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În timp ce se afla în închisoare, John Bunyan a scris una din ce-

le mai renumite și mai căutate cărți, după Biblie. Aceasta este cunos-

cută în mod obișnuit sub titlul scurt de Călătoria Creștinului, dar ti-

tlul ei complet este Călătoria Pelerinului din această lume către lumea 

ce vine; sub forma unui vis. În visul lui Bunyan, el îl vede pe Creștin, 

un personaj simplu care este împovărat peste măsură în sufletul său. 

Incapabil să își convingă soția și copiii de judecata viitoare pe care el o 

prevedea, el abandonează totul pentru a se salva. Acțiunile sale ne 

amintesc de cuvintele lui Isus: “Tot așa, oricine dintre voi, care nu se 

leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu” (Luca 14:33). 

Călătorind de la “Cetatea Pierzării” la “Cetatea Cerească”, 

Creștinul și însoțitorii lui temporari Tipicarul și Fățarnicul ajung la 

un moment dat la baza “Muntelui Greutăților”, care este abrupt și 

înalt. Tipicarul și Fățarnicul, văzând că ar părea să existe căi mai ușoa-

re care să conducă la aceeași destinație, decât această cale îngustă către 

vârful muntelui, au luat o decizie care avea să aibă consecințe pericu-

loase și distructive. Spre deosebire de ei, Creștinul s-a decis să urce acel 

munte abrupt, spunând următoarele: 
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“Chiar dacă muntele e înalt, voi merge înainte, nu mă voi simți 

descurajat, căci văd că aceasta este calea vieții. Veniți, să ne îm-

bărbătăm inimile, să nu cădem de leșin sau de frică; mai bună, 

deși dificilă, este calea dreaptă, decât să mergi pe calea greșită, 

chiar dacă este ușoară, unde sfârșitul este groaznic”.1 

Astăzi, mulți pretinși creștini, în special din Occident, par să 

trăiască cu ideea că sănătatea, bogăția și prosperitatea ar trebui să ca-

racterizeze pe aceia care călătoresc pe calea îngustă, urmându-L pe 

Isus. În fapt, această învățătură falsă este de regulă promovată de 

“predicatori ai prosperității”. Dar se poate cumva ca însăși evanghelicii 

să fi ajuns să creadă o astfel de învățătură privind o viață de huzur? 

Recent, eram în vizită cu soția la o biserică, unde am ascultat o predică 

de 15 minute, în care se vorbea despre felul cum sunt binecuvântați de 

Dumnezeu “creștinii buni” și “membrii buni ai  bisericii”. Evident, 

noi suntem cu toții părtași nenumăratelor binecuvântări din partea 

lui Dumnezeu, iar psalmistul David afirmă, pe bună dreptate, “Bine-

cuvântează, suflete, pe Domnul, și nu uita nici una din binefacerile 

Lui!” (Ps. 103:2). Cu toate acestea, calea către cer este pavată cu sufe-

rință și bucurie! Întreaga idee că noi ar trebui să ne bucurăm aici de o 

viață ușoară, lipsită de încercări, necazuri și persecuție datorită unirii 

noastre cu Hristos, este o idee contrară învățăturilor lui Isus. El a spus, 

“Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuși, să-

și ia crucea, și să Mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va 
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pierde; dar oricine își va pierde viața din pricina Mea și din pricina 

Evangheliei, o va mântui” (Marcu 8:34-35). 

Care este situația mea și a ta? Suntem noi ca și Tipicarul și Fă-

țarnicul, punându-ne încrederea în legi și sacramente? Sau putem 

spune ca și Creștinul, “Eu umblu conform regulilor Stăpânului 

meu”? Suntem noi ca și Tipicarul și Fățarnicul, care merg pe calea 

ușoară? Sau suntem ca și Creștinul, spunând, “Chiar dacă muntele e 

înalt, voi merge înainte, nu mă voi simți descurajat, căci văd că aceasta 

este calea vieții”? Pe ce cale mergem noi? Cred că vei fi de acord că răs-

punsul pe care îl dăm la această întrebare are consecințe veșnice. 

La încheierea Predicii de pe Munte, Isus i-a împins pe cei ce Îl 

ascultau către a se decide dacă să intre pe poarta strâmtă, chiar dacă 

acest lucru este dificil, avertizând în același timp asupra consecințelor 

de a merge pe calea ușoară, mai populară. Și El subliniază provocarea 

Sa spunând că doar puțini vor găsi calea îngustă, în vreme ce mulți 

sunt aceia care par să fie siguri că Isus este Domnul lor, dar ei vor des-

coperi în final că au greșit și consecințele acestui fapt sunt veșnice. Iată 

ce spunea Isus. 

Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este ca-

lea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar 

strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și pu-

țini sunt cei ce o află - Matei 7:13-14 
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Scopul acestei cărți este dublu. În primul rând, dorința mea es-

te una evanghelistică. Vreau să demonstrez, din Scriptură, că o viață și 

o religie ușoară reprezintă o viață înșelată, care conduce în final la dis-

trugere, și de aceea vreau să pledez înaintea ta să “intri pe poarta 

strâmtă”. În al doilea rând, doresc să îi încurajez pe sfinții care trec 

prin suferințe și care sunt acum pe calea îngustă. Așadar, alătură-te 

mie de-a lungul paginilor următoare, ținând minte că “mai bună, deși 

dificilă, este calea dreaptă, decât să mergi pe calea greșită, chiar dacă 

este ușoară, unde sfârșitul este groaznic.” 
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Văzând mulțimile, Isus a început prima din cele 5 mari cuvân-

tări ale Sale care sunt prezentate în Evanghelia după Matei. Aceasta, 

cunoscută drept Predica de pe Munte, se focalizează pe natura împă-

răției cerurilor. Audiența Sa, formată din ucenicii Săi și din alți ascul-

tători curioși, L-a auzit afirmând imposibilitatea de a ajunge în cer 

prin neprihănirea exterioară a omului sau prin tradiții, și prezentând 

înaintea ucenicilor principiile fundamentale ale ucenicilor adevărați, 

pe care ei sunt chemați să le trăiască prin harul Lui, de-a lungul veacu-

rilor. Deși există diferite interpretări ale pasajului din Matei 5–7, eu 

cred că este corect să spunem că această predică magnifică este evan-

ghelistică, pe de-o parte, și prezintă standardul pe care creștinii sunt 

chemați să îl trăiască în calitate de “sarea pământului” și “lumina lu-

mii.” 



PE CE CALE MERGEM?   |   CHUCK HAYES 

12 

Isus Și-a început cuvântarea cu Fericirile, o serie de afirmații 

introduse prin expresia “Ferice” (Matei 5:1-12), care descriu fericirea 

acelora care aparțin împărăției cerurilor. Apoi Isus a spus un lucru șo-

cant: “Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece nepri-

hănirea cărturarilor și a Fariseilor, cu nici un chip nu veți intra în Îm-

părăția cerurilor” (Matei 5:20). Acest lucru a fost uluitor pentru că 

acești evrei religioși erau, în mintea oricărei persoane, modele de ne-

prihănire. Și dacă neprihănirea exterioară, legalistă, a cărturarilor și 

fariseilor nu era suficientă pentru a-i face pe aceștia să intre în împără-

ția cerurilor, cum ar putea cineva să intre în împărăție? Acesta era 

exact lucrul pe care Isus voia să îl spună. Indiferent cât de sincer sau 

zelos este cineva față de Dumnezeu, nimeni nu va intra în Rai pe baza 

faptelor Legii. 

Știm însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, 

pentru ca orice gură să fie astupată, și toată lumea să fie găsită 

vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit 

neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege 

vine cunoștința deplină a păcatului. - Romani 3:19-20 (sublini-

erea noastră) 

Cu toții suntem sub Lege. Evreii au “cuvintele lui Dumnezeu” 

(Romani 3:2), în timp ce Neamurile (neevreii) au lucrarea Legii scrisă 

în inimile lor (Romani 2:15). Și pentru că toți sunt sub Lege, toți sun-

tem sub păcat, “plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, 

de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înșelă-
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ciune, de porniri răutăcioase; ... șoptitori, bârfitori, urâtori de Dum-

nezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători 

de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, 

neînduplecați, fără milă. Și, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că 

cei ce fac asemenea lucruri, sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu nu-

mai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac” (Romani 1:29-32). 

Întrucât nu putem păzi Legea lui Dumnezeu într-un mod perfect, ea 

ne dă pe față inimile noastre păcătoase, iar noi nu avem de ales, ci sun-

tem nevoiți să ne punem mâinile la gură, oprindu-ne din a ne scuza. 

Trebuie să recunoaștem că suntem cu toții vinovați și pierduți! Oricâ-

te fapte bune am face, ele nu pot să obțină pentru noi o îndreptățire 

înaintea lui Dumnezeu. 

Mai târziu, în Romani 7, apostolul Pavel a relatat întâlnirea 

personală avută cu Legea. 

Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dim-

potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-

aș fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pof-

tești!” Apoi păcatul a luat prilejul, și a făcut să se nască în mine 

prin porunca tot felul de pofte; căci fără Lege, păcatul este 

mort. Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam; dar când a 

venit porunca, păcatul a înviat, și eu am murit. Și porunca, ea, 

care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. Pentru că 

păcatul a luat prilejul prin ea m-a amăgit, și prin însăși, porun-
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ca aceasta m-a lovit cu moartea. Așa că Legea, negreșit, este 

sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună. - Romani 7:7-12 

Pavel fusese convins că el era acceptat înaintea lui Dumnezeu 

pe baza neprihănirii proprii, adică prin religiozitatea sa exterioară și 

prin eforturile sale de a păzi poruncile. Dar el a admis apoi că Legea, 

despre care el gândea că i-a adus viața, i-a arătat, dimpotrivă, păcatul 

lui. “De pildă, n-aș fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: ‘Să 

nu poftești’”. În mod asemănător, nici noi n-am ști că minciuna, fur-

tul sau folosirea în deșert a Numelui lui Dumnezeu sunt păcate, dacă 

Legea nu ar fi spus, “Să nu mărturisești strâmb” (Exod 20:16), “Să nu 

furi” (Exod 20:15) și “Să nu iei în deșert Numele Domnului, Dumne-

zeului tău” (Exod 20:7). În și prin ea însăși, Legea nu este păcătoasă, ci 

este sfântă, reflectând caracterul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, orice 

încercare de a satisface cerințele perfecte ale Legii și, astfel, să încercăm 

să ne obținem mântuirea, aduce asupra noastră un blestem, pentru că 

eforturile noastre de a păzi Legea eșuează întotdeauna să atingă nive-

lul perfecțiunii (Galateni 3:10). Ca și Pavel, înainte de convertirea lui, 

astăzi sunt mulți oameni înșelați de gândirea proprie, pentru că ei cred 

că eforturile lor de a păzi poruncile îi vor elibera cumva de terorile ia-

dului. Cu toate acestea, cu cât ne-am strădui mai mult să păzim po-

runcile, cu atât mai mult revelăm condamnarea noastră dreaptă. 

Când Isus a fost întrebat care este cea mai mare dintre porunci-

le Legii, El a răspuns astfel: 
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“Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu 

tot sufletul tău, și cu tot cugetul tău.” „Aceasta este cea dintâi, 

și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: ,Să iu-

bești pe aproapele tău ca pe tine însuți.` În aceste două porunci 

se cuprinde toată Legea și Proorocii” - Matei 22:37-40 

Esența Vechiului Testament (Legea și Proorocii) este dragostea 

– dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru aproapele nostru. 

Cea mai mare îndatorire religioasă a omului este să iubească pe Dum-

nezeu și pe semeni în “cea mai sinceră, dreaptă și perfectă modali-

tate.”2 

Atunci când un anume învățător al Legii a venit și L-a întrebat 

pe Isus despre viața veșnică, Isus a spus, “Ce este scris în Lege? Cum 

citești în ea?” (Luca 10:26). Omul a răspuns făcând referire la Deute-

ronom 6:5 (dragostea față de Dumnezeu) și Levitic 19:18 (dragostea 

față de aproapele). Atunci, Isus a replicat, “Bine ai răspuns; fă așa, și 

vei avea viața veșnică” (Luca 10:28). Dacă acel învățător al Legii L-ar fi 

iubit cu adevărat și într-un mod perfect pe Dumnezeu și ar fi iubit 

perfect și sincer pe aproapele lui, după cum era obligat să o facă, ar fi 

trăit veșnic. Dacă tu și eu Îl iubim pe Dumnezeu și iubim pe semeni în 

“cea mai sinceră, dreaptă și perfectă modalitate”, așa cum suntem de 

altfel obligați să o facem, vom trăi veșnic. Cu toate acestea, am arătat 

deja că toate eforturile noastre de a asculta de Dumnezeu au eșuat; ele 

sunt imperfecte și inutile. Într-adevăr, dacă credem că putem ajunge 

în cer prin eforturile noastre imperfecte, însăși venirea din cer a lui 

Isus, nașterea Lui, suferințele Lui și moartea Lui sunt toate în van. 
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Pavel a afirmat: “Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci 

dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos” (Ga-

lateni 2:21). 

Așa că noi concluzionăm ca și marele apostol că “toți au păcă-

tuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). De aceea, 

este imposibil să intri în împărăție (în cer) prin faptele Legii. Dar cum 

am putea totuși să fim îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu? Cum pu-

tem fi eliberați de legea păcatului și a morții? Dacă nu putem avea ac-

ces în cer, pe poarta strâmtă, folosindu-ne de faptele noastre, atunci 

cum se poate ajunge acolo, totuși? Cred că puteți fi de acord că avem 

nevoie să auzim ceva vești bune în acest sens! 
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Isus Hristos, singurul Fiul al lui Dumnezeu, este Mijlocitorul 

divin dintre Dumnezeu și om. Luând asupra Lui natura ome-

nească, dar fără păcat, El a împlinit într-un mod desăvârșit Le-

gea, a suferit și a murit pe cruce pentru mântuirea păcătoșilor. 

A fost îngropat și a înviat a treia zi, S-a înălțat la Tatăl Său, 

stând la dreapta Lui și mijlocind pentru poporul Său. El este 

singurul Mijlocitor, Profet, Preot și Împărat al Bisericii, și Su-

veran al Universului. - James P. Boyce 

Ioan, ultimul dintre apostoli, și-a deschis Evanghelia cu un 

adevăr fascinant legat de Persoana lui Hristos. “La început era Cuvân-

tul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 

1:1). Când Ioan spune, “La început”, gânduri-le ne poartă imediat în 

timp la Geneza 1:1, când au fost create cerurile și pământul. Dar Ioan 
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își informează cititorii că, “La început era Cuvântul.” Chiar înainte de 

crearea cerurilor și a pământului, Isus, Cuvântul (logos) exista. Ioan nu 

ezită nici o clipă să reveleze adevărul că acest Cuvânt deja exista înainte 

de crearea universului, respingând astfel o mulțime de erezii privitoare 

la Persoana lui Hristos care au rănit Biserica de-a lungul istoriei sale. 

Pentru că veni vorba, vreau să spun că apariția unor astfel de învăță-

turi false a condus la elaborarea crezurilor și mărturisirilor de credință 

încă din vremea bisericii primare. Expresia “noi nu avem crez, ci Bi-

blia” sună foarte spiritual, dar învățătorii și proorocii falși au folosit 

mereu, în mod greșit, Scripturile, după imaginația lor. 

Apoi Ioan spune, “Cuvântul era cu Dumnezeu.” Înainte de 

creația universului, Isus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, se afla față 

în față cu Dumnezeu Tatăl într-o părtășie perfectă care era “bogată, 

glorioasă, plină de încântare infinită și bine-cuvântare fără egal.”3 În 

rugăciunea de Mare Preot a lui Isus, El a spus: “Și acum, Tată, proslă-

vește-Mă la Tine însuți cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de a 

fi lumea” (Ioan 17:5). Această relație apropiată nu era doar între Tatăl 

și Fiul, ci ea era și o relație Trinitariană în care se bucurau Tatăl, Fiul și 

Duhul Sfânt “dinainte de facerea lumii.”  

Ioan își încheie afirmația de început cu expresia “Cuvântul era 

Dumnezeu.” Isus este Dumnezeu! În Evanghelia sa, Ioan avea să con-

tinue să detalieze acest adevăr glorios prin relatarea minunilor lui Isus 

și a semnelor făcute de El, și prin șapte afirmații metaforice “Eu sunt”: 

• “Eu sunt Pâinea vieții” (Ioan 6:35). 

• “Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8:12). 
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• “Eu sunt ușa oilor” (Ioan 10:7; v. și Ioan 10:9). 

• “Eu sunt Păstorul cel bun” (Ioan 10:11, 14). 

• “Eu sunt învierea și viața” (Ioan 11:25). 

• “Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14:6). 

• “Eu sunt adevărata viță” (Ioan 15:1). 

În fiecare din aceste afirmații, expresia din limba greacă (ego 

eimi) face referire la Dumnezeu așa cum era El prezentat în Vechiul 

Testament, Dumnezeul care S-a revelat lui Moise ca fiind “EU 

SUNT” (Exod 3:14). Aplicate lui Isus, aceste afirmații sunt indicația 

clară a dumnezeirii Lui. În plus față de afirmațiile de tip “Eu sunt” 

menționate, Îl descoperim pe Isus răspunzând evreilor care voiau să 

cunoască cine era El, spunându-le, “Ade-vărat, adevărat, vă spun că, 

mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu” (Ioan 8:58). Ei știau exact 

ce a vrut El să spună prin aceasta, pentru că îi vedem luând pietre cu 

scopul de a-L omorî. Din nou, când Filip Îi spune lui Isus, “Doamne, 

arată-ne pe Tatăl, și ne este de ajuns” (Ioan 14:8), Isus a răspuns, “De 

atâta vreme sunt cu voi, și nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut 

pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ,Arată-ne pe Tatăl?” (Ioan 

14:9). A vedea și experimenta pe Isus însemna a te întâlni cu Dumne-

zeu. Unul din cele mai puternice argumente în susținerea dumnezeirii 

lui Hristos este prezentat în întâmplarea când Toma a cerut o dovadă 

vizibilă a învierii lui Isus, întrucât el nu fusese alături de ceilalți ucenici 

când Isus apăru-se înaintea acestora pentru prima dată. Isus a stat în 

mijlocul lor și i-a spus lui Toma, “Adu-ți degetul încoace, și uite-te la 
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mâinile Mele; și adu-ți mâna, și pune-o în coasta Mea; și nu fi necre-

dincios, ci credincios” (Ioan 20:27). Toma a răspuns, “Domnul meu, 

și Dumnezeul meu!” (v. 28). Afirmația clară a lui Toma că Isus este 

Dumnezeu nu a fost respinsă, ci acceptată de Domnul. 

Unul cele mai mărețe evenimente din istorie este prezentat în 

Evanghelia după Ioan: “Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre 

noi, plin de har, și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întoc-

mai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1:14). Fiul lui Dumne-

zeu, veșnic și pre-existent “S-a golit pe Sine de privilegiile Sale” (nota 

de subsol din Biblia NKJV), S-a născut din fecioară (altfel, ar fi moș-

tenit păcatul lui Adam) și S-a făcut om. Cât de profund și minunat 

trebui să fi fost acest lucru! Deși El a fost pe deplin om, El a rămas în 

același timp pe deplin Dumnezeu. John Philips observa următoarele: 

“Odată cu întruparea Sa, El nu a încetat să fie Dumnezeu, a doua Per-

soană a Dumnezeirii, Dumnezeu Fiul; dar în același timp, umanitatea 

Sa a fost deopotrivă reală și completă.”4 Astfel, Isus Hristos a avut 

două naturi – divină și omenească – unite într-o singură Persoană.  

Aceste două naturi sunt portretizate clar în epistola lui Pavel 

adresată bisericii din Colose, atunci când a scris: “Căci în El locuiește 

trupește toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2:9). Deși a păstrat 

atributele dumnezeirii Sale – autoritatea, puterea, harul și adevărul - 

Isus a fost, istoric, o ființă omenească ce a trăit viața Sa în această lu-

me. Totalitatea lui Dumnezeu a fost vizibilă în trupul lui Isus Hristos. 
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Isus “a locuit”, sau literal, “a tăbărât” printre oameni. Aceasta 

este o aluzie clară la cortul întâlnirii din Vechiul Testament, care era 

locul unde Dumnezeu se întâlnea cu poporul Său. Aceia în mijlocul 

cărora El locuia “Îi priveau slava”. Cuvântul slavă ne amintește de sla-

va șekina, acel nor care umplea templul, indicând prezența lui Dum-

nezeu acolo (Exod 40:34). Astfel, atunci când oamenii au privit la Fiul 

lui Dumnezeu cel unic, ei vedeau pe Isus ca Dumnezeu și Om pe de-

plin. 

Da, misiunea lui Isus a fost aceea de a vindeca pe aceia cu ini-

mile zdrobite, să dea vedere orbilor, să învieze pe cei morți și să elibe-

reze pe cei captivi; și, evident, misiunea Lui a fost să “caute și să mân-

tuiască ce era pierdut” (Luca 19:10). Totuși, în final, misiunea Lui a 

fost aceea de a suferi și a muri! “Atunci a început să-i învețe că Fiul 

omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preo-

ții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât, și după trei zile să în-

vieze” (Marcu 8:31; sublinierea mea). 

Cuvântul-cheie aici este trebuie. În alt loc, când vorbea despre 

moartea Sa, Isus a spus, “Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pus-

tie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului” (Ioan 3:14, subl.). Iată 

misiunea Lui. Isus trebuia să sufere, să moară și să învieze după trei 

zile. Dar de ce? 



PE CE CALE MERGEM?   |   CHUCK HAYES 

22 

Așa cum am arătat în capitolul 1, nimic din ceea ce facem noi 

nu ne aduce în poziția de a fi drepți înaintea lui Dumnezeu. De aceea, 

noi suntem incapabili să facem ispășire sau să plătim în mod adecvat 

pentru păcatele noastre! Pe acea cruce veche, Isus, Mielul lui Dumne-

zeu, a suferit și a murit pentru a lua păcatul lumii. Ioan Botezătorul a 

afirmat, “Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 

1:29)! În mod asemănător, Petru a scris că Hristos “a purtat păcatele 

noastre în trupul Său, pe lemn” (1Petru 2:24). Minunatul imn al lui 

Robert Lowry, intitulat “De păcat ce m-ar spăla” (în engl. Nothing 

but the Blood) ilustrează foarte bine acest măreț adevăr. 

Nimic nu poate ispăși păcatul, 

Numai sângele lui Isus; 

Nimic din ce eu am făcut, 

Numai sângele lui Isus. [trad.lit.] 

Sângele mieilor de jertfă era oferit în mod regulat Domnului în 

Vechiul Testament – de Paști (Exod 12:1-28), în decursul jertfelor zil-

nice (Numeri 28:4) și cu alte prilejuri. Isaia 53:7 Îl ilustrează pe Hristos 

ca Mielul de jertfă, afirmând următoarele, “Când a fost chinuit și asu-

prit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, și ca 

o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.” Dacă Ioan Bo-

tezătorul a avut în vedere Paștele atunci când el a afirmat că Isus este 

Mielul lui Dumnezeu, cu siguranță că aceasta a fost o imagine corectă, 

căci nu orice miel putea fi folosit de Paști. Atunci când a dat instrucți-
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unile privitoare la Paști, Dumnezeu a spus poporului Său, “să fie un 

miel fără cusur” (Exod 12:5). Trebuia să fie perfect! Petru afirmă ace-

lași lucru astfel: “nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost 

răscumpărați din felul deșert de viețuire, pe care-l moșteniserăți de la 

părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și 

fără prihană” (1Petru 1:18-19). Așadar, jertfirea continuă a mieilor fără 

cusur făcută în decursul Vechiului Testament a prefigurat pe Mielul 

lui Dumnezeu cel perfect, fără păcat, care, în calitate de purtător al 

păcatelor, avea să ridice păcatul lumii odată pentru totdeauna – adică 

pentru oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice popor și 

din orice națiune. 

Înainte de a merge mai departe, este important să privim mai 

îndeaproape la ce anume a împlinit Isus pe cruce. În Noul Testament, 

de patru ori se folosește cuvântul ispășire (Romani 3:25; Evrei 2:17; 

1Ioan 2:2; 4:10). Cuvântul ispășire are sensul de satisfacere sau potolire 

a mâniei lui Dumnezeu. New Bible Dictionary spune că “ispășire 

semnifică îndepărtarea mâniei prin oferirea unui dar.”5 Biblia vorbește 

în multe pasaje despre mânia lui Dumnezeu față de cei păcătoși (vezi 

Ioan 3:36; Romani 1:18; 5:9; 1Tesaloniceni 1:10). Isus Și-a dat de bună-

voie viața pe cruce, pentru a stinge mânia lui Dumnezeu îndreptată 

împotriva păcatului. Isus a băut tot paharul mâniei lui Dumnezeu! 

Acesta este motivul pentru care El a strigat, “Dumnezeul meu, Dum-

nezeul meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27:46). Astfel, Isus este 
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atât Cel care a purtat păcatul cât și Cel care a suportat mânia lui 

Dumnezeu. 

Noi (omenirea) nu L-am iubit pe Dumnezeu. Viețile noastre 

păcătoase au dat mărturie faptului că am trăit pentru noi înșine, pen-

tru atracțiile și plăcerile lumii, pe care diavolul ni le-a oferit. Dar în 

ciuda faptului că noi am fost păcătoși lipsiți de slava lui Dumnezeu, El 

Și-a demonstrat dragostea pentru noi trimițând pe Fiul Său, Cuvântul 

veșnic, pre-existent, care S-a făcut Om, născut din fecioara Maria, și 

care a trăit printre noi. Aceia care au privit la El, au văzut “oglindirea 

slavei Lui” (Evrei 1:3) și atributele Dumnezeirii Sale. Misiunea Sa a 

fost clară: El trebuia să sufere și să moară! Dumnezeul-Om Și-a dat 

viața pe cruce pentru a stinge mânia lui Dumnezeu și pentru a purta 

păcatele oamenilor din orice seminție, orice limbă, orice norod și orice 

națiune. 

“Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească pute-

rea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!!” - 

Apocalipsa 5:12 

În acea dimineață de Duminică de după crucificarea lui Isus, 

câteva femei au mers la mormântul unde trupul Lui fusese îngropat. 

Când au ajuns acolo, piatra cea mare care acoperea intrarea în mor-

mânt fusese dată la o parte, iar trupul lui Isus dispăruse. Apoi doi în-

geri, care au apărut ca niște bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare, au 

spus, “Pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, 
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ci a înviat!” (Luca 24:5-6). Isus era viu, și curând avea să fie văzut de 

Maria Magdalena (Ioan 20:11-18) și de alte femei (Matei 28:9-10), de 

Petru, Iacov și apostolii (1Corinteni 15:5, 7), de cei doi ucenici aflați în 

drumul către Emaus (Luca 24:13-35) și de alți 500 de ucenici 

(1Corinteni 15:6). În final, după înălțarea Sa, El S-a făcut văzut și de 

Pavel (1Corinteni 15:8). Învierea Lui este cu adevărat o realitate istori-

că! 

În învierea Sa, Isus a învins păcatul, inamicul nostru cel mai 

mare, moartea, și lucrările diavolului. Dar învierea Lui ne arată și fap-

tul că Tatăl a primit și a acceptat jertfa și moartea Fiului Său ca purtă-

tor al păcatului și ca purtător al mâniei lui Dumnezeu. De aceea, ierta-

rea, pacea și neprihănirea sunt asigurate pentru creștin (Romani 4:25).  

Învierea Domnului Isus ne garantează de asemenea victoria fi-

nală și învierea viitoare. 

Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moș-

tenească Împărăția lui Dumnezeu; și că, putrezi-rea nu poate 

moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi 

toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală din 

ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor 

învia nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați. Căci trebuie 

ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, 

și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când tru-

pul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, și tru-

pul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va îm-

plini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghițită de biru-
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ință. Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, 

moarte?” Boldul morții este păcatul; și puterea păcatului este 

Legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă bi-

ruința prin Domnul nostru Isus Hristos! - 1Corinteni 15:50-57 

După înviere, Isus S-a înălțat la cer. “După ce a spus aceste lu-

cruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălțat la cer, și un nor L-a ascuns 

din ochii lor” (Faptele Apostolilor 1:9). Stând acum la dreapta Tatălui, 

El trăiește veșnic pentru a mijloci pentru noi (Romani 8:34; Evrei 

7:25). Când noi păcătuim, El este avocatul nostru (1Ioan 2:1). Când noi 

suntem răniți sau avem nevoi, avem un Mare Preot care ne înțelege 

nevoile și e alături de noi (Evrei 4:15). 

La fel cum Isus S-a înălțat la cer, El Se va întoarce într-o zi din 

cer. “Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când Se suia El, iată 

că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb, și au zis: „Bărbați Galile-

eeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus, care S-a înălțat la cer 

din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la 

cer”” (Faptele Apostolilor 1:10-11). Într-o zi, istoria lumii, așa cum o 

știm noi, va lua sfârșit! 

Biblia ne spune că, înainte de revenirea lui Hristos, vor avea loc 

anumite evenimente. 

• Vor fi războaie și vești de războaie (Matei 24:6). 
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• Popoarele se vor ridica unul împotriva altuia (Matei 24:7). 

• Vor fi foamete, boli și cutremure de pământ (Matei 24:7). 

• Evanghelia va fi predicată tuturor popoarelor (Matei 

24:14). 

• Se vor ridica hristoși falși și profeți mincinoși (Matei 

24:24). 

• Soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina, și ste-

lele vor cădea din cer (Matei 24:29). 

• Va avea loc o lepădare de credință, și omul nelegiuirii va fi 

descoperit (2Tesaloniceni 2:3). 

Fiul Omului va veni pe norii cerului cu putere și slavă (Matei 

24:30). El îl va distruge pe cel nelegiuit “cu suflarea gurii Sale” 

(2Tesaloniceni 2:8), va învia pe cei morți (Ioan 5:28-29), va face jude-

cată (Ioan 5:22, 27; Apocalipsa 20:11-15), și va face toate lucrurile noi 

(Apocalipsa 21:5). 

Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa și Omega, Începutul 

și Sfârșitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din iz-

vorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu 

voi fi Dumnezeul lui, și el va fi fiul Meu.” - Apocalipsa 21:6-7 
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O, cum ar trebui să ne cercetăm inimile astăzi. Am ajuns eu în 

acest punct al dedicării totale față de Hristos în viața mea? Mi-

am supus eu viața domniei suverane a Aceluia care a murit pe 

cruce pentru mine? Vreau să știi că porțile raiului au fost des-

chise larg pentru tine. Poarta cea strâmtă este deschisă … dacă 

vei face pasul credinței și să intri pe această poartă strâmtă, de-

dicându-ți viața Lui. … El spune, “pe cel ce vine la Mine, nu-l 

voi izgoni afară.” - Steven Lawson 

După cum am văzut în Capitolul 1, Legea dată prin Moise, deși 

era “sfântă, dreaptă și bună”, a dat pe față vina și păcatul nostru, fă-

când toată lumea responsabilă și fără scuză înaintea lui Dumnezeu. 

Mai mult, pentru că inimile noastre sunt păcătoase, nimeni nu va fi 
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justificat (declarat neprihănit) prin faptele Legii. Așadar, am conclu-

zionat că ne aflăm într-o nevoie disperată de vești bune. 

Capitolul 2 ne-a descoperit că vestea bună a venit prin Persoa-

na lui Isus Hristos, Cel care a existat din veșnicie împreună cu Dum-

nezeu Tatăl și cu Dumnezeu Duhul Sfânt, în perfectă părtășie “dina-

inte de întemeierea lumii.” Isus, Cuvântul lui Dumnezeu, S-a făcut 

Om și a trăit printre oameni, cu toate atributele Sale divine, strălucind 

în “oglindirea Slavei Sale” (Evrei 1:3), plin de har și de adevăr. Pe mă-

sură ce El făcea bine oamenilor, misiunea Lui pe pământ era clară: El 

avea să Își verse sângele ca purtător al păcatelor noastre și purtător al 

mâniei lui Dumnezeu, pentru acei oameni din orice seminție, orice 

limbă, orice popor și orice națiune, astfel ca ei să se închine pe vecie 

Mielului care a fost înjunghiat. 

Acum că am înțeles starea omului și vestea bună, trebuie să ne 

întoarcem la cuvintele lui Isus: “Intrați pe poarta cea strâmtă” (Matei 

7:13). Nu există nici o altă cale pentru a intra în împărăția cerurilor! 

Dacă neprihănirea noastră nu o va depăși pe cea a cărturarilor și farise-

ilor (Matei 5:20), atunci trebuie să ne oprim din a ne trudi să intrăm 

prin faptele Legii, așa cum se trudeau aceștia, și să ne supunem nepri-

hănirii care vine de la Dumnezeu. Pavel a vorbit despre aceasta când a 

scris despre ce înseamnă a fi în Hristos. 

Să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o 

dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, ne-

prihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credință. - Filipeni 3:9 
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Pavel avea un CV impresionant: El fusese “tăiat împrejur a op-

ta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, Evreu din Evrei; 

în ce privește Legea, Fariseu; în ce privește râvna, prigonitor al Biseri-

cii; cu privire la neprihănirea, pe care o dă Legea, fără prihană” (Fili-

peni 3:5-6). Probabil că și tu, ca și Pavel, ai putea să enumeri ceva reali-

zări impresionante: că ai fost botezat de tânăr, că ești un membru 

vechi și respectabil al bisericii, că ai cântat în cor, că ai predat la școala 

duminicală sau ai condus un grup de studiu biblic, că ai trăit o viață 

morală! Totuși, pe cât ar părea aceste lucruri de importante, ele nu ne 

pot aduce o stare de neprihănire înaintea lui Dumnezeu. Prin harul 

lui Dumnezeu, Pavel a putut să se uite în urmă la realizările sale și să 

spună că, “lucrurile, care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o 

pierdere, din pricina lui Hristos” (Filipeni 3:7). El a recunoscut că lista 

sa impresionantă de realizări religioase (lucruri considerate drept câș-

tig) nu era de fapt decât un gunoi (pierdere) comparată cu “cunoaște-

rea lui Hristos Isus, Domnul meu” (Filipeni 3:8). Ca și Pavel, trebuie 

să abandonezi orice fel de dependență de meritele omenești și de fap-

tele Legii și să te supui neprihănirii care vine de la Dumnezeu prin po-

căință și credință în Hristos. Lucrurile menționate mai sus – botezul, 

membralitatea în biserică, predicarea, un stil de viață moral – vor de-

curge în mod natural din viața ta nouă în Hristos, dar ele nu te pot 

mântui niciodată. 

După patru sute de ani de tăcere la finele perioadei Vechiului 

Testament, a apărut Ioan Botezătorul, pregătind calea Domnului și 
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spunând, “Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape!” (Matei 

3:2). La fel, încă de la începutul lucrării Sale pământești, Isus a spus, 

“S-a împlinit vremea, și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocă-

iți-vă, și credeți în Evanghelie” (Marcu 1:15). Atunci când au fost tri-

miși cei 12 ucenici, ei “propovăduit pocăința” (Marcu 6:12). După 

Cincizecime, Petru a afirmat, “Pocăiți-vă dar, și întoarceți-vă la Dum-

nezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul 

vremile de înviorare” (Faptele Apostolilor 3:19). Aflat în Atena, Pavel 

a proclamat, “Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, și 

poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască” 

(Faptele Apostolilor 17:30). După cum putem vedea, pocăința este 

necesară pentru mântuire! 

Ce înseamnă pocăința? Pocăința reprezintă întoarcerea de la 

păcat la Hristos – este o schimbare a minții și o schimbare a direcției 

în viață. În păcatele noastre, noi mergem cu toții în aceeași direcție. 

Când auzim Vestea Bună, totuși, Duhul Sfânt ne convinge, aducân-

du-ne întristare din pricina păcatelor noastre (Ioan 16:8-11). Spurgeon 

spunea despre pocăință că, “Atunci când pocăința este adevărată, tre-

buie să existe întristare din cauza păcatului și ură împotriva lui, altfel 

mi-am citit Biblia cu foarte puțin folos.”6 Adresându-se corintenilor, 

Pavel scria, “când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o 

pocăință care duce la mântuire, și de care cineva nu se căiește nicioda-

tă; pe când întristarea lumii aduce moartea” (2Corinteni 7:10). Există 

o întristare care produce pocăință, și există o întristare care produce 

moarte. Care este diferența între ele? Întristarea care e după voia lui 

Dumnezeu este acea convingere că păcatele noastre sunt săvârșite îm-
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potriva lui Dumnezeu; este o întristare profundă care ne conduce la a 

ne întoarce de la păcatele noastre către Mântuitorul Isus Hristos. În-

tristarea lumii este o simplă părere de rău care provine din faptul că 

am fost descoperiți făcând rele. Acest fel de întrista-re conduce la 

moarte și la judecata veșnică. Spurgeon avea dreptate: “Atunci când 

pocăința este adevărată, trebuie să existe întristare din cauza păcatului 

și ură împotriva lui.” 

Credința este inseparabil legată de pocăință. Christian Apolo-

getics and Research Ministry (CARM) ne oferă o definiție utilă în 

acest sens. 

“Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o 

puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd” (Evrei 

11:1). Credința trebuie înțeleasă că fiind sinonimă încrederii sau 

siguranței în ceva anume. În creștinism, credința este un dar 

divin (Romani 12:3) și ea vine în urma auzirii Cuvântului lui 

Dumnezeu (Romani 10:17). Este mijlocul prin care harul lui 

Dumnezeu este dat aceluia care se încrede în lucrarea lui Isus 

de pe cruce (Efeseni 2:8). Fără credință, este imposibil să fim 

plăcuți lui Dumnezeu (Evrei 11:6). Creștinii își trăiesc viețile 

prin credință, “cel neprihănit va trăi prin credință” (Habacuc 

2:4; Romani 1:17).7 

Așadar, credința este instrumentul, sau mijlocul, prin care sun-

tem justificați sau declarați neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Pavel 



PE CE CALE MERGEM?   |   CHUCK HAYES 

34 

scria, “noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără 

faptele Legii” (Romani 3:28) și “prin har ați fost mântuiți, prin cre-

dință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin 

fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2:8-9). Cu o întristare sfântă, 

credinciosul se pocăiește și își pune credința (are credință) în lucrarea 

lui Isus de pe cruce! 

Totuși, credința este și “darul lui Dumnezeu”. Credința nu 

dormitează în fiecare dintre noi, ci ea doar așteaptă să fie trezită. La 

auzirea cuvântului adevărului, Evanghelia, Duhul lui Dumnezeu “în-

viază” sau “îi face vii” pe păcătoși, conducându-i la pocăință și credin-

ță. Pavel vorbește și în alte pasaje despre credință ca fiind un dar, “Căci 

cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci 

să și pătimiți pentru El” (Filipeni 1:29). Contrar opiniei populare, atât 

credința cât și suferința sunt daruri. Cuvântul tradus prin “vi s-a dat” 

are sensul de “a da gratuit”8. De aceea, atât mântuirea cât și suferința 

(vom discuta despre suferință în mai multe detalii în capitolele urmă-

toare) sunt daruri ale harului lui Dumnezeu față de copiii Lui. 

Bineînțeles, credința este distinctă de fapte: “Nu prin fapte, ca 

nici unul să nu se laude” (Efeseni 2:9). Dacă noi am fi îndreptățiți prin 

fapte, atunci am putea să ne lăudăm că este realizarea noastră, nu? 

“Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se lau-

de, dar nu înaintea lui Dumnezeu” (Romani 4:2). Dacă accesul la Rai 

ar fi obținut prin fapte, aceia care l-ar obține ar putea să se laude cu 

aceasta, iar Dumnezeu, de fapt, le-ar datora mântuirea. “Însă, celui ce 

lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu ca un har, ci ca ceva dato-
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rat” (Romani 4:4). Dar Scriptura este clară: “Avraam a crezut pe 

Dumnezeu, și aceasta i s-a socotit ca neprihănire” (Romani 4:3). Noi 

suntem îndreptățiți prin credința care se pocăiește, nu prin fapte. 

Atunci când Petru a rostit cunoscuta lui predică din Ziua Cin-

cizecimii, oamenii care au auzit-o au fost “străpunși în inimă” și au 

spus, “Fraților, ce să facem?” (Faptele Apostolilor 2:37). În mod ase-

mănător, când Pavel și Sila erau în închisoare, temnicerul i-a întrebat, 

“Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” (Faptele Apostolilor 

16:30). Și poate că tu, cititorule, îți pui aceeași întrebare: “Ce trebuie să 

fac?” Răspunsul este simplu: Intră pe ușa cea strâmtă, prin pocăință și 

credință! Întoarce-te de la păcatele tale și crede doar în Hristos, Cel 

care a împlinit Legea într-un mod perfect, “S-a smerit și S-a făcut as-

cultător până la moarte, și încă moarte de cruce” (Filipeni 2:8). 

. 
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Pot să afirm fără ezitare că a fi creștin doar la exterior nu costă 

prea mult. Omul trebuie doar să se ducă la biserică de două ori 

duminica și să trăiască relativ moral în decursul săptămânii, că 

se poate spune despre el că a ajuns mult mai departe în ce pri-

vește religia decât vor ajunge vreodată mii de alte persoane din 

jurul lui. Dar aceasta nu este decât o lucrare ieftină și ușoară, 

pentru că nu presupune nici o lepădare de sine și nici un sacri-

ficiu de sine. Dacă acesta este creștinismul adevărat, mântuitor, 

și dacă el ne va duce în cer când vom muri, atunci trebuie să 

modificăm descrierea căii către viața veșnică, și să scriem astfel, 

“Largă este poarta și lată este calea care duce la cer!” Dar, con-

form standardului Bibliei, este un lucru costisitor să fii creștin 

adevărat. Există vrăjmași ce trebuie depășiți, bătălii ce trebuie 

purtate, sacrificii de făcut, un Egipt de uitat, un deșert de par-

curs, o cruce de purtat, o cursă de alergat. Convertirea nu în-

seamnă a așeza pe om într-un fotoliu și a-l transporta astfel în 

cer. Dimpotrivă, ea este începutul unui conflict puternic, și 
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costă ca să îți asiguri victoria. De aici se și ridică importanța de 

nedescris a “socotirii costului.” - J. C. Ryle 

A intra pe poarta strâmtă implică pocăință și credință. Dar n-

ar trebui să luăm o decizie în acest sens prea în grabă, fără a socoti mai 

înainte ce anume ne va costa. Fără îndoială, Isus Însuși a avertizat că ar 

trebui să analizăm costul de a-L urma, astfel încât consider că e potri-

vit să includ un capitol pe această temă. Ca să fiu clar, termenii pe ca-

re Isus îi prezintă cu privire la ce anume înseamnă să Îl urmezi nu 

vorbesc despre fapte; dimpotrivă, ele explică sensul credinței autentice 

în El. După ce vom observa ce înseamnă să ne încredem în, și să ur-

măm pe Hristos, vom fi mai în măsură să răspundem la întrebarea “Pe 

ce cale mergem?” 

Adesea, când mulțimile de oameni se adunau în jurul lui Isus 

din diferite motive, El avea să îi invite să Îl urmeze. Totuși, El a pus 

costul de a-L urma la un nivel atât de ridicat încât puțini sunt aceia 

care ar accepta condițiile Lui. Isus a spus, “Dacă voiește cineva să vină 

după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea, și să Mă urmeze” 

(Marcu 8:34). Ești tu gata să Îl urmezi pe Isus? Dacă da, atunci trebuie 

să te lepezi de tine însuți. Isus cere de la noi ceea ce, în mod natural, 

nu putem și nu vrem să facem. În esență, El spune că noi trebuie să 

abandonăm toată neprihănirea de sine, toate tradițiile și faptele religi-

oase pe care altfel ne-am bizui în ce privește mântuirea. Trebuie să so-
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cotim toate aceste lucruri ca fiind un gunoi (pierdere) dacă vrem să Îl 

avem pe Hristos! 

Apoi, trebuie să luăm o cruce. În vremea lui Isus, oamenii 

știau prea bine ce voia El să spună când a vorbit de cruce – adică exe-

cuția capitală. David Platt oferă următoarea explica-ție: “Această 

afirmație ne duce la un alt nivel al dedicării. Luați un instrument de 

tortură și urmați-Mă. Lucrurile devin pur și simplu ciudate … și înfi-

orătoare. Imaginează-ți un lider apă-rând pe scenă astăzi și invitând pe 

toți cei care ar dori să îl urmeze să își ia cu ei un scaun electric și să de-

vină astfel ucenicii lui. Se oferă cineva?”9 A lua crucea înseamnă a te 

supune de bunăvoie suferinței, batjocurii și, posibil, martirajului de 

dragul lui Isus; acest lucru este foarte nepopular, în mod special în zo-

nele unde prosperitatea este la ordinea zilei. 

Isus a spus de multe ori “Vino după Mine”. El a cerut o aban-

donate totală față de domnia Lui, chemând oamenii să își pună încre-

derea în El și să asculte de El, să Îl iubească și să Îl adore, să Îl prețuias-

că mai mult decât propria familie și prietenii, mai mult decât averile și 

chiar mai mult decât însăși propria viață. Ai abandonat tu totul pen-

tru a-L urma, primind astfel tot ceea ce ai nevoie în El? Petru I-a spus 

lui Isus: “Iată că noi am lăsat tot, și Te-am urmat; ce răsplată vom 

avea?” (Matei 19:27), la care răspunsul lui Isus a fost următorul: 
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“Adevărat vă spun că, atunci când va sta Fiul omului pe scau-

nul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, 

voi, care M-ați urmat, veți ședea și voi pe douăsprezece scaune 

de domnie, și veți judeca pe cele douăsprezece seminții ale lui 

Israel. Și orișicine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau 

mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele 

Meu, va primi însutit, și va moșteni viața veșnică.” - Matei 

19:28-29 

Aceia care abandonează totul urmându-L pe Isus nu vor ră-

mâne dezamăgiți! 

Pe când Isus mergea de-a lungul unui drum, cineva a venit la 

El și a spus, “Doamne, Te voi urma oriunde vei merge” (Luca 9:57). A 

trebuit să mă opresc și să cântăresc această afirmație repezită înainte de 

a scrie mai departe. Mulți oameni ca acesta au luat decizii pripite de a-

L urma pe Hristos, fără să socotească ce îi va costa. Și poate că și tu, 

dragă cititorule, ai făcut la fel. Altfel spus, ești mulțumit să fii un sim-

plu “creștin pe dinafară”, dar n-ai analizat niciodată ce anume îți cere 

Isus. Mergi la o biserică și duci o viață morală, dar asta este cam totul 

în ceea ce te privește. Creștinismul tău este ușor! Ryle a făcut aluzie la 

faptul că “mii” de alte persoane sunt în aceeași situație. Eu aș îndrăzni 

să spun că milioane sunt în aceeași situație! Isus a răspuns astfel omu-

lui care își exprimase dorința de a-L urma, “Vulpile au vizuini, și păsă-

rile cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Și odihni capul” 
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(Luca 9:58). Fără a socoti costul, este ușor să spui, “Doamne, Te voi 

urma oriunde vei merge.” Dar ce înseamnă să Îl urmezi pe El, având o 

credință adevărată în El? Am stat cumva cu Biblia în mâinile noastre și 

ne-am uitat la cuvintele Domnului nostru ca să aflăm răspunsul? Sun-

tem noi gata să Îl urmăm pe Isus în aceste condiții radicale? 

Isus i-a informat pe cei ce doreau să Îl urmeze că, dacă vor să 

trăiască o viață confortabilă în această lume și, în același timp, să pre-

tindă că vor să Îl urmeze, atunci viața veșnică nu este pentru ei. Isus a 

spus, “Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde; dar oricine 

își va pierde viața pentru Mine, o va mântui” (Luca 9:24). Aceia care 

își doresc un creștinism ușor, confortabil (scăpându-și viețile) vor des-

coperi în final că iadul îi va înghiți (își vor pierde viețile). 

Altuia, Isus i-a spus, “Vino după Mine” (Luca 9:59), dar acesta 

a replicat: “Doamne, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu”. 

Acest om voia să spună că, în fapt, el își dorea să preia moștenirea tată-

lui său. Dacă a auzit răspunsul anterior al lui Isus (v. 58), probabil că s-

a gândit că ar avea nevoie de ceva mai mulți bani de cheltuială. Dar, ca 

și confortul, banii sunt o pricină de poticnire. Un tânăr bogat a venit 

la Isus cu sinceritate în ce privește dorința de a avea viața veșnică, dar 

Isus i-a spus, “Îți mai lipsește un lucru: vinde tot ce ai, împarte la să-

raci, și vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează-Mă” (Luca 

18:22). În loc să abandoneze totul și să urmeze pe Isus, acest om s-a în-
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tristat, pentru că avea mari averi. El își iubea averile mai mult decât Îl 

iubea pe Isus. 

Adesea, aceia dintre noi care locuim în Occident, permitem 

culturii noastre și materialismului acesteia să influențeze felul cum 

interpretăm Scriptura, și astfel ajungem să diluăm cuvintele lui Isus. 

De exemplu, Isus a spus, “Tot așa, oricine dintre voi, care nu se leapă-

dă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu” (Luca 14:33). Traducerea 

Holman Christian Standard Bible (HCSB) prezintă același verset as-

tfel, “Tot așa, deci, oricine dintre voi, care nu își ia rămas bun de la 

toate avuțiile sale, nu poate fi ucenicul Meu” [trad. lit.]. Am putea să 

citim acest pasaj și să ne gândim astfel, “Bine-bine, nu vrea să spună că 

trebuie cu adevărat să abandonăm totul.” Cu toate acestea, dacă ne 

uităm la ce s-a petrecut în biserica primară, vom vedea felul cum cei de 

atunci înțeleseseră cuvintele lui Isus. În Fapte-le Apostolilor, capitolul 

2, citim următoarele, “Toți cei ce credeau, erau împreună la un loc, și 

aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împăr-

țeau între toți, după nevoile fiecăruia” (v. 44-45). În mod asemănător, 

în capitolul 4 din Faptele Apostolilor, găsim scrise următoarele cuvin-

te: “Căci nu era niciunul printre ei, care să ducă lipsă: toți cei ce aveau 

ogoare sau case, le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute, și-l pu-

neau la picioarele apostolilor; apoi se împărțea fiecăruia după cum 

avea nevoie” (v. 34-35). Acest lucru este greu. Isus nu spune că nu pu-

tem avea case, mașini sau conturi bancare, ci El spune că averile noas-

tre nu trebuie să ne stăpânească. Suntem chemați să călătorim cu pu-

ține lucruri după noi, gata să le abandonăm dacă este necesar, pentru a 

acoperi nevoile altora. Aceluia care voia să aștepte să moștenească ave-
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rea tatălui său, Isus i-a răspuns, “Lasă morții să-și îngroape morții, și 

tu du-te de vestește Împărăția lui Dumnezeu” (Luca 9:60). Predicarea 

Veștii Bune era prioritatea numărul unu! Ni-mic nu trebuie să ne îm-

piedice ascultarea imediată, chiar dacă aceasta ar însemna disconfort, 

abandonarea averilor sau afectarea relațiilor până și cu cei mai apropi-

ați prieteni sau rude. 

O altă persoană I-a spus lui Isus, “Doamne, Te voi urma, dar 

lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei” (Luca 9:61). 

Bine, am spune noi, sigur că Isus îl va lăsa pe acest suflet sărman să își 

ia rămas bun de la familia sa, nu? Nu! Isus a răspuns, “Oricine pune 

mâna pe plug, și se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăția lui 

Dumnezeu” (Luca 9:62). Dragostea noastră față de cei din familie și 

față de prieteni ar trebui să fie ca și ură atunci când o comparăm cu 

dragostea pentru Isus. O doamnă drăguță, în vârstă de 97 de ani, m-a 

întrebat după serviciul de joi seara, “Chiar trebuie să Îl iubim mai 

mult pe Isus decât propria familie?” Evident că am răspuns pozitiv, 

apoi i-am citit următorul pasaj: “Dacă vine cineva la Mine, și nu urăște 

pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe 

surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul Meu. Și ori-

cine nu-și poartă crucea, și nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul 

Meu” (Luca 14:26-27). Dacă Îl iubim pe Isus mai puțin decât îi iubim 

pe ceilalți, nu putem să fim creștini. Bineînțeles, noi vrem să fim echi-

librați întotdeauna. Isus ne spune și așteaptă de la noi să îi iubim pe 

ceilalți. Totuși, sensul afirmațiilor sale de aici este următorul: trebuie 
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să Îl iubim și să Îl prețuim pe Isus mai mult decât pe cei care ne sunt 

cei mai apropiați, chiar dacă aceasta ar însemna despărțirea noastră de 

ei, datorită lui Hristos. 

Cu ceva ani în urmă, predicam la un centru de asistență socială 

despre costul de a-L urma pe Hristos. Am observat necredința de pe 

fețele celor ce mă ascultau, când am spus, “Acum, cine vrea să Îl ur-

meze pe Isus?” Acesta este motivul pentru care am scris această carte. 

Nu pretind că știu toate lucrurile, dar, în opinia mea, noi am ratat în 

zilele noastre toată esența mesajului! Am spus în mod repetat că nu 

am reușit să înțelegem ce înseamnă a-L urma pe Isus. Dar tu? Ai înțe-

les? După cum în capitolul anterior, pocăința și credința sunt cerințele 

pentru a intra pe poarta strâmtă, dar acest lucru nu este ușor. Așa cum 

spunea și Ryle, “De aici se și ridică importanța de nedescris a ‘socotirii 

costului’.” Acum, că avem o imagine mai clară a ceea ce înseamnă a 

urma pe Hristos, putem răspunde mai bine la întrebarea, “Pe ce cale 

mergem?”
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Pe scurt, creștinii sunt triumfători și bucuroși când suferă pen-

tru Numele lui Isus. - Simon J. Kistemaker 

După ce am văzut că prin poarta strâmtă din Matei 7:13 se in-

tră prin pocăință și credință, și după ce am înțeles costul pe care îl pre-

supune a urma pe Isus cu credință, trebuie acum să ne întoarcem la 

cuvintele lui Isus din Matei 7:14: “îngustă este calea care duce la viață, 

și puțini sunt cei ce o află.” Chiar dacă nu toți creștinii vor suferi în 

același grad, realitatea este că acei puțini ucenici devotați de pe calea 

îngustă vor avea în mod sigur de suferit. 

În Romani 8:35, apostolul Pavel a enumerat 7 modalități prin 

care creștinii pot experimenta suferința. Totuși, el ne-a asigurat că ori-
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cât ar fi de dificile, aceste suferințe nu ne pot despărți de dragostea lui 

Hristos. 

Necazuri – Cuvântul acesta are în el ideea de suferințe care de-

termină presiune asupra noastră. Acestea nu sunt simple pre-

siuni legate de trăirea zilnică, ci acele presiuni care vin asupra 

creștinilor datorită unirii lor cu Hristos. Isus ne-a asigurat că 

vom avea necazuri, iar Pavel a afirmat că necazurile vor pava 

calea îngustă către cer. “În Împărăția lui Dumnezeu trebuie să 

intrăm prin multe necazuri” (Faptele Apostolilor 14:22). 

Strâmtorări – Strâmtorările sunt asemănătoare necazurilor, 

însă ele se referă la numărul mic al opțiunilor de scăpare.10 Pa-

vel scria, “În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoș-

tință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apă-

sați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că 

nici nu mai trăgeam nădejde de viață” (2Corinteni 1:8). Uneori 

creștinii se descoperă pe sine în circumstanțe care nu le oferă 

sentimentul că ar exista vreo cale de scăpare. 

Persecuție – Cei care Îl urmează pe Hristos sunt chinuiți și per-

secutați, atât emoțional cât și fizic, chiar până la moarte. Un 

bătrân pastor din Rusia spunea odată despre persecuție că 

“Soarele răsare mereu de la răsărit. Se întâmplă asta în fiecare 

dimineață … Pentru noi, persecuția este ca răsăritul soarelui. Se 

petrece întotdeauna. Aceasta este situația obișnuită. Nu este 

nimic neobișnuit sau neașteptat în asta. Persecuția pentru cre-

dința noastră a fost mereu – și probabil că va rămâne mereu – 
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o parte normală a vieții.”11 Orice creștin va experimenta perse-

cuție într-o măsură anume, fiindcă Isus a spus, “Dacă M-au 

prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni” (Ioan 15:20). 

Foamete – Foametea se referă la lipsa mâncării. Vorbind des-

pre vremurile sfârșitului, Isus a avertizat, “Un neam se va scula 

împotriva altui neam, și o împărăție împotriva altei împărății; 

și, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi” 

(Matei 24:7, subl.). Pavel scria corintenilor despre vremurile în 

care el a suferit “în osteneli și necazuri, în priveghiuiri adesea, 

în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcă-

minte” (2Corinteni 11:27, subl.). Pot exista perioade în care ne-

ar putea lipsi chiar hrana. 

Lipsă de îmbrăcăminte – E greu să ne imaginăm cum este să 

nu ai cu ce să te îmbraci. Dar alții nu sunt în situația noastră. 

Isus a afirmat că există posibilitatea reală ca și creștinii să ducă 

lipsă de îmbrăcăminte. Vorbind despre judecata oilor și a ca-

prelor, El a spus, “am fost gol, și M-ați îmbrăcat” (Matei 

25:36). Uneori, credincioșii pot să ducă lipsă de îmbrăcăminte 

adecvată. 

Primejdii – Acest termen se referă la orice fel de pericole. Din 

nou, Pavel a vorbit despre situațiile când “deseori am fost în 

călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlhari-

lor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii 

din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pus-
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tie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși.” 

(2Corinteni 11:26). 

Sabie – Cuvântul sabie folosit aici vorbește despre moar-te. 

Pentru unii creștini, a-L urma pe Hristos duce la mar-tiraj. 

“Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâini-le pe unii 

din Biserică, pentru ca să-i chinuiască; și a ucis cu sabia pe Ia-

cov, fratele lui Ioan” (Faptele Apostolilor 12:1-2). 

Creștinii de pretutindeni pot mărturisi despre realitatea sufe-

rinței. Isus a spus, “îngustă [dificilă – n.trad.] este calea care duce la 

viață” (Matei 7:14). Totuși, această suferință nu este fără sens. 

Există vreun scop în suferința noastră? Aceasta este o întrebare 

pe care probabil că orice creștin care suferă și-o pune la un moment 

anume. Răspunsul este un “da” ferm! Scriptura ne arată că Dumne-

zeu a ales și a predestinat un popor care va fi “asemenea chipului Fiu-

lui Său” (Romani 8:29). Așadar, Dumnezeu folosește suferința pentru 

a produce în noi un caracter asemănător cu al lui Hristos. “Dar nu 

numai atât, ci ne lăudăm și în necazuri, știind că necazul produce răb-

dare, răbdarea produce caracter matur, caracterul matur produce nă-

dejde” (Romani 5:3-4, NTR). Observați ce spune Pavel că izvorăște 

din necazuri: 

Răbdare (sau perseverență) – Atunci când suferințele ne storc 

până în punctul în care ajungem să credem că nu mai există 

scăpare, și când presiunile asupra noastră sunt atât de întețite 
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încât suntem ispitiți să ne pierdem cumpătul, noi mergem îna-

inte prin puterea Duhului Sfânt. Isus a spus, “Veți fi urâți de 

toți, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfâr-

șit, va fi mântuit” (Matei 10:22). 

Caracter – Pe măsură ce îndurăm necazurile, ne dezvoltăm un 

caracter ca al lui Hristos. Isaia spunea, “Iată, te-am pus în cup-

tor, dar nu te-am găsit argint; te-am lămurit în cuptorul urgiei” 

(Isaia 48:10). Când trecem testul, caracterul nostru se maturi-

zează. 

Nădejde – Odată ce caracterul nostru este întărit prin cupto-

rul de foc al vieții, înflorește speranța. Noi ne bucurăm în nă-

dejde, datorită dragostei care a fost turnată în inimile noastre 

prin Duhul Sfânt (Romani 5:5). 

Suferința este, într-adevăr, cu scop, datorită a ceea ce ea produ-

ce: răbdare, caracter și nădejde. Iar rezultatul final al acestora este ase-

mănarea cu Hristos. De aceea, ne putem bucura în suferință. 

Capitolele 5 și 8 ale Epistolei către Romani m-au trecut prin 

multe perioade dificile din viață. În Biblia mea, am ambele pasaje sub-

liniate, ceea ce arată importanța lor. Alături de alte beneficii care de-

curg din a fi îndreptățit prin credință – iertarea și pacea, accesul la 

tronul de har, siguranța în Hristos, speranța încrezătoare – Pavel ada-

ugă acum la această listă și bucuria în suferință: “ba mai mult, ne bu-

curăm chiar și în necazurile noastre” (Romani 5:3). Odată ce vedem că 
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suferințele  noastre sunt un dar cu un scop anume de la Dumnezeu, 

pentru a ne face mai asemănători lui Hristos, ne putem cu adevărat 

bucura în ele. Da, durerea este reală; dar calea către cer este pavată cu 

bucurie în suferință. Sunt și alte pasaje biblice care subliniază această 

bucurie în suferință. 

Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este 

Împărăția cerurilor! Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, 

oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, și vor spune tot felul de 

lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și ve-

seliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot 

așa au prigonit pe proorocii, care au fost înainte de voi. - Matei 

5:10-12 (subl.) 

Ei [evreii] au ascultat de el [Gamaliel]. Și, după ce au chemat 

pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în 

Numele lui Isus, și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea 

Soborului, și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjoco-

riți, pentru Numele Lui. – Faptele Apostolilor 5:40-41 (subl.) 

Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul 

vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, 

care a dat peste voi: dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți par-

te de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la 

arătarea slavei Lui. - 1Petru 4:12-13 (subl.) 

Uneori mă descopăr rugându-mă ca și cum suferințele mele ar 

fi un lucru “ciudat”. Dar Duhul Sfânt îmi amintește mereu de ceea ce 

Petru a scris: “Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mij-
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locul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, 

care a dat peste voi”. În fapt, atunci când suferim pe drept (ca profeții 

persecutați), de fapt suntem “părtași patimilor lui Hristos”. Cu alte 

cuvinte, când avem de trecut prin necazuri datorită credincioșiei noas-

tre față de Hristos, luăm parte la suferințele Lui. Astfel, putem “să ne 

bucurăm și să ne veselim.” Apoi suferințele nu ni se vor mai părea de-

loc “ciudate”. 

Suferința este, în fapt, o realitate. “În lume veți avea necazuri”, 

a spus Isus (Ioan 16:33). Indiferent prin ce treci (sau vei trece), fii sigur 

că suferința ta nu este fără sens, ci are un scop, căci Tatăl tău iubitor 

este implicat îndeaproape, pas cu pas, în orice detaliu al vieții tale 

(Psalmul 139:16). De aceea, poți să te “bucuri în necazuri” datorită a 

ceea ce ele produc – răbdare, caracter și nădejde – asemănându-te cu 

chipul glorios al lui Hristos. Când te întâlnești cu dificultățile pe calea 

cea îngustă, amintește-ți să te “bucuri și să te veselești, pentru că răs-

plata ta este mare în ceruri.” 
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Poate că nici un adevăr nu este absent într-un mod atât de iz-

bitor din gândirea majorității creștinilor de azi precum adevă-

rul și implicațiile adevărului că această lume nu este casa noas-

tră. Când, în final, în inima și mintea credinciosului se clarifică 

faptul că noi suntem “străini și călători în lume” (1Petru 2:11; 

cf. Evrei 11:13; 1Petru 1:1), se schimbă multe lucruri. Suferințele 

noastre prezente vor fi văzute ca nesemnificative, dacă le pri-

vim având în fundal gloria viitoare. - Kenneth Boa și William 

Kruidenier 

Unul din adevărurile minunate ale credinței creștine este doc-

trina înfierii, care spune că noi am devenit copii ai Tatălui ceresc. Ioan 

scria, “Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele 

Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12, 

subl.). Iar Pavel afirma, “Dar când a venit împlinirea vremii, Dumne-
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zeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răs-

cumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea” (Gala-

teni 4:4-5). De unde noi eram cândva “fiii neascultării” (Efeseni 2:2) și 

“copii ai mâniei” (Efeseni 2:3), acum, prin harul suveran al lui Dum-

nezeu, prin lucrarea de răscumpărare prin crucea lui Hristos și prin 

lucrarea Duhului Sfânt, am fost eliberați de legea păcatului și a morții 

și am devenit “copii ai lui Dumnezeu.” De aceea, Pavel scrie, “Și, dacă 

suntem copii, sun-tem și moștenitori; moștenitori ai lui Dumnezeu, și 

împreună moștenitori cu Hristos” (Romani 8:17). Cu alte cuvinte, noi 

ne aflăm sub grija Lui iubitoare, sub protecția și providența Sa, și stri-

găm “Ava, Tată”, privind înainte spre momentul când vom moșteni 

promisiunile, binecuvântările și bogățiile Sale viitoare. Slavă lui 

Dumnezeu! Aleluia! O clipă, însă! Ce a mai scris Pavel după aceasta? 

Dacă suferim împreună cu El? Ce? 

Ar putea să pară ciudat ca Pavel să introducă suferința ca do-

vadă a moștenirii noastre, însă Duhul Sfânt l-a determinat să scrie 

acest adevăr, astfel ca atunci când noi suntem părtași suferințelor Lui, 

să fim încurajați. 

Am fost cândva într-o călătorie misionară în București, Ro-

mânia, unde locuiește un bun prieten, alături de familia sa. În perioa-

da cât am stat acolo, am fost invitați la câțiva credincioși țigani. Țiga-

nii sunt persecutați pentru că ei nu sunt considerați de încredere și 

pentru că oamenii în văd ca fiind hoți. Creștinii din această țară sunt și 
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ei persecutați de propriul popor, fiind considerați ca trădători ai cre-

dinței [ortodoxe – n.trad.]. După ce am avut părtășie și am cântat, am 

predicat pentru câteva minute, căutând să îi încurajez cu această mă-

reață dovadă biblică a faptului că am devenit copii ai lui Dumnezeu: 

“Și, dacă suntem copii, suntem și moștenitori: moștenitori ai lui 

Dumnezeu, și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu ade-

vărat împreună cu El” (Romani 8:17, subl.). 

Noi vorbim adesea despre dovezi, sau semne, ale unui credin-

cios adevărat (cum ar fi roada Duhului, mărturia curajoasă, dragostea 

pentru Scripturi, dragostea pentru alții, asculta-rea). În mod uimitor 

însă, suferința oferă dovada că am fost adoptați în familia Tatălui nos-

tru iubitor. De aceea, subiectul suferinței nu trebuie evitat în predica-

rea noastră. Atunci când vedem corect suferința (și când putem, în 

fapt, să ne bucurăm în ea), aceasta ne aduce dovada că Dumnezeu este 

la lucru în viețile noastre, asemănându-ne cu chipul Său glorios, și a 

faptului că noi suntem părtași moștenirii Sale. Dar când suntem ispi-

tiți să cădem în îngrijorare, Pavel ne oferă un alt adevăr minunat. 

Cred că este corect să spunem că Duhul Sfânt a încurajat mulți 

creștini epuizați (inclusiv pe mine) pe calea îngustă a vieții, folosind 

acest verset unic: “Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu 

sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie desco-

perită față de noi” (Romani 8:18). N-aș putea să vă spun cât de des m-

au încurajat aceste cuvinte ale lui Pavel să continui în credință. Acesta 
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este un alt verset pe care ar trebui să îl subliniem și să îl memorăm. Ce-

ea ce ne atrage aici atenția în primul rând sunt “suferințele din vremea 

de acum.” Pavel ajunsese la concluzia că o suferință de câțiva ani pe 

pământ este scurtă și merită îndurată. În altă parte, Pavel scria, “întris-

tările noastre ușoare de o clipă” (2Corinteni 4:17). Adică orice ar spu-

ne sau ne-ar face oamenii, aceste întristări ușoare nu doar că slujesc 

unui scop anume, ci sunt și trecătoare. De aceea, prin harul lui Dum-

nezeu, “în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, 

prin Acela care ne-a iubit” (Romani 8:37). Într-adevăr, nu există ter-

men de comparație între suferințele noastre prezente și slava viitoare. 

Ce anume ne așteaptă în viitor încât depășește într-atâta cele 

mai grele din suferințele noastre, încât cele două nici nu merită a fi 

comparate? Ce voia să spună Pavel la sfârșitul versetului din Romani 

8:17 prin expresia, “ca să fim și proslăviți împreună cu El”? Și la ce se 

referea în versetul 18, când vorbea despre “slava viitoare, care are să fie 

descoperită față de noi”? Ce avea el în minte când le spunea corinteni-

lor că întristările noastre ușoare “lucrează pentru noi tot mai mult o 

greutate veșnică de slavă” (2Corinteni 4:17)? Toate acestea sună mi-

nunat, dar ce vor să semnifice? Ei bine, ele spun că suferințele prezen-

te nu pot nici măcar să fie comparate cu ceea ce va avea loc atunci când 

Domnul nostru se va întoarce. Atunci vom avea trupuri glorificate, 

înviate. 
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Isus a fost primul înviat dintre cei morți la o existență glorifi-

cată, nemaifiind supusă morții ca pedeapsă pentru păcat (Fap-

tele Apostolilor 26:23). Când El se va întoarce în această lume, 

El va învia pe slujitorii Lui la o viață ca a Lui (1Corinteni 15:20–

23; 2Corinteni 5:1–5; Filipeni 3:20–21). Într-adevăr, El va învia 

întreaga rasă omenească din morți, dar aceia care nu sunt ai 

Lui vor învia spre condamnare (Ioan 5:29) și vor avea parte de 

“a doua moarte” pentru păcatele lor (Apocalipsa 2:11; 21:8). 

Creștinii care vor fi în viață la revenirea Lui vor fi transformați 

într-o clipă.12 

Aceia dintre noi care trec prin suferință pentru că Îl urmează 

pe Hristos sunt împreună moștenitori cu El, iar când Hristos se va 

întoarce, vom avea parte de o “transformare minunată” – promisiu-

nea împlinită a unui trup glorificat, eliberat de slăbiciuni și păcat. As-

tfel, ne vom închina și Îl vom sluji pe vecie pe Domnul Isus Hristos. 

De asemenea, vom fi atunci alături de cei dragi ai noștri și de prietenii 

care au murit în Hristos. Și, ca și când toate acestea n-ar fi de ajuns, 

când Hristos se va întoarce, El va face toate lucrurile noi. 

Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că cerul 

dintâi și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era. Și eu 

am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, 

noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărba-

tul ei. Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de dom-

nie, și zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui 

cu ei, și ei vor fi poporul Lui, și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El 
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va fi Dumnezeul lor. 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.” Cel ce ședea pe 

scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Și a 

adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut 

și adevărate.” Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa și 

Omega, Începutul și Sfârșitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să 

bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni 

aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, și el va fi fiul Meu. - 

Apocalipsa 21:1-7 

Chiar dacă suntem “străini și călători” în această lume, am fost 

adoptați în familia Tatălui nostru ceresc. Îndurăm cu bucurie suferin-

ța și batjocura de dragul Domnului nostru Isus Hristos, dovedind as-

tfel că suntem împreună moștenitori cu El. Dar suferințele noastre de 

o clipă, care au un scop, nu pot fi comparate cu slava care ne așteaptă: 

o moștenire viitoare, un trup glorificat, și un pământ și un cer nou. 

Calea îngustă este, într-adevăr, pavată cu bucurie în suferință, dar 

această suferință duce la glorie! 
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Vreme de 33 de ani, eram convins că sunt creștin și că mă aflu 

pe calea către cer. Cu un an înainte de a fi cu adevărat mântuit, 

la ușa casei mele au bătut trei creștini, mărturisindu-mi Evan-

ghelia. Ca întotdeauna, eram băut atunci când i-am invitat în 

casă, dar nu voi uita niciodată lucrurile care s-au petrecut în 

următoarele minute. Ei m-au întrebat dacă Îl cunoșteam pe 

Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, și, cu siguranță, le-am răs-

puns afirmativ. Mulțumiți cu pretenția mea de creștin, ei au 

continuat să vorbească cu doi prieteni ai mei vreme de aproape 

30 minute. Trist totuși, deși le dădusem răspunsurile corecte, 

eram la fel de pierdut ca și cei doi prieteni ai mei. Nu exista în 

viața mea nici o lepădare de sine, nici o cruce, nici o predare fa-

ță de domnia Lui, nici o pierdere a vieții mele. Viața mi se pă-

rea ușoară, fiind doar stropită cu un pic de religie. Dar eram la 
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fel de amăgit ca majoritatea celor care spun că ei cred în Isus. - 

Chuck Hayes 

Acolo unde dai peste o credință amăgită, cel mai probabil vei 

descoperi învățători falși care îi conduc pe oameni pe calea lată. Isus a 

spus, “Păziți-vă de proorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine 

de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori” (Matei 7:15). Scriptura 

avertizează peste tot în legătură cu profeții falși și învățătorii minci-

noși (v. Ieremia 23; Ezechiel 13; 2Petru; Iuda). Chiar dacă învățăturile și 

tacticile lor pot să fie diverse, îi vom analiza doar din perspectiva fap-

tului că sunt oameni care pretind că vorbesc în numele lui Dumnezeu, 

însă ei îi amăgesc pe oameni, prin învățăturile lor false și prin felul lor 

lumesc de a trăi. 

Învățătorii falși promovează calea lată care, inevitabil, îi con-

duce pe ei și pe cei ce îi ascultă, la distrugere. Isus a spus despre astfel 

de oameni care trăiau și în vremea Lui următoarele, “Vai de voi, cărtu-

rari și Farisei fățarnici! Pentru că voi închideți oamenilor Împărăția 

cerurilor: nici voi nu intrați în ea, și nici pe cei ce vor să intre, nu-i lă-

sați să intre.” (Matei 23:13). Ceea ce îi face pe învățătorii falși atât de 

periculoși și amăgitori este faptul că ei vin “îmbrăcați în haine de oi.” 

Cu alte cuvinte, ei sunt ipocriți care se deghizează în păstori adevărați. 

Matthew Henry ne oferă câteva descrieri despre astfel de oameni: 

Orice ipocrit este o capră în blană de oaie; nu doar că nu este o 

oaie, ci este cel mai mare dușman al oii, care nu vine decât să 
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rupă și să devoreze, să împrăștie oile (Ioan 10:12), să le abată de 

la Dumnezeu, să le despartă una de alta, conducându-le pe căi 

rătăcite.13 

Una din modalitățile prin care acești lupi răpitori “rup și devo-

rează” pe alții constă în negarea adevărurilor esențiale, non-

negociabile ale credinței creștine, precum autoritatea Scripturii, Per-

soana și lucrarea lui Hristos, exclusivitatea mântuirii prin Hristos, 

Sfânta Treime, și doctrina îndreptățirii prin credință. Există anumite 

lucruri asupra cărora putem să nu fim de aceeași părere, dar aceste 

doctrine de primă importanță nu trebuie să facă obiectul dezacordu-

lui - niciodată! În final, învățătorii falși neagă lucrurile care nu pot fi 

negate și vorbesc și scriu propriile lor interpretări, eronate, care sunt 

alimentate de tradiții, erori hermeneutice și, da, chiar de demoni. “Dar 

Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de 

credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dra-

cilor” (1Timotei 4:1). Pe scurt, ei predică un alt Isus (2Corinteni 11:4; 

Galateni 1:6-10)!  

Ceea ce rezultă în mod natural din erori doctrinare este un stil 

de viață lumesc. Iuda avertizează în acest sens, “Ei sunt aceia care dau 

naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul” 

(Iuda 19). Învățătorii falși iubesc lumea. Ei își păstrează o aparență ex-

terioară de religiozitate, dar au un apetit pentru bani, putere și plăceri. 

Isus a spus despre cărturari și farisei, “Tot așa și voi, pe dinafară vă ară-

tați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie 

și de fărădelege” (Matei 23:28). Învățătorii mincinoși sunt lipsiți de 
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Duhul Sfânt, așa că poftele și dorințele minții și firii lor pământești 

sunt nestingherite. Cu adevărat, ei sunt ca niște lupi răpitori, veniți ca 

să “împrăștie turma.” 

Un fapt trist este că învățătorii falși stau la amvoanele biserici-

lor, sunt prezenți la posturile de televiziune și pe plat-formele de socia-

lizare, și scriu cărți. În felul acesta, ei conduc pe mulți oameni “pe căi 

lăturalnice”, și mulți dintre aceia care se află pe calea lată sunt incapa-

bili să discearnă erorile doctrinare și viața lumească a acestor învățători 

falși, pentru că ei înșiși sunt amăgiți. 

Ceea ce observăm, de asemenea, despre cei mulți aflați pe calea 

cea lată este că ei cred. Isus a spus, “Nu orișicine-Mi zice: „Doamne, 

Doamne!” va intra în Împărăția cerurilor” (Matei 7:21). Scriptura este 

plină de exemple de oameni care au crezut dar nu au fost mântuiți. 

Multe astfel de exemple pot fi găsite în Evanghelia după Ioan. 

Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au 

crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar 

Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Și n-avea 

trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre nici un om, fiindcă 

El însuși știa ce este în om. - Ioan 2:23-25 

Isus tocmai schimbase apa în vin la nunta din Cana Galileii 

(Ioan 2:1-12) și curățase, cu forța, templul de cei care făceau afaceri aco-

lo (v. 13-17). Apoi textul ne spune, “mulți au crezut în Numele Lui; 

căci vedeau semnele pe care le făcea.” Deși ei credeau, Scriptura ne ara-
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tă că nu era vorba despre o credință mântuitoare, motiv pentru care 

“Isus nu Se încredea în ei.” 

În altă parte, Ioan relatează, “Pe când vorbea Isus astfel, mulți 

au crezut în El” (Ioan 8:30). Aici, Isus vorbise despre plecarea Sa și îi 

avertizase pe cei care Îl auzeau că ei vor muri în păcatele lor dacă nu 

vor crede în El (v. 24). El a spus, “Cel ce M-a trimis, este cu Mine; Ta-

tăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut” (v. 

29). Apoi citim că “mulți au crezut în El.” Cu toate acestea, continu-

ând să citim în acel pasaj, devine clar faptul că acei mulți care au crezut 

voiau să Îl ucidă (v. 37)! Ei nu aveau faptele bune pe care Avraam le 

făcuse (v. 39); și chiar dacă ei pretindeau că Dumnezeu era Tatăl lor (v. 

41), Isus le spune, “Voi aveți de tată pe diavolul” (v. 44). Ce surpriză! 

După cum putem vedea din doar aceste două exemple, mulți 

oameni au crezut în Isus într-un mod anume, dar ei s-au amăgit sin-

guri. Această realitate este asemănătoare în zilele noastre. Ceea ce este 

înfricoșător este că astfel de oameni, de atunci și de acum, sunt con-

vinși că Isus este Domnul lor. 

Dacă cineva ar examina mulțimile de oameni de astăzi care se 

laudă că sunt creștini, dar care nu iau în considerare niciodată 

pretențiile lui Hristos, ar tremura când ar conștientiza cât de 

mortală este o astfel de amăgire.14 

O persoană poate pretinde că Isus este Domnul ei și chiar să 

facă lucruri care să pară extraordinare, în Numele Lui, și totuși în final 

ea poate să Îl audă pe Hristos declarând, “Niciodată nu te-am cunos-

cut” (Matei 7:22-23). Nu este acesta unul dintre cele mai înfricoșătoare 
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pasaje din întreaga Scriptură? Eu știu din experiență proprie că pot 

exista persoane care să creadă și totuși să se înșele. Credința pe care am 

pretins-o eu cândva era moartă, pentru că ea nu împlinea voia lui 

Dumnezeu. 

Aceia mulți care pretind că ei cred în Hristos dar sunt amăgiți, 

sunt caracterizați de neascultarea lor față de voia Tatălui. Isus a spus 

sunt oameni care aud cuvintele Lui dar nu le împlinesc (Matei 7:26). 

Întrucât credința lor este amăgită, ceea ce decurge în mod natural din 

ea este un stil de viață amăgit. Adică ei nu sunt împlinitori ai Cuvân-

tului (Iacov 1:22)! Când cineva a spus că mama și frații lui Isus veniseră 

să Îi vorbească, răspunsul Lui a fost, “Iată mama Mea și frații Mei! 

Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este 

frate, soră și mamă” (Matei 12:49-50). 

Voia lui Dumnezeu nu este un mister. 

Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să 

aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui 

Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovni-

cească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă 

prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bi-

ne voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită. - Ro-

mani 12:1-2 

Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de curvie. 

- 1Tesaloniceni 4:3 
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Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta 

este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. - 

1Tesaloniceni 5:18 

Căci voia lui Dumnezeu este, ca, făcând ce este bine, să astu-

pați gura oamenilor neștiutori și proști. - 1Petru 2:15 

Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze 

sufletele credinciosului Ziditor, și să facă ce este bine. - 1Petru 

4:19 

Dumnezeu nu ne-a lăsat în întuneric cu privire la voia Lui. 

Versetele din Scriptură de mai sus (ca și cele din Predica de pe Munte) 

nu epuizează în nici un fel întreaga voie cunoscută a lui Dumnezeu, 

dar cred că măcar ai căpătat o imagine a acesteia. Isus a spus, “De ce-

Mi ziceți: ,Doamne, Doamne!` și nu faceți ce spun Eu?” (Luca 6:46). 

Ceea ce îi caracterizează pe acei mulți aflați pe calea cea lată este faptul 

că ei practică “nelegiuirea” (Matei 7:23). Și din nou, Iacov dă un aver-

tisment celor care cred că ar fi suficientă o credință lipsită de ascultare. 

Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelân-

du-vă singuri. - Iacov 1:22 

Am observat în capitolele anterioare care este costul de a-L 

urma pe Isus. Acest mare cost este un lucru pe care creștinii adevărați 

îl acceptă cu bucurie. Fără Hristos, oamenii își doresc în mod normal 

o viață ușoară și confortabilă; ei vor să își păstreze viețile, nu să și le 
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predea sub autoritatea Lui. Asaf observa următoarele, “Așa sunt cei 

răi: totdeauna fericiți, și își măresc bogățiile” (Psalmul 73:12). Uimitor, 

nu-i așa? Atunci când ne gândim la cei necredincioși, inevitabil gân-

durile noastre se îndreaptă către cei mai răi oameni. Ne gândim la uci-

gași și pedofili. Rareori, dacă se întâmplă și aceasta, ne gândim la oa-

meni care sunt “totdeauna fericiți”. Dar Isus a spus, “Căci oricine va 

vrea să-și scape viața, o va pierde” (Marcu 8:35). Ca și învățătorii falși, 

aceia care pretind că sunt creștini, dar nu Îl ascultă pe Hristos, sunt 

“totdeauna fericiți.” Ei sunt înclinați în a-și scăpa viețile în loc să și le 

abandoneze spre gloria Domnului nostru. 

În urmă cu câțiva ani, conduceam un studiu biblic și discutam 

despre costul de a-L urma pe Hristos. La următoarea întâlnire, un 

bărbat care participa la studiu a spus, “Nu vreau să creez probleme, 

dar ESTE VIAȚA MEA.” După cum îți poți imagina, expresia feței 

mele a spus totul. Acest om se simțea ofensat că Isus ar cere o astfel de 

loialitate și dedicare. La fel este și cu toți aceia care se află pe calea cea 

lată. Dar Isus spune, “Pentru că de oricine se va rușina de Mine și de 

cuvintele Mele, în acest neam preacurvar și păcătos, Se va rușina și Fiul 

omului, când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri” 

(Marcu 8:38). Dacă oamenii se simt ofensați când aud ce anume cere 

Isus de la ucenicii Lui, atunci ei dovedesc că se rușinează de El și de 

cuvintele Lui. 

În timp ce calea îngustă care duce la viață este plină de dificul-

tăți, calea lată este tocmai opusul acesteia. Acest lucru este tocmai mo-

tivul pentru care atât de multe persoane aleg această cale populară a 
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credinței ușoare; ea nu cere nimic, ci promite o viață ușoară. Tragic, 

amăgirea legată de această modalitate de viață conduce la distrugere. 

Sfârșitul acelora care sunt astfel amăgiți este distrugerea. Isus a 

spus, “Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, și 

mulți sunt cei ce intră pe ea” (Matei 7:13). Cei mulți care continuă să 

meargă pe calea lată vor fi aruncați în iazul de foc (Apocalipsa 20:15), 

unde vor fi “prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic” (Psalmul 73:19) și 

vor experimenta “plânsul și scrâșnirea dinților” (Matei 8:12). Chiar 

dacă ei cred în Isus, ei sunt înșelați de învățătorii falși, astfel că ei nu 

ascultă de voia Domnului și caută o viață fără greutăți. Tragic, ei sunt 

orbi în ce privește ziua mâniei, care stă să vină. 

Căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, și cine poate sta în pi-

cioare? - Apocalipsa 6:17 
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Cuvintele Domnului nostru ne confruntă pe fiecare dintre noi 

cu realitatea că sunt doar două căi. De aceea, ar trebui să facem cu toții 

un pas înapoi, să respirăm adânc, și să ne examinăm cu sinceritate 

pentru a vedea pe care din aceste căi mergem: pe calea îngustă care du-

ce la viața veșnică, sau pe calea lată care duce la pierzare?  

Pentru a intra pe poarta cea strâmtă, trebuie să recunoști că ești 

“sărac în duh” – că ești falimentar din punct de vedere spiritual, fără 

speranță și fără Dumnezeu – și trebuie să te pocăiești de păcatele tale 

și să crezi că moartea lui Isus Hristos pe cruce a fost suficientă pentru 

mântuirea ta. Cu toate acestea, mântuirea nu este un lucru ușor; tre-

buie să iei în considerare costul! A urma pe Isus în termenii Lui în-

seamnă a-ți lua cu bucurie crucea în fiecare zi și a merge după El, su-

portând suferință și batjocură în același grad sau, posibil, având de în-

fruntat chiar moartea ca martir. Nu mă înțelege greșit. Nu vorbesc 

despre un “complex de martir” sau despre o faptă care să îți aducă me-

rite, ci despre ce înseamnă în realitate a urma pe Hristos. Isus a spus că 

dacă nu vrei să faci asta, nu poți fi ucenicul Lui (Luca 14:27). Calea 
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îngustă către cer este pavată cu bucurie în suferință! Dar această sufe-

rință trecătoare, care are un scop, duce la slavă! 

Totuși, unii cred că Isus nu este de ajuns. Ei gândesc că ar tre-

bui adăugate fapte pentru a completa formula vieții veșnice: Isus + 

____= mântuire. Pentru a face lucrurile și mai greșite, incapacitatea 

lor de a discerne erorile învățătorilor falși îi orbește și mai mult față de 

adevărul privitor la poarta cea strâmtă. Ei nu îi văd decât pe predicato-

rii populari, glumeți și lumești dar sunt ignoranți cu privire la erorile 

doctrinare ale acestora. Pentru alții, costul este prea mare pentru a 

abandona calea cea lată. Ei se mulțumesc să creadă într-un Isus care ar 

vrea ca ei să fie fericiți, sănătoși și bogați. 

Ca și Tipicarul și Fățarnicul din alegoria lui Bunyan, mulți se 

află pe calea cea lată. Ar fi trebuit să știu asta, pentru că majoritatea 

vieții de adult mi-am petrecut-o într-o astfel de stare. Într-o zi când 

numerele, prosperitatea și manifestările exterioare definesc mult din 

ce înseamnă lumea evanghelică, nu ar trebui să ne surprindă să desco-

perim că atât de mulți din rudele, prietenii și vecinii noștri nu sunt 

dornici să cerceteze Scripturile pentru a vedea dacă aceste lucruri sunt 

adevărate. Isus a ridicat ștacheta atât de sus încât numai câțiva, prin 

harul lui Dumnezeu, vor intra prin poarta cea strâmtă și vor merge pe 

calea cea îngustă, acceptând pe deplin că “în Împărăția lui Dumnezeu 

trebuie să intrăm prin multe necazuri.” Ștacheta este sus. Raiul și ia-

dul sunt în balanță. Pe ce cale mergem? 
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