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Dragă cititorule,

Se prea poate ca noi doi să nu ne cunoaștem; probabil că nici nu ne vom vedea vreodată. Totuși, am vrut să îți
trimit această scrisoare personală.
Îți scriu pentru că amândoi avem în comun mai
multe lucruri decât îți poți imagina. Deși se poate să nu ne
întâlnim niciodată în această lume, vom fi într-o zi împreună prezenți în același loc pentru că amândoi avem un suflet nemuritor. Cu acest suflet, amândoi va trebui să ne
prezentăm înaintea lui Dumnezeu, Creatorul meu și al
tău, în marea Zi a Judecății: „oamenilor le este rânduit să
moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei
9:27).
Ai putea face tot ce îți stă în putință pentru a îndepărta cât de mult posibil moartea de la tine. Cu toate acestea, nu poți scăpa de a realitatea că trebuie să mori într-o
zi. Ești conștient că vei muri și că va trebui să stai înaintea
lui Dumnezeu. Poate că nu te atrage ideea de a te gândi la
moarte pentru că știi că după moarte urmează judecata la
fel de sigur după cum noaptea urmează după zi. Așadar,
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cu toată seriozitatea, aș putea să te determin să îți pui
această întrebare atât de importantă: Ce se va întâmpla cu
tine când vei muri?
Biblia, conștiința și bunul simț, toate arată față de
tine faptul că vei avea în față o veșnicie. De aceea, nu evita
această întrebare, pentru propria ta soartă: Sunt eu pregătit să mor și să stau înaintea lui Dumnezeu în calitate de Judecător al meu?
Regret că trebuie să îți spun că în prezent sunt milioane de oameni care cred că ei sunt pregătiți să Îl întâlnească pe Dumnezeu, dar care vor sfârși în iad după Ziua
Judecății. Aceasta este ceea ce Dumnezeu ne spune în Cuvântul Său sfânt: „Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos
noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în
Numele Tău?” Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am
cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege” (Matei 7:22-23).
Te-ai gândit vreodată ce veste îngrozitoare va fi
pentru aceștia care își duc viața gândindu-se că totul este
în regulă în ceea ce îi privește, ca ei să audă în acea zi pe
când vor sta înaintea Dumnezeului Preaînalt: „Niciodată
nu v-am cunoscut”? Cuvintele nu pot descrie suferința sufletului când această sentință va cădea asupra lor: „Depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege”. Voi fi eu,
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vei fi tu printre cei „mulți” dintre acești oameni dezamăgiți despre care Hristos vorbește în Matei 7?
Dragă cititorule, te rog, acordă-mi 5 minute din
timpul tău pentru a încerca să îți arăt cine va sfârși în Iad
și cine în Rai.
CALEA LARGĂ CĂTRE PIEIREA VEȘNICĂ
În primul rând, trebuie cu toată onestitatea să îți
spun că Biblia ne arată în Matei 7 faptul că majoritatea oamenilor vor sfârși în iad. „Căci largă este poarta, lată este
calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea.
Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află” (Matei 7:13-14). Poate că
aceste lucruri ți se pare crud, dar această tristă realitate
este adevărată nu pentru că Dumnezeu este crud, ci pentru că noi suntem cruzi cu noi înșine. În mod intenționat
noi defăimăm pe Creatorul nostru și disprețuim dragostea Lui, călcând în picioare poruncile Lui, care au fost date
spre binele nostru. Datorită acestei răzvrătiri și stricăciuni, cu toții am atras asupra noastră moartea și iadul.
Acestea sunt singurele lucruri pe care noi le merităm:
„Căci toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu”
(Romani 3:23), și „plata păcatului este moartea” (Romani
6:23).
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Ce fel de oameni fac parte din acea mulțime vastă
care se află pe calea către iad?
1. Toți oamenii păcătoși vor ajunge în iad. Și
aceasta include pe cei care își trăiesc în mod deschis viețile
în păcate și stricăciuni, făcând lucruri precum:
•

petrecerea timpului lor în baruri și cheltuirea banilor
lor pe băuturi alcoolice și droguri,

•

practicarea relațiilor sexuale nepotrivite,

•

tratarea Zilei Domnului ca orice altă zi a săptămânii,

•

privind zilnic la prezentarea publică a păcatelor la
TV,

•

înjurând și vorbind nerespectuos la adresa lui Dumnezeu în mod deschis, folosind în acest fel în deșert
Numele Lui cel sfânt,

•

trăind o viață de răzvrătire împotriva părinților și a
autorităților puse de Dumnezeu peste ei.
Astfel de oameni păcătoși vor ajunge în iad dacă nu

vor fi aduși la pocăință adevărată și la convertire din păcat
prin puterea măreață a harului lui Dumnezeu. Ești tu unul
dintre cei din acest grup de oameni? Dacă da, te implor să
cauți pocăința, mărturisirea păcatelor și harul întoarcerii
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la Dumnezeu, înainte ca să fie prea târziu pentru tine să
cauți pe Domnul!
2. Toți oamenii lumești vor ajunge în iad. În iad
vor ajunge și oamenii care se abțin de la păcate mari, dar
ale căror vieți sunt amestecate cu pasiuni lumești, care
trăiesc fără a avea remușcări când trăiesc continuu în lucruri precum:
•

punerea intereselor lor deasupra lui Dumnezeu,

•

punerea unui preț mai mare pe posesiunile și bogățiile materiale decât pe bogățiile harului lui Dumnezeu,

•

promovarea dorințelor altor persoane mai presus
decât a voii lui Dumnezeu, așa cum este descoperită
ea în Cuvântul Lui,

•

punerea unui preț mai mare pe nevoile vieții de zi
cu zi decât pe nevoia de a avea un Mântuitor pentru
sufletele lor nemuritoare,

•

considerarea consecințelor păcatului ca fiind mai
tragice decât faptul că acesta ofensează și este îndreptat împotriva Creatorului lor, care revarsă asupra lor binecuvântări,
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•

a crede că este mai important ceea ce vecinii și prietenii lor cred despre ei decât felul cum îi vede
Dumnezeu.
Acești oameni vor sfârși în iad dacă nu vor fi aduși

la pocăință adevărată și la convertire din păcat prin puterea măreață a harului lui Dumnezeu. Ești tu unul dintre
cei din acest grup de oameni?
Dacă da, trebuie să îți spun: raiul însuși nu îți va
aduce nici o fericire dacă ai ajunge în el, căci Domnul cerurilor nu este prietenul tău; ceea ce Îi face Lui plăcere nu
este pe placul tău; ceea ce nu Îi place Lui, ție nu îți creează
nici un dezgust. Cuvântul Lui nu este sfătuitorul tău; Ziua
Lui [de odihnă] nu reprezintă încântarea ta; Legea Lui nu
este ghidul tău. Ești interesat atât de puțin de a asculta de
El și cu atât mai puțin să vorbești cu El în rugăciune. A fi
pentru totdeauna în prezența Lui ar fi pentru tine un lucru pe care nu l-ai putea suporta; compania sfinților și a
îngerilor te-ar plictisi. În ceea ce privește viața ta practică,
Biblia valorează atât de puțin, Hristos este atât de neimportant iar mântuirea este un lucru de care nu crezi că ai
nevoie. „Deșteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morți, și
Hristos te va lumina” (Efeseni 5:14)... „Nimeni nu poate sluji
la doi stăpâni” (Matei 6:24).
3. Mulți oameni religioși vor sfârși în iad. Este posibil să fim pe calea către iad chiar dacă suntem oameni
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care mergem la biserică în mod regulat, dacă suntem învățători de școală duminicală și chiar slujitori în biserică.
Religia poate fi subiectul nostru favorit, conversația noastră poate implica să vorbim mult despre Dumnezeu și despre Hristos, iar viața noastră exterioară să fie ireproșabilă,
însă toate acestea fără ca sufletele noastre să fie salvate de
la pierzarea veșnică.
Putem fi la fel de religioși ca și cele 5 fecioare neînțelepte din Matei 25, care aveau aceeași mărturisire, aceleași așteptări, aceleași lămpi și același comportament exterior ca și cele 5 fecioare înțelepte – și totuși să pierim.
Putem fi la fel de religioși ca și Ahab, despre care Scriptura
ne spune următoarele „Ahab și-a rupt hainele, și-a pus un
sac pe trup, și a postit: se culca cu sacul acesta, și mergea încet” (1Împărați 21:27) – și totuși să nu fim vreodată convertiți.
Este posibil să experimentezi anumite convingeri
de păcat obișnuite și să fii impresionat de Dumnezeu și
atributele Sale sfinte, chiar să recunoști păcatul și să fii
cumva umilit de el, să plângi și să te rogi din cauza păcatelor, să îți fie teamă să păcătuiești din nou – și totuși să
nu fii în măsură să intri în Împărăția cerurilor. Gândeștete la Cain, Saul și Iuda.
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Avem nevoie de mai mult decât o religie practicată
cu jumătate de inimă și mai mult decât frecventarea bisericii. Avem nevoie de lucrarea irezistibilă, regeneratoare a
Duhului Sfânt pentru a fi născuți din nou și convertiți.
Numai atunci Îl vom iubi pe Dumnezeu cu toată ființa –
lucru cheie care lipsește din toate exemplele anterioare –
și să tânjim după Dumnezeu după cum un om însetat tânjește după apa răcoritoare. Numai atunci vom fi pregătiți,
prin harul lui Dumnezeu, să ne întâlnim cu Domnul. „Ia
seama dar, ca lumina care este în tine, să nu fie întuneric”
(Luca 11:35).
Cum aș putea ști dacă fac parte dintre aceia care
vor merge în Rai?
CALEA ÎNGUSTĂ CĂTRE VIAȚA VEȘNICĂ
Toți cei care vor ajunge în Rai vor mărturisi că
mântuirea lor reprezintă o minune măreață a harului fără
plată al lui Dumnezeu. Toate acele suflete care vor merge
acolo au fost cu adevărat născute din nou prin Duhul
Sfânt (vezi Ioan 3). Ei vor fi oameni care au fost convertiți
de la păcat de către Dumnezeu. În convertirea lor, ei experimentează aceste 3 lucruri: (1) o întristare din inimă cu
privire la păcătoșenia lor, (2) o bucurie din inimă pentru
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mântuirea lor în Isus Hristos, și (3) o atitudine de recunoștință din inimă față de Dumnezeu pentru mântuirea Lui
măreață (vezi Romani 7:24-25; Psalmii 50:15).
1. O întristare din inimă cu privire la păcătoșenia
lor
Atunci când Duhul Sfânt începe lucrarea de mântuire într-un păcătos, El nu începe prin a descoperi pe
Hristos acelei persoane. Prin natura noastră, nu avem loc
în inimi pentru Hristos. Dimpotrivă, El aduce pe păcătos
în a sta față în față cu starea sa tragic de mizerabilă și periculoasă de păcat înaintea lui Dumnezeu. Păcătosul este
adus la a experimenta:
•

întristarea din inimă pentru nenumăratele sale păcate cu gândul, cu vorba și cu fapta, săvârșite împotriva Dumnezeului atotștiutor;

•

întristarea din inimă pentru că este fără Dumnezeu,
fără Hristos și fără speranță;

•

întristarea din inimă pentru păcatul său original [cu
care s-a născut] prin căderea sa tragică în Adam,
atunci când este învățat că întreaga lui inimă nu este
altceva decât un izvor de corupție și stricăciune morală;
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•

întristarea din inimă nu numai din cauza faptului că
povara păcatului devine prea grea pentru a o suporta,
dar și pentru că el descoperă că este imposibil pentru
el să se elibereze singur de această povară;

•

întristarea din inimă când este adus în punctul în
care realizează că nu se poate mântui singur și că totuși trebuie să fie mântuit, astfel încât el strigă către
Dumnezeu astfel: „Doamne, Tu ești sfânt și drept dacă
mă vei respinge pentru totdeauna, dar există oare la
Tine o cale de a scăpa de pedeapsa divină și să fiu adus
înapoi la starea de a fi pe placul Tău?”
Ai fost tu convins de faptul că ești un păcătos atât

de mizerabil, lipsit de orice merite, vinovat și pierdut, un
păcătos care știi din experiență că nu ai nici o speranță de
mântuire în meritele proprii?
2. O bucurie din inimă pentru mântuirea în Isus
Hristos
Când păcătosul este conștient că nu are nici un viitor, ci numai condamnarea de partea sa, și Duhul Sfânt îl
face capabil să se predea pe sine lui Dumnezeu, ca singur
loc de refugiu, același Duh Sfânt binecuvântat va descoperi bogăția de nedeschis a căii de mântuire și eliberare
din partea Triunicului Dumnezeu prin sângele și ispășirea
Domnului Isus Hristos.
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Păcătosul va experimenta următoarele:
•

nevoia conștientă de Hristos;

•

o descoperire a unora din aspectele lucrării ispășitoare a lui Hristos, în frumusețea, plinătatea și caracterul ei potrivit cu cerințele lui Dumnezeu și situația
păcătosului;

•

o descoperire a lui Hristos în sufletul lui prin intermediul Cuvântului și a Duhului Sfânt, prin care el
află cum Hristos a ascultat pe deplin de Lege și că a
purtat în întregime pedeapsa păcatului păcătoșilor
căzuți și lipsiți de merite;

•

o apropiere de Hristos prin care el primește cu o bucurie de nedescris pe Hristos ca Mântuitor al lui, ca și
mântuirea care îi este oferită.
Ai experimentat tu pe Hristos ca pe calea măreață

de eliberare prin puterea Duhului Sfânt care a făcut descoperit Cuvântul Lui în sufletul tău? A făcut aceasta ca să dorești să Îl cunoști tot mai mult pe Hristos ca fiind totul în
tot pentru tine, să Îl cunoști pe El în mod practic ca fiind
singurul tău Mântuitor, care poate și vrea să te mântuiască pe deplin?
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3. O atitudine de recunoștință din inimă față de
Dumnezeu pentru mântuirea Lui măreață
Aceia care experimentează cu adevărat calea de
mântuire a lui Dumnezeu în Isus Hristos vor exprima o recunoștință din toată inima pentru o astfel de eliberare:
„Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de
mine?” (Psalmii 116:12). Ei doresc să supună înaintea lui
Dumnezeu totul, suflet și trup, pentru moment și pentru
toată veșnicia, să se așeze la picioarele Lui în supunere
adevărată și să mărturisească: „Facă-se voia Ta, precum în
cer, așa și pe pământ”. În ciuda multor defecte în ceea ce ne
privește, ca oameni, noi vom dori mai presus de orice să
trăim spre slava lui Dumnezeu și să slujim cu dragoste
aproapelui nostru spre binele lui spiritual și temporal.
Dragă cititorule, cercetează-te și pune-ți întrebarea:
PE CE CALE TE AFLI TU ACUM?
Te afli pe calea lată către pierzare veșnică sau pe calea îngustă către viața veșnică? În această lume există mai
multe căi pe care putem merge, dar în lumea spirituală nu
există decât două căi, și acestea nu se intersectează niciodată. Ele sunt atât de opuse una față de cealaltă după cum
sunt întunericul și lumina, Satan și Dumnezeu, firea păcătoasă și harul, iadul și Raiul. Numai Dumnezeu, în harul
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Lui fără plată, poate să ne ia de pe calea largă către pierzare
și să ne așeze pe calea îngustă către viața veșnică.
Păcătosule, te implorăm, întoarce-te de la căile tale
păcătoase și rele! Strigă la Dumnezeu ca să ai parte de convertirea adevărată, la El, care nu doar că a spus: „Trebuie să
vă nașteți din nou”, dar a și mărturisit despre Sine astfel:
„Fiul omului a venit ca să caute și să mântuiască ceea ce este
pierdut”. Sufletul tău este pierdut, iar situația ta este jalnică; de aceea, imploră pe Domnul să îți arate acest lucru,
astfel încât să se facă loc în inima ta pentru mesajul Evangheliei lui Isus Hristos și a Lui crucificat.
Dă-mi voie acum să închei cu o avertizare finală. În
cele 27 de cărți ale Noului Testament, iadul este menționat de 234 ori. Dacă calea vieții ar fi lungă de 27 kilometri,
și dacă pe această cale ar fi montate 234 panouri care ar
avea inscripționate pe ele mesajul „Această cale duce la
iad”, ai rămâne pe acea cale? Câtă vreme ești un păcătos
nepocăit, necredincios, fără Hristos, mulțumit cu sine, te
afli pe această cale către iad. Iadul este sfârșitul unei vieți
lumești sau religioase care rămâne lipsită de Hristos.
Acest mesaj scurt reprezintă în fapt un alt panou de
avertizare trimis de Dumnezeu la tine, pe când ești încă pe
calea vieții tale, cu scopul de a te atenționa despre faptul
că te afli pe o cale care sfârșește în iad. „Căutați pe Domnul
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câtă vreme se poate găsi; chemați-L, câtă vreme este
aproape” (Isaia 55:6).
Câte alte panouri de avertizare va trebui să le trimită Domnul pe calea ta înainte ca răbdarea Lui să ia sfârșit și să se împlinească Cuvântul Lui care spune: „oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea
vine judecata” (Evrei 9:27)?
Grăbește-te, păcătosule, de dragul vieții tale! Firul
vieții tale nu este încă tăiat, dar devine din ce în ce mai
subțire și mai firav. Domnul încă te îndeamnă astfel: „Pe
viața Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea!” (Ezechiel 33:11).
Ușa harului este încă deschisă. Accesul la tronul lui
Hristos încă nu s-a închis. Vei auzi tu vocea lui Hristos
înainte de a fi prea târziu? „Dați cinste Fiului, ca să nu Se
mânie, și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este
gata să se aprindă! Ferice de toți câți se încred în El” (Psalmii
2:12). Toți aceia care au trăit fără Dumnezeu pe pământ
vor ajunge în iad tot fără Dumnezeu. Cât de groaznic va fi
să experimentezi ceea ce bogatul a experimentat în Luca
16: „Pe când era el în Locuința morților, în chinuri...și a strigat... grozav sunt chinuit în văpaia asta”.
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O ÎNTÂLNIRE PE CARE NU O VEI RATA | JOEL R. BEEKE

Prietene drag, vreau să te avertizez cu dragoste.
Nici eu și nici tu nu putem scăpa de moarte. Este o întâlnire însă, dincolo de ea, pe care nu o vom rata, indiferent
cine suntem.
Ești tu pregătit să mori?
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