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1 
SUFLETUL SAU LUMEA 

 

„Ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-
ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pen-
tru sufletul său?” (Matei 16:26). 

 

Cât de puțină atenție primește un subiect ca 
acesta în lumea de astăzi, deși este infinit de important! 
Cât de puțini oameni se gândesc la mântuirea suflete-
lor lor prețioase ca fiind cea mai mare chestiune a vie-
ții! Tu, cel care citești aceste rânduri, te-ai gândit vreo-
dată la mântuirea ta? Ți-ai pus vreodată în inimă acest 
lucru și acționezi conform acestei dorințe? Dacă acesta 
este cazul tău, atunci următoarele cuvinte vor exprima 
convingerea ta din inimă: „Am un suflet și un trup. 
Sufletul meu trebuie să trăiască veșnic fie în fericire, fie 
în pierzare. Durerea sau plăcerea care pot fi experi-
mentate în suflet sunt neînchipuit mai mari decât cele 
pe care trupul le poate trăi. Comparativ, contează prea 
puțin dacă, de-a lungul câtorva ani cât trăiesc în 
această lume, voi fi sărac sau bogat, dacă sunt respectat 
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sau disprețuit de semenii mei muritori, dacă trupul 
îmi este bolnav sau sănătos, dacă duc o viață de dureri 
sau un trai ușor. Aceste lucruri sunt de prea mică im-
portanță. Însă moartea este sigură și vine cu pași re-
pezi. Cenușa se duce în cenușă și praful se face iar praf, 
și acest lucru va fi proclamat și peste trupul meu, 
atunci când voi muri. Cu ce m-ar ajuta dacă în clipa 
morții aș fi stăpân peste întreaga lume? Ce mângâiere 
mi-ar putea aduce? Dar, comparativ, este de maximă 
importanță să mă asigur că sufletul meu va sfârși în fe-
ricire, nu în pierzare, să știu dacă se va bucura de com-
pania îngerilor și a sfinților, de părtășia perfectă în ju-
rul tronului lui Dumnezeu, sau dacă va fi condamnat 
la plânsul și scrâșnirea dinților, alături de diavoli și de 
duhurile condamnate din Iad, unde viermele nu 
moare și focul nu se stinge niciodată. Iată ce ar trebui 
să mă preocupe cel mai mult: să scap de mânia care vine 
și să îmi asigur o moștenire printre sfinți, în lumină. 
Care dintre cele două lumi este mai prezentă în gându-
rile mele, aceasta sau cea viitoare? După care tânjesc mai 
mult? Cu ce îmi obosesc mai mult mintea: cu ce să mă-
nânc, să beau sau să mă îmbrac? Când mi-am pus ul-
tima dată cu seriozitate întrebarea, Ce să fac ca să fiu 
mântuit? Dacă nu am nicio preocupare serioasă cu pri-
vire la sufletul meu, pot să fiu sigur că starea mea este 
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rea și că pericolul în care mă aflu este groaznic de 
mare”.  
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2 
CE ESTE PĂCATUL? 

 

„Oricine face păcat, face și fărădelege; și păcatul este fă-
rădelege [încălcarea Legii – lit.]” (1 Ioan 3:4). 

 

Păcătosule, te-ai întrebat vreodată ce este păcatul? 
Ai studiat vreodată Cuvântul lui Dumnezeu ca să poți 
avea o gândire corectă despre cel mai mare dintre toate 
relele? Dacă n-ai cercetat niciodată acest lucru, starea 
ta este gravă, îngrozitor de rea. Mântuirea ta este în joc. 
Privește cu seriozitate la versetul pe care ți l-am oferit. 
Ridică-ți inima înaintea lui Dumnezeu și spune: 
„Doamne, dă-mi o gândire corectă cu privire la păcat”.  

„Păcatul este încălcarea Legii ”. Care lege? Legea 
Dumnezeului preasfânt. Unde poate fi găsită această 
Lege? Ea se găsește în Cele 10 Porunci. Le-ai citit vre-
odată cu inima tremurândă și cu vocea emoționată, în-
trebându-te, „Am încălcat eu porunca aceasta sau par-
tea aceasta din Legea sfântă a lui Dumnezeu? M-am 
gândit eu vreodată la faptul că Legea poate fi încălcată 
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în gând, cuvânt și faptă? Am reflectat eu vreodată la 
faptul că Legea este duhovnicească, ea aplicându-se în 
mod egal gândurilor, scopurilor și intențiilor inimii; că 
fiecare gând necurat este o încălcare a Legii; că fiecare 
dorință nesfântă este un păcat; că „în ziua judecății, oa-
menii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe 
care-l vor fi rostit” (Matei 12:36) - în acea zi îngrozi-
toare, când Dumnezeul care cercetează inimile va ju-
deca tainele și lucrurile secrete din inima mea? Vai! 
Câte gânduri stricate nu mi-au trecut prin minte, fără 
să am convingerea normală că fiecare dintre ele este un 
păcat! „Toate întocmirile gândurilor din inima lui 
erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău” (Gen. 
6:5). Cât de multe cuvinte nefolositoare am spus în fi-
ecare zi, fără să mă gândesc că va trebui să dau soco-
teală pentru fiecare din ele! (Matei 12:36). Când oare 
m-a împins răutatea din gândurile și vorbele mele să 
strig cu nerăbdare din inimă: „Doamne, ai milă de 
mine, păcătosul”?  

Dacă păcatul este încălcarea Legii, adică, dacă a 
eșua în împlinirea perfecțiunii pe care Legea o cere, 
în gând, vorbă și faptă, dacă lucrul acesta este păcat, 
deopotrivă cu a face orice lucru pe care Legea îl inter-
zice, pentru cât de multe lucruri am de dat socoteală, 
la care nu m-am gândit niciodată până acum! Cu toate 
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acestea, adesea trebuie să mărturisesc că am făcut ceea 
ce nu trebuia să fac și am lăsat nefăcut ceea ce trebuia 
să fac, așa încât nu este decât păcat în mine. Vai! L-am 
batjocorit pe Dumnezeu prin a mărturisi cu buzele 
ceea ce nu am simțit în inima mea!”  

Doamne, trezește-mi conștiința să simtă ce este 
păcatul cu adevărat!  



 



15 

3 
TOȚI, ADICĂ ȘI TU 

 

„Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dum-
nezeu” (Rom. 3:23). 

 

Toți, adică și tu, dragă cititor, și chiar și eu. Toți 
am păcătuit, adică toți am încălcat Legea lui Dumne-
zeu, fiindcă „nu este niciunul neprihănit, nici unul 
măcar” (Rom. 3:10). Nu există niciun om care să fi pă-
zit Legea lui Dumnezeu. Noi am încălcat orice precept 
al Legii Lui morale, fie cu fapta, cuvântul sau dorința.  

Acuzația este gravă, iar verdictul este adevărat. 
Dar hai să ne uităm îndeaproape la situația noastră, în 
mod personal, cerându-I lui Dumnezeu din toată 
inima să ne lumineze mințile. Ia Cele 10 Porunci în 
mâna ta și citește-le. Noi am încălcat Prima Poruncă, 
punându-ne încrederea și iubind alte lucruri decât pe 
Dumnezeu. „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, 
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, și cu tot cugetul 
tău” (Matei 22:37). Și în această privință am eșuat. A 
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Doua Poruncă se referă la modalitatea în care venim să 
ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, nu prin forme 
sau ritualuri religioase exterioare, ci în duh și adevăr. 
Vai! Cât de deficitari am fost în această chestiune seri-
oasă, în reverența interioară față de El și în dragostea 
devotată pentru El, pe care închinarea înaintea Lui le 
cer! Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Poate că tu 
spui că n-ai fost niciodată vinovat de vorbe profane 
sau de blesteme care să implice Numele Lui și, de 
aceea, crezi că ai păzit Porunca a 3-a. Dar nu este ade-
vărat că de multe ori, când te-ai aflat în rugăciune și 
citirea Sfintelor Scripturi, ai trecut pe lângă Numele 
sfânt al lui Dumnezeu și L-ai lăsat să ți se scurgă pe 
buze fără a avea reverența cerută de aceste lucruri sau 
chiar fără să te gândești puțin sfințenia Lui? „Să nu iei 
în deșert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci 
Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert 
Numele Lui” (Exod 20:7). Ai folosit întotdeauna Ziua 
Domnului petrecând-o în acele lucruri religioase pe 
care Porunca a 4-a le încurajează? Ai împlinit tu acele 
lucruri într-o modalitate evlavioasă, astfel încât Legea 
să nu te poată acuza de nimic în ce privește gândurile, 
vorbele și faptele tale? Păcătosule, pune-ți mâna la 
gură și pledează vinovat! Ar mai trebui oare să trec și la 
cea de-a doua tablă a Legii? Îți iubești aproapele ca pe 
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tine însuți? Le-ai făcut tu tuturor oamenilor ceea ce ai 
vrea ca ei să îți facă? Nu ai fost niciodată vinovat de 
neascultare față de părinții tăi? Nu știi că orice mânie 
împotriva aproapelui tău este echivalentă crimei? 
(Matei 5:22) Că orice privire necurată este curvie? 
(Matei 5:28) că orice șiretlic tainic sau neglijarea dato-
riei de a avea grijă față de săraci, atât cât îți stă în putere, 
sunt echivalente furtului? Că orice gând necurat este 
încălcarea Poruncii a 9-a și orice dorință invidioasă 
este o încălcare a celei a 10-a? Cu siguranță că toți au 
păcătuit prin a face ceea ce Legea interzice și prin a 
omite să facem ceea ce Legea poruncește. Pune-ți în-
trebarea: „Ce am făcut eu și ce am lăsat nefăcut? Toți 
au păcătuit. Care este însă starea mea? O stare de păcă-
toșenie și pierzare. De ce n-am simțit aceasta până 
acum? Pentru că păcatul mi-a orbit ochii împotriva lu-
minii adevărului”. 
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4 
BLESTEMAT 

 

„Căci cei ce se bazează pe lucrările Legii sunt sub bles-
tem, pentru că este scris: blestemat este oricine nu con-
tinuă să facă tot ce scrie în cartea Legii” (Gal. 3:10, lit. 
KJV). 

 

Ce înseamnă acel cuvânt îngrozitor – „bleste-
mat”? Blestemul lui Dumnezeu constituie declarația 
mâniei Sale drepte împotriva păcatului și a păcătosu-
lui. Cine poate sta în fața Lui când este mânios? „Cât 
de înfricoșat ești Tu! Cine poate să-Ți stea împotrivă, 
când Îți izbucnește mânia?” (Ps. 76:7). Dar cine este 
blestemat? Orice om, tânăr sau bătrân, bogat sau să-
rac, educat sau analfabet, care nu continuă, de-a lun-
gul întregii sale vieți, fără intermitențe, fără eșec sau 
vreun defect de orice fel, în toate lucrurile, în gând, 
vorbă și faptă, să împlinească perfect tot ceea ce Legea 
cere și în a se păzi liber de orice lucru pe care Legea îl 
condamnă, adică „oricine care nu continuă să facă tot 
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ce scrie în cartea Legii”, prin Lege înțelegându-se sen-
sul și interpretarea ei cea mai spirituală și mai înaltă. 
Dar să ne amintim că mai departe ni se spune, „Căci, 
cine păzește toată Legea, și greșește într-o singură po-
runcă, se face vinovat de toate” (Iacov 2:10). În lumina 
acestui lucru, întrebarea pe care trebuie să ți-o pui este 
aceasta: „A existat vreo zi, vreo oră sau moment în care 
viața mea să fie perfect conformă cu cerințele Legii?” 
Blestemul este pronunțat asupra fiecăruia care încalcă 
oricare dintre porunci: nu doar în ce privește păgână-
tatea, crima, curvia și alte păcate grele, ci și orice gând 
păcătos și în orice moment în care ai eșuat să Îl iubești 
pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta și cu 
tot sufletul tău. O, atunci cât de multe blesteme are 
Legea de pronunțat împotriva ta și împotriva mea! 
Prin Lege ni s-a descoperit mânia lui Dumnezeu îm-
potriva noastră pentru fiecare moment din viețile 
noastre, pentru fiecare clipă în care am păcătuit împo-
triva lui Dumnezeu. Sunt aceste lucruri valabile și pen-
tru tine? Poți să dovedești, din Scriptură, că sunt false? 
Ce? Este fiecare păcătos blestemat pentru orice păcat, 
iar eu am păcătuit continuu, toată viața, dar să nu fiu 
considerat vinovat? Este adevărat că nu mi-am pus ni-
ciodată în inimă, dintr-o recunoștință sinceră pentru 
Dumnezeu, nici măcar un gând, cuvânt sau faptă și nu 
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mi-am împlinit niciodată datoria, nici nu m-am abți-
nut de la vreun păcat dintr-o motivație corectă, anume 
din dragoste pentru Dumnezeu? A fost întreaga mea 
viață un curs neîntrerupt de rele? Este starea mea, deci, 
una care merită condamnarea? Cât de înfricoșător tre-
buie să fie acest lucru! Ce dovadă a întunericului din 
mintea mea și a împietririi inimii mele este să pot trăi 
o singură oră nepăsător sub blestemul lui Dumnezeu, 
să mă culc și să mă scol fără să tremur la gândul că bles-
temul lui Dumnezeu îl va arunca pe cel nepocăit în 
Iad! 
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5 
PLATA PĂCATULUI  

 

„Plata păcatului este moartea” (Rom. 6:23). 

 

Păcatul este încălcarea Legii (1 Ioan 3:4), acea re-
gulă a dreptății veșnice dată ființelor raționale, Legea 
morală a lui Dumnezeu. Vorbim aici despre orice fel 
de păcat și despre toate păcatele. Moartea, orice ar în-
semna acest cuvânt, constituie plata dreaptă și sigură 
pentru orice păcat comis cu gândul, vorba sau fapta. 
Dar ce este moartea? Moartea trupului este separarea 
acestuia de suflet. Tu ești un păcătos, și cu siguranță că 
ai început să simți acest efect al păcatului prin toate 
acele dureri, boli și suferințe care în final îți duc trupul 
în groapă. Ești un om muritor.  

Moartea trupului, sau separarea lui de suflet, va 
conduce la întoarcerea lui în țărâna din care a fost 
creat. Dar mai există o moarte, care înseamnă mult mai 
mult și are o mult mai mare importanță: moartea su-
fletului. Ce înseamnă aceasta? Este ceva cu mult mai 
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groaznic decât moartea trupului, întrucât sufletul este 
mult mai prețios decât trupul. Ea înseamnă separarea 
sufletului de Dumnezeu, ca Izvor al vieții și fericirii. 
De aceea, moartea sufletească este o stare de păcat și o 
stare de auto-chinuire depresivă, izvorâtă din separarea 
de prietenia cu Dumnezeu și de binecuvântările care o 
însoțește. Moartea spirituală, sau moartea sufletului, 
nu se manifestă prin pierderea conștiinței sau simță-
mintelor, ci ea constă în pierderea chipului și favorii 
lui Dumnezeu, căci în acest har este viață (Ps. 30:5), iar 
în mânia Lui este moarte. Dacă tu, păcătosul, nu ești 
înviat prin harul lui Dumnezeu care convertește omul, 
aceasta este starea ta. Ești mort în greșelile și în păcatele 
tale (Efes. 2:1) și, dacă nu ești înviat prin Duhul lui 
Dumnezeu înainte de a pleca din lumea aceasta, așa vei 
continua, în această stare nefericită, pe vecie, căci 
moartea despre care se vorbește în acest pasaj este exact 
opusul vieții veșnice (Rom. 6:23b).  

Iar dacă efectul acestei morți spirituale este 
dezastruos, chiar și în această viață (după cum mărtu-
risește chiar experiența oricărui om, dacă este sincer), 
atunci cum va fi oare efectul ei în lumea care vine? 
Cine poate spune cum va fi acolo în realitate? Noi ci-
tim despre viermele care nu moare, ci se va hrăni din 
conștiințele chinuite; citim despre focul care nu se 
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stinge niciodată, ci va arde continuu atât trupul și su-
fletul în Iad; citim despre plânsul și scrâșnirea dinților 
- iar toate acestea vor dura o veșnicie. Dar  poate că te 
vei întreba dacă nu cumva este vreo disproporție între 
păcatele făcute și pedeapsa aplicată. Dumnezeu să fie 
găsit adevărat și orice om mincinos. El spune că plata, 
plata dreaptă pentru păcat, este moartea. Adevărul lui 
Dumnezeu Îl obligă să împlinească aceste amenințări 
la fel cum Îl obligă să Își împlinească promisiunile. O, 
fugi atunci de mânia care vine, căci „Cine din noi va 
putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi 
va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice?” (Isaia 
33:14). 
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6 
CE SĂ FAC?  

 

„Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” (F.A. 
16:30). 

 

Iată care este întrebarea nerăbdătoare a unui păcă-
tos trezit. Prin expresia „păcătos trezit”, vreau să fac re-
ferire la acel om care cunoaște ce este păcatul și care 
simte cu durere că este un păcătos și că, în această cali-
tate, se află sub blestemul lui Dumnezeu și în pericolul 
focului iadului. Ești tu un păcătos trezit? Vai! Toți oa-
menii sunt, în mod natural, adormiți și morți, insensi-
bili la pericolul în care se află și continuă așa până când 
sunt treziți din amorțeala lor carnală prin Cuvântul și 
Duhul lui Dumnezeu. Ei își spun mereu „pace, pace”, 
dar pentru ei nu există nici o pace, căci Dumnezeu a 
spus: „Cei răi n-au pace” (Isaia 48:22). Ei continuă să 
trăiască, zi după zi, fără să se gândească la moarte, ju-
decată și veșnicie, fără să citească vreodată Biblia cu o 
dorință sinceră de a cunoaște care este situația lor spi-
rituală și fără să se roage vreodată lui Dumnezeu din 
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străfundul inimilor lor: „Dumnezeule, ai milă de 
mine, păcătosul!” (Luca 18:13). Dacă poți trăi fără să 
te rogi fierbinte lui Dumnezeu să îți dea îndurare, dacă 
poți trăi neglijând în mod obișnuit rugăciunea, dove-
dești astfel pe deplin că nu ai nimic comun cu viața 
spirituală în Dumnezeu, datorită ignoranței care se 
află în tine, și ești ca și cum ai trăi în cele mai grosolane 
imoralități. Dar când Dumnezeu găsește plăcere să 
aducă convingerea de păcat în inima unui om și să îi 
trezească conștiința, atunci acel om se ridică din starea 
lui ca și cum ar fi fost înviat din moarte. El vede ceea 
ce niciodată nu a văzut înainte, anume că este un lucru 
rău și amarnic să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. 
El citește în Cuvântul adevărului că cel rău va fi arun-
cat în Iad ca, de altfel, toate popoarele care uită de 
Dumnezeu (Ps. 9:17) și se cutremură citind aceste lu-
cruri. El recunoaște: „am uitat de Dumnezeu și am pă-
cătuit împotriva Lui” și, fiind convins că plata păcatu-
lui este moartea, el pune apoi întrebarea disperată, 
„Cum voi scăpa de condamnarea Iadului?” Un astfel 
de om este cu adevărat hotărât atunci când pune între-
barea, „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” El simte 
că toată veșnicia lui este pusă în joc în acele clipe. Lu-
mea, cu toate plăcerile, avantajele și onorurile ei, de-
vine lipsită de gust pentru el. Niciuna dintre acestea 
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nu pot da pace inimii lui tremurânde și nici vindecare 
conștiinței lui rănite. Abia acum începe el să se roage. 
Rugăciunea lui este abia acum adevăratul limbaj al ini-
mii, nu slujirea formală, fără sens, care era înainte. 
Simțul pericolului în care se află îl conduce la tronul 
de har. Acum el citește Cuvântul lui Dumnezeu ca pe 
adevărul veșnic și își manifestă interesul cu privire la 
fiecare propoziție. Păcătosule, ai experimentat vreo-
dată această stare de cercetare și ți-ai pus vreodată 
această întrebare, „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” 
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7 
POCĂINȚA ȘI CREDINȚA 

 

„Pocăiți-vă, și credeți în Evanghelie” (Marcu 1:15). 

 

Acestea sunt cuvintele binecuvântatului nostru 
Mântuitor, adresate bieților păcătoși vinovați, ca mine 
și ca tine. Dar ce este pocăința? Este o lucrare a Duhu-
lui lui Dumnezeu în inimă, care produce un astfel de 
simț interior al vinovăției pentru păcat, încât îl face pe 
om să se mire că nu este încă aruncat în Iad; o astfel de 
ură față de păcat, încât îl determină să îl abandoneze, 
și o astfel de conștientizare a consecințelor păcatului, 
încât îl face pe om să dorească să fie mântuit în totali-
tate și numai prin ceea ce Isus Hristos a făcut și a sufe-
rit pentru sufletele pierdute. Păcătosul penitent este 
convins că păcatul merită pedeapsa; că el însuși, ca pă-
cătos, este vrednic de mânia lui Dumnezeu; că păcatul 
trebuie fie iertat, fie pedepsit; că el nu poate să plă-
tească nici măcar pentru cele mai mărunte dintre nele-
giuirile lui și că, în consecință, mântuirea lui nu poate 
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fi decât în întregime prin har. Un astfel de om, smerit 
în felul acesta, este pregătit să primească cu toată bu-
curia vestea despre un Mântuitor care a venit să caute 
și să mântuiască ce era pierdut (Matei 18:11). Aceasta 
este Evanghelia. Este Vestea Bună adresată unei lumi 
pierdute și vinovate. Suma și substanța ei este aceasta: 
„Hristos Isus a venit în lume ca să îi mântuiască pe cei 
păcătoși” (1 Tim. 1:15). El a murit pentru a plăti pe-
deapsa pentru păcatele lor și, pentru că este atât Dum-
nezeu cât și om într-o singură Persoană, Isus Hristos 
„poate să îi mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se 
apropie de Dumnezeu prin El” (Evrei 7:25). Întrucât 
sângele Lui a fost sângele lui Dumnezeu întrupat, pre-
țul lui este infinit. Sângele lui Hristos s-a scurs chiar 
pentru acest scop, anume ca să îndepărteze păcatul, as-
tfel încât, chiar dacă păcatele tale, sărmane om con-
damnat, sunt mai numeroase decât firele de păr de pe 
capul tău sau decât nisipul de pe malul mării, chiar 
dacă ele sunt mari și grave, ori roșii precum purpura, 
totuși există speranță. „Sângele lui Isus Hristos, Fiul 
Lui, ne curăță de orice păcat” (1 Ioan 1:7).  

Dar cum să fiu și eu părtaș acestei iertări și cum să 
găsesc mângâiere în ea? Crede Evanghelia! Bizuiește-te 
pe ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune despre Isus 
Hristos și despre disponibilitatea și puterea Lui de a-i 
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mântui pe păcătoși. Dar aș putea să cred și eu că Isus 
Hristos a venit să mântuiască oameni atât de stricați ca 
mine? Da, „porunca Lui este să credem în Numele Fi-
ului Său Isus Hristos” (1 Ioan 3:23). Nu ai ce să gre-
șești atunci când faci ceea ce Dumnezeu a poruncit și 
când Îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. 
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8 
VREDNIC DE PRIMIT 

 

„O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul, 
care zice: ‚Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască 
pe cei păcătoși’, dintre care cel dintâi sunt eu” (1 Tim. 
1:15). 

 

Aceasta este esența Evangheliei. Isus Hristos este 
Dumnezeu – El a creat lumea cu toate lucrurile care 
există în ea (Col. 1:16), dar noi, creația Lui, am încăl-
cat legile Lui și ne-am răzvrătit împotriva Lui. El ar pu-
tea pe bună dreptate să ne arunce pe toți în Iad, în iazul 
care arde cu foc și pucioasă. Dar, ce dragoste minu-
nată: „Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit nepri-
hănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovă-
duit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înăl-
țat în slavă” (1 Tim. 3:16). Dar pentru ce scop S-a năs-
cut El în lume? Pentru a-i mântui pe păcătoși. Cum i-
a mântuit El? Prin moartea Lui pe cruce, „El a purtat 
păcatele noastre în trupul Său, pe lemn” (1 Petru 2:24) 
curățându-ne de păcatele noastre cu propriul sânge. 
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Am conștientizat eu vreodată această dragoste minu-
nată a lui Dumnezeu? Eu sunt un păcătos, născut în 
păcat și, de aceea, vrednic de pedeapsa veșnică. „Hris-
tos Isus a venit în lume ca să îi mântuiască pe păcătoși”, 
chiar pe unul ca mine. L-am rugat eu vreodată din 
toată inima să mă mântuiască? Cred eu că sunt cu ade-
vărat un păcătos ticălos? Simt acest lucru și îmi pare 
rău pentru aceasta? Sunt conștient că, dacă Hristos nu 
mă mântuiește, voi fi un suflet condamnat pe vecie? 
O, cât de mulți oameni nu merg niciodată la Isus Hris-
tos ca să-i mântuiască! Cât de mulți sunt nepăsători și 
neinteresați de ceea ce Isus Hristos a făcut pentru pă-
cătoși! Dar eu, personal, pun aceasta la inimă? Este 
toată speranța mea înrădăcinată pe această afirmație 
adevărată, că „Hristos Isus a venit în lume ca să îi mân-
tuiască pe păcătoși”? O, ce afirmație mângâietoare este 
aceasta, spunându-mi că, chiar dacă sunt un păcătos, 
cel mai mare dintre păcătoși, totuși pot fi mântuit de 
păcatele pe care le-am comis și de Iadul pe care îl merit 
dacă, simțindu-mi cu pocăință stricăciunea, privesc la 
Isus Hristos și cred în El! O, fie ca Duhul Sfânt să mă 
facă astfel să privesc țintă la Isus. Ce-aș putea face eu, 
un păcătos neajutorat, stricat și sărac, dacă nu ar fi Isus 
care să mă mântuiască? Cu câtă bucurie ar trebui să 
primesc aceste vești bune! În mod sigur mesajul este 
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„cu totul vrednic de primit” și ar trebui să fie primit de 
toți, pentru că toți au păcătuit și au nevoie să fie mân-
tuiți. Toți cei care își simt starea decăzută pot să vină 
la El, Cel care este capabil să îi mântuiască. O, 
Doamne, Dumnezeul meu, dă-mi credința spre mân-
tuirea sufletului meu! 
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9 
NICIUNUL REFUZAT 

 

„Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; și pe cel ce vine 
la Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37).  

 

Câtă blândețe și compasiune se găsesc în marele 
Prieten al păcătoșilor pierduți! Câtă dorință are să în-
depărteze orice obiecție din calea unui suflet care Îl ca-
ută, care este făcut dornic să fie mântuit în termenii 
Evangheliei, „prin har, prin credință” (Efes. 2:8). Iată 
cum, pentru ca nimeni să nu fie descurajat, iată cum 
descrie El, plin de har, simțămintele și caracterul Lui, 
invitându-i să vină la El cu toată convingerea unui 
Dumnezeu milostiv! Citește cuvintele Lui: „Veniți la 
Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da 
odihnă” (Matei 11:28). Ești împovărat de sclavia păca-
tului și de robia față de Satana și față de lume? Ești îm-
povărat de vinovăție în conștiința ta și de frică în inima 
ta? Iată, Mântuitorul iubitor stă cu brațele deschise să 
te primească, și acestea sunt cuvintele Lui pline de har: 
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„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați”. „Să ți-
nem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci 
credincios este Cel ce a făcut făgăduința” (Evrei 
10:23), așa încât El nu poate să te înșele. „Nu-Mi voi 
călca legământul, și nu voi schimba ce a ieșit de pe bu-
zele mele” (Ps. 89:34). Îndrăznește și vino la El! El 
poate să te mântuiască și dorește să te mântuiască. De 
ce să te îndoiești? 

Poate că tu spui: „Eu sunt un mare păcătos”. Ar fi 
bine să știi că Isus Hristos este un Mântuitor atotpu-
ternic. Chiar dacă spui, „am stăruit mult timp în răz-
vrătire deschisă împotriva Lui și mulți ani am păcătuit 
împotriva Lui de bunăvoie”, chiar dacă este așa, chiar 
dacă ai dreptate, totuși nu ești în afara posibilității ca 
îndurarea Lui să te cuprindă, iar cazul tău nu este prea 
disperat pentru îndemânarea și puterea marelui Doc-
tor. Tu poți obiecta: „Eu sunt un păcătos ca nimeni 
altul, cel mai mare dintre ei”. Dar tocmai ție îți este tri-
mis cuvântul mântuirii. Sângele lui Isus este sângele lui 
Dumnezeu (F.A. 20:28) și, de aceea, el „ne curăță de 
orice păcat” (1 Ioan 1:7). Neprihănirea lui Isus Hristos 
este neprihănirea lui Dumnezeu (Rom. 3:22) și astfel 
este suficientă pentru a-i îndreptăți chiar și pe cei mai 
păgâni dintre oameni. Nu dispera, căci iată ce spune 
Mântuitorul tău, Cel care iubește bietul tău suflet, „pe 
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cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37). 
El nu face excepție, căci Dumnezeu „nu întârzie în îm-
plinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o înde-
lungă răbdare pentru voi, și dorește ca nici unul să nu 
piară, ci toți să vină la pocăință” (2 Petru 3:9).  

Dar tu spui: „Nu trebuie oare să îmi corectez 
inima și să îmi reformez viața înainte să mă apropii de 
El?” Dacă vei aștepta până când să poți face aceste lu-
cruri cu puterea ta, vei ajunge în final să mori în păca-
tele tale. El trebuie să facă aceste lucruri pentru tine, 
iar El chiar le va face eficace când tu vii la crucea Lui, 
mărturisindu-ți păcatele și punându-ți credința în sân-
gele Lui, ca ispășire pentru tine. Trebuie să vii la El așa 
cum ești, un păcătos murdar și sărac, să fii spălat în 
sângele Lui, îmbrăcat în neprihănirea Lui, sfințit prin 
Duhul Lui și pregătit pentru gloria Lui. De ce să refuzi 
să primești ceea ce El este gata să îți dăruiască fără 
plată? „Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce 
n-are bani! Veniți și cumpărați bucate, veniți și cum-
părați vin și lapte, fără bani și fără plată” (Isaia 55:1), 
anume iertarea, sfințenia și Raiul! El i-a primit con-
stant pe păcătoși ca să-i mântuiască și a spus cu serio-
zitate că, „pe cel ce vine la Mine”, oricine ar fi acea per-
soană și oricât de păcătos, „[cu niciun chip - cf. lit.] nu-
l voi izgoni afară”. 
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10 
PACE CU DUMNEZEU 

 

„Fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, 
avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus 
Hristos” (Rom. 5:1).  

 

„Cei răi n-au pace, zice Domnul” (Isaia 48:22). 
Un păcătos neiertat nu poate avea niciun fel de pace 
cu Dumnezeu. În timp ce conștiința lui este moartă, el 
poate rămâne în acea stare, nepăsător și sigur pe sine. 
Dar, imediat ce ochii lui sunt deschiși și inima îi este 
făcută capabilă să simtă, el se va vedea mizerabil până 
în clipa când Dumnezeu va proclama pacea peste su-
fletul lui vinovat. A fi îndreptățit înseamnă a fi iertat 
și acceptat de Dumnezeu. Iertarea și acceptarea înain-
tea lui Dumnezeu se obțin doar prin credința în Isus 
Hristos, fiindcă păcatele sunt ispășite prin sângele Lui 
prețios. Când îmi este dat să cred că Isus Hristos a în-
depărtat păcatele mele, nu mai există nimic care să îmi 
tulbure conștiința. Atunci am pace cu Dumnezeu. 
Neliniștea unui suflet trezit provine dintr-o conștiință 
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vinovată și un simț al păcatelor. Imediat ce păcătosul 
sărman și tremurând descoperă că Hristos a murit 
pentru unul ca el; că Hristos, fiind Dumnezeu, poate 
să îl mântuiască și pe cel mai mare dintre păcătoși; că 
aceasta a fost misiunea Lui în lume și că El a spus, „pe 
cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37); 
imediat ce sărmanul păcătos crede aceste lucruri, el are 
pace cu Dumnezeu, se poate adresa lui Dumnezeu con-
siderându-L Tatăl lui și poate să se încreadă în Domnul 
pentru orice lucru. El poate să se gândească la moartea 
lui cu mângâiere în suflet și să se bucure în nădejdea sla-
vei lui Dumnezeu. Păcătosule, este aceasta situația ta? 
Știi că nu există nicio mântuire fără să fii părtaș lui Hris-
tos? Că nu există nicio pace cu Dumnezeu, decât cea 
care vine prin Isus Hristos? Știi că, dacă păcatele tale nu 
sunt iertate, viața ta va fi una nefericită și moartea nu va 
fi altceva decât intrarea în pierzarea veșnică?  

Dacă eu privesc la Hristos ca singurul Mântuitor 
și, cu disperare, alerg la El pentru a-mi găsi refugiul, 
atunci Dumnezeu nu mai este mânios pe mine. Păca-
tele mele, oricât ar fi de multe, sunt iertate. Ființa mea 
este acceptată de El. Iar dacă voi muri în seara aceasta, 
voi fi cu Dumnezeu pe vecie. O, ce stare fericită să nu 
te temi de nimic în viață și în moarte! Să îl ai pe Dum-
nezeu ca Tatăl tău, pe Hristos ca Răscumpărător al 
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tău, pe Duhul Sfânt ca Mângâietor al tău, moartea ca 
prieten, cerul ca locuință și fericirea veșnică drept pa-
cea și bucuria care îți stau înainte. Este aceasta situația 
ta, păcătosule? 
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11 
HRISTOS CEL PREȚIOS 

 

„De aceea, pentru voi, cei ce credeți, El este de mare 
preț” (1 Petru 2:7, lit. KJV). 

 

Apostolul ne vorbește aici despre Isus Hristos, 
Prietenul drag al păcătoșilor sărmani și pierduți, care 
s-a milostivit de noi, când noi înșine nu eram preocu-
pați de asta, și care a murit pentru noi pe când tot ceea 
ce noi meritam era să fim aruncați în Iad. Dar dacă tu 
crezi Cuvântul, anume că păcatele tale te-ar fi con-
damnat dacă Hristos nu le-ar fi luat asupra Lui și că ar 
fi trebuit să fii blestemat pentru totdeauna dacă Hris-
tos nu ar fi fost făcut blestem pentru tine; dacă simți 
în inima ta o siguranță smerită a iertării câștigate prin 
sângele Lui și dacă poți să Îl vezi spunându-ți prin 
Evanghelie ceea ce El i-a spus femeii aceleia sărmane, 
„Iertate îți sunt păcatele... Credința ta te-a mântuit” 
(Luca 7:48, 50), atunci Hristos este prețios pentru 
tine. Îl iubești mai presus de orice altceva. Îți place să 
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te gândești la El, îți place să-L auzi, și iubești să vorbești 
cu El. Orice a poruncit El, tu dorești să faci, și orice a 
interzis El, cu bucurie vei respecta, chiar dacă o lume 
întreagă ți-ar fi pusă înainte ca alternativă. Ai devenit 
acum o făptură nouă. Nu mai poți trăi așa cum trăiai 
în trecut. Ești născut din nou. Lucrurile vechi au tre-
cut și toate s-au făcut noi (2 Cor. 5:17).  

Lucrurile pe care cândva le urai, precum rugăciu-
nea, lauda, auzirea și citirea Cuvântului lui Dumne-
zeu, acum le iubești. Tot așa, lucrurile pe care cândva 
le iubeai, precum vanitatea, conversațiile stricate, 
amuzamentele de nimic și orice lucru păcătos, acum le 
urăști. Nu mai poți acum să mergi la culcare, la lăsarea 
serii, fără să Îi mulțumești lui Isus, Domnul tău prețios 
și adorabil, pentru îndurările de peste zi, sau fără a te 
dedica Lui pe timpul nopții și fără a-ți încredința su-
fletul în mâinile Lui astfel ca, dacă vei muri înainte de 
venirea dimineții, El să te primească în slavă. Când te 
trezești dimineața, nu mai poți să pleci în această lume, 
la lucrul mâinilor tale, fără să Îl implori să te păzească 
de capcanele lumii și de ispitele Satanei. Singurul tău 
țel este acum să fii plăcut Mântuitorului tău iubit. De 
asemenea, mai presus de orice alt lucru, vei avea în tine 
o temere sfântă să Îl jignești. Dorința ta este ca, „fie că 
mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul 
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pentru slava lui Dumnezeu” (1 Cor. 10:31). „Căci dra-
gostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă 
Unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit” (2 
Cor. 5:14). 
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12 
SFINȚIREA  

 

„Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni 
nu-L va vedea pe Domnul” (Evrei 12:14). 

 

Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Hristos este 
un Mântuitor sfânt. Duhul lui Dumnezeu este un 
Duh sfânt. Raiul este un loc sfânt, iar îngerii din el 
sunt îngeri sfinți. Tot așa, toți copiii răscumpărați ai 
lui Dumnezeu sunt un popor sfânt. Sunt eu o per-
soană sfântă? Dacă nu, Scriptura mă asigură că nu pot 
și nu Îl voi vedea pe Dumnezeu. Sfințenia înseamnă o 
separare a inimii de păcat și o alipire a ei de Dumnezeu. 
Ea nu constă dintr-o simplă decență a comportamen-
tului, căci poate exista moralitate exterioară acolo 
unde nu este niciun pic de sfințenie, deși nu poate 
exista sfințenie fără moralitate. Dacă ești o persoană 
sfântă, nu doar că te vei abține de la a păcătui, ci vei urî 
păcatul din toată inima. Vei urî orice fel de păcat, orice 
lucru care nu este în acord cu voia lui Dumnezeu. Vei 
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fi mereu dezgustat de propria persoană în ce privește 
păcătoșenia care rămâne în tine. Vei fi capabil nu doar 
să descoperi păcatul în viața ta, ci și în inima ta. Dacă 
ești sfințit, vei fi atent nu doar la acțiunile și vorbele 
tale, ci și la gândurile tale. Nu vei dori doar să apari ca 
un om bun în ochii lumii, ci să fii găsit bun înaintea 
lui Dumnezeu, care cercetează inima. Vei căuta o con-
formare interioară cu gândul și voia lui Dumnezeu. 
Este aceasta situația ta? Amintește-ți că este scris, „fără 
sfințenie, nimeni nu-L va vedea pe Domnul”. Sfințe-
nia este, pe scurt, dragostea lui Dumnezeu turnată în 
inimă de Duhul Sfânt care ne este dat. Această dra-
goste devine motivația întregii noastre ascultări de El. 
Cuvântul lui Dumnezeu devine regula întregului 
comportament iar gloria lui Dumnezeu este țelul nos-
tru final. Niciun om nu poate să ajungă în Cer până 
nu este sfințit. Crezi oare acest lucru? Este rugăciunea 
inimii tale aceasta: „Doamne, sfințește-mă cu totul, 
suflet trup și duh”? (v. 1 Tes. 5:23). Dacă da, atunci 
Domnul a început o bună lucrare în inima ta și El o va 
duce la bun sfârșit până în ziua lui Isus Hristos, pentru 
ca tu să fii înfățișat înaintea Lui sfânt și fără pată, în 
dragoste. 
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13 
NĂDEJDEA                                         

BINECUVÂNTATĂ 
 

„Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei 
marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos” 
(Tit 2:13). 

 

Acesta este privilegiul fericit al credinciosului în 
Isus: să privească la a doua venire a Domnului lui. Isus 
a promis că El va veni din nou, că va veni în curând 
(Apoc. 22:20). El a afirmat că venirea Lui va fi pe neaș-
teptate, ca a unui „hoț în noapte” (1 Tes. 5:2). Credin-
ciosul este un om care așteaptă această venire, și se pre-
gătește pentru ea. El știe că, chiar dacă „la descoperirea 
Domnului Isus din Cer, cu îngerii puterii Lui, într-o 
flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe 
Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia dom-
nului nostru Isus Hristos, ei vor avea ca pedeapsă o 
pierzare veșnică de la fața Domnului și de la fața pute-
rii Lui”, totuși, un alt final al revenirii Lui constă în 



VEI FI CU NOI ÎN CER? 

54 

aceea că El va fi „proslăvit în sfinții Săi și privit cu ui-
mire în toți cei ce vor fi crezut” (2 Tes. 1:7-10). De 
aceea, el privește înainte către acea nădejde binecuvân-
tată. El are pace cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Vi-
novăția lui, cauza fricii, este îndepărtată de la el. El știe 
că Judecătorul este acum prietenul lui și, de aceea, pri-
vește înainte cu mângâiere. El simte că starea lui pre-
zentă nu este odihna lui, căci, deși vinovăția păcatului 
este ștearsă de pe conștiința lui și dragostea și puterea 
păcatului sunt îndepărtate din inimă, totuși el simte 
cu durere că păcatul încă locuiește în el. De aceea, el 
tânjește după venirea lui Hristos, pentru ca atunci 
Domnul să distrugă total păcatul. Nădejdea pe care o 
are este o nădejde binecuvântată, întrucât lucrurile 
după care tânjește sunt inestimabile ca valoare, eterne 
ca durată și sigure, dar doar pentru acela care tânjește 
după ele în credință și nădejde. „Chiar în cortul acesta 
deci (al trupului), gemem apăsați” (2 Cor. 5:4) din ca-
uza păcatului, a suferințelor și ispitelor. Dar, la apariția 
glorioasă a Domnului nostru Isus Hristos, „El va 
șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai 
fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, 
pentru că lucrurile dintâi au trecut” (Apoc. 21:4). 
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14 
MÂNGÂIETORUL  

 

„Deci, dacă voi, care sunteți 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). 

 

Prin aceste cuvinte, Tatăl nostru iubitor, care este 
în ceruri, ne pune înainte un aspect important, con-
vingându-ne de el prin a pune la lucru conștiințele 
noastre. El apelează la sentimentele noastre ca părinți, 
pentru a ne încuraja în nădejdea noastră, și pentru a ne 
împrospăta siguranța în El. „Cine este tatăl acela din-
tre voi, care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o pia-
tră?” (Luca 11:11). Dacă un copil flămând vine la tatăl 
lui spunând: „Tată, mor de foame, te rog, dă-mi pâine 
să mănânc!”, i-ar da acel tată (doar dacă nu cumva ar fi 
mai rău decât o brută) acelui copil o piatră, bătându-și 
astfel joc de el? „Ori, dacă cere un pește, să-i dea un 
șarpe în loc de pește? Sau, dacă cere un ou, să-i dea o 
scorpie”, pentru a-l distruge? Evident că nu. „Cu cât 
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mai mult Tatăl vostru cel din ceruri”, a cărui dragoste 
pentru copiii Lui sărmani și păcătoși este infinit su-
perioară aceleia pe care voi o puteți avea pentru rodul 
trupurilor voastre, „le va da Duhul Sfânt celor ce I-L 
cer?” 

Eu sunt un păcătos sărman, neștiutor. Știu că sunt 
un păcătos înaintea lui Dumnezeu și că merit indigna-
rea Lui dreaptă. Dar vreau să-L cunosc pe Isus Hristos 
ca Mântuitorul sufletului meu sărman, căci a-L cu-
noaște este viața veșnică. Dar această cunoaștere mân-
tuitoare nu o pot avea decât din învățătura divină. 
Dumnezeu a promis Duhul Lui cel Sfânt, pe care Îl 
trimite ca să îl călăuzească pe bietul păcătos neștiutor, 
care își simte ignoranța, călăuzindu-l astfel în tot ade-
vărul necesar pentru mântuirea și mângâierea lui. „O, 
Doamne, trimite Duhul Sfânt ca să îmi fie învățător”.  

Eu sunt un păcătos neajutorat. Cu ușurință pot 
descoperi că n-am nicio putere să cred în Fiul lui Dum-
nezeu. Totuși, credința în El este esențială pentru 
mântuire. Conștiința îmi este neliniștită din cauza pă-
catelor mele. Vreau „să-L cunosc pe El și puterea învi-
erii Lui și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac aseme-
nea cu moartea Lui” (Fil. 3:10). Dar oricât m-aș stră-
dui, prin puterile mele n-aș putea să cred mai mult de-
cât aș putea să creez o lume din nimic. Dumnezeu a 
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promis însă Duhul Lui cel Sfânt, pe care să-L trimită 
cu scopul de a pune credința în inima oricărui cerșetor 
smerit ce vine la El. O, Doamne, ajută-mă să cred, spre 
pacea conștiinței mele, spre bucuria inimii mele, spre 
sfințirea naturii mele, spre mântuirea sufletului meu, 
și spre gloria veșnică a Numelui Tău! 

Dumnezeu le dă Duhul Sfânt acelora care Îl cer. 
Noi nu putem face niciun lucru bun, nimic altceva de-
cât să păcătuim și astfel să ne distrugem singuri, dacă 
nu am fi ajutați de El, prin intervenția Lui specială. Ai 
nevoie de ajutorul Lui? Te împinge această nevoie ab-
solută înaintea tronului de har, ca să ceri binecuvânta-
rea atotcuprinzătoare? Ceri Duhul Lui așa cum un co-
pil cere pâinea de la tatăl lui? Ești conștient de igno-
ranța ta, așa încât să cauți învățătura divină din toată 
inima? Ești conștient de starea ta neajutorată așa încât 
să ceri ajutorul de la Dumnezeu? „Cereți, și vi se va da; 
căutați și veți găsi; bateți, și vi se va deschide” (Matei 
7:7). Ține minte, Dumnezeu nu Își încalcă Cuvântul. 
Dacă ai cerut ceva și nu ai primit, cauza este că nu ai 
cerut din toată inima. Încă nu îți simți nevoia. Cere-I 
lui Dumnezeu să îți dea harul să îți cunoști lipsurile, și 
apoi El le va împlini. Cere-I lui Dumnezeu să te învețe 
cum să te rogi. Vino la El ca un copil neajutorat, săr-
man și ignorant, căci „adevărat vă spun că, dacă nu vă 
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veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște 
copilași, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția ce-
rurilor” (Matei 18:3). Dă-ne, Doamne, această atitu-
dine de copilași! 
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15 
DOUĂ MORȚI –                                          

O JUDECATĂ 
 

„Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar 
după aceea vine judecata” (Evrei 9:27). 

 

Și tu și eu suntem creaturi muritoare. Cu toții am 
văzut mulți dintre prietenii și rudele noastre ajungând 
în final în mormânt. Mulți mor la fel de tineri ca și noi, 
fiind secerați de curând din viață. Pe unii i-am văzut 
târându-se loviți de lungi și istovitoare boli, pe când al-
ții au fost luați dintr-o dată, fără avertizare. Dar Dum-
nezeu cunoaște când ne vine vremea să îi urmăm în lu-
mea veșnică. „Iacă am îmbătrânit, și nu știu ziua mor-
ții mele” (Gen. 27:2). „Soarta mea este în mâna Ta” 
(Ps. 31:15). Acest lucru poate să se petreacă chiar azi. 
Putem fi siguri că moartea nu se află la mare distanță 
de noi; tot ceea ce nu știm este cât de aproape se află 
ea. Dacă aceste lucruri sunt adevărate, câtă nebunie 
trebuie să fie să respingi lucrarea necesară a pocăinței, 
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amânând-o pentru o zi viitoare! Noi nu suntem siguri 
nici măcar că vom vedea ziua de mâine. Întrucât pocă-
ința este un dar al lui Dumnezeu, dacă neglijăm să o 
cerem astăzi și refuzăm să ascultăm vocea care ne aten-
ționează acum, în final El ne va spune: „Fiindcă eu 
chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și 
nimeni ia seama, fiindcă lepădați 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 nenorocirea ca un vârtej, 
când va da peste voi necazul și strâmtorarea. Atunci 
mă vor chema, și nu voi răspunde; mă vor căuta, și nu 
mă vor găsi. Pentru că au urât știința, și n-au ales frica 
Domnului” (Prov. 1:24-29). După moarte vine jude-
cata. Cu toții trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunu-
lui de judecată al lui Hristos, pentru a da socoteală 
pentru lucrurile pe care le-am făcut în trup, fie bune, 
fie rele (2 Cor. 5:10). Cine va trebui să se înfățișeze 
acolo? Toți, toți oamenii, tineri sau bătrâni, bogați sau 
săraci, toți, fără excepție și fără deosebire. Tu și eu vom 
fi amândoi acolo. Trebuie să fim acolo! Dar cu ce 
scop? Să dăm socoteală pentru ce? Pentru toate gân-
durile noastre secrete, cunoscute doar de noi. Pentru 
toate faptele noastre făcute în ascuns, pe care niciun 
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alt ochi nu le-a văzut decât ochiul Dumnezeului atot-
cunoscător. El are o carte de amintire în care sunt 
scrise fiecare gând rău, fiecare faptă și fiecare cuvânt 
greșit. Fiecare dintre acestea vor fi atunci aduse la lu-
mină, spre rușinea noastră veșnică, dacă ele nu sunt 
spălate în sângele prețios al Domnului Isus Hristos. 
Citim de asemenea, în Apocalipsa 6:16, că unii vor 
striga în acea zi la munți și la stânci: „Cădeți peste noi, 
și ascundeți-ne de Fața Celui ce șade pe scaunul de 
domnie și de mânia Mielului”. Facă Dumnezeu ca să 
nu fim nici tu și nici eu în acea situație! Dar, pentru a 
evita soarta groaznică a celor necredincioși, trebuie să 
facem ceva: „Căutați-L pe Domnul câtă vreme se 
poate găsi; chemați-L, câtă vreme este aproape. Să se 
lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să se lase de 
gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea 
milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește ier-
tând” (Isaia 55:6-7).  

Astăzi este ziua harului. Dar, când Ziua Judecății 
va veni, va fi prea târziu pentru a cere îndurare. Dacă 
mori fără să fii părtaș lui Hristos, ar fi fost mai bine 
pentru tine să nu te fi născut niciodată (Marcu 14:21), 
fiindcă ar fi mai bine să nu fi existat deloc, decât să tră-
iești o viață mizerabilă în Iad pentru toată veșnicia. 
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Aceasta va fi partea oricărui păcătos neconvertit, a ori-
cărui om care nu este iertat până atunci. Dumnezeu a 
spus acest lucru, și El nu poate să mintă. 
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16 
O MÂNTUIRE                                     

ATÂT DE MARE  
 

„Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o 
mântuire așa de mare” (Evrei 2:3). 

 

Da, este o mântuire atât de mare, cu adevărat, din-
colo de puterea noastră de a o descrie, dincolo de ima-
ginația noastră, și concepută de înțelepciunea și dra-
gostea lui Dumnezeu pentru sufletul meu păcătos și 
pierdut! O mântuire obținută prin moartea singurului 
Fiu al lui Dumnezeu. Cât de aproape am fost de pră-
pastia Iadului! Cât de jos am fost căzut! Cât de multe 
și de mari au fost păcatele mele, pentru a face necesară 
o astfel de mântuire! Dar Dumnezeu nu mai are un alt 
Fiu pe care să Îl dea la moarte pentru noi. Dacă nu te 
interesează Fiul lui Dumnezeu acum, dacă nu te preo-
cupă deloc să te asiguri că ești al Lui, dacă ești neafectat 
de pericolul în care te afli și indiferent față de mântui-
rea care ți se propune, cum vei scăpa? Este imposibil. 
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Tu respingi singurul Mântuitor și, de aceea, comiți cel 
mai mare păcat: calci în picioare îndurarea fără plată a 
lui Dumnezeu, în Hristos. Nu ești șocat chiar și de un 
astfel de gând? Fii convins că orice păcătos nepăsător 
se face vinovat de acest lucru. Nu există nicio eliberare 
pentru cei ce Îl vor respinge pe Hristos. „Căci, dacă 
păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința ade-
vărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate” 
(Evrei 10:26). Pierzarea lor este sigură, este aproape, și 
va fi veșnică și insuportabilă. Ține minte, astăzi este 
vremea potrivită, astăzi este ziua mântuirii (2 Cor. 
6:2). Dacă mori fără Hristos, nu vei vedea niciodată 
Fața lui Dumnezeu cu bucurie. Va trebui să auzi Jude-
cătorul pronunțându-ți sentința: „Duceți-vă de la 
Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pre-
gătit diavolului și îngerilor lui!” (Matei 25:41). Fe-
rească-te Dumnezeu de asta! 
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VEI FI CU NOI ÎN CER? 
Vreau să te mai încurajez o ultimă dată, dragul 

meu, înainte de a încheia această carte. Stai și gândește-
te! Ba nu, așează-te pe genunchi, și roagă-te lui Dum-
nezeu să-ți trezească conștiința și să îți dea cunoștința 
lui Hristos. Rugăciunile mele firave merg acum în 
sprijinul mântuirii Tale. Pentru ea mă rog. N-am ni-
ciun alt motiv pentru care ți-am pus aceste rânduri în 
mâini, decât binele tău veșnic. Închei cu această rugă-
ciune: „O, Doamne, fă ca această cărticică să fie folo-
sitoare spre binele sufletului cititorului, acum și în veș-
nicie! Revarsă asupra ei binecuvântarea ta, și fă ca ade-
vărurile prețioase care au fost prezentate în ea să fie „o 
mireasmă de la viață spre viață” (2 Cor. 2:16). În Nu-
mele și pentru meritele lui Isus Hristos m-am rugat. 
Amin!” 
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