‘Eu Sou o Álef e o Tav. Diz Adona’
Neste estudo buscaremos entender a relação entre os ensinamentos dos Talmidim de
Yeshua e a Lashon haKodesh (língua santa). Perdemos muito dos ensinamentos de
nossos rabinos Netsarim por não entender profundamente o que eles dizem, e que
profundidade isso tem com a língua e a cultura do judaísmo da época. Para tanto, a
imagem deste estudo tem um comparativo entre o Páleo-hebraico (hebraico clássico);
o Aramaico Galileu (língua falada por Yeshua e seus talmidim) e hebraico moderno.
Entendendo os símbolos antigos, que eram usados na escrita da época, podemos
então entender diversos pensamentos dos Talmidim e do Mashiach.

Começaremos analisando o texto de Guilyana (Apocalipse) 1; 4 - 8: "De Yochanan; Para
as sete comunidades do Mashiach da província da Ásia: Graça e Shalom a vocês da
parte daquele que é, que era, e vem: do Espírito sétuplo diante de Seu Trono; e de
Yeshua haMashiach, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante
dos reis da terra. A Ele, que nos ama, e nos libertou dos nossos pecados ao preço de
Seu sangue, que fez de nós um reino, isto é kohanim para Elohim, Seu Pai, a Ele sejam
Glória e Domínio para todo o sempre! Amén. Olhem! ele vem com as nuvens; Todo olho
o verá, incluindo os que o traspassaram; e todas as tribos da terra chorarão por causa
Dele. Sim Amén
'Eu Sou o Álef e o Tav, diz Adonay, Elohim dos Exércitos celestes, O QUE É, ERA E
VEM!' "
Olhemos atentamente para a letra ALEF, E A LETRA TAV como eram escritas nas
línguas Semitas antigas. Começando pelo Álef, vemos que este parece um animal.
Sabemos que a primeira letra da Torah é o BET de Bereshit! בראשית

Esta afirmativa de Apocalipse 1, atribuindo o título de O ÁLEF (primeira letra) E O TAV
(última letra) nos chama a atenção. Se lermos, no mesmo livro (apocalipse), no
capítulo 13; 8 veremos que existe um animal (cordeiro) morto antes da Criação
(Bereshit). Vemos aqui que a lógica usada pelos Talmidim depende da Lashon
haKodesh para chegarmos ao entendimento.
ANTES DO BET VEM O ALEF. ANTES DO PRINCÍPIO ( )בראשיתVEIO A REDENÇÃO QUE
MARCARIA OS ELEITOS DE ELOHIM!
É importante frisarmos estes aspectos para mostrarmos quão judaicos e profundos
são os pensamentos da B'rit Chadashá ( popularmente conhecido por"novo
testamento").
Isso está em conformidade com o pensamento rabínico que diz que antes da Criação
uma das coisas que foram criadas foi o Mashiach!
Para continuarmos o raciocínio precisamos olhar atentamente para o TAV, como era
escrito antigamente.
De acordo com o Pequeno Midrash Bereshit, (Weissman, Moshe - O pequeno Midrash
diz: uma compilação das porções semanais da Torá baseada em Rashi, Rishonim e
Midrashim - São Paulo: Maayanot 2012) o Eterno disse que o "TAV" seria usado em
dois propósitos no julgamento. No primeiro caso da palavra  תחיהQue quer dizer 'você
viverá', e os judeus assim marcados iriam viver. Da mesma forma, os que fossem
marcados com o "TAV" da palavra  תמותque quer dizer "morrerá" seriam destruídos.
Sendo o Tav a última letra do Alef Bet, podemos começar a entender o pensamento
dos Talmidim, atribuindo ao Mashiach ser o Álef (antes do BET de Bereshit) e o Tav (a
última e que julgará).
Em conformidade com o ensinamento judaico dos Midrashim, os Talmidim também
tinham o entendimento que o TAV julgaria. Como a escrita do aramaico galileu tinha o
símbolo do madeiro na letra "TAV" podemos perceber e entender com mais
proximidade o pensamento 100% judaico dos escritores da B'rit Chadashá ("novo
testamento").
O símbolo do madeiro, que Yeshua comparou a serpente que Moshé ergueu no
deserto para que todos os israelitas que olhassem fossem salvos é o "TAV" que o
Midrash aponta como o que marcará a Salvação ou a Condenação. ISTO ESTÁ CLARO
NA FALA DE YESHUA EM Yochanan 3; 14 - 18.
"Do mesmo modo que Mosheh levantou a serpente no deserto, assim deve ser
levantado o Filho do Homem; para que todo que Nele confia possa ter vida eterna!
Porque Elohim amou tanto o mundo que deu seu Filho Único, para que todo que Nele
confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Porque Elohim
não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo; mas para que por meio Dele o
mundo possa ser salvo. Os que confiam Nele não são julgados; quem não confia já foi
julgado, por não ter confiado Naquele que é o Filho Único de Elohim. Este é o juízo:
A Luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram as trevas em vez da Luz. Por Quê?
Porque suas ações eram ímpias."
YESHUA ENSINOU AQUI DE FORMA TRASNPARENTE, ENTENDÍVEL A TODO AQUELE
QUE LÊ E CONHECE O CONCEITO SEMITA DE FÉ, DO MASHIACH E DO JULGAMENTO. E
EM PLENA CONCORDÂNCIA, COMO JÁ VIMOS COM O MIDRASH APRESENTADO!

NÃO EXISTE NENHUMA CONFUSÃO NOS ENSINAMENTOS DE YESHUA! A CONFUSÃO
ESTÁ NA INTERPRETAÇÃO E NA PERSISTENTE TENTATIVA DE AFASTAR "O MAIOR DE
TODOS OS JUDEUS" DO JUDAÍSMO!
Notem a diferença do pensamento cristão, da cruz de constantino (que talvez seja a
que o Midrash descreve como o "TAV" da condenação, pois perseguiu e matou a
muitos, e principalmente os judeus) para o pensamento SEMITA dos Talmidim.
Yeshua haMashiach é o Salvador do Povo de Israel se o lermos em seu Real contexto!
Yeshua haMashiach dentro do contexto judaico é o Álef: O Cordeiro imolado antes de
Bereshit
Yeshua haMashiach dentro do contexto judaico é o Tav: Aquele que marca os salvos
que depositaram sua confiança Nele. E que deixou este mesmo Tav como marca de
julgamento aos que amaram as trevas!
Sem entender a Lashon haKodesh, ficamos a um passo de cairmos em grandes heresias
e deturpações!
Ainda que você seja um judeu e não creia que Yeshua é o Mashiach, deve analisar a
B'rit Chadashá em um contexto judaico! O contexto cristão não abrange o pensamento
dos Talmidim e nem a lógica contida neles. A isso, os Talmidim (que eram todos
judeus) nos alertaram:
"Mas ainda que um de nós - ou até mesmo um anjo do céu - anunciasse a bessorot
tovot (boas novas) diferentes das que já lhe anunciamos, que seja amaldiçoado para
sempre"
Gálatas 1; 8

Com todos esses argumentos e fatos apresentados acima, nós Nazarenos descartamos
a hipótese dos Talmidim terem substituído a escrita semita pela grega. As escritas
gregas (língua falada em diversos lugares no mundo antigo) tinha como propósito o
melhor entendimento das comunidades que não dominavam bem o hebraico e o
aramaico. Fica claro que seus pensamentos eram Semitas, escritos e entendidos
através das línguas Semitas e pensamentos judaicos contemporâneos!
A isso não queremos pregar ódio e nem desrespeito aos cristãos ou a seu pensamento.
Trata-se apenas da contextualização do pensamento de Yeshua que é 100% judaico e
anterior ao Cristianismo.
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