ADEVĂRUL

DESPRE

OAMENI

Ei bine, Biblia spune că „El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El,
dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit” (Ioan
1:11).
În vremea când Dumnezeu-Fiul, Iisus Hristos, a locuit printre „ai
Săi”, le-a slujit hrănindu-i, vindecându-i de boli, eliberând pe unii de
demoni, dar, cel mai important, a promis garanția vieții veșnice tuturor acelora care voiau ca păcatele lor să fie iertate şi care recunoșteau înaintea Lui neputința de a se mântui singuri, crezând în schimb
în Iisus Hristos. Dar ei L-au respins, L-au batjocorit, L-au scuipat şi, în
ultimă instanță, L-au şi ucis. De ce oare? Pentru ce motiv ar vrea un
om să ucidă pe cineva care dorește să îi facă numai bine?
Biblia spune că „odată venită Lumina [adică Iisus] în lume, oamenii
au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
Căci oricine face răul urăște lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vadă
faptele” (Ioan 3:19-20). Acesta este un adevăr valabil şi astăzi, şi se
aplică tuturor oamenilor, chiar dacă majoritatea nu vor să recunoască asta. Nimănui nu i-ar plăcea ca, după ce a făcut o faptă rea, să
vină de unul singur şi să recunoască ce a făcut. N-am auzit de șoferi
care să vină singuri la poliție şi să mărturisească faptul că au circulat
peste viteza legală fără să îi fi detectat vreun radar, nici de vreun politician corupt care să se predea de bunăvoie procurorilor.
Biblia spune că de la început, de la păcatul lui Adam şi Eva, toți
oamenii au păcătuit şi păcătuiesc. „Nu este nici un om neprihănit, nici
unul măcar. Nu este nici unul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu...Căci toți au păcătuit şi sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Romani
3:11,23). Dar ce este păcatul? Biblia spune că „păcatul este fărădelege”
(1Ioan 3:4), altfel spus, păcatul este încălcarea Poruncilor. Oridecâteori
minți (orice fel de minciună), furi (indiferent de valoarea furtului sau
dacă furi de pe internet ori din timpul de la serviciu) este păcat. Și nu
e nevoie decât de un furt ca să fii hoț și pasibil de pedeapsă.
Mai mult, Iisus Hristos a spus că „oricine se uită la o femeie ca s-o
poftească, a şi comis adulter cu ea în inima lui” (Matei 5:28), iar disprețul
şi ura faţă de aproapele nostru sunt considerate egale crimei: „oricine
urăște pe aproapele său este un ucigaș” (1Ioan 3:15). Oridecâteori nu ai ascultat de părinți, sau când nu L-ai respectat pe Dumnezeu folosind
vorbe urâte despre El, înjurături sau glume pe seama Lui, sau când
nu L-ai pus mai presus de orice în viața ta, ai păcătuit împotriva Creatorului tău. Biblia mai spune şi că: „Cine știe să facă bine şi nu face, săvârșește un păcat” (Iacov 4:17).
Iar Dumnezeu declară că niciun mincinos (Apoc.21:7), hoț,
curvar, închinător la idoli, blasfemiator (1Cor. 6:9-10) sau ucigaș
(1Ioan 3:15) nu va avea viața veșnică, ci va fi judecat de Iisus Hristos
(Ioan 5:22) şi trimis în Iad pentru toată veșnicia (Apoc.20). Iar Biblia
arată că Iadul e un loc atât de groaznic, încât ar fi mai bine să îți tai
mâna care păcătuiește, decât să ajungi în Iad datorită ei (Matei 18:811).
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Nu prea par acestea vești bune de sărbători, nu-i așa? Există totuși o veste bună pentru tine. Îți amintești ce am spus că înseamnă
“Iisus”? „Dumnezeu mântuiește”. Ce legătură are asta cu Nașterea lui
Iisus? Iată despre ce este vorba.
Biblia spune: „Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că
a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să
aibă viața veșnică” (Ioan 3:16). În iubirea Lui faţă de oameni, Dumnezeu S-a întrupat pe pământ în Persoana lui Iisus Hristos, Fiul Său.
Iisus a trăit o viață fără păcat şi a murit pe cruce pentru a plăti pedeapsa pe care noi o meritam, pentru păcatele noastre. A luat asupra
Lui pedeapsa pentru păcatele care ar trebui să ne condamne pe fiecare la Iad. Apoi El a înviat din mormânt, învingând moartea şi garantând astfel învierea noastră viitoare pentru o viață veșnică în Rai
cu El!
În altă parte, Biblia spune: „Căci PRIN HAR ați fost mântuiți, prin
credință. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este DARUL LUI DUMNEZEU. Nu
prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efes.2:8-9).
Mântuirea este deci o favoare, un DAR de la Dumnezeu pentru
aceia care recunosc că sunt vinovați de păcat înaintea Lui şi care își
pun încrederea numai în Iisus Hristos pentru plata păcatelor lor.
Dacă noi am putea obține mântuirea prin orice am face noi, inclusiv
fapte bune sau chiar părere de rău, ar fi inutilă nașterea, viața şi
moartea lui Hristos: „căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba
a murit Hristos” (Gal. 2:21).
Ce ar trebui să faci pentru a avea viața veșnică şi a nu fi judecat de
Dumnezeu?
Biblia spune „Pocăiți-vă şi întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se
șteargă păcatele” (Fapte 3:19). Adică să îți pară atât de rău de păcatele
tale încât să le urăști şi să renunți la ele. Dacă te pocăiești (îți mărturisești păcatele şi te lași de ele) şi dacă îți pui încrederea numai în jertfa lui Iisus Hristos pentru mântuirea ta, nu vei mai merge în Iad,
deoarece El a plătit pentru tine pe cruce, odată pentru totdeauna. Nu
amâna! „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile!” (Evrei
4:7), pentru că „...cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui
Dumnezeu rămâne peste el" (Ioan 3:36).
Azi te-ai întâlnit cu adevărul. Vei trece pe lângă acest adevăr şi
acest dar fără egal ca şi cum nu s-a întâmplat nimic?

Sãrbãtori Fericite!

Pentru mai multe informații din Sfânta Scriptură în legătură cu
nașterea, viața şi moartea lui Iisus Hristos şi importanța lor pentru
viața ta, contactează-ne la:
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