
ZAPIS WIDEO W NASZEJ PAMIĘCI

Kamera wideo pozwala dokładnie nagrać obrazy i dźwięki, które widzimy i słyszymy wokół nas. Gdy taśma
wideo jest odtwarzana, to bardzo dokładnie przedstawia to, co działo się podczas nagrywania. Biblia mówi, że
nadchodzi dzień, w którym wszyscy będziemy musieli zdać sprawę przed Bogiem. Biorąc pod uwagę miliardy
ludzi, którzy żyli na ziemi na przełomie wieków, można się zastanawiać, jak Bóg rejestruje to wszystko, co
człowiek robił, mówił i myślał w swoim życiu? Bóg nagrywa takie wideo w pamięci każdego człowieka.

Nasza pamięć jest jak taśma wideo, która wiernie rejestruje wszystko to, co mówimy i co myślimy. Zapisuje
też  nasze  skryte  motywacje  i  nasze  postawy.  Gdy człowiek  umiera,  to  jego ciało  pozostaje  na ziemi,  ale
pamięć, która jest częścią jego ducha, idzie do miejsca spoczynku duchów. A gdy nadejdzie dzień sądu, to jego
duch ponownie zostanie scalony z pyłem, który był kiedyś jego ciałem, aby w fizycznym ciele stanąć przed
Bogiem i zdać sprawę z życia na ziemi. W dniu, w którm każdy człowiek będzie musiał stanąć przed Bożym
sądem, Bóg każe odtworzyć na ekranie film, który jest w jego pamięci, aby mógł go zobaczyć cały świat.
Gdy odtworzy nagranie naszego życia z naszej pamięci, wtedy nikt nie zakwestionuje jego autentyczności. 

Zewnętrzna okleina religijnej przyzwoitości, którą noszą ludzie, zostanie wtedy zerwana, aby odsłonić prawdę
o każdym człowieku. W owym dniu religia nikogo nie zbawi, bo wtedy będzie bardzo wyraźnie widać, że
wszyscy grzeszyli  -  niezależnie od tego, w jakim wyznaniu się urodzili i  jaką religię praktykowali.  Dobre
uczynki  i  pieniądze dawane ubogim lub instytucjom religijnym, też  nikogo nie zbawią,  bo żadne z  tych
działań  nie  kasuje  zapisu  naszych  grzechów,  a  zapis  dobrych  uczynków nie  kasuje  zapisu  złych  czynów.
Jest tylko jeden sposób, za pomocą którego można wymazać zapis złych czynów, złych słów i złych myśli
sprzed oczu Boga, aby nie były odtworzone w dniu sądu. 

Sprawiedliwość domaga się sprawiedliwej kary za popełnione grzechy. Biblia mówi, że jest tylko jedna kara za
grzech, określona w Bożym prawie - którą jest wieczna śmierć. Wieczna śmierć jest tym, na co każdy z nas
zasłużył. Aby ratować ludzi od wiecznej śmierci, Jezus Chrystus, Syn Boży zstąpił z nieba na ziemię jako czło-
wiek i umarł na krzyżu poza Jerozolimą, około 2000 lat temu. Wtedy wziął na siebie karę za grzechy wszy-
stkich ludzi, wszystkich wyznań. Trzy dni po tym, jak został pochowany powstał z martwych, udowadniając w
ten sposób, że rzeczywiście jest Bogiem w ludzkiej postaci i że tylko On może pokonać śmierć, która jest naj-
większym wrogiem ludzkości. 40 dni później wielu uczniów widziało jak wstąpił do nieba obiecując, że pono-
wnie wróci na ziemię w wyznaczonym czasie,  aby osądzić wszystkich ludzi. Od tego czasu minęło już 20
wieków i czas powrotu Jezusa jest coraz bliższy i niebawem zobaczymy Go powracającego z nieba na ziemię.

Jezus Chrystus był jedyną osobą w historii, która umarła za grzechy ludzkości. Był też jedynym człowiekiem,
który umarł i zmartwychwstał.  W tych dwóch kwestiach, Jezus pozostaje wyjątkiem do dnia dzisiejszego.
Dzisiaj twoje grzechy mogą być nadal odpuszczone i usunięte z twojej taśmy wideo pod warunkiem, że się
szczerze od nich odwrócisz  i  poprosisz  Boga,  aby ci  je  przebaczył  ze  względu na Jezusa Chrystusa,  jeśli
wierzysz, że On umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał.

Cały czas możesz się jeszcze zwrócić do Jezusa Chrystusa, aby przyszedł do twojego życia i wymazał z twojego
wideo grzechy z twojego przeszłego życia, aby zacząć nowe życie z czystą taśmą i żyć jako dziecko Boże.
To jest  jedyna droga zbawienia,  jaką Bóg wyznaczył  rodzajowi ludzkiemu. Skorzystaj  z  niej  już teraz,  bo
jedyną alternatywą będzie zmierzenie się zapisem swoich grzechów, który w dniu sądu zostanie odtworzony z
twojej pamięci. Znając tę prawdę i zdając sobie sprawę z powagi odwiecznego wyroku, którym jest jezioro
ognia  przygotowane  dla  wszystkich  grzeszników,  moim  obowiązkiem  jest  ostrzeżenie  wszystkich  ludzi.
Właściwą  decyzję  możesz  podjąć  bezzwłocznie  już  dzisiaj,  a  wtedy  Bóg  pobłogosławi  twoje  życie.
W szczerej miłości, składam Ci tę Bożą ofertę. 
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