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„Iat? c? acum este vremea potrivit?; iat? c? acum este ziua mântuirii” (2 Corinteni 6:2, sublinierea mea).
Acest mesaj este menit tuturor celor care au c?zut sau care au întors spatele Domnului. Potrivit apostolului Pavel,
care a scris cuvintele de mai sus, „Ast?zi este ziua milei ?i a harului.” Cu alte cuvinte, dac? inten?ionezi vreodat?
s? crezi, acel timp este acum.
Aceast? declara?ie a lui Pavel este atât o invita?ie cât ?i o avertizare. Avertizarea este dup? cum urmeaz?: „Nu
primi?i harul lui Dumnezeu în zadar. Nu ignora?i, neglija?i sau da?i la o parte oferta de mil? a lui Dumnezeu.
R?spunde?i-i acum, pentru c? v? este dat? în dar.”
Isus a avertizat c? mul?i credincio?i se vor îndep?rta ?i se r?ci: „din pricina înmul?irii f?r?delegii, dragostea celor
mai mul?i se va r?ci” (Matei 24:12). Mesajul Lui este clar: mul?i din cei care au fost înfl?c?ra?i pentru lucrurile lui
Dumnezeu se vor îndep?rta. Vor aluneca în r?ceal? ?i unii se vor întoarce la vechile lor c?i fire?ti.
Toat? lep?darea de credin?? pe care o vedem ast?zi — întoarcerea de la credin?? la
necredin?? — vine într-un
timp când te a?tep?i cel mai pu?in. Mai degrab?, ai crede c? oamenii se vor apropia ?i mai mult de Dumnezeu. Noi
suntem la începutul acelor zile ale „durerii” la care Isus a f?cut referire ( vezi Matei 12:8). ?i unele voci
proeminente în lume sunt de acord c? acestea sunt zile de r?utate de nedescris, marcate de o l?comie
necontrolat?, perversiuni sexuale nest?pânite. Mase de oameni se dedau la dependen?e de tot felul, de la droguri
la alcool la pornografie.
Te întreb: este acesta timpul s? neglijezi ziua mântuirii? Cu siguran?? c? nu! Dac? tu cu adev?rat ai iubit ?i ai urmat
pe Isus dar acum ai devenit rece ?i indiferent, Duhul Sfânt î?i vorbe?te ?ie. El te cheam? s? te întorci în bra?ele
pline de mil? ale lui Hristos. Cu compasiune, te îndemn s? ascul?i de ceea Duhul Sfânt î?i spune.
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