AS DORES DE PARTO
“Pois que, quando
disserem: Há paz e
segurança, então
lhes sobrevirá
repentina
destruição, como
as dores de parto
àquela que está
grávida, e de modo
nenhum
escaparão”.
[Tesloniqyah Alef
(1Tessalonicenses) 5: 3]

O ravino Shaul (Paulo)
nos revela algo bastante
interessante
no
versículo
acima, nos mostrando que
pouco antes da derrocada os
homens
estarão
se
vangloriando
de
terem
conseguido finalmente a paz.
Da mesma forma Yahushua
Há Mashiach nos diz algo
semelhante:
“Porquanto,
assim
como,
nos
dias
anteriores
ao
dilúvio,
comiam, bebiam, casavam
e davam-se em casamento,
até ao dia em que Noé
entrou na arca, E não o
perceberam, até que veio o
dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do
homem”. [Mattityahu (Mateus) 24: 38, 39] “Comiam, bebiam, casavam e
davam-se em casamento”, ou seja, estava tudo bem para os homens
daqueles dias, a vida parecia ser eterna e continuaria a existir
indefinidamente até que Noé adentrou à arca e os que ficaram de fora foram
levados pelas águas do dilúvio e mortos. Nosso Mashiach nos diz que
assim será nos dias anteriores à sua volta, e se observarmos é assim que
vivem os habitantes da terra.
Nesse mundo todos estão preocupados com o futuro, e passam os
dias ajuntando bens, coisas, dinheiro, para que possam ostentar cada vez
mais. Perdendo suas vidas, seu tempo, na busca insaciável de status e
poder, esquecem que a verdadeira razão de ainda estarmos assim é porque
nosso Pai e Ul é longânimo e quer que o maior número de membros de Seu
povo se salvem, pois do contrário o “Noé” contemporâneo já teria entrado

na arca [Kefa Alef (1Pedro) 3: 20 – “Os quais noutro tempo foram
rebeldes, quando a longanimidade de UL esperava nos dias de Noé,
enquanto se preparava a arca; na qual poucas (isto é, oito) almas se
salvaram pela água”.]
Que os do mundo não estejam esperando o retorno de nosso
Mashiach é fácil de entender, mas o que dizer daqueles que se dizem do
povo e estão vivendo como os homens dos dias de Noé? Será que estes
realmente entenderam o que nosso Mashiach nos deixou escrito? Vivem
mais de acordo com os pensamentos ímpios do que com o conhecimento
da Palavra de Yahuh (e creem que no retorno do Mashiach (antes da
tribulação) serão levados, observe nos dias de Noé, os que foram levados o
foram pelo dilúvio e morreram, os que ficaram [oito pessoas] continuaram
suas vidas na terra.
Fazem planos para o futuro como se desejassem que o tempo do
retorno de nosso Mashiach ainda tardasse. Contraem dívidas como se não
conhecessem as palavras do ravino Shaul: “A ninguém devais coisa
alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros;...”.
[Romiyah (Romanos) 13: 8]. Vivem como se o tempo do fim ainda estivesse
muito distante e que até esse dia chegar nosso Ul em nada ajudasse
àqueles que o amam, obedecem e temem. Será que ao lerem “Mas, buscai
primeiro o reino de Ulhim, e a sua justiça, e todas estas coisas vos
serão acrescentadas”. [Mattityahu (Mateus) 6: 33], não entendem o que
Yahushua quis dizer? Será que já leram os versículos que antecedem a
este? ”Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que
beberemos, ou com que nos vestiremos? (Porque todas estas coisas
os gentios procuram). De certo vosso UL celestial bem sabe que
necessitais de todas estas coisas”; [Mattityahu (Mateus) 6: 31, 32]. Isso
me leva a lembrar do que Yahushua diz sobre sua volta: “... Quando porém
vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra?”. [Luka (Lucas)
18: 8] Ou será que estarão todos preocupados com o comer ou beber, casar
e dar-se em casamento?
Isso é para os que não creem, os que não tem fé: “Se, como homem,
combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os
mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã
morreremos“. [Qorintyah Alef (1Coríntios) 15: 32]
Portanto fiquemos acordados e espertos, pois como a mulher grávida que
chegou a seus dias, como as dores de parto, quando o tempo chegar nada
o poderá tarda-lo... “Olhai, vigiai e orai; porque não sabeis quando
chegará o tempo”. [Yochanan Moshe (Marcos) 13:33] “E sereis odiados
por todos por amor do meu nome; mas quem perseverar até ao fim,
esse será salvo”.
[Yochanan Moshe (Marcos) 13:13]
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