"Alço els ulls vers les muntanyes: d’on vindrà el meu ajut?
El meu ajut ve del Senyor, que ha fet el cel i la terra."
Salms 121: 1-2
Estem vivint una situació que ens sacseja a tots els éssers humans en
pràcticament tot el planeta, no és només un familiar o un veí l'afectat, som
TOTS. És temps de reflexionar i reconèixer com som de vulnerables, que
nosaltres sols no podem, que no som tan autosuficients com pensem, no
podem controlar ni un petit virus desconegut i molt menys la vida o la mort.
Ens quedem a les nostres cases contemplant les notícies i veiem com el
planeta sencer es col·lapsa i s'omple de temor davant aquesta malaltia. De la nit al dia aquest virus (sigui
o no tan alarmant i perillós com diuen), ha posat la nostra vida cap per avall. Ves per on, crèiem que érem
tan enginyosos que ens atrevíem, fins i tot, a dir que érem capaços d'allargar la vida a l'ésser humà...
Realment pensem que podem continuar ignorant a DÉU i creure que nosaltres som qui tenim el poder
sobre totes les coses, volent controlar nosaltres el que no ens correspon, no reconeixent a DÉU, no
atenint-nos a la llei divina del Creador? L'ésser humà està condemnat a morir abans o després per un virus
moltíssim més potent i cruel que el que ens ocupa en aquests dies. El virus del PECAT ens té infectats des
que vam néixer, ens aparta de Déu i no tan sols per uns dies sinó per l'eternitat. Ens porta a la mort eterna.
Això SÍ que és seriós. Pot ser penses: Si realment existís Déu, un ésser totpoderós, omniscient i, com diem
els que el coneixem, "ple d'amor i misericòrdia", per què permet tantes calamitats, guerres i, i, i...? Doncs
precisament perquè fora de La seva presència, lluny de La seva santedat només hi ha tenebres. El poder
del pecat resulta en tot això del que tu, en el teu cor, estàs culpant a Déu. Vivim en un món ple de foscor
a causa del pecat perquè l'ésser humà està molt, molt lluny de Déu.
Girem la nostra mirada cap a ELL, busquem-li! Ningú sap la transcendència d'aquesta "pandèmia global".
El món sencer està espantat, tractant de protegir-se; els governs prenent decisions i mesures,
desesperats. No sabem el que passarà, ni les repercussions que això tindrà. Però el que sí que és cert, és
que DÉU ÉS SOBIRÀ i que el seu AMOR per la humanitat és infinitament gran. Avui és temps de TORNARNOS CADASCUN A DÉU, dóna-li l'oportunitat de canviar la teva vida. Ell està desitjant omplir el teu ser
amb La seva VIDA i amb La seva LLUM. DÉU no vol religió sinó una RELACIÓ D'AMOR, no vol sacrificis sinó
el nostre cor. Ell ja va fer el sacrifici a la creu en la persona del seu Fill JESUCRIST, Ell ens va obrir el CAMÍ
per a arribar a DÉU. No hi ha un altre camí, ELL és l'únic que va morir per a donar-nos VIDA ETERNA I PAU
que sobrepassa tot enteniment.
En uns dies on només es parla de la propagació del virus... hi ha un ANTÍDOT que porta ESPERANÇA I PAU
INTERIOR, i és JESÚS. La seva mort a la creu per tu i per mi, i LA SEVA RESURRECCIÓ comprovada que ens
dóna la certesa que SÍ...hi ha alguna cosa més... i que la veritable vida està EN ELL.
CRIST ÉS L'ESPERANÇA DE VIDA!!! ELL ÉS LA VIDA ETERNA.
Avui no és temps de TÉMER però sí de REFLEXIONAR i GIRAR LA NOSTRA MIRADA A DÉU.

“Invoca’m, que jo et respondré i et mostraré coses grans i ocultes que tu no coneixes.”
Jeremies 33:3
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