
RESPONDING

TO COVID-19

IN THE LIGHT OF ETERNITY

Das einfache Heilmittel für Sünde
Isus este remediul pentru păcat. Fiecare dintre
noi are responsabilitatea de a-L primi pe Isus în
mod personal ca Mântuitor și Domn. Decizia este
simplă: alege să te încrezi în Isus- că El a murit, a
fost îngropat și a înviat din nou pentru a plăti
pentru pedeapsa păcatului tău. Cere cu credință
acest dar a-l mântuirii, și crede că vei primi ceea
ce ceri. Romani 10:13 spune,” Fiindcă oricine va
chema Numele Domnului va fi mântuit.”
Cheamă-L pe Domnul Isus astăzi, și cere-I să te
salveze de păcatul tău. Încrede-te doar în El
pentru mântuire. El promite să-i ierte pe toți
aceia care Îl cheamă. Vei accepta tu darul Lui
gratuit al mântuirii? Crede în Domnul Isus Cristos
astăzi, și vei avea siguranța că păcatele tale
sunt iertate și că cerul este căminul tău veșnic.
Tu nu vei mai trebui să te temi de moarte
niciodată din nou.

Chiar dacă noi toți merităm să mergem în iad, este
și o veste bună: ție nu trebuie să îți fie teamă de
moarte! Dumnezeu ne-a dat o soluție și remediul
pentru cea mai importantă nevoie a noastră. Ioan
3:16 spune: „ Fiindcă așa de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu născut, pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață
veșnică.” Isus Cristos, perfectul Fiu divin al lui
Dumnezeu , a luat asupra Lui pedeapsa pe care noi
o merităm pentru toate păcatele noastre. 1Petru
2:24 spune„ El însuși a purtat păcatele noastre în
trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față
de păcate, să trăim pentru dreptate; prin rănile Lui
ați fost vindecați. ”

Când Isus a murit pe cruce, El a strigat,” S-a
terminat.” În acel moment, datoria pentru toate
păcatele tale, a fost plătită în întregime.Trei zile
după ce a murit, Isus s-a ridicat din nou din
mormânt, învingând păcatul și iadul. Învierea
trupului Său dovedește victoria Lui asupra
păcatului și a morții. Isus îți oferă acum iertarea
păcatelor, dreptatea Sa, și darul vieții veșnice în cer
cu El. Aceasta este o ofertă extraordinară! Dar
atunci ce poți face ca acest remediu -iertarea
păcatelor- să devină al tău? Este atât de simplu:
Biblia spune că se acceptă prin credință. Tu nu poți
lucra pentru asta „...este darul lui Dumnezeu. Nu
prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” ( Efeseni 2:9)
La fel ca atunci când primești un cadou prin a
întinde mâna și a-l lua tot așa primești și darul lui
Dumnezeu prin a-L accepta pe Isus prin credință.

CUM RĂSPUNDEM LA

PERSEPECTIVA
ETERNITĂȚII?

CORONAVIRUS PRIN

PLATA INTEGRALĂ A PĂCATULUI UN REMEDIU SIMPLU PENTRU PĂCAT



Epidemia noului coronavirus (COVID-19) a șocat
lumea. Răspândirea rapidă a acestuia pe întregul
glob, a afectat viața a sute de mii de oameni.
Numărul deceselor crește î n mod constant zi de
zi. Mulți oameni se întreabă, ce s-ar întâmpla
dacă m-aș infecta? Aș muri? Din fericire,
răspunsul este, cel mai probabil că nu. Dar dacă
ar fi să mori (și vei muri într-o zi), unde iți vei
petrece eternitatea? Vei merge în rai sau în iad?
Aceasta este o întrebare la care trebuie să ne
gândim serios.

.

Din cauza păcatului (încălcarea legii lui
Dumnezeu), moartea și boala fac parte din
lumea noastră. Când Adam a păcătuit în Grădina
Edenului, omenirea a devenit infectată cu o
natură rebelioasă împotriva lui Dumnezeu. Noi
suntem păcătoși atât prin natura cât și prin
alegerea noastră. Romani 3:23 ne spune, „
Pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria
lui Dumnezeu” și Romani 3:10 spune „ Nu este
niciunul drept, niciunul măcar.” Dumnezeu este
perfect și El este sfânt-fără nici un păcat. Din
cauza păcatului nostru, noi nu putem ține
standardul Lui perfect. Imaginează-te încercând
să sari peste Marele Canion dintr-un singur salt.
Indiferent cât de mult ai încerca, nu vei reuși. Tot
așa, oricât te-ai strădui să îi faci pe plac lui
Dumnezeu, tu nu vei reuși să ții standardul Său
perfect și sfânt.

Pedeapsa pentru rebeliunea și neascultarea
noastră împotriva lui Dumnezeu este clară în
Romani 6:23, care ne spune că „... plata
păcatului este moartea.” Aceasta nu se referă
la moartea trupului, ci la o separare eternă de
Dumnezeu ca pedeapsă pentru păcatul
nostru. Dumnezeu care este nespus de drept,
trebuie să judece păcatul. Biblia spune: „Oare
nu va face dreptate Judecătorul întregului
pământ?” (Geneza 18:25). Plata pentru
păcatele noastre este moartea în iad.
Apocalipsa 21:8 spune:„Dar cât despre fricoși,
și necredincioși... și toți mincinoșii, partea lor
este în lacul care arde cu foc și pucioasă, care
este moartea a doua.” Isus, care nu poate
minți, a descris iadul ca un „foc veșnic” în
Matei 18:8. Biblia peste tot descrie iadul ca
fiind un loc de chin: un loc de durere fizică,
agonie mentală și izolare socială (Luca 16:23-
28). Nici o durere, izolare sau boală pe care o
experimentăm noi pe acest pământ nu se
poate compara cu suferința pe care o
persoană o va experimenta în iad. Să fiu
sincer, nouă ne este teamă de coronavirus
pentru că ne este teamă de moarte, dar dacă
n-ai fost iertat de păcatele tale niciodată,
atunci chiar ai motive să te temi de moarte!
Iată o întrebare bună: Conform adevărului din
Cuvântul lui Dumnezeu, dacă ai fi murit chiar
acum, unde meriți să mergi? În rai sau în iad?
După cum spune Biblia, noi toți merităm iadul.
Dar continuă să citești – am vești bune!

Germeni, patogeni, viruși - trăim într-o lume plină
de probleme de sănătate. Dar devenim și mai
conștienți de boală atunci când riscul îmbolnăvirilor
și al morții se intensifică. Așadar, ne spălăm pe
mâini, dezinfectăm suprafețele și evităm contactul
personal. Aceste măsuri ne pot proteja sănătatea
noastră fizică, dar ce putem face pentru sănătatea
noastră spirituală? Nesiguranța se poate
transforma rapid în anxietate, teamă și chiar
panică. Vremuri ca acestea ne semnalează nevoia
profundă de siguranță – ceva sau cineva în care să
ne punem încrederea. Isus Cristos este acea sursă
de pace.
Întrebarea care vine într-un mod natural este cum
poate cineva care a trăit acum peste 2000 de ani să
ne dea adevărata pace într-o criză globală?
Aceasta este o întrebare legitimă. Răspunsul se
află în înțelegerea că Isus este Fiul lui Dumnezeu, și
deci atotputernic. Faptul că Isus a înviat din morți
trei zile după ce a fost așezat în mormânt este un
fapt istoric. Isus este viu acum! Înainte ca să se
reîntoarcă în cer, El a spus, ” vă dau pacea Mea... Să
nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.”
(Ioan 14:27) Isus Cristos oferă pace în două moduri
principale. În primul rând, atunci când Isus a murit
pe cruce, El a plătit pedeapsa pentru păcatul nostru
, făcând posibil ca noi să fim iertați și eliberați de
povara vinovăției. În al doilea rând, pentru că Isus
dă viața veșnică tuturor care Îl primesc prin credință
ca și Mântuitor personal, putem avea pace știind ce
se va întâmpla cu noi după ce murim.
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Tu nu vei mai trebui să te temi de moarte
niciodată din nou.

Chiar dacă noi toți merităm să mergem în iad, este
și o veste bună: ție nu trebuie să îți fie teamă de
moarte! Dumnezeu ne-a dat o soluție și remediul
pentru cea mai importantă nevoie a noastră. Ioan
3:16 spune: „ Fiindcă așa de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu născut, pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață
veșnică.” Isus Cristos, perfectul Fiu divin al lui
Dumnezeu , a luat asupra Lui pedeapsa pe care noi
o merităm pentru toate păcatele noastre. 1Petru
2:24 spune„ El însuși a purtat păcatele noastre în
trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față
de păcate, să trăim pentru dreptate; prin rănile Lui
ați fost vindecați. ”

Când Isus a murit pe cruce, El a strigat,” S-a
terminat.” În acel moment, datoria pentru toate
păcatele tale, a fost plătită în întregime.Trei zile
după ce a murit, Isus s-a ridicat din nou din
mormânt, învingând păcatul și iadul. Învierea
trupului Său dovedește victoria Lui asupra
păcatului și a morții. Isus îți oferă acum iertarea
păcatelor, dreptatea Sa, și darul vieții veșnice în cer
cu El. Aceasta este o ofertă extraordinară! Dar
atunci ce poți face ca acest remediu -iertarea
păcatelor- să devină al tău? Este atât de simplu:
Biblia spune că se acceptă prin credință. Tu nu poți
lucra pentru asta „...este darul lui Dumnezeu. Nu
prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” ( Efeseni 2:9)
La fel ca atunci când primești un cadou prin a
întinde mâna și a-l lua tot așa primești și darul lui
Dumnezeu prin a-L accepta pe Isus prin credință.
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