POR QUE POUCOS QUE ESCUTAM AO CHAMADO PROSSEGUEM?
Yahushua Há Mashiach disse e foi eternizado por Mattityahu (Mateus) em seu livro no
capítulo 22 versículo 14 as seguintes palavras “Pois muitos são chamados, mas poucos são
escolhidos”. Temos nos apercebido de que muitos nos procuram/visitam, escrevem e-mails, ligam,
pedem
estudos,
fazem
perguntas, participam leem os
estudos assistem aos vídeos,
mas poucos, muito poucos
após o chamado são eleitos.
[Yahuchanan (João) 6: 44; 15:
16], quando começam a se dar
conta
dos
erros
que
aprenderam na cristandade
sentem-se atônitos e felizes,
mas passados alguns dias
retornam a mesma vidinha que
já se acostumaram a viver,
somem e nem notícias nos dão.
Outros ainda acabam por lutar
para continuar no caminho
apertado e cheio de curvas e
por algum tempo tentam
desesperadamente alinhar-se à
vontade de nosso UL Yahuh,
mas infelizmente logo caem.
Não percebem que não é por suas vontades, mas pela dAquele que nos chama. [Yahuchanan
(João) 6: 44 – “Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer; e eu o
ressuscitarei no último dia”]. Não podemos nos achegar ao nosso Mashiach antes que sejamos
chamados por Yahuh, não é por obras que receberemos a misericórdia e a salvação, mas pela fé.
[Galutyah (Gálatas) 2: 16]; [Romiyah (Romanos) 10: 17]. Por isso vemos tantos que caem ao menor
soprar das provações, pois não tinham raízes em si mesmos, e caíram porque tentaram fazer tudo
por intermédio das obras [Mattityahu (Mateus) 13: 3-9 – “E falou-lhe de muitas coisas por
parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da
semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na; E outra parte caiu em
pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda; Mas,
vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os
espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto: um a cem, outro a
sessenta e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça”], com sua própria força e
vontade, não conseguindo manter-se íntegros ao chamado, não fazendo a entrega de forma a
satisfazer a nosso UL, não sendo eleitos pelo Mashiach [Yahuchanan (João) 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”], não recebendo então a fé e a misericórdia, e muito menos o espírito de santidade de
Yahuh, estarão por conta própria e cairão.
Yahushua Há Mashiach foi bem claro ao dizer: “Aquele que não me ama não obedece às
minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas; são de meu Pai
que me enviou [Leis/Torah de YHWH]”. [Yahuchanan (João) 14: 24], demonstrando que aquele que
realmente se entregou cumpre com as Leis Dele: “Se vocês me amam, obedecerão aos meus
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mandamentos”. [Yahuchanan (João) 14: 15]. Portanto, não há entrega se não obedecermos a todos
os mandamentos de Yahuh, não há entrega se continuarmos a fazer as coisas a nosso bel prazer,
se continuarmos a ser o senhor de nossos passos, e sendo assim continuaremos a ver pessoas, às
vezes até sinceras, tropeçarem e caírem por não conseguirem adequar-se por si sós e esquecerem
que o Mashiach de Yahuh nos ensinou que “Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e
perguntaram: “Neste caso, quem pode ser salvo?” Yahushua olhou para eles e respondeu:
“Para o homem é impossível, mas para UL todas as coisas são possíveis”. [Mattityahu (Mateus)
19:25-26]
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