INCONFORMIDADE
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=z2v2K7hLg9Y
Substantivo feminino
Ausência de conformidade. geol m.q. DISCORDÂNCIA ANGULAR.

"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]

Hoje

vivemos em um mundo em que mesmo os que não tem
esperança ou fé já sabem que pouco tempo nos resta. A solidão mesmo nos
grandes centros, provocada pelos pensamentos que deveriam ser evitados,
a tortura mental criada por nossa concupiscência, o delírio de crermos no
que achamos verdadeiro ou pelo engano provocado pelos que se dizem
donos da verdade, o sentimento de ser vítima sempre, sentir falta de
alguma coisa e quase nunca saber de que, isso provocado pelo enorme
vazio que vai invadindo o interior de cada coração sem esperança, mas que
ao mesmo tempo orgulha-se e se enche de ego. E por aí vai a humanidade
a procura de uma solução que nunca chega!

Assim

sendo vão se
atropelando, enganando e sendo
enganados, buscando no exterior
aquilo que não conseguem nem no
interior. Ninguém mais para e olha
para os lados, todos têm suas
certezas e seu orgulho não lhes
permite a mudança, e como
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zumbis caminham para a destruição e esquecimento.

Assim vive a humanidade mundana e religiosa!
Yahushua Há Mashiach, no versículo citado acima, não está falando
com toda a humanidade, mas sim com aqueles que seriam chamados e
eleitos a se tornarem-se filhos do Altíssimo. Ele nos deixa claro que toda as
escrituras são para o povo de seu UL e Pai: "E ele, respondendo, disse: Eu
não fui enviado senão
às ovelhas perdidas da
casa de Yashuru"
[Mattityahu (Mateus)
15:
24],
portanto
podemos afirmar que o
povo, o Yashuru de
YAhuh sofre em dobro,
pois passa por todos os
percalços da vida como
os mundanos e ainda
tem que viver num
mundo do qual não fazemos parte, e do qual não devemos aspirar fazer
parte: "Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do
mundo, assim como eu não sou do mundo" [Yahuchanam (João) 17: 14];
"Eu rogo por eles; não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste,
porque são teus" [Yahuchanam (João 17: 9]; "Porque, se a sua rejeição é a
reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os
mortos?" (Romanos 11: 15); "Não ameis o mundo, nem o que no mundo
há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele" [Yahuchanam
alef (1João) 2: 15]; "Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era
seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por
isso é que o mundo vos odeia" [Yahuchanam (João) 15: 19]. Portanto
podemos afirmar que os que são
chamados
e
eleitos
sofrem
duplamente, ou seja, pelos motivos
proporcionados por este mundo e
pelo o que esse mundo lhes causa,
vivendo a parte, mas enojando-se a
todo momento, precisando assim
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esquecerem de seus próprios umbigos e afastando-se de tudo que vá de
encontro à vontade e a lei de nosso UL YAhuh.

Assim como nos diz Há Mashiach, “eu venci o mundo”, nós
devemos também lutar para isso, e vencer o mundo significa adaptar-se a
ele, mas não ser conivente com seus erros, paixões e fardos. Significa não
machucarmos a nossos irmãos por nossa inconformidade. Aquele que não
é maleável ao ponto de deixar Yahuh modela-lo para que possa dar a volta
de 180 graus em sua vida não será considerado e será levado naquele dia!
Parem de culpar a tudo, o culpado de tudo somos nós mesmos.

Aprendemos dos escritos do ravino Shaul, inspirado pelo espírito de
santidade de YAhuh, é claro, como é que funcionam as coisas aqui neste
mundo para os seus servos... 1Coríntios 1: 27 Mas YAhuh escolheu as coisas
loucas deste mundo para confundir as sábias; e YAhuh escolheu as coisas
fracas deste mundo para confundir as fortes; 28 E YAhuh escolheu as
coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar
as que são; 29 Para que nenhuma carne se glorie perante ele. 30 Mas vós
sois dele novamente, por causa da aliança renovada pelo Seu Mashiach,
o qual para nós foi feito por YAhuh sabedoria, e justiça, e santificação, e
redenção; 31 Para que, como está escrito: Aquele que se gloria glorie-se
em YAhuh”.

Portanto trate de olhar no
espelho, se ver a mesma pessoa
de sempre estas fora dos planos
de YAhuh, mas se a cada mais e
mais não se reconhecer significa
que nosso Pai está a agir sobre ti,
sua personalidade, sua mente e
principalmente sobre seu ego e
egoísmo e então entenderá o que é andar em conformidade ou em
inconformidade.
<<<<<<>>>>>>
Ben Efrayim
Nossos materiais são todos gratuitos, por isso pedimos que nos ajudem com ofertas de
amor, acessem nosso site e nos ajudem a continuar...
www.benefrafrayim.org.br/oferta.htm
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