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1. În căutarea începutului
Dumnezeu activează viața

O întrebare des pusă: Există Dumnezeu?
Oricine dorește un răspuns la această întrebare. Sau nu? Dacă Dumnezeu nu există,
atunci căutarea Sa este zadarnică. Biblia spune că: Cine vrea să se apropie de
Dumnezeu, trebuie să se încreadă în existența Sa și că El va răsplăti pe toți cei
ce-L caută. (Evrei 11:6) Cu toate că nu este posibil să dovedim existența lui Dumnezeu în
sens științifico-matematic, multe lucruri pe care le vedem ne arată că Dumnezeu există.

Universul.
Dacă existența universului este văzut ca fiind rezultatul
unei pure coincidențe, lucrul acesta ridică multe alte
întrebări...și nu se dă un răspuns satisfăcător la
niciuna din ele. La fel e și cu teoria ”Big-Bang”-ului.
De unde a venit această primă materie? Nici măcar
un ”Big-Bang” nu poate să aducă ceva în existență
din nimic. Teoria evoluției este larg răspândită, însă
nici ea nu oferă siguranță: Oare cum ar putea dintr-un
nimic să se dezvolte ceva pe pământ în forme de viață
atât de complexe? De aceea se vorbește și aici doar
despre o teorie.

O explicație plauzibilă este scrisă în Biblie.
La început Dumnezeu a creat cerul și pământul. (Genesa 1:1) Lumea noastră nu este
un produs accidental a întâlnirii fericite a unor particule care ”să fi existat dintotdeauna”,
ci recunoaștem că în spatele creației trebuie să existe o inteligență mare. Prin credință
pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce vede
n-a fost făcut din lucruri ce se văd. (Evrei 11:3) Creația își are începutul și originea în
Dumnezeu. Căci El a vorbit, și așa s-a făcut; El a poruncit și lumea a luat ființă.
(Psalm 33:9)

O ordine uimitoare a naturii și a legilor ei.
De la mărimea universului și până la ființele microscopice cele mai mici, toate au
ordinea lor. Însă ordinea nu vine de la sine, ci chiar legile naturale indică spre un dătător
al legii. Este acel Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea. El este Domnul
cerului și al pământului. (Faptele Apostolilor 17:24)

Indiciul cel mai clar înspre Creator este însuși omul.
Atunci Dumnezeu a luat pământ și l-a făcut pe om, și i-a suflat în nări suflare de
viață. Astfel omul s-a făcut un suflet viu. (Genesa 2:7) În contrast cu animalele, omul
deține ceea ce se numește ”personalitate”.
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Omul are abilitatea de a gândi, a simți și a dori. El are o conștiință, el poate să ia decizii
rezonabile și poate să deosebească binele de rău. Dar în mod special el are o dorință
adâncă după Dumnezeu. De unde are omul toate aceste calități? Ele nu prea pot să fi
intrat în existență prin evoluție sau printr-un lanț de evenimente întâmplate în mod
accidental. Omul nu este un produs întâmplător. Împăratul David, care a scris în Biblie
mulți Psalmi (cântece), o exprimă în felul următor: Doamne Îți mulțumesc că m-ai
făcut atât de minunat și atât de unic. Toate lucrările Tale sunt minunate, recunosc
asta! (Psalm 139:14)

2. Pe ce se bazează credința noastră?
Dumnezeu Se revelează prin Biblie

Avem nevoie de afirmații sigure despre Dumnezeu.
Un om pe nume Iov, despre care avem o carte întreagă în Biblie, a fost întrebat odată:
Poți tu să cercetezi tainele lui Dumnezeu și să cuprinzi desăvârșirea celui
Atotputernic? (Iov 11:7) Ce putea el să răspundă la această întrebare? Noi nu-L putem
cunoaște pe Dumnezeu, deci avem nevoie ca El să ni Se reveleze.

Dumnezeu se arată de exemplu în natură.
Cerul vestește slava lui Dumnezeu și măreția Sa, și întinderea cerului mărturisește
faptele Sale mari de Creator. (Psalm 19:1) Doar cosmosul în toată mărimea și ordinea
sa, în diversitatea și în frumusețea sa ne descoperă deja foarte mult despre Dumnezeu,
care le-a făcut pe toate. Prin crearea pământului, Dumnezeu Își arată tăria Sa,
înțelepciunea Sa de necuprins și creativitatea Sa extraordinară. Dumnezeu este
nevăzut, însă prin lucrările Sale creatoare oamenii au putut dintotdeauna să vadă
puterea și măreția Sa divină. (Romani 1:20)

Dumnezeu vorbește oamenilor.
Comunicarea trăiește prin cuvinte. Și Dumnezeu S-a făcut în felul acesta de cunoscut.
Nici un proroc nu a vorbit de la sine cuvintele rostite în Scriptură. Întotdeauna
Duhul Sfânt i-a îndemnat să rostească cuvintele pe care Dumnezeu le punea în
gura lor. (2.Petru 1:21) În nici o altă lucrare literară nu găsim o astfel de cantitate mare de
preziceri clare și detaliate, care, mai târziu, să se împlinească exact așa. Să ne gândim
doar la locul nașterii lui Isus Cristos sau la detaliile legate de răstignirea Sa. Asta nu
poate să fie o întâmplare. Dumnezeu urmărește în întreaga Biblie un scop. Întreaga
Sfânta Scriptură este însuflată de Dumnezeu. Ea ne este dată să ne învețe; ea ne
ajută să ne recunoaștem vina noastră, să ajungem din nou pe drumul cel bun, și
să trăim așa cum Îi place lui Dumnezeu. (2.Timotei 3:16)
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Nici o altă carte nu a dezvoltat
o astfel de putere de a
transforma vieți.
Specificul Bibliei se arată în
consecințele ei în viața oamenilor.
Mereu Îi mulțumim lui Dumnezeu că
nu ați primit și nu ați înțeles predica
noastră ca fiind un cuvânt omenesc,
ci, așa cum și este, ca pe Cuvântul lui
Dumnezeu. Acest Cuvânt schimbă pe
oricine crede în El. (1.Tesaloniceni 2:13)
Milioane de oameni au mărturisit de-a
lungul veacurilor din proprie experiență: Legea lui Dumnezeu este desăvârșită, ea te
face fericit și îți dă bucurie. În Poruncile Sale putem avea încredere. (Psalm 19:7)
Cine vrea să afle cum este Dumnezeu, acela trebuie să citească Cuvântul Său, Biblia.
Acolo El Se lasă găsit și ne comunică ce așteaptă El de la noi.

3. De nevăzut, și totuși de cunoscut?

Dumnezeu, Creatorul nostru, Se prezintă

Fiecare din noi are percepția sa despre Dumnezeu. Unii Îl văd ca fiind bunicul bun cu
barbă lungă, care cu drag trece cu vederea greșelile noastre. Alții Îl văd ca pe marele
polițist ceresc. Pentru alții El este o ființă supranaturală de necuprins. La urma urmei
doar El poate să facă afirmații corecte despre El însuși. Următoarele exemple descriu
ceea ce spune Dumnezeu în Biblie despre Însuși ființa Sa.

Dumnezeu este necuprins de mare.
Există multe lucruri la Dumnezeu pe care nu le
putem înțelege. Ce face Dumnezeu este
măreț și puternic, nimeni nu poate
cuprinde ce face El. Minunile Sale sunt fără
număr. (Iov 5:9) Dumnezeu se află în afara
perceperii noastre. Înțelepciunea și
convingerile omului nu pot lega prăpastia între
Dumnezeu și om. Lucrul acesta nu trebuie să
ne mire, pentru că dacă L-am putea cuprinde
în întregime pe Dumnezeu, atunci El nu ar mai
fi Dumnezeu. Pe Cel Atotputernic nu-L
putem ajunge. Mare este tăria Sa, și El este bogat în dreptate. Niciodată El nu
frânge dreptatea! De aceea, temeți-vă de El, oamenilor! El nu-Și îndreaptă privirile
spre cei ce se cred înțelepți. (Iov 37:23+24)
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Dumnezeu este o persoană.
Dumnezeu nu este un lucru, o forță sau un gând. Așa cum El gândește, simte, dorește
și acționează, El se prezintă ca fiind o persoană vie. Dar El nu este doar ”Cel de Sus”,
sau ”Bunul Dumnezeu”, și nici așa un fel de ”Superman”. Domnul este cu adevărat
Dumnezeul cel viu și un Împărat veșnic. (Ieremia 10:10)

Dumnezeu este veșnic.
Dumnezeu nu are început și nici sfârșit. Cuvintele Bibliei o exprimă în felul următor:
Înainte ca să se fi născut munții, și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, ai
fost Tu, Dumnezeu! Tu ești fără început și fără sfârșit! (Psalm 90:2) O vreme în care
să nu existe Dumnezeu nu a fost niciodată și nu va fi niciodată. Dumnezeu Însuși Se
prezintă: ”Eu sunt Începutul, și Eu sunt și ținta.” Da, El este întotdeauna acolo, de
la bun început, și El va veni: Domnul care este peste toate! (Apocalipsa 1:8) Și El
rămâne în veci Același. Isus Cristos este și rămâne același, ieri, azi și pentru
totdeauna! (Evrei 13:8) Așa cum Dumnezeu a fost, tot așa este și astăzi, și tot așa va fi
pentru totdeauna.

Dumnezeu este independent.
Orice ființă depinde de alte ființe, de circumstanțe, și până la urmă de Dumnezeu, dar
Dumnezeu nu depinde de creația Sa. El nu are nevoie de ajutorul și sprijinul vreunui
om. El este Acela care dă viața și tot ce e necesar pentru viață. (Faptele Apostolilor
17:25)

Dumnezeu este drept.
Biblia spune: El este un Dumnezeu
drept. Fericiți sunt toți cei care
așteaptă ajutorul Său! (Isaia 30:18)
Dar Dumnezeu nu este doar Creatorul
și Îngrijitorul nostru, El este și
Judecătorul nostru. Dreptatea și
judecata sunt stâlpii domniei Sale.
(Psalmi 97:2) El răsplătește și
pedepsește în vremea aceasta dar și
în veșnicie cu o dreptate deplină și
desăvârșită.

Dumnezeu este sfânt.
Cine este ca Tine minunat și sfânt? Cine face fapte așa de mari, demne de temut?
Cine face așa minuni ca și Tine? (Exod 15:11) Sfințenia lui Dumnezeu este fără
asemănare. Nimeni nu este așa de sfânt ca și Tine, căci Tu ești singurul Dumnezeu
adevărat. Tu ești o Stâncă, nimeni nu este așa de tare și de nezguduit ca și Tine.
(1.Samuel 2:2) El este fără greșeli și fără slăbiciuni. Și acest Dumnezeu sfânt ne cere
nouă, ca și noi să fim sfinți. Cerința Sa pentru noi o putem citi în cartea Sa, Biblia: Voi
să fiți sfinți, pentru că și Eu sunt sfânt. (1.Petru 1:16)
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Dumnezeu este Atotștiutor.
Cunoștința Sa este desăvârșită. Nu poți să ascunzi nimic de Dumnezeu; înaintea Lui
totul este gol și descoperit. Orice om trebuie să dea socoteală înaintea lui
Dumnezeu. (Evrei 4:13) Dumnezeu știe totul din trecut, prezent și viitor. El cunoaște și
toate gândurile, vorbele și faptele noastre. Înțelepciunea Sa este desăvârșită și
depășește înțelegerea noastră. Ce mare este Dumnezeu! Bogăția și înțelepciunea
Sa, adânci sunt gândurile Lui! De nepătruns pentru noi sunt judecățile și planurile
Sale! (Romani 11:33)

Dumnezeu este Atotputernic.
Eu sunt Domnul peste toți oamenii, pentru Mine nici un lucru nu este imposibil.
(Ieremia 32:27) Asta nu înseamnă că Dumnezeu poate să facă orice. De exemplu, El nu
poate să mintă și El nu poate să fie nedrept. El nu poate să facă greșeli, El nu poate să
păcătuiască și El nu Se lapădă singur. În schimb, El face tot ce stă în concordanță cu
ființa Sa divină.

Dumnezeu este dragoste.
Lucrul acesta este desigur cel mai frumos și cel mai important. Căci Dumnezeu a iubit
oamenii atât de mult, că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ei. Oricine crede în El, nu
va pieri, ci va avea viață veșnică. (Ioan 3:16) Prin Fiul Său, care este una cu Tatăl, El Își
dă viața pentru noi oamenii. A-și da viața pentru o altă persoană nu mai poate fi depășit
de nimic altceva. Este forma cea mai extremă de a-și arăta dragostea, și asta nu doar la
nivel teoretic, ci în modul cel mai practic din viață.

4. Destinul nostru cel mai mare
Omul a fost creat minunat

Noi oamenii suntem în căutarea unui scop în viață.
De ce existăm? De unde venim? Are viața noastră o țintă? Mai întâi trebuie să
recunoaștem că nu existăm doar pentru a vegeta prin viață. Noi suntem mai mult decât
o adunătură accidentală de atomi într-o constelație avantajoasă. Biblia ne spune că am
fost creați de un Dumnezeu înțelept și sfânt, fiind ceva foarte deosebit. Astfel
Dumnezeu a creat omul după chipul Său și după asemănarea Sa, și l-a creat
bărbat și femeie. (Genesa 1:27) Comparat ca mărime cu soarele, luna și stelele suntem
foarte mici, dar Dumnezeu ne-a dat o poziție unică și înaltă.
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Noi suntem mai mult decât un animal
dezvoltat prin evoluție.
Lucrul acesta se poate observa deja din faptul că
avem o voie liberă în trăirea vieții noastre:
Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, și
supuneți-l; să stăpâniți peste toate animalele:
peste pești, peste păsări, și peste toate
animalele de pe pământ. (Genesa 1:28) Noi am
devenit administratorul personal al lui Dumnezeu
aici pe pământ. Noi am primit responsabilitatea
trăirii vieții noastre și a tuturor animalelor.

Noi am primit o demnitate specială.
Creat după asemănarea lui Dumnezeu nu înseamnă că suntem o variantă mai mică a lui
Dumnezeu cu aceleași calități ca și Dumnezeu, doar în cantitate mai mică. Ci asta
înseamnă că suntem destinați de a avea părtășie și o relație cu Însuși Dumnezeu. La
începutul istoriei lumii, oamenii au trăit într-un mediu înconjurător perfect, într-o relație
de dragoste unii cu alții și în armonie desăvârșită cu Dumnezeu.

Pe atunci nu exista ”criză de identitate”.
Nu doar noi oamenii am găsit împlinire și mulțumire totală în existența noastră pe
pământ, ci și Dumnezeu a fost mulțumit de noi! Asta știm, pentru că Biblia ne spune că
după crearea omului, actul creației a fost încheiat și totul a fost perfect. Dumnezeu
S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune. (Genesa 1:31)
Situația noastră de astăzi este una cu totul diferită. Dar de ce e așa? Ce s-a întâmplat?

5. Cea mai mare catastrofă din istoria lumii
Omul este un rebel împotriva lui Dumnezeu

Care este cea mai mare catastrofă pe care noi oamenii am trăit-o?
Multe titluri din ziare, radio și tv ne amintesc că lumea nu este în regulă. E ușor să ne
plângem de violență și nedreptate, de haos și de greșelile societății; dar înainte de a
condamna pe alții, ar trebui să ne informăm de adevăratele cauze. Biblia spune:
Printr-un singur om a intrat păcatul în lume, iar consecința a fost moartea. Și
pentru că de atunci încoace toți oamenii au păcătuit, orice om este dat morții.
(Romani 5:12)
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Dumnezeu a dat doar o
singură limită.
Înaintașii noștri, primii oameni (Adam
și Eva), au trăit în libertate mare. Poți
să mănânci din orice pom din
grădină, doar din pomul
cunoștinței binelui și răului să nu
mănânci. Îndată ce-ai mâncat din
el, vei muri. (Genesa 2:16+17) În felul
acesta Dumnezeu a vrut să vadă
dacă confirmăm încrederea pe care
El ne-a acordat-o și dacă dovedim a fi
vrednici de libertatea acordată. Însă
diavolul a ispitit-o pe Eva de a nu avea încredere în Cuvântul lui Dumnezeu și de a-i
acționa împotrivă. Femeia a privit pomul. El arăta bine. Rodul său era ispititor, și pe
de-asupra deschidea și mintea omului. Ea a luat din rodul lui, a mușcat din el și
a dat și bărbatului ei, care a mâncat și el. (Genesa 3:6)

În acel moment ”a intrat păcatul în lume.”
Prin neascultare conștientă, Adam și Eva s-au separat de Dumnezeu. Dintr-odată a
existat un zid între Dumnezeu și om. În loc să-L iubească pe Dumnezeu, acum le era
frică de El. Seara, în răcoarea zilei, au auzit cum Dumnezeu, Domnul, umbla prin
grădină. Fricoși, ei s-au ascuns de El pe după copaci. (Genesa 3:8) În loc să fie în
siguranță, mulțumiți și fericiți, prin păcatul lor, au ajuns să fie vinovați și fricoși.

Consecința a fost despărțirea.
Dumnezeu a spus că, îndată ce devenim neascultători, se întrerupe legătura cu El. Și
așa a și fost. În acea clipă groaznică am fost separați de Dumnezeu și am murit din
punct de vedere spiritual. De atunci încoace există pentru omenire moartea fizică. Dar
nu doar atât: De la Adam și Eva am primit moștenire ființa noastră stricată și păcătoasă.
Și asta până în ziua de azi. Printr-un singur om a intrat păcatul în lume, iar
consecința a fost moartea. Și pentru că de atunci încoace toți oamenii au păcătuit,
orice om este dat morții. (Romani 5:12) Să remarcăm aici cuvântul ”toți”. Noi toți suntem
incluși aici. Noi suntem păcătoși și trebuie să murim. Dacă zicem că n-avem păcat, ne
înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi. (1.Ioan 1:8) Viața noastră trăită dovedește
asta, iar afirmațiile Bibliei sunt perfect adevărate.

Oare trăim așa cum îi place lui Dumnezeu?
Oare sunteți d-voastră întotdeauna sincer, iubitor și altruist - adică pe deplin nevinovat?
Dumnezeu cunoaște răspunsul la aceste întrebări - și d-voastră, dacă sunteți sincer,
de-asemenea. Toți oamenii sunt păcătoși, și nu au nimic în ei ce să-i placă lui
Dumnezeu. (Romani 3:23) Fiecare om este un păcătos - din naștere, și pe baza faptelor
sale și a proprilor decizii - și d-voastră ar trebui să vă confruntați cu acest adevăr și
consecințele sale.
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6. Fără speranță

Omul este sclav păcatului

Pierdut fără scăpare.
Când este diagnosticată o boală, prima întrebare pe care o punem, este: ”E ceva grav?”
Cu atât mai mult trebuie pusă această întrebare la ”boala spirituală: păcatul”. Noi
recunoaștem cu ușurință că suntem ”păcătoși”, probabil pentru că nu ne dăm seama de
ceea ce înseamnă. Poate că ne gândim doar la imperfecțiunea la modul general a
naturii umane, sau ne ascundem în spatele afirmației: ”Păi toți fac asta!” Însă cu astfel
de afirmații ocolim întrebarea propriuzisă: Cât de gravă este de fapt starea noastră?
Biblia ne oferă un răspuns la această problemă.

Biblia spune că suntem răi
cum nu se poate mai rău.
Asta nu înseamnă că nu putem să
facem lucruri bune. Dar ea constată că
păcatul a pătruns în fiecare domeniu a
ființei noastre umane: în gândire,
simțuri, voință, conștiință, minte și
fantezie. Nimic nu este atât de
enigmatic ca și inima omului, ea
este incurabil de bolnavă. Cine
poate s-o cunoască? (Ieremia 17:9)
Problema de bază nu este ce am
făcut în situații anume, lucru care ar
putea să ne scuze. Problema este ceea ce suntem. Noi oamenii păcătuim tot mereu,
pentru că suntem ispitiți de propria noastră natură. Căci dinlăuntru, din inima
oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile,
lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia,
nebunia. (Marcu 7:21+22)

În ochii lui Dumnezeu orice păcat e grav.
Să remarcăm că în acest text din Biblie sunt enumerate gânduri, cuvinte și fapte din
toate domeniile de viață. Uneori limităm înțelesul nostru în ce privește păcatul doar la
fapte de crimă precum ucidere sau furt. Însă Biblia nu ne dă nici un drept de o astfel de
înțelegere delimitată a păcatului. Tot ce nu corespunde standardului absolut a lui
Dumnezeu este păcat. Toată imperfecțiunea noastră, adică tot ce vorbim, gândim sau
facem, e păcat. Și să fim sinceri: Cine poate să spună: ”Sunt curățat de orice vină
și am o conștiință curată?” (Proverbe 20:9) Oare d-vostră puteți spune asta despre viața
d-voastră?
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Păcatul este rebeliune împotriva domniei lui Dumnezeu și
împotriva legilor Sale.
Cine păcătuiește se împotrivește lui Dumnezeu și poruncilor Sale, pentru că a
păcătui înseamnă: a disprețui poruncile lui Dumnezeu. (1.Ioan 3:4) Nici o lege nu ne
obligă să mințim, să înșelăm, să avem gânduri necurate sau să păcătuim în vreun fel.
D-voastră singur decideți asta. Dacă încălcăm orânduielile bune ale lui Dumnezeu
disprețuim în felul acesta pe Însuși Dumnezeu, lucru destul de grav, pentru că
Dumnezeu pedepsește păcatul. Dumnezeu este un judecător drept. (Psalm 7:11)
Dumnezeu nu va trece niciodată cu vederea păcatul. Putem să fim siguri că nici un
păcat nu rămâne nepedepsit. În parte Dumnezeu pedepsește păcatul nostru deja în
viața aceasta. Însă pedepsirea definitivă are loc după moarte, în Ziua Judecății. Fiecare
din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. (Romani 14:12)

7. Viitorul nostru fără Dumnezeu

Omul se îndreaptă spre pierzarea veșnică

Noi avem tot felul de imaginații ce se va întâmpla după ce murim. Unii spun, că atunci
s-a terminat totul; alții susțin, că toți vom merge în cer. Iar alții cred într-un loc în care
sufletele păcătoșilor vor fi curățite pentru cer. Dar nimic din toate astea nu ne este
relatat în Biblie.

Afirmațiile lui Dumnezeu sunt cu totul altele și ele sunt foarte
clare.
Orice om va trebui să moară, după care va ajunge la judecata lui Dumnezeu.
(Evrei 9:27) Cine stă într-o relație corectă cu Dumnezeu, va fi primit în cer pentru a
petrece veșnicia în minunata prezență a lui Dumnezeu. Pentru toți ceilalți așteaptă un
alt loc veșnic. Ei vor fi dați pierzării veșnice; pentru totdeauna despărțit de Domnul
nostru, excluși din minunata Sa Împărăție. (2.Tesaloniceni 1:9) Biblia folosește pentru
această stare cel mai des cuvântul ”iad”.

Iadul chiar există.
El nu este inventat de biserică. Biblia vorbește chiar mai des de iad decât de cer.
Oamenii spirituali de pe vremea aceea au fost întrebați odată de către Domnul Isus:
Cum vreți să scăpați de judecata lui Dumnezeu și de iad? (Matei 23:33) Asta nu a fost
doar așa o întrebare retorică. Isus a vorbit despre asta și cu alte ocazii. Temeți-vă mai
mult de Dumnezeu, Cel care poate să omoare și să vă arunce în iad. (Luca 12:5)
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Iadul este un loc groaznic.
Există multe imagini care descriu acest loc.
Sunt imagini despre un loc al suferinței. Se
vorbește despre un loc întunecos și cu foc.
Vor fi aruncați în cuptorul care arde. Acolo
se va auzi doar plânsete și jălit. (Matei 13:42)
Acestea sunt cuvinte dure dar adevărate.
Oamenii care vor fi acolo, sunt sub blestemul
lui Dumnezeu. Acolo nu este de găsit nimic
bun - nici măcar cel mai mic ajutor care să
ofere ușurare pentru chinurile
iadului.

Iadul este un loc definitiv.
Din iad nu mai există ieșire și nici cale de întoarcere, deci nu există scăpare. Asta
înseamnă că, după moarte, omul nu mai poate să se mute dintr-un loc în altul: De fapt,
între noi există o prăpastie mare. Nimeni nu poate merge de pe o parte pe cealaltă,
chiar dacă ar vrea. (Luca 16:26)

Iadul este un loc pe care omul îl alege în mod deliberat.
Însă voi vă opuneți împietriți în a veni la Dumnezeu și a vă schimba viața. Este
doar vina vostră dacă în Ziua Judecății vă va lovi cu toată puterea mânia lui
Dumnezeu. Când Dumnezeu Se va arăta ca Judecător, va primi fiecare ceea ce
merită. (Romani 2:5+6) Deci, în iad și în cer vor fi găsiți doar voluntari. Mânia lui
Dumnezeu va lovi pe toți aceia care în timpul vieții lor L-au respins pe Domnul Isus dând
ascultare nedreptății. Ei au respins oferta salvatoare a lui Dumnezeu. Ei au vrut să
trăiască aici fără Dumnezeu; El acceptă decizia lor. De aceea, lui Dumnezeu nu i Se
poate reproșa de a fi nedrept.

Iubim oamenii sau folosim tactica de a speria oamenii?
Creștinilor li se reproșează uneori că prin folosirea termenilor ”păcat” și ”iad” vor doar să
bage sperieți în oameni. Ce să facă Dumnezeu? Să-l lase Dumnezeu pe om să alerge
în nefericire? Este asta dragoste? Biblia ne relatează despre motivația lui Dumnezeu:
Este un semn al dragostei mele, când descopăr vina ta. (Apocalipsa 3:19)
În fața realității iadului ar trebui să vă gândiți mai bine asupra vieții d-vostră.
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8. Religiozitatea nu e suficientă
Isus Cristos este cheia

Noi suntem ”incurabili de religioși”.
În toate culturile acestei lumi există tot felul de încercări de a împlini dorința noastră de
pace cu Dumnezeu. Toate religiile acestei lumi Îl caută într-un fel sau altul pe
Dumnezeu. Din păcate, multe din aceste religii se încred în soare, lună și stele; în
pământ, foc și apă; în imagini din lemn, piatră sau metal; sau în pești, păsări și alte
animale. Oamenii se închină la nenumărați idoli și nenumărate duhuri. Dar și în lumea
noastră occidentală banii și dragostea pot deveni repede idoli. Dacă privesc la acești
idoli, nu găsesc nici unul de la care aș putea cere un sfat. De la nici unul nu pot să
aștept un răspuns. Ei toți nu sunt altceva decât o mare înșelăciune. Ei nu sunt în
stare de nimic. În statuiele lor nu există viață. Idolii sunt goi atât pe dinăuntru cât
și pe din afară. (Isaia 41:28+29)

Religiozitatea nu poate elimina
păcatul.
Întâlnirile religioase există pentru a-l ajuta
pe om, de a-și pune viața în regulă cu
Dumnezeu. Însă acolo unde religiozitatea
cere osteneala noastră proprie pentru
salvarea noastră, atunci ne chinuim în
zadar. Asta este așa pentru că și
religiozitatea noastră cea mai bună este
insuficientă pentru Dumnezeu. El cere
desăvârșire. Prin acte religioase și diferite
experiențe omenești - cum ar fi: botez,
comuniune, confirmare, slujbe bisericești,
rugăciuni, dăruirea puterilor noastre și a
timpului nostru, citirea Bibliei, sau altele - nu se plătește nici măcar un singur păcat.

Prin fapte bune nu compensăm faptele noastre rele.
Dacă doriți să fiți în regulă cu Dumnezeu este nevoie de încredere în oferta lui Isus.
Prin propriile puteri nu se poate obține nimic la Dumnezeu. De aceea, nimeni nu
poate să se bazeze pe propriile sale fapte bune. (Efeseni 2:9)

Religiozitatea nu poate schimba natura păcătoasă a omului.
Comportamentul nostru nu este problema principală, el e doar o simptomă. Dacă
mergem la biserică sau dacă participăm la diferite activități religioase, poate că ne
simțim bine. Asta însă nu schimbă nimic la starea noastră. Din naștere suntem
încărcați cu vină și nu reușim să facem nimic bun - niciunul din noi! (Iov 14:4)
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Foarte bine - dar nu e de ajuns.
Mersul la biserică și cititul în Biblie nu sunt lucruri rele. Este chiar foarte bine dacă
mergem la biserică, dacă citim Biblia și dacă ne rugăm. Dumnezeu dorește ca noi să
facem lucrurile acestea. Însă aceste exerciții nu ne fac creștini.

9. Dumnezeu intră în contact cu noi
Isus Cristos Își arată unicitatea

Dacă propriile noastre fapte nu ne pot salva, atunci oare cum putem să ajungem în cer?
Suntem fără nici o șansă? Ca să răspundem la această întrebare, este foarte important
să înțelegem ce s-a întâmplat la moartea lui Isus și ce ar putea însemna moartea Sa
pentru noi.

Pentru că Dumnezeu este drept și sfânt,
El trebuie să pedepsească păcatul
nostru.
Dar Biblia ne mai spune că: Dumnezeu este
dragoste (1.Ioan 4:8) Dumnezeu urăște păcatul, dar îi
iubește pe păcătoși și vrea cu drag să îi ierte. Oare
cum putem primi iertare, dacă dreptatea lui
Dumnezeu cere moarte spirituală și moarte fizică?
Numai Dumnezeu a putut să rezolve această
problemă - și a făcut-o prin Persoana Isus Cristos.
Dumnezeu Tatăl L-a trimis pe Fiul Său în lumea
această ca să ne salveze. (1.Ioan 4:14)

Fiul lui Dumnezeu a devenit om.
Cu toate că Isus a fost în întregime om, în El S-a regăsit pe deplin și natura divină. Doar
în Cristos Dumnezeu poate fi găsit, pentru că în El trăiește toată plinătatea lui
Dumnezeu. (Coloseni 2:9) Isus Cristos este unic. Biblia ne transmite acest mesaj mereu
și mereu.

Nașterea Sa a fost unică.
El nu a avut tată uman. Prin puterea supranaturală a Duhului Sfânt, Isus a fost zămislit
în pântecele unei fecioare. Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea lui Dumnezeu
ți se va arăta. De aceea, acest copil va fi sfânt și va fi numit Fiul lui Dumnezeu.
(Luca 1:35)

Cuvintele Sale au fost unice.
Ascultătorii Săi au fost foarte impresionați de ceea ce îi învăța; pentru că Isus
vorbea cu o putere dumnezeiască. (Luca 4:32)
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Minunile Sale au fost unice.
Când Isus a fost întrebat de legitimitatea Sa, El a indicat spre faptele Sale: Orbii văd,
șchiopii umblă, leproșii sunt vindecați, surzii aud, morții înviază. (Matei 11:5)

Întreaga Sa viață a fost unică.
Isus Cristos a trebuit să se lupte cu aceleași ispite ca și noi, însă, contrar nouă, El
nu a păcătuit niciodată. (Evrei 4.15) Această afirmație confirmă faptul că Isus, om fiind,
a împlinit Legea lui Dumnezeu în întregime. Așa că El n-ar fi trebuit să sufere moartea
ca pedeapsă pentru păcat. Totuși El a fost prins în urma unor învinuiri false. Pe baza
unor mărturii false a oamenilor El a fost condamnat și, într-un final, răstignit pe un deal
la marginea orașului Ierusalim. Însă moartea Sa nu a fost o ”coincidență nefericită”.
Exact așa cum s-a întâmplat, totul a fost după voia și planul lui Dumnezeu. (Faptele
Apostolilor 2:23) Tatăl L-a trimis pe Fiul cu scopul de a se încărca cu povara păcatelor
a tuturor oamenilor și Isus a mers pe această cale de bună voie. El a venit ca să
slujească și să-Și dea viața, pentru ca mulți oameni să fie eliberați de sub puterea
celui rău. (Matei 20:28)

Moartea Sa a fost la fel de unică și importantă ca și viața Sa.
Calea mântuirii prin Isus Cristos se poate cuprinde în următoarele cuvinte biblice:
Dumnezeu a iubit oamenii așa de mult, încât L-a dat pe singurul Său Fiu pentru ei.
Oricine crede în El nu va pieri, ci va avea viață veșnică. (Ioan 3:16)
Apropo: Relatările despre Isus Cristos le găsiți scrise în Biblie în primele patru cărți ale
Noului Testament.

10. Dragostea lui Dumnezeu devine vizibilă
Isus Cristos dă totul pentru noi

Despre Isus putem spune foarte multe. Putem vorbi despre minunile Sale uimitoare, sau
despre viața Sa exemplară. Însă, într-un final, toate afirmațiile tuturor relatărilor biblice
culminează în moartea și învierea Sa. Ce este așa de special cu aceste evenimente, de
Biblia le acordă așa mare atenție? Răspunsul la această întrebare este: El a murit în
locul nostru, încărcat cu păcatele noastre spre salvarea noastră.

Isus a murit în locul nostru.
În fața naturii sfinte a lui Dumnezeu păcătoșii sunt vinovați și pierduți, fără nici o șansă
de salvare. Dumnezeu cere pentru orice păcat o pedeapsă dreaptă. Însă în loc să ne
condamne, Biblia ne prezintă o cale de scăpare genială: Dumnezeu Și-a arătat
dragostea cea mare față de noi tocmai prin faptul că Isus Cristos a murit pentru
noi pe când eram încă păcătoși. (Romani 5:8)
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Fiul lui Dumnezeu a fost gata să împlinească această acțiune de salvare minunată.
El a preluat locul nostru pentru a plăti pentru păcatul nostru. El, care a fost liber de
orice vină, a murit pentru noi oameni păcătoși și anume odată pentru totdeauna.
(1.Petru 3:18) Aici se arată dragostea lui Dumnezeu.

Isus a murit luând asupra
Sa vina noastră.
Aici se arată sfințenia lui Dumnezeu.
Moartea lui Isus nu a fost degeaba.
Pedeapsa pentru păcat trebuia plătită
în întregime. Isus a suferit cele mai
groaznice chinuri. Atârnat pe cruce El
a strigat: ”Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai
părăsit?” (Marcu 15:34) În acest
moment groaznic, Dumnezeu, Tatăl,
Și-a întors fața de la Fiul Său
preaiubit. Fiul lui Dumnezeu a trebuit
să sufere pedeapsa despărțirii. Când
Isus a preluat locul nostru, El a fost făcut atât de responsabil pentru păcatele noastre, ca
și cum El Însuși le-ar fi făcut.

Isus a murit pentru salvarea noastră.
Faptul că Dumnezeu L-a înviat în a treia zi pe Isus Cristos din morți, a fost confirmarea
că El acceptă jertfa Sa ca răscumpărare pentru păcatele noastre. Prin puterea Duhului
Sfânt El a fost înviat din morți și în felul acesta Isus a fost confirmat ca fiind Fiul
lui Dumnezeu. (Romani 1:4) Astfel s-a format baza iertării complete pentru noi toți care
am fi meritat moartea veșnică în iad.
Dar ce au toate astea de-a face cu d-voastră? Cum puteți d-voastră să fiți în regulă cu
Dumnezeu? Cum devine Cristos Salvatorul d-voastră personal?

11. Decizia mea

Găsirea salvării

Doriți să fiți salvat?
Doriți să fiți în regulă cu Dumnezeu? Dacă Dumnezeu v-a arătat ce vă lipsește și dacă
doriți să fiți salvat, atunci trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu și să credeți în
Domnul Isus Cristos, Salvatorul d-voastră. (Faptele Apostolilor 20:21)
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Întoarcere la Dumnezeu.
Avem nevoie de o atitudine complet nouă asupra vieții în general. Iar pentru asta este
nevoie de o gândire complet nouă asupra vieții noastre personale. Trebuie să
recunoaștem că suntem păcătoși, adică oameni care trăiesc separați de Dumnezeul cel
sfânt și iubitor. Avem nevoie de o schimbare a inimii - asta înseamnă că trebuie să ne fie
rușine de propriul nostru păcat. Iar după aceea trebuie să fim gata de a renunța la păcat
pentru a da vieții o direcție nouă. Dumnezeu cere oamenilor ca ei să se întoarcă la El.
Oamenii ar trebui să întoarcă păcatului spatele, să se întoarcă la Dumnezeu, și
prin viața lor să arate că s-au schimbat. (Faptele Apostolilor 26:20) Despre asta este
vorba.

Întoarcere la Dumnezeu
înseamnă: o nouă direcție în
viață.
Întoarcere la Dumnezeu înseamnă
a-și dori din toată inima de a trăi așa
cum Îi place lui Dumnezeu. Asta
înseamnă a mărturisi din toată inima:
Tu ești Cristosul, Salvatorul trimis
de Dumnezeu, Fiul Dumnezeului
Celui viu. (Matei 16:16) Tot ce trebuie să faceți este să vă încredeți pe deplin în Isus
Cristos, Cel care Și-a dat viața pentru d-voastră. Pe când noi eram încă neajutorați în
păcatele noastre Cristos a murit la timpul hotărât pentru noi oameni necredincioși. (Romani 5:6)

Manevre de distragerea atenției.
Mândria și natura d-voastră păcătoasă vor încerca mereu să vă șoptească, să vă
încredeți totuși în propriile forțe și în religiozitatea d-voastră. Dar asta nu este bine. Nu
aveți voie să vă puneți încrederea în nimic și nimeni altcineva decât în Cristos, pentru că
doar El vă poate salva. Pentru faptul că Isus Cristos trăiește veșnic și pentru că El
intervine înaintea lui Dumnezeu pentru noi, El îi va salva pe toți cei care, prin El,
vin la Dumnezeu. (Evrei 7:25)

Cum puteți aplica această dorință.
Dacă Dumnezeu v-a arătat ce vă lipsește, și dacă El v-a dat această dorință de a vă
îndrepta viața către Domnul Isus Cristos, atunci puteți face asta chiar acuma! Dar cum
se face lucrul acesta? Mărturisiți înaintea lui Dumnezeu că sunteți un păcătos, vinovat și
pierdut fără speranță, și rugați-L pe Cristos din toată inima, ca El să vă salveze.
Rugați-L ca El să devină Domnul vieții d-voastră, așa cum I se cuvine, și ca El să vă
ajute să puteți renunța la păcat pentru a trăi doar pentru El.
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O rugăciune sinceră poate să arate în felul următor:
Doamne Dumnezeule, recunosc că am trăit până acum fără Tine și că, prin păcat, sunt
despărțit de Tine. Te rog, iartă-mi păcatul. Mulțumesc, că Isus Cristos a murit în locul
meu și că a înviat pentru mine. Doresc, ca de aici înainte Tu să fi centrul vieții mele.
Mulțumesc pentru dragostea Ta pentru mine. AMIN

Dumnezeu se ține de promisiunile Sale.
Dacă mărturisești cu gura ta că Isus este Domn, și dacă crezi din toată inima ta că
Dumnezeu L-a înviat din morți, atunci vei fi salvat. (Romani 10:9) Cine se încrede
sincer în Cristos ca fiind Salvatorul său și cine Îl recunoaște ca Domn, acela poate
considera această promisiune ca o promisiune personală.

12. A trăi din plin noua viață

Primii pași în viața de creștin

Dacă v-ați pus încrederea în Isus Cristos, înaintea lui Dumnezeu ați devenit un om nou.
Acest eveniment este comparabil cu o naștere nouă. Asta vrea să spună că acum aveți
o cu totul altă relație cu Dumnezeu. Biblia numește lucrul acesta ”a fi neprihănit”.

Acum aveți pace cu Dumnezeu.
După ce, prin credință, am fost eliberați de vina noastră, avem pace cu Dumnezeu
prin Domnul Isus Cristos. (Romani 5:1)

Prin Isus Cristos s-a rezolvat problema vinei d-voastră.
Deja profeții au prorocit în scrierile lor, că, prin Isus, vor fi iertate toate păcatele
oamenilor, dacă vor crede în El. (Faptele Apostolilor 10:43)

Acum aparțineți de familia lui
Dumnezeu.
Tuturor celor care L-au primit și care
au crezut în El, le-a dat dreptul de a se
numi copii a lui Dumnezeu. (Ioan 1:12)

Veșnicia vă este asigurată.
Cine este unit cu Isus Cristos, acela
nu va mai fi condamnat de către
Dumnezeu. (Romani 8:1)
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Însuși Dumnezeu a intrat, prin Persoana Duhului Sfânt, în viața
d-voastră.
După ce ați ascultat Cuvântul Adevărului, Vestea Bună a salvării voastre, și după
ce ați ajuns la credință, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt cel promis. (Efeseni 1:13)
Nu-i acesta un lucru măreț? Acum puteți crește în noua viață spirituală. Următoarele
4 puncte sunt foarte importante de reținut:

Rugăciune - vorbiți în fiecare zi cu Dumnezeu.
Dumnezeu se bucură dacă vorbiți cu El. Ca prieten și tată El este interesat de fiecare
mic detaliu din viața d-voastră. Vorbiți cu El despre familia d-voastră, despre serviciul
d-voastră, despre bucuriile d-voastră, despre îngrijorările d-voastră și despre dorințele
d-voastră. Mulțumiți-I pentru bunătatea Sa, și rugați-L pentru iertare, atunci când ați
greșit cu ceva. Dumnezeu este mereu dispus să asculte rugăciunile d-voastre, El
dorește să vă ierte, și să stea mereu ca un ajutor bun la dispoziția d-voastră. Zilnic puteți
să apelați la iertarea Sa. Nici copiii lui Dumnezeu nu sunt oameni perfecți. Dacă noi ne
mărturisim păcatele, atunci Dumnezeu va împlini promisiunile Sale cu
credincioșie și dreptate: El ne va ierta de păcate și ne va curăți de orice rău.
(1.Ioan 1:9) Când vă rugați, lucrul acesta nu trebuie să se întâmple la o anumită oră sau
într-un anumit loc, ci important este că la orice oră și în orice loc puteți căuta liniștea
sufletească pentru a auzi glasul Său. Dumnezeu dorește să vă dăruiască mult prin
rugăciune, de aceea rugați-vă în mod regulat.

Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu să devină temelia vieții d-voastre.
Dumnezeu dorește să vă comunice ceea ce are pe inimă. El poate să facă asta în
diferite feluri. În mod deosebit prin citirea Bibliei puteți auzi vocea lui Dumnezeu. Astfel
veți înțelege tot mai bine, cum este Dumnezeu și care este planul Său cel bun pentru
viața d-voastră. Verificați în tot ceea ce faceți dacă îi place lui Dumnezeu.
(Efeseni 5:10) Cel mai bine începeți cu una din Evangheliile Noului Tetsament, de
exemplu cu Evanghelia lui Luca. După aceea puteți citi epistola către Romani, unde este
foarte bine descris scopul și ținta vieților noastre. Duhul Sfânt vă va descoperi lucruri
minunate atunci când vă veți lua timp pentru citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Iar, cu
timpul, veți vedea cum veți înțelege tot mai mult Sfânta Scriptură.

Părtășie - căutați
credincioși care vă susțin
în viața d-voastră de
credință.
Dumnezeu nu dorește să
mergem ca niște luptători
singuratici prin viață, ci să ne
asociem cu alți credincioși și să
clădim relații bazate pe o
dragoste frățească.
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În felul acesta se poate învăța unul de la altul, se poate asculta împreună ce spune
Cuvântul lui Dumnezeu, se poate călăuzi unul pe celălalt și împreună se poate spune
mai ușor Vestea Bună despre dragostea lui Dumnezeu oamenilor din jur. Copiii lui
Dumneeu au nevoie unul de celălalt. De aceea: Faceți parte dintr-o biserică și
experimentați cât de bine vă prinde părtășia cu alți credincioși. Acolo veți descoperi și
bucuria de a folosi darurile și aptitudinile pe care Dumnezeu vi le-a dat. Lui Dumnezeu
lucrul acesta Îi este foarte important, pentru că El rostește o avertizare legat de asta.
Nu lipsiți la adunările bisericilor voastre, așa cum s-au obișnuit unii. Încurajați-vă
unii pe alții să rămâneți în părtășie. Voi toți vedeți că Ziua Domnului se apropie.
(Evrei 10:25)

Slujirea - arată viața de creștin a unui om schimbat.
Ce cere Domnul, Dumnezeul vostru, de la voi? Nimic altceva decăt să Îl cinstiți și
să urmați întotdeauna căile Sale, să Îl iubiți și să Îl slujiți din toată inima cu toată
dăruirea voastră. (Deuteronom 10:12) Scopul suprem din viața d-voastră să fie o viață
trăită după voia lui Dumnezeu. Pe de altă parte să fie o prioritate în viața d-voastră de a
pune darurile și aptitudinile d-voastră în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut ceva
din noi: Noi suntem lucrarea Sa, prin Isus Cristos am devenit o făptură nouă, prin
care să facem binele. (Efeseni 2:10) Fiți gata de a spune și altor oameni despre ceea ce
a făcut Dumnezeu în viața d-voastră. Asta nu este doar o datorie pentru cei ce se încred
în El, ci o experiență ce umple inima de bucurie. Voi sunteți un popor ales de
Dumnezeu, voi Îi aparțineți Lui și sunteți proprietatea Lui. De aceea să vestiți
minunile mari a lui Dumnezeu, care v-a eliberat din întuneric și care v-a condus
în lumina Sa minunată. (1.Petru 2:9)
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