filhos de Israel nas suas
gerações. Êxodo 12:40-42
E o senhor disse a Moses e Aaron,
1. "esta é a ordenança da Páscoa:
2. Não será nenhum estranho comer respectivas:
3. Mas servo de cada homem, que é comprado por dinheiro, quando tu hast circuncidado-lo e, em
seguida, ele deve comer respectivas.
4. Um estrangeiro e um servo contratado não comerás respectivas.
5. Na mesma casa deve que ser comido; Thou shalt não adiante alguma coisa da carne no exterior fora
de casa;
6. Nem vós quebrar um osso seu.
7. Toda a Congregação de Israel deve mantê-lo. Êxodo 12:43-47
8. E quando um estranho á permanência convosco e manter-se-á a Páscoa ao senhor, deixe todos os
seus machos ser circuncidado e então deixá-lo chegar perto e mantê-lo; e ele será como aquele que
é nascido na terra: para nenhuma pessoa incircunciso comerá seu. Êxodo 12:48

Tome nota: Neste versículo, Deus está indicando que a única vez que um estranho, (um não-judeu),
pode participar da festa da Páscoa é se eles em primeiro lugar enviar para ser circuncidado. Eu quero ter você
entender que nesse e em outros versos em todo o livro de Êxodo, Deus está revelando sua expectativa de que o
povo da nação de Israel é para ser evangelistas e pregar a palavra de Deus para todo o resto da humanidade.
O ato de circuncisão é simbólico de revelar-se como sendo um filho do Deus da criação, e que você olhe
para Deus como sendo seu Deus e nenhum outro. Portanto, quando Deus nos diz neste versículo que o
estrangeiro pode participar da festa da Páscoa, se eles são circuncidados, não é que eles só devem ser
circuncidados, mas eles também devem ter convertido no coração, alma e mente para a adoração do único Deus
verdadeiro. Isso equivale à mesma coisa que o sangue em volta da porta de entrada, como um simbolismo de ser
de Deus.
9. Uma lei deve ser dele que é homeborn e para o estrangeiro que peregrina entre vós. Êxodo 12:49

Como você pode ver, meus comentários são apoiados por este versículo.
10. Assim fizeram todos os filhos de Israel; como o senhor mandou Moses e Aaron, assim como eles. E
aconteceu no mesmo dia, que o senhor trouxe os filhos de Israel da terra do Egito por seus
exércitos. Êxodo 12:50-51
11. E falou o senhor a Moses, dizendo, "santifica-me o primeiro nascido, que abre o útero entre os filhos
de Israel, tanto de homem e besta: é meu." Êxodo 13:1-2
12. E Moses disseram ao povo, "Lembre-se deste dia, em que vós saiu do Egito, da casa da servidão;
Pois por força da mão do senhor trouxe para fora deste lugar: "
13. Estes serão sem pão levedado ser comido.
14. Este dia vos saiu no mês Abib (março). E será quando o Senhor te trarão para a terra dos cananeus,
hititas e os amorreus e o Hivtes e os jebuseus, a qual jurou teu pai para te dar, uma terra que mana
leite e mel, que tu deverás manter este serviço neste mês.
15. Sete dias tu comerás pães ázimos e no sétimo dia será uma festa ao senhor.
16. Pão sem fermento deve ser comido sete dias; e lá é nenhum pão levedado ser visto convosco, nem
deve haver fermento visto contigo em todos os teus aposentos.
17. E matarás shew teu filho naquele dia, dizendo: "isso é feito por causa disso que o senhor fez a mim,
quando eu vim para trás fora do Egito.
18. E será um sinal até o thee em cima da tua mão e para um memorial entre teus olhos, que a lei do
Senhor esteja em tua boca: para com mão forte o senhor trouxe thee fora do Egito.
19. Tu deve, portanto, manter esta Portaria em sua temporada de ano para ano. E será quando o
Senhor te porá na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus pais e prestar-lhe-te.
20. Que thou shalt diferenciava ao senhor tudo o que abre a matriz e todas as firstling que se aproxima
de uma besta que tendes; os machos serão do senhor. Todos os firstling de um burro thou shalt
redimir com um cordeiro; e se tu não quiseres resgatá-lo e, em seguida, thou shalt quebrar o
pescoço:
21. E todo o primogênito do homem entre teus filhos thou shalt redimir.
22. E será quando teu filho te pede na hora de voltar, dizendo, "o que é isso? Que thou shalt Dize-lhe,
por força da mão do Senhor nos trouxe para fora do Egito, da casa da servidão: E aconteceu que,
quando faraó quase não nos deixaria ir, que o senhor matou todos os primogênitos na terra do
Egito, tanto o primogênito do homem e o primogênito da besta: portanto, eu sacrifico ao senhor
tudo o que abre a matriz , sendo machos; Mas resgatar todos os primogênitos dos meus filhos.
23. E será para um token na tua mão e para frontlets entre os teus olhos: porque por força da mão do
Senhor nos trouxe adiante fora do Egito. Êxodo 3:13-16

Divisão do mar vermelho
Há muitas explicações do que aconteceu com a divisão do mar vermelho, e uma delas sugere que não
era o mar vermelho que era nos separamos mas o mar de Reed, que está no fim a maioria do norte do mar
vermelho, e que na verdade não parte mas por causa da seca o tempo secaram permitindo que os filhos de Jacob
passar por cima. Se isso for verdade, então como é que o exército do Faraó que tinha as águas cair para trás
sobre eles? Há uma coisa que você deve ter em mente, as palavras da Bíblia não são inspiradas por Deus e não
são as palavras dos profetas, escritos pelos profetas, mas são, na verdade, a palavra de Deus, que os profetas
dada por Deus para então anote e publicaram.

Definindo um profeta de Deus
O dicionário define um profeta como que fala de um Deus.
Um Profeta de Deus é um a quem Deus fala. Você pode ver a diferença?
Quando as palavras da Bíblia dizem que o mar vermelho foi se separaram e que a água era como paredes
em ambos os lados da passagem assim criado, que é como Deus disse a Moses para escrever. A palavra de Deus
é a verdade e só aqueles que acredito que a palavra de Deus, como ele causou a ser escrito, são da fé, se você
duvidar da verdade desta conta como está escrito na Bíblia, então você não é um Santo de Deus, para que você
não acredita.

Lembre-se: Abraão creu, mesmo quando a lógica disse que não era possível, e porque creu Abraão
em que Deus fez um pacto com ele e suas sementes. Acredito em Deus e ter a vida eterna ou tem dúvidas e
morte eterna.

Codificar a lei de Deus
No terceiro mês, quando os filhos de Israel foram saídos da terra do Egito, no mesmo dia veio eles para
o deserto do Sinai. Eles foram partiram de Refidim e foram para o deserto do Sinai, e tinha acamparam no
deserto; e aí Israel acampou antes da montagem. Êxodo 19:1-2
Se o primeiro mês do ano é nossa marcha, então este terceiro mês é junho como o chamamos.

Moses subiram a Deus e o senhor chamou-lhe fora da montanha, dizendo: assim deveis tu dizer para a
casa de Jacó e dizer aos filhos de Israel; Vistes o que fiz aos egípcios, e como eu você nu sobre asas de águias
e trouxe para mim. Agora portanto, se quiserdes obedecer minha voz com efeitoe manter o meu pacto, então
sereis um tesouro peculiar a mim acima de tudo as pessoas: por toda a terra é meu: e vós sereis para mim um
reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que tu deverás falam aos filhos de Israel." Êxodo

19:3-6
Achei que a maioria das pessoas quando lêem tendem a assumir um significado de uma palavra ou frase
para ser uma coisa, quando muitas vezes tem um significado maior.

A palavra "Fato"
Quando Deus fala aos filhos de Israel para "manter meu pacto" de fato, aposto que você acha que a
palavra na verdade significa "também", ou que você leu sobre ele sem pensar para seu significado. Eu
costumava ser culpado disso também. A palavra "com efeito" é definido pelo dicionário Encarta como:
apresenta uma declaração que reforça ou adiciona um ponto que acabou de fazer, dá ênfase
adicional após uma palavra ou frase.
Com uma definição tão ambígua, pouco pergunta por que a maioria das pessoas prestar pouca atenção a
tais palavras. Como usado no versículo acima se relaciona com a palavra de raiz "Escritura", e que é definido
como: um ato intencional, de fazer algo de fato e em verdade.
A concordância da Bíblia mostra que a palavra realmente substitui a palavra hebraica, "presságio, ou
omnah" que é definido como: verdade verificável, fiador. A palavra "garantia" ainda é definido como:
certo conhecimento, o estado de ser certeza, certeza, confiança em forma ou comportamento,
fiabilidade, noivado formal.
Quando você coloca isso todos juntos, você ganha uma verdadeira compreensão do que Deus está
dizendo. Deus está dizendo aos filhos de Israel que devem manter sua aliança, como um ato de garantia real e
verdadeiroe com o ato intencional na verdade e em espírito, verificáveis por Deus como você está tendo feito.
Pense desta forma, quando se faz um contrato com alguém há alguns aspectos desse contrato que são de sua
responsabilidade para executar e outros que deve executar a outra parte no contrato, ou de você não conseguir
fazer a sua parte, se o contrato está no padrão. Deus está dizendo aos filhos de Israel, que como sua parte da
aliança devem manter todo o ponto que são dadas no convênio que lhes são aplicáveis, na verdade, na verdade e

em ato, que em seguida são verificáveis para Deus. Para manter-se na verdade significa fazê-lo de verdade
e em verdade.

Um reino de sacerdotes
É outra frase nos versos acima eu quero chamar a vossa atenção, "um reino de sacerdotes". Você já
tomou o tempo para entender o que esta frase implica? A primeira pergunta que fazem é o que é um padre? Um
padre é alguém que prega o Evangelho. Para ser um reino de sacerdotes , em seguida, sugere que Deus
pretende que os filhos de Israel, todos eles, não apenas alguns, mas toda a população, prega a palavra de Deus,
não só para si mas para toda a humanidade, para outras nações. Desta forma, o Evangelho de Deus seria
conhecido no mundo inteiro. Os judeus não devem ter levado o tempo para entender as palavras de Deus,
porque eles estabeleceram um costume ou tradição, que a única maneira que você poderia ser um israelita era de
ter nascido em uma família de judeus ou em uma família de judeus. Isto ainda é mais uma razão por que Deus
tinham problema com os judeus sobre todas as suas gerações. Desde o início eles não conseguiram manter o
mesmo básico das instruções de Deus.
E Moses veio e ligou para os anciãos do povo e colocados diante de seus rostos todas estas palavras
que o senhor lhe ordenara. E responderam a todas as pessoas juntas e disse: "tudo o que o senhor tem falado
faremos." E Moses retornado as palavras do povo para o senhor. Êxodo 19:7-9
Deus escreve-se os termos da aliança com o povo através de Moses, e quando todos concordaram, "tudo
o que o senhor tem falado faremos," eles têm de fato, aceita esses termos e eles e seus descendentes são assim
necessários e obrigados a cumpri-los.
E aconteceu no terceiro dia pela manhã, que houve trovões e relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o
monte e a voz da trombeta superior em alta; para que todas as pessoas que estava no acampamento tremeram.

Êxodo 19:16
Imagine isso como se você está lá. Você acorda de manhã e a montanha que você está acampado perto
de tem esta enorme nuvem sobre isso, e é de trovão e relâmpago no topo da montanha. Isto não é uma visão
incomum nessa área do mundo, e embora ele pode ganhar sua atenção não é nada que você provavelmente não
tenha visto antes. Mas quando você já ouviu o som de uma trombeta vindo dentro de tal uma tempestade? Não
só o som de uma trombeta, mas superior em alta. Não sei se algum de você já ter ouvido um som de trombeta
no seu volume máximo ou não, mas é alto e pode ser ouvida de longe, mas o som que essas pessoas estão

ouvindo é tão alto que faz com que eles a tremer. Esta é a primeira vez na Bíblia onde Deus revela sua voz
como sendo o som de uma trombeta.
E Moses trouxeram as pessoas sair do acampamento para se encontrar com Deus; e eles ficaram na
parte nether do monte. E o Monte Sinai foi completamente em um cigarro, porque o senhor desceu sobre ele em
fogo: e respectivas a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha e o Monte inteiro tremeu muito. Êxodo

19:17-18
Desde o acampamento das pessoas então são incentivadas por Moses para ir ao sopé da montanha, para
ouvir o que Deus tem para lhes dizer. A nuvem que é tudo sobre o Monte Sinai não é uma nuvem de tempo,
mas uma nuvem de fumaça e de fogo, e o calor é como a de uma fornalha e a montanha tremeu como em um
terremoto. Você não teria medo além das palavras, se você tivesse ali na presença do Deus da criação?
E quando a voz da trombeta soou longo e encerado mais alto e mais alto, falava de Moses e Deus lhe
responderam por uma voz. E o senhor desceu sobre o Monte Sinai, no topo do monte: e o senhor chamado
musgos até o topo do monte; e Moses subiram. Êxodo 19:19-20
O que este versículo está me dizendo é que o povo viu com seus próprios olhos e ouvido com seus
próprios ouvidos, o Deus da criação falar com eles. Minha pergunta é, então, como podem eles, em seguida, não
acredita? Com todos os milagres que viram essas pessoas, que ainda não acredita! Isto é incompreensível para
mim e ainda nunca vi e nunca ouvi a voz de Deus. Deus fala comigo, mas não desta forma, enquanto ele falava
ao povo naquele dia.

Os dez mandamentos
E Deus falou todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te trouxe da terra do Egito,
da casa da servidão. Êxodo 20:1-2
1. tu não terás nenhum outro Deus além de mim.
2. tu não deverás fazer a ti imagem de escultura, ou qualquer semelhança de qualquer coisa que está no
céu acima, que é embaixo da terra, ou que está na água debaixo da terra: tu não deverás curvar-te
a mesmo a eles, nem as servirás: porque eu o Senhor teu Deus sou um Deus ciumento, que visita a
iniqüidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração deles que me odeiam; e se
misericórdia a milhares deles que me ama e guardareis os meus mandamentos.
3. não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; para o senhor não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão.

4. lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra:
mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus: em tu não deverás fazer qualquer trabalho, és tu,
nem teu filho, nem tua filha, teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está
dentro de tuas portas: porque em seis dias o senhor fez o céu e a terra , o mar e tudo o que neles é e
descansou no sétimo dia: portanto o senhor abençoou o dia de sábado e santificou.
5. honra teu pai e tua mãe: que teus dias sejam longos sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá.
6. não matarás.
7. thou shalt não cometerás adultério.
8. não furtarás.
9. não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
10. não cobiçarás a casa do teu próximo; Não cobiçarás a mulher do teu vizinho, ou seu servo, ou sua
serva, ou seu boi, ou rabo ou qualquer coisa que é do teu próximo. Êxodo 20:3-17
E todo o povo viu os trovões e relâmpagos e o barulho da trombeta e o fumo da montanha: e quando o
povo viu isto, eles removido e ficaram longe. E disseram-Moses, "fala tu conosco, e ouviremos: mas deixe Deus
não fala conosco, para não morrermos. Êxodo 20:18-19
Este versículo está dizendo-me, que o povo ouviu e que eles entendiam que o que Deus falou com eles,
mas preferindo ouvir segunda mão de Moses, por causa do seu medo de Deus, eles se retiraram do pé da
montanha.
Isto lembra-me de um aviso de que Jesus, que aqueles do fim dos dias que vai ficar ofendido quando
ouvir ou ler as palavras de Deus. Que equivale a dizer que eles não querem ouvir a verdadeira palavra de Deus,
mas preferem ficar fora de forma a dar a desculpa de que não podiam ouvir.
E Moses disseram ao povo, "não temais: Deus é para provar que você, e que o medo pode ser antes de
seus rostos, que vós não pecam. Êxodo 20:20
Como você pode ver, Moses tentaram persuadir as pessoas a ficar e ouvir Deus falam, para que eles
sabem a verdade e, assim, adquirir conhecimento quanto como para não pecar. Mas eles se recusaram e
dependiam de Moses de falar a palavra de Deus para eles.
Dei uma discussão completa sobre os dez mandamentos e o que eles representam na lição 2 nesta página
da Web, portanto vou continuar para o propósito desta lição.

Terceiro pacto de Major
Esta aliança é diferente dos outros, Deus adverte isso mesmo que ele é o estabelecimento da nação de
Israel, que foi vinculado pela segunda aliança.
Acautelai-vos a vós, que não podeis esqueçam a Aliança do Senhor vosso Deus, que ele fez com você, e
você fazer uma imagem de escultura, ou à semelhança de qualquer coisa, que o Senhor teu Deus tem te
proibido. Deuteronômio 04:23
Porque o Senhor teu Deus é um fogo devorador, nem um Deus ciumento. Deuteronômio 04:24
Quando thou shalt geram filhos e dos filhos, e devem ter permanecido muito tempo na terra e deve
corromper-se e fazer uma imagem de escultura ou à semelhança de qualquer coisa e deve fazer mal aos olhos
do Senhor teu Deus, para provocá-lo à ira: Deuteronômio 04:25
Eu chamo o céu e a terra por testemunhas contra ti neste dia que vós perecerá em breve totalmente fora
da terra para vos rever Jordan para possuí-la; vós não devem prolongar seus dias sobre ela, mas serão
totalmente destruídos. Deuteronômio 04:26
E o senhor deve você espalhar entre as nações e vos restarem poucos em número entre os gentios, para
onde o senhor guiará você. Deuteronômio 04:27
Tome nota: e vós restarem poucos em número entre os pagãos. Este aviso não é um aviso dos judeus,
que eles serão poucos em número, mas os verdadeiros israelitas, e que eles serão poucos em número. Aqueles
que crêem a palavra de Deus e são obediente aos mandamentos de Deus, são hoje poucos em número. Há
muitos que são judeus, mas não guardam as leis de Deus, há muitos que são cristãos, mas não guardam as leis
de Deus, portanto, hoje essa profecia é cumprida, para os Santos de Deus são poucos. Jesus nos diz que um
Santo de Deus é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Você pode
dizer na verdade que você se encaixa nesta definição?
Como você pode ver, Deus está dando aviso para os filhos de Israel, e que será por vacilar em sua
adoração a ele e o destino que eles virão para quando eles vacilar. O acima foi uma profecia da destruição de
Israel, a cidade de Jerusalém e seu templo, por Babilônia e em seguida, novamente por Roma e o povo da nação
de Israel será disperso sobre todas as Nações do mundo, e aqueles que são israelitas será alguns entre os muitos.
Quando estais em tribulação e todas estas coisas são vir sobre ti, nem nos últimos dias, se tu voltar
para o senhor, teu Deus e serás obediente a sua voz; Deuteronômio 04:30

A frase, "nos últimos dias," é uma referência para as profecias de Daniel e Apocalipse. Eles fazem
referência a um período, pouco antes da segunda vinda de Jesus, que marca os anos finais do fim dos tempos.
Deus está dizendo que aqueles que estão prestes a atravessar o Jordan para a terra prometida, para levar a
cabeça e cuidado com o que eles e seus descendentes não vacilar na adoração de Deus, mas que se eles fazem,
eles só precisam retornar à fé, e eles não vão ser abandonados por Deus. Mesmo aqueles que viveram depois do
nascimento de Jesus, que não aceitam Jesus como Deus em carne e osso, serão perdoados de Deus, se eles mas
apenas retornar à verdadeira fé e aceitar que Jesus é Deus em carne e osso de um homem.

Só Deus vê o futuro
Quero salientar algo com este versículo. Este versículo foi escrito pela mão de Moses, quando a nação
de Israel estava apenas sendo formada, ainda mesmo assim, Deus sabia, que os descendentes de Jacó giraria
longe de sua adoração e seus mandamentos, e que eles seria submetidos a tribulação nos tempos da sua
escravização por Babilônia, por Roma, mas também no fim dos dias. Como pode tal previsão do futuro ser tão
exata, a menos que eles foram profetizados pelo Deus da criação? Nenhum homem poderia fazer tais previsões
precisas de eventos futuros. Deus é real, Deus está vivo, e Deus serão obedecida.

Nunca antes na história
Porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso; Ele não vai te desampararei, nem destruir-te, não
esquecer o Pacto dos teus pais que jurou-lhes. Deuteronômio 04:31
Para pedir agora dos dias que passaram, que estavam diante de ti, desde o dia em que Deus criou o
homem sobre a terra e perguntar-se de um lado do céu até o outro, se tem havido qualquer coisa como esta
grande coisa é, ou ouviu, gostou? Deuteronômio 04:32
Pessoas ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu tens ouvido e ao vivo? Deuteronômio
04:33
Ou hath Deus analisada para ir e levá-lo uma nação do meio de outra nação, por tentações, por sinais
e com maravilhas e pela guerra e por uma poderosa mão e por um braço esticado para fora e por grandes
terrores, de acordo com tudo o que o Senhor teu Deus fizeram por você, no Egito, diante dos seus olhos?
Deuteronômio 04:34

A ti foi tirarás, que tu possas saber que o senhor é Deus; Não há ninguém mais ao lado dele.
Deuteronômio 04:35
Que isto quer dizer é que Deus realizou todas as maravilhas e milagres em trazer os filhos de Jacob fora
do Egito, para que as pessoas soubesse que foi realizada não por um homem, mas por Deus. Deus esperava
justamente que as pessoas tendo visto que tais coisas teria tido a inteligência de ver a mão de Deus em tudo o
que eles viram, mas as pessoas são imensamente difícil caminho, para que eles viram e ouviram, eles não
acreditam que seja Deus.
Versículos 32 a 35 acima são um mistério para mim. Aqui Deus é impressionar a magnitude do que ele
fez para os descendentes de Jacó, que eles tenham sido testemunha de coisas feitas por Deus, como nenhum
outro jamais visto desde que o homem foi estabelecido sobre a terra. No entanto, como todos sabemos, os filhos
de Israel virar as costas a adoração de Deus e ainda hoje, negam que Jesus, apesar de todas as profecias do
antigo testamento sobre sua vinda, e que somente ele Jesus pode ser mostrado para cumpri-los.
Quem nunca viu nenhuma dessas coisas, eu que nunca ouviram a voz de Deus, eu ainda sei essas coisa
para ser verdade, por causa da orientação de Deus e de instrução, nas palavras da Bíblia e nos mistérios do
universo. Vejo e ouço Deus, tendo nunca vi nem ouvi-lo, ainda aqueles que testemunhou sua glória viram as
costas para sua adoração.
Deus previram a nação de Israel, abandonando-o, e então ele estabeleceu uma outra aliança, com os
seguidores dos ensinamentos de Jesus.

Por isso, uma nova aliança
Porque, se a primeira aliança tinha sido irrepreensível e, em seguida, deve nenhum lugar tem sido
procurada para o segundo. Hebreus 8:7
Deus está se referindo a aliança com a nação de Israel como a primeira aliança. A razão pela qual eu
chamo que o segundo é porque tinha diferenças distintas para o convênio que tinha com Abraão e Isaac.
Deus é admitir que havia algo errado com sua aliança com a nação de Israel. Deus é admitir que se não
fosse por essa falha, o povo teria acreditado e manteve as leis de Deus. Que não guardam os mandamentos de
Deus é a razão pela qual Deus decidiu tentar novamente, mas desta vez usando uma abordagem diferente.

Uma nova aliança
O seguinte é de Hebreus, escrito por Paul o profeta. O texto original onde Deus primeiro enuncia os
aspectos da nova aliança pode ser encontrado em Jeremias começando no capítulo 31, versículo 31.
Para encontrar a falha com eles, ele diz, "Eis que vêm os dias," diz o senhor:"quando vou fazer uma
nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia
quando os tomei pela mão para levá-los da terra do Egito; Porque eles continuaram não em meu convênio, e
considerei-los não,"diz o senhor. Hebreus 8:8-9

Tome nota: Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Este terceiro pacto será ao contrário o
que ele tinha com a nação de Israel.
Para isso é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o senhor, vou colocar as
minhas leis em sua mente e escrevê-los em seus corações: Eu serei um Deus para eles e eles serão para mim
um povo: Hebreus 08:10
E não devem ensinar todos os homens de seu vizinho e seu irmão, dizendo: o homem já "sabe o senhor:"
pois todos devem sabe-me, do menor para o maior. Hebreus 08:11
Porque eu serei misericordioso com sua injustiça e de seus pecados e de suas iniqüidades lembrará não
mais. Hebreus 08:12
Em que ele diz, "um novo pacto," fez o antigo primeiro. Agora, o que decayeth e lavarás velho está
pronto para desaparecer. Hebreus 08:13
Porque Deus é o estabelecimento de uma nova aliança com a casa de Israel, e porque os gentios também
são convidados a participar nesta nova aliança, parece necessário que discutamos mais plenamente o que Deus
disse, e o que significa tudo o que escolhem para adorar a Deus como ele ordena.
Em Hebreus 8:7, Deus é admitir que deve ter havido uma falha na primeira aliança. Ele não elaborar o
que a falha foi, exceto que os descendentes de Jacó pareciam incapaz ou não manter as suas leis, assim,
portanto, que deve ter havido uma falha.
Em Hebreus 8:8, Deus diz-nos, que devido a falha na primeira aliança, ele irá estabelecer uma nova
aliança.

Nos faz de Deus Hebreus 8:9, claro que a nova aliança não está de acordo com a antiga aliança, que
deve ser interpretado como significando que ele será diferente de alguma forma.
Como você pode lembrar da discussão sobre o primeiro e o segundo de convênios, em troca da terra os
filhos de Jacó eram adorar a Deus como ele comanda por guardar seus mandamentos. Nesta nova aliança, a
terra não é oferecida por Deus. No novo pacto Deus oferece não a terra, mas a vida eterna, em troca de adoração
a Deus como ele ordena, e para garantir que nós vai adorar a Deus corretamente, ele nos diz que ele vai escrever
suas leis sobre nossas mentes e nossos corações, tornando-os parte do que somos e algo que não pode ser
esquecido.
Em Hebreus 08:10, Deus dá a definição para isso. É o aspecto mais importante da nova aliança, sIn
God gives definition to this. The most important aspect of the New Covenant is, I will put my laws into their
mind, and write them in their hearts,omething that the Jews have never had.
Em Hebreus 08:11, Deus nos diz que ele vai perdoar e esquecer os pecados daqueles que se arrependem
de seus pecados e viver justamente a partir de então.
Em Hebreus 08:12, Deus nos diz que a antiga aliança é feita assim, velha e irá decair e então
desaparecer. Que eu interpreto que o dom da terra já não é parte da aliança entre os homens e Deus, o que
sugiro também significa que as fronteiras nacionais já não existirão na nova terra que surgirá das cinzas do
velho.
Gostaria de salientar uma coisa se você não observou vocês mesmos ainda. A frase, depois daqueles
dias ou outras palavras para esse efeito, são utilizadas em toda a Bíblia, que se referem o fim dos tempos ou o
fim dos dias e o estabelecimento do Pacto de terceiros. Então sempre que você vê estas ou palavras
semelhantes, independentemente de onde na Bíblia, lembre-se que Deus está se referindo a aqueles que vivem
durante o fim dos tempos e não aqueles que vivem no tempo em que você está lendo sobre. Embora estes avisos
foram dadas aos judeus primeiros depois de Moses, eles destinam-se para nós, que vivemos o fim dos dias.

Lembre-se: um pacto é um contrato, e que requer duas partes, cada dar algo de valor. Em troca das
riquezas que Deus está nos dando, temos de manter as suas leis, "os dez mandamentos," em nossas corações e
em nossas mentes, já não como palavras escritas em duas mesas de pedra, mas parte integrante da nossa própria
personalidade e caráter moral. Em outras palavras, precisamos chegar a andar no espírito de Deus.

Você pode ver a diferença dos convênios antigos e esta nova aliança? Nos dois primeiros, um indivíduo
(o rei ou sacerdote) foi dada autoridade e liderança sobre o resto do povo. Era sua responsabilidade ensinar os
mandamentos de Deus, para os outros.
O povo da segunda aliança eram uma nação, com fronteiras de terras e mares, mais uma vez com um
líder ou líderes que ensinou as leis para o povo.
Sob o Pacto de novo ou de terceiro, não há nenhuma nação com fronteiras terrenas, ou líderes, só os
indivíduos, numa relação pessoal e íntima com Deus, um a um, que é como foi com Adam no jardim de Eden.
Nesta nova aliança, nós, como indivíduos são obrigados a aprender e obedecer os mandamentos de
Deus, até mesmo para tornar a moralidade de Deus nossa própria moralidade, que tem os mandamentos de Deus
escritos em nossos corações. Já não podemos olhar para outro homem, pastor, rabino ou padre, que é o nosso
professor e nosso líder, mas estamos a olhar para Jesus como nosso professor e nosso guia no caminho da
justiça, para alcançar o status de ser o espírito do senhor.
Esta revelar para você nestes versos seguintes.
Eu (Jesus-Deus) conduzir no caminho da retidão, no meio de caminhos de julgamento. Provérbios
08:20
Tesouros da maldade lucram nada: mas a justiça livra da morte. Provérbios 10:2
Como retidão encaminha para a vida: para ele (o pecador) que segue o mal perseguirá isso para sua
própria morte. Provérbios 11:19
No caminho da justiça está a vida; e na via da sua morte não existe. Provérbios 12:28
Ele que quem segue após a justiça e a misericórdia acha vida, justiça e honra. Provérbios 21:21
Abençoados são os que têm fome e sede de Justiça: porque eles serão fartos. Matthew 5:6
Porque ele (Jesus-Deus) tem determinado um dia, na qual ele (Jesus-Deus) julgará o mundo com justiça
por aquele homem (Jesus) quem ele tem ordenado; do qual ele (Jesus-Deus) concedeu a garantia a todos os
homens, em que ele (Jesus-Deus) tem ele (Jesus) ressuscitou dentre os mortos. Atos 17:31
Para o que a lei não podia fazer, em que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu próprio filho
em semelhança de carne pecaminosa e pelo pecado, condenou o pecado na carne: que a justiça da lei se
cumprisse em nós, que andar não segundo a carne, mas após o espírito. Romanos 8:3-4

E se Cristo esteja em vós, o corpo está morto por causa do pecado; Mas o espírito é vida por causa da
justiça. Romanos 08:10
Porque eu testifico-los (aqueles que se chamam cristãos) que eles têm um zelo de Deus, mas não de
acordo com o conhecimento. (Eles aceitam de Satanás encontra-se sobre a verdade de Deus). Romanos 10:2
Para eles, sendo ignorantes da justiça de Deus e vai para estabelecer sua própria justiça, não tenham
submetido se a retidão de Deus. Romanos 10:3
Para ser "Justo" é viver a vida dentro do quadro estabelecido por seis imperativos
morais como mostrado nos dez mandamentos, bem como pelos moralistas ensinamentos de Jesus
e pela adoração de Deus como ele comanda, como mostrado nos primeiros quatro mandamentos,
e

não como

é conveniente para você, (pelo seu prazer).

A parábola do não-fumante
Vou usar o exemplo do não-fumante para simbolizar o que estou tentando explicar. Você é um nãofumante. Você odeia o cheiro da queima do tabaco, o cheiro de um fumantes, roupas, cabelo e respiração. Você
está convidado para uma festa e alguém aparece e oferece-lhe um cigarro. Claro que você se recusa. O
pensamento de você fumando um cigarro é revoltante para você. Seria contra sua natureza para aceitar o cigarro
de variar. Não há nenhuma maneira que você nunca faria isso.
Isto é como Deus quer que você se sente sobre sua vida em pecado. Os dez mandamentos e os
ensinamentos de Jesus, são dadas a nós para instilar em sua fibra muito, aversão à sua própria natureza de nunca
cometer um pecado, para não mencionar a desobedecer seus mandamentos, que é como você cometer um
pecado. Como um não-fumante recusaria um cigarro, que Deus quer que você como aquele, que é justo, se
recusaria a participar de atos pecaminosos, que seria contra sua própria natureza para fazê-lo.

Deus criada o sábado
Quando Deus descansou no sétimo dia após a criação do universo, ele criou algo ainda em seu descanso.
Ele criou o sábado, ou será que ele trouxe para a conclusão, que tendo tomado nos primeiros seis dias de criação
para estabelecer a Fundação para o dia de Sábado Santo. É por isso que dizemos sete dias da criação não há seis
anos, para em seis dias que Deus criou o universo, mas ele demorou sete dias para criar o sábado.

Para você ou qualquer religião que escolher para observar um dia de descanso em qualquer dia que não
seja o que Deus tão especificamente descreve, (sétimo dia), capítulo de Gênesis 2:1-3 e capítulo de Êxodo 20:811, é o de colocar você mesmo e que a religião em oposição a Deus o criador.
Deus quer sob o novo pacto que todos que amá-lo, devem ter seus Mandamentos escritos em seus
corações e não apenas palavras sobre lajes de pedra. Não há nenhuma estrada média, há apenas preto e branco,
certo e errado, bem e o mal. Obedecer todos os mandamentos de Deus e estar em comunhão com ele, ou não
obedecer todos os dez e ser apartado de Deus, ou em oposição a Deus. Preto, branco, bom e mau, não há
nenhuma estrada média.

