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Versículos 53 - 62 Alianças com os filhos de Israel
E lembrem-se de quando

Deus deu a Moisés a
Escritura e a lei de modo
que fossem guiados.  E
lembrem-se de quando
Moisés disse ao seu povo
como eles estavam errados
quando adoraram o bezerro. 
Moisés aconselhou seu povo
a matar os culpados entre
eles e Deus aceitou seu
arrependimento.  E também
se lembrem de quando
disseram a Moisés que não o
aceitariam a menos que vissem Deus.  Um raio os atingiu e matou, mas Deus os reviveu,
deu sombra e proveu com maná (provisões) do céu.  Apesar disto seus antepassados
violaram os mandamentos de Deus.  Ao fazê-lo não prejudicaram a Deus, mas
prejudicaram a si próprios.

E lembrem-se também de quando Deus disse para entrarem em Jerusalém e comerem
o que encontrassem em abundância.  Lembrou-os de entrar no portão humildemente,
pedindo alívio do fardo de seus pecados.  Seus pecados teriam sido perdoados, e suas
recompensas aumentadas, mas os malfeitores mudaram as palavras que lhes foram dadas
e Deus castigou-os com um flagelo do céu.

Lembrem-se de quando Moisés orou por água e foi dito a ele para golpear uma rocha
com seu cajado.  Doze fontes brotaram e cada uma foi atribuída a uma tribo.  Deus lhes
disse para comer e beber e não criar o mal ou espalhar corrupção.  Reclamaram com
Moisés sobre a comida quando já estavam comendo da melhor comida.  Foi dito que
voltassem e encontrariam o que tinham pedido, mas não encontraram nada, exceto
humilhação, degradação e a ira de Deus.  Isso porque rejeitaram continuamente os
mandamentos de Deus e mataram injustamente Seus profetas.  Isso tudo porque eram
infratores desobedientes.

Tenha certeza que os crentes e todos aqueles que seguiram seus profetas em suas
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épocas serão bem sucedidos.

Versículos 63 - 74 Alianças rompidas, incluindo o sacrifício da
vaca

Lembrem-se da aliança que fizemos; Nós lhe pedimos para conservarem o que lhe
concedemos e lembrarem-se de seus ensinamentos.  Mas mesmo quando se afastaram a
Misericórdia e Favor de Deus ainda estavam com vocês, ou teriam se tornado os
perdedores.  E sabiam que aqueles que se afastaram do sábado foram transformados em
macacos desprezados.  Foi um impedimento e uma lição para os que estavam lá e aqueles
que os seguiram.  

E recordem do que aconteceu quando Moisés disse ao seu povo que Deus ordenou que
sacrificassem uma vaca.  Acusaram Moisés de ridicularizá-los e começaram a pedir
detalhes em vez de simplesmente seguirem as instruções.  Moisés disse-lhes que Deus
disse que a vaca devia ser de um amarelo profundo e agradável aos olhos, mas ainda
insistiram para obter mais detalhes.  Então Moisés disse-lhes que Deus disse que a vaca
não deveria ter sido utilizada para lavrar o solo ou a água dos campos e que ela devia ser
livre de manchas.  Finalmente ficaram satisfeitos e abateram a vaca.

Então, um assassinato que estava oculto, juntamente com acusações e desmentidos,
foi trazido à luz por Deus.  Como um sinal de que Deus tem poder sobre a vida e a morte,
Ele ordenou que golpeassem o corpo morto com um pedaço da vaca.  O corpo voltou à
vida, mas apesar deste sinal, seus corações tornaram-se mais duros do que rochas.  Há
algumas rochas a partir do qual rios jorram, outras que se dividem com a água, e há
algumas que caem pelo temor a Deus.  E Deus sabe exatamente o que fazem.

Versículos 75 - 93 Revelação rejeitada
Crentes! Ainda esperam que alguns dos adeptos do Livro acreditem no que dizem,

mesmo que eles já tenham ouvido as palavras de Deus e as tenham pervertido? Quando
eles estão com os crentes dizem que são crentes também.  Mas quando estão sozinhos,
dizem para não contar o que sabem para que não seja usado contra eles diante de Deus. 
Será que eles realmente acreditam que Deus não sabe o que ocultam e o que revelam?

Alguns deles são iletrados e não conhecem a sua própria revelação.  Eles seguem seus
próprios desejos e ilusões.  Ai daqueles que escrevem a "escritura" com suas próprias
mãos, e depois afirmam que ela é de Deus, a fim de obter algum pequeno ganho.  Ai deles,
pelo que escreveram e pelo que lucraram.   Acreditam que o Fogo não vai tocá-los, exceto
por alguns dias.  Deus fez essa promessa? Deus não rompe suas alianças. Estão dizendo
coisas para as quais não têm nenhuma evidência?

Quem lucra com o mal e está cercado por seu pecado permanecerá no Fogo, para
sempre.  Por outro lado, aqueles que creem e fazem boas ações estarão no Paraíso, para
sempre.  Deus fez uma aliança com os filhos de Israel para que adorassem apenas a Ele
(Deus), serem bons para os pais e familiares, com os órfãos e os necessitados; para
falarem suave e gentilmente, estabelecerem a oração, e pagarem o zakat.  Todos, exceto
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alguns se afastaram e violaram o pacto.
E havia ainda outra aliança, para não derramarem sangue uns dos outros ou

expulsarem uns aos outros de suas casas.  Eles reconheceram isso no momento, mas
agora fazem essas coisas e se ajudam mutuamente no pecado e agressão.  Também
negociam ilegalmente aqueles que expulsaram em troca de resgate.  Será que acreditam
em algumas partes da revelação, mas não em todas as partes? Qual castigo eles merecem,
aviltamento neste mundo e punição severa no Dia do Juízo? Eles trocam essa vida pela
Outra Vida, de modo que sua punição não será aliviada.

Demos a Moisés a Torá e, depois, enviamos Jesus com sinais claros e o apoiamos com
Gabriel, o Espírito Santo.  Deus pergunta aos judeus, por que chamam alguns profetas de
impostores e matam os outros? Eles responderam que seus corações estão selados.  Deus
os amaldiçoou por sua incredulidade.  Um Livro (Alcorão) veio confirmar as revelações
anteriores, mas eles o rejeitam.  Eles venderam suas almas por um preço pequeno.  Um
tormento humilhante os espera. 

Quando lhes é dito para acreditar nas revelações de Deus, dizem que acreditam no
que lhes foi revelado, mas não no que veio depois, mesmo que confirme suas próprias
escrituras.  Se realmente acreditavam em suas próprias escrituras, por que mataram seus
próprios profetas? Moisés veio para vocês, mas assim que ele estava longe da vista
adoraram o bezerro.  Lembram-se do pacto quando a montanha foi elevada sobre suas
cabeças? Ouçam o que dizemos, Deus disse, mas eles responderam ouvimos e
desobedecemos.  Isso é o quanto eles adoravam o bezerro.  Se são verdadeiros crentes,
porque a fé lhes faz causar tanto mal?
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