UMA CASA DIVIDIDA
Hoje
vemos
que as “igrejas”, que
dizem
crer
na
Palavra de Yahuh,
estão divididas e
assumem um sem
número de nomes
diferentes, na ância
de
encontrar
o
caminho
correto.
Não percebem que
assim agindo estão
demonstrando que
não são partes do
povo chamado por
Yahuh
[Yahuhanan(João) 6:44] e escolhido (eleito) por Yahushua HaMashiach [
Yahuhanan (João) 15:16], pois o verdadeiro povo, que compõem o
Yashuru (Yisrael) de Yahuh se mantém unido, mesmo que nunca
venham a se conhecer, em doutrina e fé: “Há um só corpo e um só
espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da
vossa vocação; Um só Mashiach, uma só fé, uma só purificação; Um
só Ul e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos
vós”. [ אפםיא- Efsiyah (Efésios) 4: 4-6]
Essa divisão demonstra que não estão seguindo o que o espírito
de santidade de Yahuh lhes ensina, mas o que a vontade de homens
inescrupulosos dita, para os seus próprios ganhos, e essas organizações
humanas serão destruídas no retorno de nosso Mestre e Mashiach
Yahushua: “Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não
profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos
demônios? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então
lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós
que praticais a iniquidade [o que é contra a lei]”. [ מתיתיהוMattityahu (Mateus) 7: 22, 23]. Como Há Mashiach nos diz: “um reino
dividido contra si mesmo é devastado; e toda a cidade, ou casa,
dividida contra si mesma não subsistirá”.
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O povo de Yahuh [o tabernáculo de Dauid] que está sendo
reedificado por Yahushua Há Mashiach não tem denominação, pois é a
reunião da nação de Yahuh [o Yashuru (Yisrael) de Yahuh]. Não está
dividida, pois segue o que o espírito de santidade dita (mesmo que
separada pela distância). Não tem organização mundial, nem de pais ou
estado, pois é um organismo e não uma organização. O verdadeiro
povo Yashuru existe independente, de locais, mas cada membro unido
com os demais pela fé e doutrina dadas pelo espírito de santidade.
O modelo de instituições que governam o que chamam de igreja
foi criado por Roma, adotado por suas filhas e mantido até os dias de
hoje por aqueles que de alguma forma esperam obter ganhos com isso:
“Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as
sãs palavras de Yahushua HaMashiach, e com a doutrina que é
segundo a piedade, É soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de
questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias,
blasfêmias, ruins suspeitas, Contendas de homens corruptos de
entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade seja
causa de ganho; aparta-te dos tais”. [ טימתאום א- Timtheous Alef (1
Timóteo) 6: 3-5]
E você caro leitor? Ainda frequenta uma casa dividida? Pertence
a alguma organização denominacional? Ou faz parte do povo que vem
sendo restaurado às suas origens por Yahushua HaMashiach desde o
primeiro século?
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