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INTRODUCERE 

 

Ascultă, dragă prietene păcătos! Ce invitație blândă, 
cât de minunată este invitația care ți se face! Dumnezeu 
vorbește; vorbește către tine. Tatăl spune „Vino!” Fiul 
spune „Vino!” Duhul Sfânt spune „Vino!” Îngerii bine-
cuvântați repetă strigătul „Vino!” Acei mulți bieți păcă-
toși care au acceptat chemarea își alătură vocile, apelând 
la tine și spunându-ți: „Vino la Isus!”  

Cartea mea se alătură acestei implorări, sărmane 
păcătos, și, cu toată sârguința, cu toată simplitatea și cu 
toată dragostea, te încurajează să „vii la Isus”. 

Atunci când El însuși a fost aici, pe pământ, cu-
noscând foarte bine durerea și fiind plin de milă față de 
suferințele și păcatele oamenilor, uitându-Se în jurul 
Lui la gloatele care Îl înconjuraseră într-o zi, El a spus 
cu tandrețe: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovă-
rați, și Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28-30). Ceea ce 
a spus atunci, El spune și acum. Invitația pe care le-a 
făcut-o oamenilor în acea zi, ți-o face și ține, prietenul 
me`u păcătos: „Vino la Mine!” Ești trudit și împovărat 
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de vinovăția păcatului? Atunci, o, vino la Isus, și vei 
găsi odihnă. Vino la Isus! Vino la Isus! 
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1 
VINO LA ISUS 

 

El promite odihnă, iar odihna sufletului este de 
departe mai bună decât odihna trupului. Este o neno-
rocire să fii sclav, să gemi, să trudești și să asudezi de 
muncă, dar este cu mult mai rău să fii sclavul Satanei, 
trăgând după tine o conștiință rea și o inimă suferindă. 
Nu poți avea odihnă decât prin a veni la Isus. Și, dacă 
venim la El, El ne va ușura orice povară.  

Ești sărman? Vino, și El te va face bogat pe vecie. 
Ești bolnav? Vino, și El îți va vindeca cea mai gravă 
boală spirituală de care suferi. Ești trist? Vino, și El îți 
va șterge lacrimile. Ești în lipsuri sufletești? Vino, și El 
îți va fi frate în necazuri, un frate care nu se schimbă și 
nu moare niciodată. Îți simți povara păcatelor? O, 
atunci vino la Isus și El va șterge toate acestea. Te în-
grozește gândul la ziua morții și a judecății tale? Vino, 
și acea zi va fi ca răsăritul vieții și al gloriei pentru tine. 
Vino, deci, vino! 
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Doar faptul că suntem chemați de o asemenea 
Persoană ar trebui să fie de ajuns ca să ne facă bucuroși. 
Dacă această chemare ar veni de la un străin, am putea 
spune, „poate că nu vrea să îmi facă niciun bine”; dacă 
ar veni de la un sărac, am zice, „n-ar putea să mă ajute, 
oricât de bine intenționat ar fi”; dacă ar veni de la un 
bogat egoist, am spune: „Cine poate aștepta altruism 
de la el?”  

Dar dacă un Howard sau un Wilberforce i-ar fi 
spus unui sărman, „Vino”, am putea fi siguri că la mij-
loc este bunătatea lor. Dar Acela care te invită acum, 
păcătosule, poate și este dornic să te ajute. El are haine 
pentru cel golaș spiritual, hrană pentru cel flămând în 
inimă, bogăție pentru cel cu sufletul sărac, viață veșnică 
pentru toți. Însăși cuvântul Lui, „Vino”, este de ajuns 
ca să te facă bucuros. 

Un cerșetor orb, stând alături de drum, când L-a 
auzit pe Isus trecând pe acolo, a strigat: „Fie-Ți milă, 
fie-Ți milă!” Oamenii l-au certat să tacă, dar el a strigat 
și mai tare: „Ai milă de mine!” (Marcu 10:47). Isus l-a 
invitat pe acesta, apoi unii i-au spus, ca și cum ar fi tre-
buit să fie sigur că va fi binecuvântat: „Îndrăznește, 
scoală-te, căci te cheamă” (Marcu 10:49). Ei știau că 
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Isus nu chemase niciodată pe cineva pentru ca apoi să 
îl respingă; așa că i-au spus să se bucure. Păcătosule, fii 
bucuros!  

Același Isus te cheamă. Așa cum orbul și-a aruncat 
haina de pe el, ca nu cumva să îl încurce, te lași și tu de 
orice păcat care te-ar putea împiedica, și alergi peste 
orice piedică, aruncându-te la picioarele lui Isus și spu-
nând: „Ai milă de mine! Sunt orb, sunt pierdut; mân-
tuiește-mă, altfel voi pieri”? Te simți un păcătos prea 
mare? Atunci ai o mai mare nevoie să vii la El. Îți știi 
conștiința vinovată? Vino, vino cu acea conștiință vi-
novată. Ai o inimă rea? Vino cu acea inimă rea. Nu ai 
nimic cu ce să cumperi favoarea Lui? Vino, vino fără 
bani. Veniți, bogați și săraci, stăpâni și slujitori, bătrâni 
și tineri, albi și negri, păcătoși de orice fel, veniți! 

Citește următoarele pasaje biblice: Isaia 55; Matei 
8:1-17; Matei 11:28-30; Marcu 10:46-52; Apocalipsa 
22:17. 
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2 
DE CE SĂ VII? 

 

EȘTI PĂCĂTOS: VINO PENTRU                                         
A PRIMI IERTARE! 

Poate că nu te simți păcătos. Cel puțin, gândești 
tu, nu ești atât de rău ca alții, și cu siguranță că te con-
sideri mai bun decât mulți oameni. Nu ești bețiv, hoț, 
curvar, ci păzești Sabatul, citești Biblia și mergi la casa 
lui Dumnezeu. Dar ai păzit cu adevărat toate porun-
cile? N-ai încălcat niciuna dintre ele? Ai spus mereu 
adevărul, ai fost mereu onest, modest, serios, cinstit, 
iertător și blând? Nu te-ai complăcut niciodată în mân-
drie, răutate, mânie, înșelătorie sau poftă păcătoasă? 

Dumnezeu cere de la om deopotrivă puritatea ini-
mii și curăția comportamentului exterior, iar El ne cu-
noaște toate gândurile. Știind acestea, poți spune că n-
ai avut niciodată gânduri de a păcătui în inima ta, chiar 
dacă ți-a fost teamă să păcătuiești astfel, pentru că ai fi 
fost văzut? Mai mult, prima și cea mai mare dintre po-
runci este să Îl iubești pe Domnul, Dumnezeul tău cu 
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tot cugetul și cu toată puterea.  

Ai făcut tu asta întotdeauna? Ai fost mereu mul-
țumitor pentru îndurările Lui față de tine? Ai avut me-
reu grijă să citești Cuvântul Lui cu dorința de a-l îm-
plini? Ai încercat mereu să Îi fii plăcut, ți-a plăcut să te 
rogi Lui, să găsești încântare în a petrece ziua Lui pen-
tru El, în a-ți petrece cu plăcere timpul alături de cei ce 
sunt ai Lui, în închinare față de El? Te-ai străduit întot-
deauna să fii „sfânt, căci El este sfânt” (1 Petru 1:16), să 
faci cunoscut adevărul Lui, să îi atragi și pe alții să Îl iu-
bească, și să faci toate lucrurile spre gloria Lui? Dacă ai 
făcut toate acestea întotdeauna, n-ai făcut decât ceea ce 
era oricum datoria ta să faci, și implicit nu ai nimic cu 
ce să te lauzi. Dar realitatea este că n-ai făcut totul. 
Conștiința ta îți spune asta. 

Știi foarte bine că ai păcătuit de mii de ori. Știi că 
ai căutat propriile plăceri, iar în cele mai bune fapte ale 
tale n-ai fost motivat de dorința de a fi plăcut lui Dum-
nezeu. Ai trăit pentru tine; ai căutat să fii lăudat sau 
apreciat de oameni, dar Dumnezeu n-a fost în toate 
gândurile tale. Biblia ne spune că, dacă un om zice că 
nu are nici un păcat, se înșeală singur. „Nu este niciun 
om neprihănit, nici unul măcar. Toți au păcătuit și 
sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Rom. 3:10-11).  
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O, dragă prietene păcătos, nu este adevărat despre 
tine că „n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este 
suflarea ta și toate căile tale” (Dan. 5:23)? 

Ești păcătos. Asupra ta stă o vinovăție enormă. În 
cartea lui Dumnezeu sunt scrise toate păcatele tale. Nu 
poți scăpa de ele. Chiar dacă te-ai trudi o mie de ani, n-
ai putea să le ștergi nici pe cele mai mărunte. Tot ceea 
ce poți face n-ar trece dincolo de ceea ce este oricum 
datoria ta. A plăti datoria de azi nu te scutește de cea de 
ieri. Și dacă ai da tot ceea ce ai sau dacă ai suferi tortură 
sau moarte, asta nu îți va șterge păcatele.  

Trecutul nu mai poate fi adus înapoi. Dar există 
iertare, fără plată, deplină, veșnică, pentru cel vinovat. 
Isus îți poate da iertare, păcătosule, iertarea cumpărată 
cu propriul Său sânge. Vino să o primești! Vino la Isus 
Hristos să o primești! 

Citește următoarele pasaje biblice: Exod 20:1-18; 
Psalmul 51; Romani 3:10-20, 23. 

DUMNEZEU ESTE MÂNIOS:                                                      
VINO SĂ FII ÎMPĂCAT CU EL! 

Biblia spune că „Dumnezeu este mânios pe cel rău 
în fiecare zi. El îi urăște pe toți cei ce săvârșesc nelegiui-
rea” (Ps. 7). Nu cumva are și motiv Dumnezeu să fie 
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mânios pe tine, păcătosule? El ți-a dat viața și o minte 
ca să gândești, și El ți le păzește. El îți dă toate lucrurile 
bune. Totuși, tu ai uitat de El. El ți-a spus care sunt po-
runcile Lui, iar ele sunt toate date spre binele tău, dar 
tu le ignori. Nu arăți reverență față de Dumnezeu, ci 
trăiești ca și cum n-ar exista o astfel de Ființă. 

Ce fiu lipsit de recunoștință ai fi dacă ți-ai trata as-
tfel părinții – dacă ai evita compania lor, dacă ai fi dez-
gustat să te gândești la ei și dacă ai neglija dorințele lor! 
Ascultă ce spune Dumnezeu: „Ascultați, ceruri, și ia 
aminte, pământule, căci Domnul vorbește: ‚Am hrănit 
și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva 
Mea’” (Isaia 1:2).  

El este plin de dragoste față de tine, ca un Tată 
blând, dar tu L-ai întristat prin păcatele tale. Dincolo 
de asta, El este Creatorul tău, Împăratul și dreptul tău 
Judecător, și El trebuie și îi va pedepsi pe toți păcătoșii. 
El trebuie să acționeze față de cei răzvrătiți nu ca un pă-
rinte blând, ci ca un monarh mânios. 

Totuși, faptul că El este mânios este doar din vina 
ta. Tu L-ai determinat să fie așa. Păcatele tale te despart 
de Dumnezeu. Câtă vreme trăiești fără să te pocăiești 
de păcatele tale, mânia Lui trebuie să rămână aprinsă 
împotriva ta, păcătosule; nu vei scăpa și nu te vei putea 
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ascunde de El. Oriunde ai fi, El este acolo, și este mâ-
nios. El îți cercetează căile și când stai și când mergi, și 
este mânios. Depinde doar de El dacă te vei mai bucura 
până și de următoarea suflare, iar El este mânios.  

O, păcătosule, ar fi mai bine ca toată lumea să fie 
mânioasă pe tine decât să fie Dumnezeu mânios. Ce vi-
ață groaznică trebuie să ai! „Mânia lui Dumnezeu ră-
mâne” asupra ta. Cât de îngrozitor trebuie să fie să te 
duci la culcare știind că „Dumnezeu este mânios pe 
tine”, să te trezești și să știi că „Dumnezeu este mânios 
pe tine”, și oriunde ai merge și orice ai face, să te urmă-
rească faptul că „Dumnezeu este mânios pe tine”. Și, o, 
să mori știind că „Dumnezeu este mânios”, apoi să stai 
înaintea tronului Său de judecată, văzând că El este mâ-
nios! 

Păcătosule, El este mânios doar pentru că tu Îl de-
termini să fie mânios; El dorește să fie prietenul tău; El 
L-a trimis pe Fiul Său cu acest mesaj - „Împăcați-vă cu 
Dumnezeu” (2 Cor. 5:20). Toată această mânie a Lui 
va înceta dacă Îi vei da inima ta acelui Mesager și dacă 
îți vei pune încrederea în El. O, atunci, vino la Isus. Nu 
mai fi vrăjmașul lui Dumnezeu, ci primește oferta: fii 
prietenul Lui. Dar atenție, atenție la consecința de a-L 
respinge pe Isus, căci El spune, „cel ce nu crede”, adică 
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cel care nu vine la „Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui 
Dumnezeu rămâne peste el” (Ioan 3:36). 

Citește următoarele pasaje biblice: Ioan 3:36; Psal-
mul 7:11; Psalmul 11:5-6; Psalmul 21:8-9; Romani 
1:18; Romani 2:5-9; 2 Corinteni 5:18-21; Efeseni 5:6; 2 
Tesaloniceni 1:7-9.  

IADUL TE AȘTEAPTĂ: VINO                                                          
PENTRU A FI SCĂPAT DE EL! 

Iadul nu este un basm inventat de preoți pentru a-i 
înfricoșa pe semenii lor, ci, pe cât este de adevărat că Biblia 
este Cuvântul lui Dumnezeu, pe atâta este de sigur că „cei 
răi se întorc la locuința morților [Iad - n.trad.]: toate Nea-
murile care Îl uită pe Dumnezeu” (Ps. 9:17).  

„Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, 
iar după aceea vine judecata” (Evrei 9:27), pentru ca „fi-
ecare să-și primească răsplata după binele sau răul, pe 
care-l va fi făcut când trăia în trup” (2 Cor. 5:10). 
„Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile as-
cunse ale oamenilor” (Rom. 2:16). Toți păcătoșii care n-
au căpătat iertare prin a veni la Isus, vor fi așezați atunci 
la stânga Judecătorului, care va pronunța groaznica lor 
sentință: „Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul 
cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor 
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lui!” (Matei 25:41). 

O, cine poate descrie chinurile acelui loc? Nu va 
mai exista lumina plăcută a zilei, nici vreo voce bucu-
roasă a prietenilor, nici o mângâiere a familiei, nici o 
plăcere a acestei lumi sau a păcatului. Bogatul nu poate 
lua nimic din bogăția lui cu el acolo, nici distratul nimic 
din viața lui de plăceri. Conștiința va lovi atunci ca un 
țepuș: păcatele din trecut vor reveni în minte și oportu-
nitățile de a scăpa vor fi pierdute de multă vreme. O, 
dacă măcar una dintre aceste șanse s-ar întoarce! O, dacă 
ai mai avea la dispoziție măcar o zi de biserică! O, măcar 
o oră, pentru a te ruga ca să capeți îndurare! Dar atunci 
va fi prea târziu, prea târziu. Întuneric pe vecie, păcat pe 
vecie, vaiete pe vecie, moarte veșnică.  

Isus vorbește despre Iad ca fiind „iazul care arde 
cu foc și pucioasă” (Apoc. 19:20), „întunericul de 
afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților” (Matei 
8:12), locul „unde viermele lor nu moare și focul nu se 
stinge” (Marcu 9:48), unde cel bogat și rău, aflat în chi-
nuri, a strigat: „să-l trimiți pe Lazăr în casa tatălui meu; 
căci am cinci frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca 
să nu vină și ei în acest loc de chin”. Acolo, cel care este 
necurat va rămâne necurat, iar „fumul chinului lor se 
suie în sus în vecii vecilor” (Apoc. 14:11). 
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Ce pierzare poate fi mai mare decât aceea pe care 
o descriu cuvinte ca acestea? Cât de groaznic trebuie să 
fie Iadul! Ce poate fi mai oribil? Orice păcătos neiertat 
se îndreaptă către el. Tu, ai cărui ochi citesc acum 
această pagină, dacă nu ești iertat, te afli pe același 
drum. Fiecare oră lipsită de iertare te apropie tot mai 
mult de Iad și, odată ajuns acolo, s-a dus orice speranță 
de scăpare, pe vecie. Dar există oare vreun mijloc de scă-
pare? Da, o singură cale, numai una, și trebuie s-o folo-
sești acum, nu atunci. Aleargă la Isus! El a venit ca să te 
salveze de la Iad. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumne-
zeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca 
oricine crede în El [vine la El], să nu piară, ci să aibă 
viața veșnică” (Ioan 3:16). Dacă nu vei veni la El, nimic 
altceva nu te va putea salva; dar dacă vii la El, nimic nu 
poate sta în calea mântuirii tale. 

Citește următoarele pasaje biblice: Matei 18:1-13, 
25; Marcu 9:43-48; Luca 16:19-31; Apocalipsa 14:10-
11; Apocalipsa 20:11-15; Apocalipsa 22:11-15. 

VINO, DACĂ VREI SĂ AI PACEA CONȘTIINȚEI! 

„Cei răi n-au pace, zice Domnul” (Isaia 48:22). 
Unii păcătoși par să aibă pace, dar ei obțin această pace 
doar prin a refuza să gândească. Ei nu iau aminte la ce 
li se spune. Dar acest refuz de a gândi nu este demn să 



CAPITOLUL 2               21 

  

fie numit pace. Este ca omul care stă într-un vapor care 
se scufundă și căruia nu-i pasă să verifice care este peri-
colul; sau ca acel comerciant, care se laudă că îi merg 
afacerile bine, dar care nu se uită în casierie, ca nu 
cumva să fie tulburat de ce are să găsească acolo. Așa 
este și păcătosul - simte că ceva nu este bine cu el, dar, 
temându-se că, dacă ar afla adevărul, l-ar face nefericit, 
refuză cercetarea de sine și să se gândească la Dumnezeu 
și la sufletul său.  

Totuși, orice păcătos se gândește uneori la starea 
lui, iar în acele clipe trebuie să se simtă mizerabil. Când 
moartea vizitează casa vreunui vecin sau intră chiar 
într-a lui ori îl amenință, ca în multe alte situații, îi vine 
imediat gândul: „Dumnezeu este mânios pe mine; su-
fletul îmi este în pericol; nu sunt pregătit să mor”. O, 
cât de mult îi displace un astfel de gând și cât de mult îl 
deranjează din tihna lui. 

Nu, nu poți avea pace câtă vreme nu ai căpătat 
iertare. Poți să încerci toate plăcerile din lume, dacă 
vrei, poți să te cufunzi cât de adânc în păcat, dar nu 
poți fi fericit. Dar când vii la Isus, toate păcatele tale 
sunt iertate dintr-o dată. Noi ne mai putem gândi la 
ele cu tristețe, dar nu mai este nevoie să ne gândim la 
ele cu groază.  
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Dumnezeu ne spune: „Eu, Eu îți șterg fărădele-
gile, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale” 
(Isaia 43:25). El șterge „toate fărădelegile”. El va 
„arunca în fundul mării toate păcatele” (Mica 7:19). 
Nu vor mai fi aduse aminte în Ziua Judecății. „El nu 
obosește iertând” (Isaia 55:7). 

El se uită acum la noi, cei iertați, cu dragoste. Nu 
mai trebuie să ne fie frică de El. El ne invită să ne încre-
dem în El ca într-un prieten blând. În loc să ne ascun-
dem de El, cum a făcut Adam, putem să ne ascundem 
în El, ca David, spunând: „Tu ești adăpostul meu”. O, 
ce schimbare fericită! Încă sunt un păcătos, dar un pă-
cătos iertat, împăcat și salvat.  

Oricare ar fi lucrurile îngrozitoare pe care mi le-ar 
spune conștiința, Isus decretează: „Iertate îți sunt păca-
tele ... du-te în pace” (Luca 7:48-50). „Vă las pacea, vă 
dau pacea Mea” (Ioan 14:27). „Fiindcă suntem socotiți 
neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu, 
prin Domnul nostru Isus Hristos” (Rom. 5:1). 

Sărmane păcătos, tu și pacea ați fost străini prea 
multă vreme. Plăcerile lumii acesteia nu înseamnă 
pace; nimic nu îți poate da pacea câtă vreme ești vrăj-
maș lui Dumnezeu și câtă vreme păcatele tale atârnă 
greu de sufletul tău. Vino, deci, la Isus! El face pace și 
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îți dă pacea. Caută iertarea prin El, și în curând vei cu-
noaște ce înseamnă „pacea lui Dumnezeu, care întrece 
orice pricepere” (Fil. 4:7).  

Citește următoarele pasaje biblice: Isaia 55:7; 
Isaia 57:21; Mica 7:18-19; Ioan 14:27; Romani 5:1; 
Romani 8:31-34; Filipeni 4:7. 

VINO LA ISUS, CA SĂ PRIMEȘTI O INIMĂ NOUĂ! 

„Trebuie să vă nașteți din nou”, i-a spus Hristos 
lui Nicodim. Trebuie să existe o schimbare radicală în 
gândurile și simțămintele noastre față de Dumnezeu, 
înainte ca noi să putem fi capabili să Îl slujim aici, pe 
pământ, și să ne bucurăm de El în ceruri. Păcatul ne-a 
înstrăinat mințile de Dumnezeu, astfel că nu Îl dorim 
și nu Îl iubim.  

Religia adevărată nu ne place. Aceasta înseamnă 
să umblăm după firea pământească, și aceasta este 
moartea spirituală. Pentru a iubi lucrurile pe care păca-
tul le face neatrăgătoare în noi este nevoie să aibă loc o 
mare schimbare în ființele noastre, o schimbare asemă-
nătoare învierii. Ea este denumită naștere din nou sau 
regenerare. „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om 
nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui 
Dumnezeu” (Ioan 3:3). 
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Păcătosule neconvertit, cum te poți aștepta să 
ajungi în Rai? Nici măcar n-ai fi fericit acolo. Respira-
ția se bucură de o gură de aer proaspăt, o vacă se bucură 
de pășunile verzi, dar un pește ar pieri, ar muri în astfel 
de condiții; trebuie ca el să fie adaptat pentru un astfel 
de mediu. Muzica îi încântă numai pe cei care au ure-
che să o audă; cărțile nu sunt atractive de niciun fel 
pentru cei care disprețuiesc lectura; iar prieteniile le 
sunt atractive numai celor care se plac reciproc. Un 
clovn nu s-ar simți bine la tribunal, prostul nu s-ar pu-
tea bucura de compania celor învățați, iar cel nelegiuit 
nu iubește compania celor evlavioși. Tot așa, cei păgâni 
nu pot să găsească vreo plăcere în religie. Nu-i așa că, 
pentru tine, ziua Domnului este o zi plictisitoare, Bi-
blia ți se pare o carte seacă, discuțiile pe teme religioase 
îți sunt neplăcute, rugăciunea ți se pare o corvoadă și 
compania celor evlavioși neatractivă? Dar în Cer sunt 
numai zile ale Domnului, numai închinare, numai 
sfințenie – toți locuitorii lui sunt neprihăniți; toată 
vorbirea și acțiunile lor vor face referire la Dumnezeu. 
Raiul este un loc fericit pentru că este sfânt și pentru că 
Dumnezeu este acolo. Dar dacă tu nu iubești sfințenia 
și nici pe Dumnezeu, Raiul n-are cum să fie un loc fe-
ricit pentru tine. Dacă ai ajunge acolo, ai tot umbla să 
cauți un lucru mizer, un loc izolat, te-ai tot zbate să te 
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acomodezi bucuriei la care nu simți că poți lua parte, 
spurcând astfel templul în care ai dori să te închini. De 
aceea, nu vei putea ajunge acolo vreodată fără a fi mai 
înainte născut din nou. 

Știu asta, știu că nu îți poți schimba inima, dar 
Duhul lui Dumnezeu poate. Iar Isus a murit pentru a 
obține pentru noi darul Duhului Sfânt.  

Acest dar le este oferit fără plată tuturor celor care 
vin la Mântuitorul, cerându-l. O, deci, roagă-te din 
toată inima ca să primești Duhul lui Dumnezeu, ca să 
poți fi născut din nou.  

Vino la Isus cu cererea lui David: „Zidește în mine 
o inimă [nouă] curată, Dumnezeule, pune în mine un 
duh nou și statornic!” (Ps. 51:10).  

Pentru încurajarea ta, gândește-te la asigurarea 
plină de har dată de Hristos: „Deci, dacă voi, care sun-
teți răi, știți să le dați daruri bune copiilor voștri, cu cât 
mai mult Tatăl vostru cel din ceruri le va da Duhul 
Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:13) 

Citește următoarele pasaje biblice: Ioan 3:1-21; 
Romani 8:5-9; Efeseni 2:1-6; Psalmul 51:10-12; Luca 
11:1-13. 
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VINO LA ISUS, PENTRU A TE BUCURA DE                                 
PRIVILEGIILE ȘI BUCURIA ÎNFIERII! 

Uneori, persoanele mai bogate iau copii mai săraci 
și îi cresc ca și cum ar fi ai lor; acest lucru se numește 
înfiere (sau adopție). Tot așa descrie Dumnezeu felul 
cum îi tratează pe aceia care vin la Isus: „Îmi veți fi fii și 
fiice, zice Domnul Cel Atotputernic” (2 Cor. 6:18). 
„Ați primit un duh [Duhul] de înfiere, care ne face să 
strigăm: ‚Ava! adică: Tată!’”. În rugăciune, ni se per-
mite să ne adresăm lui Dumnezeu cu expresia „Tatăl 
nostru, care ești în ceruri”. 

El îi iubește pe acești copii înfiați cu o dragoste 
mai mare decât cea a părinților lor pământești. El îi în-
vață, veghează asupra lor, îi mângâie, îi hrănește și îi 
protejează. Întristările de care ei au parte constituie dis-
ciplinarea Sa blândă, care are ca scop să le facă bine: 
„Suferiți pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca și cu 
niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește ta-
tăl?” (Evrei 12:7). În toate încercările prin care ei trec, 
El îi consolează: „Cum se îndură un tată de copiii lui, 
așa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El” (Ps. 
103:13). „Cum mângâie pe cineva mamă-sa, așa vă voi 
mângâia Eu” (Isaia 66:13). Boala, sărăcia, doliul – toate 
necazurile lor – au ca scop binele lor: „Toate lucrurile 
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lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dum-
nezeu” (Rom. 8:28). „Cei ce Îl caută pe Domnul nu duc 
lipsă de nici un bine” (Ps. 34:10). „Orice armă făurită 
împotriva ta va fi fără putere” (Isaia 54:17). În orice di-
ficultate și în orice pericol, Tatăl lor este alături de ei: 
„Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe 
nume: ești al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu 
tine, și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, 
nu te va arde, și flacăra nu te va aprinde” (Isaia 43:1-2). 
„Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi pă-
răsi” (Evrei 13:5). Ei pot să Îi spună Tatălui lor toate ne-
voile lor: „În orice lucru, aduceți cererile voastre la cu-
noștința lui Dumnezeu” (Fil. 4:6). Urechea Lui este me-
reu deschisă la strigătul lor, iar mâna Lui este mereu în-
tinsă să le facă bine. Ca un Tată, El le dă o moștenire de-
osebită de moștenirile pământești, una „nestricăcioasă, 
și neîntinată, și care nu se poate veșteji” (1 Petru 1:4). 

O, ce fericire este să fii copil de Dumnezeu, să simți 
că „Dumnezeu este Tatăl meu! El mă iubește, mă iartă, 
este milostiv cu mine, mă păzește. Sunt apărat de orice 
rău. Oamenii răi și duhurile rele nu îmi pot face rău. 
Dumnezeu este adăpostul meu, mereu aproape de mine. 
El nu Se dă înapoi niciodată, nu este niciodată obosit, 
nu uită niciodată, și nu Se va schimba niciodată”. El 
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spune, „te iubesc cu o iubire veșnică” (Ier. 31:3). El va 
fi mereu lângă mine, câtă vreme voi umbla pe pământ, 
iar în final mă va lua să locuiesc pe vecie cu El, în palatul 
Lui ceresc. Ce lucruri mărețe din lumea de acum ar pu-
tea să se compare cu acestea?  

Cititorule, nu vrei să fii copil de Dumnezeu? Poți 
fi, dacă vii la Isus, căci „tuturor celor ce L-au primit [au 
venit la El], adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat 
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). 

Citește următoarele pasaje biblice: Psalmul 91; 
Ioan 1:12-13; Romani 8:14-17; 2 Corinteni 6:17-18; 
Evrei 12:5-12; 1 Ioan 3:1-2. 

VINO LA ISUS, CA SĂ POȚI MERGE ÎN RAI! 

Așa cum există un loc de pedeapsă pentru cei răi, 
tot așa există și un Rai al slavei pentru toți aceia care vin 
la Isus. În dragostea Lui mare pentru păcătoși, Dum-
nezeu L-a trimis pe Fiul Său nu doar ca să îi elibereze de 
Iad, ci și ca să îi facă fericiți și glorificați alături de El, 
pe vecie. Când un credincios moare, chiar dacă trupul 
lui se degradează, sufletul său merge imediat în pre-
zența Domnului Isus, un loc cu mult mai bun decât 
oricare altul. Cât de minunată este descrierea pe care 
Biblia o face Raiului! Ea ne spune că boala, întristarea 
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și moartea nu vor avea niciodată acces acolo; că îngrijo-
rările, temerile și anxietățile nu vor fi vreodată simțite 
acolo; că sărăcia, privațiunea, lipsa de blândețe și dez-
amăgirea nu vor fi experimentate niciodată în acel loc. 
Trupul care va învia din morți nu va mai „putrezi” și 
nu vom mai experimenta vreodată durere, oboseală sau 
îmbătrânire. Bătrânețea nu va fi caracterizată niciodată 
de slăbiciune, căci acolo va fi tinerețe perpetuă. Moar-
tea nu ni-i va mai răpi niciodată pe aceia pe care îi iu-
bim, căci moartea însăși va fi distrusă. Dar ceea ce este 
și mai bine este că acolo nu va mai exista păcat, ci toate 
inimile vor fi pline de dragoste sfântă față de Dumne-
zeu și unii față de alții. Orice persoană se va bucura 
acolo de părtășia cu toți ceilalți și vor fi fericiți împre-
ună, iar Dumnezeu însuși va locui printre ei. Toți oa-
menii buni din vremurile trecute vor fi acolo – martirii, 
apostolii, profeții. Acolo ne vom întâlni și cu îngerii și 
arhanghelii; și, mai mult decât orice altceva, acolo vom 
privi la Domnul Isus, în trupul Său omenesc glorificat 
– vom vedea fața Lui și vom fi împreună cu Domnul 
pe vecie. 

Pentru a ne arăta cât de glorios este Raiul, el este 
comparat cu un oraș cu străzile de aur, cu porți din 
pietre prețioase și pereți din smaralde și iaspis; este 
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comparat cu un paradis prin care curge un râu limpede 
precum cristalul, unde se află pomul vieții, care are 
frunze vindecătoare; este comparat cu un loc de odihnă 
după trudă, cu o casă a tatălui, un cămin fericit.  

„O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și 
bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi!” 
(Isaia 35:10) „Înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse și 
desfătări veșnice în dreapta Ta” (Ps. 16:11). Cele mai 
mari bucurii de pe pământ se vor termina în curând. Bo-
gățiile zboară aici, sănătatea se erodează, prietenii ne pă-
răsesc, iar moartea se atinge de toate lucrurile. În schimb, 
bucuriile Raiului sunt veșnice, veșnice, veșnice. 

Cititorule, acest Rai poate fi al tău. Isus este Cel 
ce păzește ușa și El a deschis-o larg, astfel ca toți păcăto-
șii să poată intra. Dacă nu vei veni la Isus, nu vei putea 
intra în Rai, căci El este ușa, singura ușă. Totuși, El te 
invită să vii la El. Da, oricât ai fi de vinovat și de stricat, 
Raiul poate și cu siguranță va fi al tău, dacă vii la Isus. 
„Vouă v-a fost trimis Cuvântul acestei mântuiri” (F.A. 
13:26). O, deci, vino la Isus, și vei avea parte de strălu-
cirea Raiului. 

Citește următoarele pasaje biblice: Ioan 14:1-6; 1 
Corinteni 15; 2 Corinteni 4:17-18; 2 Corinteni 5:1-4; 
Apocalipsa 21:22.
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3 
CINE ESTE ISUS? 

 

Aceasta este o întrebare de o importanță capitală, 
pentru că nimeni nu poate să asculte de invitația, 
„Vino la Isus”, fără să aibă o înțelegere corectă asupra 
Persoanei Lui. Mult din aceasta depinde de răspunsul 
pe care îl dăm la întrebarea - „Ce crezi tu despre Hris-
tos?” 

ISUS ESTE DUMNEZEU 

Înainte de a Se coborî aici pe pământ, El a avut din 
veșnicie toate perfecțiunile și trăsăturile Dumnezeirii. 
După cum Tatăl este Dumnezeu, și Isus este Dumne-
zeu. Aceasta este o mare taină, dar și un mare adevăr. 
Biblia afirmă clar acest lucru. El este denumit „Cuvân-
tul”, iar Ioan ne spune că „la început era Cuvântul, și 
Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumne-
zeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au 
fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut, n-a fost 
făcut fără El” (Ioan 1:1-3). De asemenea, „Cuvântul S-
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a făcut trup și a locuit printre noi” (Ioan 1:14). Vor-
bind despre Sine, Isus a spus că, „mai înainte ca să se 
nască Avraam, sunt Eu” (Ioan  8:58). El a vorbit despre 
slava pe care o avea alături de Tatăl înainte de înteme-
ierea lumii și a afirmat că „Eu și Tatăl una suntem” 
(Ioan 10:30).  

Ni se spune de asemenea că El este „oglindirea sla-
vei Lui” [a Tatălui] (Evrei 1:3), „chipul Dumnezeului 
celui nevăzut” (Col. 1:15), El este „Cel ce a fost arătat 
în trup” (1 Tim. 3:16), care este „același ieri și azi și în 
veci” (Evrei 13:8) și în care „locuiește trupește toată pli-
nătatea Dumnezeirii” (Col. 2:9). Isus, așadar, este 
Dumnezeu și este perfect în putere, înțelepciune și bu-
nătate. Nu există niciun lucru pe care El să nu îl poată 
face și, întrucât El nu Se poate schimba niciodată, El 
nu va fi niciodată necredincios făgăduințelor Lui. 

Acum, sărmane păcătos, exact acesta este Mântu-
itorul care îți lipsește. Dacă ai avea nevoie de cineva care 
să te protejeze de vreun mare pericol, ai merge la unul 
care este puternic. Cine este mai puternic decât Isus? 
Tot ceea ce Dumnezeu poate face, El poate face. Nu 
există dificultăți, pericole sau dușmani pe care El să nu 
fie în stare să îi cucerească pentru tine. Oricare ar fi 
slăbiciunile tale, puterea Lui este atotsuficientă.  
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Nu este cazul aici să te încrezi în vreun om plă-
pând, nici măcar în vreun înger, ci în Acela care este 
infinit mai presus decât oricare și decât toate ființele 
create – El este însuși mărețul Dumnezeu, care mântu-
iește cu putere. Am avea motive să ne fie frică dacă am 
avea de-a face cu vreo persoană care ar fi inferioară 
Mântuitorului nostru. Dar dimpotrivă, putem să ne 
simțim siguri când El mântuiește, căci El este Domnul 
cerurilor și al pământului. Cine ne poate face rău, dacă 
El făgăduiește să ne ajute?  

„Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi îm-
potriva noastră?” (Rom. 8:31). Puterea Lui, înțelep-
ciunea Lui, sfințenia și bunătatea Lui sunt toate folo-
site spre binele nostru, imediat ce noi venim la Isus. Cu 
un astfel de Mântuitor, nu se poate să pierim. „De 
aceea [El] și poate să îi mântuiască în chip desăvârșit pe 
cei ce se apropie de Dumnezeu prin El” (Evrei 7:25).  

Citește Ioan 1:1-3, 14; 8:58; 10:30; 17:5; Coloseni 
1:14-20; 2:9; 1 Timotei 3:16; Evrei 1:7:23-28; 13:8. 

ISUS ESTE OM 

Acest lucru este la fel de adevărat ca și acela că El 
este Dumnezeu. „Atât de mult a iubit Dumnezeu lu-
mea, că L-a trimis pe singurul Său Fiu” (Ioan 3:16). Iar 
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Isus, deși a fost „egal cu Dumnezeu”, „S-a dezbrăcat pe 
Sine Însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se aseme-
nea oamenilor” (Fil. 2:7). El a fost prorocit ca „om al 
durerilor” și denumit frecvent chiar de către Sine ca 
„Fiul omului”. El S-a făcut om ca să asculte de Legea pe 
care noi am încălcat-o și ca să sufere pedeapsa pe care 
noi o meritam. Întrucât nimeni nu Îl poate vedea pe 
Dumnezeu, El a trăit printre noi ca om astfel încât, 
prin atitudinea și comportamentul Lui, să avem o idee 
mai clară asupra lui Dumnezeu. Astfel, El a spus: „cine 
M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9). De 
aceea, El S-a făcut om așa încât, suferind ceea ce sufe-
rim noi, să fim siguri că El poate să ne înțeleagă. Astfel, 
citim despre El că, „prin faptul că El însuși a fost ispitit 
în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce 
sunt ispitiți” (Evrei 2:18) și că „n-avem un Mare Preot 
care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care, 
în toate lucrurile, a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat” 
(Evrei 4:15). 

Gândește-te, deci, la Isus ca fiind și om. Gândește-
te la moartea copilului acela din Evanghelie. Era singu-
rul fiu al unei văduve, care l-a condus la locul de îngro-
pare cu inima zdrobită. Cine este Omul care o vede de 
departe, I se face milă de ea, merge înaintea trupului 
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mort, îl înviază și îl dă înapoi mamei lui? Acel Om iu-
bitor, dar puternic, este Isus. Cine este Acela care stă 
înaintea unui grup de copilași și Își întinde cu atâta 
blândețe brațele, primindu-i și binecuvântându-i? Este 
Isus. Cine este Acela care a plâns la mormântul lui La-
zăr? Isus. Cine este Acela după care au alergat toți bol-
navii, săracii, Cel care i-a vindecat și i-a mângâiat pe 
toți, fără a refuza pe cineva? Isus. El este același: un Om 
iubitor, blând, plin de compasiune. 

Nu trebuie să îți fie teamă de El; este un Om, Fra-
tele tău. El este Cel care îți spune, „Vino la Mine”. As-
cultă de El, păcătosule! El este Dumnezeul măreț, capa-
bil să te mântuiască, dar El este și „omul durerilor”, plin 
de compasiune și dragoste. El știe, simte și se îndură de 
toate slăbiciunile, fragilitatea și temerile tale. El te încu-
rajează să nu îți fie frică. Ca Frate și Om, El este de o 
bunătate inimaginabilă și te îndeamnă: „Vino la Mine, 
vino la Mine”. O, nu-L trata cu indiferență pe un Prie-
ten atât de iubitor. Ascultă de El! Lasă-ți inima atinsă 
de blândețea Lui. Încrede-te în făgăduințele Lui. Vino 
la Isus acum! Bizuiește-te pe El ca Mântuitor al tău și 
ascultă de El ca Împărat al tău, iar El va fi pentru tine 
„Prietenul care ține la tine mai mult decât un frate” 
(Prov. 18:24). 
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Citește Isaia 53; Matei 26-27; Luca 7:11-15; Ioan 
3:16-17; Filipeni 2:5-11; Evrei 2:17-18. 

ISUS ESTE MÂNTUITORUL PĂCĂTOȘILOR 

„Adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvân-
tul, care zice: ‚Hristos Isus a venit în lume ca să îi mân-
tuiască pe cei păcătoși’” (1 Tim. 1:15). „Pe acest Isus, 
Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut 
Domn și Mântuitor” (F.A. 5:31). Această misiune L-a 
adus în lumea noastră rea. 

Dar cum mântuiește El? Prin a sta în locul nostru 
și a purta pedeapsa pe care noi am merita-o. Noi am în-
călcat Legea, dar El a împlinit-o perfect, căci El a fost 
„sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși” 
(Evrei 7:26). Noi suntem cei care merităm moartea 
pentru păcatele noastre. „Sufletul care păcătuiește, 
acela va muri” (Ezec. 18:20). Dar El a murit pentru noi. 
El Și-a dat „viața [ca preț de] răscumpărare pentru 
mulți!” (Marcu 10:45). Noi eram cei ce ne aflam sub 
blestem: „Blestemat este oricine nu stăruiește [conti-
nuă – n.trad.] în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca 
să le facă” (Gal. 3:10), dar El S-a făcut „blestem pentru 
noi” (Gal. 3:13). „El era străpuns pentru păcatele noas-
tre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care 
ne dă pacea, a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem 
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tămăduiți” (Isaia 53:5). „El a purtat păcatele noastre în 
trupul Său, pe lemn” (1 Petru 2:24). 

Iată de ce S-a făcut El om, a fost „disprețuit și pă-
răsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința” 
(Isaia 53:3). El a „purtat suferințele noastre” (Isaia 
53:4). Iată de ce a suferit El ispita, a oftat în grădina 
Ghetsimani, a vărsat stropi mari de sânge în agonia Sa, 
a fost lovit, scuipat, încoronat cu spini și țintuit pe 
cruce. El Și-a dat „viața [ca preț de] răscumpărare pen-
tru mulți”. Noi eram robi – El a venit ca să ne elibereze. 
Dar prețul pe care El l-a plătit a fost însuși sângele Lui.  

„Răscumpărați... cu sângele scump al lui Hristos” 
(1 Petru 1:19). Noi eram captivi în închisoarea păcatu-
lui, condamnați la moarte, dar El a părăsit tronul Tată-
lui Său, a venit și a stat în apărarea noastră, spunând: 
„Voi muri Eu pentru ei, astfel ca ei să poată fi iertați și 
să trăiască veșnic”. Iar acum, că El S-a întors la gloria Sa 
cerească, El trăiește pentru a ne mântui și păzi. El ve-
ghează asupra noastră, ne vorbește prin Cuvântul și 
prin Duhul Său, ascultă rugăciunile noastre, ne apără 
cauza, ne ajută în slăbiciunile noastre, și „trăiește puru-
rea ca să mijlocească” pentru noi (Evrei 7:25).  

Astfel, El ne mântuiește atât prin moartea cât și 
prin viața Lui. El a plătit toată datoria noastră și este 
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gata să ne împlinească toate nevoile. El îi mântuiește pe 
aceia care își pun încrederea în El pentru a fi salvați din 
țepușul morții, și îi eliberează de condamnarea ce va fi 
rostită în Ziua Judecății. Ei trebuie să se înfățișeze îna-
intea Judecătorului ca niște păcătoși vinovați, dar dacă 
putem să folosim acest apel către El, „eu mă încred în 
Isus, care a murit pentru mine”, atunci El ne va declara 
imediat achitați pe deplin, iertați și mântuiți complet. 

Cititorule, El îți spune: „sărmane păcătos, ești în 
pericolul Iadului; ți-am adus iertare fără plată, obținută 
cu sângele Meu. Am murit pentru tine. Pot să te mân-
tuiesc. Vino la Mine!” 

Citește Isaia 53; Faptele Apostolilor 10:34-43; 
13:16-41; Romani 5; Galateni 3:13; 1 Timotei 1:15; 
Evrei 9:11-28; 1 Petru 1:18-19; 2:14. 

ISUS ESTE SINGURUL MÂNTUITOR 

Isus a spus: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Ni-
meni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6). Nu 
putem obține iertarea de la Dumnezeu decât prin a veni 
la Isus. Toată îndurarea lui Dumnezeu pentru cei păcă-
toși a fost pusă în mâinile lui Hristos, astfel că nimeni nu 
poate să o capete decât de la El. Unii Îl ignoră pe Isus, 
dar speră să primească îndurarea lui Dumnezeu. Totuși, 
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dacă ei Îl resping pe Isus, resping astfel și îndurarea. Pen-
tru ei, Dumnezeu nu va fi decât un Judecător fără milă, 
„un foc mistuitor” (Evrei 12:29).  

Faptele noastre bune nu ne pot mântui. Până și 
cele mai bune dintre ele sunt păcătoase; apoi, chiar 
dacă ar fi perfecte, ele nu pot ispăși păcatele trecutului. 
Pavel spune că „nimeni nu va fi socotit neprihănit îna-
intea Lui, prin faptele Legii” (Rom. 3:20). Dacă am pu-
tea să mergem în Rai prin meritele noastre, de ce să mai 
fi murit Hristos? Am fi putut să ne mântuim singuri. 
O, nu te încrede în faptele tale bune, în caracterul tău, 
în onestitatea și dărnicia ta – nimic nu te poate mântui, 
decât neprihănirea și moartea lui Isus. 

Unii cred că vor fi mântuiți pentru că ei au fost 
botezați, pentru că se împărtășesc, pentru că ei citesc 
Biblia, păzesc Sabatul și merg la biserică. Mulțimi de 
oameni au făcut asta și totuși ei sunt acum în Iad, pen-
tru că n-au venit niciodată la Isus. Nicio împărtășanie, 
nicio ceremonie religioasă, niciun crez și nicio biserică 
nu poate mântui. Nimeni nu poate mântui, cu excep-
ția lui Isus. 

Unii se bizuie pe preotul lor. Ce tristă greșeală! 
Sărmane om, și el are nevoie de Mântuitor. El nu-și 
poate mântui propriul suflet, cu cât mai puțin pe al 
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tău. Nimeni nu îți poate oferi iertarea, decât Isus.  

Numai sângele Lui poate curăța de păcat. Unii se 
roagă la sfinți, la îngeri sau la Fecioara Maria, dar cine 
poate spune dacă ei pot să audă măcar un singur suflet 
care li se adresează? Și chiar dacă ei ar putea auzi rugă-
ciunile, pot ei să mântuiască sufletul? 

Biblia ne spune clar că „este un singur mijlocitor 
între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos” (1 
Tim. 2:5). „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu 
este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care tre-
buie să fim mântuiți” (F.A. 4:12). Așadar, nu căuta 
mântuirea la nimeni altul. 

Încrede-te doar în Isus. El stă pe un tron de îndu-
rare și îi invită pe toți sărmanii păcătoși să vină acum la 
El. Numai El poate da iertarea. De ce, atunci, te oprești 
să te adresezi unor păcătoși ca tine, sau chiar îngerilor, 
când nicio altă ființă nu te poate ajuta, decât Isus? Nu 
ai nevoie de nimeni care să te aducă în prezența Lui. 
Cerșetorul și prințul, negrul și albul, cel neștiutor de 
carte și cel învățat, cei îmbrăcați în zdrențe și cei ce um-
blă în mătăsuri, toți sunt bineveniți, în mod egal. Toți 
sunt invitați. Păcătuiești dacă te uiți altundeva pentru 
a primi ajutor. El spune: „Întoarceți-vă la Mine, și veți 
fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului!” 
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(Isaia 45:22). Ia-ți privirea de la oameni și de la meritele 
tale; privește numai la Isus, căci numai El poate mân-
tui! 

Citește Faptele Apostolilor 4:8-12; Romani 3:20-
28; Galateni 2:16; Filipeni 3:9; 1 Timotei 2:5-6. 

ISUS ESTE UN MÂNTUITOR IUBITOR 

Nu poate exista o dovadă mai categorică asupra 
acestui lucru decât că El a venit din Cer pentru a suferi 
și a muri. Propriile Sale cuvinte au fost acestea: „Nu 
este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pen-
tru prietenii săi” (Ioan 15:13). De ce să părăsească El 
Cerul sfânt pentru a veni într-o lume păcătoasă, cânte-
cele îngerilor pentru a fi confruntat cu ispitirile diavoli-
lor și un tron de glorie pentru a avea parte de o cruce a 
agoniei? Numai datorită dragostei. Dragostea, și asta 
nu față de prieteni, ci față de dușmani: „Dar Dumne-
zeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe 
când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru 
noi” (Rom. 5:8). El Și-a arătat dragostea blândă într-o 
mie de modalități când a fost aici pe pământ - făcând 
bine mereu, vindecând tot felul de boli, neîntor-
cându-i vreodată spatele celor sărmani și celor întris-
tați, ci fiind mereu „Prietenul păcătoșilor”. O, cum a 
plâns El pentru Ierusalim, gândindu-Se la păcatele lui 
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și la necazurile care aveau să vină asupra lui. Când Se 
afla în agonia morții, cât de blând i-a vorbit El tâlharu-
lui care se pocăia de lângă El și cu ce blândețe S-a rugat 
pentru ucigașii Lui, care-L batjocoreau: „Tată, iartă-i, 
căci nu știu ce fac!” (Luca 23:34). Ar fi putut foarte 
ușor să cheme o armată de îngeri pentru a-L elibera, dar 
dacă El n-ar fi murit, noi n-am mai fi putut fi mântuiți 
și, de aceea, pentru că El ne-a iubit, a băut cupa amară 
până la capăt. Acum, că El a înviat, dragostea Lui față 
de păcătoși este la fel de mare. Dragostea Îl determină 
să mijlocească pentru noi, să aibă milă de noi, să trimită 
Duhul Lui ca să ne ajute, să aibă răbdare în har — și să 
ne mântuiască. 

El te iubește; El a murit pentru tine1; El te privește 
cu milă; te cheamă să vii la El. Dragostea Lui te-a scutit de 
moarte până acum, chiar dacă L-ai respins. Dragostea Lui 
este ceea ce îți îndură păcatele, și chiar în această clipă te 
îndeamnă să accepți o iertare obținută prin sângele Lui. 
Dacă ai avea un prieten care să își fi cheltuit toată averea 
pentru a te elibera din închisoare sau și-ar fi riscat viața 
pentru a o salva pe a ta, l-ai trata cu indiferență? Dar Isus 

 
1 El a murit pentru tine – moartea și învierea lui Hristos sunt afirmate către toți 
oamenii ca fiind singura modalitate de mântuire din păcat. Ar trebui să ne sme-
rească faptul că, totuși, lucrarea lui Hristos este eficace doar pentru poporul Lui, 
adică pentru aceia care se pocăiesc de păcatele lor și își pun credința în Isus, prin 
lucrarea plină de har a Duhului Lui. 
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a făcut cu mult mai mult. El a murit pentru a te răscum-
păra din blestemul veșnic și pentru a te face fericit pe vecie 
în Rai. El vine la tine și, arătându-ți semnele rănilor Sale, 
îți spune: „Iată cum te iubesc, păcătosule. Încă te iubesc. 
Vino la Mine, ca să te mântuiesc din păcat și Iad!” 

O, nu respinge un Mântuitor care are atâta har 
față de tine. Nu călca în picioare o dragoste atât de mi-
nunată. Nu te vei întâlni niciodată cu un prieten ca El. 
Încrede-te în El! Iubește-L! Îl vei găsi întotdeauna plin 
de compasiune și blândețe. El te va mângâia, te va călă-
uzi, te va proteja și te va mântui, în ciuda tuturor peri-
colelor și a întristărilor vieții, te va elibera din boldul 
morții, și apoi te va face fericit pe vecie în Rai. O, vino 
la acest Mântuitor iubitor! 

Citește Luca 19:41-44; 23:33-43; Ioan 10:1-30; 
15:12-15; Romani 5:6-8; Efeseni 3:17-19. 

ISUS VA FI JUDECĂTORUL NOSTRU 

„Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului 
de judecată al lui Hristos” (2 Cor. 5:10). Omul dureri-
lor va veni din nou, de data aceasta ca Dumnezeu al sla-
vei, și „toate Neamurile vor fi adunate înaintea Lui” 
(Matei 25:32). „Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl 
va vedea; și cei ce L-au străpuns” (Apoc. 1:7). 
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Cât de încurajator este acest adevăr pentru cei cre-
dincioși. El este chiar Persoana la care ei au venit și, 
când Îl vor vedea pe scaunul de domnie, se vor bucura, 
căci cel mai bun Prieten al lor, care le-a promis că îi va 
mântui, va fi Judecătorul lor și, de aceea, ei se vor simți 
în siguranță. Dar cât de îngrozitor va fi pentru aceia 
care L-au respins! Cât de înfricoșătoare va fi privirea 
Lui care le va reproșa celor care L-au străpuns că L-au 
respins și au păcătuit. Cât de groaznic să audă vocea 
care acum le spune, „veniți la Mine”, declarând atunci, 
„depărtați-vă de la Mine, blestemaților!” 

Să presupunem că un pușcăriaș este chemat în cu-
rând la judecată pentru o crimă pentru care va primi 
pedeapsa la moarte prin executare. El este vizitat de un 
om simplu, dar caracterizat de o mare bunătate, a cărui 
inimă pare să abunde de milă față de cel întemnițat. El 
s-a străduit foarte mult în timpul judecății pentru eli-
berarea celui vinovat. El îi spune ce a făcut și îi dove-
dește că este o persoană de încredere. El îl asigură că este 
capabil să îi obțină achitarea sau iertarea, cu condiția ca 
pușcăriașul să dorească acest lucru. El spune: „Te rog, 
lasă-mă să vin eu înaintea judecătorului și să vorbesc în 
numele tău. Lasă-mă să pledez eu în apărarea ta. Am 
salvat mulți pușcăriași ale căror rele au fost la fel de 
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mari ca ale tale; eu pot să te salvez. Nu-ți cer nicio plată. 
Fac lucrul acesta doar din dragoste. Fii de acord și lasă-
mă să te ajut!” Dar pușcăriașul citește, vorbește sau 
doarme, ignorând prezența și vorbele acestui prieten. 
El vine din nou și din nou, dar pușcăriașului nu-i plac 
vizitele sale și, prin acțiunile lui, îi cere să nu mai vină și 
să nu îl mai deranjeze. Judecata se apropie, iar pușcări-
așul este adus înaintea judecătorului. El privește la ju-
decător, îmbrăcat în roba sa de lucru și vede că, de fapt, 
este chiar acel prieten disprețuit de el, care venise în ce-
lula lui. Dar acum înfățișarea lui este serioasă și vocea 
severă. Acela care a fost refuzat ca prieten, acum îi stă 
înainte numai ca judecător. 

Păcătosule, Cel care va acționa în ziua de apoi ca 
Judecător pe marele scaun de domnie, este Cel care as-
tăzi vine în închisoarea ta și Se oferă să fie Mântuitorul 
Tău. El dorește să te apere și îți promite o eliberare fără 
plată și deplină când judecata va avea loc. Nu-L refuza, 
căci curând va trebui să stai înaintea Lui la judecată! În-
crede-te în El ca Avocat al tău, dacă nu vrei să tremuri 
înaintea Lui ca Judecător al tău! Acceptă invitația Lui, 
dacă vrei să nu Îl auzi pronunțând condamnarea ta! 
Primește-L acum cu bucurie în inima ta, astfel ca El să 
îți spună bun venit mai apoi în Împărăția Lui.  
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Citește Matei 25:31-46; 2 Corinteni 5:10; 1 Tesa-
loniceni 4:16-18; Apocalipsa 1:7. 

  



47  

4 
UNDE ESTE ISUS?  

 

Iată ce spunea Iov: „Oh! dacă aș ști unde să-L gă-
sesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul Lui de dom-
nie” (Iov 23:3). Este acesta și limbajul tău, sărmane pă-
cătos? Ești nerăbdător să știi unde să Îl găsești pe Isus? 
El nu mai este pe pământ în formă omenească, ci S-a 
întors la Cer. Acolo Îl poți găsi, stând pe un tron al în-
durării, nerăbdător să le dea viața veșnică tuturor ace-
lora care vin la El.  

Ai putea să crezi că este prea departe ca să poți 
ajunge acolo, dar rugăciunile păcătoșilor pot ajunge la 
Cer chiar în momentul când sunt rostite, și sunt ascul-
tate de Isus cu o atenție blândă. Totuși, dacă asta ți s-ar 
părea greu de înțeles, poți fi sigur că Isus Se află nu doar 
în Cer, ci și pe pământ. El este Dumnezeu și, prin ur-
mare, este peste tot. El le-a spus ucenicilor Lui: „Eu 
sunt cu voi în toate zilele” (Matei 28:20). El este mereu 
prezent printre noi. Isus este în camera de spital, gata să 
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îl mângâie pe ucenicul aflat în suferință, care stă lungit 
din cauza bolii și a durerii. Isus este în locul de taină în 
care păcătosul s-a retras pentru a-și mărturisi păcatele, 
și El este nerăbdător să declare: „Iertate îți sunt păca-
tele! Credința ta te-a mântuit, mergi în pace” (Luca 
7:48, 50). În biserică sau în camera unde mulți sau pu-
țini s-au adunat pentru laudă și rugăciune, acolo este și 
Isus, nerăbdător să le acopere nevoile. „Căci acolo 
unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și 
Eu în mijlocul lor” (Matei 18:20). 

Cititorule, El este aproape de tine. Acum, când 
ochii tăi citesc această pagină, El stă lângă tine. El îți 
șoptește la ureche și te cheamă să Îl cauți. Dacă ești ne-
răbdător să Îl găsești, n-ai de făcut o călătorie lungă, nu 
este nevoie să treacă timp îndelungat înainte ca strigă-
tul tău să ajungă la urechile Sale. El este mai aproape 
decât prietenul care stă lângă tine, căci El este chiar 
lângă inima ta. Oriunde ai merge, El te urmează, mâna 
Lui stă întinsă pentru a-ți da binecuvântări, și El ți le dă 
fără plată. El îți măsoară pașii și știe când stai jos, fiind 
totdeauna dornic să-ți facă bine. Dimineața, El stă la 
căpătâiul tău, oferindu-Se să te îmbrace cu haina nepri-
hănirii Sale; când te așezi la masă, El îți cere să mănânci 
acea pâine a vieții care îți va salva sufletul de la moarte. 
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El este atât de aproape de tine încât El va vedea primul 
tău efort, slab, de a veni la El, și Își va întinde mâna ca 
să te ajute. El este atât de aproape de tine încât va vedea 
prima ta lacrimă de pocăință și primul suspin în căuta-
rea iertării. El este atât de aproape de tine încât, înainte 
ca tu să Îl chemi, El va răspunde și, pe când tu încă Îi 
vorbești, El deja te ascultă. Păcătosule, oriunde te-ai 
afla, acolo este și Isus, așa încât, în orice țară, în orice 
circumstanță te-ai afla, ziua sau noaptea, acasă sau prin-
tre străini, poți veni la Isus. 

Citește Psalmul 139; Isaia 65:24; Matei 18:20; 
28:20; Ioan 14:18-23. 
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5 
CE ÎNSEAMNĂ                             
SĂ VII LA ISUS? 

 

S-au spus multe despre a veni la Isus, dar cum pot 
să vin? El este în Cer – cum aș putea să merg acolo să Îi 
vorbesc? Mi s-a spus și că El este pretutindeni, dar eu 
nu-L pot vedea. Cum să merg la El? Dacă ar fi aici pe 
pământ, așa cum a fost odată, n-aș avea nicio problemă 
să merg la El. Mi-aș vinde tot ce am pentru a plăti pen-
tru călătoria mea; aș merge sute de kilometri și n-ar 
exista nimic care să mă împiedice. Aș pleca imediat. Aș 
merge la El și mi-aș face loc prin mulțime, așa cum bol-
navii obișnuiau să facă pentru a fi vindecați.  

M-aș pleca înaintea Lui, m-aș agăța de haina Lui 
sau de picioarele Lui, și aș spune: „Doamne Isuse, mân-
tuiește-mă. N-am venit să fiu vindecat de orbire sau de 
vreo neputință trupească ori de lepră, ci de păcat. 
Inima îmi este bolnavă de nelegiuire. Sunt în pericolul 
mâniei lui Dumnezeu și al condamnării veșnice. 
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Doamne, mântuiește-mă, căci altfel pier”. Dar iată, 
Isus nu mai trăiește printre noi și nu pot înțelege ce în-
seamnă să vin la El. 

Dragă cititorule, fă toate acestea în inima ta, și as-
tfel vei veni la Isus. Care crezi că ar fi avantajul de a 
merge la El, a cădea înaintea Lui, a te agăța de haina Lui 
și a-I vorbi așa cum au făcut cei bolnavi și neputincioși? 
Nu ca să Îi comunici nevoile tale? Dar El le cunoaște 
deja.  

Poți să Îl faci să înțeleagă că vrei ca El să te mântu-
iască și fără toată această trudă. Gândește-te la El, lasă-
ți inima să fie cuprinsă de respect față de El, și strigătul 
tău să se ridice la El, ca și cum L-ai vedea înaintea ochi-
lor. Fii plin de zel ca și cum ar exista înaintea ta o mul-
țime mare care L-ar înconjura și prin care ai dori să îți 
faci loc. Cheamă-L la fel cum L-a strigat acel orb care, 
deși nu L-a văzut, a spus: „Isuse, Fiul lui David, ai milă 
de mine!” (Luca 18:38). 

Ești într-o situație mult mai bună decât cei care au 
trăit pe vremea când El S-a aflat pe pământ. Adesea ei 
trebuiau să călătorească mult. Uneori nu puteau 
ajunge aproape de El, din cauza presiunii oamenilor. 
Dar tu ai putea să Îl ai pentru tine ca și cum n-ar mai 
exista niciun alt păcătos care să aibă nevoie de El.  
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El este mereu aproape și gata să răspundă chemă-
rii; și, deși nu-L poți vedea, El te vede, îți cunoaște toate 
simțămintele și aude tot ce spui.  

A veni la Isus înseamnă exprimarea dorinței inimii 
după El. Înseamnă a-ți conștientiza păcatul și ruina; a 
crede că El este capabil și dornic să te ierte, să te mân-
gâie și să te salveze; a-I cere să te ajute și să te încrezi în 
El ca Prietenul tău.  

A veni la El înseamnă a avea aceleași simțăminte și 
dorințe ca și cum El ar fi prezent în mod vizibil înaintea 
ta, iar tu ai veni și L-ai implora să te binecuvânteze, 
chiar dacă nu Îi vezi fața sau nu Îi auzi vocea. Păcăto-
sule care te pocăiești2, chiar dorința ta de a fi iertat, ru-
găciunea ta - „Isuse, mântuiește-mă!” – înseamnă să vii 
la El. 

VINO ÎN RUGĂCIUNE 

Deși nu Îl poți vedea pe Isus, poți să Îi vorbești. 
Poți să te rogi Lui. Dumnezeu ne-a permis, ba chiar ne-
a poruncit să facem asta. Ce privilegiu mare să ne fie 

 
2 Păcătos care se pocăiește – „Pocăința mântuitoare este un har mântuitor (F.A. 
11:18), prin care un păcătos care își conștientizează cu adevărat păcatele (F.A. 2:37) 
și înțelege îndurarea lui Dumnezeu manifestată în Hristos (Ioel 2:13), se întoarce 
de la păcat la Dumnezeu cu durere și ură față de păcat (Ier. 31:18-19), și cu toată 
voința îndreptată să asculte de El (Ps. 119:59)” – extras din Catehismul lui Spur-
geon, Întrebarea 70; disponibil în limba engleză la CHAPEL LIBRARY. 
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permis să vorbim cu Dumnezeu. „Cheamă-Mă în ziua 
necazului” (Ps. 50:15). „Vegheați și rugați-vă” (Matei 
26:41). „Rugați-vă neîncetat” (1 Tes. 5:17). Rugăciu-
nea nu înseamnă să rostești propoziții alese, bine aran-
jate. Cea mai simplă exprimare a inimii tale înseamnă a 
te ruga. Acele dorințe, în ele însele, chiar nerostite, în-
seamnă să te rogi. Nu trebuie să aștepți până vei intra 
într-o biserică; poți să te rogi oriunde ai fi.  

Iar Isus este mereu nerăbdător să primească rugă-
ciunile bieților păcătoși, așa că nici măcar una dintre 
acestea nu Îi scapă. Urechea Lui este mereu deschisă. 
Este dificil să poți ajunge să le vorbești regilor și prinți-
lor; ei te pot primi în audiență numai în anumite mo-
mente, și numai câteva persoane au permisiunea de a se 
apropia de ei. Dar la Isus toți pot veni cu cererile lor, 
indiferent dacă sunt săraci și disprețuiți, și pot veni la 
El oricând. Oricare ar fi lucrurile bune pe care le vrei 
pentru sufletul tău, roagă-te. Roagă-te pentru iertare, 
pentru o inimă nouă, pentru credință, pentru sfințe-
nie, pentru mângâiere. Nu te poți ruga în zadar. Poți fi 
sigur că astfel de rugăciuni vor primi răspuns. Sunt 
unele lucruri pe care nici măcar Dumnezeu nu le poate 
face. El nu poate păcătui, și nu poate refuza să asculte 
rugăciunea unui biet păcătos, căci El a promis: „Cereți, 
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și vi se va da”, a spus Isus. Cuvântul Lui declară că El 
„nu Se poate tăgădui singur” (2 Tim. 2:13). Deci, fii 
încurajat să te rogi. Oricât de stricat și de neajutorat te 
crezi, nu ești prea rău ca să te rogi. Roagă-te, chiar dacă 
nu poți să rostești nimic altceva decât o cerere ca 
aceasta: „Mântuiește-mă, Doamne, căci altfel pier!”  

Fă-ți un obicei din a te ruga. Găsește-ți un loc 
unde poți fi singur. „Ci tu, când te rogi, intră în odăița 
ta, încuie-ți ușa...” (Matei 6:6). Trezește-te înainte de a-
ți începe lucrul zilei astfel încât să ai timp să te rogi. 
Deschide-ți inima înaintea lui Dumnezeu. Spune-I cât 
ești de rău, neajutorat și stricat. Mărturisește-ți păcatele 
și strigă după iertare. Citește Biblia și cere acea sfințenie 
care este încurajată în ea. Spune-I lui Dumnezeu: 
„Doamne, sunt neștiutor, învață-mă! Inima îmi este 
împietrită, înmoaie-o Tu! Convertește-mă prin Duhul 
Tău Sfânt. Ajută-mă să vin la Isus – să cred în El, să Îl 
iubesc și să Îl ascult. Mântuiește-mă de păcat și pregă-
tește-mă pentru Cer!” Și lasă-ți inima să se înalțe adesea 
către Dumnezeu pe tot parcursul zilei, chiar și când ești 
în mijlocul treburilor necesare. „Rugați-vă neîncetat” (1 
Tes. 5:17). Dacă răspunsul nu pare să vină imediat, con-
tinuă să te rogi, căci succesul este sigur. Un suflet care se 
roagă nu poate să se piardă vreodată. Nu poți pieri atâta 
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vreme cât Îl cauți cu sinceritate pe Isus, spunând, 
„Doamne, ai milă de mine, păcătosul” (Luca 18:13). 

Citește Psalmul 55:17; 65:2; 102:17; Matei 6:5-6; 
Luca 18:1-14; Faptele Apostolilor 10:9; Filipeni 4:6; 1 Te-
saloniceni 5:17. 

VINO CU ÎNDRĂZNEALĂ ÎN RUGĂCIUNE 

Este un lucru minunat ca niște ființe atât de păcă-
toase ca noi să primească permisiunea de a se ruga. 
Atunci când vedem cine suntem noi și cine este Dum-
nezeu, putem foarte bine să tremurăm când venim la 
El, și să ne temem că El ne va respinge. Dar El ne-a în-
curajat să venim, ba chiar „să ne apropiem dar cu de-
plină încredere de scaunul harului” (Evrei 4:16). Asta 
nu înseamnă că trebuie să venim fără a avea reverență 
și umilință profundă, ci că suntem chemați să ne rugăm 
cu o convingere deplină că Dumnezeu ne va răspunde. 

În Biblie există multe exemple de răspuns la rugă-
ciune. Ezechia s-a rugat, și armata lui Sanherib a fost 
lovită de moarte. Ilie s-a rugat, și focul s-a pogorât din 
Cer pentru a arde jertfa. Apostolii s-au rugat, și Duhul 
Sfânt S-a pogorât asupra lor cu daruri miraculoase. Bi-
serica s-a rugat, și Petru a fost eliberat din închisoare 
printr-un înger. Noi nu trebuie să așteptăm ca tot ceea 
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ce cerem cu privire la această viață să ne fie dat, căci ade-
sea ne dorim lucruri care ne-ar răni. Putem fi siguri, to-
tuși, că Dumnezeu ne va da ceea ce este cel mai bun.  

Dar când ne rugăm cerând binecuvântări pentru 
sufletele noastre – pentru iertare, sfințire, mântuire – 
putem fi siguri de răspuns, căci ni se spune că, dacă ce-
rem ceva după voia lui Dumnezeu, El ne aude; și ni se 
mai spune că Dumnezeu „dorește ca nici unul să nu pi-
ară” (2 Petru 3:9). 

Isus a spus: „Cereți, și vi se va da” (Matei 7:7) și 
„orice veți cere în Numele Meu, voi face” (Ioan 14:13). 
El Se roagă pentru noi. Cele mai bune rugăciuni ale 
noastre sunt de departe mult prea nedemne ca Dum-
nezeu să le ia în seamă, dar El le ascultă pentru că Isus 
pledează pentru noi. Dacă ai scrie o petiție către un 
rege, dar nimeni de la palat nu te cunoaște, și dacă ai fi 
îmbrăcat în zdrențe, după ce ți-ai dat toate silințele, iar 
scrisoarea ta ar fi acoperită cu pete, nu-i așa că te-ai 
teme că cererea nu-ți va fi admisă niciodată, sau chiar 
că nu ți-ar fi citită vreodată? Dar dacă am presupune că 
fiul regelui ar veni și ar spune: „Eu însumi îți voi pre-
zenta petiția și îi voi cere tatălui meu să o aprobe”?  

Isus face asta. El Îi prezintă Tatălui rugăciunile 
noastre slabe și spune, „Binecuvântează-L pe acest biet 
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păcătos de dragul Meu, și acceptă-i cererea”. Iar nouă 
ni se spune că Tatăl Îl ascultă „totdeauna” (Ioan 
11:42). „El trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei” 
(Evrei 7:25). 

Bucură-te tremurând, păcătosule întristat! Ai un 
Prieten la curtea Regelui. Oricât de nevrednice ar fi ce-
rerile tale, Isus Se roagă pentru tine, iar rugăciunile Lui 
izbândesc întotdeauna. Ce altceva ai avea nevoie pen-
tru a fi încurajat? Vino, deci, „cu deplină încredere la 
scaunul harului, ca să capeți îndurare și să găsești har, 
pentru ca să fii ajutat la vreme de nevoie” (Evrei 4:16). 

Citește 1 Împărați 18:21-39; 2 Împărați 19; Matei 
7:7-11; Ioan 14:13-14; 17; Faptele Apostolilor 1:13-14; 
2:1-4; 12:5-17; Evrei 4:14-16; 7:25; 1 Ioan 5:14. 

VINO CU CREDINȚĂ 

În Noul Testament citim foarte mult despre cre-
dință. Ni se spune că suntem „îndreptățiți prin cre-
dință”, „mântuiți prin credință”, și primim chemarea: 
„crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit” (F.A. 16:31). 
Credința este încrederea, bizuirea pe ceva. Dacă îmi este 
foame și un bun prieten îmi oferă ceva de mâncare, spu-
nându-mi că este o pâine, dar are o culoare întunecată, 
iar eu nu pot vedea, totuși, dacă încep să mănânc din 
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ea, aceasta este credință. Mă încred în cuvântul lui. 
Dacă aș fi bolnav și doctorul mi-ar da un medicament, 
spunându-mi că mă va însănătoși, când îl beau, am cre-
dință. Am crezut sau am avut încredere în priceperea 
doctorului. 

Isus a venit în lume ca să moară pentru păcătoși. 
El spune: „Crede în Mine. Am obținut pentru tine o 
iertare deplină, așa că poți fi liber. M-a costat propriul 
sânge pentru asta, dar tu ești binevenit să o capeți. Dacă 
vei asculta de cuvintele Mele și te vei încrede în protec-
ția Mea, Mă voi angaja să te salvez de la moarte și Iad. 
Eu chiar sunt capabil să fac acestea. Iată pâinea pe care 
să o mănânci, care te va face să trăiești pe vecie; iată me-
dicamentul care îți va vindeca boala sufletului, astfel ca 
să nu mori niciodată. Vino la Mine – crede în Mine, și 
vei fi mântuit”. 

Credința înseamnă a crede ceea ce Isus spune. 
Credința înseamnă a veni la Isus. El a murit pentru 
tine. Crede în El și însușește-ți beneficiile morții Lui. El 
a deschis ușa închisorii tale. Crede lucrul acestea, și fugi 
din ea. El este gata să poarte povara în locul tău. Crede 
aceasta, și aruncă păcatele tale asupra Lui. El a plătit 
toată datoria ta. Bucură-te! El îți aduce mântuirea și 
spune: „Eu voi fi al tău, dacă vrei”. Întinde-ți mâna și 
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primește-L cu o inimă recunoscătoare. Ca și fiul risipi-
tor din pildă, te-ai rătăcit departe de casă; dar Isus a ob-
ținut pentru tine permisiunea ca să te poți întoarce. 
Spre gloria Lui, Tatăl tău este gata să te primească îna-
poi. Crede lucrul acesta și spune: „mă voi scula, mă voi 
duce la Tatăl meu” (Luca 15:18). 

Tu dorești să ți se acorde încredere de către cei din 
familia ta; te-ai simți jignit dacă ei ar pune la îndoială 
cuvintele tale. Tot așa, Isus dorește să Îl crezi atunci 
când El spune: „Sărmane păcătos, Eu sunt în stare și 
dornic să te mântuiesc. Vino la Mine!”  

Nu Îl întrista prin a nu crede Cuvântul Lui. Dacă 
nu vii pentru că tu crezi că ești un păcătos prea mare, 
de fapt tu insinuezi că El nu ar putea să te mântuiască, 
deși El ne spune că „poate să îi mântuiască în chip de-
săvârșit pe [toți] cei ce se apropie de Dumnezeu prin 
El” (Evrei 7:25). Îl faci mincinos dacă nu Îl crezi. Crede 
că ceea ce promite, El va și împlini cu adevărat. Mergi 
la El chiar acum. Spune-I: „Doamne, cred; ajută necre-
dinței mele. Tu poți să mântuiești în chip desăvârșit – 
mântuiește-mă!” 

Citește Ioan 3:14-48; Faptele Apostolilor 16:30-31; 
Romani 5:1; Evrei 11.  
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VINO AȘA CUM EȘTI, CA UN PĂCĂTOS 

Poate că vei spune, „Cum aș putea eu, care sunt 
un păcătos atât de mare, să îndrăznesc să mă apropii de 
Isus cel sfânt? Va permite El ca un nelegiuit atât de 
mare să vină la El? Nu ar trebui să mai aștept până voi 
fi mai pregătit?” 

Dragă păcătosule, chiar păcătoșenia ta este dovada 
că ești cel mai pregătit pentru a veni la El. Ceea ce tu 
crezi că ar fi un obstacol, de fapt este cel mai mare mo-
tiv de încurajare pentru tine, căci „Hristos Isus a venit 
în lume ca să îi mântuiască pe cei păcătoși” (1 Tim. 
1:15) și, astfel, să îi mântuiască pe aceia ca tine. „N-am 
venit să îi chem la pocăință pe cei neprihăniți ci pe cei 
păcătoși” (Luca 5:32). Nu că nu ar exista cineva care ar 
putea fi cu adevărat neprihănit, ci că sunt mulți care se 
cred pe ei înșiși astfel, și acest gen de persoane nu vor fi 
primite niciodată de Hristos. Trebuie să venim la El cu 
adevăratul nostru caracter. Suntem mari păcătoși. Am 
încălcat legile lui Dumnezeu. Ne-am complăcut în stri-
căciune în inimile noastre și în comportamentul nos-
tru; am stins Duhul și am disprețuit dragostea lui Isus. 
Orice facem este plin de imperfecțiuni. Nu putem să 
ne facem curați pe noi înșine. Dacă venim la Isus pre-
tinzând că suntem neprihăniți, tot ce facem este să Îl 
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batjocorim. În loc să gândim că suntem „bogați, ne-am 
îmbogățit, și nu ducem lipsă de nimic”, trebuie să ve-
nim ca aceia care sunt „ticăloși, nenorociți, săraci, orbi 
și goi” (Apoc. 3:17). Așa trebuie să venim la Isus și să 
ne mărturisim lipsa meritelor. 

Într-una dintre pildele Sale, El a vorbit pe de-o 
parte despre un om care se considera neprihănit, care Îi 
mulțumea lui Dumnezeu că el era mai bun decât alții 
și, pe de altă parte, despre un păcătos zdrobit în inima 
lui, care nu îndrăznea să își ridice privirea către Cer, ci 
se lovea în piept spunând: „Dumnezeule, ai milă de 
mine, păcătosul!” (Luca 18:13). Cel de-al doilea a fost 
acela care a mers acasă iertat și mântuit. Iar dacă noi 
vrem să fim primiți de Isus, trebuie să mergem la El în 
același spirit, spunând, „Dumnezeule, ai milă de mine, 
păcătosul!”  

Nu trebuie să amânăm aceasta, gândindu-ne că 
vom ajunge vreodată să fim mai îndreptățiți să mergem 
la El. Nu, căci sufletele noastre sunt pătate în profun-
zime de păcat, și oricum am încerca să ne spălăm aceste 
păcate, niciodată nu vom putea șterge măcar una din-
tre aceste pete întunecate.  

Numai sângele lui Hristos ne poate face curați. 
Nu putem să ne facem vreodată mai buni. Trebuie să 
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venim la Isus pentru a fi făcuți mai buni, căci până 
atunci nimic nu este bun. Prima noastră îndatorire este 
să venim la Isus. 

Așadar, vino, sărmane păcătos. Nu mai aștepta 
nici măcar o clipă, gândindu-te, în nebunia ta, că vei fi 
vreodată mai vrednic să vii. Niciodată nu vei fi mai pre-
gătit să vii și niciodată nu vei fi mai acceptat decât chiar 
în acest moment. Isus știe de departe mai bine decât știi 
tu, cât de păcătos și de rău ești; și totuși El nu spune, 
„Așteaptă”, ci spune, „Vino!” Vino, deci, vino cu toate 
păcatele tale, cu toate slăbiciunile și cu toată împietri-
rea inimii tale – vino la Isus! Vino ca un păcătos, vino 
chiar așa cum ești! 

Citește Psalmul 51; Matei 9:10-13; Luca 18:9-14; 
1 Timotei 1:15; Apocalipsa 3:17-18. 

„DAR NU SUNT VREDNIC SĂ VIN,                                                 
NU POT SĂ VIN ACUM” 

Dacă îți imaginezi că vreun păcătos este vrednic să 
fie mântuit, ai ratat să înțelegi însăși natura Evangheliei. 
Mântuirea este un dar fără plată, nu o răsplată. Nimeni 
nu o merită. Nici Pavel, Petru sau Ioan nu au meritat-o. 
Dar Isus este atât de plin de dragoste, încât El ne invită 
să venim la El așa stricați, cum suntem. Dacă El nu face 
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din păcatele noastre o obiecție în a veni la El, de ce am 
face noi asta? Isus știe cu ce cârpe mânjite ești îmbrăcat, 
ce boli dezgustătoare ți-au infectat sufletul, și totuși El 
spune, „Vino la Mine!” Cu toate aceste lucruri, El 
spune, „Vino”. Cât de lipsit de rațiune este, deci, să re-
fuzi această chemare pentru că spui că nu ești vrednic! 
Ai putea de altfel să spui și că ești prea flămând ca să 
mănânci sau prea sărac pentru a accepta să fii ajutat, la 
fel cum spui că ești prea nevrednic ca să primești ierta-
rea. Însăși nevrednicia ta te face binevenit înaintea lui 
Isus. Dar tu spui că nu poți veni așa cum ești. Atunci 
vino așa cum poți. Isus nu spune, „Vino la Mine aler-
gând sau mergând cu capul în jos”, ci El spune simplu, 
„Vino!” Vino oricum, și vei fi primit. Vino târându-te, 
vino strecurându-te, vino în orice fel, numai vino! 

Tu spui că nu te-ai pocăit suficient. Niciodată nu 
te vei pocăi suficient, căci pocăința, ca toate celelalte 
haruri, crește continuu, și pocăința cuiva nu îi poate 
egala vreodată păcatele. Dar noi nu suntem mântuiți 
pentru că ne pocăim suficient, ci, dacă ne pocăim, sun-
tem mântuiți pentru că Isus a murit. Tu spui că nu iu-
bești suficient. Niciodată nu vei iubi suficient până ce 
vei ajunge în Cer. Dar noi nu suntem mântuiți pentru 
că Îl iubim pe Dumnezeu, ci pentru că El ne iubește. 
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Tu spui că nu ai suficientă credință. Adevărat, căci 
orice creștin trebuie să se roage, „Doamne, crește-mi 
credința”. Dar dacă Îl cauți cu adevărat pe Isus ca să fii 
mântuit, aceasta este credință; deși este foarte plă-
pândă, nimeni dintre aceia care au o astfel de credință 
nu poate pieri.  

Dar poate că tu spui că inima ta este total împie-
trită și astfel însăși strigătele tale disperate nu sunt ru-
găciuni pe care Dumnezeu să le accepte.  

Fii, atunci, încurajat de situația lui Simon vrăjito-
rul. „Inima lui nu era curată înaintea lui Dumnezeu”, 
căci el era „plin de fiere amară, și în lanțurile fărădele-
gii”; și totuși Petru i-a spus, „roagă-te Domnului să ți se 
ierte gândul acesta al inimii tale” (F.A. 8:21-23), ceea ce 
înseamnă că, dacă într-adevăr te rogi lui Dumnezeu, 
păcatele tale vor fi iertate. Starea ta nu poate fi mai rea 
decât a acelui om; el a fost încurajat totuși să vină la 
Isus. Vino cu o inimă zdrobită, și El o va vindeca; sau, 
cum spunea Leighton, „dacă ți se pare că inima nu îți 
este zdrobită, vino și dă-o Lui, cu dorința ca să fie zdro-
bită”. Chiar dacă te-ai simți incapabil să vii chiar acum, 
fă totuși acest efort: vino așa cum poți, numai vino, iar 
Isus nu poate și nu te va respinge. 

Citește Isaia 1:1-18; Faptele Apostolilor 2:22-23, 
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36-42; 3:13-19, 26; 8:18-23; Apocalipsa 22:17. 

„DAR MĂ TEM CĂ AȘ PUTEA SĂ NU FIU                                
UNUL DINTRE CEI ALEȘI” 

Nu ai niciun motiv să te temi pentru aceasta decât 
ca urmare a propriei imaginații. Ți-a spus Dumnezeu 
asta, vreun înger sau chiar Biblia? Orice ar însemna ea, 
alegerea este lucrarea lui Dumnezeu, nu a ta. Nu îți în-
curca mintea cu lucrările Sale tainice, ci tu fă lucrurile 
simple care îți sunt cerute. „Lucrurile ascunse sunt ale 
... Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt 
ale noastre... ca să împlinim toate cuvintele Legii aces-
teia” (Deut. 29:29). Trebuie să lăsăm lucrurile tainice 
și să ne alipim de cele descoperite. Datoria noastră este 
să facem ceea ce Dumnezeu ne poruncește. Iar ceea ce 
El ne poruncește este clar. Nicăieri nu ți se spune că nu 
ai fi ales, însă ți se spune că Isus a murit pentru tine și 
că ești chemat să vii la El. 

Așadar, nu-ți mai chinui mintea cu subiecte difi-
cile precum alegerea, ci ascultă imediat de ceea ce Dum-
nezeu poruncește. El spune: „Lepădați de la voi toate 
fărădelegile... faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh 
nou” (Ezec 18:31). „Întoarceți-vă fiecare de la calea 
voastră cea rea” (Ier. 25:5). „Pocăiți-vă și credeți în 
Evanghelie” (Marcu 1:15). „Crede în Domnul Isus 
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Hristos și vei fi mântuit” (F.A. 16:31). „Cereți, și vi se 
va da; căutați și veți găsi; bateți, și vi se va deschide” 
(Matei 7:7). „Apropiați-vă de Dumnezeu, și El Se va 
apropia de voi” (Iacov 4:8). „Pe cel ce vine la Mine, nu-
l voi izgoni afară” (Ioan 6:37). Fă ceea ce Dumnezeu îți 
spune, și mântuirea ta va fi sigură. 

Să presupunem că ai fi foarte sărac și că un om bo-
gat ar anunța că va dărui o sumă mare de bani la o sută 
de persoane ale căror nume nimeni nu le știe decât el, dar 
în același timp el promite că o va da oricărei persoane 
care o cere; ai spune cumva: „Îmi este teamă că nu sunt 
dintre cei care vor avea parte de favoarea aceasta, așa că 
nu voi cere banii respectivi”? Nu, ci mai degrabă vei 
spune că, „indiferent dacă voi fi sau nu printre acei o 
sută, pentru că oricine este invitat, mă voi duce”.  

Fă același lucru și în ce privește viața veșnică. Nu 
sta nepăsător, chinuindu-te cu întrebări inutile dacă 
numele tău este sau nu în cartea lui Dumnezeu.  

Ești păcătos? „Oh, evident”. Bine, atunci ești che-
mat să vii, căci „Isus a venit în lume ca să îi mântuiască 
pe cei păcătoși” (1 Tim. 1:15) și „El este jertfa de ispă-
șire pentru păcatele noastre” (1 Ioan 2:2). Invitația este 
universală. „Cine vrea, să ia apa vieții fără plată” (Apoc. 
22:17).  
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Isus nu a spus, „Veniți la Mine, voi, aceia ale căror 
nume sunt scrise în cartea vieții”, ci „Veniți la Mine, 
toți cei trudiți și împovărați” (Matei 11:28). Ești împo-
vărat de păcatele tale? Atunci vino la Isus, iar mântui-
rea ta este sigură. Vino la Isus, și atunci vei putea fi sigur 
că numele tău se va afla în cartea vieții. Vino la Isus, și 
vei fi primit ca unul dintre aleși; dar dacă stai deoparte, 
vei pieri. 

Citește Deuteronom 29:29; Ezechiel 18:31; Ioel 
2:12-13; Marcu 1:15; 1 Ioan 2:2. 

„DAR NU AM CREDINȚĂ” 

„Nu simt că păcatele îmi sunt iertate și nu sunt si-
gur că sunt mântuit. Mulți spun că ei știu când au găsit 
mântuirea și au o mărturie interioară că totul este în re-
gulă în ceea ce îi privește. Ei au găsit pacea, eu însă nu. 
Sunt plin de îndoieli și temeri, nu am credință și, de 
aceea, mă tem că Isus nu mă va primi vreodată”. 

Prietene, tu confunzi două lucruri foarte diferite 
– credința și siguranța. Ai vorbit despre siguranță, nu 
despre credință. Este foarte încântător să te simți sigur 
de iertare și de Cer; dar este foarte posibil să nu simți 
asta, și totuși să ai credință. Credința înseamnă a veni la 
Isus ca un sărman păcătos, și să îți pui încrederea doar 
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în El spre mântuirea ta. Siguranța înseamnă a te simți 
sigur că ești mântuit. Sunt lucruri destul de diferite. 
Credința este necesară pentru mântuire, dar siguranța 
nu. Mulți oameni au o siguranță falsă, așa că ei nu au 
credința adevărată; pe de altă parte, sunt mulți care au 
credința adevărată, dar nu se pot bucura de siguranță 
totală. 

Să zicem că ai fi naufragiat și că te-ai agăța de o 
parte a vaporului peste care bat valurile cu putere. Cu-
rând, o barcă de salvare vine către tine. Este atât de bine 
construită, încât nu poate fi scufundată. Marinarii ei 
sunt atât de pricepuți, că ei n-au eșuat niciodată să o 
ducă în siguranță la mal. Ei te invită să te urci în barca 
lor. Tu știi că vasul de care te agăți acum va fi în curând 
rupt în bucăți. Tu crezi că barca de salvare te va duce în 
siguranță la țărm și te urci în ea. Dar când valurile uri-
așe o lovesc din toate părțile și par că o vor zdrobi, te 
umpli de teamă și poate că teama nu te părăsește până 
nu ajungi la țărm. A te urca în barcă înseamnă că ai avut 
credință – a-ți fi teamă câtă vreme te afli în ea, semni-
fică lipsa siguranței. Dar, deși ai fost temător, ai fost 
mereu în aceeași siguranță în care se aflau și marinarii 
ei, care nu aveau nicio temere. Frica ta nu ți-a pus în 
pericol siguranța, chiar dacă ți-a afectat pacea. 
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Te afli într-o furtună. Păcatele tale au antrenat 
vânturile și valurile dreptății divine. Legea a tunat bles-
temele ei împotriva noastră. Iadul urlă. Isus este aseme-
nea bărcii de salvare. El vine la noi și ne invită să aban-
donăm toate lucrurile în care ne-am refugiat, care sunt 
fragile ca niște epave care se scufundă, și să ne abando-
năm în brațele Lui. Credința înseamnă să ne punem în-
crederea numai în El, chiar dacă, atunci când te gân-
dești la păcatele și neputințele tale, poți ajunge să fii 
plin de îndoieli și frici, și să te gândești adesea că mân-
tuirea nu îți este sigură. Fii plin de îndrăzneală, păcăto-
sule care tremuri! Te simți pierdut fără Isus, iar rugă-
ciunea ta fierbinte este, „Salvează-mă, Doamne, altfel 
pier”? Atunci, oricare ar fi îndoielile tale întunecate, ai 
credință, credință mântuitoare – acea credință despre 
care Pavel vorbea când a spus - „Crede în Domnul Isus 
Hristos și vei fi mântuit” (F.A. 16:31). Nimeni nu 
poate pieri dacă vine astfel la Isus. 
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6 
 CINE TREBUIE                                         
SĂ VINĂ LA EL? 

 

TINERE, VINO LA EL! 

Tinere cititor, fii încurajat să îți dedici anii tinere-
ții lui Dumnezeu. Există o făgăduință specială care îți 
este făcută: „cei ce Mă caută cu tot dinadinsul [din ti-
nerețe – lit. KJV] Mă găsesc” (Prov. 8:17).  

Poate că gândești astfel: „sunt prea tânăr ca să fiu 
religios; vreau să mă bucur puțin de lume; am mult 
timp înaintea mea”. Prea tânăr ca să fii religios? Dar nu 
ești prea tânăr ca să păcătuiești, prea tânăr ca să mori 
sau prea tânăr ca să fii aruncat în Iad. Se poate să nici 
nu trăiești până la vârsta adultă, cu atât mai puțin să 
ajungi la bătrânețe. Mulțimi de oameni mor de tineri. 
Dacă ai merge într-un cimitir, vei vedea cât de multe 
sunt mormintele tinerilor! Moartea poate să te lovească 
chiar acum. De aceea, vino de îndată la Isus! 
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Greșești grav dacă tu crezi că religia te va face să pari 
posomorât. Adevărul este că numai ea te face cu adevă-
rat fericit. Mulți tineri au încercat acest lucru, și toți îți 
vor spune că plăcerile evlaviei sunt de departe mai bune 
decât toate plăcerile și deșertăciunile păcatului. Dacă vii 
la Isus, vei descoperi pe pielea ta că acest lucru este ade-
vărat. Cum s-ar putea ca El să îi facă pe ucenicii Lui mai 
puțin fericiți decât pe slujitorii acestei lumi? 

Pe de altă parte, cum poți să îndrăznești să trăiești 
o singură zi în plus respingându-L? El ne poruncește să 
credem în El și să Îl ascultăm imediat. Cu fiecare zi în 
care respingem pocăința, de fapt comitem un nou act 
de răzvrătire și acumulăm mânie pentru ziua judecății. 
Tu spui că te vei pocăi când vei fi mai în vârstă. Dar noi 
avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu ca să ne ajute să 
ne pocăim; și dacă tu spui, „câtă vreme sunt tânăr, îl voi 
sluji pe Satana, mă voi întoarce la Dumnezeu când mă 
voi apropia de clipa morții”, ce te face să crezi că Dum-
nezeu îți va da Duhul Lui atunci? Nu tocmai prin 
aceasta stingi lucrarea Duhului? Nu cumva ai putea as-
tfel să ajungi să fii nepăsător și indispus să te pocăiești? 
Foarte puțini oameni sunt convertiți la bătrânețe. Dacă 
nu vii la Isus când ești tânăr, este puțin probabil că vei 
mai veni vreodată.  
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Obiceiurile rele te încătușează tot mai strâns, așa 
încât, dacă amâni, va fi mult mai greu să te desprinzi de 
ele pe zi ce trece. Atunci când tu stai în nepăsare, Satana 
lucrează. El este ocupat să tot lege funiile robiei în jurul 
tău. Tu ești prizonierul lui, iar el croiește aceste funii 
care te leagă tot mai mult de el.  

Ori de câte ori păcătuiești, el mai leagă o funie. 
Orice cercetare de sine pe care o respingi, orice oră de 
amânare, mai adaugă o funie sau un nod. Dacă nu scapi 
acum, cum te poți aștepta să te eliberezi când vei fi mai 
slăbit și când legăturile robiei vor fi tot mai puternice? 

Oh, deci, „adu-ți aminte de Făcătorul tău în zilele 
tinereții tale” (Ecl. 12:1). Vino de îndată la Isus, dacă 
vrei cu adevărat să vii. El va fi Călăuza ta în ciuda cap-
canelor care îți sunt puse, Mângâierea ta în întristări, 
Păzitorul tău prin pericolele vieții. Nu pierde nicio zi 
privilegiul de a avea un astfel de Prieten. Spune-I din 
această clipă: „Tată! Tu ești Prietenul tinereții mele” 
(Ier. 3:4). 

Citește Proverbe 3:1-24; 4; 8:17; Eclesiastul 12:1. 

TU, CEL MATUR, CA ȘI TU, CEL ÎNAINTAT                                 
ÎN VÂRSTĂ, VENIȚI LA ISUS! 

Pentru voi, dimineața vieții s-a încheiat. Ați atins 
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vârful muntelui sau călătoriți în jos, către valea de pe 
celălalt versant. Vă duceți rapid către mormânt. Poate 
că ești încă ocupat cu truda necesară vieții; sau poate că 
înclinațiile și dragostea după câștiguri materiale te im-
plică în multe lucruri neplăcute. Dar nu uita de acel 
singur lucru indispensabil. Putem reuși fără multe lu-
cruri în viață, dar nu putem ajunge în veșnicie fără Isus. 
Mântuirea sufletului este singurul lucru indispensabil. 
Vreme de mulți ani ai fost ocupat cu îngrijorările vieții 
pământești, dar nu ți-ai găsit timp pentru religie. Prin-
cipala ta treabă nici nu a început. Și ce mărunțișuri 
sunt toate celelalte lucruri prin comparație cu acesta.  

În doar câțiva ani, nu va mai avea nicio impor-
tanță dacă vei fi sărac sau bogat, dar consecințele vor fi 
infinite dacă vii sau nu la Isus. Mulțimi de oameni au 
murit în jurul tău. Vecini sau prieteni, mulți dintre co-
legii de școală, toți sunt în mormintele lor. Tu ai fost 
scutit până acum de asta, dar ai putea fi tăiat ca un co-
pac uscat – pe nepregătite. Îndurarea lui Dumnezeu se 
poate să fi ajuns aproape de capăt. În curând se poate 
pronunța sentința în cazul tău: „Taie-l. La ce să mai cu-
prindă și pământul degeaba?” (Luca 13:7) 

Poate că ești deja în vârstă. Prietene bătrân, oare 
câte avertizări serioase te-au îndemnat să te pregătești 
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de moarte? Ridurile tale, părul cărunt, puterea în scă-
dere, toate strigă către tine spunându-ți că sfârșitul îți 
este aproape. Te plimbi nepăsător pe marginea mor-
mântului tău. Cei tineri pot să mai trăiască mulți ani, 
dar nu este cazul tău. Curând, foarte curând, va trebui 
să mori. O, cât de groaznic va fi să stai înaintea scaunului 
de judecată al lui Hristos și să dai socoteală pentru o viață 
lungă trăită respingându-L, să dai socoteală pentru miile 
de zile ale Domnului și miile de predici și privilegii pe 
care le-ai neglijat. O, deci, vino acum la Isus! Nu mai 
pierde nici măcar o clipă. Nu mai ai timp de pierdut. Ți-
ai împietrit, într-adevăr, inima și ai făcut pocăința mai 
dificilă prin ignorarea atât de îndelungată a credinței; 
dar, dacă implori fierbinte ajutorul Duhului Sfânt al lui 
Dumnezeu, El îți va împlini cererea chiar și acum. Nu 
este prea târziu. Chiar dacă ai refuzat să Îl asculți atâta 
vreme, Isus nu a încetat să îți vorbească. El încă spune, 
„Vino la Mine!” El încă te iubește. El este încă gata să te 
mântuiască. O, nu te mai juca. Privește la situația ta. 
Moartea vine cu pași repezi către tine, este foarte 
aproape. Judecata stă înapoia ei, după care vine Iadul. 
Ești urmărit, pe punctul să fii prins. Fugi în această clipă 
la Hristos! Vino la Isus! Numai El te poate salva. 

Citește Matei 6:19-24; Luca 10:40-42; 13:6-9. 
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VINO, TU, CARE TE-AI ÎNDEPĂRTAT                            
DE CREDINȚĂ! 

Cazul tău este unul special, căci tu te apropiaseși 
de Isus, dar te-ai rătăcit de El. Erai aproape, dar acum 
te-ai îndepărtat. Păcatul tău este foarte grav. Ai experi-
mentat ceva din dragostea lui Hristos, și totuși L-ai ui-
tat. Te-ai bucurat de o lumină mai clară și de avantaje 
mai mari decât aceia care n-au cunoscut niciodată ce 
este religia adevărată. Ai fost primit în turmă, ai gustat 
din pășunea dulce unde bunul Păstor Își hrănește 
turma, și totuși te-ai îndepărtat de staulul sfânt. 

Poate că îndepărtarea ta s-a petrecut în secret, prin 
nepracticarea rugăciunii și prin ignorarea Cuvântului 
lui Dumnezeu. Sau poate că ai căzut în vreo ispită, dar 
nu te-ai dus la Hristos ca să te ierte, și astfel ai devenit 
tot mai nepăsător. Ai putea să îți menții o pretenție ex-
terioară de evlavie, dar inima ta nu este dreaptă înaintea 
lui Dumnezeu. Poate că te-ai cufundat în preocupări 
lumești, și ești un exemplu a ceea ce se spune aici: 
„Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este 
în El” (1 Ioan 2:15). Poate că situația ta este și mai gravă 
– ai căzut în păcate deschise și ai adus ocară publică asu-
pra numelui de creștin. Ai pierdut toate acele oportu-
nități de a face bine care ți-ar fi ameliorat situația, dacă 
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n-ai fi fost unul care s-a lepădat de credință. Astfel, L-
ai furat pe Dumnezeu. 

I-ai descurajat și pe alții prin răceala și inconsec-
vența ta, și ai fost o piedică pentru mulți care se între-
bau - „Ce să fac ca să fiu mântuit?” În loc să fii o bine-
cuvântare pentru alții, ai fost un blestem. Și, ceea ce 
este și mai rău, L-ai întristat pe Duhul Sfânt, L-ai răs-
tignit pe Fiul lui Dumnezeu, și ai adus public ocară asu-
pra Numelui Lui. Cu toate acestea, Isus, Bunul Păstor, 
a Cărui turmă ai părăsit-o, este dornic să te primească 
înapoi. El caută oile care s-au rătăcit. El spune: „În-
toarce-te, Israele, la Domnul, Dumnezeul tău! Căci ai 
căzut prin nelegiuirea ta. Aduceți cu voi cuvinte de că-
ință, și întoarceți-vă la Domnul... Le voi vindeca vătă-
marea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat! 
Căci mânia Mea s-a abătut de la ei!” (Osea 14:1, 2, 4). 
„Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, și vă voi ierta abaterile” 
(Ier. 3:22), „căci sunt milostiv”. „Recunoaște-ți numai 
nelegiuirea, recunoaște că ai fost necredincioasă Dom-
nului, Dumnezeului tău... Întoarceți-vă, copii răzvră-
tiți, zice Domnul” (Ier. 3:13-14).  

Ia aminte la aceste cuvinte blânde! Gândește-te 
bine la pilda fiului risipitor. De ce încurajare mai mare 
ai putea avea nevoie? Deși ai rătăcit de la Isus, poți să te 
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întorci la El. El este gata să te primească, la fel ca prima 
oară. Oprește-te, deci, din drumul tău! Întoarce-te la 
Domnul, de ce să mori? 

Citește Psalmul 119:176, Ieremia 3:12-14, 22; 
Osea 14:1-4; Luca 15. 

VINO, PĂCĂTOSULE DISPERAT! 

Poate că tu vei spune: „Îndurarea lui Dumnezeu 
este pentru alții, nu pentru mine. Am fost prea stricat. 
Am abuzat mărețele privilegii și am batjocorit până și 
cele mai puternice convingeri de păcat. M-am luptat 
împotriva lui Dumnezeu și am comis lucruri de care 
mă cutremur numai când mă gândesc la ele. Nu mai 
poate exista iertare pentru mine”. 

Ascultă, păcătosule, căci Dumnezeu spune: „De 
vor fi păcate-le voastre cum este cârmâzul, se vor face 
albe ca zăpada” (Isaia 1:18). „Pe viața Mea, zice Dom-
nul 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! Pentru ce vreți 
să muriți?” (Ezec. 33:11). Ia aminte, păcătosule: „sân-
gele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat” 
(1 Ioan 1:7). De orice păcat. Ascultă, El „poate să îi 
mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de 
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Dumnezeu prin El” (Evrei 7:25). Și pe tine, deci. Ci-
tește aici: „Hristos Isus a venit în lume ca să îi mântu-
iască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu” (1 
Tim. 1:15). El l-a mântuit pe cel dintâi dintre păcătoși, 
deci te poate mântui și pe tine. David, care a ucis; Pe-
tru, care s-a lepădat de El; tâlharul de pe cruce; mii de 
oameni dintre cei care au strigat, „răstigniți-L”; Pavel, 
persecutorul – toți aceștia au fost mântuiți. Iar Acela 
care i-a mântuit pe ei poate să te mântuiască și pe tine. 

Te temi cumva că ai comis păcatul de neiertat? 
Neliniștea ta este o dovadă clară că nu l-ai comis. Ori-
care ar fi acel păcat, este un lucru sigur că, dacă o per-
soană l-ar fi comis, n-ar fi simțit niciodată vreun regret 
adevărat din acea cauză. Biblia ne spune pe fiecare pa-
gină a ei că toți care se pocăiesc vor fi iertați, că toți cei 
care cer îndurare o vor găsi; iar Isus a spus că, „pe cel ce 
vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37), adică 
în niciun caz nu îl va respinge, oricare ar fi situația ace-
lui om. Așadar, putem fi siguri că niciun păcătos care 
se pocăiește și care vine la Isus cerând iertare, nu a co-
mis păcate care nu ar putea fi iertate. Dumnezeu Se 
obligă prin făgăduința Lui și prin jurământ să-l ierte pe 
orice păcătos care vine la Isus pentru a fi mântuit. 

Dar tu încă ai putea spune: „Eu sunt un păcătos 
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pierdut”. Un frate al cunoscutului predicator Whitefi-
eld era la un ceai cu Lady Huntington, care a îndrăznit 
să încurajeze acest suflet disperat vorbindu-i de îndura-
rea infinită a lui Hristos. „Stimată doamnă”, a spus el, 
„este adevărat, văd asta clar; dar pentru mine nu mai 
există îndurare; sunt cu totul un ticălos pierdut”. „Mă 
bucur să aud asta, mă bucur din inimă că te vezi un om 
pierdut”, a fost răspunsul ei. „Ce, doamnă? Vă bucu-
rați că sunt un om pierdut?” „Da, domnule Whitefield, 
sunt cu adevărat bucuroasă, căci Isus Hristos a venit în 
lume să îi mântuiască pe cei pierduți”. Aceste cuvinte 
au bucurat acel suflet. El și-a pus încrederea în Isus și, 
la scurt timp, a murit în pace. Păcătosule, bucură-te! 
Isus a venit să îi mântuiască pe cei pierduți – să te mân-
tuiască pe tine. 

Citește Isaia 1:18; Ezechiel 18:30-32; 33:11; Luca 
19:10; Ioan 6:37; 1 Timotei 1:15; Evrei 7:25; 1 Ioan 1:7. 

VINO LA ISUS, PĂCĂTOSULE NEPĂSĂTOR! 

Ce? Un răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, gră-
bindu-se către moarte, condamnat la Iad, și totuși ne-
păsător? Cititorule, ești unul dintre aceia atât de ocu-
pați cu nimicurile lumii acesteia încât să nu îți pese de-
loc de realitățile veșnice ale vieții de apoi? Ia aminte la 
întrebarea uimitoare a lui Isus. Meditează la ea. „Ce îi 
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folosește unui om să câștige toată lumea, dacă își pierde 
sufletul?” (Marcu 8:36). 

Să presupunem că ai vedea o mulțime de oameni 
mergând de-a lungul unei pajiști, dar care, la capătul ei, 
ar avea o prăpastie groaznică. Ei merg bucuroși, cule-
gând flori, până când, ajungând pe buza prăpastiei, cad 
în ea unul după altul și sunt zdrobiți în bucăți. N-ai 
striga oare la ei - „Stop, stop! Întoarceți-vă! Nu vă pre-
țuiți viețile?”  

Dar tu te îndrepți înainte către un sfârșit mult mai 
groaznic. Sub tine, Iadul își deschide larg gura – și tu să 
mergi nepăsător înainte? Isus te cheamă: „Întoarce-te, 
întoarce-te, de ce să mori?”, dar nu tu vezi niciun peri-
col. Te simți fericit, și speri că așa va fi viața ta și după 
moarte. 

N-ai văzut niciodată cât de liniștită este apa chiar 
înainte de a se prăbuși în cascadă? Așa este și liniștea ta, 
chiar înainte de a fi zdrobită de căderea fatală în bleste-
mul veșnic. Multe sunt otrăvurile plăcute la gust și care 
îi amorțesc pe cei care le consumă, dar ei nu se vor mai 
trezi niciodată din aceste amețeli. Tu te înfrupți din 
cupa morții pe care Satana ți-o servește. Ceea ce tu crezi 
că este o băutură plăcută, este o otravă mortală; iar lipsa 
ta de preocupare privind religia este semnul că această 
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otravă acționează deja într-un mod îngrozitor asupra 
sufletului tău. 

Ia aminte, ca nu cumva să te trezești în flăcările Ia-
dului. Scutură-te din această letargie înainte de a fi prea 
târziu. Casa îți este în flăcări; acoperișul va cădea în cu-
rând asupra ta și te va zdrobi - dar tu stai nepăsător, pre-
ocupat de nimicuri și neglijând orice avertisment.  

Sunt mulți cei care îți strigă, „Foc, foc – fugi ca să-
ți scapi viața!”, dar ție nu-ți pasă de sunetul alarmei. 
Isus ți Se oferă drept refugiu, dar în zadar, căci tu nu iei 
aminte. Totuși, chiar dacă ție nu îți pasă, te afli în peri-
col. Fiecare răsuflare nouă te apropie tot mai mult de 
el. Pericolul este tovarășul tău de călătorie; pericolul îți 
bântuie casa. Pericolul stă asupra ta de-a lungul zilei, și 
pierzarea stă la căpătâiul tău în ciuda liniștii nopții.  

Poți să fii prosper, iubit, flatat și fără griji, dar te 
afli în real pericol. Poți să îți îneci meditarea la acest lu-
cru prin afundarea în afacerile tale sau în păcat și preo-
cupări lumești, dar te afli în pericol – în pericolul mâ-
niei, morții și a Iadului.  

O, aleargă la Isus! Acolo este singurul loc sigur. 
Scapă pe ușa mântuirii, câtă vreme mai este deschisă; 
căci curând ea se va închide, și atunci vei bate în zadar. 
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Citește Eclesiastul 11:9; Ezechiel 3:17-19; 33:1-19; 
Marcu 8:34-38; Luca 12:16-21; 2 Petru 3:1-12.
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7 
DE CE SĂ VII                                            

LA EL CHIAR ACUM? 
 

VINO ACUM: MÂINE ÎȚI VA FI MAI GREU. 

Poate că tu crezi că îți va fi la fel de ușor să te po-
căiești azi ca oricând în viitor. Aceasta este o amăgire 
dintre cele mai periculoase. Impresii de toate felurile se 
pierd în felul acesta, dacă ele nu sunt făcute perma-
nente, acționând atunci când le ai. Dacă ai trăi dintot-
deauna lângă o moară zgomotoasă, pe malul unui râu 
învolburat sau pe malul mării, ai ști că sunetul lor, la 
început deranjant, abia mai este observat după o 
vreme.  

Tot așa, adevărurile religioase pot să îți impresio-
neze mult mintea la început, dar, dacă nu îți plac aceste 
lucruri și nu le îmbrățișezi acționând atunci când le ai, 
ele îți vor afecta mintea din ce în ce mai puțin, până 
când le auzi, dar ești total indiferent față de ele. Isus a 
spus, „Iată, Eu stau la ușă și bat”. El bate cu predici, 
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cărți, conversații, folosind conștiința și avertismentele 
serioase. Sunetul lor te izbește acum, dar dacă nu te ri-
dici și nu acționezi potrivit chemării, mâine te vor de-
ranja mai puțin, și tot așa, până când, într-o zi, nu le vei 
mai auzi deloc. Cât de mulți au fost aceia care se sim-
țeau cândva atrași de religie, dar acum nu mai simt ni-
mic, și aleargă repede și în tăcere către Iad! 

Pe marginile abrupte ale teraselor de pe coasta 
Yorkshire își depun ouăle multe păsări de mare, și sunt 
unii oameni care, cu riscul vieții, trăiesc adunând aceste 
ouă. S-a întâmplat odată cu un om că, după ce și-a fixat 
susținătorul cu un țăruș în pământ și s-a coborât pe 
frânghia de care se ținea agățat, a descoperit că nu putea 
ajunge la un cuib decât dacă se legăna de-o parte și de 
alta a locului unde ajunsese.  

Pentru a reuși asta, s-a împins cu piciorul de o 
stâncă, agățându-se cu mâna de o alta, dar în acea clipă, 
a lăsat din mână frânghia. Situația lui era îngrozitoare. 
Marea spumega la sute de metri sub el. Îi era imposibil 
să urce sau să coboare. Se vedea în curând pierind sau 
căzând și fiind zdrobit în bucăți de stânci. Frânghia era 
singura lui cale de scăpare. Ea încă se legăna într-o parte 
și în alta. Dar dacă s-ar fi oprit din legănat, ar fi fost prea 
departe ca să o mai apuce. De fiecare dată când venea 



CAPITOLUL 7               87 

  

spre el, era din ce în ce mai departe de el.  

Orice moment de ezitare făcea ca pericolul să fie 
tot mai mare. Conștientizând asta, s-a hotărât. Când 
frânghia s-a legănat încă o dată către el, s-a aruncat asu-
pra ei, a prins-o și astfel a putut să se salveze. 

Păcătosule, mântuirea ta este tot mai departe de 
tine cu fiecare clipă care trece și tu stai nepăsător. Iadul 
este dedesubtul tău. Moartea te va lovi în curând. Dar 
Isus este aproape de tine și vrea să te salveze. El te invită 
să te agăți de El. El este singura ta speranță. Prinde-te de 
El prin credință.  

Nu poți rata ocazia asta. El te va ține și te va duce 
în Rai. Fiecare clipă de amânare nu face altceva decât să 
crească dificultatea și pericolul în care te afli. Vino la 
Isus acum! 

VINO ACUM: MÂINE POATE FI PREA TÂRZIU. 

Poate că te-ai hotărât să vii la Isus, dar nu acum. 
Asemenea lui Felix, tu spui, „De astă dată, du-te; când 
voi mai avea prilej, te voi chema” (F.A. 24:25). Satana 
știe că tu refuzi credința, căci el vrea să te țină captiv pe 
vecie. Dumnezeu spune: „Astăzi, dacă auziți glasul 
Lui, nu vă împietriți inimile” (Evrei 3:15). „Iată că 
acum este ziua mântuirii” (2 Cor. 6:2). Satana însă îți 
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șoptește, „Nu azi, poate mâine”. El îți promite că te va 
lăsa să Îi dai lui Dumnezeu toate zilele tale viitoare, ca 
să te poată convinge să îi dai lui prezentul. 

O, fii atent la amânare. Sufletele se pierd în gene-
ral nu pentru că ele nu se decid niciodată să se pocă-
iască, ci pentru că amână constant acest lucru pentru o 
vreme ulterioară, și amână adeseori până ce este deja 
prea târziu. Toate „zilele de mâine” au îngrămădit oa-
menii în Iad. Poate că tu gândești că vei aștepta până 
când vei fi bolnav. Dar patul suferinței poate fi cel mai 
rău loc pentru a te pocăi. Mintea ta poate fi atât de tul-
burată de durere, febră, neclaritate, sau poate să fie la 
fel de slăbită ca și trupul, încât să fie incapabilă să gân-
dească. Pacea aparentă în care mulțimi de oameni par 
să moară nu este decât apatia bolii. Mulți oameni care, 
atunci când au fost bolnavi, și-au manifestat dorința de 
a se pocăi, după vindecare au devenit mai nepăsători 
privind mântuirea decât erau înainte. Ei nu au avut 
parte de adevărata convertire și, dacă ar fi murit, ar fi 
îngroșat numărul celor pierduți. În boală, nădejdea că 
cineva va fi mântuit este mică. Dar mai este un lucru – 
o astfel de circumstanță se poate să nu apară vreodată. 
Poți să mori fără să fii avertizat în vreun fel. Chiar dacă 
ești sănătos astăzi, mâine poți foarte bine să mori. Când 
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viața este atât de incertă, cum ai putea să neglijezi mân-
tuirea? 

Un întemnițat se află sub sentința morții. El nu își 
cunoaște ora fatală, dar știe că viața i-ar fi scăpată nu-
mai dacă ar apela la guvernator și dacă acesta l-ar achita 
până în ceasul execuției. El spune însă, „voi face cerere 
mâine”. Iar când „mâine” sosește, își spune din nou, 
„mai este suficient timp, voi mai aștepta un pic”. Dar 
dintr-o dată, ușa celulei sale se deschide și în fața lui stă 
nimeni altul decât călăul! „Așteaptă, voi scrie acum ce-
rerea de grațiere”. „Nu, nu,” spune acesta, „ți-a sunat 
ceasul. Este prea târziu. A venit clipa morții”. 

Sărmane păcătos, ești condamnat. Nu știi ceasul 
când vei muri. Poate fi chiar azi, dar tu amâni pocăința 
pe mâine, deși nu știi dacă nu cumva mâine vei fi în Iad. 
Hristos te primește azi, dar ține minte, moartea te 
poate primi mâine. Deși tu Îl ții afară pe Cel ce îți poate 
fi cel mai bun Prieten, moartea poate năpusti în viața 
ta, și apoi te vei întâlni cu El numai ca Judecător al tău. 
Vino la Isus astăzi! El vrea să te mântuiască azi. Poarta 
Raiului este astăzi deschisă. Mâine poate fi prea târziu. 

Citește Matei 24:36-51; 25:1-13; Luca 12:16-21; 
13:24-28; Faptele Apostolilor 24:25; 2 Corinteni 6:1-2; 
Evrei 3:7-11. 
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VEI PIERI NEGREȘIT DACĂ NU VII. 

„Ce să fac ca să fiu mântuit?” Crede în Domnul 
Isus Hristos. „Ce să fac ca să fiu pierdut?” Ignoră o 
mântuire atât de mare. Nu trebuie să faci nimic. Deja 
ești pierdut. Isus Se oferă să ne mântuiască, dar dacă noi 
respingem oferta Lui, rămânem așa cum suntem. Dacă 
un om ar fi mușcat de un șarpe mortal, dar ar refuza să 
folosească singurul remediu disponibil, ar muri inevi-
tabil. Evanghelia este singurul remediu pentru suflet și, 
dacă o neglijăm, păcatul ne va ucide. Nu este nevoie să 
fii un hoț sau un ucigaș ca să îți pierzi sufletul. Poți să 
te conformezi tuturor poruncilor exterioare ale religiei, 
dar dacă nu vii la Isus, ești pierdut. Ia aminte la urmă-
toarele cuvinte serioase: „Cum vom scăpa noi, dacă 
stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare?” (Evrei 
2:3). Este imposibil să scăpăm dacă suntem nepăsători 
față de singura modalitate de salvare. 

O barcă este atrasă de curentul râului până în apro-
pierea unei cataracte înspumate, unde pieirea ei ar fi si-
gură; dar iată, îi apare în cale o rocă solitară, unde sunt 
niște oameni care așteaptă cu o frânghie pregătită pen-
tru salvarea celor din barcă. Să zicem că cei din barcă 
refuză să se agațe de frânghia oferită. Cum ar putea să 
scape? Refuzul lor înseamnă propria distrugere. Numai 
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Isus poate mântui sufletul. „În nimeni altul nu este 
mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oa-
menilor, în care trebuie să fim mântuiți” (F.A. 4:12). 

O, păcătosule, condamnarea ta este sigură dacă Îl 
respingi pe Isus. Și cât de mari vor fi vinovăția și pe-
deapsa ta! „...Nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, 
ci doar o așteptare înfricoșată a judecății, și văpaia unui 
foc, care îi va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat Legea 
lui Moise, este omorât fără milă... Cu cât mai aspră pe-
deapsă credeți că va lua cel ce Îl va călca în picioare pe 
Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului ... 
și Îl va batjocori pe Duhul harului?” (Evrei 10:26-29). 

Ce amăgire te-a cuprins? Crezi că Dumnezeu nu 
va pune în aplicare avertismentele Lui, că vei scăpa pri-
virii Sale pătrunzătoare, sau că te vor acoperi stâncile de 
ochiul Lui? Deșarte speranțe. Nu există nicio scăpare 
în afară de a veni la Isus, iar simpla indiferență este 
pierzare sigură. „Fiindcă Eu chem și voi vă împotriviți, 
fiindcă Îmi întind mâna și nimeni ia seama, fiindcă lepă-
dați toate sfaturile Mele, și nu vă plac mustrările Mele, 
de aceea și Eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, 
îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă 
va apuca groaza ca o furtună, și când vă va învălui neno-
rocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și 
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strâmtorarea. Atunci Mă vor chema, și nu voi răs-
punde; Mă vor căuta, și nu Mă vor găsi. Pentru că au 
urât știința, și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au 
iubit sfaturile Mele, și au nesocotit toate mustrările 
Mele” (Prov. 1:24-30).  

O, păcătosule, salvează-te de această amenințare 
îngrozitoare. Isus stă acum cu brațele deschise. El te în-
curajează să vii și să fii mântuit. Nu mai refuza harul 
Lui. Vino cu toate păcatele și poverile tale! Vino așa 
cum ești – vino acum! Cu niciun chip El nu te va re-
fuza. Vino la Isus! Vino la Isus! 

Citește Proverbe 1:24-31; Ioan 3:14-21, 36; Faptele 
Apostolilor 4:12; Evrei 2:1-3; 10:26-31. 
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