A proclamação do rei Salomão 972 a.C. com referência ao tempo presente:
“Bendito seja YAHWEH/YHWH {disse JAHWEH}! ... YAHWEH nosso
D-us/Elohim seja conosco! ... Não nos desampare, e não nos deixe.
Inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos,
e para guardar os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus
juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que
supliquei perante YAHWEH, estejam perto, diante de YAHWEH nosso
Elohim, de dia e de noite... para que todos os povos da terra saibam
que YAHWEH é Elohim, e que não há outro. E seja o vosso coração
inteiro para com YAHWEH nosso Elohim, para andardes nos seus
estatutos, e guardardes os seus mandamentos...” - (veja 1 Reis 8:56-61)

» Todas as Igrejas e as Religiões e as Organizações
estão caídas perante o Todo-Poderoso vivo do céu!! «
--------

O nome do nosso D-us “YAHWEH“
é nas antigas escrituras hebraicos
judaicas e na Torá [os cinco livros
O nome Yahshua (Yah+shua) signiﬁca,
seu signiﬁcado: “YAHWEH salva”]:

“Eu sou YAHWEH teu Elohim
Não terás outros elohim (d-uses)
de mim.” (o primeiro mandamento,

[veja Tetragrama]
e bíblias
de Moisés;
traduzido por

(D-us).
ao lado
Êx. 20:2, 3)

“... YAHWEH ... Este é o meu nome
este é meu memorial de geração em

eternamente, e
geração.“ (Êx.3:15)

O Messias declarou, citando
“... YAHWEH é o nosso Elohim
nosso Poderoso, YAHWEH sozinho.“

Deuteronômio 6:4:
(D-us), YAHWEH é o
(Marcos 12:29b)

Os escribas sabiam: “... que há
(D-us), e que não há
dele!“ (Marcos 12:32b)

um só Elohim
outro além

“Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome?
E qual é o nome de seu Filho? Se é que o sabes?“ (Provérbios 30:4)
O apóstolo Paulo ensina claramente que nós temos o UM SÓ Elohim
(D-us) vivo e verdadeiro, o Pai:
“ Assim que, ... sabemos que o ídolo nada é no mundo, E QUE NÃO
HÁ OUTRO ELOHIM (D-US), SENÃO UM SÓ. Porque, ainda que haja
também alguns que se chamem deuses, quer no céu quer na terra como há
muitos poderosos e muitos senhores, todavia para nós há um SÓ Elohim
(D-us), o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos; e um SÓ SEnhor,
Yahshua o Messias (grego: Jesu Cristo), pelo qual são todas as coisas, e nós
por ele. Mas nem em todos há conhecimento. “ (1 Coríntios 8:4b-7a)

»Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu soberano; e nós andaremos
em nome de YAHWEH nosso Elohim (D-us), para todo o sempre e eternamente.«
(Miquéias 4:5); veja: João 14:15 e 15:10 => Êxodo 20:2-17; Salmo 119:151+165

Quão necessária é a proclamação do evangelho eterno, mostra a seguinte
comparação [Ernst Simon, missionário {Bíblia Simon tradução}]:
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

A = A BOA MENSAGEM FALSA ##
~ ~ www.sabbat.biz ~ ~
B = A MENSAGEM VERDADEIRA (GÁLATAS 1:6-9)
A = Falso ensino: reinos mundanos, Igreja Mundial ##
B = Ensino bíblico: o reino de Yahshua [Jesus]
não é deste mundo - (João 18:36); - a assembleia
A = Base falsa da fé: A tradição ##
~ ~ www.ebozon.com ~ ~
B = Correto: A palavra de Deus: Bíblia, (João 17:17)
A = Falso sumo sacerdote: na terra: o Papa. - (2 Tessalonicenses 2:3, 4)
B = Verdadeiro sumo sacerdote: No céu: o Messias Yahshua
[Jesus Cristo] - (Hebreus 8:1, 2; Efésios 1:22 + 5:23; Colossenses 1:18)
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