Ai fost minţit vreodată?
Cum te-ai simţit? Pun pariu că n-a fost un
sentiment plăcut. Îţi sună cunoscută vreuna
din minciunile de mai jos?
• Pensia v-a fost trimisă prin poştă.
• Credeam că deja ţi-am returnat banii pe care ţi-i
datoram.
• Promit că îţi dau banii înapoi până vinerea viitoare.
• Dacă mă alegeţi, vă promit că...
• Am verificat acest mesaj. Sigur nu este o greşeală.
• Sunt ok.
• Marfa vi se va expedia la timp.
• Te iubesc!
• Arăţi de parcă n-au trecut anii.
• Nu, nu cred că rochia asta te arată grasă.
• Atât vă costă reparaţia maşinii…şi va fi gata până la prânz.
• O să vă placă să lucraţi la noi.
• Nu ştiu despre ce vorbiţi.
• 9 persoane din 10 chestionate au spus...
• Vă rugăm să aşteptaţi, un operator va prelua apelul dvs imediat…
• Vă reţin numai pentru un minut.
• Cu noi câştigi bani imediat!!
• Slăbeşti oricât doreşti!
• Cu tot respectul, dar...
• Mă gândesc să divorţez, aşa că ne putem căsători.
• O să te sun.
• Niciodată n-am vrut să te dezinformez.
• Asta nu o să te doară decât puţin.
• Asta o să mă afecteze mai mult decât pe tine.
• Fac asta numai pentru tine.
• N-am făcut eu asta, nu ştiu cine.
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• Se poate să fii deja câştigătorul tombolei!
• Nu vreau să îţi spun eu ce să faci, dar...
• Ar trebui să fie uşor de făcut.
• Nu sunt dependent de fumat, mă pot lăsa oricând vreau.
• Crede-mă.1

Cred că toţi am auzit măcar câteva din aceste minciuni!
Iată câteva citate despre minciună pe care le-am citit recent:
O minciună poate călători în jurul lumii de 6 ori în vreme ce adevărul
abia încearcă să îşi pună hainele pe el. - MARK TWAIN2
O jumătate de adevăr este o minciună întreagă. – PROVERB IDIŞ
Aceia care cred că este îngăduit să spună minciuni “albe” în curând
vor ajunge daltonişti. - AUSTIN O‟MALLEY
Nici un om nu are suficientă memorie ca să ajungă un mincinos
invincibil. - ABRAHAM LINCOLN
Minciuna are viteză, dar adevărul are rezistenţă - EDGAR J. MOHN3
Te-a minţit vreodată cineva în care aveai încredere? Soţia ta? Prietenul cel
mai bun? Cele mai dureroase minciuni sunt cele care vin de la persoanele în
care te-ai încrezut cel mai mult. Sunt sigur că ele te întristează. Şi dacă ar fi să
fii onest, ştii că aceste minciuni te rănesc adânc. De ce să fii tratat în acest fel?
Ştiau că te mint. Ar fi trebuit să ştie că odată adevărul va ieşi la iveală. Fiecare
dintre noi care a spus o minciună (şi asta include pe voi toți cei care citiți
această carte!) ştie că mai devreme sau mai târziu adevărul iese la lumină.
Aşa că n-ar fi fost mai uşor să spunem adevărul de la bun început? Unul din
motto-urile mele este că chiar dacă adevărul doare, el rămâne totuşi adevărul!
Oamenii află întotdeauna adevărul, în final. Aşa că este cel mai bine să
spunem mereu adevărul de la început şi să ne asumăm consecințele, oricare
ar fi acelea.
Ca oameni, ne place să împărțim minciunile în categorii, precum “minciuni
albe”, “minciuni grosolane”, minciuni din categoria “n-am vrut să rănesc
sentimentele tale”, exagerări, adevăruri pe jumătate spuse etc. Dar realitatea
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este că minciuna este minciună. Conştiința ne spune că a minți față de cineva
este un lucru greşit şi toți cunoaştem acest lucru când suntem mințiți.
Într-o zi mă gândeam la veşnicie. De altfel, noi toți ne gândim la ea. Ne
întrebăm ce se întâmplă după ce murim. Ne întrebăm ce s-a petrecut cu cei
dragi sau cu prietenii noştri care au murit. În mod constant le pun oamenilor
această întrebare: “Te-ai gândit vreodată la ce se întâmplă după moarte?” Şi
răspunsul este aproape mereu: “Da!” De ce? Cred că este cu adevărat ceva în
interiorul nostru care ne face să ne gândim la ce ni s-ar putea întâmpla după
moarte.
Oamenilor nu le place să fie mințiți în nici un fel, dar mai mult decât orice,
lucrul cel mai important despre care nu aş vrea să fiu mințit este ce se va
întâmpla cu mine după ce voi muri. Pe de-o parte pentru că veşnicia este prea
importantă, şi pe de altă parte pentru că veşnicia implică o perioadă de timp
mult prea mare ca să accept să fiu mințit! Aşadar, veşnicia este prea lungă ca
să mă mulțumesc cu un răspuns greşit despre ea. Dar asta implică ceva
anume. Dacă spun că există un răspuns greşit cu privire la veşnicie, atunci
înseamnă că trebuie să existe şi un răspuns corect în legătură cu ea.

DE CE NU POATE FI MAI MULT DE UN SINGUR RĂSPUNS CORECT?
Mulți oameni au spus că există mai multe căi de a ajunge în Rai. Nu conduc
toate căile în acelaşi loc în veşnicie? Contează ce religie urmăm? Nu e
suficient să ne dorim să fim sinceri, devotați şi pasionați de orice credem şi nu
ne va conduce acest lucru la un sfârşit pozitiv în final?
“Mulți oameni pun aceste întrebări astăzi. Cum ar putea un Dumnezeu
iubitor să se folosească de o diferență de religie împotriva cuiva? Dincolo de
orice diferențe, nu ne închinăm noi aceluiaşi Dumnezeu? De fapt, un sondaj de
opinie pe 35.000 de americani adulți arată că 70% din ei cred că sunt mai
multe căi către Dumnezeu, şi că toate sunt adevărate”4.

DAR EU SUNT FOARTE SINCER
Un lucru pe care este important să ni-l amintim este acela că nu contează
cât de sinceră este o persoană în religia ei. Iată câteva exemple de ce:
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Contează dacă un farmacist sincer pune medicamentele care nu trebuie
într-un ambalaj care era pentru alt medicament?
Contează dacă un chirurg a crezut sincer că a scos un rinichi, când de fapt
el a scos ficatul dintr-un pacient?
Contează dacă o femeie mănâncă ciuperci otrăvitoare, chiar dacă ea s-a
gândit că ar fi o hrană folositoare?5
Aşa că este posibil să fii foarte sincer, dar să fii greşit în sinceritatea ta.
Întrebarea critică este deci: Ce este adevărul?

EXISTĂ MAI MULTE CĂI CĂTRE DUMNEZEU?
Am început să mă întreb dacă este adevărat că sunt mai multe căi către
Dumnezeu sau dacă nu cumva această afirmație este o minciună în realitate.
Aşa că este o singură cale să aflu adevărul. Tot ce a trebuit să fac a fost să mă
uit la diferitele religii şi să observ ce învață ele despre viața de apoi şi cum să
ajung acolo. Întrucât învățarea este unul din lucrurile cele mai atractive pe care
le putem face în viață, am fost curios să aflu ce învață cu adevărat aceste
religii. Şi, pentru că nu am vrut să fiu mințit despre Dumnezeu şi despre
veşnicie, am considerat această căutare ca foarte importantă. Aşa că hai să
aruncăm o privire la câteva din lucrurile simple, dar pline de putere, pe care leam descoperit în această cercetare pe care am făcut-o.
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ISLAMISMUL
Este o religie monoteistă [musulmanii cred într-un singur Dumnezeu], care
a fost fondată de un om numit Mahomed, în secolul al VII-lea, în zona Arabiei
Saudite.
Conform credinței musulmane, îngerul Gabriel a apărut înaintea lui
Mahomed, un cărăuş pe cămilă, într-o peşteră, şi i-a lăsat un mesaj de la
singurul Dumnezeu adevărat. Profetul Mahomed şi-a dedicat restul vieții lui
răspândind un mesaj monoteist într-o lume politeistă. Lucrarea vieții lui este
prezentată în Coran, care este textul sacru al islamismului.
Cuvântul “islam” înseamnă “supunere”, reflectând învățătura centrală a
acestei religii de supunere față de voia lui Dumnezeu. Practicile islamice se
centrează pe Cei 5 Stâlpi ai Islamului: mărturisirea credinței, rugăciunea
zilnică, postul în timpul Ramadanului, pelerinajul şi generozitatea.
Textul sacru al Islamului, Coranul, a fost scris în limba arabă în decurs de
30 de ani de la moartea lui Mahomed. Musulmanii cred că el conține cuvântul
literal al lui Dumnezeu, după cum a fost descoperit gradual lui Mahomed prin
îngerul Gabriel în decurs de 20 de ani. De asemenea, este importantă tradiția
afirmațiilor şi a acțiunilor profetului şi a însoțitorilor lui, care sunt adunate în o a
doua scriere, denumită Hadith.6
Conform islamismului, mântuirea vine numai prin Allah. Numai cei ce
supuşi lui Alah şi Mahomed, profetul Lui, pot avea acces în Rai:
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“Acela care doreşte o altă religie decât Islamul (supunerea față de
Allah), nu-i va fi acceptată, şi el se va afla în Lumea de Apoi printre
cei pierduţi” (Coranul 3:85; cap. 5:10; 25:68)
Cei care “nu cred în Allah şi în Trimisul Său, să ştie că Noi am
pregătit un foc năpraznic pentru cei necredincioşi!” (Coranul 48:13)

Sura 34:22 declară: “Spune: “Chemaţi-i pe aceia care voi aţi pretins că ar
fi dumnezei, afară de Allah. Ei nu cântăresc nici cât greutatea unui fir de colb în
ceruri şi pe pământ; nici unul nu are parte la acestea, iar Allah nu are vreun
ajutor în ei.”
Observați în aceste pasaje faptul că a crede în alți dumnezei decât Allah
reprezintă un lucru inacceptabil pentru Allah.
Sura 21:47 spune: “În Ziua Judecăţii, Noi vom pune balanţa dreaptă şi
nici un suflet nu va fi scutit câtuşi de puţin. Şi dacă ar fi ceva, chiar cât
greutatea unui grăunte de muştar, Noi îl vom aduce (la judecată): şi Noi
suntem de ajuns pentru a judeca.”
În islamism, există credința în Paradis şi în Focul Iadului. După Ziua
Judecății, omul merge într-unul din aceste două locuri. Musulmanul crede că
două lucruri îl fac vrednic să meargă în Paradis: Dacă faptele lui bune le
depăşesc pe cele rele, şi dacă Allah doreşte, atunci el va merge în cer. După
cum poți vedea, a fi drept în fața lui Allah reprezintă o combinație între fapte şi
mila lui Allah.
1. “Allah le-a promis celor care cred şi fac faptele bune iertare şi o
răsplată nemăsurată” (Sura 5:9).
2. “El răspunde celor care cred şi fac fapte bune, şi le trimite mai mult Har;
dar pentru cei necredincioşi, ei vor avea parte de o pedeapsă severă”7
(Sura 42:26, trad. M.H. Shakir).
“O, voi care credeţi! Purtaţi-vă cu atenţie la datoria voastră faţă de Allah şi
spuneţi vorbe adevărate, astfel ca El să îndrepte faptele voastre şi să vă ierte
greşelile; oricine se supune lui Allah şi Trimisului Său va căpăta o mare
victorie”8 (Sura 33:70-71, trad. M.H. Shakir).
Sura 23:102: “Aceia ale căror balanţe vor atârna mai greu (de fapte
bune)–aceia vor obţine mântuirea”.
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Sura 23:103: “Dar aceia ale căror balanţe vor atârna uşor, vor fi cei ale
căror suflete vor fi pierdute, şi ei vor sfârşi în Iad”.
Atunci când vorbesc cu musulmani despre credința lor, toți îmi spun că în
Ziua Judecății va exista un cântar mare. Vă amintiţi balanţele acelea vechi cu
citirea pe ambele părţi? Musulmanii îmi spun că atâta vreme cât faptele lor
bune le depăşesc pe cele rele, ei vor merge în
Paradis, dar, dacă faptele rele de depăşesc pe cele
bune, vor merge în Focul Iadului.
Sura 35:7: “Cei care nu cred, vor avea parte de un
chin groaznic; iar cei care cred şi fac fapte bune, vor
avea parte de iertare şi de o mare răsplată”.
Unul din aspectele uimitoare pe care le poți auzi de la musulmani este că
ei nu ştiu niciodată sigur dacă în ziua morții vor ajunge în Paradis sau în Focul
Iadului. Ei spun că nu pot şti asta până când va sosi Ziua Judecății, şi deci
până când faptele lor vor fi puse în balanță înaintea lui Allah. Iată ce mi-a spus
cândva un student musulman de la Universitatea Tehnică din Georgia – când lam întrebat “N-ar avea atunci logică să te laşi de şcoală şi să te apuci să tot
faci fapte bune pentru a fi sigur că mergi în Paradis când vei muri?” Şi el a
răspuns: “Da, sigur că aşa ar fi logic”. Hai să-ți spun ceva. Dacă mântuirea
mea veşnică s-ar baza pe o grămadă de fapte cu adevărat bune, ar trebui să
mă asigur că voi acumula cu mult mai multe fapte bune decât fapte rele pentru
ziua morții mele!
“Mahomed ne-a învățat că prin propriile noastre eforturi putem căpăta mila
lui Allah, putem câştiga mântuirea şi să ajungem în Paradis în final”.9
În concluzie, mântuirea în islamism este bazată pe credință şi pe
fapte bune.
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BUDISMUL
În cea mai mare parte, budismul nu este o credinţă într-un Dumnezeu
personal. Este mai mult o modalitate de viaţă sau o filozofie morală.
Gautama, fondatorul budismului nu a pretins a fi divin. El a spus că este
cel care arată oamenilor calea către Nirvana – o stare ultimă a omului după
moarte – dar este la nivelul fiecărui individ să îşi găsească drumul către ea.
Fiecare om are propria cale pe care să meargă ca să descopere viaţa de
apoi.10
Conceptul de Dumnezeu personal nu se regăseşte în sistemul religios
budist. Astăzi există mai multe secte budiste. Multe diferă între ele în concepţia
despre divinitate şi despre Buddha. În general, dacă un budist crede în
Dumnezeu, se spune că el are o concepţie panteistică. Mulţi îl văd pe
Dumnezeu ca pe o forţă impersonală, care constă din totalitatea vieţuitoarelor,
şi care susţine universul.11
Dr. D.T. Suzuki este considerat unul din cei mai de seamă învăţători ai
budismului de tip Zen; iată ce a spus acesta despre concepţia lui despre
Dumnezeu: “Dacă Dumnezeu, după crearea lumii, S-a dat deoparte faţă de ea,
atunci El nu mai este Dumnezeu. Dacă El Se separă sau vrea să Se separe de
lume, El nu este Dumnezeu. Lumea nu este lume când este separată de
Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie în lume şi lumea în Dumnezeu.”12
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Ţelul budismului este atingerea Nirvana, care în esenţă este starea de
inexistenţă. Pentru a ajunge acolo, trebuie să parcurgi Calea cu 8 Braţe:
1.

Concepţia Corectă, anume acceptarea Celor 4 Adevăruri Nobile
(existenţa suferinţei; cauza suferinţei; sfârşitul suferinţei şi sfârşitul
durerii).

2.

Atitudinea Corectă: renunţarea la plăcerile trupeşti. Trebuie să îţi
schimbi stilul de viaţă astfel ca să nu dăunezi nici unei vieţuitoare şi
să ai gânduri bune faţă de toţi oamenii.

3.

Vorbirea Corectă: să nu bârfeşti, să nu minţi şi să nu ponegreşti pe
nimeni.

4.

Acţiunea Corectă: să nu ucizi, să nu furi şi să nu te angajezi într-un
act sexual nelegitim.

5.

Existenţa Corectă: să eviţi să faci orice lucru care ar putea dăuna
cuiva.

6.

Efortul Corect: să depui efort eroic pentru a elimina răul din viaţa ta.
Prin propriul tău efort, să îţi dezvolţi o bună conduită şi o minte
curată.

7.

Atenţia Corectă: să te faci conştient de faptele, vorbele şi gândurile
tale, astfel încât să te eliberezi de pofte şi de întristare.

8.

Meditaţia Corectă: să îţi antrenezi mintea să se focalizeze pe un
singur obiect fără ezitare, astfel încât să îţi dezvolţi o minte calmă,
capabilă de concentrare.13
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Se spune că ultimile vorbe ale lui Gautama, înainte de moarte, au fost:
“Buddha îţi arată calea, tu mântuieşte-te prin sârguinţă.”14
După cum se poate vedea, chiar şi pentru a atinge starea de
inexistenţă, această religie este bazată pe fapte bune.
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CATOLICISMUL
Catolicii cred într-un singur Dumnezeu, în Fiul Său Iisus Hristos şi în
Duhul Sfânt. Biserica Catolică învaţă că atunci când mori există un Rai, un Iad
şi un Purgatoriu. Purgatoriul este un loc unde oamenii merg pentru a se lepăda
de orice păcate înainte să meargă în Rai.
Învăţăturile Bisericii Catolice provin din Catehismul acesteia. Acest
document prezintă poziţia oficială a Bisericii Romano-Catolice. Catehismul este
împărţit în paragrafe.
În paragraful 97 al Catehismului scrie: “Sfânta Tradiţie şi Sfânta Scriptură
constituie un unic tezaur sacru al Cuvântului lui Dumnezeu.” Deci catolicii
folosesc atât Biblia cât şi tradiţiile Bisericii Catolice pentru a stabili ce anume
cred ei.
În paragraful 181 este scris: “Biserica este mama tuturor celor care cred.
Nimeni nu-L poate avea pe Dumnezeu drept Tată dacă nu are Biserica drept
mamă”. Pentru a fi îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu când mori, catolicismul
învaţă că trebuie să aparţii Bisericii Catolice. Paragraful 868 statuează că nu
este nici o altă cale către Rai decât prin Biserica Catolică, spunând: “Biserica
este catolică: ea vesteşte totalitatea credinţei; poartă în sine şi administrează
plinătatea mijloacelor de mântuire.”
Deci apartenenţa la Biserica Catolică este necesară pentru mântuire, dar
Catehismul nu se opreşte aici. Paragraful 1129 spune că “Biserica afirmă că

11

pentru credincioşi sacramentele Noului Legământ sunt necesare pentru
mântuire.” Catehismul subliniază aceste cuvinte. Sacramentele Bisericii
Catolice sunt: botezul, mirul, euharistia, pocăinţa, ungerea bolnavilor, preoţia,
căsătoria şi celebrările liturgice.
Paragrafele 1030 şi 1031 spun:
1030: Cei care mor în harul şi prietenia lui Dumnezeu, dar imperfect
purificaţi, deşi sunt siguri de mântuirea veşnică, după moarte sunt
purificaţi ca să dobândească sfinţenia necesară de intrare în cer.
1031: Biserica numeşte Purgator această purificare finală a celor aleşi,
care este cu totul deosebită de pedeapsa celor osândiţi.
Catolicii cred că până şi Papii vor trebui să treacă prin această spălare
finală în Purgatoriu înainte de intrarea în Rai.
În Conciliul Catolic din Trento, sesiunea 6, canonul 9 este scris: “Dacă
cineva spune că doar prin credinţă păcătosul este îndreptăţit, înţelegând că
nimic altceva nu este cerut pentru obţinerea harului îndreptăţirii...acela să fie
anatema”.
La acelaşi conciliu, în sesiunea 6, canonul 24 scrie: “Dacă cineva spune
că neprihănirea primită nu este păstrată şi nici nu este crescută înaintea lui
Dumneze prin fapte bune, ci că acele fapte sunt doar roada şi semnul
îndreptăţirii obţinute, şi nu o cauză a creşterii acesteia prin fapte, acela să fie
anatema”. Un aspect primar al învăţăturii catolice, afirmat mereu, este că
faptele bune sunt necesare pentru mântuire.
În călătoriile mele, întâlnesc mulţi oameni. Într-o vară, am întâlnit 3
episcopi catolici în diferite aeroporturi şi am discutat cu ei. I-am întrebat pe
fiecare: “Părinte, am predat religia la o şcoală catolică de băieţi. Şi ei m-au
întrebat: „Dle Cahill, cum pot ajunge în Rai?‟ Părinte, cum aţi răspunde la
întrebarea asta?” Toţi mi-au dat acelaşi răspuns: Trebuie să aparţii Bisericii
Catolice şi să faci fapte bune pentru a ajunge în Rai!
Catolicismul este o religie bazată pe credinţă şi fapte bune pentru a
ajunge să fii drept înaintea lui Dumnezeu.
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HINDUISMUL
Hinduiştii cred că există un singur Absolut suprem, denumit “Brahma”. Cu
toate acestea, hinduismul nu încurajează închinarea la o zeitate în mod
particular. Numărul zeilor şi zeiţelor din hinduism este de ordinul miilor şi chiar
milioanelor, toţi aceştia reprezentând diferitele aspecte ale lui Brahma. De
aceea, această credinţă este caracterizată de închinarea la o multitudine de
zeităţi. Cea mai importantă din zeităţile hindu este Trinitatea Brahma, Vishnu şi
Shiva – creatorul, păstrătorul şi respectiv distrugătorul. Hinduşii se închină şi
spiritelor, copacilor, animalelor şi chiar planetelor.15
Unul din conceptele despre care mulţi dintre noi am auzit în legătură cu
hinduismul este „karma‟.
“Cuvântul “karma” are semnificaţia literală de “acţiune” şi se referă la
acţiunile unei persoane şi consecinţele cauzate de acestea. În hinduism, starea
de existenţă prezentă a cuiva este determinată de performanţele din vieţile lui
anterioare. Legea karmei este legea consecinţelor morale, sau efectul oricărei
acţiuni din existenţa trecută, prezentă sau chiar viitoare a unei persoane. Când
cineva face fapte bune, se spune că acea persoană înaintează către eliberarea
din ciclul succesiv de naştere şi moarte. Dar când faptele cuiva sunt rele, acea
persoană se va îndepărta de eliberare. Factorul determinant este karma acelei
persoane. Ciclul de naştere, moarte şi re-naştere poate fi nesfârşit. Scopul
hindusului este să obţină suficientă karma bună pentru a se îndepărta pe sine
din ciclul de re-naştere şi astfel să atingă fericirea veşnică”.16
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Cealaltă învăţătură majoră a credinţei hinduiste este reîncarnarea sau
samsara.
“Samsara constă în transmigrare sau re-naştere, şi are loc prin trecerea
printr-o succesiune de vieţi în directă legătură cu recompensarea sau
pedepsirea persoanei după karma acesteia. Acest ciclu continuu constă în
suferinţa ca rezultat al actelor de ignoranţă sau păcat din vieţile anterioare. În
fiecare re-naştere succesivă, sufletul, despre care hinduşii cred că este veşnic,
se mişcă de la un trup la altul şi duce cu el karma persoanei din viaţa
anterioară.
Re-naşterea se poate face către o formă de viaţă superioară, cum ar fi un
membru al unei caste superioare sau un zeu, dar şi către o formă inferioară, fie
mai jos pe scara socială, într-o castă inferioară, sau ca un animal, întrucât
roata karmei se aplică atât oamenilor cât şi animalelor. Aşadar, toate creaturile,
atât oamenii cât şi animalele, sunt în starea lor actuală datorită faptelor (karma)
din vieţile anterioare”17.
Vorbind cu un domn de religie hindu în trenul către aeroport, l-am întrebat
ce se va întâmpla cu el când va muri. Mi-a spus că în ciclul final al vieţii lui,
dacă faptele lui vor fi mai bune decât cele rele, va fi eliberat de ciclul morţii şi
naşterii şi va merge la Nirvana. El a descris Nirvana ca pe o mare a
inexistenţei unde sufletul este ca o picătură de apă în ocean. Astfel tu nu mai
eşti “tu”, ci eşti amestecat din nou în univers/dumnezeu.
După cum vezi, această religie este
bazată pe fapte bune.
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MORMONISMUL
Mormonismul este o religie politeistă. Ea spune că există trei zei pe acest
pământ şi nenumăraţi zei în univers. Mai spune şi că zeul lor a fost cândva un
om muritor cu părinţi, care au trăit pe o altă planetă. Mormonii spun şi cred că
există zei peste alţi zei, şi că bărbaţii mormoni, care sunt căsătoriţi şi pecetluiţi
în templele lor pentru soţiile lor, pot deveni zei ca şi zeul lor şi nevestele
acestuia. Ei învaţă de asemenea că toţi oamenii care trăiesc şi au trăit
vreodată pe pământ sunt spirite copii născute din acest zeu şi multele sale soţii
în preexistenţa acestora.
Ei învaţă şi că toţi mormonii credincioşi, după ce ajung progresiv la starea
de zei şi zeiţe, vor da naştere propriilor spirite-copii şi îi vor trimite pe un alt
pământ (pe care ei l-au creat altundeva în univers), unde se vor naşte ca
persoane muritoare astfel încât să poată şi ei să ajuntă la starea de zei. Aceşti
copii se vor închina părinţilor lor pe care îi vor considera drept zei.
Mormonismul învaţă că există trei împărăţii cereşti şi că iadul nu este
veşnic, ci se va sfârşi (Doctrina mormonă, p. 351.) Ei mai spun că în timpul de
la moarte şi până la judecata de apoi (prin lucrarea misionară făcută în lumea
spirituală de către “mormonii morţi în credinţă”), cei care nu sunt mormoni pot
beneficia de o a doua şansă de a deveni mormoni. După ce lucrarea
mormonilor la templu este îndeplinită de cei de pe pământ, şi aceşti oameni pot
ajunge, după judecata finală, în Împărăţia Celestă şi chiar pot fi zei.
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Toţi oamenii, după înviere şi judecată (chiar şi criminalii şi cei mai răi
dintre oameni), vor moşteni un fel de “mântuire” în nişte ceruri “inferioare”.
Doar dracul şi îngerii lui (ca şi apostaţii de la mormonism) sunt trimişi într-un
“întuneric de afară”, pentru a fi chinuiţi pentru veşnicie.
Numai mormonii dedicaţi din templu vor merge în Împărăţia Celestă (raiul
superior) şi pot deveni zei. Ei mai învaţă că “mântuirea în înţelesul ei adevărat
şi deplin este sinonimă cu exaltarea sau viaţa veşnică…dacă n-ar fi existat
Joseph Smith şi restaurarea făcută de el, n-ar fi existat mântuire. Nu există
mântuire în afara Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele de pe Urmă”
(Doctrina mormonă, p. 670.)
Celelalte două “împărăţii cereşti”, împărăţia Telestă şi cea Terestră
asigură existenţa veşnică şi un “loc de slavă” pentru odihna omenirii, dar fără
prezenţa lui Dumnezeu. (v. Doctrina mormonă, p. 778, 784.)
Trei elemente sunt neceare pentru mântuire în mormonism: credinţă,
botezul la mormonism şi faptele bune.18

Mormonismul se bazează de
asemenea pe fapte bune pentru ca
o persoană să fie considerată
dreaptă înaintea lui Dumnezeu
când moare.
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Religia Sikh este una dintre cele mai
larg răspândite din lume. Este o religie
monoteistă în care oamenii cred într-o
Fiinţă Nemuritoare unică.

SIKHISMUL

Poţi recunoaşte adepţii Sikh după
turbanele pe care le poartă pe cap.
Mulţi îi confundă cu musulmanii.
Vorbeam cândva cu un bărbat pe
aeroportul din Atlanta despre credinţa
lui. Mi-a spus că este un adept Sikh,
dar pentru că nu purta turban, l-am
întrebat unde l-a pus. A spus că nu-l
mai poartă, pentru că imediat după
atacurile de la 9-11 Septembrie,
cineva a îndreptat o armă către el,
crezând că este musulman! Totuşi,
religia Sikh şi islamismul sunt foarte
diferite.

Adepţii Sikh cred următoarele:
Există un singur Dumnezeu şi e Acelaşi pentru toate religiile.
Sufletul parcurge un ciclu de naştere şi moarte înainte de a lua formă
umană. Scopul vieţii este unirea cu Dumnezeu şi menţinerea unui echilibru
între obligaţiile spirituale şi cele temporale.
Calea adevărată către Dumnezeu nu presupune o renunţare la lucrurile
lumii, ci trăirea unei vieţi de bun gospodar, câştigarea unui venit cinstit şi
evitarea ispitelor şi a păcatului.19
Există 5 vicii pe care adepţii Sikh trebuie să le depăşească pentru a fi
mântuiţi, şi anume pofta, mânia, alipirea de lucrurile lumeşti, lăcomia şi
mândria.
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“Pentru obţinerea mântuirii, omul trebuie să trăiască o viaţă cinstită şi să
mediteze la Dumnezeu. Sikhismul arată calea către mântuire şi către a deveni
una cu Dumnezeu. El te instruieşte că nu trebuie să posteşti şi nici să te abţii
de la lucruri, ci să renunţi de la sine sau să mergi într-o mănăstire pentru a-L
întâlni pe Dumnezeu. Tot ce îţi trebuie este să ai credinţă, să repeţi Numele lui
Dumnezeu şi să îţi aminteşti de El în fiecare moment posibil”20.
Acela care nu terorizează pe nimeni şi nu distruge nimic, lui nu îi este frică
de nimeni. Cel care părăseşte toate lucrurile materiale, care renunţă la bogăţie
şi se detaşează de această lume; acela care recită numele lui Dumnezeu zi şi
noapte, spune Nanak (fondatorul religiei Sikh), acea persoană este cea care
cunoaşte ce este mântuirea; acea persoană devine vie spiritual; aceea este
persoana al cărei viitor este luminos şi acea persoană devine asemănarea
Domnului. Apoi nu mai rămâne nici o diferenţă între Dumnezeu şi acea
persoană, este ca şi cum o picătură de apă se uneşte cu oceanul. şi astfel
acea persoană câştigă mântuirea.21
După cum poţi vedea, această religie este bazată pe fapte bune
pentru a ajunge să fii drept înaintea lui Dumnezeu.
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IUDAISMUL
Religia iudaică constă în credinţa într-un singur Dumnezeu. El este numit
Yahweh sau Iehova. El este Creatorul tuturor lucrurilor. Vechiul Testament
prezintă istoria felului cum Dumnezeu a tratat cu poporul evreu începând de la
Creaţie. El este alcătuit din Legea, Scrierile şi Profeţii, care sunt 3 secţiuni
majore în scrierile evreieşti.
Cea mai apropiată listă de principii de credinţă caracteristice şi unanim
acceptate pentru iudaism sunt cele 13 principii de credinţă ale lui Rambam,
despre care el a crezut că sunt cerinţele minimale ale credinţei iudaice.
Acestea sunt următoarele:
1. Dumnezeu există.
2. Dumnezeu este Unul Singur şi unic.
3. Dumnezeu nu are trup.
4. Dumnezeu este veşnic.
5. Rugăciunea trebuie adresată direct lui Dumnezeu şi nimănui altcuiva.
6. Cuvintele profeţilor sunt adevărate.
7. Profeţiile lui Moise sunt adevărate, iar Moise a fost cel mai mare dintre
profeţi.
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8. Tora Scrisă (primele 5 cărţi ale Bibliei) şi Tora Orală (învăţăturile incluse în
Talmud şi în alte scrieri) sunt date lui Moise de Dumnezeu.
9. Tora nu poate fi schimbată.
10. Dumnezeu cunoaşte gândurile şi faptele oamenilor.
11. Dumnezeu va răsplăti pe cei buni şi va pedepsi pe cei răi.
12. Mesia va veni.
13. Morţii vor învia.22
Cu toate acestea, mulţi oameni care pretind că sunt evrei nu cred în acea
religie deloc. Peste jumătate din evreii din Israelul de azi se pretind “seculari” şi
nu cred în Dumnezeu şi nici în vreo credinţă iudaică. Jumătate din evreii din
SUA nu aparţin de nici o sinagogă. Ei mai pot practica unele din ritualurile
iudaice sau pot celebra anumite sărbători, dar nu percep aceste activităţi ca
fiind religioase [ci doar ca nişte tradiţii].23
Majoritatea evreilor cu care eu vorbesc fac parte din categoria “seculară”,
a celor care nu cred în Dumnezeu. Pentru mulţi dintre ei, a fi evreu este doar o
chestiune de identitate culturală şi ataşament faţă de ţara lor Israel şi faţă de
tradiţiile de familie, în jurul cărora sunt multe din sărbătorile mari evreieşti, şi
uneori aderă la opinia generală că “evreii nu cred în Iisus”.
Scripturile evreieşti vorbesc clar despre o viaţă de apoi, despre un Rai şi
un Iad:
Psalmul 139:7-8: “Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi
fugi departe de Faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă
voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo.”
Daniel 12:2: “Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii
pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică”.
Aşa că după cum se poate vedea, conform Scripturilor evreieşti, există un
Rai şi un Iad; dar pentru mulţi evrei, iadul este văzut mai degrabă ca pe un loc
temporar şi ca o consecinţă, decât ca pe o pedeapsă.
Păcatul este un concept major în Iudaism. De aici şi Cele 10 Porunci, iar
în Legea lor, evreii aveau 613 porunci în total. Desigur, oricine încălca aceste
porunci, avea nevoie de iertare.
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Iertarea este obţinută prin pocăinţă, rugăciune şi tzedakah (caritate sau
alte fapte bune).24
Una din sărbătorile principale ale iudaismului este Paştele. Când evreii
erau captivi ca sclavi în Egipt în vremea lui Moise, Dumnezeu a decis să îi
scape. Despre aceasta este scris în Cartea Exodului din Tora. Astfel, au fost
trimise asupra Egiptului 10 urgii cu scopul de a convinge pe faraon să îi lase pe
evrei să plece. Când faraon nu a vrut să asculte de primele 9 avertismente ale
lui Dumnezeu, pedeapsa finală a fost ca primul născut de sex masculin din
fiecare familie să moară. Evreii au fost învăţaţi să sacrifice un miel şi să ia
sângele acestuia şi să îl pună pe uşiorii uşilor, astfel încât în acea noapte, când
îngerul nopţii a trecut să distrugă primii născuţi, el a trecut pe lângă casele care
aveau sângele de miel pe uşiori.
Levitic 17:11 spune: “Căci viaţa trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l
puneţi pe altar, ca să slujească de ispăşire pentru sufletele noastre, căci
prin viaţa din el face sângele ispăşire.”
Istoria evreilor ne arată această credinţă în sacrificiul ispăşitor pe altarul
Templului pentru iertarea păcatelor. Dar, odată ce Templul a fost distrus în
anul 70 d.Hr. şi pentru că el încă nu a fost reconstruit în Ierusalim, evreii au
ales alte căi de a fi iertaţi de păcate.
Iată că, aşa cum mulţi evei îţi vor spune,
sistemul lor religios este bazat pe fapte
bune, sau pe împlinirea poruncilor, pentru
ca Yahweh să îi accepte în Rai în ziua când
ei vor muri.
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MARTORII LUI IEHOVA
Martorii lui Iehova cred într-un singur Dumnezeu, Creatorul universului şi
Dumnezeul Scripturilor evreieşti şi creştine. Ei pun accent pe faptul că
Dumnezeu Şi-a revelat Numele Său personal omenirii, care este Iehova.
Iehova are un trup spiritual şi locuieşte în Rai, dar vede toate lucrurile. Martorii
lui Iehova resping doctrina Trinităţii.25
Martorii lui Iehova nu sunt de acord cu credinţa majorităţii creştinilor că
Isus a fost “pe deplin Dumnezeu şi pe deplin om”. Ei spun că Isus nu a fost
Dumnezeu, ci că este prima creaţie a lui Dumnezeu. Isus a existat în formă
pre-umană ca agent al lui Dumnezeu în creaţie şi ca principala persoană prin
care Dumnezeu a vorbit (Cuvântul), şi că El a luat formă umană ca omul Isus
prin naşterea din fecioară.26
Martorii lui Iehova neagă existenţa iadului şi în schimb spun că sufletele
celor răi vor fi anihilate. Moartea pe care Adam a adus-o în lume este atât
spirituală cât şi fizică, şi numai cei care câştigă intrarea în Împărăţia lui
Dumnezeu vor exista veşnic. Cu toate acestea, această separare a oamenilor
nu se va petrece înainte de Armageddon, când toţi oamenii vor fi înviaţi şi li se
va oferi şansa să câştige viaţa veşnică. Între timp, “cei morţi stau într-o stare
de inconştienţă”.
Martorii lui Iehova au o înţelegere ceva mai diferită despre Rai decât o au
majoritatea celorlalţi creştini. Pe baza felului cum înţeleg ei cărţile profetice
precum Daniel şi Apocalipsa, ei cred că numai 144.000 de oameni vor merge
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în Rai pentru a domni cu Dumnezeu şi cu Iisus. Restul celor credincioşi se vor
bucura de un paradis pe pământ, un fel de Grădină a Edenului restaurată, în
care nu va exista boală, îmbătrânire, moarte sau nefericire.27
Pentru Martorii lui Iehova, scopul vieţii este acela de a obţine dreptul de a
participa în Regatul pământesc viitor al lui Dumnezeu şi de a-i ajuta şi pe alţii
să facă acelaşi lucru. Martorii deci se focalizează să trăiască o viaţă morală,
acceptabilă înaintea lui Dumnezeu şi să mărturisească credinţa lor şi altora.
Martorii cred că mântuirea a fost făcută posibilă prin moartea lui Hristos,
care a rezolvat păcatul lui Adam. Dar viaţa veşnică nu vine simplu doar din
credinţa în Isus, ci prin “a învăţa despre Iehova şi a împlini cerinţele Lui”,
dovedindu-se persoane loiale lui Dumnezeu şi ascultând mesajul despre Regat
şi acţionând potrivit acestuia.28
După cum poţi constata, împlinirea cerinţelor lui Iehova face ca
faptele bune să fie necesare pentru mântuire.
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CREŞTINISMUL BIBLIC
Creştinismul este un sistem de credinţe care spune că există un singur
Dumnezeu. Viaţa de după moarte, conform creştinismului, este petrecută în
Rai sau în Iad. Creştinii cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu care a murit pe
cruce pentru păcatele întregii lumi. De asemenea, este religia care spune că
doar credinţa în Iisus Hristos este ceea ce e necesar pentru a fi considerat
drept înaintea lui Dumnezeu.
Creştinii cred că Iisus a înviat din morţi la 3 zile de la înmormântarea Sa,
şi astfel a făcut învierea posibilă pentru cei care cred, ca ei să fie iertaţi de
păcate şi să capete mântuirea veşnică. Cea mai mare parte a credinţei şi
practicii creştine se focalizează pe învierea lui Hristos. Cea mai distinctă
caracteristică a creştinismului biblic este doctrina Sfintei Treimi, care spune că
Dumnezeu constă din 3 Persoane: Tatăl, Fiul (Hristos) şi Duhul Sfânt.29
Biblia este textul sacru al creştinismului, şi constă din Vechiul şi Noul
Testament. Vechiul Testament este uneori denumit şi Scripturile evreieşti, iar
Noul Testament prezintă viaţa lui Iisus şi începuturile bisericii.
Unul din lucrurile interesante în creştinism este faptul că există un singur
Mântuitor.
Isaia 43:11: “Eu, Eu sunt Domnul, şi afară de Mine nu este nici un
Mântuitor”
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Osea 13:4: “Dar Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, din ţara Egiptului
încoace. Tu cunoşti că nu este alt Dumnezeu afară de Mine, şi nu este alt
Mântuitor afară de Mine.”
Acest singur Mântuitor este Iisus Hristos.
Ioan 14:6: “Iisus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine
la Tatăl decât prin Mine.”
Faptele Apostolilor 4:12: “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este
sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.”
1 Ioan 2:22-23: “Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus
este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.
Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul,
are şi pe Tatăl.”
1 Timotei 2:5-6: “Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur
mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Iisus Hristos, care S-a dat pe
Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi…”
În creştinism, faptele bune nu sunt suficiente pentru momentul când vei
sta înaintea lui Dumnezeu la judecată:
Isaia 64:6: “Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune
sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile
noastre ne iau ca vântul.”
Tit 3:5: “El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci
pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută
de Duhul Sfânt…”
Creştinismul nu se bazează pe fapte bune, ci pe credinţa în Iisus
Hristos pentru iertarea păcatelor tale.
………………………………………………………………………………………..
Este fascinant să examinezi toate aceste religii. Şi după cum poţi
spune, am dat peste o mare problemă. Fiecare religie spune că trebuie să
faci fapte bune pentru a fi considerat drept înaintea lui Dumnezeu, cu o singură
excepţie – cea creştină. Ea se deosebeşte foarte clar de altele tocmai datorită
acestui lucru. În alte religii, omul trebuie să ajungă la Dumnezeu prin fapte
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bune aşa încât să fie socotit drept înaintea Lui, dar în creştinism, Dumnezeu
este Cel care S-a coborât prin sacrificiul în moarte al Fiului Său, care a fost
crucificat pentru păcatele întregii lumi.
Iată câteva citate ale unor oameni faimoşi care arată de ce acest subiect
este atât de important:
Barrack Obama a spus într-un interviu cu Cathleen
Falsani: “Eu cred că sunt mai multe căi care duc către
acelaşi loc, şi că este o credinţă că există o putere
superioară, o credinţă că noi suntem conectaţi ca şi
oameni între noi şi ea”30.
Papa Ioan Paul al II-lea a spus: “Va fi considerat ca
practică sinceră ceea ce este bun în tradiţiile lor religioase
şi prin urmarea îndemnului propriilor conştiinţe atunci
când oamenii din alte religii răspund pozitiv invitaţiei lui
Dumnezeu şi primesc mântuirea în Iisus Hristos, chiar
dacă ei nu Îl recunosc ca pe Mântuitorul lor.”31
Într-o emisiune la televiziunea ABC, pe 8 Decembrie,
co-autoarea Cynthia McFadden l-a întrebat pe
preşedintele SUA (pe atunci George W. Bush) dacă el
crede că rugăciunile lui sunt adresate aceluiaşi
Dumnezeu ca şi la un “musulman care se roagă”. “Da,
cred”, a răspuns Bush. “Dar asta vă cauzează ceva
necazuri în legătură cu religia pe care o aveţi”, a replicat
McFadden.
“Poate că da,” a spus Bush. “Eu cred că există un
Dumnezeu Atotputernic care este suficient de mare şi de
larg, suficient de iubitor, care poate cuprinde o mulţime de
oameni. Nu cred că Dumnezeu este un concept îngust, ci
unul larg. S-a întâmplat să cred că drumul către
Dumnezeu este prin Hristos, dar alţii au căi diferite către
El, şi cred că noi ne rugăm aceluiaşi Preaînalt, aşa
cred.”32
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Oprah Winfrey a spus într-una din emisiunile ei că: “Una din greşelile pe
care oamenii le fac este aceea de a crede că există o singură cale, şi că nu
acceptăm mai multe feluri de a trăi în această lume. Există mai multe căi către
ceea ce tu numeşti Dumnezeu … şi pe ea (doamna din audienţă), dragostea,
bunătatea şi generozitatea o conduc către acelaşi loc ca şi tine, fără să
conteze dacă acel punct este numit Dumnezeu sau nu…nu se poate să existe
o singură cale.”33
Tony Blair a spus: “Duhul lui Dumnezeu se mişcă printre noi şi în lume cu
o viteză care nu poate fi niciodată diminuată de vreo concep-ţie religioasă.
Feriţi-vă de oamenii care gândesc că ei sunt moştenitorii singurei căi.”34
Aşadar, după ce am aruncat o scurtă privire asupra a 9 religii, ştim că
afirmaţiile acestor celebrităţi nu pot fi adevărate.
Probabil că ai văzut autocolantele cu inscripţia COEXIST, sau anumite
forme ale acestui slogan, ca în imaginea de mai jos.

Ţelul mişcării COEXIST este să conducă la o mai bună înţelegere între
religii, în special între religiile iudaică, musulmană şi creştină. Este ca în
vechiul refren: “Chiar nu se poate să trăim împreună?” Dar ce ne facem când
aceste credinţe religioase se contrazic una pe cealaltă când vine vorba despre
modalitatea de a fi drept înaintea lui Dumnezeu?
Alister McGrath a scris: “Ideea că toate religiile sunt la fel, sau că toate
conduc la acelaşi Dumnezeu este o pretenţie fără pic de suport, care implică
să refuzi să recunoşti că există diferenţe autentice şi importante între religii.”35
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Am citit pe un website că numele cel mai comun pentru bărbaţi în America
este James. Hai să ne închipuim că mergem pe stadionul Rose Bowl din
Pasadena, California la un meci de fotbal american, la care s-au vândut toate
biletele, aşa încât pe stadion sunt peste 90000 de persoane. Să zicem că
mergi la sistemul de sonorizare şi ceri ca toţi cei care se numesc James să se
ridice în picioare. Ce crezi că se va întâmpla? Se va ridica o singură persoană?
Două? Nu, ci o mulţime se vor ridica! Şi chiar dacă toţi acei bărbaţi au trup,
cap, degete, mâini, picioare etc., sunt cumva ei identici? Evident că nu. Ei sunt
complet diferiţi – provin din familii diferite, au servicii diferite, adrese diferite.
Sigur că au numele mic la fel, dar fiecare este diferit. Găsesc că la fel este şi
cu religiile. Noi folosim acelaşi nume “Dumnezeu”, dar când priveşti la
Dumnezeu şi la religii câtuşi de puţin, vezi că El este atât de diferit reprezentat
de la o religie la alta. Şi aminteşte-ţi de începutul acestei broşuri când am zis
că acesta este un domeniu al vieţii noastre în care nu vrem să ne lăsăm minţiţi!

DECI CE SĂ FACEM ACUM?
Examinând fiecare din aceste religii pentru a descoperi ce spun ele
despre Dumnezeu şi despre ce se întâmplă după moarte, una din descoperirile
mele a fost aceea că fiecare din ele se bazează pe o carte sau anumite scrieri
care cuprind(e) descrierea acelei religii. Începând să mă gândesc la asta,
multe lucruri au devenit clare în mintea mea. Tot ce trebuie să facă cineva
pentru a afla adevărul este să caute care din textele religioase conţine
adevărul, după care toate celelalte lucruri se clarifică repede de la acel punct.
Deci ceva examinare a fost necesară. Pe când am început să mă uit la
diferitele texte religioase, a fost o carte care a ieşit în evidenţă înaintea
celorlalte. Şi anume Biblia. Realităţile care sunt susţinute de dovezi în Biblie au
fost uimitoare.
“…Scriitorii Bibliei au pretins în mod repetat că au transmis chiar Cuvântul
lui Dumnezeu, fără greşeală, cu autoritate supremă. Acesta este un lucru
uimitor pe care un scriitor să îl pretindă, şi dacă cei circa 40 de autori ai
Scripturii au greşit în această pretenţie, atunci ar trebui să fi fost fie nişte
mincinoşi, fie nebuni, fie şi una şi alta.
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Dar, pe de altă parte, dacă cea mai măreaţă şi mai influentă carte din
toate timpurile, conţinând cea mai frumoasă literatură şi cel mai perfect cod
moral imaginabil vreodată, ar fi fost scrisă de nişte fanatici înşelători, atunci ce
speranţă există ca să găsim scop şi sens în această lume?
Dacă cineva va cerceta serios aceste dovezi biblice, va descoperi că
pretenţiile lor de a fi inspiraţi divin (scrise de peste 3000 ori în multe modalităţi)
erau pe deplin justificate.”36
Hai să aruncăm o scurtă privire şi să vedem dacă Biblia este însoţită de
dovezi solide sau nu.

DOVADA MANUSCRISELOR
Atât Vechiul cât şi Noul Testament sunt puternic susţinute de dovezi ale
manuscriselor (dovezi ale copiilor timpurii scrise de mână). Faimoasele
Manuscrise de la Marea Moartă reprezintă un exemplu de dovadă privind
Vechiul Testament. Aceste documente provin din “biblioteca” unei aşezări
descoperite la Qumran înainte de anul 150 î.Hr. şi abandonată aproximativ în
anul 68 d. Hr. Unele copii ale manuscriselor au fost realizate în acea perioadă,
altele chiar mai devreme (secolul III î.Hr.), fiind aduse în acea aşezare. Dincolo
de modificările ortografice şi unele mici diferenţe de acest gen, Manuscrisele
de la Marea Moartă sunt identice textului ebraic al Vechiului Testament de
astăzi, în ciuda trecerii a peste 2000 de ani de istorie (perioadă în care ar fi de
aşteptat apariţia erorilor).
Textul Noului Testament este probat de peste
20.000 de manuscrise cunoscute astăzi. Aceasta
face ca Noul Testament să reprezinte cel mai de
încredere document al antichităţii (un document
scris înainte de apariţia tiparului). Aceste
manuscrise variază ca mărime de la porţiuni dintr-o
pagină până la întreaga Biblie (Vechiul şi Noul
Testament). Cele mai timpurii manuscrise ale
Noului Testament datează din secolului al II-lea
(100-199 d.Hr.). Aceste manuscrise au fost scrise în diferite limbi de oameni de
diferite naţionalităţi, culturi şi obiceiuri. În ciuda tuturor acestor diferenţe între
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autori, toate textele manuscriselor Noului Testament au acelaşi conţinut. (Adică
acele diferenţe pe care le putem observa între aceste documente scrise de
mână constau în modificări ocazionale în scrierea unor nume sau cazuri izolate
de cuvinte schimbate sau lipsă. Totuşi, deoarece avem atât de multe copii,
este evident oricui, mai puţin scepticilor împietriţi, că toate reprezintă acelaşi
text.)37

DOVADA PROFEŢIILOR ÎMPLINITE
Unul din argumentele cele mai puternice în favoarea acurateţii Bibliei
reprezintă exactitatea ei de 100% în prezicerea viitorului. Aceste preziceri ale
viitorului sunt denumite “profeţii”. Vechiul Testament a fost scris aproximativ
între anii 1450 şi 430 î.Hr.
În acea perioadă, profeţii lui Dumnezeu au înscris în Biblie o multitudine
de profeţii.
Fiecare din evenimentele care trebuiau să se petreacă până în prezent sau petrecut exact la momentul şi în modalitatea profeţită.
Nici o altă “scriere sfântă” nu are o exactitate perfectă cu privire la
împlinirea profeţiilor.
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PRIMA CATEGORIE – PROFEŢIILE MESIANICE
Dintre aceste profeţii, cele mai izbitoare sunt profeţiile care vorbeau
despre “Unsul” (“Mesia” în evreieşte) care avea să vină în viitor. Aproximativ în
anul 4 î.Hr., un eveniment miraculos s-a petrecut – un băieţel numit Iisus S-a
născut dintr-o fecioară numită Maria. Poţi citi această întâmplare în Evanghelia
după Luca. Începând de la vârsta de 30 de ani, Iisus a împlinit din ce în ce mai
multe din profeţiile scrise despre Mesia.
Împlinirea profeţiilor de către El a fost spectaculoasă: Iisus a dat vedere
orbilor, a vindecat pe cei şchiopi, pe cei leproşi, a dat auz surzilor şi a înviat
oameni din morţi! Aceste minuni şi altele au fost făcute deseori în faţa a mii de
martori timp de 3 ani.
În preajma anului 30 d.Hr., Iisus a fost crucificat (o altă profeţie) şi a murit
(din nou profeţie).
După 3 zile, El a înviat din morţi (altă profeţie), după care a fost văzut de
peste 500 de martori. Întrucât aceste profeţii au fost scrise cu peste 400 de ani
înainte ca ele să se împlinească, nu este nici o îndoială că scriitorii Bibliei au
fost inspiraţi supranatural, adică de Dumnezeu.38

A DOUA CATEGORIE – PROFEŢII ÎMPLINITE PRIVIND NAŢIUNI
Există multe profeţii care pot fi dovedite prin descoperirile arheologice, în
special cele care se referă la naţiuni întregi. De regulă, când Dumnezeu
proclama judecata asupra unui popor, El trimitea un profet să anunţe pe
oamenii acelui popor de ce El îi judeca şi ce avea să le facă dacă ei continuau
în comportamentul lor rău.
Câteodată, Dumnezeu le spunea oamenilor cum avea să îi răsplătească
dacă ei se întorceau să facă ceea ce este drept. Cartea lui Iona prezintă un
caz în care asirienii s-au oprit din a face lucruri rele ca rezultat al proorociei
scurte a lui Iona.
Aceasta era ceea ce Dumnezeu voise şi Dumnezeu nu i-a pedepsit
tocmai datorită schimbării inimii lor. Totuşi, cel mai adesea, oamenii îşi băteau
joc de profetul lui Dumnezeu şi îşi continuau comportamentul rău, pentru ca
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mai târziu să devină obiectul pedepsirii exacte de care Dumnezeu îi avertizate
anterior.
Ca şi alte profeţii din Biblie, acestea dovedesc inspiraţia supranaturală a
Bibliei. Profeţiile din Biblie s-au împlinit într-un mod atât de detaliat încât ele nu
ar fi putut prevăzute a se împlini din pură întâmplare. Mai mult, arheologii au
dovezi că aceste profeţii au fost scrise cu mulţi ani înainte de împlinirea lor,
probând astfel că ei nu au falsificat scrierile pentru a pretinde că sunt profeţii
care s-au adeverit (descoperirea Manuscriselor de la Marea Moartă a stopat
majoritatea acestor comentarii.)39
Nu există nici o altă carte, veche sau modernă, ca aceasta. Profeţiile vagi,
şi de regulă eronate, ale unor oameni precum Jeanna Dixon, Nostradamus,
Edgar Cayce şi alţii ca ei nu intră deloc în această categorie, după cum nici
alte cărţi religioase nu intră, cum ar fi Coranul, Analectele lui Confucius etc.
Numai Biblia prezintă aceste remarcabile dovezi profetice, şi face acest lucru la
o scară uluitoare pentru a înlătura orice explicaţie care prin absurd s-ar aduce,
alta decât cea a revelaţiei divine asupra Bibliei.40
Exactitatea istorică a Scripturilor este de asemenea de o clasă superioară
oricăror altor scrieri, precum cele din Egipt, Asiria şi a altor popoare timpurii.
Descoperirile arheologice cu privire la evenimentele biblice au fost aproape
fără număr în ultimul secol. Dr. Nelson Glueck, probabil cel mai mare specialist
modern în ce priveşte arheologia Israelului, a spus:
“Nici o descoperire arheologică nu a contrazis vreodată ceea ce spune
Biblia. Numeroase descoperiri arheologice au fost făcute care confirmă fie în
mare fie în detaliu declaraţiile istorice făcute în Biblie. Şi, că veni vorba,
evaluarea adecvată a descrierilor biblice adesea a condus la descoperiri
arheologice uimitoare.”41
Alte dovezi izbitoare ale inspiraţiei divine constau în faptul că multe din
principiile ştiinţifice moderne sunt descrise ca realităţi naturale în Biblie cu mult
înainte ca oamenii de ştiinţă să le confirme prin experimente. Iată câteva din
aceste dovezi:
• Faptul că pământul este rotund (Isaia 40:22)
• Legea conservării masei şi a energiei (II Petru 3:7)
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• Ciclul apei în natură (Eclesiastul 1:7)
• Număr vast de stele (Ieremia 33:22)
• Legea entropiei (Psalmul 102:25-27)
• Importanţa maximă a sângelui în procesele care întreţin
viaţa (Levitic 17:11)
• Circulaţia atmosferică (Eclesiastul 1:6)
• Câmpul gravitaţional (Iov 26:7)
• şi multe altele!
Acestea nu sunt prezentate, desigur, în termenii tehnici ai ştiinţei
moderne, ci utilizând termeni pe înţelesul omului de rând; totuşi, ele sunt în
acord complet cu multe din realităţile ştiinţifice moderne.
Este important de asemenea faptul că nu a fost găsită până acum vreo
greşeează în Biblie – prin ştiinţă, istorie sau orice altă disciplină. Multe astfel de
greşeli au fost pretinse, desigur, dar învăţaţii conservatori ai Bibliei au fost
întotdeauna capabili să ofere explicaţiile cuvenite pentru toate pretinsele
greşeli.42

UNITATEA BIBLIEI ÎN TEMA EI
Structura remarcabilă a Bibliei este un alt aspect ce trebuie observat. Deşi
Biblia e o colecţie de 66 de cărţi, scrise de cel puţin 40 de persoane diferite
într-o perioadă de 2000 de ani, ea este în mod clar o singură Carte, cu o
unitate perfectă şi o consecvenţă totală.
Fiecare din scriitorii cărţilor Bibliei, la vremea lui, nu a avut nici o idee
asupra faptului că mesajul lor va ajunge să fie încorporat într-o astfel de Carte,
dar totuşi cărţile se potrivesc fiecare la locul ei şi servesc unui singur scop ca o
componentă a unui întreg. Oricine studiază cu sârguinţă Biblia, va descoperi
continuu structura remarcabilă şi matematic întreţesută a cărţilor ei, cu o
simetrie şi interrelaţionare care nu poate fi explicată prin şansă sau complot.
Tema consecventă a Bibliei, dezvoltată în grandoarea ei din Geneza până
în Apocalipsa, constă în lucrarea măreaţă a lui Dumnezeu în crearea şi
răscumpărarea tuturor lucrurilor, prin singurul Lui Fiu, Domnul Iisus Hristos.43
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ADEVĂRUL DESPRE VEŞNICIE
Acum că ştim că Biblia este adevărată, lucrurile privind veşnicia devin
mult mai clare. Dumnezeul Bibliei este aproape de nedescris în cuvinte, şi
totuşi El a folosit cuvinte care să Îl descrie.











1 Cronici 29:11: “A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia,
veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău; a Ta,
Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de
orice!”
Psalmul 29:1-4: “Un psalm al lui David. Fiii lui Dumnezeu, daţi Domnului,
daţi Domnului slavă şi cinste. Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui!
Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte! Glasul
Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubue tunetul:
Domnul este pe ape mari. Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului
este măreţ.”
Psalmul 104:1-5: “Binecuvântează, suflete, pe Domnul! Doamne,
Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi
măreţie! Te înveleşti cu lumina ca şi cu o manta; întinzi cerurile ca un cort.
Cu apele Îţi întocmeşti vârful locuinţei Tale; din nori Îţi faci carul, şi umbli
pe aripile vântului. Din vânturi Îţi faci soli, şi din flăcări de foc, slujitori. Tu
ai aşezat pământul pe temeliile lui, şi niciodată nu se va clătina”.
Daniel 4:34: “După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadneţar, am ridicat
ochii spre cer, şi mi-a venit iarăş mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel
Prea Înalt, am lăudat şi slăvit pe Cel ce trăieşte veşnic, Acela a cărui
stăpânire este veşnică, şi a cărui împărăţie dăinuieşte din neam în neam.”
Geneza 1:1: “La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul”.
Evrei 1:1-3: “După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în
multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfîrşitul acestor zile, ne-a
vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care
a făcut şi veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei
Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curăţirea
păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte”.
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Iov 38:1-7: “Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii, şi a zis: „Cine
este celce Îmi întunecă planurile, prin cuvântări fără pricepere? Încinge-ţi
mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi. Unde erai tu
când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât
măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt
sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului, atunci
când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie, şi când toţi fiii lui
Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?”
Matei 27:50-54: “Iisus a strigat iarăş cu glas tare, şi Şi-a dat duhul. Şi
îndată perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos,
pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis
şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră, au înviat. Ei au ieşit din
morminte, după învierea lui, au intrat în sfânta cetate, şi s-au arătat
multora. Sutaşul, şi cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut
cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare, şi au
zis: „Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!”

SFINŢENIA LUI DUMNEZEU
Una din calităţile minunate ale acestui măreţ Dumnezeu al Bibliei este
sfinţenia Lui.



Psalmul 47:8: “Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade
pe scaunul Lui de domnie al sfinţeniei Lui” (trad.KJV)
Isaia 6:1-5: “În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând
pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau
Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu
două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două
zburau. Strigau unul la altul, şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul
oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui”! Şi se zguduiau uşiorii uşii
de glasul care răsuna, şi casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: „Vai de
mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul
unui popor tot cu buze necurate, şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul,
Domnul oştirilor!””
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Exod 15:11: “Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca
Tine minunat în sfinţenie, Bogat în fapte de laudă, Şi făcător de minuni?”

Cuvântul “sfânt” sau “sfinţenie” se găseşte în Biblie de peste 600 de ori.
Semnificaţia lui simplă este aceea de a separa sau tăia. Aceasta implică că noi
trebuie să ne separăm de ceea ce este necurat, dacă vrem să fim sfinţi.
Înseamnă să ne dăm deoparte. Înseamnă ceva care este sacru şi
necontaminat.
Vorbeam cândva cu un însoţitor de bord într-una din călătoriile mele şi mia mărturisit că crescuse în credinţa creştină, dar după ce a călătorit foarte mult
şi a văzut diferitele culturi şi religii, nu mai înţelegea cum de creştinismul ar
putea să fie singurul răspuns corect. Ceea ce nu înţelegea acea persoană şi
ceea ce începe să clarifice toate lucrurile este sfinţenia lui Dumnezeu.


Levitic 11:45: “Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului,
ca să fiu Dumnezeul vostru, şi să fiţi sfinţi; căci Eu sunt sfânt”

Dumnezeu este sfânt. Caracterul Lui este moralitatea perfectă. Şi mi se
spune să fiu sfânt după cum El este sfânt, dar cum s-ar putea întâmpla acest
lucru?



1 Tesaloniceni 4:7: “Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la
sfinţire.”
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CEA MAI MARE
MINCIUNĂ
Cea de-a doua mare minciună spusă vreodată este că există mai multe
căi de a ajunge în Rai. Şi ştim deja că acest lucru nu este adevărat. Dar ştiai
care este prima şi cea mai mare minciună spusă vreodată şi care încă este
spusă şi azi? Că oamenii pot fi suficient de buni ca să ajungă în Rai! Nici nu
îmi amintesc de cât de multe ori am auzit această minciună de la oameni; şi eu
gândeam cândva aşa. Am avut de-a face chiar cu oameni care nu cred în
Dumnezeu şi care mi-au spus că dacă Dumnezeu ar exista, ei sunt persoane
bune, astfel încât ei vor fi în regulă cu Dumnezeu când vor muri!
Deci cât de bun trebuie să fii ca să fie suficient? Tot ce trebuie să facă
cineva este să privească la Legea lui Dumnezeu, care mai este denumită şi
Cele 10 Porunci, şi va putea să vadă cum suntem noi oamenii comparativ cu
sfinţenia lui Dumnezeu. Hai atunci să privim la aceste Porunci şi să ne
“măsurăm” bunătatea:
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EXOD 20:3-17
1.

“Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.” Dumnezeul Bibliei trebuie să fie
Dumnezeul căruia tu să te închini. Închinarea implică o relaţie. Trebuie să
existe o relaţie între tine şi Dumnezeu. Nimic altceva nu trebuie să fie mai
important în vieţile noastre decât a avea o relaţie adevărată cu
Dumnezeul universului. Punct. Orice întrerupe sau împiedică această
relaţie cu Dumnezeu reprezintă încălcarea acestei porunci. A existat
vreodată în viaţa ta ceva care să stea între tine şi Dumnezeu?

2.

“Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt
sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos de cât
pământul. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu,
Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc
nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam
al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur pînă la al miilea neam de cei ce Mă
iubesc şi păzesc poruncile Mele”. Aminteşte-ţi că evreii încercaseră să
îşi facă dintr-un viţel de aur o reprezentare a lui Dumnezeu şi s-au
închinat ei. Nu există nici un obiect făcut de mâna omului care ar putea
vreodată să Îl înlocuiască pe Dumnezeu. Dacă te închini vreunui lucru
creat, atunci nu te închini Creatorului. Nu este potrivit să te închini lui
Dumnezeu prin închinarea la imagini (icoane – n.tr.). Singura înfăţişare a
lui Dumnezeu pe pământ sunt oamenii, pentru că în Geneza se spune că
noi am fost făcuţi după asemănarea Lui. Te-ai închinat tu vreodată
vreunui lucru ca şi cum ai vrea să te închini lui Dumnezeu?

3.

“Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci
Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.”
Aminteşte-ţi că Dumnezeu a dat Numele Lui evreilor: YHWH. Când El a
făcut asta, a devenit foarte personal faţă de oamenii pe care i-a creat.
Este un privilegiu să cunoşti Numele lui Dumnezeu. Acum vezi de ce nu
trebuie să foloseşti Numele Lui în deşert? Noi trebuie să avem o relaţie
apropiată, plină de dragoste, faţă de El; şi în orice relaţie de acest fel, noi
nu folosim niciodată numele acelor persoane într-o modalitate jignitoare,
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cu injurii sau lipsită de respect. Ai folosit vreodată Numele lui Dumnezeu
într-o modalitate greşită?
4.

“Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase
zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă
închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea,
nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita
ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul
cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea
S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a
sfinţit-o.” Dumnezeu S-a odihnit în ziua de Sabat şi tot aşa ar trebui să
facem şi noi! Dumnezeu porunceşte acest lucru ca noi să folosim această
zi ca pe o zi de aducere aminte a Lui, şi cu scopul de a ne preveni de a fi
stăpâniţi de lăcomie. Unii dintre noi ar vrea să lucreze în fiecare zi ca să
aibă mai mulţi bani, dar Dumnezeu spune “nu”. Chick-fil-A este unul din
cele mai mari lanţuri de restaurante din America. Vei observa că
restaurantele lor nu sunt deschise Duminica. Motivul este că această
firmă este condusă de nişte creştini. Ei cred că dacă îţi funcţionează firma
şi nu poţi face profit în 6 zile, atunci firma respectivă n-ar trebui să existe.
De asemenea, ei vor să se asigure că angajaţii lor se odihnesc suficient şi
că ei petrec timp cu familiile lor. Dacă nu ştiai, ei au rămas una dintre cele
mai de succes reţele de restaurante de aici de foarte mulţi ani. Ai cinstit tu
întotdeauna ziua de odihnă a lui Dumnezeu?

5.

“Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentruca să ţi se lungească
zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.” Aceasta este
prima poruncă însoţită de o promisiune. Împlinirea acestei porunci asigură
o societate în care generaţia tânără respectă şi apreciază generaţia în
vârstă. Îi învaţă pe tineri calea corectă de a se supune autorităţii. Este de
asemenea responsabilitatea părintelui să îşi înveţe copiii să umble pe
căile lui Dumnezeu. Iată modul cum o societate poate funcţiona corect
generaţii la rând. Ai necinstit vreodată pe mama sau tatăl tău?
“Să nu ucizi.” Cuvântul în textul original din ebraică folosit este “crimă”,
aşa că această poruncă interzice crima. Crima este un act egoist. Este un

6.
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act premeditat. Noi putem vedea în Biblie că Dumnezeu ia foarte în serios
situaţia când se scurge sânge nevinovat. Dumnezeu este Cel care dă şi
Cel care ia viaţa, nu noi. 1Ioan 3:15 spune: “Oricine urăşte pe fratele său,
este un ucigaş; şi ştiţi că nici un ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în
el.” Iisus ne oferă o altă perspectivă asupra acestei porunci. El spune că
chiar şi când te mânii pe cineva, eşti în pericol de a fi judecat (Matei 5:2122). Te-ai mâniat pe cineva vreodată fără un motiv just?
7.

“Să nu preacurveşti.” Acestă poruncă protejează legământul căsătoriei
dintre un bărbat şi o femeie. Odată ce familia este distrusă, societatea
este distrusă şi ea. Necredincioşia în relaţiile noastre este o mare
problemă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este credincios şi noi trebuie
să fim la fel. Iisus chiar a dus această poruncă la un alt nivel al exigenţei
când El a spus: “Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu
preacurveşti.” Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca s-o
poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.” (Matei 5:27-28) Ai privit tu
vreodată cu poftă sexuală la cineva?

8.

“Să nu furi.” Această poruncă protejează proprietatea privată şi asigură o
societate stabilă. Ai luat vreodată vreun lucru care nu îţi aparţinea?

9.

“Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.” A spune
adevărul reprezintă coloana vertebrală a oricărei societăţi. Numeri 23:19
spune “Dumnezeu nu este un om ca să mintă…” Dumnezeu este adevăr.
Dacă cineva ar minţi la tribunal, oamenii ar fi pedepsiţi pe nedrept.
Minciuna distruge viaţa şi libertatea celorlalţi. Când am fost într-un grup de
juraţi, de fiecare dată când am ascultat mărturia vreunei părţi din proces,
întrebarea pe care am pus-o a fost: “Spun ei adevărul?” Ai spus vreodată
o minciună?

10. “Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta
aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul
lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui tău.” Aceasta este
atitudinea privată a inimii. Nu trebuie să invidiem sau să dorim lucruri care
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nu sunt ale noastre. De ce? Pentru că de atâtea ori aceste dorinţe duc la
acţiuni, iar acţiunile te determină să încalci una din celelalte porunci. Ai
tânjit tu vreodată un lucru care nu este al tău?

UNA ŞI EŞTI VINOVAT
Acum lucrurile devin puţin mai interesante. Iacov 2:10 spune: “Căci, cine
păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de
toate.” Deci dacă încălcăm măcar una din Cele 10 Porunci, de fapt le-am
încălcat pe toate. Aşadar, te întreb din nou: Ai încălcat tu vreuna din Cele 10
Porunci?
Pe când luam în primire o maşină de închiriat într-o zi, am intrat în discuţie
cu Chris, unul din angajaţii firmei. Un an mai târziu, am vizitat Milwaukee şi
Chris era din nou acolo să mă ajute! Pe când am reluat discuţia noastră despre
Dumnezeu, am parcurs împreună Cele 10 Porunci. Legea lui Dumnezeu ne
arată că nu suntem nevinovaţi înaintea Lui. El m-a privit şi mi-a spus: “Ce
părere ai despre Michael Jackson? El a făcut toate acele fapte bune, a ajutat
atât de mulţi oameni, a donat milioane de dolari către fundaţii de caritate. Cum
se poate ca el să nu ajungă în Rai?”


Efeseni 2:8-9: “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu
vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude
nimeni”.

Dacă noi am merge în Rai prin fapte, putem să ne lăudăm în Rai despre
ce am făcut noi în loc să lăudăm ceea ce Dumnezeu a făcut.
Eram într-un supermarket într-o zi vorbind cu un tânăr, când dintr-o dată
cineva a ieşit din magazin şi a declanşat alarma acestuia. Casiera uitase să
desprindă o etichetă magnetică de pe o piesă de îmbrăcăminte cumpărată de
client. Şi asta m-a pus pe gânduri. La fel este şi cu păcatul şi omul păcă-tos
care încearcă să intre astfel prin porţile Raiului. Alarma se va declanşa dacă
încercăm să intrăm în Rai, pentru că purtăm cu noi “eticheta” denumită păcat.
Nu a contat dacă acea persoană a avut un singur produs cu eticheta
magnetică sau o sută de produse. Senzorul se va declanşa oricum. Într-o zi
vorbeam cu un hoţ care fura din magazine şi care mi-a povestit cum putea fura
din ele chiar şi cu produsele având eticheta magnetică pe ele!! Aminteşte-ţi că
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dacă o persoană poate totuşi să scape cu lucruri furate aici pe pământ, totuşi
pentru că Dumnezeul universului cunoaşte şi vede totul, nu voi putea niciodată
să scap de vreunul din păcatele pe care le-am făcut în viaţă.


Romani 3:23: “Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”
Noi toţi am ratat conformarea cu standardul lui Dumnezeu. Punct.

Aşa că dacă Dumnezeu va pedepsi cel puţin unul din păcatele noastre, ori
milioane de păcate, tu şi eu avem acum o mare problemă. Avem nevoie de
iertarea acestor păcate.


Psalmul 38:18: “Îmi mărturisesc fărădelegea, mă doare de păcatul meu”.

În primul rând, îţi dai seama că păcatul tău L-a jignit pe Dumnezeul
universului?


Isaia 55:7: “Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de
gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la
Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.”

Cuvântul folosit în Biblie pentru abandonarea căilor rele este “pocăinţă”.
Însemnă o întoarcere de la ceva. Eşti tu gata să te întorci de la păcatele care
te-au adus în situaţia aceasta de conflict cu Dumnezeu? Dacă eşti gata ca El
să îndepărteze “eticheta” păcatului tău odată pentru totdeauna şi dacă îţi
doreşti să trăieşti diferit ca până acum, citeşte mai departe.


Evrei 9:22: “Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără
vărsare de sânge, nu este iertare.”

În Vechiul Testament, se făcea vărsarea de sânge pentru iertarea
păcatelor. Un miel fără vicii era folosit pentru acea jertfă înaintea lui
Dumnezeu. Dacă vorbeşti cu evreii, vei afla că ei nu mai jertfesc animale
pentru păcat. Dar dacă Dumnezeu spune că este nevoie de sânge pentru
răscumpărarea unui suflet, aşa este.


Ioan 1:29: “A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el, şi a zis: „Iată
Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”

Poţi observa unde vreau să ajungem. Este necesară scurgerea sângelui
pentru a scăpa de păcat. Iisus este Mielul lui Dumnezeu către care Vechiul
Testament arăta mereu că va fi jertfa finală unică!
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2 Corinteni 5:21: “Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut
păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”

Când Iisus a murit pe cruce, în acel moment El a luat păcatele întregii lumi
asupra Lui. Iată de ce oricine doreşte, poate veni la El pentru iertare.


Ioan 3:16: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa
veşnică.”

Eşti tu unul dintre aceia care sunt gata să se pocăiască şi să îşi pună
încrederea în ceea ce Iisus a făcut pentru tine pe cruce?


1 Corinteni 15:3-6: “V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi
eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost
îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S-a arătat lui Chifa, apoi
celor doisprezece. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi
deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit”.

După cum Iisus a înviat din morţi, aşa va fi şi cu tine. Şi apoi vei merge fie
în Rai, fie în iad: este alegerea ta.






Romani 5:6-10: “Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la
vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiţi. Pentru un om neprihănit cu
greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva
să moară. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe
când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai
mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi
mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci, dacă atunci când eram
vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult
mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.”
Ioan 3:3: “Drept răspuns, Iisus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că,
dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui
Dumnezeu””.
Apocalipsa 7:9: “După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe
care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din
orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de
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domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în
mâini.”

CALEA ÎNGUSTĂ sau CALEA LATĂ
În ciuda faptului că mulţi oameni spun despre creştinism că este prea greu
de urmat, nu poate exista o cale mai îngustă decât aceasta, pentru că atât de
mulţi oameni au ajuns la o cunoaştere mântuitoare a Domnului Iisus Hristos.
Calea este totuşi suficient de largă pentru ca oricine să poată păşi pe ea. Ce
vei face tu? Un profesor de facultate m-a întrebat odată în avion dacă sunt unul
dintre acei bigoţi înguşti la minte care cred că Iisus este singura cale către cer!
L-am întrebat: “Ar putea întreaga lume să meargă în Rai prin Iisus?” “Da”, a
răspuns el. Atunci i-am spus: “Dacă întreaga lume ar putea merge în Rai prin
Iisus, atunci această cale nu poate fi atât de îngustă. Poate doar să fie prea
îngustă pentru tine, dacă alegi să nu crezi.”


Matei 7:13-14: “Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată
este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar
strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt
cei ce o află.”

Ai două posibilităţi de a alege: o cale largă pe acest pământ pe care se
află majoritatea oamenilor, sau o cale îngustă, acoperită cu sângele lui Iisus
Hristos. Ce cale vei alege?






Romani 10:9-13: “Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, şi
dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu
gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: „Oricine crede în el,
nu va fi dat de ruşine.” În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu şi
Grec; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei
ce-L cheamă. Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.””
2 Corinteni 6:2: “Căci El zice: „La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua
mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum
este ziua mântuirii.””
Deuteronom 30:19-20: “Iau azi cerul şi pământul martori împotri-va
voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul.
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Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul
tău, ascultând de glasul Lui, şi lipindu-te de El: căci de aceasta atârnă
viaţa ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care
a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov”.

CARE ESTE ALEGEREA TA?
Aşadar, vei alege tu viaţa sau moartea? Astăzi este ziua când trebuie să
iei acea decizie de a fi născut din nou şi de a-L urma pe Iisus Hristos. Nu îţi
este garantată ziua de mâine.
Ocazional, oamenii se împiedică de adevăr, dar cei mai mulţi dintre ei se
ridică şi pleacă mai departe ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat - Winston
Churchill44
În această broşură ai găsit adevărul veşnic. Nu continua ca şi cum te-ai
scuturat de praf mergând mai departe în viaţa ta indiferent de ceea ce ai citit.
Nu arunca acest adevăr ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Este momentul să
acţionezi potrivit cu adevărul pe care Dumnezeu ţi l-a descoperit. Este
momentul să te pocăieşti şi să crezi în Domnul Iisus Hristos pentru iertarea
păcatelor tale.


Evrei 9:27: “Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură
dată, iar după aceea vine judecata”.

Trebuie să alegi. Poţi să alegi adevărul sau minciuna. Ziua Judecăţii se
apropie cu rapiditate. Eşti tu gata să te întâlneşti cu Dumnezeul cel sfânt al
universului în acea Zi?
Când vei pune deoparte această broşură, fie vei fi acceptat cea mai mare
minciună spusă vreodată (că eşti suficient de bun ca să meriţi Raiul), fie vei fi
mântuit. “Suficient de bun” nu va funcţiona înaintea Dumnezeului cel sfânt şi
adevărat. Ce decizie ai de gând să iei?
Iată cum am dat pe faţă cele mai mari două minciuni care au fost spuse
vreodată. Vestea bună este că ai descoperit adevărul înainte ca să mori.
Acum, trebuie să te decizi dacă vei continua să crezi minciunile acestea, sau
vei alege calea îngustă şi adevărul. Există o singură cale către Rai. Această
cale merge prin Iisus Hristos şi crucea Lui.
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Trebuie să iei această decizie înainte ca să mori. Nu vei avea o a doua
şansă după moarte. Pocăieşte-te şi crede în El pentru iertarea păcatelor tale
până când nu este prea târziu …
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• Dacă ai ales să devii un om născut din nou, citeşte Biblia în
fiecare zi. Unul din prietenii mei spune: “Citeşte şi ia aminte”.
Citeşte Biblia şi împlineşte ceea ce citeşti.
Alătură-te unei biserici care se bazează pe Biblie şi care
predică Cuvântul lui Dumnezeu şi botează-te.

• Dacă nu eşti născut din nou, poţi să citeşti gratuit o carte pe
care am scris-o, denumită “La doar o bătaie de inimă” pe
www.wdjd.ro. Această carte examinează cu mai multe detalii
ce am scris în broşura aceasta şi cu mai multe dovezi.

• Dacă eşti mântuit sau tocmai ai devenit mântuit, poţi găsi
mai multe materiale care te vor încuraja să spui cu îndrăzneală
şi altora despre Iisus la adresele de internet: www.wdjd.ro (în
limba română) sau www.markcahill.org (în limba engleză).
• Toate versetele din Scriptură sunt din Biblia Cornilescu sau
Biblia Ortodoxă, dacă nu este specificat altfel.
• Tehnoredactare şi design: Russell Barr,
www.barrgraphics.com
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