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Nu este atât de surprinzător ca un pui 
de vultur să vrea să zboare. Acest pui a 
vrut sigur să zboare. El a trăit cu mama 
și tatăl lui pe vârful celui mai înalt copac 
de pe muntele Vedere Largă. Acest 
copac vechi și maiestos aproape că 
atingea norii. Două stânci se ridicau de 
fiecare parte a văii, formând o 
trecătoare care se numea Moarte Sigură.

În fiecare zi, puiul de vultur o privea pe 
mama lui cum își întindea larg aripile și 
zbura pe deasupra trecătorii Moarte 
Sigură. Zburând în spirale în jos, și mai 
în jos, ea se apropia foarte mult de baza 
trecătorii. Acolo, în râul care curgea 
repede, ea prindea peștele pe care puiul 
și ea îl mâncau în cuibul lor de sus.



O, cât își dorea să zboare și el! Și dacă nu i-
ar fi poruncit tatăl său altfel, ar fi încercat 
asta imediat.

De îndată după ce s-a născut, tatăl lui a 
venit la cuib cu un mesaj alarmant. El s-a 
aplecat către fața micuță a puiului și, cu 
asprime, l-a avertizat: “În ziua când vei 
zbura de aici, vei muri!”

Mama i-a amintit puiului că a asculta este 
spre binele lui, și că îi va salva viața. Și zi de 
zi, mama îi atrăgea atenția la cuvintele 
tatălui, înainte de a-și întinde aripile să 
zboare din nou.

Și totuși puiul de vultur își dorea să zboare. 
Într-o zi, după ce a privit îndelung la 
zborul liniștit al mamei sale în bătaia 
vântului, el a descoperit că își putea întinde 
aripile.



Înainte de-și da bine seama, el se juca în 
vârful picioarelor pe marginea cuibului, 
pretinzând că se avântă în aer!

Apoi, dintr-o dată, și-a pierdut echilibrul și 
aproape a căzut! Dar s-a agățat de cuib și, 
împingându-se în aripi cu repeziciune, a 
scăpat, apoi și-a scuturat capul amețit. Și-a 
amintit de acele cuvinte aspre ale tatălui 
său: “În ziua când vei zbura de aici, vei 
muri”.

Dar, pe când se uita peste marginea 
cuibului, puiul s-a întrebat din nou cum ar 
fi să călătorească pe aripile vântului.

“De ce oare vreau să fac ce n-ar trebui să 
fac?”, se gândea puiul de vultur în timp ce 
își odihnea capul peste marginea cuibului. 
“Poate că tatăl meu doar vrea să încerce să 
îmi facă viața tristă”. Și atunci i-a venit în 
minte o idee la care nu se gândise niciodată.



“Sunt suficient de mare ca să fac orice 
vreau!”, și-a spus el. “Voi muri dacă nu voi 
zbura!” Așa că, într-un gest nebunesc și 
rapid, puiul de vultur a pășit peste marginea 
cuibului, și-a ridicat aripile și….s-a 
aruncat!

I-a luat numai o secundă ca să își dea seama 
că făcuse ce era greșit. Aripile sale sfrijite nu 
aveau pene mari sau mușchi puternici, și 
nici nu putea să prindă vreo adiere de vânt 
ori să se împingă împotriva aerului ca să își 
oprească prăbușirea. În curând, aripile i-au 
acoperit fața. Picioarele au ajuns și ele lângă 
aripi, și puiul se ducea în jos ca o piatră.

Era pierdut. Cădea din ce în ce mai repede. 
Trecând pe lângă stânci, el se prăbușea ca 
un plumb către moartea care îl aștepta jos. 
Și, cel mai rău, puiul nu putea face nimic ca 
să se salveze.



Sigur că el putea să încerce să uite de 
lucrurile prin care tocmai trecea, și să se 
bucure pe drumul său în jos de peisajul 
munților, care îți tăia respirația. Dar acest 
lucru era imposibil. Oricât ar fi încercat, 
gândurile care îl îngrozeau nu îl puteau 
părăsi.

“Voi muri. A fost alegerea mea”, se gândea 
el. “Am făcut ce am vrut și voi avea parte de 
ce mi-a spus tata. Nu am nicio bucurie în 
această libertate, ci numai întristare și 
moarte. N-am ascultat și sunt distrus pentru 
totdeauna. Urăsc păcatul meu! Astăzi este 
ziua când zbor, dar și ziua când mor!”

El știa acum că singurul lui ajutor nu putea 
veni decât de la altcineva. Avea nevoie de un 
salvator. Nu știa decât de o  persoană care 
putea face asta. O, cât i-ar plăcea să asculte 
acum, numai să vină tatăl său să îl ajute în 
clipa asta!



Și în frica și disperarea sa, a scos un țipăt: 
“Ajutor!” Cuvântul fost propagat de către 
pereții trecătorii adânci înainte și înapoi: 
“Ajutor, ajutor, ajutor, ajutor.”

Și apoi, chiar când să cadă pe fundul 
trecătorii Moarte Sigură, el a auzit un 
“svușșș!”

Simțind durerea ascuțită, înțepătoare, a 
unor gheare în spatele său, a văzut cum 
capul s-a dus în jos când el s-a oprit din 
cădere în aer. Imediat direcția lui s-a 
inversat. Era tatăl lui! Chiar la momentul 
potrivit, acela de care el nu ascultase, îi 
venise în ajutor.

Când aripile puternice ale tatălui îl duceau 
sus și mai sus, ochii puiului de vultur erau 
plini de uimire și de lacrimi. Lacrimile îi 
cădeau în râul de jos, lacrimi de mulțumire 
și dragoste. În curând, cel care merita să 
moară avea să fie dus în siguranță în cuibul 
lui de sus.



O lecție despre Viață și Moarte

Știai că și tu ești ca acel pui de vultur? Biblia 
ne spune că noi toți am ales să facem ce vrem 
noi, nu ceea ce Tatăl ne-a spus că trebuie să 
facem. Neascultarea noastră se numește 
păcat. Și noi păcătuim iar și iar împotriva lui 
Dumnezeu. Iar Dumnezeu ne-a avertizat că 
acea persoană care păcătuiește va muri!

Moartea păcătosului este una groaznică. 
Puiul de vultur era să moară izbit de baza 
trecătorii Moarte Sigură, îți amintești? 
Totuși, moartea păcătosului este mult mai 
groaznică decât cea a puiului de vultur. Nu 
doar că trupul păcătosului va muri într-o zi, 
ci și sufletul lui va fi trimis pentru totdeauna 
într-un loc numit Iad. Este greu de explicat 
cât de rău este Iadul. Isus a spus că este un loc 
de chin și suferință, plin de amărăciune și 
durere. Este o moarte vie. Și, cel mai trist, 
oamenii care merg în Iad nu vor putea ieși de 
acolo niciodată. Iadul este veșnic.



Ca și puiul de vultur, nici tu nu L-ai ascultat pe 
Tatăl. Și tu meriți să mergi în Iad. Dumnezeu 
însuși trebuie să te trimită acolo, pentru că El 
este drept. Acesta este adevărul, pe care chiar 
Domnul Isus l-a prezentat.

Dar iată ce mai are Biblia de spus: “Căci, pe când 
eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea 
cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți… Dar 
Dumnezeu Își arată dragostea faţă de noi prin 
faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, 
Hristos a murit pentru noi” (Rom. 5:6, 8).

După cum puiul de vultur era lipsit de putere ca 
să se salveze în timp ce se prăbușea către moarte, 
așa suntem și noi lipsiți de putere să ne salvăm de 
la Iad. Dar Hristos a murit pentru a lua asupra 
Lui pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele 
tuturor credincioșilor, astfel ca să nu mai murim 
din cauza lor! Ce act de dragoste a fost acesta! Și 
pentru a dovedi că El a învins puterea păcatului 
și a morții, El a înviat din morți după 3 zile. El 
este viu astăzi!



Biblia spune că Hristos te va salva de la 
această condamnare groaznică numită Iad 
dacă vei veni la El. Dar cum să faci asta? 
Biblia spune că trebuie să vii cu pocăință și 
credință.

Îți amintești ce spunea puiul când era în 
cădere? “Voi muri. A fost alegerea mea. Am 
făcut ce-am vrut și voi avea parte de ce mi-a 
spus tata. Nu am nicio bucurie în această 
libertate, ci numai întristare și moarte. N-am 
ascultat și sunt distrus pentru totdeauna. 
Urăsc păcatul meu! Astăzi e ziua când zbor, 
dar și ziua când mor!” El se pocăia de 
neascultarea lui. Pocăința este o schimbare a 
gândirii. Pocăința spune: “Urăsc ceea ce 
înainte iubeam, și iubesc ce înainte uram.”

Îți urăști păcatul? Ai dorința de a fi schimbat 
de Dumnezeu? Vrei să fii ascultător dacă 
Dumnezeu îți dă această abilitate? Vrei ca 
Hristos să fie Domnul vieții tale?



Credința înseamnă să-ți pui siguranța în Hristos ca 
să te salveze de la viața ta de păcat și de la Iadul pe 
care îl meriți. Puiul nu avea pe nimeni altul în care 
să se încreadă decât pe tatăl său. Așa că a căutat 
ajutorul doar la el. Așa și tu, nu ai altă speranță 
decât la Hristos. El a murit pentru păcătoși ca tine. 
De fapt, El face orice ca să îl salveze pe cel care vine 
la El. Orice credincios va descoperi într-o zi că 
până și dorința de a se întoarce la Hristos este un 
dar de la El.

Dumnezeu spune că toți cei care se pocăiesc și 
cred (au credință) în Hristos și în ceea ce a făcut El 
pe cruce, vor primi darul vieții veșnice. Atunci 
când ei mor, vor merge în Rai; și cât timp trăiesc 
aici, ei Îl cunosc, Îl iubesc și Îl slujesc pe Hristos 
într-un fel minunat și personal.

Poți să înțelegi de ce lacrimile puiului de vultur 
curgeau după ce a fost salvat? El a fost schimbat 
dintr-unul care ura într-unul care iubea să asculte, 
și acum era în siguranță în brațele tatălui său, și în 
curând avea să fie dus în cuibul de sus.



Cu cât mai recunoscător trebuie să fie un 
credincios! Dumnezeu i-a dat abilitatea de a se 
pocăi și de a crede în Hristos spre iertarea 
păcatelor sale, dar și viața veșnică în Rai cu El.

Există o cale, spune Biblia, care pare dreaptă, 
dar la urmă duce la moarte. Sfârșitul unei vieți 
de neascultare față de Dumnezeu este Moarte 
Sigură. Dar darul lui Dumnezeu este viața 
veșnică în Hristos Isus pentru toți cei care cred, 
sau se încred, în El. Trebuie să faci asta, altfel 
vei muri pentru veșnicie în Iad. Dumnezeu 
spune asta, este adevărat.

Te-ai pocăit și ai crezut în Hristos? Roagă-te ca 
să știi dacă ai devenit sau nu copilul Lui. Dacă 
te-ai pocăit și ai crezut, nu vei fi un om perfect, 
dar vei fi o persoană schimbată și un adevărat 
creștin. Și nu uita să fii recunoscător asemenea 
puiului de vultur. Mântuirea ta este de departe 
mult mai minunată decât salvarea lui.



4. Trebuie să te pocăiești și să crezi. Pune-ți întreaga 
încredere în Hristos ca Mântuitorul tău de la păcat și 
Iad, și ca Domn sau Stăpân al noii tale vieți în El (Ioan 
3:36; F.A. 3:19; 16:31; 1 Tes. 1:9-10).

5. Vei fi tot mai sigur de viața ta în Hristos pe măsură ce 
continui să te pocăiești și să te încrezi în Hristos, și pe 
măsură ce te comporți ca un adevărat creștin (Matei 
13:23, 1 Ioan 3:4-6).

1. Tu ai păcătuit împotriva unui Dumnezeu sfânt (Rom. 3:10-12, 23; Iacov 2:10).

2. Din cauza păcatului tău, meriți să mergi pentru veșnicie în Iad, după judecata lui 
Dumnezeu (Rom. 2:5-6; Ioan 5:28-29).

3. Isus Hristos a murit pe cruce. Acolo El a luat pedeapsa pe care păcătoșii o merită 
pentru păcatele lor. Apoi El a înviat din morți, învingând păcatul și moartea 
pentru totdeauna (Isaia 53:5-8; 1 Cor. 15:3-4).
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