
Doar menţionarea numelui provoacă
frică în inimă. Pe măsură ce cifrele
continuă să crească, întrebarea care
persistă în mințile noastre ale tuturor
este: „Voi fi următorul?” Oamenii au
fost blocati pe nave, avioane și în țări
străine. Nimeni nu a crezut că acest
lucru se va întâmpla. Am putea avea
virusul și sa nu știm până cand este
prea târziu. Aceste cuvinte, “prea
târziu”, par să răsune în mintea
noastră. „De ce nu am făcut asta sau
cealalta pentru a mă pregăti? De ce
nu am ascultat? "

Din păcate, nu ne putem întoarce în
timp pentru a schimba lucrurile pe
care le-am făcut greşit. De fapt, avem
doar acest moment în timp pentru a
decide ce să facem.



Dacă am putea găsi
prima persoană care a
primit acest temut virus,
am fi putut împiedica
răspândirea lui la alte
persoane. Dar virusul

era deja în interiorul persoanei! L-a
răspândit fără să știe măcar. Timpul
prevenirii infectiei a trecut deja. A fost
prea tarziu!

Acest lucru îmi amintește de un alt
eveniment care s-a întâmplat în

istorie. Dumnezeu a creat
o lume perfectă și a pus
primul bărbat și prima
femeie într-o grădină
frumoasă. În acest loc
minunat exista o singură
lege. În mijlocul grădinii

era Pomul Cunoașterii binelui și
răului. Dumnezeu a poruncit omului
să nu mănânce din pom; dacă ar
face-o, ar muri.

Știm totuși ce s-a întâmplat. Adam s-a
nesupus lui Dumnezeu, a mâncat din
fructul pomului și a devenit păcătos.



Cuvântul lui Dumnezeu
spune: „De aceea,
după cum printr-un
singur om a intrat
păcatul în lume şi prin
păcat a intrat moartea,

şi astfel moartea a trecut asupra
tuturor oamenilor, din pricină că toţi
au păcătuit.„ Romani 5:12. Vei muri
din cauza Coronavirusului? Nu știm.
Dar oricând când vei muri, vei muri în
păcatele tale și vei fi aruncat într-un
loc de pedeapsa aprinsă, numit Iad.

Natura păcătoasă a fost transmisă de
la Adam fiecăruia dintre noi. Suntem
infectați cu ceea ce va duce la
condamnarea noastră eternă.
Gândiți-vă o clipă. Ai spus vreodată o
minciună? Te-ai uitat la un bărbat sau
o femeie cu pofta în inimă? Ai furat
vreodată ceva? Dacă sunteți sincer,
veți răspunde „da” la fiecare
întrebare. Fiecare dintre noi suntem
păcătoși în pericol judecății lui
Dumnezeu.

Există suficient de bine în viața ta
pentru a satisface dreptatea lui
Dumnezeu?



Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Cu
toții am venit ca niste necurati și toate
faptele noastre bune sunt ca nişte
veșminte murdare.„ Isaia 64: 6. Va
amintiti de cuvintele „Prea târziu?”. E
prea târziu pentru noi! Eram deja
„infectați” in momentul în care am
fost concepuți. Tot binele pe care
credeți că l-ați făcut nu poate cântări

mai mult decat
păcatul care este
în inima voastră. Se
pare că nu există
nici o speranță.
Dar totuşi există!

Cuvântul lui Dumnezeu spune:
„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.„
Ioan 3:16. Dumnezeu a trimis pe Fiul
Său (Fiul lui Dumnezeu) să suporte
pedeapsa păcatului tău. Isus Hristos a
făcut acest lucru când a murit pe
cruce. El a acceptat moartea ta și a
fost înmormântat.



Vești bune! Isus nu a
rămas în mormânt! El s-
a ridicat din morți,
dovedindu-ne că El este
Fiul lui Dumnezeu și că
El este capabil să ne
mântuiască. „Hristos, de

asemenea, a suferit odată pentru
păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei
nelegiuiţi, ca să ne aducă la
Dumnezeu. El a fost omorât în trup,
dar a fost înviat în duh,„ 1 Petru 3:18.
Sângele Lui a fost vărsat pe cruce și
Dumnezeu a acceptat acest lucru ca
plată pentru păcatul nostru. Singurul
lucru care ne-a mai rămas este să
acceptam asta. Biblia spune:
„(Dumnezeu) El ne-a izbăvit de sub
puterea întunericului şi ne-a strămutat
în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în
care avem răscumpărarea, prin
sângele Lui, iertarea păcatelor.„
Coloseni 1: 13-14.

Când ești chemat să stai în fața lui
Dumnezeu, toate faptele tale bune
nu vor însemna nimic. Ești gata să
apelezi la Dumnezeu și să accepți
dispoziția Lui pentru tine?



În Apocalipsa 20:12
citim: „Și am văzut
morții, mici și mari,
stând în fața lui
Dumnezeu; și cărțile
au fost deschise; și o
altă carte a fost
deschisă, care este
cartea vieții; și morții

au fost judecați din lucrurile scrise în
cărți, după lucrările lor.„ Cum pot sta
morții în picioare? Se datorează
faptului că atunci când murim nu
încetăm să mai trăim. Dacă îl cunoști
pe Isus ca Domnul și Mântuitorul tău,
vei fi cu El în ceruri. Dacă nu l-ai
acceptat pe Isus ca Domn și
Mântuitor al tău, vei fi în Iad
așteptând judecata Lui. Observați că
veți fi judecați de lucrurile scrise în
cărți - Dumnezeu știe fiecare păcat
pe care l-ați făcut. Apoi, Cartea Vieții
va fi deschisă. În Apocalipsa 20:15
citim,

„Și oricine nu a fost găsit scris în
cartea vieții a fost aruncat în lacul
de foc.„



Este acesta viitorul pe care ți-l
dorești? Timpul se termină și în
curând este posibil să spui acele
cuvinte pentru toată eternitatea,
„Prea târziu!„

Sperăm și ne rugăm ca
în curând să se
găsească un vaccin
contra Coronavirus. Vă
puteți imagina

persoana care ar respinge chiar și
vaccinul care le-ar putea salva viața?
Totuși, oricine respinge iertarea
păcatelor și mântuirea prin Isus
Hristos este același cu cel care ar
respinge vaccinul; numai
respingerea lui Hristos va fi decizia
pe care o regretați pentru toată
eternitatea.

Dacă doriți să acceptați darul
mântuirii lui Dumnezeu, aceasta este
ceea ce trebuie să faceți. Amintiți-vă,
faptele voastre bune, aparținerea de
o biserică, familia voastră, caminul
vostru, nu au nici un efect asupră
situației voastre cu Dumnezeu.

Doar Iisus Hristos oferă iertare și
mântuire totală.



Doamne, știu că sunt un păcătos ...

„Căci toți au păcătuit și au lipsit slava
lui Dumnezeu.„ Romani 3:23

Iar pedeapsa păcatului meu va fi
lacul de foc pentru toată
eternitatea.

„Și cine nu a fost găsit scris în cartea
vieții a fost aruncat în lacul de foc.„
Apocalipsa 20:15

Cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu
și că El a murit pentru a-mi ierta
păcatul și pentru a mă invia din
morți.

„Dacă mărturisești cu gura ta Isus ca
Domn și crezi în inima ta că
Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi
mântuit.„ Romani 10: 9

Mă întorc din viața mea de păcat și
mă întorc către Tine.

„Căutați pe DOMNUL în timp ce El va
fi găsit, chemați-L pe El în timp ce El
este aproape; lăsați pe cei răi să-și
părăsească drumul și pe cel nedrept
gândurile Lui se va întoarce la



Domnul și Domnul va aveamilă de el;
și Dumnezeului nostru, căci El va ierta
din belșug.„ Isaia 55: 6-7

Te rog, iartă-mi păcatul și salvează-
mă. Credința și speranța mea sunt
în Isus Hristos și mântuirea Lui. Mă
rog acest lucru în numele lui Isus.

„Căci cine va chema numele
Domnului va fi mântuit.„ Romani
10:13

Dacă vrei mântuirea și pacea lui
Dumnezeu,

rugați-vă astfel:

Doamne, știu că sunt un păcătos,
iar pedeapsa păcatului meu va fi
lacul de foc pentru toată veșnicia.
Cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu
și că El a murit pentru a-mi ierta
păcatul și pentru a mă învia din
morți. Mă întorc din viața mea de
păcat și mă întorc către Tine. Te
rog, iartă-mi păcatul și salvează-
mă. Credința și speranța mea sunt
în Domnul Isus Hristos și
mântuirea Lui. Mă rog acest lucru
în numele lui Isus.



Dacă ai luat decizia de a te încrede în
Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al
tău, ai devenit un copil al lui
Dumnezeu și numele tău este în
Cartea Vieții. Asta înseamnă că nu
veți primi Coronavirusului? Aceasta
este în mâinile lui Dumnezeu. Dar
înseamnă că ceea ce se întâmplă
vreodată în viața ta,

Ești un copil al lui Dumnezeu și El
va avea grijă de tine.

Ai încredere în El și lasă-L să-ți umple
inima cu pacea Lui. Cuvântul lui
Dumnezeu spune:

„Tu (Dumnezeu) îl vei păstra în pace
perfectă, a cărui minte rămâne în El:
pentru că are încredere în Tine.„

Isaia 26: 3

Nu lăsați acest mesaj să fie
ignorat! Pregătește-te pentru
eternitate înainte să fie prea

târziu!
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