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Yeshua, como judeu e que falava hebráico disse de si mesmo: "Eu sou o Aleph e o Tav.
Com a idéia louca dos tradutores de desagregar-se das raízes hebráicas, eles tem reproduzido em
em todas as línguas a seguinte declaração: "Eu sou o Alfa eo Ômega."
Mas não só isso, eles omitiram o Aleph e o Tav como sinal de sua presença divina em todos os
lugares das Sagradas Escrituras, conforme ocorre no original em Paleohebráico.
Existem no mínimo 7000 Aleph-Tav autônomos no Tanach (Antigo Testamento). Este Aleph - Tav
é um indicador de sua presença divina e, aparece geralmente quando se trata de sua aliança para
conosco, com o seu povo e com seu templo, etc. Infelizmente, esse Aleph - Tav não foi traduzido
em nenhuma tradução da Bíblia.
No Paleohebráico este Aleph - Tav aparece assim: uma imagem claramente reconhecível de
Yeshua. Se a gente ler as Escrituras com este símbolo Aleph - Tav pode-se reconhecer que
Yeshua sempre e em toda parte estava presente. E essa presença de Yeshua expressa no
símbolo de Alef- Tav ,foi- nos roubada ao longo dos milênios.
Mas, sendo que YHWH está a restaurar tudo, também esta revelação é dada ao seu povo agora.
Muitas vezes se trata do Yah-guia de YHWH e ao mesmo tempo de AlephTav como uma unidade.
Futuramente vamos incerir nos comentários da leitura semanal o AlephTav Tav em alguns
lugares, como presente no original, para deixar claro que o Messias sempre estava presente,
sendo que ela era o mesmo, o é e será.
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