כּי כָל ַהיִלּוֹד ֵמאֵת אֱלֹהִים יְנַצַּח אֶת־ההָעוֹלָם
Ki chal hayilod meet Elohim yenatzach et há olam.
“Todo aquele que nasce de Elohim vence o mundo.”
Yochanan Alef 5:4.
Por Rosh Gilnei Barboza da Silva

Introdução:
A vida do ָדוֹשׁ
 עַם קam kadosh, povo santo, é uma grande batalha contra o
mundo e tudo aquilo que ele significa, tanto do ponto de vista físico como
metafísico.
Desde que o pecado asfixiou o contato entre o homem e o Criador uma luta
desesperada tem sido travada entre aqueles que se sentem comprometidos com
a vontade do Eterno e o mundo inimigo da justiça.
Esta luta começou com nossos primeiros pais, se prolongou na época dos
patriarcas e se intensificou largamente depois da chegada de Yeshua e assim
há de prosseguir até que ele volte.
Assim, quando Havel

ָהבֶל

o primeiro homem nascido de Elohim chegou, o

espírito do mundo e de ódio à verdade se apoderou de seu irmão
não sossegou até vê-lo morto.
Quando o Eterno separou o
semente santa, bastou que

ִשׁ ָמעֵאל
ְי

 ַקיִןCain que

 אַ ְב ָרהָםAvraham para através dele formar a
 יְִצחָקYtzchak nascesse para que seu irmão

Yshmael começasse a odiá-lo.

Mas em nenhum momento esse conflito é mais evidente do que quando
Rivka, nossa mãe, está gerando a
com ele desde o ventre.

ִר ְבקָה

 יַעֲקֹבYakov e ֵשׂו
ָ  עEsav seu irmão luta
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Mais tarde, quando Yeshua foi enviado, hordas de soldados fora usadas de
forma desapiedada para matar os pequenos da Judéia a fim de eliminar e
impedir a ascensão gloriosa do

ַשׂר ָשׁלוֹם

Sar Shalom, o Príncipe da Paz.

Vitória Infalível
Essas experiências nos mostram que nunca haverá concórdia entre o povo
santo e o mundo, que se esforçará por assimilar-lhe como Yshmael tentou com
Itzchak ou destruí-lo como Esav com Yakov.
O mundo cerca o povo kadosh de todos os lados, ora com o canto ameaçador
da guerra ou a música sedutora da assimilação cultural e espiritual. As vezes
triunfa como quando Cain mata Havel ou Efraym se mistura com os povos.
Mas isso não dura para sempre, pois o texto que acabamos de ler traça a
vitória dos kadoshim desde sua raiz, que é o nascer de Elohim até seu fruto
final, que é a fé.
כּי כָל ַהיִלּוֹד ֵמאֵת אֱלֹהִים יְנַצַּח אֶת־הָעוֹלָם וְ ַהנִּצָּחוֹן ְלנַצַּח אָת־הָעוֹוֹלָם ְבּיַד אֱמוּנָתֵנוּ

Ki chal hayilod meet Elohim yenatzach et há olam vehanitzaton
l`natzach et-haolam b`iad emunatenu.
“Porque todo o que é nascido de Elohim vence o mundo; e esta é a vitória que
vence o mundo, a nossa fé.” Yochanan Alef 5:4.
Não existe tal coisa como estar hoje no reino de Elohim e amanhã perdido no
mundo e caminhando para o inferno, as pessoas que acreditam assim, podem
ser muito piedosas, mas não entendem o que é salvação e a quem é dada.
Se um único de todos os bilhões que nasceram de Elohim em todos os tempos
nosso texto seria apenas uma utopia sem sentido, mas ele garante: “Ki chal
hayilod meet Elohim yenatzach et há olam.”
Portanto, não são alguns, boa parte ou a esmagadora maioria, mas “Todo
aquele que nasce de Elohim vence o mundo.” Ele nos guarda em sua mão
poderosa até o final, por que empenhou seu juramento. Haleluyah!
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Estas são promessas muito importantes num mundo assombrado pelos
demônios, onde a fé popular afirma que um santo pode estar caminhando para
o Reino hoje e amanhã se precipitar no inferno.
Desde longos tempos os santos entenderam que os shidim (demônios) são
autoridades do mundo espiritual a maldade, que batalham sobre as nossas
cabeças, e lutam para nos arrebatar das mãos do Elohim Chay.
Mas eles também sabem que assim como a batalha espiritual travada por
Yakov Avinu no vale do Yaboq resultou num nome de vitória para nosso Pai,
o Maligno não tem poder sobre os santos.
O grande Rabino Shaul partilhava essa fé, ele cria firmemente que seria
guardado de todo o mal e de todas as obras do mal:
“E Adonay me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino
celestial; a quem seja glória para todo o sempre. Amém.” Timóteo Beit 4:18.
Isso sugere uma pergunta:
E o que acontece com os pecados daqueles que são nascidos de Elohim?
As Escrituras são altamente reveladoras, eles cometem iniqüidade, ou seja
pecam, mas jamais pecam para a morte (condenação) ou são tocados pelo
Maligno.
“Toda a iniqüidade é pecado, e há pecado que não é para morte. Sabemos que
todo aquele que é nascido de Elohim não peca; mas o que de Elohim é gerado
conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca.” Yochanan Alef 5:17-18.
Ah, maravilha da compreensão de Yochanan: “o que de Elohim é gerado
conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca.” Não há poder, na terra, no
Céu ou no inferno capaz de tocar os que nasceram de Elohim.
Eles são guardados um a um, até que todos e cada um deles entre no reino
pelas portas. Por isso Yeshua lhes diz: “Não temais, ó pequeno rebanho,
porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino.” Lucas 12:32.
Só teme por seu destino eterno quem não conhece o cuidado do Eterno por seu
rebanho, que é Israel, e por cada uma das ovelhas que lhe comportam.
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Quem Nasceu de Elohim
Até aqui as promessas, francas, incondicionais e seguras em favor daqueles
que nasceram de Elohim, a certeza de que vencerão o mundo, de que não
serão tocados pelo Maligno.
Mas como posso converter essa mensagem num motivo de regozijo para os
kadoshim? De que maneira podem eles soltar o grito arrebatador de suas
gargantas e dizer:
“Sou parte do pequeno Rebanho e o Pai se agradou dar o reino a mim?”
Isso será proclamado agora em alto e bom som. Retornemos agora a
Yochanan capítulo um.
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de
Elohim, aos que crêem no seu nome; os quais não nasceram do sangue, nem
da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.” Yochanan
1:12-13.
Só duas perguntas e isso ficará plena e cabalmente esclarecido: Você recebeu
a Yeshua? Você creu no seu nome? Então segue-se que recebeu o poder de ser
feito filho de Elohim.
Agora, por que o recebeu, e por que creu? Ainda hoje existem pessoas que não
entendem que esse é o privilégio das ovelhas do Maschiach, e ao não entender
isso deixam de fruir o pleno gozo e segurança dos santos.
Deixe-me lembrar uma coisa. Você foi feito ovelha do grande redil que é
Israel. Você pode erguer sua voz nessa noite e dizer:
“Sabei que Yahweh é Elohim; foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos;
somos povo seu e ovelhas do seu pasto.” Tehilim 100:3.
Ah, sou um apaixonado pelo tema das ovelhas. E vou fazer algumas perguntas
nessa noite:
A quem pertencem essas ovelhas? Yahweh.
Qual é o seu redil? Israel.
A quem elas foram dadas? A Yeshua.
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O que elas fazem sempre? Ouvem a sua voz.
O que recebem? Vida eterna, vida que dali em diante se mede com a vida de
Elohim.
O que não acontece com elas? Jamais perecem.
O que ninguém pode fazer? Arrebatá-las das mãos de Yeshua.
Vamos confirmar isso para pleno gozo de nossa fé? Então prossigamos com as
palavras do Roeh Yisrael:
“As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem;
E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da
minha mão.” Yochanan 10:27-28.
Mas precisamos extrair toda a grandeza do texto inicial que diz que todos os
que nascem de Elohim vencem o mundo, sim por que existem muitas pessoas
que se desanimam e voltam para trás, as quais não pertencem ao rebanho.
O rebanho de Elohim se compõe de pessoas cujos nascimentos não decorrem
do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Muito bem,
segue-se daí que o Eterno decidiu que nascêssemos dele.
Nem os gostos de nossa família, o nosso sangue, nem a vontade da carne,
nossas inclinações naturais, e nem mesmo a vontade do varão, ou seja, a nossa
razão jogou absolutamente nenhum papel aqui.
Éramos uma massa informe, mas o Eterno ordenou que ela tomasse forma,
que não fosse destruída pelos antigênios de nossos pais, que chegássemos a
nascer e a crescer, e finalmente a receber a Yeshua. Haleluyah.
E Davi fala disso:
“Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito;
maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus
ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas
profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no teu
livro todas estas coisas foram escritas; as quais em continuação foram
formadas, quando nem ainda uma delas havia.” Tehilim 139:14-16.
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Só as ovelhas do Eterno são assim cuidadas, suas concepção, seu
desenvolvimento fetal, seu nascimento, sua vida, tudo já estava escrito antes
de se formar.
E você pergunta será que ele me ama? Assim ele te ama. Te ama com amor
eterno e decretou tua vitória sobre o mundo. Isso é compromisso dele, é
decisão dele:
“Todo aquele que nasce de Elohim vence o mundo.”
Que creiamos nisso. Amein e Amein!
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