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Cum începe cineva un mesaj de

ATENȚIONARE?

_____________________________________________________________
Gândește-te pentru un moment la tragica zi de 11 septembrie 2001, când
2 avioane s-au ciocnit de World Trade Center în New York City. Turnurile
gemene s-au prăbușit măturând 2606 suflete în eternitate. Cum ar fi fost dacă
cineva cu o oră înainte ar fi fugit, înăuntru, avertizând oamenii, „Oameni, fugiți
se prăbușesc clădirile!” Credeți că ar fi fugit cineva? Probabil că nu, poate
doar câțiva.
Viața e fragilă „... Nu sunteți decât un abur, care se arată puțintel, şi apoi
piere.” (Iacov 4:14). Dacă ar veni cineva la tine astăzi... avertizându-te că te
afli într-un mare pericol... cum ai reacționa? Dacă astăzi „ți s-ar cere sufletul?”
Care ar fi preocuparea ta? O persoană sensibilă ar întreba, „Ce trebuie să fac,
să fiu mântuit?” Te rog…

IA SEAMA cum asculți
AVERTIZAREA care îți va fi împărtășită... și SPERANȚA
modului de mântuire.

________________________________________________________

AVERTISMENTUL
(Romani 1:18) „Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușește adevărul în nelegiuirea lor.”
__________________________________________________
Mesajul de care avem CEA MAI MARE NEVOIE, este adesea mesajul la care opuneam CEA MAI MARE REZISTENȚĂ. Nimeni nu
vrea să audă că are un cancer mortal, totuși, speranța vindecării
începe mai întâi aflând despre boală. Acesta e…

SCOPUL LEGII LUI DUMNEZEU,

DE A DEZVĂLUI BOALA MORTALĂ DIN INIMA OMULUI, PENTRU
CA EL SĂ POATĂ FI VINDECAT!

Cuvântul lui Dumnezeu spune (Ieremia 17:9) „Inima este nespus de
înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s’o cunoască?” Așa dar,
Dumnezeu prin Legea Sa demască ce este în inima omului (Romani 3:20) „Căci
nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin
Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.” După aceea devine (Galateni 3:24)
„îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi (împăcați cu Dumnezeu)
prin credinţă.” Legea a fost dată pentru a ne convinge de păcatul nostru și
pentru a dezvălui nevoia noastră de Cristos, de a fi vindecați. (Psalmii 19:7)
„Legea Domnului este desăvârşită, convertind sufletul.” PRIETENE… LASĂ
LUMINA LEGII LUI DUMNEZEU SĂ-ȚI EXAMINEZE INIMA…

CELE ZECE PORUNCI

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău… Să nu ai alți dumnezei înafară
de Mine: (Exodul 20: 2-3). Dumnezeu, fiind Creatorul nostru, trebuie să aibă

autoritate supremă asupra fiecărui aspect al vieții noastre. Ți-ai fixat dragostea
ta faţă de El mai presus de toate, dându-I Lui glorie în toate lucrurile, sau ești
ca cei din Filipeni 3:19 „Dumnezeul lor este pântecele, şi slava lor este în
ruşinea lor, şi se gândesc la lucrurile de pe pământ.”

2. Să nu-ți faci chip cioplit și nici o altfel de asemănare…și să
nu te închini lor: (Exodul 20:4-6). Ai făcut plecăciuni sau rugăciuni la

simboluri, imagini, sau sculpturi, așadar închinându-te lor? Poate ți-ai creat
un dumnezeu în mintea ta care îți aduce confort când păcătuiești. Dumnezeu
numește asta idolatrie, te închini unui Dumnezeu fals.

3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert:

(Ex 20:7). Dumnezeu ne cere să folosim numele Său într-un mod sfânt și
plin de reverență. Ai folosit vreodată Numele Lui în deșert? Asta se numește
blasfemie „fiindcă Domnul nu-l va ține nevinovat pe cel ce ia numele Lui în
deșert.” (Exodul 20:7)

4. Adu-ți aminte de ziua sabatului, ca să o sfințești: (Exodul 20: 8-11).

Sabatul trebuie să fie o zi de odihnă. Sabatul a fost o umbră a lui Cristos
și odihna credinciosului, prin credința numai în Cristos pentru mântuire (Coloseni 2: 16-17). ” Noi care am crezut intrăm în odihnă” (Evrei 4:3). Este scris,
„Fiindcă cel ce a intrat în odihna Lui, s-a și oprit de la propriile lucrări” (Evrei 4:
10; Evrei 4: 1-16). Cuvântul lui Dumnezeu spune, ( Efeseni 2:8-9) „Căci prin
har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul
lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” Ți-ai găsit odihna
spirituală punânduți încrederea în Isus ca mântuitor? Să fii în afara odihnei în
Cristos, pentru mântuire, înseamnă încălcarea Sabatului. Isus a spus, (Matei
11:28) „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.”

5. Cinstește pe tatăl și pe mama ta: (Exodul 20:12). Ai fost neascultător

față de părinți vreodată? Dacă ai făcut așa, atunci ești vinovat de încălcarea
acestei porunci. Dumnezeu spune, (1 Samuel 15:23) „Fiindcă neascultarea
este ca păcatul vrăjitoriei,”.

6. Să nu ucizi: (Exodul 20:13). Dumnezeu singur ne dă viață și este suveran

asupra vieții și morții. Biblia spune că „oricine urăște pe fratele său este un
ucigaș” (1 Ioan 3:15). Ai urât sau detestat pe cineva vreo dată? Dacă este așa,
atunci ești un ucigaș, vinovat de a 6-a poruncă. Standardul lui Dumnezeu este
mult mai înalt decât al nostru. El se uită la intenția inimii (1 Samuel 16:7).

7. Să nu comiți adulter: (Exodul 20:14). Isus a spus, (Matei 5:28) „Dar
Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească (dorință sexuală), a
şi preacurvit cu ea în inima lui.” Te-ai uitat vreodată la cineva cu poftă? (Asta
include toate formele de pornografie) sau ai făcut sex în afara căsătoriei?
Dacă e așa, atunci ești un curvar în inima ta și vinovat de încălcarea acestei
porunci.
8. Să nu furi: (Exodul 20:15). Ai luat ceva care să nu fie al tău indiferent de
valoare ? Poate ai descărcat ceva de pe internet fără să plătești dacă e așa
Dumnezeu te declară hoț.

9. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău: (Exodul 20:16).

Ești tu vinovat de minciună sau de a înșela pe cineva? (Proverbele 19:9)
„Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni va pieri.”

10. Să nu poftești: (Exodul 20:17). Ți-ai dorit vreodată ceva ce aparține
altcuiva, de exemplu casa, mașina, soția, soțul, etc. Asta este pofta pentru
lucruri. Dacă e așa, atunci ești vinovat de a pofti și ai încălcat și această
poruncă.

AI RESPECTAT LEGEA LUI DUMNEZEU?
Ai încălcat legea lui Dumnezeu în măcar în unul din punctele ei? Cuvântul lui
Dumnezeu spune, (Iacov 2:10) „Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte
într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.” Când încălcăm legea lui
Dumnezeu, acesta este păcat, pentru că „Păcatul este fărădelege” (1 Ioan
3:4). Adevărul este că (Romani 3:23) „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” și tot păcatul este împotriva lui Dumnezeu (Psalmii 51:4).
Înțelege, nimeni nu poate fi mântuit ținând cele Zece porunci. Legea mai
de grabă demască natura noastră păcătoasă cu care ne-am născut. Nu ești
păcătos fiindcă păcătuiești, ci păcătuiești fiincă ești păcătos. Păcatul este
boala inimii omului (1 Ioan 5:19). Tot păcatul, toate încălcările de lege,
vin din inima noastră. Isus a spus, (Marcu 7:21-23) „Căci dinăuntru, din inima
oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile,
lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia,
nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.”, iar legea
ne arată vinovăţia noastră înaintea unui Dumnezeu Sfânt. Romani 3:19 spune
„Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca
orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui
Dumnezeu.” Ești nevinovat sau vinovat de încălcarea legii lui Dumnezeu? Ai
păcătuit împotriva lui Dumnezeu? Dacă ești sincer cu tine și sincer în fața lui
Dumnezeu, știi că ești vinovat.

Consecinţele păcatului
Este scris, (Isaia 59:2) „ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între
voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să
v-asculte!”. Proverbele 15:29 „Domnul Se depărtează de cei răi,”, ȘI…

MÂNIA LUI DUMNEZEU!

ȘI DREPTATEA LUI ESTE ÎMPOTRIVA NOASTRĂ.
În Ezechiel 18:4 Dumnezeu spune, „Iată că toate sufletele sunt ale Mele;
sufletul care păcătuieşte, acela va muri.” Oameni, „plata păcatului este
moartea” (Romani 6:23). Păcatul nostru ne separă de Dumnezeu și ne pune
sub judecata mâniei Lui. Isus, spunea în legătură cu Ziua Judecății, (Matei
13:41-43) „Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia
Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc
fărădelegea şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea
dinţilor. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor.
Cine are urechi de auzit să audă !” Acesta este un lucru extrem de important!
Mânia lui Dumnezeu este împotriva noastră și „Grozav lucru este să cazi în
mâinile Dumnezeului celui Viu!” Evrei 10:31

ZIUA JUDECĂȚII VA VENI
(Evrei 9:27) “Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată,
iar după aceea vine judecata” ( Romani 2:16 ) „Dumnezeu va judeca, prin Isus
Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.” (secretele tale, acele secrete care
credeai că nimeni nu le știe,vor fi aduse la lumină și judecate.) (Eclesiastul
12:14) „Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta
se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.” El „va scoate la
lumină lucrurile ascunse la întuneric, și va descoperi gândurile inimilor.” (1
Corinteni 4:5). Nu poți să îți ascunzi păcatul de Dumnezeul Cel Viu!

DACĂ „ASTĂZI ȚI SE VA CERE SUFLETUL” (Luca 12:20)
Care va fi judecata dreaptă dată de CEL ATOTPUTERNIC
împotriva ta, paradisul cerului sau chinul iadului?
What does God say? (Psalmii 9:17) „Cei răi vor fi întorși în iad”, și „vor fi
pedepsiți cu nimicirea veșnică de la fața Domnului și de la gloria putrii Sale”
(2 Tesaloniceni 1:9). „Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi,

curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul
care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”( Apocalipsa 21:8) și
ei, „vor fi chinuiți zi şi noapte pentru totdeauna și în totdeauna.” ( Apocalipsa
20:10) „cu un foc nestins” (Matei 3:12, Matei 25:41).
Nu putem sublinia îndeajuns acest lucru, Dumnezeu nu are nici o placere în răutate: nici răul nu va locui cu El (Psalmii 5:4). Dumnezeu „urăște”
pe cei răi și lucrătorii nelegiuirii (Psalmii 5:5; Psalmii 11:5). „Dumnezeu
se mânie pe cei răi în fiecare zi”, și pentru că „Dumnezeul neprihănit
iubește neprihănirea” El trebuie să urască răul și să îl aducă la judecată.
În legea civilă, un judecător bun nu poate închide ochii la cei care încalcă legea; El
trebuie să pedepsească fărădelegea, dacă nu, ar fi un judecător corupt și atunci
el însuși ar fi pedepsit. „Dumnezeu este un judecator drept” (Psalmii 7:11).
Și nu poate lăsa nepedepsit un om nevinovat. BIBLIA SPUNE, „Dumnezeu
este neprihănit în toate căile Sale” (Psalmii 145:17). „Dreptatea şi judecata
sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea şi credincioşia sunt înaintea
feţei Tale.” ( Psalmii 89:14). Dumnezeu este „un Dumnezeu al adevărului și
fără nelegiuire” (Deuteronom 32:4). Întreabă-te, (Geneza 18:25) „Cel ce judecă
tot pământul nu va face oare dreptate?”. Dumnezeu nu poate să treacă pur
și simplu cu vederea păcatul tău, să te ierte și să te lase să pleci. Dumnezeu
a spus, (Exodul 23:7) „căci nu voi ierta pe cel vinovat.”. Asta ar trebui să fie o
mare îngrijorare pentru tine. Ia aminte la cuvintele lui Isus din Matei 23:33…

„CUM POȚI SCĂPA
DE BLESTEMUL IADULUI”
Vestea bună este aceasta... Dumnezeu în înțelepciunea Sa infinită a făcut
o cale de scăpare pentru toți aceia care o primesc. ASTA NE DUCE LA
CEA MAI IMPORTANTĂ ÎNTREBARE DIN VIAȚĂ...

CUM POȚI SĂ TE ÎMPACI CU DUMNEZEU?
Gândeștete la asta. Cum poți tu, fiind vinovat de păcat înaintea unui Dumnezeu
Sfânt, meritând iadul veșnic, să fii declarat neprihănit în fața Sa, și să fii eliberat de vină, plată, și de puterea domnitoare a păcatului? Pedeapsa pentru
păcatul tău trebuie plătită!

ÎNAINTE CA DUMNEZEU SĂ TE IERTE DREPTATEA LUI TREBUIE
SĂ FIE SATISFĂCUTĂ ȘI MÂNIA LUI MULȚUMITĂ
BIBLIA SPUNE, (1 Timotei 1:15) „O, adevărat şi cu totul vrednic de primit
este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei
păcătoşi”. ( 1 Corinteni 15:3-4) „Hristos a murit pentru păcatele noastre, după
Scripturi; și… a fost îngropat, şi …a înviat a treia zi, după Scripturi;”.
Numele lui Isus înseamnă „Iehova este mântuire”. El a fost Dumnezeu în trup
(Ioan1,14), născut din fecioară (Isaia 7:14); (Matei 1:22-23), fără păcat. El a trăt
viața care eu și cu tine nu o puteam trăi, împlinind cererile legii morale, în gând,
cuvânt, și faptă. Astfel Tatăl a mărturisit despre El cu o voce din cer spunând,
„Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea” (matei 17:5).
Isus, care n-a cunoscut păcatul, a satisfăcut în întregime dreptatea și mânia
lui Dumnezeu împotriva păcatului nostru, devenind „ascultător până la moarte,
chiar o moarte pe cruce” (Filipeni 2:8). BIBLIA SPUNE, „El a fost dus ca o
oaie la tăiere și… n-a spus nici un cuvânt ” (Fapte 8:32) și „a murit pentru cei
neevlavioși”, eu și cu tine (Romani 5:6). „Dar El a fost rănit pentru fărădelegile noastre” (răzvrătirea noastră împotriva lui Dumnezeu) și „Domnului i-a plăcut să-L
zdrobească…(și să)…facă sufletul Său o jertfă pentru păcat” (Isaia 53:5,10).
Isus a vărsat sângele pentru iertarea păcatelor noastre (Evrei 9:22). Așadar,
doar în Hristos, „Pedeapsa nelegiuirii tale s-a împlinit” (Plângeri 4:22) în aceasta, (2 Corinteni 5:21) „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat
pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”. Iar acum, toți cei ce
cred sunt „Îndreptățiți (împăcați cu Dumnezeu) prin Sângele Său...(și)...salvați
de mânie prin El” (romani 5:9). Isus a plătit datoria noastră bând paharul mâniei
lui Dumnezeu până la fund și declarând de pe cruce, „S-a sfârșit” (Ioan 19:30).
Prietene, „Hristos ne-a răscumpărat de blestemul legii (judecata lui
Dumnezeu împotriva păcatului nostru), devenind blestem pentru noi: căci
este scris, blestemat este cel atârnat de lemn” (Galateni 3:13). Gâdeștete la
asta, Isus ca înlocuitor a plătit plata pentru păcatul nostru și a luat asupra
Lui judecata legii care era împotriva noastră... „Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul

Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine
crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a
crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Şi judecata aceasta stă în
faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul
decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după
adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în
Dumnezeu.”… „Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul
nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” (Ioan 3:16-21, 36)

CALEA DE A TE ÎMPĂCA CU DUMNEZEU
ÎȚI ESTE ACUM OFERITĂ...
Isus a spus, (Ioan 14:6) „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine
la Tatăl decât prin Mine.” (Faptele apostolilor 4:12) „În nimeni altul nu este
mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să
fim mântuiţi.”, și „Să vă fie cunoscut așadar…că prin acest Om (Isus) vă este
predicate iertarea păcatelor: „şi oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile
de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise.” (Faptele Apostolilor 13:38-39).
Hristos acum, a trebuit „să sufere pentru păcate..ca să ne aducă la Dumnezeu…”
Hristos acum, că El „să sufere pentru păcate ... ca să ne aducă la
Dumnezeu…” (1 Petru 3:18) S-a înalțat la cer și ” El este în stare să îi
salveze până la capăt pe cei ce vin la Dumnezeu prin El” (Evrei 7:25).
Astăzi, dacă Îi veți auzi vocea, nu vă împietriți inimile.”. „Luați aminte… să
nu fie în niciunul din voi o inimă rea de necredință”, „nici unul dintre voi să nu
se împietrească prin înșelăciunea păcatului” (Evrei 3:13,15). Biblia spune,
(Romani 4:5) „pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe
păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el îi este socotită ca neprihănire.”

„ACUM ESTE TIMPUL POTRIVIT,
PRIVIȚI, ACUM ESTE ZIUA MÂNTUIRII”
Isaia spune (Isaia 55:7) „Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit
să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de

el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.”. „Dumnezeu…poruncește
acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască” (Fapte 17:30).
Când te vei împăca tu cu Dumnezeu? Din nou, Biblia spune, (2 Corinteni
6:2) “„iată că acum este ziua mântuirii.”. Oameni”. Oameni, (Evrei 2:3) „cum
vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare,”.
(2 Timotei 2:12) „Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi.”.
Fie ca Dumnezeu să-ți deschidă inima acum, astăzi, să te întorci de la păcatul
tău, către Dumnezeu și să-ți pui încrederea doar în Isus Hristos pentru a
putea fi mântuit. Dacă mărturisești că ai deja credință în Isus Hristos, să fii
ascultător față de cuvântul său și (2 Corinteni 13:5) „Pe voi înşivă încercaţivă dacă sunteţi în credinţă.; pe voi înșivă încercați-vă”. Înțelege, adevărata
credință în Hristos, îndreaptă persoana la o viață de ascultare, întorcând-o de
la păcat, să slujească pe Domnul Isus Hristos. Te îndreaptă spre o „întristare
evlavioasă” care „lucrează (în tine) o pocăință care duce la mântuire” (2 Corinteni 7:10). Biblia spune, (Proverbele 28:13) „Cine îşi ascunde fărădelegile
nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare.”
Cuvântul lui Dumnezeu spune, (1 Ioan 1:9) „Dacă ne mărturisim păcatele,
El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice
nelegiuire.” și „Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat” (1
Ioan 1:7). Dacă păcatul tău nu este acoperit cu sângele Lui, nu este deloc
acoperit. Oameni, pocăința întoarcerea de la slujitor al păcatului la a fi un
slujitor al lui Dumnezeu, este un rezultat al adevăratei mântuiri (Romani 6:1113). Adevărata credință strigă, „Dumnezeule ai milă de mine păcătosul” (Luca
18:13) și se predă pentru al urma pe Hristos. (2 Corinteni 5:17) „Căci, dacă
este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că
toate lucrurile s-au făcut noi.”

O ATENȚIONARE
Să nu fiți asemenea celor din Psalmul 10:13 care îl disprețuiau pe
Dumnezeu fiind nepăsători față de judecata Lui, crezând că nu vor fi trași
la răspundere pentru păcatul lor, nici ca cei din (Eclesiastul 8:11) „Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor
rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău.”. Biblia spune, „nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura” (Proverbe 1:7).
Prieteni… nu o disprețuiţi! Dumnezeu a spus în Ezechiel 33:9, „Dar, dacă

vei înștiința pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea lui, și el nu se va
întoarce, va muri în nelegiuirea lui ...”
ASCULTĂ: după ce avioanele s-au prăbușit în Turnurile Gemene avertismentul a fost trimis, dar totuși, mulți nu au crezut că se afla într-un pericol imediat,
și au rămas în clădire până când a fost prea târziu. Din păcate mulți nu văd
că păcatul lor îi pune într-un pericol imediat de a primi mânia lui Dumnezeu și
că ei vor „muri în păcatul lor” ( Ioan 8:21), deschizând drumul către flăcările
infernale ale iadului. În loc să creadă avertismentul lui Dumnezeu, ei sunt
înșelați cu aceiași minciună cu care Eva a fost înșelată în grădina Edenului, de către Părintele minciunilor, acel bătrân Șarpe, Diavolul, „Cu siguranță
nu veți muri” (Geneza 3:4). Biblia ne avertizează, (1 Petru 5:8) „Fiți treji și
vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care
răcnește și caută pe cine să înghită.”. Face asta orbindu-ți ochii pentru a nu
vedea Evanghelia, deoarece spune (2 Corinteni 4:3-4) „Și, dacă Evanghelia
noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării,
a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să
nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui
Dumnezeu.” Oameni, fie prin înșelătorie, sau prin lepădare voită oamenii nu
reușesc să vadă păcatul lor ca o pantă alunecoasă către judecată. În schimb,
ei continuă să își trăiască cu ușurință cursul vieții, lepădând Evanghelia lui
Isus Hristos. Pentru aceia care continuă să refuze să creadă aceste cuvinte
de le Dumnezeu, aceasta li se poate întâmpla curând: „Nebunule! chiar în
noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul” (Luca 12:19-20). O păcătosule,
ascultă AVERTISMENTUL lui Dumnezeu, „Pentru ca n-au primit dragostea
adevărului, ca să fie mântuiți…Dumnezeu le va trimite o puternică amăgire, ca
ei să creadă o minciună: pentru ca toți cei ce nu au crezut adevărul, ci au găsit
plăcere în nelegiuire, să fie osândiți” (2 Tesaloniceni 2:10-12). Auzi tu vocea
lui, Dumnezeu te AVERTIZEAZĂ să „fugi e mânia viitoare” (Matei 3:7), să ieși
afară din clădire acum, pentru că un moment de întârziere ar putea fi prea târziu.
Ascultă te rog ... Dumnezeu nu își găsește plăcerea în nimicirea celor răi, El
spune în Ezechiel 33:11, „Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, nu doresc
moartea păcătosului ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarcețivă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreți să muriți.”

SOCOTIND PREȚUL

ISUS A SPUS, (Luca 14:33) „Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă
de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.”, și (Luca 9:23) „Apoi a zis tuturor: „Dacă
voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.” Înțelege, cei ce vin la Hristos „...nu mai trăiesc pentru
ei, ci pentru El cel ce a murit pentru ei și a înviat din nou” (2 Corinteni 5:15).
Invitația lui Dumnezeu pentru tine, (Isaia 1:18) „Veniţi totuşi să ne judecăm,
zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca
zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.”
ÎNAINTE DE A CITI UN ALT CUVÂNT ia-ți timp să reflectezi asupra a ceea
ce a fost spus. Isus a spus, (Ioan 6:44) „Nimeni nu poate veni la Mine, dacă
nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis”. Dacă Dumnezeu îți deschide inima către
El atunci „vin-o acum ”, pocăiește-te acum și pune-ți credința doar în Hristos
pentru mântuire. Strigă la Dumnezeu pentru milă și El îți va ierta păcatul tău
definitiv și îți va da viața veșnică care este promisiunea Lui. „Oricine va chema
numele Domnului va fi mântuit!” (Fapte 20:21). Întoarce-te și meditează asupra Psalmului 51. Urmează-L astăzi ca Domn.

Atenţionarea unei CONVERTIRI

FALSE

Isus a spus, „Nu oricine Îmi va zice, „Doamne, Doamne”, va intra în împărăția
cerurilor, ci acela care face voia Tatălui Meu din ceruri” (Matei 7:21). Isus
ne spune clar că nu oricine afirmă că îl cunoaște pe El, va intra în rai. Fiți
avertizați, „Și speranța fățarnicului va pieri” (Iov 8:13). 1 Ioan 3:10 spune, „Prin
aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte
în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.”
Mai departe, Apostolul Pavel a avertizat pe credincioșii din Corint (1 Corinteni 6:9-10) „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu?
Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici
preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii,
nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.”
Deși Biblia niciodată nu promite perfecțiune fără de păcat, această parte a
eternității, promite unui adevărat credincios o schimbare de caracter prin
schimbarea omului din interior. (Ezechiel 36:26-27) „Vă voi da o inimă nouă
și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de
piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi și vă voi
face să urmați poruncile Mele, și să păziți, și să împliniți legile Mele.”

Dovezi ale unei CONVERTIRI ADEVĂRATE
Cei ce-l urmează pe Hristos vor urâ păcatul și vor sta împotriva lui! Cuvântul lui Dumnezeu spune, „voi cei ce iubiți pe dumnezeu, urâți răul!” (Psalmii
97:10). Cuvântul lui Dumnezeu te învață să (Coloseni 3:5-10 )”…, omorâţi
mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea
şi lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia
lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când
trăiaţi în aceste păcate. Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie,
de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea
ieşi din gură. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel
vechi cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoieşte
spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut…”. (Efeseni 4:27) „şi să nu daţi
prilej diavolului.”, (Efeseni 5:11) „şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare
ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le.” Nu cedați dorințelor malefice, ci oferiți-vă Cuvântului lui Dumnezeu. (Citește Matei 4:1-11)
Aceia care îl urmează pe Hristos vor trăi contrat lumii acesteia! „Așa
că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu dumnezeu ” (Iacov
4:4). Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție a luminii și a vieții. Împărăția
lui Satan este a morții și a întunericului. Trăiești în una sau cealaltă, dar Biblia
spune, ”…ce legătură este între neprihănire și fărădelege? Sau cum poate sta
împreună lumina cu ăntunericul?” (2 Corinteni 6:14). ”Nimeni nu poate slujii
la doi stăpâni…” (Matei 6:24). (1 Ioan 2:15-17) „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile
din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci
tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu
este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui
Dumnezeu rămâne în veac.”.
Cei ce-l urmează pe Hristos vor fi prigoniți din pricina Numelui Său. (2
Timotei 3:12) „Toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi
prigoniţi.” Isus a spus, (Marcu 13:13) „Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu;
dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit.” (Ioan 15:19 ) „Dacă aţi fi din
lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume şi pentru
că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea.”
Cei ce-l urmează pe Hristos vor avea o dragoste pentru Dumnezeu
și dragoste unul pentru celălalt. (1 Ioan 4:19) „Noi Îl iubim, pentru că

El ne-a iubit întâi.” asta ne face să ne iubim unul pe celălalt. Este scris, (1
Ioan 4:10-11) „Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu,
ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire
(o modalitate de a satisface mânia lui Dumnezeu) pentru păcatele noastre.
Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim
şi noi unii pe alţii.” (1 Ioan 4:8) „Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu;
pentru că Dumnezeu este dragoste.” Cea mai mare exprimare a dragostei
noastre pentru ceilalți este să le împărtășim Evanghelia lui Isus Hristos, pentru
ca ei să poată fi mântuiți. Aceasta este…

Misiunea CREDINCIOSULUI…
RESPONSABILITATEA TA, să fii ascultător față de porunca lui Isus, „Merge-ți
în toată lumea și predica-ți Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15). Ezechiel 33:7-8 spune „Te-am pus străjer…tu trebuie să asculți cuvântul care iese
din gura Mea și să-i înștiințezi din partea Mea. „Când zic celui rău: „Răule,
vei muri negreşit!”, şi tu nu-i spui, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul
acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta.”
PENTRU O CREȘTERE ÎN UMBLAREA TA CREȘTINĂ: Citește Biblia
zilnic, roagă-te din ea, crede-o, primește-o, iubește-o și ascult-o, bazându-te
pe Duhul Sfânt (Matei 4:4; 2 Timotei 3:16,17). Începe cu Evanghelia după
Ioan. Roagă-te neîncetat (1 Tesaloniceni 5:17). Găsește o biserică pentru a
avea părtășie, care te învață Biblia (Evrei 10:25). Ascultă de Dumnezeu în
Botez care are rolul de a mărturisi credința ta într-o declarație publică despre moartea noastră față de păcat și învierea pentru înnoirea vieții în Hristos
(Fapte 8:37). Spune altora despre mântuirea care o ai în Isus (Marcu 16:15).
Intră pe pagina noastră de internet pentru informații ce te vor ajuta să crești
în har și cunoștință despre Dumnezeu. Cere o copie gratuită a „Un Ghid Sigur
Către Rai” de Joseph Alleine și alte broșuri Evanghelice pentru a împărtăși
cu alții. (Evrei 13:20-21) „Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului
celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor,
să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în
noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin."
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