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În cer și în iad vor fi numai voluntari
Textul de bază: 1 Ioan 5: 1 - 5

Întroducere:
Dorința omului de astăzi este să fie un unicat
• El vrea să stabilească singur felul lui de trai
• Portul și îmbrăcămintea să fie alta decât cea a mulțimii
• Bunăstarea lui să depășească pe cea a celor din jur
Dar el nu-și dă seama că societatea înconjurătoare îl manipulează
• Centrele comerciale mondiale seamănă unul cu altul
• Eaton din Toronto sau Belevue din Paris
• Hansa-Center din Hamburg sau Klöten din Berlin
• Sortimentul de marfă seamănă una cu alta
• T-Short dela Benetton, BOSS, Woolworth, Adidas
• Siemens, Bosch, AEG, Philips, Braun
• Și sistemul de plată este același pe întregul glob
• VISACARD, American-Express, MasterCard etc.
Televiziunea ne oferă o nouă stare socială, nedemnă de încredere
• Ei îți dau de înțeles, că alegerea ta este unică
• Numai dacă ești în posesia acestei oferte, ești cineva
• Idolii ascunși animează aceste dorințe ascunse, neexprimate
„Cu cît omul vrea să fie un individ mai unic și independent, cu cît mai mult
va fi manipulat de normele înconjurătoare pămîntești!“
Dar pentru Dumnezeu, fiecare om este un unicat
• Fiecare este o creație unică, dotat cu daruri diferite și unice
• Fiecare om are o sarcină de împlinit pe acest pămînt
• Dar și o responsabilitate individuală pentru el însuși

a4ro05i1

© „Cu Evanghelia pe drum“ de Manfred Folk

2

Dumnezeu cunoaște numai două drumuri
Biblia ne arată două drumuri pe care se mișcă omul
• Calea largă care duce la pierzare
• Calea cea îngustă, care duce la viață
Matei 7: 13 - 14

„Intrați pe poarta cea strîmtă. Căci largă este poarta, lată este calea
care duce la pierzare, și mulți suntt ceice intră pe ea. Dar strîmtă este
poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțin suntt ceice o află.“
Dumnezeu împarte omenirea după semne invizibile pentru noi
• Oriunde ne aflăm v-om întălni două feluri de oameni:
• dacă ne aflăm pe stradă sau într-un magazin
• dacă ne aflăm la locul de muncă sau la școală
• chiar și dacă ne aflăm duminecă în biserica noastră
• Ei nu pot fi recunoscuți după felul lor de îmbrăcăminte
• Dar Dumnezeu îi poate deosebi:
1 Samuel 16: 7

„Și Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfățișarea și la înălțimea
staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul
se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă.“
• Dumnezeu se uită în inima omului și astfel îl judecă

Dumnezeu cere dela noi o decizie personală
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De-a citi Biblia ajunge?
Biblia ne arată drumul pe care vrea ca să pășim
Biblia ne îndeamnă la lucruri bune și milostive
Biblia ne avertizează în caz de neascultare față de Dumnezeu
Biblia ne arată drumul spre Dumnezeu
Recitarea unei Rugăciuni ajunge?
Este un lucru bun și nobil să te rogi la Dumnezeu
Chiar și rugăciuni rostite în biserică dau o impresie bună
Dar la care Dumnezeu te rogi?
L-ai recunoscut tu ca Tatăl, Te cunoaște ca copilul Lui?
Vizitarea regulată a serviciilor bisericești ajunge?
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• Prezența regulată este desigur o jertfă mare pentru unii
• Poate că se cere activitate la cor sau la fanfară?
• Poate că o pretinde societatea în care trăiești, chiar familia?
Matei 7: 22 - 23

„Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! n-am proorocit
noi în Numele Tău? n-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut
noi multe minuni în Numele Tău? Atunci le voi spune curat: „Niciodată
nu v-am cunoscut; depărtați-vă dela Mine voi toți cari lucrați
fărădelege.“
• Pentru ce spune Isus: „Nu vă cunosc?“
Dumnezeu cere mai mult decît vorbe goale
Matei 7: 14

„Dar strîmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțin
sunt ceice o află.“
•
•
•
•

Pentru a afla ceva, trebuie întîi s-o cauți
numai cine vrea să caute, găsește
a vrea, pretinde preocupare cu această temă
majoritatea celor care nu cred în Dumnezeu suntt indiferenți, superficiali
și desinteresați

Înaintea drumului îngust care duce la viață, există o poartă strîmtă
• Isus Cristos este poarta aceasta strîntă
Ioan 14: 6

„Eu suntt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin
Mine.“
• Numai cine o caută, o va găsi
Matei 7: 8 (Isus spune:)

„Căci ori și cine cere, capătă; cine caută, găsește; . . .“
• Numai cine se decide pentru Isus, Îl și va găsi
• Isus nu forțează pe nimeni la acest pas
• dar Îl pretinde, dacă vrei să ajungi la Dumnezeu
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Decizia ta e valabilă și în vecinicie
Cine nu este sigur că se află pe calea îngustă, este pe calea largă
• Acela a preluat și practică numai niște tradiții religioase
• Se află pe calea largă, trăind după cîteva metode religioase care-i convin
și care se potrivesc în viața lui de toate zilele
• Acela nu a trecut prin „Poarta strîntă, care este Isus Cristos, Domnul și
Mîntuitorul celor ce cred în El“
Matei 24: 38 - 41 (Isus spune)

„În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cînd mîncau și beau, se
însurau și se măritau, până în ziua cînd a intrat Noe în corabie, și n-au
știut nimic, până cînd a venit potopul, și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la
venirea Fiului omului. Atunci din doi bărbați cari vor fi la cîmp, unul va
fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei, cari vor măcina la moară, una
va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va
veni Domnul vostru.“
Dumnezeu cere o decizie încă pe acest pămînt
• Și această decizie o poți realiza astăzi:
• Cine trece prin această poartă strîmtă
• Răspunsul lui Isus la această rugăciune este: „De acuma înainte ești al
Meu!“
• Și lucrul acest nu trebuie să-ți închipui,
• Isus personal îți confirmă realitatea aceasta prin Duhul Sfânt și prin
Cuvântul Său.
O viață nouă primești într-o singură clipă
• Poate că decizia până la acest pas a durat mai mulți ani
• Poate că îndoielile tale au fost mai mari decît încrederea ta
• Dar în momentul, în care-L rogi, te primește ca copilul Lui
Romani 10: 10

„Căci prin credință din inimă se capătă neprihănirea, și prin
mărturisirea cu gura se ajunge la mîntuire.“
“ Biblia ne spune, că există un loc îndepărtat de Dumnezeu, și un loc în
părtășie cu Dumnezeu. La primul vorbim de iad și la al doilea vorbim de
cer. Dar în care loc vei fi tu, decizi tu personal și nimeni altul în locul tău.
Acum, aici pe pămînt, cât mai trăiești ! “
AMIN
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