ADVERSIDADES
Para que uma pessoa possa passar por adversidades segundo o texto
escrito em sua segunda
carta a Timóteo, o ravino
Shaul deixa muito claro
como deve proceder um
verdadeiro servo no tocante
ao seu contato com os
possíveis membros, do povo
de
YAhuh,
que
se
aproximam dele: "Que
pregues a palavra, instes a
tempo e fora de tempo,
redarguas,
repreendas,
exortes, com toda a
LONGANIMIDADE
e
DOUTRINA" (2Timóteo 4: 2)

Isso por si só, neste mundo perdido, ou seja, para essa humanidade
perdida já será um transtorno, pois sabendo-se que muitos sendo
chamados, mas poucos sendo escolhidos, e o servo verdadeiro não tendo
presciência ou podendo enxergar os que há no coração dos que se
aproximam, acaba tornando a vida do servo verdadeiro cheia de percalços,
armadilhas, traições e dor. Dor quando descobre que aquele que lhe pede
a mão a qualquer momento poderá querer corta-la. Por isso o ravino Shaul,
no verso 2 de sua segunda carta a Timóteo, utiliza duas palavras chave: 1)
LONGANIMIDADE: que muitos creem ter a ver com misericórdia,
calma/domínio próprio, ou calar-se diante do erro, mas que na realidade
significa:
Lon – ga – ni – mi – da – de = substantivo feminino. A) Caráter da pessoa
que suporta as adversidades e que prossegue, em seu empenho, apesar dos
obstáculos. B) Bondade que faz com que a pessoa despreze as ofensas.
2) E uma segunda palavra, DOUTRINA – dou·tri·na substantivo feminino A)
Princípios fundamentais de uma crença, sistema ou ciência. B) Erudição,
saber; ensino; norma.
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Todos sabemos que toda a humanidade vive em grande adversidade,
produzida por todo tipo de coisas, situações, mas nunca devemos nos
esquecer que essas adversidades sempre são produzidas por seres
humanos. Quando se trata de ser servo a coisa fica mais difícil pois, o que
já aprendi na prática, é que determinado tipo de pessoas ao perceberem
que o buraco é mais abaixo se rebelam contra aquele que as ensina, ficam
tão perturbadas quando percebem que na realidade estão se auto iludindo
da mesma forma de quando participavam de alguma religião, ou seja, não
estão sendo convocadas, mas sim tentando entrar como penetras em um
casamento ou qualquer outro tipo de festa, nos dão uma demonstração de
como será a perseguição contra os verdadeiros servos e nem se apercebem
de que estão justamente comprovando as Palavras de Há Mashiach:
"Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis
aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Yahuchanam (João 16:
33). Luka (Lucas 21: 16) "12 Mas antes de todas estas coisas lançarão mão
de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e
conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome.
13 E vos acontecerá isto para testemunho. 14 Proponde, pois, em vossos
corações não premeditar como haveis de responder; 15 Porque eu vos
darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos
quantos se vos opuserem. 16 E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e
amigos sereis entregues; e matarão alguns de vós. 17 E de todos sereis
odiados por causa do meu nome. 18 Mas não perecerá um único cabelo da
vossa cabeça. 19 No vosso descanso e espera possuí as vossas vidas..."
O que hoje nos causa adversidade, amanhã nos dará a coroa da vida,
no entanto os que criam adversidades se encaixam aqui: "E naqueles dias
os homens buscarão a morte, e não a acharão; e desejarão morrer, e a
morte fugirá deles" (Apocalipse 9: 6).
Até poucos anos atrás isso trazia-me grande tristeza, ou seja, quando
alguém que participou de nossa vida em menos de 5 minutos, ao caírem na
realidade, a de que não tem o chamado, tornam-se inimigos e ao mesmo
tempo inimigos daquele que envia seus servos para arrebanhar as ovelhas
perdidas de seu povo. Infelizmente não percebem isso pois o próprio YAhuh
assim os fez: 2Tessalonicenses 2: 10-12 – (“10 E com todo o engano da
injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade
para se salvarem. 11 E por isso YAhuh lhes enviará a operação do erro,
para que creiam a mentira; 12 Para que sejam julgados todos os que não
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creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade”). Sendo que para
aqueles que apesar de todas as adversidades continuarem a escutar as
Palavras de YAhuh e aprendendo com seu espírito, assim como disse o Kefa
(Pedro): "Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de YAhuh;
e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são
desobedientes ao evangelho de YAhuh?" [Kefa alef (I Pedro 4: 17]. Ou seja
para os servos verdadeiros o julgamento é feito enquanto vivem e se tidos
como inocentes mesmo que morram viverão para sempre...
[Mattityahu (Mateus) 19: 11 - "Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem
receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido"] Yahuchanam
(João) 12: 48 – “Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas
palavras, já tem quem o julgue; a palavra que tenho pregado, essa o há
de julgar no último dia”]. [Mattityahu (Mateus) 10: 14 - "E, se ninguém vos
receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade,
sacudi o pó dos vossos pés"]
Portanto quem tem YAhuh sobre si nada ou a ninguém teme,
portanto passa pelas adversidades agradecendo, pois elas nos trazem
crescimento espiritual: (1Tessalonicenses 5: 18 - "Em tudo agradeçais,
porque esta é a vontade de YAhuh no Seu Mashiach para convosco").
Portanto estejamos sempre alertas, orando e vigiando, POIS NÃO
SABEMOS DO QUE OU DE QUEM PODE VIR A PROXIMA ADVERCIDADE...
"Sede sóbrios; vigiai; porque o INIMIGO, vosso adversário, anda em
derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar;"
[Kefa alef (1Pedro) 5: 8]
E aqueles a quem traga os utiliza para derrubar-nos ... portanto assim
como dizia o rei Dauid: "Levanta-te, YAhuh; salva-me, UL meu; pois
feriste a todos os meus inimigos nos queixos; quebraste os dentes aos
ímpios." (Salmos 3: 7) "Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus
inimigos; tornem atrás e envergonhem-se num momento." (Salmos 6:
10) "Persegui os meus inimigos, e os alcancei; não voltei senão depois de
os ter consumido" (Salmos 18: 37)
E quanto àqueles que andam sem UL no mundo, causando adversidades
aos que lhe são leais, o rabino Shaul é bem enfático: (1Coríntios 5: “12
Porque, que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais
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vós os que estão dentro? 13 Mas YAhuh julga os que estão de fora. Tirai,
pois, dentre vós a esse iníquo.)

"Portanto, resta ainda um repouso para o povo de YAhuh"
[Ivrim (Hebreus) 4: 9]
Aqueles que acabam criando adversidades para os do povo de
YAhuh geralmente são levados pelas suas próprias
concupiscências e arrastados por Há Satã...
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