Jugo desigual
Por vezes nos entregamos a
jugos desiguais, e sempre que assim
agimos notamos que não é para
melhor, mas sim para pior... Leiamos
alguns versículos bíblicos para não nos
esquecermos disso:
“Não vos prendais a um jugo desigual
com os infiéis; porque, que sociedade
tem a justiça com a injustiça? E que
comunhão tem a luz com as trevas? E
que concórdia há entre Há Mashiach e
Belial? Ou que parte tem o fiel com o
infiel? E que consenso tem o templo de
UL com os ídolos? Porque vós sois o
templo do UL vivente, como UL disse:
Neles habitarei, e entre eles andarei; e
eu serei o seu UL e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz
Yahuh; E não toqueis nada imundo, E eu vos receberei; E eu serei para vós Pai, E vós sereis
para mim filhos e filhas, Diz Yahuh O Todo-Poderoso”.
[Qorintyah Bet (2 Coríntios) 6: 14-18]
“Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos
vestiremos? (Porque todas estas coisas os das nações procuram). De certo vosso Pai
celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas; Mas, buscai primeiro o reino de
Yahuh, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis,
pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o
seu mal”.
[Mattityahu (Mateus) 6: 31-34]
“Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se
dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a UL e a Mamom”.
[Mattityahu (Mateus) 6: 24]
“Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte”.
[Mishle (Provérbios) 14: 12]
“Se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem
tampouco o saudeis”. [Yahuchanan Bet (2 João) 1: 10]
“E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos
seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas”.
[Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 18: 4]
E tantos outros!
Percebem o que significa jugo desigual?
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