Os escritos de Paul
Capítulo 4
As iniqüidades de Israel
Irmãos, o desejo do meu coração e a oração ao Deus de Israel é, que eles podem ser salvos. Para eles testificam
o que que eles têm zelo de Deus, mas não de acordo com o conhecimento. Romanos 10:1-2

Paul quer com todo seu coração que seu povo, o povo da nação de Israel, deve ser salvos. Paul, em
seguida, dá testemunho de que os judeus amar a Deus, (que eles têm zelo de Deus), mas ele também revela seu
entendimento que seu zelo é não suportado pelo conhecimento, que equivale a dizer que eles adoram em erro.
Eu digo a mesma coisa sobre os cristãos de hoje. A maioria que eu falo para revelar seu amor por Deus,
mas eles, como os judeus, adoração no erro. Deus ordena que devemos dar adoração exatamente como ele nos
disse, de qualquer outra maneira não é o caminho de Deus e portanto é adoração em vão.

Conhecimento educado
Compreende o que Paul está dizendo? Ao longo de todos os escritos que eu tenho que se dedicam,
aplica-se um tema. Deus não quer que nós lhe culto pela fé cega, mas que podemos adorar e amá-lo fora
educado conhecimento. Quanto mais aprendemos e saber sobre Deus, o mais bonito ele é, e o mais amor que
temos por ele.

Adoração como os mandamentos de Deus
Mesmo que os judeus acreditam que sua adoração de Deus é verdadeira e correta, como fazem os
cristãos de hoje, Deus está extremamente inflexível que nós adoramos-lo exatamente como ele comandos, nem
aumentando nem diminuindo qualquer aspecto de como ele nos diz para adorá-lo.
Se a igreja que você assistir você diz que é parte da adoração correta a Deus se ajoelhar diante de uma
estátua de Jesus e dar a oração, então você vai acreditar que é correto, porque isto é o que sua igreja lhe diz. Se
por outro lado você estudar a Bíblia sozinho, você encontrará que Deus nos diz:
Thou shalt de mil não faz 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: pois o Senhor teu Deus sou um Deus ciumento, visita a iniqüidade dos pais sobre os
filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam; e misericórdia se a milhares deles que me
amam e guardarem os meus mandamentos. Êxodo 20:4-6
Agora que você leu o segundo mandamento, compreende o que Deus está comandando a você para
fazer, ou melhor ainda, o que não fazer? Em meu esforço para te ensinar a educar-se no estudo da palavra de
Deus, tenho incentivado educação sobre fé cega. Aprender para o seu auto de estudo e pesquisa, não depender
dos outros para lhe dizer o que quer dizer as palavras nas Escrituras.

Imagem de escultura
Vamos analisar o que Deus está nos dizendo nos versos acima do livro de Êxodo.
O que é uma "imagem de escultura"? O dicionário define como: um objeto de adoração, carved
geralmente de madeira ou pedra, ou feitas de barro, ouro ou prata. Esculpido por mãos
humanas e, portanto, não de Deus, mas do homem própria imaginação. Uma imagem é referida
por Deus como um ídolo ou algum outro objeto de adoração .
Parte de ter um Educado conhecimento de Deus é a entender o que esta definição está nos dizendo.
Qualquer objeto religioso que é esculpido pela mão do homem é uma imagem de escultura. Uma estátua, o
reputado imagem de Jesus, portanto, é um ídolo e uma imagem de escultura, então também são estátuas de
Mary a mãe e qualquer um dos outra pletora de estátuas e pintura retratando os Santos das religiões cristãs.
O que isso significa de definição para você e sua fé? Se você tem ou são incentivados por sua igreja para
rezar ou possuir, qualquer tipo de uma imagem que tem significado religioso para você, então é uma imagem e,
portanto, proibido pelo segundo mandamento de Deus.
Meu irmão e minha irmã tem estátuas de anjos que eles colocam em sua propriedade, que, quando eu vi
eles eu avisei que eram imagens de escultura, e tê-los, colocá-los em oposição ao segundo mandamento, que
precisavam se livrar de tais coisas. Eles me repreendeu e argumentaram que não rezam para as estátuas,
portanto que eles não estão em oposição a Deus. Mas o que Deus nos diz acima é que não deve existir qualquer
tais ídolos. Não importa se você não rezar para eles; Só tê-los é um pecado.

Curvem-se tua auto
Thou shalt de mil não curvar-se ti mesmo para eles, nem as servirás: curvar-se sugere dar culto a eles,
mas se você usa uma cruz no pescoço que tem uma imagem de Jesus reputado em cima dele, então isto é o
mesmo que se curvar para baixo e dando a adoração. Mesmo tendo a imagem daquele que lhe foi dito é que
Jesus é um pecado como Deus tem falado no segundo mandamento.

A imagem de Jesus
Saber isto: o que as igrejas das religiões cristãs nos dizer é a imagem de Jesus é uma mentira.
Ninguém sabe como Jesus era, e a imagem que a fama de ser de Jesus é uma fraude, criada por um artesão no
legado da Igreja de Roma durante a idade média.
Se Deus pretendia que devemos saber que Jesus parecia, havia muitos artesãos durante os anos que Jesus
andou na terra que poderia ter esculpida uma estátua ou algumas outras imagens dele. Mas Deus nos diz, que
nós somos para não ter qualquer imagens de escultura para fins religiosos. A Igreja de Roma estabeleceu esta
mentira, porque não é uma igreja de Deus, mas como o livro de Daniel deixa claro, é o anti-Cristo. Como tal, a
Igreja de Roma quer que entreguemos reverência para a imagem, porque para isso está em oposição direta ao
mandamentos de Deus.
Take vós, portanto, é bom prestar atenção a vós mesmos; para ye não viu nenhuma forma de
semelhança no dia que o senhor falou a você em Horeb do meio do fogo: para que não vos corromper-se e
fazem-lhe uma imagem de escultura, a semelhança de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, à
semelhança de qualquer animal que está na terra, à semelhança de qualquer asa ave que voa no ar , à
semelhança de qualquer coisa que rastejam no chão, à semelhança de qualquer peixe que é nas águas debaixo
da terra: e para que tu vida teus olhos a alçada e quando vês o sol e a lua e as estrelas, até mesmo todo o
exército do céu, shouldest ser conduzido para adorá-los e servi-los, o que o Senhor teu Deus tem dividido a
todas as Nações debaixo do céu todo. Deuteronômio 04:15-19
Quando Deus falaram ao povo de Israel da montanha, tudo o que viram foi uma nuvem de fogo ao lado
da montanha. O Moses está instruindo acima, é porque Deus não revelar-se em qualquer tipo de semelhança,
que as pessoas, portanto, não devem tentar fazer qualquer imagem de escultura ou semelhança de Deus.
Se Deus não quer que você e me dar culto a uma imagem de que a criação de Deus parece ser, por que
ele iria querer que nós damos a reverência a uma imagem do homem de carne e sangue, Jesus?

Lembre-se: Jesus é Deus em carne e osso de um homem, mas o corpo de Jesus não é o corpo de
Deus. Deus nunca nos mostrou sua verdadeira forma; Porque ele não quer que entreguemos a adoração de um
objeto inanimado, que tudo o que é uma estátua é. Deus quer que nós adoramos, e Deus é um espírito sem
forma terrena. Para saber o que Deus parece que você só precisa olhar para seu próprio espírito. Deus fez o
homem uma alma vivente, e é a alma que é uma parte de Deus, não o corpo. É a alma que faz o homem à
imagem de Deus.

Se piedade
e se misericórdia a milhares deles que me amae guardareis os meus mandamentos. O que é Deus
dizendo que você e eu essas palavras? Com estas palavras, Deus está fazendo clara, que se você ama a Deus,
então você deve obedecer seus mandamentos, todos os dez deles e em troca esta mostrando seu amor por Deus,
então Deus mostrará misericórdia de vós.
O oposto também é verdadeiro. Se você não mostrar a Deus que você o ama por ignorar os
mandamentos de Deus, ou engajar-se em coisas que Deus ordenou que não estamos a fazer, então qual motivo
Deus teria que ser misericordioso com você?

Tradições em erro
Os ensinamentos de Jesus, Jesus revela que os líderes do templo durante muitas gerações criaram
costumes e tradições que processam a não-efeito os mandamentos de Deus, que equivale a dizer que em sua
adoração colocam a manutenção dessas tradições sobre a manutenção dos mandamentos de Deus. A lei de Deus
é a autoridade máxima neste universo, portanto, nenhuma lei ou tradição do homem pode substituir a lei de
Deus, para fazer então remover aqueles que mantêm as tradições de dar correta e verdadeira adoração de Deus,
que é a mesma coisa quanto a ser em oposição à vontade de Deus. Como você pode dizer que você adora a
Deus, quando você se opor a ele, ao rejeitar sua palavra em favor de suas tradições?
Jesus revelou isto sobre tradições no exemplo a seguir.
, Mas ele (Jesus), respondendo, disse-lhes: "por que vós também transgredir o mandamento de Deus
pela sua tradição? Por que Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe: e, aquele que amaldiçoarem o pai
ou a mãe, que a morte. Mas dizeis: aquele que disser a seu pai ou sua mãe, é um dom, por que tu possas ser
lucrou por mim; e honrar seu pai nem a mãe dele, ele estará livre. Assim, vós fizeram o mandamento de Deus,
de nenhum efeito, por sua tradição. " Matthew 15:3-6

Jesus está se referindo ao quinto mandamento que consta Êxodo 20:12. Em que como parte de dar honra
a seus pais, é o dever, sob este mandamento que, em seu tempo de pais de enfermaria ou idade avançada,
quando eles são incapazes de cuidar de sua própria financeira precisa, que os filhos e filhas, deve ajudar a
fornecer para eles.
Os anciões do templo nas gerações estabeleceu uma tradição, que, em vez de dar dinheiro ou apoio aos
pais, que se o dinheiro foi dado para o templo em vez disso, que as crianças não seria culpadas de ser em
oposição ao quinto mandamento de Deus.
Jesus é, no exemplo acima, deixando claro, que sendo esta tradição em oposição o mandamento de Deus
é uma mentira, que os filhos e filhas estão na verdade em desobediência ao quinto mandamento de Deus, que
quer dizer, que em dar seu dinheiro para o templo que eles não conseguem dar adoração a Deus como Deus
ordenou.

A ignorância é o caminho de Satanás
Todas essas desigualdades podem ser rastreadas até ignorância. Se tomares em cima de si mesmo para
estudar, Pesquisar e saber das Escrituras e no processo de orar a Deus para orientação e instrução, então você
substituir ignorância com conhecimento educado. Vida eterna não é vale a pena o esforço extra?
Deixe-me deixar isto claro, se você ler a Bíblia sem fazer perguntas, e então procura das respostas, você
mesmo, então você não vai encontrar a verdade de Deus. Você deve dar o significado para as palavras que
estava previsto inicialmente, quando os profetas escreveu essas palavras no chão, não o que os outros te
disseram que querem dizer.

Falsas interpretações
Ao longo dos séculos, os original hebraico e grego palavras foram traduzidas para os idiomas mais
recentes. Isso é bom que não precisa ser um estudioso de línguas antigas para ser capaz de ler a palavra de
Deus, mas quando as traduções são feitas, o pleno significado do que disse a palavra original, muitas vezes é
perdido na tradução. Isto não quer dizer que a palavra de Deus não está na Bíblia, porque ainda está lá, só não é
tão óbvia como é mentiras de Satanás, se você estuda e pesquisa, você vai encontrar a palavra de Deus. É por
isso que Deus nos diz:
Eu amo os que me ama; e aqueles que procuram-me cedo, (diligentemente), devem encontrar me
Provérbios 08:17

Quando Deus viu que eu estava falando sério sobre a aprendizagem a verdade, fez com que alguém que
eu conhecia, me daria uma concordância da Bíblia. Isto é como um dicionário que você pode usar para procurar
a palavra em inglês, e dá-lhe a palavra original hebraico ou grego com o significado ou a definição de que essas
palavras antigas realizadas. Com a concordância da Bíblia, eu sou capaz de descobrir, através do estudo, o que
Deus pretendia originalmente os versículos da Bíblia para dizer. Eu tenho desta forma educada-me na palavra
de Deus, e não sou mais dependente de outros para explicar o que significa a Bíblia.

No início
Se você leu algum das lições incluídas nesta página Web você vai ter visto onde eu fiz várias
comparações de palavras para revelar o verdadeiro significado, perdido ou escondido. Dentre os mais
importantes erros de tradução encontra-se nos dois primeiros versos de Gênesis. É importante porque ele muda
nossa compreensão completa de que Deus está explicando para nós e como tal, nos dá uma falsa compreensão
da criação de Deus e como Deus trouxeram à existência.
No princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia; e a escuridão estava sobre a
face do abismo. E o espírito de Deus moveu sobre a face das águas. Gênesis 1:1-2
No início, refere-se ao aparecimento de criação. Quando Deus fez com que a Faísca de criação
inflamar, e que os cientistas chamam de Big Bang .
Deus criou o céu e a terra se refere a uma afirmação de facto. Este é o Deus que está dizendo essas
coisas para o profeta Moses. Deus está dizendo a Moses, "Eu fiz isso. Tudo o que será, tudo o que é eu fiz isso,
pois eu sou o criador."
e a terra era sem forma. Pense que estas palavras estão dizendo a você. Como pode um planeta ser sem
forma? Por definição, um "planeta" é uma massa de rocha e gases mantidas juntas pela gravidade,
que orbita em torno de uma estrela ou um sol. Sabendo que esta definição, a "terra", sendo falada
nestes dois versos, como então pode ser um planeta?
Digo, que não é o planeta Terra, que Deus está se referindo nos versos acima, mas um lugar ou um vazio
do nada, onde Deus então faz com que a explosão de criação para ocorrer. Isto é dado apoio pelas próximo
várias palavras no verso.
e vazio; e a escuridão estava sobre a face das profundezas. Um "vazio" é definido como: totalmente
carente de substância, não tendo nenhum conteúdo, vago, não ocupado, um grande espaço

vazio ou área. Modo a tornar isto claro, "espaço" como o que está fora da atmosfera da terra, não é um
vazio, um vácuo, mas ainda tem substância, um vazio não tem nenhuma substância.

Terra, um planeta?
Se Deus estavam falando sobre o planeta Terra, então como poderia ele referir a ele como um vazio?
Sugiro que o que Deus está a falar é um lugar vazio, vazio e sem forma. Este não é um planeta, mas uma área
que já existia antes de Deus impôs a criação. Esse vazio ainda existe, mas fora deste universo. Dentro deste
lugar de vazio, Deus fez o universo que nós existimos, para vir à existência. Acho que deste universo como
sendo uma bolha de realidade dentro de um lugar muito maior de vazio.
Nas últimas décadas, os cientistas têm dito que o universo está se expandindo, que as galáxias estão
viajando em velocidades muito altas para fora do outro. Faço a pergunta, então o que é o universo se
expandindo para dentro? Sugiro que é este lugar do nada, ou nulos, que Deus está falando nos versos acima.

Compreensão de uma explosão
Quando você causar algo para explodir, a explosão joga fora os restos em todas as direções do ponto
central da explosão. Na terra, com a atmosfera e a gravidade de interferir, os detritos eventualmente cai de volta
para a terra. Em um vazio, no nada, onde não há nenhuma atmosfera e sem gravidade, a explosão não vai parar,
mas continuar indefinidamente. Portanto, a descrição que dão de cientista do universo em expansão para fora é
consistente com o que Deus está nos dizendo, que a centelha da criação é inflamada em um vazio de nada.
Sugiro que este universo que Deus criou é uma bolha de realidade, dentro de uma área eterna no nada.

Terra, um lugar não é um planeta
Eu vejo essas palavras como dando descrição de Deus do lugar que ele chama de terra, onde causou a
Faísca da criação , que explodem na.
e escuridão estava sobre a face do abismo. A palavra "escuridão" é definido como: a ausência ou a
falta de luz.

Pó de estrelas
Se Deus estava tendo sobre o planeta Terra, então o que ele diria é que a terra existia antes do sol. É o
sol que dá luz à terra, se houver "escuridão", então logicamente deve haver sem sol.

Nos caminhos do universo, que Deus criou, planetas são formadas a partir dos escombros que sopra para
fora de uma estrela que vai Super Nova. As rochas, água e gases que compõem a terra, originou-se no centro de
uma estrela, daí o termo Pó de estrela .
Sugiro que o que Deus está dando explicação também, é um preto, escuro e vazio em um espaço
vazio, onde Deus causou a Faísca da criação inflamar, e que o resultado desta ignição é criação que, em sua
forma original, Deus se refere como o "profundo" de que o cara estava na escuridão.
Para maior apoio minha sugestão, este é o primeiro dia da criação e o planeta que terra não é falada de
até o terceiro dia da criação. Isto sugere que o significado é dado maior apoio nas próximas palavras faladas por
Deus.
e o espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas. Nesta frase há duas palavras em inglês que não
têm o pleno significado como originalmente projectados nas palavras hebraicas usadas, e eles são,"O espírito
de Deus, ou apenas espírito," e a palavra "Moved".

As águas
Antes de levarmos o tempo para entender o verdadeiro significado dessas duas palavras, sinto que é
importante que nós compreendemos que Deus se refere a como as "águas".
Na primeira frase do verso 2, Deus refere-se a sua criação como sendo "The Deep", agora nesta segunda
frase que refere-se ao mesmo objeto como sendo "as águas". Nesta reformulação da mesma coisa, Deus quer
que temos maior entendimento apenas que sua criação era composta.
No planeta Terra, a frase "o fundo do oceano," refere-se à água, ou os oceanos da terra, que são
constituídos de água. Portanto, vejo a criação de Deus como este "profunda," que é a criação de Deus, tal como
existia milissegundos depois que Deus causaram a explodir dentro do vazio escuro do preto, que Deus chamado
Terra. O fundo é a água; Portanto, a água é a forma que o universo teve imediatamente depois explodiu no vazio
negro. Surge a pergunta, Deus realmente nos diz que o universo consistia de H2O em estado original?
Em toda minha vida, eu tive uma curiosidade ou interesse em muitas coisas, história, matemática,
ciência e, mais recentemente, a palavra de Deus verdadeiro, como é dado na Bíblia. Até agora eu descobri que a
Bíblia fala sobre três coisas.
1. Deus e sua relação com o homem,
2. homem e sua relação com os outros do homem, que se relaciona com a história do homem.

3. tentativas contínuas Satanás se cego de verdade de Deus, assim, afastando o homem da adoração do
Deus verdadeira e correta.

Compreender esta verdade; Deus criou o universo, Deus estabeleceu o universo um
conjunto de regras pelas quais as funções do universo, os cientistas chamam essas regras a leis da física, essas
regras determinam de que forma as galáxias e estrelas e planetas interagem uns com os outros.
Assim como Deus criada as leis da física, Deus também estabeleceram os dez mandamentos,
estabelecendo assim como um homem é para interagir com outro homem, e como homem deve interagir com
Deus.
Há um grupo de cientista que, ao longo das últimas décadas, postulou uma teoria, que, nos primeiros
milissegundos após o Big Bang, o universo consistia de um fluido super quente, a explicação do que então se
assemelha essa explicação dada por Deus, que aceitei suas teorias como sendo correto.
Este fluido dizem que consistia de duas partes de átomos de hidrogênio e uma parte de átomos de
oxigênio, H2O, água. Lembro-me que eles também teorizaram que a água era em torno de 4.000 graus Calvin, o
que tornaria mais quente que o centro do nosso sol. Vejo esta explicação dada pelo cientista como sendo tão
perto de que Deus está a falar de, e que essa explicação faz sentido dos versos de Gênesis 1 e 2, que abraçaram
este como verdade. Quando eu te mostrar o verdadeiro significado das palavras, "espírito e Moved", acho que
você também vai ver que isso se encaixa o que Deus está falando sem confusão.

A palavra mudou-se
e o espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas. Gênesis 1:2
A palavra "Moved", é traduzida da palavra hebraica, "Rachaph," que significa: de ninhada, a
vibração e agitar.
A palavra "ninhada" significa mais de contemplar ou pensar diligente para.
Aposto que você pensou que a palavra movido como usado no versículo acima, sugerido-se que o
espírito de Deus estava se movendo em toda a face das águas, ou que havia algum tipo de movimento que se
dedicam por Deus. Como você pode ver, a palavra "Moved", refere-se não o espírito de Deus estar em
movimento, mas que ele está dando a concentração pensativa ou consideração às águas. As águas que são
criação de Deus, que no seu estado original.

Como a definição implica, há agitação acontecendo também, mas isso não é o espírito de Deus que é
tremendo, mas o espírito de Deus está causando as águas a tremer.
Minha explicação das palavras de Deus é que Deus trouxe sobre a centelha da criação, que em sua forma
original era H2O, ou água, o espírito de Deus, então deu consideração e contemplação da água, onde em cima
começou a agitá-lo, ou para causar a vibrar e rotatividade. Sugiro que sejam desta vibração das "águas" onde se
origina o movimento turbilhão das galáxias.
Deus dá a consideração das águas, porque Deus sabe o que ele quer a sua nova criação para parecer em
seu estado final, então Deus dá a consideração das águas, a fim de determinar a maneira correta de proceder, a
fim de trazer sobre este estado final.
Pense nisso como um artista que trabalha com argila. No início, o artista tem diante de uma grande
moita de barro, com nenhuma forma ou meio, além de uma grande massa ou bola. A artista quer criar uma
estátua com sua bola de barro, para que ele leva um segundo para determinar como começar e onde ir uma vez o
projeto é iniciado.
Isto é que Deus está fazendo no versículo acima; Deus está contemplando a sua criação para determinar
a melhor forma de proceder.

O espírito de Deus
A tradução em inglês para "Espírito de Deus" é a essência de Deus, com outro significado não
pertinente. Em outras palavras, não tem o pleno significado da palavra hebraica original, eliminando de seu
significado a plenitude do que a palavra original tenta transmitir a quem lê-lo.
As palavras "espírito de Deus" como usado no original hebraico que usa a palavra, "Ruwach," que pode
ter vários significados diferentes, dependendo de como ele é usado em uma frase e o assunto que está sendo
falado.
Como usada no contexto acima de Deus, a palavra "Ruwach" significa,
1. um vento, ou uma exalação violenta,
2. para explodir, como respirar, raios ou ar ou tempestade,
3. para tocar, cheirar ou perceber,
4. tornar de compreensão rápida,

5. vida, mas apenas de um ser racional, "A essência de Deus."
Como você pode ver, ele tem o significado de "A essência de Deuscomo um ser racional", mas muito
mais significado que está faltando a partir da definição de inglês. Deixe-nos, portanto, entrada o significado
verdadeiro e completo para o que Deus está tentando nos explicar no verso 2 acima.

Criação estabelecida
Deus criou este enorme bola de "água" que é extremamente quentee tomou um segundo a ponderar isso.
Deus então começa a cabana a água explodindo em cima dele em uma exalação violenta, em uma explosão de
ar que cria uma tempestade, ou um poderoso conflito dentro das águas.
Como você pode ver, esta explicação destes versos dar uma compreensão vívida e gráfica de que Deus
está fazendo, bem como sua finalidade que é mais compreendida no resto da explicação do Deus dos seis dias
levou para criar o universo, tal como a conhecemos hoje.
Quando originalmente ler estes dois versos, você provavelmente viu na sua mente, o espírito de Deus se
movendo sobre a superfície de um grande oceano de água. Meu problema com isto é que me não deu nenhuma
informação adicional.
Isso me levou a fazer a pergunta, "o que era Deus fazendo como mudou-se através das águas e com que
propósito?" Afinal, estes versos no livro de Gênesis são tentativa de Deus para nos dar entendimento sobre o
processo que Deus usou para trazer o universo em que vivemos e do planeta que é nossa casa.

Meu jogo de mente
Para mim, a explicação foi insuficiente e, por conseguinte, carente. Eu queria aprender a verdade, toda a
verdade, para que outra forma eu poderia vir para conhecer a Deus e, assim, dar meu amor a Deus, a menos que
eu sabia quem ele era e porque ele nem se incomodou em criar este universo, eu não podia ver como eu poderia
dar-lhe meu amor até que eu sabia a verdade.

Por exemplo: eu e você pode encontrar na rua e pode vir a gostar de você, mas até eu te conhecer
muito bem, só vou pensar em você como um amigo ou um conhecido, não alguém que eu amava.
A este ponto que eu comecei esta pesquisa séria para a verdadeira palavra de Deus, foi Deus, mas um
estranho para mim, nem mesmo uma pessoa posso honestamente ligar para um amigo.

O propósito de Deus
Na minha juventude, pastores e sacerdotes, todos me repreendeu por continuamente, fazendo perguntas,
que eles sempre me disseram que o senhor se move de maneiras misteriosas que eu deveria aceitar e acreditar,
sem dúvida. Este conceito foi ridículo para mim. Por que Deus nos deu a Bíblia se não nos revelar seu
propósito?
Desde o começo o meu estudo da Bíblia e da história revelada nele, eu vim à conclusão de que Deus não
é misterioso, que ele tem um propósito e está fazendo o que ele vê se encaixa em seus esforços para realizar o
seu propósito. Até mesmo o propósito de Deus não é um mistério para mim mais; Deus quer trazer o homem da
cegueira causada por Satanás, mentiras e enganos, a verdade de Deus.
Com este renovado interesse em encontrar a verdade de Deus, que eu comecei em fevereiro de 2007, 56
anos de idade, e sendo frustrado pela falta de informação que estas palavras em inglês pareciam ter, eu parei
meu estudo em 2009 frustrado que apesar dos meus esforços para entender, eu realmente não sabia da verdade
de Deus.
Por esse motivo, terminou minha tentativa pessoal de compreender e fez uma oração a Deus. Eu pedi a
Deus para me mostrar sua verdade e para dar-me o entendimento, para que quando eu vi a verdade, eu poderia
percebê-lo como sendo a verdade. Eu reconhecido todo o mal que fiz na minha vida e pedi que Deus me perdoe.
Em maio de 2009, algumas semanas depois de minha oração, Deus responderam, em ao fazê-lo,
mostraram-me isto acima explicação dos versos 1 e 2 do primeiro capítulo do livro de Gênesis. Esta não é a
primeira vez que Deus tem falado comigo, mas é o ponto crucial que tem me dado incentivo e zelo para
continuar a estudar e pesquisar a Bíblia e os eventos históricos, falados na Bíblia e profecias para ocorrer no
meu futuro.
Como eu vim a conhecer e amar a Deus, assim também você, pode simplesmente estar disposto a
colocar no tempo e esforço para estudar a palavra de Deus, não apenas lê-lo, e fazer o esforço para compreender
o que é que Deus está dizendo para você.

Ignorância é morte, conhecimento é vida
Irmãos, o desejo do meu coração e a oração ao Deus de Israel é, que eles podem ser salvos. Para eles testificam
o que que eles têm zelo de Deus, mas não de acordo com o conhecimento. Romanos 10:1-2

Paul entende esta falta de conhecimento e suas terríveis conseqüências. Os seguintes versos escritos pela
mão do rei Solomon, filho do rei David, também dão suporte a esta necessidade de conhecimento e
entendimento.

Lembre-se: estas palavras foram escritas pela mão do rei Solomon, mas as palavras lhe foram dado
por Deus.
Meu filho, se quiserdes receber as minhas palavras e esconder meus mandamentos convosco; para que
tu inclinai vosso ouvido a sabedoria e aplica teu coração ao entendimento; Sim, se tu criest depois de
conhecimento e liftest a tua voz pela compreensão; Se tu procurando ela como a prata e buscares para ela
quanto a tesouros escondidos; Então serás tu entender o temor do senhor e encontrar o conhecimento de Deus.
Provérbios 2:1-5

A palavra medo
Quero que entenda que a palavra "medo" como usado em referência a Deus não significa que ter
medo, a palavra significa "medo" para alta respeita e dar deferência para outra pessoa.
Como você pode ver, Paul, que é um profeta do novo testamento, está em suas próprias palavras,
afirmando que que foi escrito mais de 1600 anos antes pelo rei Solomon como dado a ele por Deus.

Quem define a moralidade?
Para eles, sendo ignorantes da justiça de Deus e sobre para estabelecer sua própria justiça, não tenham
submetido se a retidão de Deus. Romanos 10:3

Eu tenho dito muitas vezes por pessoas, que não precisam moralidade de Deus, porque eles têm sua
própria moralidade. Deus é o criador, mas para Deus nos dando vida, você nunca nasceria. Tanto é assim que
Deus, em seguida, pede-lhe que você vive sua vida na moralidade que Deus tem escrito nos dez mandamentos e
os ensinamentos de Jesus? Pense nisso, se aqueles que traduzido do hebraico para o inglês realmente soubesse o
pleno significado das palavras em Hebraico, por que então eles deixariam a verdade?

Satanás tem influência
Satanás tem influência no mundo, através de seu poder do anti-Cristo e, mais recentemente, através do
poder do falso profeta. Quando aqueles que traduzido estas palavras fizeram, Satanás tinham influência e
controle sobre eles. Portanto, é Satanás quem removeu a verdade de Deus, a fim de escondê-lo do homem.

É por esta razão que Deus quer que aprendemos por nossa própria vontade e não tomar a explicação dos
outros como sendo verdade. Mentiras de Satanás, nem um amigo amado de Jesus, Judas, traíram Jesus, porque
ele foi influenciado por Satanás.
Neste versículo que Paul está dando suporte a tudo o que acabei de dizer. A justiça refere-se ao fato de
que as leis de Deus estão corretas e certo. Portanto, aqueles que amam a Deus e quero adorar a Deus devem
fazê-lo de acordo com o que Deus nos diz para adorá-lo, não como uma tradição ou ditames personalizados, que
é o que Paul quer dizer quando diz, "estabelecer sua própria justiça."
Os dois primeiros versos do livro do Gênesis, tinham o significado correto até o homem, pela influência
de Satanás, mudou o significado para caber o homem queria as palavras para dizer, ao invés de como Deus se
pretende que eles significam.

Cristo cumpre as leis e os profetas
Para Cristo é o fim da lei para justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4

Por que nos diz que Cristo é o fim da lei de JustiçaPaul? Tudo isto remete ao que Jesus disse.
Acho que não, que vim destruir a lei ou os profetas: não vim destruir, mas para cumprir: Matthew 05:17

Você vê, Jesus vem escrever para fora e nos diz que ele não veio para destruir a lei ou os profetas.
Pois em verdade eu digo a vós, "até o céu e passagem de terra, um Jota ou um tittle em nenhum sábio passará
da lei, até que tudo seja cumprido. Matthew 05:18
Vamos dar conta de que Jesus está nos dizendo. Acho que não, que vim destruir a lei ou os profetas. Há duas
coisas que Jesus está nos dizendo, ele tem não veio destruir.

A lei
Para entender, Jesus está dizendo que ele é... não veio para destruir a lei. Então sou forçado a fazer a
pergunta, "como se destrói uma lei?" O fato de que Jesus diz que ele não veio para destruir a lei, sugere que é
possível para destruir a lei, então, a fim de compreender o que Jesus está dizendo, precisamos entender como
um acaba por destruir uma lei.
As leis humanas são estabelecidas por uma constituição escrita e governamental, que é um guia ou
diretriz que todos menor leis de uma nação devem seguir e não substituem os anteriores. Outras leis humanas
são estabelecidas pelo mandato legislativo depois de um tempo de debate e discussão. Ainda outras leis

humanas são estabelecidas através da passagem de tempo na forma de tradições e costumes civis. Então, como
iríamos em destruir um dessas leis? Quando você alterar ou excluir uma lei, você efetivamente destruí-lo.
Nos Estados Unidos, uma lei constitucional é supostamente apenas mudou (destruídos) tornando-se uma
alteração à redacção da própria Constituição.
Uma lei promulgada legislativamente pode ser alterada (destruídos), mais uma vez fazendo uma
alteração à redacção da lei, ou através da revogação da lei todos juntos.
Considere as leis de proibição, promulgada pelo Congresso e depois assinado na lei pelo Presidente, em
1920. Quando as pessoas perceberam quão prejudicial estas leis foram eles destruíram-los ou a revogada-los.
Leis estabelecidas por gerações costumes e tradições são muito mais difíceis de mudar, eles exigem uma
mudança no pensamento e moralidade da sociedade como um todo e geralmente precisa de vários anos e até
gerações para trazer alguma mudança real.
Em resumo você destruir uma lei alterando o texto ou por revogação. Sabendo isto, então mais uma vez
fazer a pergunta, "como você muda (destruir) uma lei de Deus ?
A lei de Deus não é criado ou legislado pelo homem, mas é ditado ao homem pelo criador. Deus é um
ser moral, quem quer que seus filhos ser moral também. Em cima de sua moralidade, Deus também insiste que
damos a adoração a ele e nenhum outro. Para esse fim, Deus nos deu uma lista de regras pelo qual devemos
viver nossas vidas. Seis dessas regras pertencem ao carácter moral mínimo que devemos ter se tivermos
qualquer desejo de vida eterna:
1. Dar a honra de seu pai e sua mãe,
2. Não matar,
3. Não cometerás adultério,
4. Não roubar,
5. Não dar falso testemunho (mentira), e
6. Não cobiçar aquilo que não pertence a você.
No topo destes imperativos morais, Deus também dá uma lista de como ele exige que damos a adoração
a ele:
1. Dar adoração a nenhuma outra, mas o Deus da criação,
2. Tenho sem imagens de escultura ou dar culto a eles,
3. Não tomarás o nome de Deus em vão,
4. Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo.

Peço-lhe mais uma vez, "como se destrói (mudança) as leis de Deus? Satanás esforça-se para destruir as
leis de Deus, causando homem ignorá-los, ou para alterar o significado que Deus pretendia usando traduzido as
palavras que têm um semelhante, mas não totalmente correto significado como os originais palavras faladas por
Deus.

Tenho que não veio para destruir
A única coisa que você precisa manter em mente, Jesus diz que ele tem não veio destruir (mudança) as
leis. Se Satanás quer mudar as leis de Deus, e Jesus diz que ele não veio para mudar as leis, então por que tantos
cristãos acreditam que as leis de Deus não se aplicam a eles? Se você ama a Deus e Jesus, não seria correto que
respeitar o que comandam?

O que é um profeta?
A segunda coisa que Jesus fala é que ele tem não veio para destruir os profetas. Como é que alguém
destruíam um profeta?
Novamente, precisamos entender que Jesus está falando, portanto a questão deve ser feita, "o que é um
profeta?" Só por saber o que um profeta é pode você vir a compreender como destruí-lo.
Se você procurar a palavra "Profeta" no dicionário é definido como: um que fala por Deus. Tanto
quanto eu estou preocupado que definição soa um pouco como blasfêmia para mim. Se você tem uma pessoa
que professa ser um profeta de Deus e, em seguida, diz-lhe coisas que ele diz que se relacionam com os
pensamentos de Deus, então não é ele colocando palavras na boca de Deus? Como podemos saber se o que essa
pessoa nos diz é de fato a palavra de Deus e não este homem possuir palavras faladas para seus próprios fins?
Se o que este profeta fala por Deus é uma estátua ou alguma outra imagem de escultura, que não tem
vida e tem, portanto, não mente ou pensamentos, então sim este Deus precisa de alguém para falar por ele,
porque é incapaz de falar por si só, portanto, esta definição seria aplicável.

Um profeta de Deus
A definição correta de um "Profeta de Deus" é um a quem Deus fala. Você entende a diferença? A
criação de Deus é a vida, mas para lhe dar vida à terra, você e eu teríamos não tem vida. Deus não precisa nem
dá a permissão de ninguém falar por ele. Deus usa seus profetas, dando-lhes instrução e em seguida através do
Profeta publicando as palavras que o profeta dadas por Deus, permitindo assim que todo o resto do homem para
as gerações, que podem ler e saber a palavra de Deus.

O Profeta de Deus não é nada mais do que um condutor da boca de Deus para os olhos e ouvidos do
homem.

Again: a pergunta tem que ser feita, "Como se destrói um profeta?" Da minha explicação acima
você pode ver que um profeta é um homem, e por acaso os profetas da Bíblia estão todos mortos e enterrados.
Então, como você pode destruir o que já passou?
Então quando mais precisamos dar consideração para que Jesus está falando. Se Jesus não está se
referindo as próprias pessoas, mas para os livros que eles escreveu e publicou, em seguida, como se destrói-los?
Uma maneira é aprovar leis que fazem a possuir uma cópia da Bíblia ou qualquer aspecto dos escritos
encontrados nela, um crime com castigo atribuído que desencoraja as pessoas de possuir a Bíblia.
Esta lei foi promulgada pela Igreja Católica durante a idade média, (300 A.D. a 1798 A.D.), como parte
do anti-Cristo está a tentar destruir a lei de Deus e profetas de Deus. Como um evento histórico verificável, este
então é outro dos identificadores do anti-Cristo, que dá suporte para a Igreja de Roma como sendo o anti-Cristo
avisado nos livros de Daniel e Apocalipse.

Lembre-se: Jesus diz que ele tem não veio para destruir, portanto, toda esta discussão sobre como
alterar ou destruir as leis e os profetas se relacionar a Satanás, não a intenção de Jesus. Então com todo esse
entendimento eu te peço, se Jesus é que não a intenção de destruir ou alterar, então por que você acredita que os
dez mandamentos já não têm significado para os cristãos, quem acreditar que de alguma forma eles estão acima
da lei? Não é mais lógico que esta crença é o resultado das mentiras de Satanás, e que você está sendo
enganado?
Estas palavras que está lendo agora é o quarto capítulo dos escritos de Paul, então você já tem sido
mostrado que Paul refuta esta falsa crença, uma vez que você compreende o verdadeiro significado das palavras
que Paul escreveu.

Cumprir o definido
Considere isto: o que significa a palavra "cumprir" quer dizer? Afinal, não é a palavra que é
crucial para toda esta questão? Jesus nos diz nos versículos acima, que ele veio para cumprir as leis e os
profetas, portanto, não é importante para entender o que Jesus está dizendo?

A palavra "Cumprir" é definido como: para completar, ou levar à conclusão. Em que sentido
faz esta definição sugere que ele processa algo obsoleto? Deixe-me dar um exemplo não-bíblica, uma parábola
se você que deixa claro o significado pretendido de que Jesus está nos dizendo.

A parábola da tabela
Você é um carpinteiro, você está no processo de construção de uma tabela, você tem o topo todos juntos
e asseguraram que três das quatro pernas, mas você é chamado longe do seu trabalho. A tabela está incompleta,
se você aguentar em suas três pernas será instável, não terminou. Pode ainda ser chamado uma tabela em que
ele tem a maioria dos requisitos de ser uma tabela, mas sua função ainda está incompleta.
Mesmo que este trabalho só tem três pernas, pode ainda ser considerado uma mesa? Eu digo que sim, ele
ainda pode funcionar de forma que uma tabela foi feita para funcionar, mas não tão bem.
Quando voltares ao teu trabalho como carpinteiro então anexar a quarta perna e aplicar uma mancha,
processar a tabela completa, que você cumpriu sua tarefa. Fazer você tomar agora a tabela e deposite? Não,
você coloca a mesa de usar, pois agora ele vai cumprir sua função como foi destinado a todo o tempo.
Este é o mesmo com o Evangelho de Deus, como disse nos livros do antigo testamento. Eles contam
uma história da relação do homem com Deus, mas a história está incompleta. Mesmo os dez mandamentos, ou
eu deveria ser mais específico, os imperativos da seis moral listados nos dez mandamentos não são uma
completa descrição da moralidade plena de Deus.

Jesus cumpre os profetas
Nos ensinamentos de Jesus, o Evangelho completo de Deus se manifesta, e o aspecto cheio de moral de
Deus é trazido à nossa compreensão. Desta forma Jesus cumpriu a lei e os profetas, como ele disse que seu
propósito para vinda foi. Como com a tabela, uma vez cumpridas, não joga fora ou parar fazendo uso do
mesmo, você agora tem uma lei totalmente operacional e Evangelho para aprender e compreender.
Jesus cumpre os profetas, fornecendo novos profetas que são aqueles que escreveu os livros do novo
testamento. A lei de Deus é cumprida através de ensinamentos de Jesus, como suas palavras são escritas para
baixo pelos autores dos livros do novo testamento.
Em tudo o que temos estudado dos escritos de Paul a este ponto, a adoração de Deus que os judeus se
dedicam é incompleta, não é até que você adicionar para a base da adoração judaica essas coisas ensinadas por
Jesus, você então obter o verdadeiro e correto (o realizado) adoração a Deus.

Todo aquele que rompe, mesmo um
Jesus então dá apoio à afirmação acima no seguinte versículo.
Portanto, todo aquele que quebra um destes mandamentos menos e deve ensinar os homens, então, ele será
chamado o menor no Reino dos céus: mas aquele que deve fazer e ensiná-los, o mesmo será chamado grande no Reino
dos céus. Matthew 05:19

Jesus reforça meus comentários acima, quando ele nos diz que não estamos a quebrar mesmo o menor
dos mandamentos. Para mim, isto significa que todos os dez dos dez mandamentos são necessários, bem como
aquelas coisas que nos foi ensinadas por Jesus. Para ignorar ou mudar nem uma dessas leis é colocá-lo em
oposição a vontade de Deus. Se você está em oposição, então como pode você professa dar adoração a Deus?
Satanás mudou as leis de Deus através de mentiras e enganos; assim, é prudente que nós nos esforçamos
para manter a lei de Deus como ordem de palavras de Deus, especialmente agora que sabemos que Satanás está
fazendo tudo ao seu alcance para esconder a verdade de Deus de nós.

O sábado de domingo
Este Então devolve-à observância do sábado domingo. Eu desafio todos poderão encontrar nas páginas
da Bíblia, onde Deus ou Jesus dá comando ou instrução que ele tenha transferido a observância do sábado do
sétimo dia santo da semana para o primeiro dia da semana. Eu sei que você não vai encontrar, porque Deus
nunca falou isso, mas Satanás falava, que revelei a você nas aulas.
A manutenção correta do sábado do sétimo dia está escrita por Deus nos versos seguintes.
Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Êxodo 20:8
Quando comecei a ler este versículo com a intenção de dar culto a Deus, fui forçado a fazer a pergunta,
que dia da semana que Deus nos diz é o dia de sábado? No versículo acima não é evidente.
Seis dias serás tu do trabalho e fazer toda a tua obra: Êxodo 20:9
Novamente, eu tenho que perguntar, "Quais seis dias?" Novamente, estes dois versículos não elaborar o
suficiente para dar certo conhecimento da intenção de Deus.

O sétimo dia
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 eles serva, nem eles, gado, nem teu estrangeiro que está dentro das
tuas portas. Êxodo 20:10
Finalmente, neste versículo, Deus nos dá um dia específico, bem como uma listagem específica de quem
vai ser em obediência a este mandamento.
Deus nos diz com suas próprias palavras, que o sétimo dia é o sábado do senhor. Como você consegue
mais claro sobre o que é dia do Deus de sábado? O sétimo dia é o sábado do senhor. Por que então cristãos na
maior parte observar o sábado no primeiro dia da semana?
Se Deus afirmou inequivocamente que o dia de sábado é o sétimo dia, no entanto, os cristãos de
observar o primeiro dia, não é, portanto, lógico supor que Satanás disse a mentira, e as igrejas das religiões
cristãos aceitaram que mentir e já passou para suas congregações?
Para dar suporte ao primeiro dia como sendo mentira de Satanás, Deus disse que devemos "Lembre-se o
dia de sábado para santificá-lo." Agora que sabemos que o dia em que Deus está dizendo, você e eu me
lembro é o sétimo dia foram então Deus nos disse que ele fez o sétimo dia sagrado? Só Deus podem fazer algo
sagrado, então a menos que Deus nos diz que ele fez o sétimo dia sagrado, não pode ser Santo.
Para ser dito para lembrar que algo sugere que nos disseram sobre ele antes da mão. Portanto, eu olhei
para o início da Bíblia para qualquer indicação de que Deus fez um dia da semana Santa.

Um dia Santo
, Assim, os céus e a terra foram acabados e todo o exército deles. E no sétimo dia Deus terminou seu
trabalho que ele tinha feito; e ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E Deus abençoou
o sétimo dia e santificou-lo: porque que nele tinha descansou de toda a sua obra que Deus criou e fez. Gênesis
2:1-3
Como você pode ver, Deus faz com que um dia da semana Santa. Mais uma vez, Deus está sendo muito
específica. Deus vêm a público e diz-nos que era o sétimo dia descansou, e porque ele descansou, ele "Bendito
e santificado" no sétimo dia.

Quando Deus "Blesses" algo, isso significa Deus fez aquilo que ele abençoou "Santo." Se você
duvida disso, Deus inclui que ele "santificados", o sétimo dia também. A palavra "Sanctify" é definido como:
dar algo sagrado estatuto, para libertar do pecado. Portanto, Deus fez Santo no sétimo dia.
Com todas essas informações de diferentes livros da Bíblia, não deixa absolutamente nenhuma dúvida
em minha mente que Deus santificou o sétimo dia, e que porque Deus descansou no sétimo dia, Deus ordenou
que nós, seus filhos, também descansar no sétimo dia.
Peço-lhe, portanto, que se chamam cristãos, por que não deu cumprimento para o sétimo dia da semana
como sendo o Lords santo dia de sábado.

Justiça da lei
Paul então continua com sua explicação da palavra de Deus.
Para Moses describeth a justiça que é da lei, "que o homem que faz essas coisas viverá por elas." Mas a justiça
que é de fé fala sobre este sábio, "dizer não em teu coração, quem vamos ascender ao céu? (Isso é para levar Cristo para
baixo de cima). Ou, quem deve descer ao largo? (Que é, para que apareça a Christ dos mortos novamente.) Romanos
10:5-7

Viver pela lei de Deus
Para Moses describeth a justiça que é da lei, "que o homem que faz essas coisas viverá por elas." Isto é
em referência a seguir escrita por Moses 1.500 anos antes de Jesus.
e agora, Israel, o que porventura o Senhor teu Deus pede de ti, mas que temem o senhor, teu Deus, de
andar em todos os seus caminhos e amá-lo e para servir ao Senhor teu Deus de todo o que o coração e com
toda a tua alma, para guardar os mandamentos do senhor, e seus estatutos, que eu te ordeno hoje para o teu
bem? Deuteronômio 10:12-13

O que Deus exige?
Deus requer de nós a guardar os mandamentos do senhor e seus estatutos .
a palavra "exigem, "é definido como : tornar algo uma condição indispensável, de exigir
algo de alguém.

Uma das razões pelas quais eles são chamados dos dez mandamentos, é porque Deus é exigente, ou
exigindo que nós obedecê-las. Deus não nos pede, por favor, ele está dizendo, você deve ou outra coisa. A
seguir complementa as palavras de Moses e foi escrita pelo rei Solomon, filho do rei David.

Definição, ou mais
Ele ensinou-me também e me disse: "Deixe teu coração retenha minhas palavras: guardareis os meus
mandamentos e live. Provérbios 4:4
O fato de que o apóstolo Paul está citando e dar referência às escrituras do antigo testamento dar suporte
para o que ele está tentando nos mostrar, diz-me que para ser um cristão, que se traduz em ser um seguidor dos
ensinamentos de Cristo, você deve manter os mandamentos de Deus, e aqueles que mantê-los vão saber a vida
eterna. Isto também significa que aqueles quem não manter os dez mandamentos, ou quem apenas manter
alguns deles, não terá vida, mas saberá, por causa de sua desobediência à palavra de Deus, só a morte eterna.
Porque o apóstolo Paul, que Jesus escolheu para ser seu profeta, está dando a referência a este versículo
do livro dos Provérbios, como uma referência de apoio para o que Paul é a tentativa de instruir, então não é
como um cristão, considere prudente que você faça o que Paul está dizendo a você para fazer e "guardam os
mandamentos de Deus?"

A lei e a fé
Mas o que ele diz? A palavra está próximo de ti, nem em sua boca e em teu coração: isto é, a palavra da fé, que
pregamos; que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o tem ressuscitou dentre
os mortos, serás salvo. Romanos 10:8-9

Paul é uma pergunta nos dois versos acima. Ele está perguntando, "o que significa quando dizem-nos
que nós deve confessar que Jesus é o Messias e que ele ressuscitou dos mortos e que, se acreditamos que
isso como verdade, então seremos salvos?"
Paul quer impressionar sobre nós que Moses mostram que a lei é justa e, portanto, bom que ficamos com
a lei, mas a lei por si só não é suficiente, (você não pode ser salvo pelas suas obras sozinhos). Fé quando
adicionado ao trabalho de manter a lei traz satisfação para a adoração verdadeira e correta de Deus. Mais uma
vez, é por causa dos ensinamentos de Jesus, que isto foi cumprido. Como diz Paul, "a palavra da fé, que
pregamos," é o cumprimento do Evangelho de Deus. Para entender o que Paul diz que primeiro você precisa
lembrar de todos que Paul demonstrou até agora para nós.

O que Paul tem pregado para nós?
a lei é boa e correta e ser livre do pecado temos que saber e manter a lei. Portanto, para pensar que
Paul está dizendo no exemplo acima que só é preciso declarar Jesus o filho de Deus e nosso Salvador é nada o
que Paul está nos dizendo. Você deve colocar em contexto todos que Paul tem mostrado a nós e não apenas
estes dois versos como sozinho em seu significado.
Paul ainda mais nos diz, que se nós acreditar em teu coração que Deus tem o ressuscitou dentre os
mortos, serás salvo. " Mas estou convencido de que só não pára em crer que Deus ressuscitou a Jesus dentre os
mortos, mas que temos de acreditar que todos os ensinamentos de Jesus e vivemos nossas vidas a moral que ele
nos ensinou, que para mim se traduz como segue.

Truísmo do Deus:
Se Deus falou com ele, então você achará no Santo Evangelho,
Se Deus falaram, então é a verdade,
É a verdade, porque é de Deus,
É de Deus, porque Deus falou isso.
Se Deus não falou isso, então você não vai encontrar isso no Santo Evangelho,
Se Deus não falou isso, então é uma mentira,
É uma mentira, porque não é de Deus,
Não é de Deus, porque Deus não falava.

Crença sem saber
Para com o coração homem crê retidão; e com a boca feita confissão para a salvação. Pois a Escritura diz, "todo
aquele que crê nele não será envergonhado." Pois não há nenhuma diferença entre o judeu e o grego: para o senhor
mesmo sobre todos é rico para todos que chamá-lo. Para aquele que será chamada com o nome do senhor será salvo.
Romanos 10:10-13
Acho que aqueles que se intitulam Christian pensam que estas palavras estão se referindo ao homem Jesus, mas
Jesus é mais do que apenas um homem, ele é tudo o que ele falou e ensinou. Acreditar em Jesus é aceitar e viver por
aquilo que Jesus ensinou, não apenas o homem de carne e osso.

Ouvindo a palavra de Jesus
Então, como eles devem visitá-lo em quem eles não creram? E como eles crerem dos quais eles não ouviram
falar? E como eles devem ouvir sem pregador? Romanos 10:14

Você vê, Paul também está se referindo a "ouvir as palavras de Jesus," não para o homem só. Paul
passa a perguntar, "como eles devem ouvir sem pregador?" Jesus, o homem morreu, então ressuscitou dos
mortos, mas depois ele deixou este mundo para ascender ao céu, portanto, ele não está mais disponível para
falar conosco. Precisamos, portanto, um pregador nos dizer as palavras proferidas por Jesus.
No momento de Paul, os livros do novo testamento tinham ainda a ser escrito, então a única maneira de
ouvir as palavras proferidas por Jesus é ter alguém como Paul pregar-lhes para você. Hoje, no entanto, a Bíblia
está prontamente disponível para quase todo o mundo, como tal, você pode descobrir o que Jesus ensinou ao ler
essas palavras da Bíblia.

Compreensão versículo 10:14
Paul faz a pergunta, "então, como eles devem chamá-lo em quem eles não creram?" Se você não
acredita, (ter fé), nas promessas de Deus, bem como a ressurreição de Jesus, então Paul pede, "Como pode
chamar sobre aquilo que você não acredita?"
Paul continua com a pergunta, "como eles crerem dos quais eles não ouviram?" Realmente acredita em
algo que você ainda não ouviu de? Se você não sabe o que Jesus ensinou, então como pode dizer que você
acredita? Só em aprender as palavras proferidas por Jesus, você pode então saber o que Jesus ensinou.
Nesta página Web, que escrevi uma grande quantidade de explicações sobre o que Deus me mostrou a
ser a verdadeira palavra de Deus, mas se você nunca tomou o tempo para ler isso que está escrito, então como
você pode acreditar ou não acreditar no que eu escrevi.
Como eles devem ouvir sem pregador? Realmente acredita em alguma coisa, se você não tomou o
tempo para estudar e Pesquisar nas Sagradas Escrituras por si mesmo? Como você pode saber se nunca ouviu
falar da verdadeira palavra de Deus? Como você pode saber se o que você teve pregou para você, é na verdade
o que Jesus tem dito, ou uma distorção das palavras dele?

Buscar a Deus diligentemente
Se você depender apenas aquilo que é dito por outros, e se eles estão errados porque gosto de você eles
só ouvi de outras pessoas que também não tomou tempo ou energia para aprender por si mesmos?

Se as pessoas que dependem de você para pregar o evangelho para que, quando em seu processo de se
tornar um pregador, eles foram doutrinados no falso evangelho de Satanás, então como pode esperar que seu
pregador possivelmente poderia pregar a verdadeira palavra de Deus para você? Se você fizer uso do truísmo de
Deus, que te dei acima, você será capaz de comparar o que está sendo dito a você, com as palavras faladas por
Deus e Jesus como está escrito na Bíblia.

Exceto eles enviados
E como eles devem pregar, exceto eles enviados? Como está escrito, "como são lindas dos pés dos que pregam o
evangelho da paz e trazem as boas novas de coisas boas! Romanos 10:15

Se você pensar que o versículo acima, quem foi que foi os professores da nação de Israel? Foi os
profetas de Deus. Sim, havia Rabi e um verdadeiro falou, mas os verdadeiros professores foram os profetas. O
fato de que os judeus tinham a maior parte da adoração a Deus errado deve ser suficiente para revelar o erro de
muitos Rabi, que também tinha errado. Considerando que aqueles que encontrou a verdade, tomou o tempo e
esforço para estudar os livros dos profetas.
Dou o exemplo de Daniel; Ele próprio nos diz que ele entendeu do seu estudo dos escritos de Jeremias
que os 70 anos de exílio estavam quase no fim. Isso me diz, que o Daniel não dependem de outros para contarlhe a palavra de Deus, mas tomou o tempo e esforço para estudar, a fim de saber para determinados através da
educação o que Deus tinha dito aos seus profetas.
Então Paul faz a pergunta, "como eles devem pregar, exceto eles enviados?" Os profetas foram
enviados por Deus, não há nada nas escrituras que me convence que o Rabi foi enviado por Deus. Com esse
entendimento, não vês a correlação entre os judeus do velho e os cristãos de hoje? Ambos dependem de seus
pastores contar a Santa palavra de Deus, porque ambos estão ocupados demais, ou preguiçoso para estudos e
pesquisas para si próprios mais frequentemente do que não eles estão errados porque foi dito a eles em erro.
Mas tem nem todos obedeceram ao Evangelho, para Isaías diz, "Senhor, quem tem acreditado nosso relatório?"
Romanos 10:16

Como vês, Paul está dando apoio para o que acabei de dizer. Se você obedecer o evangelho que você
primeiro tem que saber a palavra de Deus, para saber como pode obedecer aquilo que você é ignorante de?
Isaías foi um profeta de Deus e através dele Deus falou à nação de Israel, não apenas em seu próprio tempo,
mas à gerações, até hoje, mas os judeus não deu ouvidos a ele, e perguntar o leitor, você tem tido tempo para
estudar e saber essas coisas que Deus ensinaram através de Isaías, para não mencionar todos os outros profetas?

Se você apenas contar com aquilo que seu pastor lhe diz, então, como pode ter certeza que seu pastor tem
direito?
Então, vem da fé pela pregação e a pregação, pela palavra de Deus, mas eu digo, "Eles não ouviram?" Sim, em
verdade, seu som foi em toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Romanos 10:17-18

O que Paul está dizendo é que as palavras escritas nos livros dos profetas está disponível para todo o
mundo, você só precisa pegar a Bíblia e estudo.
Mas eu digo, "Israel não sabia?" Primeiro Moses diz, "vai provocá-lo ao ciúme por eles que não são pessoas, e
por uma nação tola vai irritar você." Romanos 10:19

Esta é uma profecia falada por Moses, profetizando da ascensão dos cristãos e como os judeus, que
sendo arrogante em sua crença de que eles são o povo escolhido de Deus, será levado ao ciúme por Deus,
voltando-se para os cristãos e deixando os judeus por causa de seu fracasso em adoração a Deus como ele
ordena.
Mas Isaías é muito ousada e diz, "foi encontrado deles que me procurou, não; Eu fui feito manifestar-lhes o que
pediram não atrás de mim." Mas para Israel, ele diz, "dia todo eu tenho estendeu as mãos a um povo desobediente e
contestador." Romanos 10:20-21

Verificou-se deles que me procurou não; refere-se aos gentios, que não procurou o Deus da criação,
conteúdo em seus deuses falsos e pagãos e sem o benefício dos livros dos profetas, mas em vez que dos gentios
abraçar a verdade de Jesus. No entanto, as pessoas que são da nação de Israel, que tinha a lei e os escritos dos
profetas, a vida inteira, não acredito que apesar de ter os livros dos profetas para estudar.
A palavra "Gainsaying" refere-se a pessoas que refutam a palavra de outros. Quando os
profetas falavam as palavras dadas a eles por Deus, os judeus rejeitou-os e até mesmo colocar alguns desses
profetas até a morte, para as palavras que falaram tudo demasiado frequentemente, não concordei com o que
eles queriam ouvir. Novamente, isto dá correlação para os judeus antigos e os cristãos de hoje.

Deus abandonou o seu povo?
Então, digo "Hath Deus lançar fora de seu povo?" Deus me perdoe, pois eu também sou israelita, da
descendência de Abraão, da tribo de Benjamin. Deus não tem elenco embora seu povo que de antemão conheceu. WOT
vós não o que a Escritura diz de Elias? Como ele faz intercessão a Deus contra Israel, dizendo: "Senhor, mataram teus
profetas e cavou teus altares; e eu estou sozinho, e buscam a minha vida. Romanos 11:1-3

A palavra "Wot," é definido como: perspicácia mental, inteligência ou poder, para que o
raciocínio.

Um israelita
Não acha que Deus abandonou os judeus como Paul explica. Claro que não, Deus tem uma promessa
que ele fez a Abraão que seus descendentes possuiriam a terra prometida. Mas a promessa de Deus era a
semente de Abraão, não para a nação de Israel.
Compreensão de quem é a "semente" de Abraão leva mais algumas palavras, mas eu escrevi sobre isso
já.
Além disso, tome nota que Paul refere-se a mesmo como um israelita ao invés de simplesmente chamarse um judeu. Eu vejo este como mais uma prova que Deus pretende que nós compreendemos a distinção entre
ser judeu e ser israelita, como eu tentei explicar no início deste estudo.

Deuses pagãos
Mas o que diz a resposta de Deus a ele? "Reservei para mim sete mil homens, que têm não dobraram os joelhos
diante da imagem de Baal. Romanos 11:4
Paul está se referindo ao Deus pagão, " Baal ,"que se tornou popular em Israel a dar culto, em tempo de vida de
Paul e para as gerações antes. Essa é uma das principais queixas que Deus tinha com os judeus, em vez disso dar adoração
para a criação de Deus, o Deus de Moses e Jacob e Abraão, em vez disso deram culto a um ídolo, que não é Deus.

O remanescente pela graça
Até então, neste momento presente também há um remanescente segundo a eleição da graça. E se pela graça,
então, é não mais de obras: caso contrário grace é mais sem graça. Mas se ele funciona, então é mais sem graça: caso
contrário, trabalho é trabalho não mais. Romanos 11:5-6
Quando Deus trouxeram para baixo sobre a nação de Israel, os babilônios, para destruir a nação e para destruir o
templo, Deus manteve um remanescente, que realizou-se rapidamente para a verdadeira adoração de Deus. Deste
remanescente Deus reconstruíram da nação de Israel, só para ter seus descendentes mais uma vez cair longe da sua
verdade.
Os dois versículos acima, Paul está nos dizendo que Deus causou sete mil homens, mais uma vez saber a
verdadeira palavra de Deus, e são eles que são os remanescentes que Deus usará para reconstruir novamente. Desta vez,

no entanto, não é a nação de Israel que serão reconstruídas, mas uma nova nação, onde as leis de Deus são escritos sobre
os corações das pessoas e não apenas em duas tábuas de pedra como as leis para ser obedecida.
Meu filho, esquecer não é a minha lei; Mas deixe teu coração guardareis os meus mandamentos; para
comprimento de dias e longa vida e paz, serão eles adicionar a ti. Deixe não a misericórdia e a verdade te desampararei:
vinculá-los sobre eles no pescoço; escrevê-los sobre a mesa do vosso coração: Então tu encontrarás favor e bom
entendimento à vista de Deus e o homem Provérbios 3:1-4
Veja, Deus quer que a lei de Deus, os dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus, não ser apenas palavras ou
leis escritas em cima de mesas de pedra, mas que você escrevê-los no teu coração e fazer suas leis de uma parte da qual é
sua personalidade e seu caráter moral.
"Eis que vêm os dias," diz o senhor, "que eu 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 em que os tomei pela mão para trazê-los da terra do Egito; que
meu convênio eles freio, embora era um marido-lhes, "diz o senhor:"mas esta será a aliança que farei com a casa de
Israel; Depois "daqueles dias, diz o senhor:"colocarei minha lei nas partes internas e escrevê-lo em seus corações; será
o Deus deles, e eles serão o meu povo." 31:31 de Jeremias-33
É a estas pessoas, que são os Santos de Deus, que Deus vão reconstruir em uma nova nação. As leis de Deus
deixará de ser palavras escritas em cima de mesas de pedra, como algo que deve ser mantida, as leis de Deus vai ser
escrito sobre o coração dos homens e ser parte de quem eles são, sua personalidade e o caráter moral.

Os eleitos herdarão a terra
O que então? Israel não tem obtido o que ele busca para; Mas a eleição tem obtido-lo, e o resto eram cegos. De
acordo como está escrito, Deus concedeu-lhes o espírito do sono, os olhos que eles não deveriam ver e ouvidos que eles
não devem ouvir; até este dia. Romanos 11:7-8
Se você ler as escrituras de Deus, mas não tome o tempo para entender o significado das palavras, então você tem
olhos que não vêem. Se você ouve a palavra de Deus falada mas refutá-lo porque a palavra de Deus não concorda com o
que você acredita, então você tem ouvidos que não ouvem. Assisti esse sono Eu mesmo em minha família, o que me
entristece profundamente.
E David diz, "Deixe sua mesa ser feito um laço, uma armadilha e uma pedra de tropeço e uma vista-lhes: Deixe
seus olhos ser escurecidos que não podem ver e sempre se curvar as costas." Romanos 11:9-10

O que isto está me dizendo, é que Deus pretende que muitos se não a maioria da vontade do homem não
ouvem, não verá e não vai entender o mistério de Deus, mas que poucos, escolhidos por ele, devem
compreender. Isso me diz que não importa quanto eu tente de levar minha família para ver a verdadeira palavra

de Deus, meus esforços são em vão. Deus á escolheu aqueles que ele nomeia e aqueles que ele não escolheu,
são perdidos.

Vitória dos gentios
Em seguida, dizer "Eles tropeçou que eles devem cair?" Deus me livre: mas prefiro através de sua queda
salvação é para os gentios, para provocá-los (os judeus) ao ciúme. Romanos 11:11
Quando aqueles do templo rejeitaram a Jesus e depois iniciaram a perseguição e o assassinato de quem seguiu os
ensinamentos de Jesus, eles o fizeram por ciúme. Eles foram os escolhidos, os filhos de Deus e, em seguida, estes gentios,
que os judeus sempre olhou para baixo em cima, começaram a professam que eles já se havia convertidos à maneira de
Deus, e que, portanto, eram os filhos de Deus. A arrogância dos judeus não poderia aceitar isso como uma possibilidade
para que eles procuraram destruir aqueles que seguiram os ensinamentos de Jesus.
Agora, se a queda das riquezas do mundo e diminuição da-lhes as riquezas dos gentios; Quanto mais a sua
plenitude? Romanos 11:12
Para falar com você, os gentios, na medida em que eu sou Apóstolo dos gentios, glorifico o meu escritório: se por
qualquer meio pode provocar a emulação deles que são a minha carne e pode salvar alguns deles. Porque, se o casting
afastado deles ser a reconciliação do mundo, o que a recepção deles será, mas a vida dos mortos? Romanos 11:13-15

Paul quer os gentios para saber que em trazer milhares de gentios à fé em Jesus, ele está cumprindo a
profecia de Deus, fazendo com que os judeus se tornar ciumenta da relação estabelecida entre os gentios e Deus
que os judeus podem arrepender-se de suas tradições e costumes errôneos e abraça Jesus como fazem os
gentios.

Parábola da árvore de oliva
Lembre-se: uma parábola é a narração de uma história que é facilmente entendida, como uma explicação
simbólica com uma finalidade religiosa.
Para se o primeiro fruto ser sagrado, o caroço também é sagrado: e se a raiz ser Santo, então são os ramos. E se
alguns dos ramos ser quebrado fora, e tu, sendo uma árvore verde-oliva selvagem, wert enxertado entre eles e com eles
participa da raiz e adiposidade da oliveira; vangloriar-se não contra os ramos, mas se tu se vangloriar, tu mais básicas
não a raiz, mas a raiz ti. Romanos 11:16-18

o primeiro fruto: Eram de todas as gerações que se seguiram aqueles que saiu do Egito com Moses,
o primeiro fruto, e foram feitos sagrados pelos escritos de Moses, dado a ele por Deus. Eles eram sagrados

porque ficaram e obedecido as leis que foram dadas a eles por Moses. Eles é que são o caroço e a raiz da
verdadeira adoração de Deus, eles são os verdadeiros israelitas.

Os ramos: A partir desta raiz, muitos ramos cresceram e como raiz foram Santo assim também são
os ramos, os "ramos" sendo as doze tribos de Israel .
O ainda mais no tempo do primeiro, quanto mais os judeus deslizaram longe da verdadeira adoração,
sendo poluída pelos pagãos que os cercavam e, portanto, esses ramos foram quebrados da verdadeira adoração.
Isto pode ser mostrado em que na história, a nação de Israel como um todo se afastou da verdadeira adoração de
Deus e deixou apenas a terra da Judéia e da cidade de Jerusalém. Em tempo, no entanto, mesmo eles colocaram
longe da verdadeira fé.

Ezequiel e os pecados da casa de Israel
Na época de Ezequiel, (595 A.C.), a nação de Israel tinha parado dando verdadeira e correta de adoração
a Deus por três duzentos e noventa anos, como é dito no versículo seguinte.
Para que eu pus em cima do thee os anos da sua iniqüidade, de acordo com o número de dias, três
duzentos e noventa dias: Então tu deverás suportar a iniqüidade da casa de Israel. Ezequiel 4:5
No exemplo acima, Deus está dando Ezequiel para pagar penitência os 390 anos que Israel pecou,
impondo-se o lado esquerdo por 390 dias, Ezequiel é dado um dia por um ano.

Ezequiel e os pecados da casa de Judá
Quando tu hast feito eles, (os 390 dias), deite-se novamente de seu lado direito, e dirás a iniqüidade da
casa de Judá quarenta dias: designei-te cada dia por um ano. Ezequiel 4:6
Como você pode ver, estes são dois dos ramos da verdadeira adoração de Deus que foi abalada em sua
adoração a Deus e foram interrompidas. A nação de Israel como um todo parou de dar verdadeira e correta de
adoração a Deus para 390 anos e aqueles da Judéia tinham parado por quarenta anos.
Então você vai saber que é por causa desses pecados que Deus causaram que a nação de Israel e a cidade
e o templo de Jerusalém ser destruído pelos babilônios.

Enxertia dos gentios
Com a enxertia para a verdadeira fé dos gentios, Paul adverte que "não se vangloriar de que sua justiça
contra os judeus, por isso é que não os ramos que dão suporte para as raízes, mas as raízes que dão suporte
às filiais."
O que isto significa é que Christian Faith tem como base que que se estabeleceu nas primeiras gerações
de Moses. Isso não é uma nova fé com nenhuma ligação com o velho e se como cristão você se orgulhar de sua
preferência com Deus então você se gabar em vaidade, para o novo é transplantado para o primeiro e não é uma
religião autônoma na adoração de Deus.
Falei com vários cristãos que diz-me que aquilo que Deus ordenou que os judeus e a nação de Israel, não
se aplica aos cristãos, porque coisas como os dez mandamentos foram mas um acordo temporário entre Deus e
os judeus.
O acima escrito por Paul me diz que isso é uma mentira. Paul está se tornando muito claro, que o culto
estabelecido por Moses e aqueles algumas gerações depois, Moses é a raiz de base da Christian Faith tal como
se é a raiz de base da fé judaica. Quem acredita, Paul, profeta de Jesus para os gentios, ou que alguém te
contou? A questão é, você aceita a palavra de Deus como ser supremo sobre toda a outra?

Por causa da descrença
Tu queres dizer, então, "os ramos foram interrompidos que eu (os cristãos) pode ser enxertado em." Bem; por
causa da descrença que eles foram interrompidos, e te encontras pela fé. Não ser nobre, mas medo: pois se Deus poupou
não os ramos naturais, Acautelai-vos para que ele também não te poupar. Romanos 11:19-21

Este é um forte aviso para os cristãos, que seguiu o caminho do erro que se seguiram os judeus, e como
os judeus antes deles, os cristãos perderam sua posição com Deus.

Uma advertência contra os cristãos
Eis, portanto, a bondade e a severidade de Deus: os que caíram, severidade; Mas para ti, meu Deus, se tu
continuar na sua bondade: senão vós também deveis ser cortada. Romanos 11:22
Como você pode ver o versículo acima, não acho que você mesmo como um cristão livre do medo de Deus, para
se você hesitar em dar a adoração a Deus como Jesus nos ensinou a fazer, então você também vai ser quebrado. Você
mora nos caminhos de Deus e, portanto, pode ser chamados filhos de Deus ou você cair em iniqüidade e ser chamado
Satanás, o inimigo de Deus. Você também ama a Deus ou que Deus odeia, não existe meio termo.

Os judeus recuperados
E eles também, se elas não resistem ainda na incredulidade, serão enxertados em: Deus é capaz de enxertá-los
no novamente. Romanos 11:23

Este é um apelo do Paul dirigido para os judeus, não só do seu dia, mas hoje também. Se os judeus se
arrependerem e vêm acreditar nas promessas de Deus, e especificamente que Jesus é o filho de Deus e foi
ressuscitado dos mortos por Deus para a remissão dos seus pecados, então eles também serão enxertados na
árvore que simboliza a verdadeira adoração de Deus.
Pois se tu wert cortar fora a Oliveira que é selvagem por natureza e wert enxertada, contrário à natureza, em
uma boa Oliveira: quanto mais estes, que ser os ramos naturais, devem ser enxertados na própria oliveira? Romanos
11:24

Cegueira dos judeus
Por que não, irmãos, que vos devem ser ignorantes deste mistério, para que não vos devem ser sábios aos seus
próprios conceitos; Essa cegueira em parte é aconteceu com Israel, até que a plenitude dos gentios ser pol. vem romanos
11:25

Paul está informando tudo o que os judeus queda da graça era necessária até que os gentios são feitos
seguros na adoração verdadeira, mas uma vez concluído, então os judeus serão mais uma vez trazidos recuperar
seu lugar diante de Deus.
Esta é uma profecia de Paul sobre o fim dos dias, como é revelado a seguir.
e a mesma hora houve um grande terremoto, e a décima parte da cidade caiu e no terremoto foram
mortos sete mil de homens: e os remanescentes estavam atemorizados e deram glória ao Deus do céu.
Apocalipse 11:13
Esta é uma narração de eventos a ocorrer logo após o segundo advento de Cristo e o arrebatamento de
todos os Santos de Deus para as nuvens com Jesus. A cidade que está sendo falada aqui é Jerusalém, e ele será
danificado ao ponto que um décimo do vai cair, com sete mil mortos.
Este versículo é importante, porque até este evento, os judeus permanecerão dispostos a ver Jesus como
sendo o Messias e, portanto, são removidos sendo os Santos de Deus.
Com o arrebatamento e o aumento de suas covas de todos os Santos de Deus morto e então todos eles e
aqueles que ainda estavam vivos, sendo levados até as nuvens, à vista de todo o mundo, os judeus da cidade de

Jerusalém finalmente ver a verdade e se arrepender de sua recusa de Jesus. Ao fazê-lo, eles cumprir essa
profecia que os judeus mais uma vez serão enxertados na árvore da verdadeira adoração de Deus.
E assim todo o Israel será salvo: como está escrito, "lá deve sair Zion o libertador e serão de impiedades Jacob:
para esta é minha aliança-lhes, quando devem tirar seus pecados." Romanos 11:26-27

Porque esta fala de verso de "impiedade de Jacó" e não de Israel, é para informar que refere-se
diretamente para os descendentes de sangue de Jacob. Este é ainda outro exemplo de por que um judeu não é a
mesma coisa como um israelita e ser que um judeu não faz você e israelita e ser um israelita, não significa que
você também deve ser um judeu.

Tome nota: Paul refere-se a impiedade de Jacob. Tenho certeza que você está ciente que Jacob só
foi ímpio até superou seus pecados, e para essa razão foi renomeado Israel por Deus. Portanto, não é para o
homem Jacob que Paul está se referindo, mas para os judeus, em oposição aos israelitas, como você pode
recordar de antes, neste estudo, onde eu expliquei, há uma diferença entre os dois.

Por uma questão dos pais
Como sobre o Evangelho, são inimigos por vossa causa: mas como tocar a eleição, são amados por Deus dos
pais, para os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11:28-29

Paul passa a explicar, os judeus são inimigos com a verdadeira palavra de Deus, por uma questão dos
gentios, que os gentios poderiam ser trazidos para a Irmandade da fé em Deus. No entanto, os judeus não são
contados fora da eleição inteiramente, mas por uma questão dos pais dos judeus, (Abraão, Jacob e Moses), seu
lugar ainda é realizado por eles, quando eles se arrependerem e tem crença nas promessas de Deus e Jesus.

Em tempos passado
Para que vós em tempos passados não acreditaria em Deus, ainda agora obtiveram misericórdia através de sua
incredulidade: mesmo assim tem estas agora também não acreditava que através da sua misericórdia também podem
obter misericórdia. Romanos 11:30-31

Como foi que os gentios receberam a misericórdia de Deus por causa da incredulidade dos judeus, os
judeus da mesma forma serão dada misericórdia por Deus por causa da misericórdia mostrada para os gentios,
por Deus.
Por Deus tem conclui-los todos na incredulidade, que talvez tenha piedade de todos. Romanos 11:32

O que isto está me dizendo, é que Deus fez com que os judeus não acreditaria que Jesus era o Messias,
porque eles tinha então acreditava Então Jesus e os apóstolos não teria razão para começar a pregar para os
gentios. Mas quando os judeus rejeitaram o testemunho de Jesus dado pelos Apóstolos, o conjunto do palco
para a inclusão dos gentios na verdadeira adoração de Deus.

O mistério de Deus
Ó profundidade das riquezas tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus! Como insondáveis são os seus
juízos e seus caminhos por descobrir! Romanos 11:33
Coloque-se em situação de Deus. Se você tinha estabelecido um conjunto de regras pelas quais seus filhos são
obrigados a obedecer, mas eles refutam suas regras e estabelecer suas próprias regras que são em grande parte ao contrário
do seu, você teria o tipo de amor que Deus está revelando para os judeus, ou pode deserdar seus filhos e procuram para
adotar outros?
Deus estabeleceu leis de moralidade que ele insiste em que seus filhos vivem por. Geração após geração os judeus
dar lábio de serviço a ser israelitas, mas com exceção de alguns, rejeitar a moralidade de Deus e como ele ordena que ele é
para ser adorado e estabelecer seus próprios costumes e tradições; mesmo assim, Deus mostra seu amor, dando a
esperança de que os descendentes dessas pessoas ainda podem ser resgatados.
Para quem tem conhecido a mente do senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, e deve
ser recompensado-lhe outra vez? Para ele e através dele e com ele, são todas as coisas: quem será a glória para sempre.
Amém. Romanos 11:34-36

Viver a vida na moralidade de Deus
Nós pertencemos a Deus
Rogo-vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos a vida sacrifício, Santo
aceitável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1

A razão pela qual que Paul refere-se a dar a mesmo como um sacrifício vivo como sendo um serviço
razoável é, pois, Deus te fez, o corpo que você tem é o vaso que possui a sua alma, portanto, para dar-te os
caminhos de Deus, em vez das formas do animal, é uma expectativa razoável de Deus.
A alma sobe acima dos animais da terra, portanto, é razoável que Deus esperaria que você iria querer ser
melhor do que os animais, e que a perfeição pode ser alcançada quando você esforçar-se para viver com a sua
mente no sentido espiritual, ao invés de com seu corpo para o animalesco.

Lembre-se: Satanás odeia o homem, para ele homem é nada mais do que um animal, e portanto, ele
se encontra e esconde-da verdade de Deus, desse modo, cegando-nos para o nosso propósito em Deus. Você
quer ser não mais do que um animal, ou que você prefere subir para ser mais como o Deus da criação?

Não vos conformeis
E não vos conformeis com este mundo: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que experimenteis
qual seja boa, e aceitável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2

Paul diz, não ser conformado a ser não é melhor que um animal, mas transformar você mesmo através
da mente , educando-se em moralidade e outras formas de Deus, ao fazer isso, você se fará aceitável e perfeito
aos olhos de Deus.
Nenhum animal jamais deve entrar no céu; seu lugar é aqui na terra. Você, como um ser humano, tem o
potencial de entrar no paraíso, no entanto. Se você faz ou não é inteiramente até você e sua vontade de estudar e
aprender por meio da educação tudo o que é Deus.

Partes do todo
Pois eu digo, através da graça dada a mim, a cada um que está entre vós, para que não pense em si mesmo mais
altamente do que ele deveria pensar; Contudo pensar sobriamente, de acordo como Deus tem tratado a cada homem a
medida de fé. Para como nós têm muitos membros em um corpo e todos os membros têm não é o mesmo escritório: para
nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo e cada um Membros um do outro. Romanos 12:3-4

Para entender o que Paul está dizendo, você precisa de um pequeno conhecimento de biologia. O corpo
de um homem é composto de partes, a cabeça, braços, pernas, bem como vários órgãos. Cada uma dessas partes
tem um rolo específico na saúde e funcionamento do corpo; é isso que Paul se refere simbolicamente como
membros de todo o corpo que é a fé de Cristo.

Cada um à sua maneira
Tendo então dons diferentes segundo a graça que nos é dado, se a profecia, vamos profetizar de acordo com a
proporção da fé; ou Ministério, deixe-nos esperar na nossa ministrando: ou ele que adestra, sobre o ensino; ou ele que
exhorteth, na exortação: aquele que dá, que fazê-lo com simplicidade; Ele que comanda, com diligência; Ele que
recolhem de misericórdia, com alegria. Romanos 12:5-8

Nós somos um só corpo em Cristo, que acreditam as promessas e, portanto, ter fé, somos parte da Igreja
de Cristo. Cada um de nós vem da fé em nossa própria maneira e com nossas próprias habilidades que dão

serviço a toda. Há aqueles, que dará a profetizar aqueles que irá instruir os outros e assim por diante. Não
importa de que nosso propósito pessoal, nós contribuímos para o todo.

Paul ensina a moralidade
Deixe o amor ser sem dissimulação. Abominar o mal; decompor em o que é bom. Ser affectioned gentilmente a
outro com amor fraterno; em homenagem, preferindo um com o outro; Não indolente no negócio; fervorosos no espírito;
servindo ao senhor; regozijando-se em esperança; paciente na Tribulação; Continuando instantâneas em oração;
distribuir para a necessidade de Santos; dada a hospitalidade. Romanos 12:9-13

Não importa qual a sua função, execute o seu serviço a Deus no caminho de Deus que é revelada nos
dez mandamentos, bem como os ensinamentos de Jesus. Em todos os vezes consideram-se não em vaidade ou
arrogância, mas ser humilde dando glória e adoração a Deus.

Glorificar a Deus
Pense nisso como este, você não teria os talentos que você tem, mas que Deus fez-te como és, ele te fez
como você é porque ele tem um trabalho que ele precisa de você para realizar por ele. Portanto, é certo que você
realizar o seu trabalho e assim glorificar a ele que você fez.
Abençoe os que vos perseguem: abençoar e amaldiçoar, não. Alegrai-vos com os que se alegrar e chorai com os
que choram. Romanos 12:14-15

Se você é confrontado por aqueles que não crêem e são, portanto, sem fé, e eles têm o poder de
perseguir ou prejudicá-lo, não odiá-los, não amaldiçoá-los, mas lembre-se que por eles perseguindo você Deus
está revelando o contraste da adoração verdadeira e correta, às suas formas falsas. Por você e suas tribulações,
Deus é então dando glória a você. Nisto você brilhar sua luz de Deus e de suas ações sob tribulação vai mostrar
que os outros ainda não selado de Deus, o contraste de sua fé e sua existência oca. Por esta honra que você não
deveria se alegrar, mas chorar para os outros como você, que está sendo abusada como você está sendo
abusado.
Ser da mesma opinião um pelo outro. Importa não altas coisas, mas condescender aos homens de propriedade
baixo. Não seja sábio aos seus próprios conceitos. Romanos 12:16

Aqueles que têm vaidade em suas habilidades e lugar na vida, o caminho para o julgamento. Aqueles
que tratam os outros como iguais a mesmos em todas as suas relações terrenas e na estação diante de Deus, o
caminho da retidão.

Dar não é mal para o mal
Recompensa para nenhum mal de homem para o mal. Fornece coisas honestas aos olhos de todos os homens.
Romanos 12:17

Se alguém te trata mal, não contemplam a vingança contra eles. Apenas lembre-se, Deus está
observando e conhece seu mal, não sinta-se mal por ser como eles foram. A vingança é a tutela do senhor, e é,
portanto, não é algo que você deve dar pensado para.
Se for possível, quanto jaz em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:18
Se você tem um vizinho que é imprudente e desordem, ou que sai de sua maneira de ganhar a vida ao lado delas
desagradáveis, não faça a eles como eles fazem para você. Além de, através de meios legais, tente viver em paz com eles.
Lembre-se novamente, só Deus sabe; e seu vizinho e seus maus caminhos e eles receberão suas recompensas.

A vingança é que minha disse o senhor
Queridos amados, não vos vingar, mas prefiro dar lugar a ira: porque está escrito: a vingança é minha; Eu
retribuirei, diz o senhor. Romanos 12:19
Portanto, se o teu inimigo fome, alimente; se a sede, dá-lhe bebida: para em fazê-lo tu shalt de mil do heap
brasas de fogo na cabeça. Não ser dominado pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Romanos 12:20-21

Se você vive dentro de parâmetros estabelecidos por dez mandamentos e os ensinamentos de Jesus e dar
a verdadeira e correta de adoração a Deus, então seu lugar no céu é firme, com esse conhecimento, que possível
preocupação terrena poderia levar precedente sobre você?

Dar a obediência às leis do seu país
Que cada alma sujeita-se dos poderes superiores. Por que não há energia, mas de Deus: os poderes são
ordenados por Deus. Todo aquele que, por conseguinte, resisteth o poder, resisteth a ordenança de Deus: e que resistem
receberão a mesmos condenação. Romanos 13:1-2

As ordenanças de Deus são a palavra e as leis de Deus. Para resistir a Deus é amar a morte. Algo que
Satanás não compreende. Ele acha que pode vencer contra Deus, tal é o tolo que pensa que podem quebrar abrir
uma mais ousada com suas próprias cabeças.
Eu sou um americano e como tal tenho vivido sob a Constituição que permite não só para mim falar
contra o governo, quando considero estar em erro, mas sinto-me encorajado a fazê-lo, dentro das limitações

jurídicas impostas pela Constituição. Por este motivo, estou em desacordo com o que Paul acabou de escrever.
Em um mundo onde os reis são todo-poderosos, e é contado para a população que derivam sua autoridade de
Deus, então se isso é o que você acredita, então por todos os meios ser obediente aos seus ditames.

A Constituição americana
Tudo o que eu aprendi do meu estudo da Bíblia e minha vinda para conhecer e compreender a Deus e a
sua personalidade, é que Deus nos diz que somos cada um especial e único e, portanto, precioso em seus olhos.
Então, como pode um ser maior que o outro, que o locador não tem voz em dar queixa quando o outro é um
erro?
Por causa deste desacordo com estas palavras escritas por Paul, tomei o tempo e esforço para estudar a
Constituição dos Estados Unidos, bem como o raciocínio que os fundadores tinham por libertar-se da autoridade
do rei da Inglaterra, como deram voz a esta na declaração de independência.
O que eu encontrei foi inesperado. Descobri que Deus tinham uma mão no estabelecimento dos Estados
Unidos da América, e é através da moralidade de Deus que as leis descritas na constituição de sua autoridade.
Os fundadores, reconhecer a autoridade suprema de Deus, e que as leis do homem são subservientes a essa
autoridade. É o que eu descobri nessa pesquisa que dá-me a sugerir que no presente, pelo menos, Paul está em
erro.
Se seu governo eleito ou rei promulga leis que estão em oposição a lei de Deus, então eles estão no erro
e são, portanto, sob a influência ou controle de Satanás. Como tal, como um Santo de Deus não deve cumprir a
lei da sua nação, mas permanecem rápido para a lei de Deus.
Se sua curiosidade é espiou por isto, você pode encontrar meu ensaio nesta página da Web, como é
intitulado, versos

de liberalismo a Constituição americana .

Os governantes
Para governantes não são um terror para boas obras, mas para o mal. Wilt thou, então não tenha medo do
poder? Fazer o que é bom, e terás louvor do mesmo: ele é o ministro de Deus a ti para sempre. Mas se tu fazes o mal,
tenha medo; para ele confirmou não a espada em vão: ele é o ministro de Deus, um vingador para executar a ira sobre
ele, que faz o mal. Romanos 13:3-4

Os versos acima pressupõem que aqueles em posições de autoridade sobre o povo são bom e justo e
justo em sua régua-nave. Por causa da influência de Satanás, ainda tenho que ver qualquer nação em toda a

história do homem, onde isto é verdade, com a exceção talvez do rei Solomon. Quando Jesus retorna e
estabelece seu reino na terra, então será verdade para os governantes, mas até lá, é só uma fantasia caprichosa.

Uma explicação
Os governantes são aqueles que impor leis sobre os cidadãos das Nações que eles controlam. Se você
colocar-se fora das leis de seu país, então você faz mal aos olhos de seus governantes, você é uma fora da lei.
Porque quem está no poder tem a habilidade para prendê-lo, ou a tomar medidas contra suas atividades ilegais,
você deve ser com medo deles. Se por outro lado, você vive dentro da legislação do seu país, então faz muito
bem, em que você é um cidadão cumpridor da lei, e você não tem nada a temer dos seus governantes.
No livro de Daniel, Deus estabeleceu-se sem dúvida que aqueles que têm autoridade sobre você fazemlo com prazer de Deus, e portanto você precisa obedecer suas leis, assim como você obedecer as leis de Deus.
Isto pode ser verdade em uma cultura onde os cidadãos não têm qualquer recurso contra os governantes, que
estão no erro, ou que promulgar leis que são injustas ou ímpios.
Eu discordo com Paul sobre isto, no entanto, se as leis feitas por sua nação, são contrárias as leis de
Deus e de alguma forma impedi-lo de dar a verdadeira e correta de adoração a Deus, depois de resistir mantémte fiel a Deus, que tem precedência sobre as leis do homem.

Aborto
Dou como exemplo as leis permitindo o aborto de fetos. Esta lei é imoral e em oposição direta ao sexto e
sétimo mandamentos e todos que estão temendo Deus e viver suas próprias vidas na moralidade de Deus, deve
se opor a essas leis.
Como cidadão americano eu sou dado os direitos e liberdades como enunciados na Constituição dos
Estados Unidos. Mesmo assim, os governos Federal e estadual estão envolvidos em aprovar leis que são
contrárias às indicadas na Constituição. A Constituição tem como sua base ou núcleo da aceitação de que a lei
de Deus é Supremo, e que esses direitos nos termos da Constituição estão de acordo com a lei de Deus. Quando
o governo, portanto, estabelecer novas leis que tentam anular aquelas dadas na Constituição, as leis são também
em oposição a lei de Deus, e como tal considero nulo e não as leis que devo obedecer. Isso é conhecido como
resistência passiva e é como Deus quer que façamos como dado contorno pelos seguintes versos de Paul.
Portanto vós devem precisa ser assunto, não só para a ira, mas também por causa da consciência. Por este
motivo homenagear vós também: porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Render-se, portanto,

para todas as suas dívidas: homenagem a quem o tributo é devido; personalizado a quem personalizado; medo de quem
temer; honra a quem honra. Romanos 13:5-7

Em tudo isto, Paul pressupõe que os governantes são apenas e se são pessoas tementes a Deus. Se este
for o caso, não vejo onde eu encontraria culpa com suas leis. Mas quando os governantes estão mal e fantoches
de Satanás, então é correto, na minha mente, para dar a objeção a essas leis e governantes, desde que suas
objeções abaixe dentro dos parâmetros fixados pela lei de Deus.

Paul prega os dez mandamentos
Nenhum homem a dever nada, mas to amar uns aos outros: pois aquele que ama a outra tem cumprido a lei.
Romanos 13:8

A lei que você pode considerar que Paul está falando aqui é, segundo mandamento de Jesus, no entanto,
se você lembrar que Jesus segundo começa com estas palavras, "e o segundo é semelhante a ele, Amarás o teu
próximo como ti mesmo." Eu destaquei as palavras, "semelhante," pressionar para casa sua importância.
O segundo mandamento de Jesus tem o mesmo contexto de seu primeiro mandamento, que sendo que o
que Jesus ensinou-nos, Deus de amor, com todo seu coração, alma e mente, também devemos fazer se
quisermos cumprir o segundo mandamento. Em suma, para mostrar nosso amor para os nossos vizinhos por
ensiná-los a dar o seu amor a Deus, assim como Jesus nos ensinou.
Que eu fale, a maioria dos cristãos acreditam que Jesus está dizendo que devemos ter bons sentimentos
em direção ao outro como gostaríamos que eles têm bons sentimentos em nossa direção, mas isso é apenas parte
do que Jesus quer de nós.
Jesus quer que continuemos o trabalho que ele começou, ele quer que todos se tornar evangelistas,
pregando o Reino de Deus e pregar como Deus ordena que ele é para ser adorado. Não é suficiente que você
mostrar bondade para com os outros, mas como uma parte do que bondade você ensiná-los a mostrar bondade
para com os outros, pregando os ensinamentos de Cristo e os mandamentos de Deus. Que bondade maior você
pode mostrar para o outro, do que ao levá-los para a vida eterna?

Paul dá uma listagem de moralidade
Se você discordar de mim sobre o Paul ensinando os mandamentos de Deus, tome nota de que Paul
escreve em seguida.
Por isso, tu não deverás cometer adultério,

Não matarás,
Não roubarás,
Não dirás falso testemunho,
Não cobiçarás;
E se há qualquer outro mandamento, brevemente é compreendida no que esta dizendo, ou seja,
Amarás o teu próximo como ti mesmo. Amor não opera nenhum mal ao seu vizinho: por conseguinte, o amor é o
cumprimento da lei. Romanos 13:9-10

Tenho certeza que você reconhecer os cinco primeiros da lista como cinco dos seis imperativos morais
listados nos dez mandamentos. Dando a esta lista, Paul é reveladora que um aspecto do amor Thy vizinho inclui
ensinar seus vizinhos sobre os dez mandamentos.
O tipo de amor que Jesus quer que você mostra para seu vizinho é o mesmo tipo de amor que Jesus
mostrou para nós. O que Jesus nos ensinou sobre? Jesus ensinou como estamos para mostrar nosso amor por
Deus, e como tenho mostrado em várias ocasiões, antes, que se traduzem para manter e obedecendo os dez
mandamentos.

Acordado de seu sono
E, conhecendo o tempo, que agora é chegada a hora de acordar do sono: por agora é a nossa salvação está mais
perto do que quando cremos. A noite é muito gasto, o dia está próximo: Deixe-nos, portanto, arrematar as obras das
trevas e deixe-nos vestir a armadura da luz. Romanos 13:11-12

A palavra "Awake" é uma referência aos romanos 11:8 , onde Paul fala de Deus dando os judeus o
espírito do sono. Paul está encorajando assim os judeus de seu tempo acordado fora esse pijama. Paul continua
revelando que sua acreditar que o tempo está próximo para os judeus, durante esses dias mesmos que Paul está
pregando a palavra de Deus, dado a ele por Jesus Cristo. Os judeus de dois mil anos mais tarde e ainda dorme,
mas enquanto eu escrevo estas palavras, estou convencido de que agora é na verdade o tempo para os judeus a
despertar do seu sono. Como o judeu convertido é uma grande parte de quem os 144.000 selados pela marca de
Deus, e que um grande número daqueles que visitaram a minha página Web é da nação de Israel, eu anunciaria
que eles na verdade estão acordando de seu sono enquanto escrevo estas palavras.
Andemos honestamente, como no dia: não em tumultos e bebedeiras, não em chambering e lascívia, não em
contenda e inveja. Mas colocar-vos no Senhor Jesus Cristo e não prevêem a carne, para cumprir os desejos dele.
Romanos 13:13-14

Todas essas coisas que Paul está nos dizendo para não se envolver em são pecados contra os dez
mandamentos, que é outra maneira que Paul dá suporte para o fato de que ele considera a manutenção dos dez
mandamentos, um necessário e integral parte de qualquer adoração verdadeira e correta de Deus.
A frase, "Mas vós no Senhor Jesus Cristo," refere-se a abraçar os ensinamentos de Jesus, que você
pode andar em seus sapatos e ser irmãos de Jesus e assim se tornou um filho de Deus.

