ce este adevărul?
Pilat a pus această întrebare lui Isus şi I-a întors spatele fără să aştepte răspunsul. A pierdut ocazia. Să nu facem ca el: a avea adevărul înseamnă a avea cheia
viitorului.
Dar unde este adevărul, se zice, printre vocile felurite care se aud? Se face caz de Mahomed, de Buda, de Confucius şi de alţi întemeietori ai religiilor moderne.
În ceea ce Îl priveşte pe Isus, unii îndrăznesc să-şi spună părerea că n-ar fi fost decât un om. Se admite că El a fost un model deosebit, dar nu chiar atât de mare
încât să facă să tacă raţiunea omenească.
Să-i lăsăm deci pe partizanii îndoielii.
Primiţi ca adevărat mesajul cu totul unic al Bibliei, că adică Isus Hristos este Fiul veşnic al lui Dumnezeu. În EI, Dumnezeu a ajuns aproape de noi. În El, noi
contemplăm tot ce este Dumnezeu în desăvârşirea Sa morală. EI a venit din cer ca să împlinească aici pe pământ marea lucrare de răscumpărare. Era nevoie ca
păcătoşi ca mine şi ca tine, vrednici de pedeapsa veşnică, să fim mântuiţi. Biblia este o scrisoare pe care Dumnezeu ne-o trimite ca să aflăm ceea ce nici un om nu
şi-a putut închipui: Adevărul.
nu o religie
Isus Hristos nu este o căpetenie a unei religii, aşa cum se înţelege de obicei. Creştinismul Bibliei nu este o religie printre altele. Domnul Isus este revelaţia
supranaturală a singurului Dumnezeu, a Dumnezeului Celui viu. Isus a spus: „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl“ (loan 14.9). Da, Dumnezeu vrea să fie un
Tată pentru toţi cei care cred în Fiul Său.
A hrănit Mahomed cinci mii de oameni cu cinci pâini şi doi peşti? A dat Buda vedere orbilor? A înviat Confucius morţi? Toţi aceştia şi-au sfârşit viaţa şi au fost
îngropaţi ca orice simplu muritor. Unul singur a fost biruitor asupra morţii, Unul singur a înviat: Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel Răstignit, Mântuitorul lumii! Nu a
spus EI: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi“ (loan 11.25)? Mahomed nu putea să vorbească în felul acesta şi a fost destul
de cinstit ca să nu facă un astfel de lucru.
Isus a spus lui Pilat, care avea să dea ordinul să-L răstignească: „Eu pentru aceasta am venit în lume: ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr
ascultă glasul Meu" (loan 18.37).
ascultaţi şi sufletul vostru va trăi
(Isaia 55.3)
Asculţi tu acest glas? Isus doreşte să-ţi dea adevărata pace, o bucurie veşnică, o locuinţă în casa Tatălui, de aceea EI trebuie primit, trebuie să crezi în El.
„Te-am iubit cu o iubire veşnică, de aceea te-am atras cu bunătatea Mea!“ (leremia 31.3). Şi lucrul acesta este pentru tine, căci toţi oamenii sunt iubiţi, Dumnezeu
nu caută la faţa omului, iar Isus a venit să caute pe cei păcătoşi şi nu pe cei drepţi (Matei 9.13). Toţi cei care vin la EI sunt primiţi. Vor fi condamnaţi numai aceia
care au iubit mai mult întunericul decât lumina (loan 3.19).
Nu întârzia, deci, să te hotărăşti pentru Isus!
„Adevărat, adevărat vă spun că cine aude cuvântul Meu şi crede în Cel care M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă“ (loan
5.24).
„Cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care, începând să fie vestită de Domul, ne-a fost adeverită de cei care au auzit-o?“
(Evrei 2.3).
„Nu este sub cer alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fie mântuiţi“ (Faptele Apostolilor 4.12).
„Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul!“ (Psalmul 34.8).

