Bênçãos
Youtube: https://youtu.be/agJvfVwnky8

Esta expressão possui a sua origem no hebraico berekhah e no grego
eulogia indicando o ato de abençoar, se tornar divino ou ainda de oferecer
uma graça para certa pessoa ou objeto específico. A palavra benção foi
usada por um longo período de tempo, mas caiu em desuso e hoje é
considerada como um arcaísmo da língua portuguesa. (Precisam avisar os
evangélicos)

Exemplos de frases:
A benção de YAhuh nos trouxe muita alegria e felicidade.
Esta criança é uma benção em nossas vidas.
A sua benção sobre nós será muito bem aceita.
SINÔNIMOS DE BENÇÃO OU BÊNÇÃO
Os principais sinônimos usados com sentido parecido à palavra bênção
são os seguintes: Graça, Favor, Benefício, Mercê, Indulgência,
Agradecimento
ANTÔNIMOS DE BENÇÃO OU BÊNÇÃO
Com relação às palavras com significado contrário à bênção que podem
ser usados como antônimos são eles: Maldição, Desgraça, Flagelo, Tristeza,
Praga, Amaldiçoar.
Devarim (Deuteronômio) 31:26 – “Tomai este livro da lei, e ponde-o ao
lado da arca da aliança de YAhuh vosso UL, para que ali esteja por
testemunha contra ti”
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"Muito tenho que dizer e
julgar de vós, mas aquele
que me enviou é verdadeiro;
e o que dele tenho ouvido,
isso falo ao mundo"
Yahuchanam (João) 8: 26
"Quem me rejeitar a mim, e
não receber as minhas
palavras, já tem quem o
julgue; a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. 49
Porque eu não tenho falado de mim mesmo; mas o Pai, que me enviou,
ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de
falar. 50 E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu
falo, falo-o como o Pai me tem dito." Yahuchanam (João) 12: 48-50

A partir da aliança YAhuh estava comprometido a proporcionar toda
classe de bênçãos: Riquezas, terra própria, boa saúde, terra livre de pragas,
segurança contra qualquer inimigo, grande quantidade de gado, alimentos,
paz... e o que mais? Tudo o que o povo poderia necessitar seria provido sem
demora. De sua parte, o povo conhecedor de sua obrigação, sem vacilar
obedeceria às leis da aliança.

Não cumpri-las lhes traria consequências desastrosas, pois

YAhuh
suspenderia as bênçãos até que o povo se convertesse em uma nação pobre
e doente à mercê dos inimigos, com uma terra estéril, com enfermidades,
etc.. Em outras palavras, faltar com a obediência às Leis da aliança
outorgava ao Altíssimo o direito de castigá-los severamente entregando-os
nas mãos de nações mais fortes que eles, e com todos os males que abatiam
os povos vizinhos. Porém, uma coisa devemos saber, que as dez palavras
(ou dez mandamentos) eram somente a base de onde surgiriam todas as
leis que iam ampliar o significado de cada Palavra. Essas leis foram escritas
por Moshe inspirado pelo espírito de santidade de YAhuh em um livro o
qual ordenou que fosse colocado ao lado da arca onde estavam guardadas
as tábuas de pedra da aliança (Deuteronômio 31:26 – como lemos no
início). O povo devia conhecer e obedecer a todas as leis para evitar
catastróficas consequências.
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O tempo veio quando o judeu Maimônides (1.135-1.204 E.C.) fez
uma compilação dos
Mandamentos ou Leis
estipuladas na Torá, o
resultado que obteve
foram 613 Leis. Claro que
613 não é um número
fechado. A opinião geral
dos conhecedores da Lei
é que esse número é
modificável, pode ser aumentado ou baixado. Como quer que seja, o total
de 613 alcançado por Maimônides serve para dar uma ideia do trabalho
mental que cada israelita devia levar a cabo, não somente para si mesmo,
mas lhe era também obrigação ensinar a seus filhos todo esse conteúdo das
leis. Por isso vemos a forma como Há Mashiach fala com os escribas e
fariseus: "Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos
ombros dos homens; eles, porém, nem com o dedo querem movê-los"
Mattityahu (Mateus 23 : 4), pois no tempo de Yahushua a muito os
yahudim já haviam se afastado da verdadeira lei contida na Torá de YAhuh,
para seguirem a tradições humanas e seus inventores.
As pessoas que viram a glória de UL no Sinai, que se concertaram com
UL não gozaram nenhum dos benefícios da aliança estabelecida, sua
desobediência durante a travessia do deserto os condenou a morrer
errantes. Seus filhos entraram na terra prometida e eles receberam todos
os benefícios. Eles sabiam que a desobediência lhes seria retribuída de
acordo com a Lei. Se fizermos uma comparação dos anos nos quais o povo
gozou dos benefícios da obediência, e dos anos de sofrimento por sua
desobediência, o resultado facilmente nos demonstrará que o povo ficou
com um saldo vermelho contra si mesmo.

Durante

a liderança de
Yahushua (Josué) as coisas
caminharam maravilhosamente,
e o povo gozou de grande bemestar. O bem-estar continuou ao
seu favor enquanto estava viva a
geração na qual viveu Yahushua (Josué). Mas, depois de Yahushua (Josué)
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e de sua geração as coisas começaram a ir de mal a piorar a medida em que
o tempo transcorria, a respeito do que nos fala Juízes 2:10 – “E foi também
congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se
levantou, que não conhecia a YAhuh, nem tampouco a obra que ele fizera
a Yashuru”

Por razões que nunca conheceremos, ficou um vazio entre pais e
filhos, até o grau de que os filhos não conheceram a YAhuh. Não que
ignorassem quem era UL, mas, o texto demonstra que aquela geração não
deu importância em obedecer à Sua lei, e as consequências lhes sobreveio
sem demora, trazendo dor, angustia, opressão por parte de seus inimigos e
morte. Ao invés de adorar ao UL de seus pais, aquele que os havia tirado da
escravidão e lhes havia dado terra própria, puseram-se a adorar ídolos.
Assim sendo a angustia não se fez esperar.

YAhuh

levantou Juízes, ou seja, líderes/emissários por meio dos
quais os socorria das consequências da desobediência, mas, a liderança dos
Juízes não foi o suficiente para impactá-los, uma vez morto o líder eles
voltavam à desobediência, contudo, os Juízes desempenharam um papel
crítico na sobrevivência do povo. Depois dos Juízes vieram Saul, Dauid,
Shlomo e uma grande lista de reis, uns que obedeceram à Lei, outros que
imitaram aos povos pagãos. Nesse vai e vem estão por milhares de anos até
o dia de hoje, sem que o povo tenha uma visão clara da reta obediência à
Lei de YAhuh, mais inclinados a imitar as nações que inclinados a obedecer
ao Altíssimo.
<<<<<<>>>>>>

Ben Efrayim
Nossos materiais são todos gratuitos, por isso pedimos que nos ajudem com ofertas,
acessem nosso site e nos ajudem a continuar...
www.benefrafrayim.org.br/oferta.htm
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