întrebăm fiecare dacă nu cumva preocupările noastre, lucrurile pe care le
iubim şi ne acaparează viaţa, felul de
trai şi ideile pe care le susţinem, ne
vor duce într-o zi la situaţia în care
să ne fie ruşine de ele, lepădându-le
spre a fi pradă la şobolani şi lilieci?
Renunţarea la acele nelegiuiri când vine ziua Domnului, va fi o pocăinţă târzie şi care nu va aduce nici un rezultat
pozitiv în privinţa viitorului veşnic.
Astăzi este momentul potrivit pentru
cercetarea inimii sub influenţa Duhului
Sfânt în vederea pocăinţei şi acceptarea
prin credinţă a planului de mântuire pe
care Dumnezeu Îl are cu vieţile păcătoşilor, în aşa fel încât să trăim după voia
Lui, cu perspectiva măreaţă că venirea
Sa ne va aduce binecuvântarea eternă a
părtăşiei cu El şi nicidecum compania
şobolanilor şi liliecilor.

Continuare din pag.1

vor pune stăpânire peste orice om care
şi-a permis să trăiască după propria vrere. În clipa aceea, locuitorii Pământului
îşi vor da seama că alegerile făcute au
fost catastrofale şi că până şi crezul religios din care lipseşte Cristos, i-a condus spre ruină.
Acela va fi momentul în care, mânaţi
de ruşine şi groază, idolii făuriţi spre a
folosi la o închinare falsă, nu numai că
vor fi lepădaţi, ci vor fi aruncaţi la şobolani şi la lilieci, în aşa fel încât să li se
piardă urma şi să nu se ştie vreodată că
s-au îndeletnicit cu astfel de urâciuni.
Copleşiţi de măreţia lui Dumnezeu, în
spaima lor vor căuta să se ascundă în
găurile stâncilor şi în crăpăturile pietrelor, pentru a nu fi obligaţi să stea în faţa
Dumnezeului Atotputernic.
Însă, indiferent de locurile în care s-ar
ascunde, Dumnezeu Îi va aduce înaintea
Lui pentru a răspunde de felul nelegiuit
în care au ales să trăiască până atunci.
În mila, dragostea şi harul Său, Dumnezeu ne oferă astăzi posibilitatea să ne
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Anunțuri
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Întâlnire de tineret
Vineri
ora 18.00 Întâlnire pentru copii
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu divin de închinare.
Duminică ora 17.00 Serviciu divin de închinare.
închinare

„Oamenii vor intra în peşterile stâncilor şi în crăpăturile pământului, de
frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să îngrozească pământul. În ziua aceea, oamenii îşi
vor arunca idolii de argint şi idolii de
aur pe care şi-i făcuseră ca să se închine la ei, îi vor arunca la şobolani şi la
lilieci; şi vor intra în găurile stâncilor
şi în crăpăturile pietrelor, de frica

„Omul de bine capătă bunăvoinţa
Domnului, dar Domnul osândeşte pe
cel plin de răutate.”
(Proverbe 12:2)

Domnului şi de strălucirea măreţiei
Lui, când Se va scula să îngrozească
pământul.” (Isaia 2:19-21)
Într-un Univers care nu a apărut la întâmplare, ci are un Creator care este Suveran absolut peste creaţia Sa, ideea de
independenţă şi răzvrătire nu îşi găseşte
locul. Cine crede că îşi poate trăi viaţa
oricum, după propria plăcere şi ignorând
cu bună ştiinţă voia lui Dumnezeu, se
înşeală amarnic.
Dumnezeul care a adus în fiinţă toate
lucrurile şi duce întreaga istorie spre
final, va pune capăt lumii prezente, aducând în existenţă o creaţie nouă, care va
dăinui pentru eternitate.
Dar înainte de a se produce acest eveniment apoteotic, Dumnezeul Atotputernic a hotărât o zi în care se va întoarce
pentru a cere socoteală tuturor celor care
au dispreţuit Persoana Lui şi nu au trăi
în conformitate cu voia şi poruncile
Sale.
Aflăm din Scriptură că strălucirea măreţiei Sale va fi copleşitoare, îngrozind
pe toţi cei care până atunci nu l-au băgat
în seamă.
Frica groaza şi spaima Continuare pag. 2

