Biletul gratuit
Exist oameni f r gre eli morale i de comportare. Desigur, aprecia i din punctul de vedere al
regulilor omene ti. Ace tia se revolt , dac sunt pu i pe aceea i treapt cu oamenii dec zu i. Ei
sunt de p rere, c morala lor este pre uit de Dumnezeu în a a fel, c ei vor primi cerul ca r splat .
Pe ace ti oameni ar fi bine s -i sf tuim cu toat seriozitatea, s citeasc epistola c tre Romani din
Biblie. Chiar i numai un singur verset, versetul 23, din capitolul 3, le-ar contrazice p rerea. Acolo
se spune: »Nu este nici o deosebire. C ci to i au p c tuit, i sunt lipsi i de slava lui Dumnezeu.« Deci, nici o deosebire, dac p catele sunt mari, sau mici. P catul este p cat, i chiar cel mai mic
p cat închide accesul în prezen a sfânt a lui Dumnezeu.
Zilele trecute am citit o întâmplare frumoas , care ilustreaz foarte bine adev rul acestui verset biblic. O doamn
discuta cu o cre tin credincioas . Pe parcursul discu iei, doamna a zis: „Nu pot s în eleg, de ce un om, care se
str duie te s duc o via moral bun , nu poate avea mai multe perspective s mearg în cer, decât un nelegiuit?” –
„Este foarte simplu”, a r spuns cre tina. „S presupunem, c noi dou dorim s vizit m o expozi ie, i pre ul de
intrare ar fi un euro. Dumneavoastr ave i numai 50 de cen i, iar eu nu am nimic. Care dintre noi, crede i c ar fi
l sat s intre?” „Nici dumneavoastr , nici eu”, a fost r spunsul. „Corect, tot a a omul considerat cu inut moral
ridicat nu are perspectiv mai mare s intre în cer, decât omul cel mai r u.
Dar s presupunem, c o persoan bogat i generoas vede s r cia noastr i situa ia noastr penibil i ne
d ruie te la amândou un bilet de intrare!” „Da, desigur, atunci vom putea amândou s intr m!” –
Tocmai de aceasta depinde, iubite cititor. Nu faptele noastre, nu evlavia noastr , i nici faptele bune nu ne deschid
u a spre mântuire, ci numai jertfa des vâr it a Domnului Isus, care la crucea de pe Golgota ne-a creat posibilitatea
s intr m. El, Mântuitorul, a v zut nevoia noastr , fie ea mare sau mic , i a venit pe acest p mânt, ca s moar pe
lemnul blestemat. Drumul spre cer trece numai pe la cruce. Acolo Domnul Isus a isp it toat vina. Acolo El a pl tit
pre ul r scump r rii, pentru ca p c tosul s primeasc prin har mântuirea. În epistola c tre Evrei capitolul 9 citim
despre aceast impresionant fapt de dragoste: Isus ne-a creat o mântuire ve nic , atunci când prin Duhul ve nic Sa jertfit f r pat lui Dumnezeu, pentru ca cei chema i s primeasc f g duin a mo tenirii ve nice. –
Totul numai prin har, totul gratis!
A a lucreaz Mântuitorul i Salvatorul nostru.
Cre tina, despre care am amintit, a înv at-o mai departe pe doamna aceea, cu privire la aceast realitate minunat :
„A a procedeaz Domnul nostru Isus. El a înf ptuit mântuirea des vâr it i de aceea poate s ofere tuturor un bilet
gratuit. Fi i atent , ca cei cincizeci de cen i ai dumneavoastr s nu v umple de mândrie i s v ispiteasc s
renun a i la biletul gratuit, a a c în cele din urm vi se va interzice intrarea.” –
Cât de mul i vor fi aceia, care vor sta odat înaintea por ilor ve niciei, care sau bazat pe morala i faptele lor bune,
i în felul acesta i-au astupat cu un zid intrarea. Ah, de ar în elege fiecare, c în cer sunt numai p c to i mântui i.
Vom c uta în zadar acolo din aceia care au ajuns la int pe baza evlaviei lor, sau pe baza religiei lor. Sunt dou
categorii de oameni: p c to i pierdu i i p c to i mântui i! Dar p c to i sunt to i. Numai c unii au primit mântuirea
dat prin sângele lui Isus Hristos i au acceptat biletul de intrare oferit prin har, în timp ce ceilal i au crezut c vor
putea pl ti singuri. i aceasta este o gre eal fatal . În epistola c tre Romani capitolul 3, versetul 24 st scris foarte
clar: »Sunt socoti i neprih ni i, f r plat , prin harul S u, prin r scump rarea, care este în Hristos Isus.« Deci, gratis, prin har! Aceasta este foarte important, i din p cate de mul i nu este luat în seam .
Îndrept irea de sine, acest r u mare, este în natura omului. El vrea s fac totul, dar s nu se lase d ruit. Asta nu-i
place i nu este la unison cu mândria lui. De aceea este important, iubite cititor, s recunoa tem cât de îngrozitor este
p catul în ochii lui Dumnezeu. Orice p cat este crim de lez-maiestate. Deoarece p catul poate fi isp it numai prin
moarte, este evident, c noi suntem neputincio i, nu putem s înl tur m nici m car un p cat. Moartea ne-ar aduce
nou p c to ilor numai judecata imediat . De aceea Isus a preluat aceast lucrare grea i aspr . El a murit pentru
tine i î i d ruie te gratis mântuirea, îndrept irea i înfierea. De aceea El este singura u spre slav . Nu gre i u a!
Ai tu biletul de intrare? Se apropie tot mai mult ora, când va trebui s intri pe por ile ve niciei. Vei ajunge la inta
minunat ? Este la îndemâna ta. Vino ca p c tos pierdut la Isus. M rturise te-I în rug ciune vina ta i prin credin
prime te împ carea, Isus a f cut totul bun pentru tine. Pream re te pentru aceasta harul Lui i dragostea Lui
nem rginit .
Gânde te-te, c pre ul pl tit de Isus este suficient, el este deosebit de valoros înaintea lui Dumnezeu.
Multor oameni nu le place cuvântul: nu este nici o deosebire. Ei se lovesc de Cuvântul lui Dumnezeu i primesc
astfel plata pentru nebunia lor. Ce îngrozitor, când vor trebui s stea odat înaintea Judec torului i vor vedea c
neprih nirea lor este ca o hain plin cu murd rie. Atunci vor fi mii de întreb ri, la care nu vor putea s dea nici un
r spuns. Dar vor trebui s recunoasc monstruozitatea, c au nesocotit sângele lui Isus. Ei L-au c lcat în picioare i
au nesocotit pre ul mare al r scump r rii. Da, iubit cititor, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dac trebuie s L întâmpini nefiind împ cat cu El, este lucrul cel mai îngrozitor care se poate imagina. De aceea schimb - i p rerea
i gr be te-te s vii la Isus, care te iube te i a teapt s te întorci la El, ca s te fac fericit pentru acum i pentru
ve nicie. F -o acum, timpul este foarte înaintat! (J. K.)

