Apel pentru oprirea păcatelor strigătoare la cer
care cer pedeapsă imediată pe Pământ
păcătosul să se îndrepte și să fie viu
"(Iezechiel 33,11).

SĂ OPRIM SEXUL
ÎMPOTRIVA FIRII, DESFRÂUL !
DUMNEZEU SPUNE :" SĂ NU FII
DESFRÂNAT "( Ieșire 20,14 ).

APOCALIPSA 15,16
Trăim într-o lume în care s-au
extins păcatele strigătoare la Cer și
care au urmări catastrofale : boli
groaznice, cancer, poluarea mărilor,
dispariția apei potabile, căldură
insuportabilă,
război
mondial,
cutremure(
cu
dizlocarea
continentelor ), arderea pământului.
După aceasta vor urma A Doua
Venire a lui Iisus , judecata finală, cer
nou și pământ nou.
Dumnezeu spune: "Eu nu
voiesc moartea păcătosului , ci ca

Sexul împotriva firii este un
păcat strigător la Cer, care conform
Sf. Scripturi, cere pedeapsă imediată " Zis-a, deci Domnul: Strigarea
Sodomei și Gomorei este mare și
păcatul ei, cumplit de greu " ( Facere
18,20), "și cetățile Sodomei și
Gomorei, osândindu-le la nimicire, lea prefăcut în cenușă, dându-le ca o
pildă nelegiuiților din viitor: Iar pe
dreptul Lot, chinuit de petrecerea în
desfrânare a celor nelegiuiți, l-a
izbăvit"( Petru 2, 6-7).
În vremea lui Noe, oamenii
ajunseseră numai "trup"( Facere 6,3).

De ce este o greșeală imensă
săvârșirea acestui păcat ?
Este păcat împotriva firii.
Dumnezeu a orânduit ca oamenii să se
înmulțească prin căsătoria unui bărbat
cu o femeie. Chiar și animalele se
înmulțesc
prin
instinctul
de
reproducere al masculului și al
femelei. Să oprim acest păcat, până nu
este prea târziu și să susținem
căsătoria, iubirea curată a tinerilor și
castitatea, pentru a fi fericiți și nu
nimiciți .

SĂ OPRIM CRIMA ,
VIOLENȚA,
GENOCIDUL,
AVORTUL !
DUMNEZEU SPUNE : "SĂ
NU UCIZI" ! ( Ieșire 20,13 )

Crima este păcat strigător la
cer și cere pedeapsă imediată. Când
Cain , fiul lui Adam, a omorât pe
fratele său , Abel, Dumnezeu a zis : "
Glasul sângelui fratelui tău strigă
către Mine din pământ " ( Facere
4,10).
Asuprirea
oamenilor,
nedreptatea, cel ce face să sufere
aproapele său și îi scurtează viața, este
ucigaș. "Cine aduce jertfă din averea

săracilor junghie pe fiu înaintea taatlui
său. Pâinea celor lipsiți este viața
săracilor și cel care o ia pe aceasta
este omul vărsării de sânge " . ( Is
Sirah 34, 22-23).
Avortul este tot o crimă.
Copilului care a fost zămislit,
Dumnezeu îi dă suflet imediat. Este o
persoană umană, chiar dacă este
procreat doar de câteva zile. Să
susținem viața prin iubire, ajutorarea
semenilor,
modestia,
frățietatea,
pentru a fi fericiți și nu pedepsiți.

SĂ OPRIM HOȚIA !

Dumnezeu ne cere prin
porunca a opta : " Să nu furi" ( Ieșire
20,15). Și mai spune : "Dacă cineva
nu vrea să lucreze, acela nici să nu
mănânce " (2 Tes. 3,10).
Prin legi greșite, date de cei
bogați care conduc lumea, prin
moșteniri, corupție și mită, prin jaf,
războaie economice, și așa zisele
"afaceri " , s-a extins HOȚIA la scară
mondială.
Iisus spune : " Vai vouă,
bogaților, că vă luați mângâierea
voastră " ( Luca 6,24).

Pământul, resursele, le-a dat
Dumnezeu pentru toți oamenii. Toți
trebuie să aibÄƒ șanse egale.
Dumnezeu a zis : " Pământul să nu-l
vindeți de veci, că pământul este al
Meu"( Levitic 25,23).Tot Dumnezeu,
prin Moise, a poruncit ca pământul să
fie împărțit în mod egal, pe familii.
Dacă cineva vindea pământul, la anul
jubileu (50 de ani), el revenea la
fostul său stăpân: "...pământul(vândut
).... în anul jubileu trece la fostul lui
stăpân " ( Levitic 25,31).Aceasta ca să
nu fie om sărac în popor și nedreptate
pe pământ. În prezent, bogații conduc
lumea în detrimentul celor săraci.
Societatea, spune Ap. Pavel,
este ca trupul omului. Avem felurite
daruri și felurite slujiri și suntem
mădulare unii altora: "Dacă un
mădular suferă, tot trupul suferă "( 1
Corinteni 12,26).
Să fim drepți, corecți,
cinstiți, ca să fim fericiți și nu
osândiți. Să promovăm munca,
dreptatea, frățietatea, iubirea.

SĂ OPRIM MINCIUNA !

Dumnezeu a spus prin
porunca a 9-a: "Să nu minți " ( Ieșire

20,16); "Adevărul este cel mai
tare."(Ezra 4, 37-38); " Luptă-te
pentru adevăr și Dumnezeu se va
lupta pentru tine" (Is. Sirah 4,30);
"Adevărul vă va face liberi"( Ioan
8,32).
Iisus a spus: "Eu sunt Calea
, Adevărul și Viața. Nimeni nu merge
la Tatăl, decât prin Mine" (Ioan
14,6). Iisus, fiul lui Dumnezeu, om
adevărat și Dumnezeu adevărat, S-a
răstignit pe cruce pentru noi, a murit
și a înviat. Noi trebuie să-L avem pe
Hristos în noi pentru ca să înviem
împreună cu El, în Rai. El a spus:
"Trebuie să vă nașteți din nou.De nu
se va naște cineva din apă și din Duh,
nu va intra în Împărăția Cerurilor"(
Ioan 3,15). Trebuie să ne botezăm,
trebuie să ne spovedim: " Dacă
mărturisim păcatele noastre, El e
credincios și drept ca să ne ierte
păcatele "(1 Ioan 1,9). Trebuie să ne
împărtășim, precum spune Iisus:"
Cine nu va mânca Trupul Meu și nu
va bea Sângele Meu, nu are viață în el
"(Ioan6,53).
Iisus ne spune să ne rugăm:"
Cereți și vi se va da "( Matei 7,7);
"Fără mine nu puteți face nimic"(
Ioan 15,5). De asemenea , la Cina cea
de Taină, Iisus spune ca toți să ducem
Sfântă Jertfă la Sfânta Liturghie, în
Sfânta Biserică; " Aceasta să o faceți

spre pomenirea Mea"( Luca 22,19);
"Să vă iubiți unii pe alții"( Ioan
13,34);
"Iubiți
pe
vrăjmașii
voștrii"(Matei 5,44); " Cine crede în
Mine, viu va fi, Chiar dacă va
muri"(Ioan 11,25).

Care sunt minciunile cele mai
mari de azi ?
Opusul
adevărurilor
enumerate mai sus sunt marile
amăgiri diavolești de azi. Diavolii
caută ca oamenii să ajungă cu ei în
iad. Știința actuală a dovedit că
gândurile, vorbele și faptele noastre
influențează natura. Așa este scris :"
Să nu întinați pământul, că vă va
arunca de pe el ."(Levitic 18,28).
Să spunem Adevărul, ca să
fim fericiți și să nu fim nimiciți, până
nu este prea târziu.

-articol preluat din Revista
Ortodoxă Adevăr și Caritate

