FĂRĂ SCUZE!!!

EXISTĂ ȘANSĂ DE SCĂPARE?

Dacă zici că îți ceri iertare, te spovedești și promiți
că nu vei mai repeta, nu e de ajuns, pentru că înaintea
unui judecător, un infractor nu poate fi iertat doar pentru
că îi pare rău și pentru că promite că nu va mai repeta
fapta rea. Cu atât mai mult înaintea lui Dumnezeu.

În dragostea Lui infinită față de oameni, Dumnezeu
S-a întrupat pe pământ în persoana lui Iisus Hristos, Fiul
Său, a trăit o viață fără păcat, și a murit pe cruce pentru
a plăti pedeapsa pe care noi ar trebui să o plătim pentru
păcatele noastre, în Iad. Apoi a înviat din mormânt,
învingând moartea! 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 o favoare, un dar de la Dumnezeu,
ceva nemeritat: “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, părere de rău etc, suferința și moartea lui
Hristos sunt inutile: “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 și te lași
de păcatele tale) și dacă îți pui încrederea în jertfa lui
Iisus Hristos pentru păcatele tale, nu vei mai merge în
Iad, căci El a plătit pentru tine, odată pentru totdeauna.
Nu-ți spune “bine, o să mă mai gândesc” în loc să
răspunzi acestei chemări. Biblia spune: “Astăzi, dacă
auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile!” (Evrei 4:7).
Dacă te-ai hotărât să te pocăiești 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 Salvatorului
tău. Caută o biserică unde adevărul Scripturii este predicat.

Sau poate crezi că Dumnezeu este binevoitor și
iubitor și că va trece cu vederea păcatele tale. Gândește-te că ai fi păcătuit cu gândul, vorba, atitudinea ori
fapta de 5 ori/zi. Până la vârsta de 70 de ani ai acumulat
deja …. 127.750 păcate….Crezi că un judecător cinstit ar
trece cu vederea atâtea infracțiuni doar pentru că
acuzatul a făcut și fapte bune? Dumnezeu nu va face
asta. Un judecător care ar trece cu vederea un astfel de
infractor, ar fi unul corupt. Dar Dumnezeu nu poate fi un
Judecător corupt, ci El va face dreptate perfectă, și astfel
va pedepsi FIECARE criminal și FIECARE hoț. Și nu se
va opri aici. FIECARE mincinos, blasfemiator și curvar,
fiecare neascultător de părinți, închinător la idoli și
fiecare lacom va fi pedepsit pentru toată veșnicia.
Dar oare faptele tale bune nu contează? Dumnezeu nu va ține cont de ele? Biblia declară că NU, faptele
bune nu pot spăla păcatele tale. Ce judecător cinstit ar
elibera un hoț doar pentru că ar fi dat banii furați săracilor?
Biblia spune că înaintea lui Dumnezeu, faptele bune
sunt murdărite de păcate și de motivațiile greșite: “Toți
am ajuns ca niște necurați, și toate faptele noastre
bune sunt ca o haină mânjită ... nelegiuirile noastre ne
iau ca vântul” (Isaia 64:6).

Așadar, te îngrijorează faptul că vei ajunge în Iad?
Ar trebui, pentru că 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).
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LA DOAR O
BĂTAIE DE INIMĂ

Biiip – Biiiip - Biiiip

PÂNĂ AICI MI-A FOST…

Biiip...biiip...biiip... Sunetul unui monitor al bătăilor
inimii se aude apropiindu-se către tine de undeva de la
distanță și devine tot mai intens pe măsură ce îți revii
încet-încet din leșin. Coastele te dor îngrozitor și nu-ți
simți picioarele. Pe când te întrebi încă unde te-ai afla
oare, începi să auzi vocile unora care vorbesc în termeni
medicali - doctorii.
Biiip...biiip...biiip... Monitorul pentru supravegherea
bătăilor inimii continuă să sune, astfel încât medicii să
poată ști că ești încă în viață…cel puțin pentru moment.
Dar începi să îți amintești ce s-a întâmplat – conduceai
mașina într-o curbă când dintr-o dată au apărut pe
neașteptat două lumini orbitoare îndreptate direct către
tine. Îți amintești de niște țipete, apoi o lovitură tare și
scrâșnetul metalic al unei izbituri frontale…după care …
nimic. Nu îți mai amintești nimic din acel moment.

Începi să te gândești că până aici a fost viața ta. Și
începi să intri în panică. Apoi te întrebi ce poate urma
după moartea ta: Există oare un Rai? Există oare Iadul?
Am făcut suficient de multe fapte bune pentru a merge
în Rai? Viața ta pare că se derulează înaintea conștiinței
tale.
O, dar ce va fi cu toate acele minciuni pe care leam spus în viață? Dacă există Dumnezeu, le va putea
trece El pur și simplu cu vederea?
Dar cu toate lucrurile pe care le-am furat de-a
lungul vieții? Nu erau foarte valoroase, dar dacă fur un
leu sau 1000 sunt la fel de hoț.
Și dacă Dumnezeu știe chiar și gândurile pe care le-am
avut în viață?
Ce se va întâmpla cu toate acele momente când am
privit cu poftă sexuală la altcineva decât soțul sau soția?
Dar atunci când am urât sau disprețuit unele persoane
în viața mea?
Dar cu atâtea momente când am folosit Numele lui
Dumnezeu pentru a blestema, a înjura sau în mod lipsit de
respect?
Îmi va cere oare Dumnezeu socoteală pentru faptele,
vorbele, gândurile și atitudinile mele?
Inima începe să îți bată din ce în ce mai repede. Biipbiip-biip. Unde vei merge: în Rai sau în Iad? Ce poți
spune înaintea lui Dumnezeu pentru a-I cere să te
trimită în Rai?

Acum începi să te întrebi dacă vei supraviețui. Dintro dată, monitorul pentru inimă începe să se accelereze
—Biip! Biip! Biip!
Poți auzi doctorii cum năpustesc în jurul tău și al
aparatelor. Te simți înfricoșat și te întrebi ce se întâmplă
cu tine.
Încerci să îți deschizi ochii pentru a vedea ce se
petrece cu tine, însă nu poți, nu ai suficientă putere. Ești
paralizat acolo pe patul tău de spital și nu poți face nimic
pentru a schimba situația ta.
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Plămânii încep să te doară. Și începe să îți fie din ce
în ce mai greu să respiri.
Știi deja că până aici a fost viața ta. Biip-biipbiiiiiiiiiiip...Ultima respirație.
Ți-ai fi închipuit cu o zi înainte că ești LA DOAR O
BĂTAIE DE INIMĂ de trecerea în eternitate?
La doar o bătaie de inimă… în realitate, în fiecare zi
te afli la doar o bătaie de inimă de veșnicie și de
confruntarea cu Dumnezeu, care este veșnic, este sfânt
și este drept.
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CE-AR FI DACĂ…?

În fiecare secundă mor doi oameni. Cum ar fi dacă
aceasta ar fi ULTIMA TA SECUNDĂ? Vei merge în Rai
sau în Iad? Te-ai întrebat vreodată cine merită să
meargă în Rai și cine în Iad?
Poate că spui că ucigașii merită să meargă în Iad, nu
tu. Iată ce spune Dumnezeu în Biblie: “oricine se mânie
pe fratele său” (Matei 12:36) și “oricine urăște pe
aproapele său este un UCIGAȘ…și NICI UN ucigaș nu
are viața veșnică” (1Ioan 3:15). Dacă vei asculta glasul
conștiinței tale, vei recunoaște ești vinovat(ă) de
încălcarea poruncii “Să nu ucizi!”
Și dacă ai furat un obiect cât de mic, măcar o dată în
viață, Biblia spune că ești un hoț, iar Dumnezeu spune
că “nici hoții…nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu”
(1Cor. 6:10). Sau poate că îți spui că minciunile nu sunt
un păcat grav, dar iată că Dumnezeu le vede diferit:
“TOȚI mincinoșii vor avea partea lor în iazul de foc”
(Apoc. 21:8). Și pentru că un om are nevoie doar de o
crimă ca să fie criminal, tot așa și tu ai nevoie doar de o
minciună ca să fii mincinos.
Și poate că îți spui că nu ai încălcat niciodată cu fapta
porunca “Să nu comiți adulter!”. Dar Domnul 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). De câte ori ai curvit cu privirea și gândul? Dacă vei
asculta glasul conștiinței tale, vei ști că nici măcar nu îți
poți aminti de câte ori ai avut gânduri necurate. Și la fel,
nici curvarii nu merg în Rai, spune Biblia. Tot astfel, Biblia
arată că idolatria de orice fel nu va scăpa nepedepsită,
că neascultarea de părinți este la fel de gravă ca și
vrăjitoria, că folosirea Numelui Domnului în deșert va fi
pedepsită cu ocară și chin veșnic. Și “cine păzește toată
Legea (Poruncile) dar greșește într-o singură poruncă,
se face vinovat de toate” (Iacov 2:10).
Pedeapsa pentru păcat este Iadul, un foc veșnic, un
chin și un blestem fără sfârșit. Biblia descrie în cuvinte
înfricoșătoare Iadul - un iaz care “arde cu foc și pucioasă”,
oamenii și demonii vor fi chinuiți și “munciți zi și noapte,
în vecii vecilor”, iar “fumul chinului lor se suie în sus în
vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă”.
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