Mas eu já tenho uma religião!
Não é raro
encontrar pessoas
que ao falarmos
de Yahushua
HaMashiach
afirmem: eu já
tenho uma
religião!
Normalmente as
pessoas têm uma
religião, mas será
que todas têm a
Yahushua Há
Mashiach?
A pergunta abaixo
tem o objetivo de ajuda-lo a entender melhor como a sua religião se
coloca frente aos ensinamentos da Palavra de Yahuh, e o farão
descobrir se você serve a Yahuh ou a uma religião.
1º – Na sua religião, o louvor, a adoração, a glória ou qualquer outro
tipo de agradecimento é dirigido a:
a) – somente a YHWH;
b) – a YHWH e aos santos;
c) – somente a Jesus;
d) – a ninguém

2º – O que te ensinam sobre o que acontecerá após a morte:
a) - segundo a Palavra de Yahuh, haverá apenas dois caminhos, ressurreição e
arrebatamento para os justos (vida eterna) e a destruição eterna para os pecadores
(afastamento eterno de Yahuh – lago de fogo [Apocalipse 20]);
b) - céu para os justos, inferno para os pecadores;
c) – após a morte seremos reencarnados.
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3º – A salvação é possível:
a) - somente através do chamado do próprio Yahuh, para que o chamado vá até
Yahushua que o elegerá ou não e a pratica das obras da fé;
b) - através de Jesus com a intercessão dos santos e de Maria junto a Deus;
c) – somente pelo sangue de Jesus (graça) sem as boas obras da fé;
d) - através das nossas obras aqui na terra, ou seja, basta praticarmos muita
caridade e sermos boas pessoas para sermos salvos.

4º - Quais os critérios que a sua religião ensina que são necessários
para se obter a salvação (vida eterna):
a) – crer no único UL e em Yahushua o Mashiach de Yahuh e buscar a santificação;
b) – basta aceitar a Jesus e ter amor;
c) - basta ser uma pessoa boa e caridosa;
d) – se esforçar bastante e fazer penitências.

5º - Qual doutrina ou ensinamento é usado como regra de fé e prática
na sua religião:
a) – a que encontramos na Palavra de Yahuh;
b) - a bíblia e as tradições da igreja romana, ou as tradições do judaísmo
(rabinismo, Talmude, cabalá, etc.) ou as de qualquer outra religião humana;
c) - os ensinamentos baseados nas revelações de lideres religiosos que não tem
origem bíblica (como profetas e profetizas).

A letra A é a resposta correta para todas as perguntas. Portanto, se
você respondeu a uma ou mais perguntas com alternativas diferente
da letra A, então, perante os ensinamentos bíblicos, você e os
seguidores da sua religião precisam urgentemente buscar conhecer a
vontade de Yahuh (sua Lei) e ao Seu Mashiach, Yahushua por meio do
sangue de quem a aliança foi renovada.
Respostas bíblicas para as perguntas
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1º- “E eu, Yahuhanan (João), sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as
ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que, mas mostrava para adorá-lo. E
disse-me: Olha, não faças tal; porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os
profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Yahuh”. [Gilyahna
(Revelação/Apocalipse) –  אנילג- 22: 8, 9];
2º- “Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição;
sobre estes não tem poder a segunda morte...” “E aquele que não foi achado
escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo”. [Gilyahna
(Revelação/Apocalipse) –  אנילג- 20: 6,15]; “Mas, quanto aos tímidos (os covardes
que ficam em cima do muro apalpando a cabecinha dos perdidos), e aos
incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos
feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que
arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte”. [Gilyahna
(Revelação/Apocalipse) –  אנילג- 21:8]; “E os que fizeram o bem sairão para a
ressurreição da vida; e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação”.
[Yahuchanan (João) –  ןנחוי- 5: 29]
3º- [Yahuchanan (João) –  ןנחוי6 : 44 – “Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me
enviou o não trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia”; 15:16 - “Não me
escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e
deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome
pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda”]; [Gilyahna (Revelação/Apocalipse) –  אנילג22:14 – “Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos (Leis de
Yahuh), para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade
pelas portas”. 12: 17 – “E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao
remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Yahuh, e
têm o testemunho de Yahushua Há Mashiach“; Aqui está a paciência dos santos”;
14:12 – “aqui estão os que guardam os mandamentos de Yahuh (Sua Lei) e a fé
em Yahushua HaMashiach”].
4º- “E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, Yahuh, por único UL
verdadeiro, e a Yahushua HaMashiach, a quem enviaste”. [Yahuchanan (João)  ןנחוי- 17: 3] “Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a
Yahuh” [Ivrim (Hebreus) –  םירבע- 12: 14]; “Mas, como é santo aquele que vos
chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver”; Kefa Alef (1
Pedro) –  אפאכ א- 1 : 15]
5º- “Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outras boas
novas além do que já vos tenho anunciado, seja anátema*”. [Galutyah (Gálatas) –
 איטלג1: 8]
* anátema (destruído); “Amados, procurando eu escrever-vos com toda a
diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, e
exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos”. Yahudah (Judas)
–  הדוהי- 1 : 3]
E então? Você serve a YHWH ou a uma religião?
Sérgio Tagliavini Júnior / www.benefrayim.org.br/artigos.htm
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