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Biserica Noului Testament s-a n?scut într-o str?lucire a gloriei. Duhul Sfânt a coborât peste ei cu foc, iar primii
cre?tini au vorbit în limbi ?i au prorocit. Teama de Dumnezeu a c?zut asupra lor ?i asupra tuturor celor care i-au
v?zut, ?i mul?imile au fost convertite. Era o biseric? triumf?toare, neînfricat? de Satana, lipsit? de reveren?? fa?? de
idoli, netem?toare de cium? sau persecu?ie. Era o biseric? sp?lat? în sânge, care tr?ia ?i murea în victorie.
Cum va sfâr?i biserica în ceasul de pe urm?? Va fi o biseric? lacom?, prosper?, c?ut?toare de sine? Va fi doar o
mân? de credincio?i adev?ra?i care rezist?, urm?rind cum moartea ?i apostazia distrug totul ca ?i un cancer? Oare
Biserica din ultimele zile va tr?i în fric? ?i cât mai pu?ini vor putea birui lumea?
Sigur c? va exista o c?dere; vor exista în?el?tori care vor înv??a doctrine ale demonilor ?i chiar ?i unii dintre cei
ale?i vor fi aspru testa?i. Dar biserica lui Isus Hristos nu se va plânge. Ea va fi biruitoare, având o bucurie de
nedescris, plutind pe un râu de pace. Ea va fi eliberat? de orice robie ?i fiecare membru al acestei adev?rate
biserici va tr?i ?i va muri f?r? team?. Credincio?ii din ultimele zile vor fi la fel de puternici în Domnul ca primii
cre?tini!
Biserica va experimenta o rev?rsare nemeritat? de dragoste, mil? ?i bun?tate. Va veni într-un moment de mare
suferin??, cu temeri din toate p?r?ile. „M? voi îndura de tine cu o dragoste ve?nic?”, zice Domnul, R?scump?r?torul
t?u…jur c? nu M? voi mai mânia pe tine ?i nu te voi mai mustra. Pot s? se mute mun?ii, pot s? se clatine dealurile,
dar dragostea Mea nu se va muta de la tine ?i leg?mântul Meu de pace nu se va cl?tina”, zice Domnul, care are
mil? de tine.” ( Isaia 54: 8-10).
Dumnezeu va avea un popor biruitor. Un Tat? milostiv î?i va atrage copiii la El însu?i ?i va r?scump?ra mul?imi care
i-au întors spatele. Ceea ce spune El bisericii, le spune ?i credincio?ilor individual. E?ti tu persoana aceea? Ai o
tulburare mare care a venit asupra ta pe nea?teptate? Promisiunea lui Dumnezeu este pentru to?i cei care se afl?
într-o astfel de furtun?. El a hot?rât s? închid? veacurile cu o puternic? exaltare a numelui S?u. Ce ar?tare a puterii
Sale va fi atunci!
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