DE QUAL LADO FICARÁ?
A
grande
questão que envolve
a batalha espiritual
que
hoje
presenciamos é a da
lealdade
total
a
Yahuh.
Fomos criados
a
imagem
e
semelhança de UL
[ בראשית- Bereshit
(Gênesis) 1:26-28 –
“E
disse
UL:
Façamos o homem
à nossa imagem,
conforme a nossa
semelhança;
e
domine sobre os
peixes do mar, e
sobre as aves dos
céus, e sobre o
gado, e sobre toda a
terra, e sobre todo o
réptil que se move sobre a terra. E criou UL o homem à sua imagem; à imagem de UL o criou;
homem e mulher os criou. E UL os abençoou, e UL lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e
enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e
sobre todo o animal que se move sobre a terra”], o que nos tornou criaturas mais perfeitas e
próximas do criador. Mas logo no inicio o primeiro casal, Adão e Eva, transgrediram algumas Leis
universais de Yahuh, e praticaram o primeiro pecado [ בראשית- Bereshit (Gênesis) 3:1-6 – “Ora, a
serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Yahuh UL tinha feito. E esta
disse à mulher: É assim que UL disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a
mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, Mas do fruto da árvore que
está no meio do jardim, disse UL: Não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque UL sabe que no dia em
que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como UL, sabendo o bem e o mal. E
viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore
desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e
ele comeu com ela”.], afastando assim toda a humanidade do privilegio de estar sempre na
presença de UL, do privilégio de sermos filhos de UL, nos afastando completamente do propósito de
UL ao nos criar, tornando-nos criaturas falíveis e mortais [[ בראשית- Bereshit (Gênesis) 3:13-19 – “E
disse YHWH UL à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e
eu comi. Então o YHWH UL disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que
toda a fera, e mais que todos os animais do campo; sobre o teu ventre andarás, e pó comerás
todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua
semente; este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E à mulher disse: Multiplicarei
grandemente a tua dor, e a tua conceição; com dor darás à luz filhos; e o teu desejo será para
o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua
mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra

por causa de ti; com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, e cardos também,
te produzirá; e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te
tornes à terra; porque dela foste tomado; porquanto és pó e em pó te tornarás”.]; [ רומיאRomiyah (Romanos) 6:23 – “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de UL é
a vida eterna, por intermédio de Yahushua Há Mashiach.”]; 5:12 – “Portanto, como por um
homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a
todos os homens por isso que todos pecaram”.].
A partir de então a humanidade tem sofrido com a morte, a doença e a dor, pois não existe
um só justo [ רומיא- Romiyah (Romanos) 3: 23 – “Porque todos pecaram e destituídos estão da
glória de UL”; 3:10-12 – “Como está escrito: Não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém
que entenda; Não há ninguém que busque a UL. Todos se extraviaram, e juntamente se
fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só”.], e portanto nada podemos fazer
para reabilitarmos nossa posição perante Yahuh. O Mashiach de Yashuru, Yahushua, nos deixa
bem claro isso: “... E, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma
agulha do que entrar um rico no reino de Yahuh. Os seus discípulos, ouvindo isto,
admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois salvar-se? E Yahushua, olhando para eles,
disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a UL tudo é possível”. [ מתיתיהו- Mattityahu
(Mateus) 19: 24-26].
Sim a UL tudo é possível, seria impossível ao homem se redimir de seus pecados, do pecado
original, mas nosso amoroso Pai criou uma forma disso ser possível! Sim deu seu Mashiach para
que as duas Casas de Yisrael espalhadas por toda a humanidade pudessem ser salvas, para que
pudéssemos nos redimir e obter o perdão para assim sermos lavados de todos os pecados e da
imperfeição gerada pelo pecado.
O que poderíamos esperar de um UL que ama Seu povo? De um UL que é amor? [ יוחנן אYahuchanan Alef (1 João) 4:16 – “E nós conhecemos, e cremos no amor que UL nos tem. UL é
amor; e quem está em amor está em UL, e UL nele”.] De um UL que nos amou primeiro? 4:19 –
“Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro”.].
Então caro leitor, é nessa batalha em que estas engajado, de que lado ficará?: ”Aquele que
crê no Mashiach de Yahuh tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Mashiach de Yahuh
não verá a vida, mas a ira de UL sobre ele permanece”. [ יוחנן- Yahuchanan (João) 3: 36]
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