CÂTEVA LĂMURIRI

EXISTĂ SCĂPARE!!!

De ce am ales Cele 10 Porunci pentru a descoperi
viitorul? Pentru că Biblia spune că va veni o zi în viitor când
toți oamenii vor da socoteală pentru gândurile, vorbele,
atitudinile și faptele lor. Și judecata se va face după Cele
10 Porunci. Iar viitorul veșnic al tău depinde de acest
lucru.
Biblia spune că “păcatul este fărădelege” (1Ioan 3:4),
altfel spus, păcatul este încălcarea Poruncilor [Legii]. Și
mai spune că “oamenilor le este rânduit să moară o
singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei 9:27).
Poate că vei spune că ai respectat unele porunci
respectat, că nu ai omorât pe nimeni, dar cu siguranță că,
dacă ești sincer cu tine și cu Dumnezeu, vei recunoaște că,
într-adevăr, sunt unele porunci pe care nu le-ai respectat.
Chiar dacă ai putea spune că ai respectat perfect 9 din
Cele 10 Porunci întreaga ta viață, Iacov 2:10 spune: “cine
păzește toată Legea (Poruncile) dar greșește într-o
singură Poruncă, se face vinovat de toate”. Este la fel ca și
cu încălcarea legilor civile. Nu este nevoie să încalci toate
legile ca să fii infractor, încălcarea uneia singure e de
ajuns. Biblia spune că “Domnul Se uită de la înălțimea
cerurilor peste fiii oamenilor…nu este nici unul care să facă
binele, nici unul măcar” (Psalmul 14:2-3).
Poate că îți spui că dacă îți
pare rău și ceri iertare,
Dumnezeu este milostiv și te
va ierta. Greșit! Mergi la un
judecător cinstit și încearcă
să îi ceri să te ierte pentru
încălca-rea legii, spunându-i
că îți pare rău și că nu vei
repeta greșeala. Te va ierta el doar pentru că îți pare rău?
Sigur că nu.
Iată de ce Dumnezeu va pedepsi pe fiecare mincinos,
fiecare hoț, criminal, adulter, blasfemiator și așa mai
departe. Iar locul pentru ispășirea pedepsei este IADUL,
pentru toată veșnicia.
Așadar, te îngrijorează faptul că vei ajunge în Iad? Ar
trebui, fiindcă Iisus Hristos a spus că iadul este atât de
groaznic încât ar fi mai bine să rămâi fără vedere decât să
mergi în iad pentru toată veșnicia (Marcu 9:43-48). Iadul
va fi un loc al chinului și regretelor veșnice, unde oamenii
și demonii vor fi munciți și chinuiți în vecii vecilor
(Apoc.20), în timp ce alții se vor bucura de fericire veșnică
în Rai.
Dar dacă toți oamenii (inclusiv tu) sunt păcătoși, cum
atunci vorbește Biblia despre unii care vor ajunge în Rai?

Iată cum. În dragostea Lui față de oameni, Dumnezeu
S-a întrupat pe pământ în persoana lui Iisus Hristos, Fiul
Său. Iisus a trăit o viață fără păcat și a murit pe cruce
pentru a plăti pedeapsa pe care noi o meritam pentru
păcatele noastre. A luat asupra Lui pedeapsa pentru
păcatele care ar trebui să te condamne pe tine la Iad. Apoi
a înviat din mormânt învingând moartea și garantând
astfel învierea noastră viitoare! Biblia ne spune: “Pentru că
atât a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața
veșnică” (Ioan 3:16).
Mântuirea este deci o favoare, un dar nemeritat de la
Dumnezeu: “Căci PRIN HAR ați fost mântuiți, prin
credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este DARUL LUI
DUMNEZEU. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni”
(Efes.2:8-9)
Dacă noi am putea obține mântuirea prin fapte bune
sau părere de rău, ar fi inutilă moartea lui Hristos: “căci
dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit
Hristos” (Galateni 2:21).
Ce ar trebui să faci pentru a avea viața veșnică și a nu
fi judecat de Dumnezeu? Biblia spune “Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele”.
Adică să îți pară atât de rău de păcatele tale încât să
renunți la ele.
Dacă te pocăiești (îți mărturisești păcatele și te lași
ele) și dacă îți pui încrederea în jertfa Mântuitorului pentru
mântuirea ta, nu vei mai merge în Iad pentru că El a plătit
pentru tine pe cruce, pentru totdeauna.
Nu-ți spune “bine, o să mă mai gândesc” în loc să
accepți această împăcare cu Dumnezeu care L-a costat
viața Fiului Său. “Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă
împietriți inimile!” (Evrei 4:7), pentru că “...cine nu crede în
Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne
peste el." (Ioan 3:36)
Dacă te-ai hotărât să te lași de păcate și să crezi în Iisus
Hristos ca Mântuitor al tău, fii zi de zi recunoscător Lui și
onorează-L citind zilnic Biblia, rugându-te Lui, împlinind
poruncile Lui din Biblie, trăind o viață plăcută Lui. Caută o
biserică unde Scriptura este predicată.
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AI VREA SĂ ÎȚI

CUNOȘTI

VIITORUL?

CUM SĂ-ȚI AFLI VIITORUL
100% GRATUIT ȘI ADEVĂRAT,
fără să apelezi la vrăjitorie, ghicitul în
palmă, în cărți sau în... zațul de cafea!

CHIAR ȘI NOSTRADAMUS...
Ce-ai da cuiva care ți-ar putea spune cu precizie
viitorul tău, al familiei tale, al prietenilor și rudelor?
Adevărul este că dintotdeauna omul a fost atras de
necunoscutul ce caracterizează viitorul, și de aceea a și
fost gata să exploreze orice pentru a-l afla și, în cazul
unor vești nu tocmai plăcute, pentru a se feri sau a se
pregăti astfel încât să își schimbe viitorul în bine.
N-ar trebui să te surprindă dacă vei afla că sunt
extrem de mulți oameni care nu doar că sunt interesați
în general despre viitorul lor, ci se și străduiesc să îl
afle.
Sunt chiar președinți de țări, mari directori de firme,
scriitori și actori renumiți care au apelat la ghicitori sau
vrăjitoare pentru a-și afla viitorul.
De exemplu, scriitoarea Iulia Hașdeu, fiica
savantului Bogdan Petriceicu Hașdeu, a fost renumită
pentru interesul ei în spiritism, tocmai din dorința de ași afla viitorul.
Ghicitorii în stele, în cărți, în cafea, vrăjitoarele sau
cei care citesc în palmă se laudă că pot să spună
clienților lor viitorul, însă nu s-a descoperit încă unul
care să spună întotdeauna, 100% garantat, ce se va
întâmpla cu viitorul omului.
Până și renumitul Nostradamus a ratat o sumedenie
de profeții, iar altele au fost pur și simplu puse pe
seama lui, deși nu este nici un indiciu că el ar fi vorbit
despre acele lucruri. De pildă, iată versurile care ar
trebui (??) să fie profeția despre bomba atomică: “În
apropierea porților și în orașe, vor fi două spaime
nemaiîntâlnite, foamete și suferință, oameni loviți cu
arme de fier și care plâng și cer alinare de la Dumnezeu
cel nemuritor”. Vi se pare că seamănă asta cu bomba
atomică? Nouă nu.
Dar ce ai spune dacă totuși viitorul s-ar putea
cunoaște, și asta ar fi chiar la îndemâna oricui? Chiar și
a ta.
Și cum ar fi dacă asta n-ar presupune vrăjitorie,
ghicitul în cafea, în cărți, în palmă sau alte astfel de
tactici, nici chiar chinuitorul efort de a descifra
versurile lui Nostradamus sau ale altor personaje
enigmatice din trecut? Realitatea este că e mai simplu
decât îți poți închipui. Citește mai departe și te vei
convinge.
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MOMENTUL ADEVĂRULUI
Se spune foarte adesea printre oameni că o
persoană are în față un viitor bun, pozitiv, luminos, dacă
acea persoană este un om bun. Și vei vedea că acest
lucru este cu adevărat un principiu corect în aflarea
viitorului.
Așadar, primul pas pentru a-ți afla viitorul este să
îți răspunzi sincer la câteva întrebări pentru a afla dacă
ești o persoană, sau un om bun. Iată întrebările:
1. Ai spus vreodată o minciună, indiferent dacă ai
spus-o sub pretextul că n-ai vrut să superi pe
cineva sau ca să protejezi reputația ta? Câte
minciuni ai spus în ultima săptămână? Dar în
ultima lună? Dar pe tot parcursul vieții tale?
2. Ai furat vreodată ceva, indiferent care ar fi fost
valoarea lucrului respectiv? Pune la socoteală și
ideile altora, sau când ai copiat la școală, ori când ai
luat bani din poșeta mamei fără ca ea să știe, sau
când ai descărcat filme ori muzică de pe internet
fără să fi plătit pentru ele.
3. Ai privit vreodată o persoană (care nu este soțul sau
soția ta) cu gânduri sexuale, fiind atras în mintea ta
de acea persoană în mod fizic?
4. Ai omorât pe cineva vreodată?
5. Obișnuiești să dăruiești bani, alimente sau alt fel de
ajutoare pentru săraci ori să ajuți pe bătrâni?
6. Ai folosit vreodată cuvintele “Dumnezeu” sau
“Hristos” în înjurături sau în exprimări urâte?
Secretul în descoperirea viitorului tău ține de
răspunsul tău sincer la aceste întrebări, lăsându-ți
conștiința liberă să spună despre tine adevărul. Nu te
teme, este un test care îți va descoperi viitorul, și cred
că vrei să îl cunoști.
Poate că deja ai observat un
lucru
care
caracterizează
aproape toate aceste întrebări.
Anume că ele fac referire la Cele
10 Porunci. Aici se află secretul.
Hai să vedem acum care
este viitorul tău, în baza răspunsurilor tale la întrebările
de mai sus.
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VIITORUL TĂU NU ARATĂ BINE
Să luăm întrebările una câte una, ținând cont de
ideea că Cele 10 Porunci sunt standardul pentru cât de
bun ești.
1. Conform standardului lui Dumnezeu, dacă spui o
singură minciună ești un mincinos. De altfel, după
cum unui om îi ajunge o crimă pentru a fi criminal,
tot așa si unuia îi ajunge o minciună pentru a fi
mincinos. Iar în Biblie, Dumnezeu spune “toți mincinoșii vor avea partea lor în iazul de foc” (Apoc.
21:8).
2. Tot așa, dacă furi un singur lucru, indiferent de
valoarea, mărimea sau momentul când faci acest
lucru, ești un hoț. Iar Biblia că “nici hoții…nu vor
moșteni Împărăția lui Dumnezeu” (1Corinteni
6:10).
3. Dacă ai privit vreodată la o persoană și ai poftit la
ea în inima ta, conform cu standardul lui Dumnezeu,
tocmai ce ai săvârșit adulter. Iisus Hristos a spus:
“oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a și
comis adulter cu ea în inima lui” (Matei 5:28). În
1Corinteni 6:9-10, Dumnezeu spune că nici un
curvar “…nu va moșteni Împărăția lui Dumnezeu”.
Aceasta demonstrează că Dumnezeu va judeca și
gândurile, nu doar faptele noastre.
4. Probabil că îți vei spune că măcar nu ai ucis. Biblia
însă spune că ““oricine se mânie pe aproapele său...
și va zice fratelui său “Prostule!”...ori “Nebunule!”
(Matei 5:22) și “oricine urăște pe aproapele său este
un ucigaș … și nici un ucigaș nu are viața veșnică”
(1Ioan 3:15). Câte astfel de crime ai făcut? Dumnezeu vede ura echivalentă crimei și de aceea El va
judeca și atitudinile și vorbele noastre.
5. Niciuna dintre faptele noastre bune nu pot să
șteargă cu nimic încălcarea Celor 10 Porunci. Dacă
o persoană este vinovată de crimă, faptul că ar fi
dat bani săracilor nu șterge cu nimic aplicarea
pedepsei pentru crimă. Nu se pot compensa faptele
bune cu cele rele.
6. Dacă ai folosit vreodată Numele lui Dumnezeu
astfel, ai luat Numele Lui, care ți-a dat viață, și L-ai
folosit pentru scopuri nedemne de El. Aceasta se
numește blasfemie. În Levitic 24:16, Dumnezeu
spune că “cel ce va defăima Numele Domnului va fi
pedepsit negreșit cu moartea…”.
Cred că deja putem spune că viitorul tău nu
arată deloc bine, nu-i așa?
Dar citește mai departe!
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