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Flăcările iadului

Textul de memorat: „Cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.” (1 Tesaloniceni 5:21)

Duminică, 27 noiembrie – Vierme nemuritor?

1. Marcu 9:42-48; 42. Dar, dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi care cred în
Mine, ar fi mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră mare de moară şi să fie aruncat în mare.
43. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă, decât
să ai două mâini, şi să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge,
44. unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge.
45. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l; este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop,
decât să ai două picioare, şi să fii aruncat în gheenă, în focul care nu se stinge,
46. unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge.
47. Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l; este mai bine pentru tine să intri în Împărăţia
lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi, şi să fii aruncat în focul gheenei,
48. unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge.

Isaia 66:24; Şi, când vor ieşi, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva
Mea; căci viermele lor nu va muri, şi focul lor nu se va stinge; şi vor fi o pricină de groază pentru
orice făptură.

Luni, 28 noiembrie – Flăcările iadului

2. Maleahi 4:1; Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca
miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură.

Iuda 7; Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi
au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.

Matei 18:8; Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le şi leapădă-le de la
tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decât să ai două mâini sau două
picioare şi să fii aruncat în focul veşnic.

Marcu 9:43; Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, taie-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în
viaţă, decât să ai două mâini, şi să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge,

Marţi, 29 noiembrie – Sfinţii din purgatoriu

3. Eclesiastul 9:10; Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuinţa morţilor în
care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!

Ezechiel 18:20-22; 20. Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui
său, şi tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, şi răutatea
celui rău va fi peste el.
21. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârşit şi păzeşte toate legile Mele, şi
face ce este drept şi plăcut, va trăi negreşit, nu va muri.
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22. Toate fărădelegile pe care le-a făcut i se vor uita! El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit.

Evrei 9:26,27; 26. fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii;
pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa.
27. Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata,

Miercuri, 30 noiembrie – Un rai cu suflete fără trup

4. Faptele 2:29,34,35; 29. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială
că a murit şi a fost îngropat; şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi.
34. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta
Mea,
35. până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”

1 Corinteni 15:16-18; 16. Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat.
17. Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre,
18. şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi.

Joi, 1 decembrie – Perspectiva biblică

5. 1 Ioan 5:3-12; 3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt
grele;
4. pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii
este credinţa noastră.
5. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
6. El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi
Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.
7. (Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt.)
8.  Şi  trei  sunt  care  mărturisesc  (pe  pământ):  Duhul,  apa  şi  sângele,  şi  aceştia  trei  sunt  una  în
mărturisirea lor.
9. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi mărturisirea lui
Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său.
10. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face
mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.
11. Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.
12. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.
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