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“Crê no Senhor Jesus e serás Salvo”
(Isto, e somente isto, é Evangelho...)
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“Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a Vida Eterna, vós que credes no Nome do Filho de YAHU”
(5.13)

Olá Amado(a).
Esta Epístola de João tem motivado comentários equivocados. Há ainda muitos “estudiosos” da
Bíblia que os fazem sem o perfeito entendimento da Graça de Yahu, nosso DEUS, revelada na Obra de
Seu Filho. Atêm-se exclusivamente à letra da Lei e às interpretações do Velho Testamento.
O crente, ou melhor, aquele que já se encontra no centro da Vontade de Yahu, nosso DEUS,
não mais pode ser assemelhado àquele que faz mentiroso a Yahu, nosso DEUS, negando a Salvação.
Yahu, nosso DEUS se manifestou com a sua Salvação enviando, como prometera, o Seu
Messias para “tirar os nossos pecados” (3.5), conforme anunciou João Batista ao afirmar: “Eis o
Cordeiro de DEUS que tira o pecado do mundo”, expressão bastante conhecida de todo o mundo dito
Cristão, porém ainda pouco entendida.
O Apóstolo chega ao final de sua Epístola sedimentando a mesma ideia inicial acerca de seu
testemunho da Verdade. A Verdade é que a Palavra veio ao Mundo, em carne, e somente através da
Palavra da Vida mantemos comunhão com o Pai. O mentiroso não tem este testemunho. É anticristo.
Quem não tem o Filho não tem o Pai (2.22-23).
Ter o Filho é reconhecê-lo como Cristo de Yahu, nosso DEUS, como Ungido por Yahu, nosso
DEUS, como a mesma Promessa de Yahu, nosso DEUS desde os Tempos Antigos.
Nos alerta o Apóstolo contra os falsos profetas, cujas ideologias pervertem a Vontade de Yahu,
nosso DEUS, para a Humanidade.
“Nisto conheceis o Espírito de DEUS: Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em
carne é de DEUS” (4.2). A palavra “espírito” neste caso é uma referência direta ao homem que se
submete à Vontade de Yahu, nosso DEUS, sendo diferente daquele que rejeita essa Vontade e se
submete a doutrinas “levianas” as quais não se sustentam à Luz da Própria Palavra manifestada aos
homens: “Mas todo espírito que não confessa a Jesus, não é de DEUS” (4.3a). (DEUS = Yahu).
É sobrenatural! Pois depende exclusivamente da ação do próprio Yahu, nosso DEUS. É
Vontade Soberana de Yahu, nosso DEUS. O Apóstolo é contundente ao afirmar: “Todo aquele que
afirmar que Jesus é o Filho de DEUS, DEUS está nele, e ele em DEUS” (4.15). (DEUS = Yahu).
O Apóstolo afirma a Palavra Pregada por Cristo ao ensinar: “Amados, amemo-nos uns aos
outros, pois o Amor é de DEUS. Quem ama é nascido de DEUS e conhece a DEUS” (4.7). Este é o
Novo Mandamento de Cristo, e, portanto, para os detentores da Vida Eterna existente no Filho.
Sendo Jesus, o Caminho para Yahu, nosso DEUS, em cuja comunhão nós estamos, temos a
convicção, conforme o Apóstolo João, do Conhecimento do Verdadeiro DEUS, Yahu, cuja Vida
Eterna herdamos através de Seu Filho, o Cristo.
“Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de DEUS não tem a Vida” (5.12),
afirma João, sendo ainda mais enfático ao confirmar: “Estas coisas vos escrevi para que saibais que
tendes a Vida Eterna, vós que credes no nome do Filho de DEUS” (5.13). (DEUS = Yahu).
O Mundo jaz no Maligno, mas nossa Vitória está em Jesus, o Filho de DEUS. Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

