Oare,
doar Dumnezeu stie?
,

Ai fost vreodată întrebat următorul lucru: Știi cu siguranţă că ai viață eternă? Te-ai gândit
vreodată la această întrebare? Te-ai gândit vreodată că poate ar fi frumos să știi răspunsul
la această întrebare? Răspunsul tipic al oamenilor religioși, care încearcă din greu să-i
placă lui Dumnezeu, precum și al persoanelor cărora pur și simplu nu le pasă de această
întrebare, este următorul: Numai Dumnezeu știe dacă am viață eternă. Aceasta este o
afirmație tristă, deoarece nu este voia lui Dumnezeu ca cineva să spună asta. Adevărul este
că, în conformitate cu Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, poţi ști răspunsul la această întrebare.
Apostolul Ioan a scris 3 cărți scurte care sunt cuprinse în Noul Testament: 1 Ioan, 2 Ioan
şi 3 Ioan. Foarte interesant este versetul 21 din 1 Ioan capitolul 2: Nu v-am scris pentru
că nu cunoaşteţi adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi şi pentru că nicio minciună nu este din
adevăr. Ioan spune clar că cei care au primit scrisoarea lui știu adevărul. Cunoașterea adevărului, mai ales dacă adevărul este o veste bună, aduce pace și bucurie.
Există un alt verset, 1 Ioan 5:13, care răspunde direct la întrebarea referitoare la a şti dacă
ai viață eternă. Acest verset spune: V-am scris acestea, vouă, care credeţi în numele Fiului
lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă eternă şi să credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu.
Observă verbele care sunt subliniate mai sus. Primul este „a şti” și al doilea este „a avea”.
Ambele sunt cuvinte absolute, nu lasă loc de îndoială. Fie acest verset este o parte a Bibliei
și este adevărat, fie nu este o parte a Bibliei și este, prin urmare, o minciună. Poţi verifica în
diferite traduceri ale Bibliei în limba română și vei vedea că aceste cuvinte sunt cuprinse în

fiecare dintre ele. Dar, majoritatea oamenilor nu au citit ei înșiși, nu au auzit niciodată acest
verset și cred că numai Dumnezeu știe dacă avem viață eternă. Ei bine, am vești bune pentru tine: Biblia spune că poţi ști dacă ai viață eternă. Este posibil să-ţi pui capul jos pe pernă
în seara aceasta și să dormi liniștit știind că ai primit viață eternă de la Dumnezeu, prin Isus
Cristos. Dacă încă nu știi că ai viață eternă, te rog să citeşti în continuare acest tractat, care
îţi va arăta din Biblie, cum poţi avea viață eternă.
În primul rând: toți avem o problemă. Noi toți suntem păcătoși. Biblia este plină de versete
care ne spun acest lucru. Romani 3:10 ne spune: Aşa cum este scris: Nu este niciunul drept,
niciunul măcar. Romani 3:23 spune: Fiindcă toţi au păcătuit şi nu ajung la gloria lui Dumnezeu. Este clar. Toți suntem păcătoși și nu ajungem la gloria lui Dumnezeu. Datorită acestui
lucru, oamenii încearcă să facă ceva pentru a-şi acoperi păcatele. Cel mai natural lucru este
să faci fapte bune. Dar Biblia condamnă această acțiune. De fapt, Biblia spune clar că faptele tale nu îţi vor permite intrarea în Rai.
Ce spune Biblia despre faptele noastre? Efeseni 2:8-9 spune: Fiindcă prin har sunteţi salvaţi,
prin credinţă; şi aceasta nu din voi înşivă, ci este darul lui Dumnezeu; Nu prin fapte, ca să nu
se fălească nimeni. Citeşte aceste versete din nou pentru a le înțelege. Suntem salvaţi prin
harul lui Dumnezeu (adică prin bunătatea Lui). Această salvare este prin credință și nu este
de la noi, este un dar de la Dumnezeu. Acest dar nu este prin fapte, astfel încât să nu te poţi
baza pe faptele tale. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne dă salvarea, nu lucrăm noi pentru ea.
Toată lumea înțelege ce este un cadou. Dacă dai un cadou, lucrezi pentru el, plăteşti pentru
el şi îl dai pe gratis. Nu ceri ceva în schimb. Dacă trebuie să plăteşti pentru ceva, indiferent
cum, atunci nu mai este un cadou. Dar, mulți oameni cred că Dumnezeu nu înțelege ce este
un cadou. Ei cred că pentru acest dar al lui Dumnezeu, salvarea, trebuie să plătească cu
fapte. Nu are logică. De fapt, este atât de ilogic încât este inexplicabil. Cum poate Dumnezeu să ne spună că salvarea este un dar, că nu lucrăm pentru ea ... iar apoi să se aștepte să
lucrăm pentru ea?! Este prostesc să crezi aşa ceva. Totuşi, religia învață acest lucru. Religia
ne învață că trebuie să facem ceva pentru a câștiga darul lui Dumnezeu, și că îl câștigăm
prin faptele noastre. Acest verset nu este singurul care ne învață că faptele nu sunt o parte
a salvării noastre. Ia în considerare următoarele versete:
Romani 6:23 Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul lui Dumnezeu este viaţa eternă
prin Isus Cristos ,Domnul nostru. Biblia spune că darul lui Dumnezeu este viața eternă. Este
foarte clar. Este darul lui Dumnezeu, nu este darul altcuiva. Nu ni-l dă biserica, ci Dumnezeu.
Nu ni-l dă un preot, ci Dumnezeu. Este foarte clar din acest verset.
Luați în considerare următorul verset: Romani 11:6: Şi dacă este din har, atunci nu mai
este din fapte; altfel, harul nu mai este har. Dar dacă este din fapte, atunci nu mai este har;
altfel, fapta nu mai este faptă. Aici Biblia ne arată şi mai clar. Dacă Dumnezeu face ceva prin
har, lucrările nu au nicio parte. De fapt, dacă cineva adaugă lucrări la harul lui Dumnezeu,
atunci nu mai este har. Cu alte cuvinte, a adăuga lucrări la harul lui Dumnezeu înseamnă a
distruge lucrarea harului Lui. Dacă crezi că ai nevoie de harul lui Dumnezeu, plus faptele tale
ca să fii salvat (vezi Efeseni 2:8), niciodată nu vei fi salvat, deoarece harul lui Dumnezeu nu
funcționează cu faptele noastre. Funcționează separat de noi. Deci, din nou, Biblia spune că

faptele noastre nu pot ajuta harul lui Dumnezeu.
Încă un verset, Isaia 64:6: Dar noi suntem toţi ca un lucru necurat şi toate faptele noastre
drepte sunt precum zdrenţe murdare; şi toţi ne veştejim ca o frunză; şi nelegiuirile noastre,
ca vântul, ne-au dus. Acest verset este ultimul cui din sicriul salvării bazate pe fapte. Faptele
noastre drepte, în comparaţie cu dreptatea lui Dumnezeu, sunt asemenea hainelor mânjite.
Cu toate acestea, oamenii cred că vor sta înaintea lui Dumnezeu Tatăl, judecătorul universului, și îi vor oferi zdrenţele lor murdare ca dovadă că pot intra în Rai.
Dacă te încrezi în faptele tale, în credința ta, în bunătatea ta, pentru a ajunge în cer, nu este
de mirare că nu știi dacă ai viață eternă, deoarece faptele noastre nu aduc această cunoaştere. De fapt, încercările noastre de a ne salva aduc doar îndoială și disperare, pentru că
știm că suntem păcătoși şi că nu ajungem la gloria lui Dumnezeu.
Totuşi, există speranță. Și această speranță este Isus Cristos. Evanghelia este chiar simplă.
Este faptul că Isus a venit din cer, a murit pentru noi, a fost îngropat și a înviat a treia zi.
Aceasta a fost plata lui Dumnezeu pentru darul vieții eterne. Cu cât un cadou este mai
prețios, cu atât este mai scump. Dacă dai un cadou foarte scump, vrei ca persoana care îl
primește să fie fericită datorită lui. Darul vieţii eterne L-a costat pe Isus viața Lui pe pământ
și separarea de Dumnezeu Tatăl. Noi nu înțelegem acest sacrificiu, dar a fost ceea ce a făcut
Dumnezeu pentru noi. Romani 5:8 spune: Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi, în
aceea că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit pentru noi. Această dragoste este
uimitoare. În timp ce noi eram încă păcătoși, El a murit pentru noi, înainte ca noi să Îl iubim.
El ne-a iubit primul, El a pregătit darul. Isus este un Salvator măreţ și iubitor.
Motivul pentru care darul a fost atât de scump pentru Domnul, este condiţia pe care o
avem noi ca păcătoși. Trebuie plătit pentru acest păcat și în dreptatea lui Dumnezeu, cineva
trebuia să moară și să-şi verse sângele. Acel cineva a fost Isus. El a fost fără păcat. El nu
avea nicio obligaţie de plată pentru păcat, care să-L condamne. El a trăit perfect pe acest
pământ. El a luat păcatele noastre asupra Lui, pe cruce, pentru ca noi să putem fi eliberaţi
și să putem primi darul vieții eterne. Fiecare persoană născută în această lume este în pericolul de a merge în Iad. În ultima carte a Bibliei, Revelaţia lui Isus Cristos, deseori numită
Apocalipsa, capitolul 21, versetul 8 ne spune: Dar fricoşii şi cei care nu cred şi scârboşii şi
ucigaşii şi curvarii şi vrăjitorii şi idolatrii şi toţi mincinoşii vor avea partea lor în lacul care
arde cu foc şi pucioasă, care este a doua moarte. Vedem că toți mincinoșii vor avea partea
lor în lacul de foc. Dacă ai spus vreodată o minciună, vei fi un mincinos pentru totdeauna. O
minciună ... suficient pentru a trimite o persoană în Iad. Incredibil, nu-i așa? Și faptele tale
nu te vor salva.
Întrebarea este „Care este soluția?”. Romani 10:9-10 spune: ...dacă vei mărturisi cu gura ta
pe Domnul Isus şi vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat dintre morţi, vei fi salvat. Căci
cu inima omul crede pentru dreptate; şi cu gura mărturisirea este făcută pentru salvare.
Salvarea se întâmplă atunci când Îl credem și Îl mărturisim pe Domnul Isus. A-L mărturisi
pe Domnul Isus înseamnă a susţine ceea ce El face şi spune. Noi putem fi doar martori la
acțiunile lui Isus, prin Biblie, şi putem afirma că noi credem ceea ce a făcut Isus pentru noi
și că ne identificăm cu El. Și dacă vei crede în Isus, în inima ta, în centrul dorințelor tale, și

vei mărturisi acest lucru, Biblia spune că vei fi salvat. Romani 10:13 spune: Fiindcă oricine va
chema numele Domnului va fi salvat. Acest lucru diferă semnificativ de crezul că trebuie să
lucrezi pentru a ajunge în cer făcând fapte religioase și fiind credincios la o biserică. Religia
nu te va salva, nu există niciun verset în Biblie care spune că vei fi salvat dacă eşti o persoană religioasă. Dar există o serie de versete care spun să te pocăieşti de necredința ta, să te
întorci la Isus și să îl primeşti pe El, și vei fi salvat.
Acesta este planul salvării. Uită-te la versetele găsite în această scurtă predică și citeşte-le
din nou şi din nou dacă este nevoie. Suntem păcătoși, suntem condamnați de păcatul nostru şi moartea și Iadul sunt plata noastră. Isus a venit și a murit în locul nostru pentru că ne
iubește. Darul lui Dumnezeu, plătit cu sângele lui Isus, este viața eternă și este un cadou
adevărat - nu este câștigat sau plătit prin faptele noastre, nici nu este un împrumut dat de
Dumnezeu. De fapt, este o nouă naștere. Ioan 3 spune că trebuie să ne naștem din nou și
că Duhul Sfânt face acest lucru în noi, nu faptele noastre. Romani 10 spune că trebuie să
credem în inima noastră, trebuie să-L mărturisim pe Domnul Isus și trebuie să chemăm
numele Lui, și vom fi salvaţi.
Poţi continua să încerci să te salvezi, prin faptele tale drepte, care sunt doar zdrenţe
murdare în ochii lui Dumnezeu, sau te poţi opri din încercarea de a te salva, te poţi întoarce
la Domnul și poţi primi darul vieții eterne. Ioan 1:12: Dar tuturor celor ce L-au primit, adică
celor ce cred în numele Lui, le-a dat puterea să devină fiii lui Dumnezeu. Trebuie să crezi și
apoi să primeşti ... darul. Biblia spune că acest dar este prin Isus Cristos și este primit prin
chemarea numelui Domnului. Nu vrei să faci acest lucru astăzi? Roagă-te Domnului Isus,
mărturiseşte-I că ai încercat să te salvezi și că te pocăieşti de acel păcat, și că te întorci la
Isus și că primeşti darul Lui. Cheamă numele Lui, și vei fi salvat. Dumnezeu nu minte. Eu, autorul acestei predici scurte, știu că am viață eternă. Cu ani în urmă aceste versete mi-au fost
explicate şi m-am rugat Domnului Isus și I-am spus acest lucru: Dragă Isus, sunt un păcătos
și sunt pierdut și nu mă pot salva pe mine însumi. Te rog dă-mi viață eternă, chem numele
tău să mă salvezi. Amin.
Sună prea ușor, nu-i aşa? Nu, un cadou este întotdeauna ușor de primit atunci când este
oferit. Ceea ce este dificil, este să crezi că cineva ne-ar iubi atât de mult încât să ne dea ceva
atât de valoros doar pentru că ne iubește. Ei bine, Isus face aceasta pentru noi. Te rog cheamă numele Lui astăzi pentru a fi salvat și vei putea spune: «Da, ȘTIU că AM viața eternă, aşa
cum 1 Ioan 5:13 îmi spune că pot şti!
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