O QUE FAREMOS VARÕES ACHIM?
Leiamos o que o
Rabino Shaul (Paulo)
tem a nos dizer sobre os
tempos em que
vivemos:
“Mas o espírito
expressamente diz que
nos últimos tempos
apostatarão alguns da
fé, dando ouvidos a
espíritos enganadores,
e a doutrinas de
demônios; Pela
hipocrisia de homens
que falam mentiras,
tendo cauterizada a sua
própria consciência”; [א
 טימתאום- Timtheous Alef (1 Timóteo) 4: 1, 2]
Entendemos que isso ocorra pelo cumprimento de outra profecia também sussurrada
pelo espírito de santidade a Shaul sobre os nossos dias:
“Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque
haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Sem afeto natural, irreconciliáveis,
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados,
orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Yahuh, Tendo aparência de piedade,
mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te”. [ טימתאום ב-Timtheous Bet (2 Timóteo) 3: 15]
Assim sendo podemos entender o porque de hoje o mundo estar indo de mal a pior, de
porque as pessoas todas quererem a paz mas viverem em guerra, dos pobres estarem a cada
dia mais pobres e os ricos a cada dia mais ricos.
Vemos que a cada dia os crimes aumentam e tornam-se mais hediondos, a
promiscuidade em todos os aspectos explode e é tida como normal, governos e povos são
corruptos, e sem dúvida outra profecia agora do Mashiach Yahushua se mostra verdadeira: “E,
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará”. [ מתיתיהו- Mattityahu (Mateus)
24: 12] e por esse motivo muitos desacreditarão da Palavra e de Yahuh.

No meio de tudo isso que vemos ocorrer hoje como poderemos ter esperança, como
poderemos ter a certeza de que o melhor virá se somos parte disso, se somos nós mesmos
que fazemos com que as profecias mostrem-se reais?
A pouco menos de 2000 mil anos, no dia de Shavuot (pentecostes), no primeiro século,
estavam reunidos Kefa (Pedro), os apóstolos e os discípulos em Yahushalayim, orando,
quando receberam o espírito santidade de Yahuh, passaram então a falar em outros idiomas e
todos, yahudim vindos de outros paises e línguas, os entendiam. Kefa tomando a palavra fez
um discurso onde exortava todos a tomarem conhecimento de Yahushua, Há Mashiach de
Yahuh, e lhes falava da eminente destruição do sistema de coisas (sociedade) gerado pelo
inimigo de UL, associado à humanidade ímpia. Falava de salvação, e do quanto o homem é
pecador, falava da ressurreição dAquele a quem haviam sacrificado no madeiro, e da única
possibilidade de salvação pela aliança renovada por seu intermédio. Ao terminar ouvintes
dentre a multidão questionaram a Kefa: “E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu
coração, e perguntaram a Kefa e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos”?
[ מעשה שליכים- Maaseh Shlichim (Atos dos Emissários) 2: 37], Kefa respondeu-lhes:
“Arrependei-vos, e cada um de vós seja purificado em água, para perdão dos pecados; e
recebereis a dádiva do espírito de santidade de Yahuh; Porque a promessa vos diz respeito a
vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Yahuh nosso UL chamar.
E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta
geração perversa”. [vers. 38-40].
Arrependam-se lhes disse Kefa, mas de que? De toda a imundícia, de toda as suas vidas,
de todo o mal, de todo o pecado praticado contra os ensinos de Yahuh, a Sua Torá. E o que
mais? Disse-lhes: “... a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único UL verdadeiro,
e a Yahushua Há Mashiach, a quem enviaste”. [ יוחנן- Yahuchanan (João) 17: 3].
Kefa também disse que ao nos arrependermos e sermos purificados nas águas
receberíamos a dádiva do espírito de santidade. O espírito de santidade de Yahuh que nos
faria enxergar a verdade mesmo com as adulterações praticadas contra a Palavra de UL.
E você ach/achot? O que fará? Continuará a ajudar a cumprir as profecias sobre os
ímpios, ou será um daqueles que viverão no Reino de Yahuh?
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