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Scaunul de judecat� al lui Hristos 

 
»C�ci noi to�i trebuie s� ne înf��i��m înaintea scaunului de judecat� al lui Hristos, pentru ca 
fiecare s�-�i primeasc� r�splata dup� binele sau r�ul, pe care-l va fi f�cut când tr�ia în trup. 
Ca unii care deci cunoa�tem frica de Domnul, c�ut�m s�-i convingem pe oameni.« 
                                                                                                                    2 Corinteni 5, 10 – 11a 
 
 
   Aceste dou� versete din Epistola c�tre Corinteni ne arat� c� fiecare trebuie s� se înf��i�eze 
înaintea scaunului de judecat� al lui Hristos �i este bine c� nu este vorba de condamnare sau de 
judecat�, ci de descoperire. Aici nu este vorba numai de cei necredincio�i, ci �i de copiii lui 
Dumnezeu. Acesta este unul din pu�inele locuri din Cuvântul lui Dumnezeu în care prin cuvântul 
»noi« se în�elege nu numai cei credincio�i, ci �i cei necredincio�i, deci to�i oamenii. Aceasta 
devine clar din versetul 11; dup� ce în versetul 10 s-a spus c� noi to�i trebuie s� ne înf��i��m, 
pentru ca fiecare s� primeasc� r�splata dup� ce a f�cut în trup, dup� felul cum a lucrat, fie bine, fie 
r�u, citim: »Ca unii care cunoa�tem frica de Domnul c�ut�m s�-i convingem pe oameni«. În 
continuarea acestui capitol g�sim Evanghelia minunat�, c� Dumnezeu roag� permanent pe oameni 
�i îi implor� s� vin� la El ca s�-i împace cu Sine, �i c� El, pentru a putea face aceasta, a dat pe 
Singurul lui Fiu: »Pe Cel ce nu a cunoscut nici-un p�cat ... ca noi s� fim neprih�nirea lui 
Dumnezeu în El«. 
    Este o realitate faptul c� to�i oamenii trebuie s� se înf��i�eze înaintea scaunului de judecat� al 
lui Hristos. Vom vedea îns� c� nu to�i se vor înf��i�a în aceia�i zi. Eu cred c� este simplu s� vedem 
de ce este a�a. Un tribunal trateaz� o anumit� fapt�, care probabil dureaz� mai multe zile. Dar 
când au ajuns s� trag� concluzia �i au încheiat un dosar vine o alt� fapt� la rând. �i cu toate 
acestea este acela�i tribunal. Tot a�a este �i cu scaunul de judecat� al lui Hristos, sau a�a cum este 
numit el în Romani 14, 10b, scaunul de judecat� al lui Dumnezeu. Sunt mai multe �edin�e �i în 
fiecare �edin�� este vorba de o alt� grup� de oameni. G�sim aici marele principiu, c� f i ecare se 
va înf��i�a înaintea scaunului de judecat� al lui Hristos pentru ca s� primeasc� r�splata »dup� 
binele sau r�ul pe care-l va fi f�cut când tr�ia în trup.« 
   Este de re�inut faptul c� fiecare va primi dup� ce a f�cut când t r� ia  în  t rup. Aceasta 
înseamn� c� nimeni nu va veni înaintea scaunului de judecat� de îndat� ce a murit, ci abia dup� 
învierea sa. 
   Citim în Cuvântul lui Dumnezeu c� Dumnezeu a f�cut pe om ca trinitate: duh, suflet �i trup.          
1 Tesaloniceni 5, 23 spune clar aceasta, dar �i alte locuri din Scriptur�. Sufletul este reziden�a 
eului, a personalit��ii; din el iau na�tere sentimentele �i poftele. Duhul este supremul din om �i 
este mai mult în leg�tur� cu intelectul �i diferen�iaz� pe om de animale. Animalele nu au duh. În 
relatarea despre crea�ie citim c� animalele au fost create ca »suflete vii« (Geneza 1, 20), ca �i 
omul (Geneza 2, 7). Dumnezeu nu a suflat duh de via�� în n�rile animalelor ci numai în n�rile 
omului, omul a devenit astfel un suflet viu într-un alt mod decât animalele. Dumnezeu a dotat pe 
om cu duh, care îl face apt s� intre în leg�tur� cu Dumnezeu, ceea ce animalele nu pot face. A fost 
inten�ia lui Dumnezeu ca omul prin duhul lui s� st�pâneasc� �i s�-I slujeasc� cu judecat�. 
Intelectul lui trebuia s� slujeasc� cu în�elepciune lui Dumnezeu �i s� asculte de El, s� ac�ioneze 
potrivit gândurilor lui Dumnezeu, a�a cum se cuvine unei creaturi fa�� de Creatorul s�u. Citim în 
Coloseni 1, 16 c� Domnul Isus ca Creator a creat totul pentru Sine. El a creat totul, ca toate s�-I 
slujeasc� �i s� stea la dispozi�ia Lui. Nu este de fapt aceasta de la sine în�eles? Când cineva face 
ceva, atunci el are dreptul s� dispun� de acel lucru �i el îl va face în a�a fel, încât s� aibe foloase 
de la el. 
    În felul acesta Domnul Isus ca Creator a creat pe om cu trup, suflet �i duh, sufletul constituind 
personalitatea, iar duhul determin� mai mult aptitudinile omului. Duhul �i sufletul se pot 
manifesta numai prin trup. Dac� duhul meu vrea ca eu s� spun ceva, atunci el trebuie s� 
foloseasc� gura mea; când sufletul meu m� face s� spun ceva, atunci el poate face aceasta numai 
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prin gura mea, sau prin coardele mele vocale. A�a este în toate privin�ele. Trupul este unealta prin 
care sufletul �i duhul se prezint� în exterior. 
    Dumnezeu a dat omului duh, ca prin duhul s�u omul s�-�i st�pâneasc� trupul, s�-�i împlineasc� 
atribu�iile cu în�elepciune �i cu ajutorul intelectului, adic� s� slujesc� lui Dumnezeu potrivit 
cerin�elor lui Dumnezeu, Creatorul, �i potrivit scopului pentru care l-a creat. Dumnezeu a�teapt� 
ca omul s�-L iubeasc� cu tot sufletul s�u, cu toat� mintea (intelectul) sa �i cu toate aptitudinile 
sale (Deuteronom 6, 5; Marcu 12, 30) – �i aceasta nu numai pentru c� El are dreptul la aceasta, ci 
�i pentru c� este cea mai mare satisfac�ie pentru om s� fac� aceasta. Noi to�i �tim c� un aparat este 
util numai atunci când este folosit potrivit cu scopul pentru care a fost produs. �i deoarece omul a 
fost creat ca s� slujeasc� lui Dumnezeu, el poate avea deplin� satisfac�ie numai atunci când 
sluje�te lui Dumnezeu. Toate componentele lui – sufletul, duhul �i trupul lui – vor fi numai atunci 
folosite des�vâr�it �i pe deplin satisf�cute, când vor sluji lui Dumnezeu, �i este cea mai mare 
fericire a omului când face a�a. Dumnezeu i-a dat duh ca s� poat� s�-I slujeasc� cu în�elepciune, 
în sensul cum sunt îndemna�i credincio�ii în Romani 12, 1 ca s� aduc� lui Dumnezeu trupurile lor 
ca o jertf� vie, iar apoi se adaug�: »aceasta va fi din partea voastr� o slujb� duhovniceasc�«. 
   În�elegem c� omul, chiar dac� ac�ioneaz� cu trupul, în realitate trebuie s� antreneze �i duhul �i 
sufletul. Dac� în inima mea se na�te gândul de a ucide pe cineva, duhul �i sufletul meu pot 
împiedica exercitarea acestui gând. Duhul �i sufletul au nevoie de trupul meu, a�a c� p�catul pe 
care un om îl înf�ptuie�te, îl face prin trup. Sufletul – �i probabil câte-o dat� �i duhul – este 
izvorul pl�cerilor �i sentimentelor care se exteriorizeaz� prin trup, omul fiind astfel responsabil 
pentru ceea ce a f�cut în aceast� trinitate compus� din suflet, duh �i trup. 
   În concordan�� cu aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu spune c� omul nu va fi judecat atunci când 
trupul, sufletul �i duhul vor fi desp�r�ite, adic� dup� moarte. În Cuvântul lui Dumnezeu expresia 
»muritor« nu se folose�te niciodat� cu privire la duh �i suflet, ci numai cu privire la trupul nostru. 
Atunci când un om moare, trupul lui putreze�te, dar sufletul �i duhul lui continu� s� existe. 
Sufletul �i duhul ar putea spune: noi nu am p�c�tuit, trupul nostru este vinovat. De aceea 
Dumnezeu în dreptatea Sa va judeca pe om abia dup� ce a avut loc învierea, deci atunci când 
sufletul �i duhul s-au reunit cu trupul. 
   Am auzit c� fiecare om trebuie s� se înf��i�eze înaintea scaunului de judecat� al lui Hristos,  »ca 
s� primeasc� r�splata dup�  b inele sau r�ul  pe care-l va fi f�cut când tr�ia în trup.«  - Aici se 
pune marea întrebare: care este omul care prime�te r�splata pentru bine, �i care om prime�te 
r�splata pentru r�u? Este o întrebare foarte serioas� pentru to�i oamenii care nu-L cunosc pe 
Domnul Isus, c�ci Cuvântul lui Dumnezeu spune c� un om care nu s-a poc�it �i nu este n�scut din 
nou nu poate face binele. Deja în cartea Geneza capitolul 6 versetul 5 spune Dumnezeu c� toate 
întocmirile gândurilor din inima omului sunt îndreptate în fiecare zi numai spre r�u; �i dac� ceva 
este numai spre r�u, atunci înseamn� c� nu exist� nimic bun. În Psalmul 14, 2 se spune c� 
Dumnezeu a privit în zadar din cer pe p�mânt »ca s� vad� dac� este vreunul cu pricepere, care-L 
caut� pe Dumnezeu.« În Romani 3, 10 – 12 citim: »Nu este nici-un om neprih�nit, nici unul 
m�car. Nu este nici unul care s� aib� pricepere. Nu este nici unul care s� caute cu tot dinadinsul 
pe Dumnezeu. To�i s-au ab�tut �i au ajuns ni�te netrebnici. Nu este nici unul care s� fac� binele, 
nici unul m�car.« Cei mai mul�i oameni, �i chiar mul�i credincio�i, nu pot în�elege c� tot ce face 
un necredincios este p�cat. Desigur depinde de m�sura cu care se m�soar� �i cine este cel ce face 
evaluarea a ceea ce este p�cat, când cineva face binele sau r�ul. Este clar c� numai Judec�torul 
decide dac� ceea ce a f�cut omul care se afl� înaintea scaunului de judecat� este, sau nu este p�cat. 
   Cu ani în urm� am fost oprit în Olanda cu autoturismul meu. Mi s-a spus c� am mers prea 
repede. �i ast�zi sunt convins c� poli�istul s-a în�elat; c�ci am fost foarte atent s� nu merg prea 
repede. Nu am putut s� particip la judecat� atunci când am fost programat �i am scris o scrisoare 
în care am prezentat cum s-au desf��urat lucrurile. Cu toate acestea am fost pedepsit, chiar dac� 
pedeapsa a fost mic�. Poli�istul a m�rturisit împotriva mea, judec�torul i-a dat dreptate, �i în felul 
acesta am fost socotit vinovat. Chiar dac� a� fi crezut de o sut� de ori c� sunt nevinovat, aceasta 
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nu ar fi schimbat cu nimic situa�ia. Judec�torul decide ce este bine �i ce este r�u, cine este vinovat 
�i cine este nevinovat. 
   La întrebarea, ce este p�catul, poate da numai Unul singur r�spuns. Este Acela care �ade pe 
scaunul de judec�tor, Dumnezeu Însu�i. De aceea este vorba aici de scaunul de judecat� al lui 
Dumnezeu (Romani 14, 10b), chiar dac� în 2 Corinteni 5 este numit scaunul de judecat� al lui 
Hristos. Este judecata pe care Dumnezeu ca Creator o va face fiec�rui om – este scaunul de 
judecat� al lui Dumnezeu înaintea c�ruia fiecare om va trebui s� se înf��i�eze. Judecata va fi 
f�cut� de c�tre Domnul Isus, c�ci Tat�l I-a încredin�at Lui toat� judecata. Domnul Isus spune în 
Evanghelia dup� Ioan 5, 22-23: »Tat�l nici nu judec� pe nimeni, ci toat� judecata a dat-o Fiului, 
pentru ca to�i s� cinsteasc� pe Fiul cum cinstesc pe Tat�l. Cine nu cinste�te pe Fiul, nu cinste�te 
nici pe Tat�l, care L-a trimis.« În versetul 27 citim c� Tat�l a dat putere Domnului Isus, Fiul S�u, 
ca s� judece, întrucât El este Fiul Omului, adic� este om. În Faptele Apostolilor capitolul 17, 
versetele 30 – 31 g�sim acela�i principiu: »Dumnezeu nu �ine seama de vremurile de ne�tiin�� �i 
porunce�te acum oamenilor de pretutindeni s� se poc�iasc�, pentru c� a rânduit o zi în care va 
judeca lumea dup� dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta �i despre carea a dat 
tuturor oamenilor o dovad� net�g�duit� prin faptul c� L-a înviat din mor�i«. 
    Aici se spune clar c� este scaunul de judecat� al lui Hristos – chiar dac� este �i scaunul de 
judecat� al lui Dumnezeu -, deoarece Hristos face judecata. Fiul lui Dumnezeu va face judecata, 
dar ca Omul Isus Hristos, ca Fiu al Omului. Aceasta ne arat� dreptatea minunat� a lui Dumnezeu, 
în�elepciunea Sa minunat�. Domnul Isus a fost aici pe p�mânt; El a umblat aici �i a fost în toate 
împrejur�rile în care se poate afla un om acum. Dac� Dumnezeu ar fi judec�torul, atunci oamenii 
ar putea spune, cum de altfel mul�i spun acum: Dumnezeule, a fost total imposibil s� împlinim 
cerin�ele Tale. Tu e�ti Dumnezeu, iar eu sunt om, �i eu nu am putut în toate lucrurile s� întreb care 
este voia Ta. 
   Acesta este principiul p�catului. În 1 Ioan 3, 4 ne este spus ce este p�catul. »Oricine face p�cat, 
face �i f�r�delege; �i p�catul este f�r�delege.« Este gre�it când în unele traduceri se spune c� 
p�catul este înc�lcarea Legii. Aici nu se spune a�a, �i cu certitudine nu este corect, c�ci aceasta ar 
însemna c� oamenii care au tr�it înainte de darea Legii nu au p�c�tuit niciodat�; Legea a fost dat� 
abia pe Sinai. Epistola c�tre Romani ne spune clar, c� �i ace�ti oameni au p�c�tuit �i de aceea au 
murit. »De aceea, dup� cum printr-un singur om a intrat p�catul în lume, �i prin p�cat a intrat 
moartea, �i astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricin� c� to�i au p�c�tuit. C�ci 
înainte de Lege p�catul era în lume« (Romani 5, 12 – 13a). 
    Vedem deci c� în 1 Ioan 3, 4 nu poate fi vorba de înc�lcarea Legii. Cuvântul grecesc înseamn� 
f�r�delege �i f�r�delege înseamn� s� nu recuno�ti nici-o autoritate. De aceea se spune c� p�catul 
este f�r�delege �i f�r�delegea este p�cat. De aceea putem în�elege ce spune Cuvântul lui 
Dumnezeu, c� nici-un om nu poate face binele înainte de a se na�te din nou �i de a se întoarce la 
Dumnezeu. 
   Potrivit cu Coloseni 1, 16b, �i multe alte locuri din Sfânta Scriptur�, Domnul Isus, Creatorul, a 
creat pe om ca s�-I slujeasc�. El l-a creat pentru Sine Însu�i. Este deci clar c� omul are voie s� 
fac� numai ceea ce i se încredin�eaz�, �i anume, s� slujeasc� numai Creatorului. Dac� nu face a�a, 
atunci el nu corespunde a�tept�rilor lui Dumnezeu cu privire la el. Deci orice fapt� pe care omul o 
face f�r� s�-i fie încredin�at� de Dumnezeu, orice cuvânt pe care îl roste�te f�r� porunca lui 
Dumnezeu, orice gând care nu corespunde gândurilor lui Dumnezeu este p�cat. 
   Cuvântul lui Dumnezeu ne spune – �i dac� noi ne cunoa�tem pu�in, vom spune c� a�a este -: 
»Toate întocmirile gândurilor din inima lui sunt îndreptate toat� ziua numai spre r�u«. Un om 
care nu este întors la Dumnezeu, care nu a venit la Dumnezeu cu vina �i cu p�catele sale �i care nu 
a primit via�a nou� prin na�terea din nou, nu întreab� ce porunce�te Dumnezeu cu privire la ceea 
ce face, vorbe�te sau gânde�te el. El gânde�te, vorbe�te �i lucreaz� fiind c�l�uzit de voia lui 
proprie. De aceea anticristul care va veni este numit »omul p�catului«, »omul f�r�delegii«, c�ci el, 
a�a cum spune Daniel 11, 36, »va face ce va voi«. 
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   În�elegem astfel ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, �i anume c� omul care nu s-a întors la 
Dumnezeu face numai r�ul �i el va primi plata dup� faptele lui, adic� dup� r�ul care l-a f�cut. 
Vedem în Apocalipsa 20, unde este descris� judecata celor necredincio�i, ce fel de plat� este 
aceasta. »Plata p�catului este moartea« (Romani 6, 23). Moartea este singura plat� pe care o va 
primi omul necredincios atunci când se va înf��i�a înaintea scaunului de judecat� al lui Hristos. 
   În 2 Corinteni 5 se mai spune c� sunt oameni care vor primi plat� pentru binele pe care l-au 
f�cut. Aceasta este valabil pentru cei credincio�i. Acesta este un adev�r minunat, faptul c� înaintea 
scaunului de judecat� al lui Hristos se vor înf��i�a oameni ale c�ror p�cate vor fi v�zute, dar care 
nu vor mai fi pedepsi�i pentru p�catele lor – despre ei se m�rturise�te c� au f�cut lucruri bune �i 
pentru aceasta vor primi o plat�. 
    În 2 Timotei 4, 8, de exemplu, apostolul Pavel spune despre sine �i despre al�ii c� vor primi o 
cunun�. »De acum m� a�tept� cununa neprih�nirii, pe care mi-o va da în „în ziua aceea”, 
Domnul, Judec�torul cel drept. �i nu numai mie, ci �i tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.« În 
Apocalipsa 2 �i 3 Domnul face f�g�duin�e �i promite plat� celor ce vor birui. Exist� deci 
realmente oameni care vor primi o plat�. 
   S-ar putea atunci pune întrebarea: Cum este aceasta în concordan�� cu ceea ce spune Cuvântul 
lui Dumnezeu, c� un om face de la sine însu�i numai r�u, pentru c� totul are loc din necredin�� �i 
neascultare de Dumnezeu, oricât de bun ar p�rea s� fie ceea ce face? 
   În aceast� privin�� am dat deseori exemplul cu o doamn� care angajeaz� o fat� pentru 
între�inerea gospod�riei. Fata vine, se a�eaz� la pian �i începe s� cânte cu d�ruire. Ea cânt� 
minunat, toat� diminea�a. Crede�i c� doamna va spune la prânz: mi-ai pl�cut foarte mult! Sunt 
foarte mul�umit� cu tine!? Dimpotriv�, ea va spune: da, tu cân�i bine. Dar eu nu te-am angajat s� 
cân�i la pian, ci s�-mi aju�i la lucrul în gospod�rie. Nu am nevoie de tine; du-te acas�. – A fost 
p�cat, c� fata a cântat la pian? Nu, dar nu a fost ceea ce i s-a încredin�at s� fac�. 
    Tot a�a un om poate face ceva care este bun în sine însu�i. Dar dac� nu face în ascultare fa�� de 
Acela c�ruia îi datoreaz� ascultarea, atunci este p�cat. 
   S� presupunem c� proprietarul unei firme are un angajat care trebuie s� lucreze cu o anumit� 
ma�in�. Dar el alearg� într-un alt sector �i începe s� lucreze acolo. S-ar putea ca el s� lucreze 
foarte bine acolo. Dar probabil va fi dat afar�, c�ci nu a f�cut lucrarea pe care trebuia s-o fac�. Un 
astfel de om nu poate fi folosit într-o întreprindere organizat�. 
   Etalonul, dac� un om p�c�tuie�te sau nu, const� în faptul dac� el face, vorbe�te �i gânde�te ceea 
ce Domnul, ceea ce Dumnezeu îi spune. Numai atunci el nu p�c�tuie�te, numai atunci este 
ascult�tor. Cuvântul lui Dumnezeu spune c� niciunul care nu este n�scut din nou nu face aceasta. 
To�i lucreaz� fiind c�l�uzi�i de propriile gânduri. 
   �i totu�i sunt oameni care vor primi o plat�. Ei o vor primi »dup� binele pe care-l vor fi f�cut«. 
Aceasta este înaintea scaunului de judecat� partea minunant� a tuturor acelora care cunosc pe 
Domnul Isus, partea credincio�ilor. 
   Da, este adev�rat, un credincios s-a recunoscut c� este un p�c�tos pierdut. Nu exist� nici-un 
credincios care s� nu se fi v�zut a�a �i care s� nu fi recunoscut înaintea lui Dumnezeu c� este un 
p�c�tos pierdut. Dac� cineva nu vine la Dumnezeu �i nu m�rturise�te c� este pierdut �i c� 
Dumnezeu este drept atunci când îl condamn� �i îl arunc� pentru ve�nicie în iad, atunci acela nu 
va primi niciodat� har �i nu va deveni niciodat� credincios. Abia atunci când va m�rturisi înaintea 
lui Dumnezeu c� este un p�c�tos �i c� Dumnezeu este drept atunci când îl judec�, Dumnezeu va 
spune: acesta este primul gând corect pe care îl ai. Acum spui pentru prima dat� cuvinte care sunt 
adev�rate �i despre care Eu �i-am spus s� le crezi. Acum exist� mântuire pentru tine. Aceasta a 
fost prima ta fapt� bun�. Eu am trimis pe Fiul Meu pentru p�c�to�ii pierdu�i, »pentru ca oricine 
crede în El s� nu piar�, ci s� aibe via�a ve�nic�«.  
   A doua fapt� bun� a unui p�c�tos const� în aceea c� el crede Cuvântul lui Dumnezeu �i prin 
credin�� prime�te pe Domnul Isus. Atunci Dumnezeu îi d� via�a ve�nic� �i iertarea p�catelor. »În 
felul acesta avem pace cu Dumnezeu« (Romani 5, 1) �i »am trecut din moarte la via��« (1 Ioan 3, 
14). În Evanghelia dup� Ioan 5, 24, Domnul Isus spune clar: »Adev�rat, adev�rat v� spun c� cine 
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ascult� cuvintele Mele �i crede în Cel care M-a trimis are via�a ve�nic� �i nu vine la judecat�, ci a 
trecut din moarte la via��.« Acest verset con�ine adev�ruri a�a de adânci, c� trei c�r�i din Cuvântul 
lui Dumnezeu trateaz� ce se cuprinde în el. (Evanghelia dup� Ioan: via�a ve�nic�, Epistola c�tre 
Romani: eliberarea de judecat�, Epistola c�tre Efeseni: trecerea din moarte la via��). Afl�m din el 
care este drumul pe care un om poate fi mântuit de Dumnezeu. »Cine aude Cuvântul Meu«, spune 
Domnul Isus, deci cine aude cuvântul Domnului Isus, Îl crede �i Îl prime�te. În al doilea rând: »... 
�i crede în Cel care M-a trimis«, deci crede ce a spus Tat�l, �i anume: »Acesta este Fiul Meu 
Preaiubit în care Mi-am g�sit pl�cerea, de El s� asculta�i.« Putem citi aceasta în Evanghelia dup� 
Matei 17, par�ial în Evanghelia dup� Luca 9, 35 �i în Evanghelia dup� Marcu 9, 7. Dar în 
Evanghelia dup� Matei 17, 5 se spune textual a�a. Cine crede ce a spus Dumnezeu Tat�l despre 
Domnul Isus, �i anume c� El este Fiul Lui �i de El trebuie s� ascult�m, �i cine apoi crede cuvintele 
Domnului Isus, acela »are via�a ve�nic� �i nu vine la judecat�, ci a trecut din moarte la via��« 
(Ioan 5, 24). 
   În mijlocul acestui verset este o realitate minunat�! Oricine a mers pe acest drum nu vine la 
judecat�. Este adev�rat, el trebuie s� apar� înaintea scaunului de judecat� al lui Hristos, a�a cum 
am v�zut în 2 Corinteni 5, 10, dar el nu va fi judecat. De ce nu? Citim în 2 Corinteni: »Pe Cel ce 
nu a cunoscut nici-un p�cat (pe Domnul Isus), El (Dumnezeu) L-a f�cut p�cat pentru noi, pentru 
ca noi s� devenim neprih�nirea lui Dumnezeu în El«. Iar în 1 Petru 2, 24 citim: »... El a purtat 
p�catele noastre în trupul S�u pe lemn«. Acesta este lucrul minunat pe care îl citim în Evanghelia 
dup� Ioan 3, 16: »Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul S�u Fiu, pentru ca 
oricine crede în El s� nu piar�, ci s� aib� via�a ve�nic�«. Dumnezeu a trimis pe Fiul S�u �i 
Domnul Isus a mers la cruce, �i acolo a purtat p�catele noastre. Dumnezeu Însu�i le-a pus asupra 
Lui, p�catele tuturor acelora despre care Domnul Isus �tia c� Îl vor primi cândva. Dumnezeu L-a 
f�cut acolo p�cat, ca �i cum El ar fi fost izvorul din care ie�eau toate faptele p�c�toase. 
Dumnezeu, care �tia cine va crede mai târziu în El, L-a judecat în locul acestor oameni, a�a c� 
Dumnezeu poate spune: dac� te refugiezi la Mine �i prin credin�� prime�ti pe Fiul Meu, atunci 
pentru tine nu mai exist� judecat�; c�ci toate p�catele tale �i judecata asupra lor a purtat-o Domnul 
Isus în trupul S�u pe lemnul crucii. 
   Dumnezeu nu pedepse�te niciodat� de dou� ori pe un p�cat. Dumnezeu este drept, des�vâr�it de 
drept, �i ar fi nedrept s� pedepseasc� un p�cat de dou� ori. De aceea Domnul Isus poate spune aici 
c� cine crede în El nu vine la judecat�. Nu mai exist� judecat� pentru el, a�a cum spune �i în 
Romani 8, 1: »Nu mai este nici-o osândire pentru cei ce sunt în Hristos«. 
   Dar Ioan 5, 24 spune �i mai clar: el are via�a ve�nic� �i a trecut din moarte la via��. Aceasta 
dovede�te în mod des�vâr�it c� pentru un credincios nu mai este judecat�. Sentin�a de judecat� 
sun� astfel: plata p�catului este moartea. Acela�i lucru îl g�sim în Apocalipsa 20, 12b: »�i mor�ii 
au fost judeca�i dup� faptele lor, dup� cele ce erau scrise în c�r�ile acelea«. Dup� aceea se spune 
c� ei au fost arunca�i în iazul de foc. »Aceasta este moartea a doua. Oricine nu a fost g�sit scris în 
cartea vie�ii, a fost aruncat în iazul de foc« (Apocalipsa 20, 13-15). 
   Cuvântul lui Dumnezeu spune deci c� plata p�catului este moartea. Prin aceasta se în�elege în 
primul rând moartea trupului, a�a cum spune �i în Epistola c�tre Romani 5, 12: »... prin p�cat a 
intrat moartea, �i astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru c� to�i au p�c�tuit«. 
Dac� ar exista pe p�mânt un om care niciodat� nu a p�c�tuit �i niciodat� nu va p�c�tui, atunci el 
nu va muri. Dar aceast� moarte nu este judecata final�. Mor�ii vor învia �i apoi va urma judecata 
celor necredincio�i înaintea mareului tron alb. �i ce pedeaps� vor primi ei? Ei vor fi arunca�i în 
marea de foc, aceasta înseamn� desp�r�ire ve�nic� de Dumnezeu, de Izvorul vie�ii. S� fii ve�nic 
sub judecata lui Dumnezeu, în întuneric, aceasta este moartea a doua. 
    Cine va exercita judecata? Am v�zut deja în Evanghelia dup� Ioan 5, 22 �i 27, precum �i în 
Faptele Apostolilor 17, 31: Domnul Isus este Cel ce face judecata. Dar El spune aici c� acela care 
crede în El, a trecut din moarte la via�� �i a primit via�a ve�nic�. Asta înseamn� c� el a trecut din 
domeniul judec��ii în domeniul unde nu este judecat�. Judec�torul, care va rosti sentin�a mor�ii 
ve�nice pentru cei necredincio�i, ne asigur� deja ast�zi, c� oricine crede în El nu va fi judecat. El 
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Însu�i le d� via�a ve�nic�, adic� via�� care nu se va sfâr�i niciodat�. Este imposibil ca cineva, care 
a primit via�� de la Domnul Isus, s� mai fie pedepsit; c�ci pedeapsa ar fi moartea, dar via�a 
ve�nic� nu poate avea un sfâr�it. 
    �i în Epistola c�tre Romani 8, 1 citim: »Acum dar nu este nici-o condamnare pentru cei ce sunt 
în Isus Hristos«. 
   G�sim aici realitatea important�, c� cei credincio�i, când se vor înf��i�a înaintea scaunului de 
judecat� al lui Hristos, nu vor fi condamna�i. Nu pentru c� nu au f�cut nici-un p�cat! �i pentru cei 
credincio�i este valabil faptul c� pân� în momentul când s-au n�scut din nou au f�cut permanent 
p�cate. �i fiecare credincios trebuie s� m�rturiseasc� despre sine însu�i, c� dup� întoarcerea sa la 
Dumnezeu a înf�ptuit o mul�ime de p�cate. �i dac� lu�m etalonul oferit de Cuvântul lui 
Dumnezeu (1 Ioan 3, 4), �i anume c� orice fapt�, f�cut� de mine, orice cuvânt, pe care îl rostesc, 
orice gând, pe care îl am, desconsiderând autoritatea Domnului asupra mea �i faptul c� în toate 
trebuie s� fiu ascult�tor de El, este p�cat, atunci orice credincios �tie – eu �tiu despre mine însumi 
– c� dup� întoarcerea sa la Dumnezeu a f�cut mii �i milioane de p�cate. 
    Cuvântul lui Dumnezeu spune c� Domnul Isus a purtat toate aceste p�cate în trupul S�u. În 
momentul în care eu m-am refugiat la El, El mi-a dat via�a �i prin aceasta m-a asigurat c� nu am 
de ce s� m� mai tem de judecat�. El, Judec�torul care decide asupra vie�ii �i asupra mor�ii, m-a 
declarat deja acum liber. El mi-a dat via�a �i prin aceasta m-a scos din domeniul mor�ii, unde vor 
fi trimi�i to�i aceia care nu-L au. 
    Urmeaz� marea întrebare: De ce atunci un credincios trebuie s� se înf��i�eze înaintea scaunului 
de judecat� al lui Hristos? Da, se spune »înf��i�eze« �i nu »judecat«. Despre cei necredincio�i se 
spune c� vor fi judeca�i. Pentru cel credincios este valabil: »... nu va veni la judecat�« (Ioan 5, 
24), dar el trebuie s� se înf��i�eze, s� fie descoperit. 
   Odat� am fost la o �edin�� de judecat�, ca martor, nu ca acuzat. Toat� starea de lucruri �i toat� 
comportarea mea a fost discutat� �i analizat�. Contribu�ia mea a fost numai pentru clarificarea 
lucrurilor, c�ci eu am fost nevinovat, vinovatul fiind persoana cealalt�. 
    Aici g�sim acela�i lucru. �tiu c� sunt mul�i copii ai lui Dumnezeu care nu în�eleg aceasta �i le 
este fric� s� se înf��i�eze înaintea scaunului de judecat� al lui Hristos. Îns� eu pot spune despre 
mine, c� eu – ca �i apostolul Pavel – am dorin�a s� stau înaintea scaunului de judecat� al lui 
Hristos, ca acolo s� fiu descoperit pe deplin �i s� v�d totul. Voi vedea acolo toate p�catele, pe care 
le-am f�cut înainte �i dup� întoarcerea mea la Domnul: toate faptele mele f�cute în neascultare de 
Domnul. Voi recunoa�te c� au fost p�cate. Tot a�a va fi cu cuvintele �i cu gândurile mele: tot ce 
am spus, sau am gândit f�r� a fi dependent de Domnul, toate miliardele de gânduri vor fi 
descoperite. 
   Lucrul minunat va fi îns�, c� eu voi vedea toate acestea, dar totodat� voi vedea c� Domnul Isus 
a purtat toate aceste p�cate îngrozitoare �i toat� pedeapsa pentru ele în trupul S�u pe lemn, �i abia 
atunci voi în�elege cu adev�rat cât de mult a f�cut El pentru mine, ce pre� a pl�tit pentru mântuirea 
mea, cât a suferit, ca eu s� pot fi mântuit. Abia atunci voi în�elege pe deplin ce înseamn� cuvintele 
minunate din Epistola c�tre Galateni 2, 20b: »Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit �i S-a dat pe Sine 
pentru mine«. Va putea oare s� m� umple de fric� faptul c� voi recunoa�te ce dragoste minunat� a 
avut Domnul Isus pentru mine, din ce stare m-a salvat �i cât de mult Îi datorez? O, nu, nu pot 
decât s� am dorin�a s� v�d clar în ce stare nenorocit� am fost, care ar fi fost soarta mea, dac� 
Domnul Isus nu ar fi murit pentru mine, �i s� recunosc pe deplin ce dragoste a fost în inima Lui 
atunci când a mers la crucea Golgota, ca s� moar� pentru mine, El, Cel care a purtat p�catele mele 
în trupul S�u pe cruce! 
   Este a�a cum Domnul Însu�i spune în Evanghelia dup� Luca 7, 47: »P�catele ei, care sunt 
multe, sunt iertate; c�ci a iubit mult. Dar cui i se iart� pu�in, iube�te pu�in«. Dac� a� �ti c� 
Domnul Isus mi-a iertat o mie de p�cate, f�r� îndoial� I-a� fi recunosc�tor. Dar când v�d c� nu au 
fost o mie, ci poate zece miliarde, sau mai mult, cât de mare va fi atunci recuno�tin�a mea! Cât de 
minunat� va deveni dragostea Lui fa�� de mine atunci când v�d c� dragostea Lui pentru mine L-a 
f�cut s� poarte aceste zeci de miliarde de p�cate în trupul S�u sfânt, �i c� Acela, care nu a 
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cunoscut p�catul, le-a luat de bun� voie asupra Sa �i a purtat judecata lui Dumnezeu asupra lor, 
pentru c� m-a iubit �i nu a vrut ca eu s� merg la pierzare! 
    Aceasta avem noi aici. �i cine în�elege aceasta, acela va dori clipa când se va înf��i�a înaintea 
scaunului de judecat� al lui Hristos, când va vedea totul, a�a cum Domnul Isus totdeauna a v�zut, 
�i va judecata totul, a�a cum Domnul Isus Însu�i judec� totul, a�a c� gândurile lui vor fi în deplin� 
concordan�� cu gândurile Domnului. Sunt convins c� în via�a mea sunt lucruri pe care eu le 
apreciez altfel decât o face Domnul Isus, lucruri despre care am gândit c� sunt bune, dar care nu 
pot sta înaintea ochilor Domnului Isus, c�ci eu am fost c�l�uzit de motive gre�ite. 
   Dac� trebuie s� apreciez pe cineva, atunci de cele mai multe ori v�d mai clar lucrurile care-l 
privesc pe el; cu privire la mine însumi m� pot în�ela. În Epistola c�tre Evrei 4, 12 citim despre 
Cuvântul lui Dumnezeu, da, despre Dumnezeu Însu�i, c� »judec� sim�irile �i gândurile inimii«, �i 
c� Cuvântul lui Dumnezeu p�trunde pân� acolo c� desparte sufletul �i duhul, asta înseamn� c� 
Cuvântul lui Dumnezeu, c� Domnul Însu�i judec� nu numai faptele �i cuvintele noastre, ci �i 
gândurile noastre, �i chiar izvorul din care ies aceste gânduri. Vin ele din suflet, sau din duh? 
   S� d�m un exemplu: acum v� vorbesc. De ce stau eu aici? Cu adev�rat numai din ascultare �i 
dragoste fa�� de El? Sau este poate mândrie, ca s� ar�t cât de bine pot vorbi �i cât de multe �tiu? 
Domnul judec� aceasta. Eu m� pot în�ela cu privire la mine însumi. Eu pot fi orbit cu privire la 
mine însumi. Dar El vede foarte exact. Înaintea scaunului de judecat� al lui Hristos voi vedea �i 
eu. Acolo voi recunoa�te exact realitatea, adic� a�a cum Domnul Isus a v�zut-o totdeauna. Abia 
din acel moment voi avea p�rt��ie des�vâr�it� cu El. Un so� �i o so�ie nu pot avea p�rt��ie într-o 
anumit� problem�, atâta timp cât ei gândesc diferit asupra ei. P�rt��ia este abia atunci prezent�, 
când gândurile lor sunt în concordan��. 
    Tot a�a este cu Domnul Isus �i cu noi, �i astfel noi cei credincio�i putem mul�umi Domnului c� 
ne vom înf��i�a înaintea scaunului de judecat� al lui Hristos; c�ci numai prin aceasta vom fi în 
chip des�vâr�it una cu El pentru ve�nicie. Atunci vom vedea pe deplin cât de mare este dragostea 
�i harul Domnului. 
   Dup� ce am v�zut ce înseamn� pentru noi cei credincio�i s� ne înf��i��m înaintea scaunului de 
judecat� al lui Hristos, vrem s� vedem acum alte dou� aspecte ale scaunului de judecat� al lui 
Hristos. Citim de mai multe ori în Cuvântul lui Dumnezeu c� Domnul Isus este gata s� judece vii 
�i mor�ii. Vrem s� ne ocup�m mai întâi cu judecata celor vii. 
   Ieri �i alalt�ieri am v�zut deja c� Domnul va veni din cer ca s� judece pe cei vii din Europa de 
vest. El va nimici toat� armata Europei de vest �i va arunca pe conduc�torii ei de vii în iad. În 
continuare va avea loc judecata împ�ratului nordului �i a Rusiei. Aceasta a fost o parte a judec��ii 
celor vii. 
   În Evanghelia dup� Matei 25 citim ceva care va avea loc probabil dup� judecata Rusiei 
(Ezechiel 38 �i 39). »Când va veni Fiul Omului în slava Sa, cu to�i sfin�ii îngeri, va �edea pe 
scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va desp�r�i pe 
unii de al�ii cum desparte p�storul oile de capre; �i va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga 
Lui. Atunci Împ�ratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veni�i binecuvânta�ii Tat�lui Meu de 
mo�teni�i împ�r��ia care va fost preg�tit� de la întemeierea lumii. C�ci am fost fl�mând, �i Mi-a�i 
dat de mâncat; Mi-a fost sete, �i Mi-a�i dat de b�ut; am fost str�in, �i M-a�i primit; am fost gol, �i 
M-a�i îmbr�cat; am fost bolnav, �i a�i venit s� M� vede�i; am fost în temni��, �i a�i venit pe la 
Mine.”Atunci cei neprih�ni�i îi vor r�spunde: »Doamne, când Te-am v�zut noi fl�mând, �i �i-am 
dat s� m�nânci? Sau fiindu-�i sete, �i �i-am dat de b�ut? Când Te-am v�zut noi str�in, �i Te-am 
primit? Sau gol, �i Te-am îmbr�cat? Când Te-am v�zut noi bolnav sau în temni��, �i am venit pe 
la Tine?” Drept r�spuns, Împ�ratul le va zice: „Adev�rat v� spun c�, ori de câte ori a�i f�cut 
aceste lucruri unuia din ace�ti foarte neînsemna�i fra�i ai Mei, Mie Mi le-a�i f�cut.” 
   Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duce�i-v� de la Mine, blestema�ilor, în focul cel ve�nic, 
care a fost preg�tit diavolului �i îngerilor lui! C�ci am fost fl�mând, �i nu Mi-a�i dat s� m�nânc; 
Mi-a fost sete, �i nu Mi-a�i dat s� beau; am fost str�in, �i nu M-a�i primit; am fost gol, �i nu M-a�i 
îmbr�cat; am fost bolnav �i în temni��, �i nu a�i venit pe la Mine.” Atunci Îi vor r�spunde �i ei: 
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„Doamne, când Te-am v�zut noi fl�mând sau fiindu-�i sete, sau str�in, sau gol, sau bolnav, sau 
în temni��, �i nu �i-am slujit?” �i El, drept r�spuns, le va zice: „Adev�rat v� spun c�, ori de câte 
ori nu a�i f�cut acest lucru unuia dintre ace�ti foarte neînsemna�i fra�i ai Mei, Mie nu Mi le-a�i 
f�cut.” �i ace�tia vor merge în pedeapsa ve�nic�, iar cei neprih�ni�i vor merge în via�a ve�nic�.« 
(Matei 25, 31-46). 
   Vedem aici o alt� înf��i�are înaintea scaunului de judecat� al lui Hristos. Dar aceast� înf��i�are 
nu este în acela�i loc cu înf��i�area celor credincio�i. Înf��i�area celor credincio�i are loc în cer, 
dup� ce au fost în�l�a�i în slav�. Dup� ce am primit trupurile noastre noi – trupuri asemenea 
trupului slavei Sale (Filipeni 3, 21) – dup� ce am ajuns în casa Tat�lui �i dup� ce vom avea deja 
cununile de aur pe capetele noastre �i vom �edea pe tron, a�a cum spune Apocalipsa 4, 4, noi cei 
credincio�i ne vom înf��i�a înaintea scaunului de judecat� al lui Hristos. În felul acesta orice 
team� c� s-ar putea s� fim condamna�i este exclus�. Cum ar fi posibil ca, dup� ce am intrat în casa 
Tat�lui �i am fost îmbr�ca�i cu toat� slava Domnului s� fim arunca�i afar�? Nu, este imposibil! 
   La scurt timp dup� înf��i�area celor credincio�i, Domnul va veni pe acest p�mânt ca s� exercite 
judecata asupra Europei de vest �i asupra Rusiei; la aceasta se adaug� judecata prezentat� în Matei 
25. Vedem c� aceast� judecat� va avea loc pe p�mânt, când Fiul Omului va veni în slava Sa – nu 
Fiul lui Dumnezeu, ci Fiul Omului. Desigur, Fiul Omului este Fiul lui Dumnezeu; El este 
Dumnezeu Fiul. Dar El este v�zut aici ca om. El vine deci în slava Sa pe p�mânt, a�a cum ne 
spune Filipeni 2, 20 - 11, �i orice genunchi se va pleca înaintea Lui �i orice limb� va m�rturisi c� 
El este Domnul. Atunci va începe s� domneasc�, va instaura împ�r��ia Sa, minunata împ�r��ie de 
o mie de ani, despre care se vorbe�te foarte mult în Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, când va veni 
în slava Sa �i to�i îngerii împreun� cu El, El va �edea pe tronul Lui de slav� �i »toate neamurile 
vor fi adunate înaintea Lui«. 
   �i aceasta arat� clar c� este judecata celor vii. În moarte nu mai sunt neamuri. Dac� cineva care 
locuie�te în Germania moare, el nu mai este german. �i un olandez odat� cu moartea înceteaz� s� 
mai fie un olandez. Dac� un iudeu moare, dup� moarte el nu mai este iudeu. În starea ve�nic� 
(Apocalipsa 21) se spune despre cei credincio�i: Dumnezeu locuie�te împreun�  cu oameni i  
(versetul 3). Acolo nu mai sunt diferen�ieri. În capitolul 20, unde este vorba de judecata celor 
necredincio�i, se spune c� mor � i i  stau înaintea marelui tron alb. Împ�r�irea în na�ionalit��i este 
rezultatul p�catului; la începutul omenirii nu a existat aceast� împ�r�ire. La câteva sute de ani 
dup� potop, când au început s� construiasc� turnul Babel, ca s�-�i fac� un nume, �i ca o for�� unit� 
s� se împotriveasc� lui Dumnezeu, Dumnezeu a dat oamenilor ca pedeaps� diversele limbi �i i-a 
împ�r�it în na�iuni. Dup� moarte va înceta s� mai existe aceast� împ�r�ire. 
   Când Domnul Isus va fi venit din cer ca s� nimiceasc� Europa de vest, Rusia �i popoarele din 
jurul Palestinei, respectiv s� le judece, atunci El va �edea pe tronul S�u �i toate na�iunile vor fi 
aduse înaintea Lui. Dar ele nu vor fi judecate pentru p�catele lor, ci dup� felul cum s-au comportat 
cu fra�ii Împ�ratului (Matei 25, 40). Nu se spune »fra�ii Domnului«, ci Împ�ratul spune »fra�ii 
Mei«. Aceasta este important. 
   Domnul ca Împ�rat este Împ�ratul iudeilor. El este Împ�ratul poporului de pe p�mânt al lui 
Dumnezeu, �i El are fra�i, care dup� r�pirea Adun�rii vor ie�i �i vor vesti Evanghelia Împ�r��iei, 
a�a cum spune Domnul în Evanghelia dup� Matei 24, 14: »Evanghelia aceasta a Împ�r��iei va fi 
propov�duit� în toat� lumea, ca s� slujeasc� de m�rturie tuturor oamenilor. Atunci va veni 
sfâr�itul.« Ace�ti iudei din cele dou� semin�ii ale lui Iuda �i Beniamin, care se vor rena�te prin 
ac�iunea deosebit� a Duhului lui Dumnezeu, dup� ce Adunarea va fi în cer, vor vesti câ�iva ani – 
probabil trei ani �i jum�tate, cel mult �apte ani – Evanghelia în toat� lumea – nu Evanghelia care 
se veste�te acum, ci Evanghelia pe care o vestea Ioan Botez�torul �i Domnul Isus: »Poc�i�i-v�, 
c�ci împ�r��ia cerurilor este aproape« (Matei 3, 2 �i 4, 17). În ace�ti pu�ini ani vor vesti 
Evanghelia în toat� lumea, ceea ce noi credincio�ii nu am putut s� facem în 2000 de ani. 
   Ei vor fi foarte prigoni�i. Citim în Apocalipsa 13 c�, c�petenia împ�r��iei romane va prigoni 
pân� la moarte pe cei credincio�i din acest timp (versetul 7). Ei vor vesti deci Evanghelia cu riscul 
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vie�ii lor. Domnul judec� aici na�iunile dup� felul cum au primit pe ace�ti vestitori; c�ci vestitorii 
sunt fra�ii Împ�ratului. 
   Se poate spune c� aici este vorba de atitudinea na�iunilor fa�� de iudei; c�ci dac� acum iudeii 
sunt pu�i la o parte de Dumnezeu �i stau sub judecata Sa – ei r�mân totu�i poporul p�mântesc al 
lui Dumnezeu �i Dumnezeu Se va r�zbuna pe to�i cei ce se ridic� împotriva iudeilor. Dar aici este 
vorba în mod deosebit de timpul de dup� r�pirea Adun�rii, timp în care r�m��i�a credincioas� va 
vesti Evanghelia. 
   Acum în�elegem cuvintele Împ�ratului. Aceia care au primit pe ace�ti vestitori – cu riscul vie�ii 
lor – i-au vizitat în închisori, i-au îngrijit, atunci când au fost bolnavi, le-au dat mâncare, atunci 
când le-a fost foame, vor intra în împ�r��ie. »Mo�teni�i împ�r��ia care v-a fost preg�tit� de la 
întemeierea lumii« (versetul 34b). Aceasta este împ�r��ia minunat� de o mie de ani, când pustia va 
înflori ca o gr�din�, când nu va mai fi nici-o boal�, când nu va mai muri nimeni, cu excep�ia c� a 
p�c�tuit. Vor tr�i acolo unde blestemul va fi înl�turat de pe p�mânt �i unde Domnul va domni în 
neprih�nire. 
    Dar aceia care nu vor primi pe ace�ti vestitori vor fi omorâ�i. Vor fi pierdu�i pentru ve�nicie, 
c�ci Domnul spune: »Ace�tia vor merge în pedeapsa ve�nic�, iar cei neprih�ni�i vor merge în 
via�a ve�nic�« (versetul 46). 
   Ca s� în�elegem clar aceasta, trebuie s� ne gândim cum vor fi atunci împrejur�rile. Când cineva 
din Milspe sau Schwelm va primi Evanghelia, asta înseamn� c� va veni la Dumnezeu cu vina �i cu 
p�catele sale �i prin credin�� va primi pe Domnul Isus, împrejur�rile exterioare nu se vor schimba 
mult pentru el. În Germania, sau în Olanda nu este a�a c�, cineva care se întoarce la Dumnezeu 
este prigonit, aruncat în închisoare, sau condamnat la moarte. Aceasta era în timpul imperiului 
roman �i la noi în timpul Reformei, dar acum nu mai este a�a. 
   Când îns� Adunarea va fi r�pit� �i împ�ratul roman va batjocori pe Dumnezeu �i împreun� cu 
tovar��ii lui, cu anticrist, cu omul p�catului, omul f�r�delegii, va st�pâni, oricine se va declara 
public de partea drepturilor lui Dumnezeu, acela va fi prigonit pân� la moarte, c�ci anticrist însu�i 
se va a�eza în Templu (2 Tesaloniceni 2, 4) �i va cere s� i se aduc� adorare, spunând c� el este 
Dumnezeu, a�a c� va fi un mare pericol pentru cei ce vor m�rturisi pe Hristos. De aceea vor fi 
pu�ini aceia care vor primi pe ace�ti vestitori, numai cei ce vor crede mesajul adus de ei �i vor 
recunoa�te c� vestitorii aduc Evanghelia Împ�r��iei. De aceea to�i cei care vor primi în timpul 
acela aceast� Evanghelie, vor intra în împ�r��ie. 
   Dac� în aceast� sal� sunt oameni care nu s-au întors la Dumnezeu �i nici nu se vor întoarce, 
dup� r�pirea bisericii nu vor mai avea ocazia s-o fac�. To�i aceia care în timpul harului au auzit 
Evanghelia �i nu au primit-o, au pierdut ocazia care le-a fost oferit�. 2 Tesaloniceni 2, 11 – 12 ne 
spune c� Dumnezeu Însu�i »le trimite o lucrare de r�t�cire, ca s� cread� o minciun�; pentru ca 
to�i cei ce nu au crezut adev�rul, ci au g�sit pl�cere în nelegiuire, s� fie osândi�i«. Aceasta o face 
Acela�i Dumnezeu, despre  care am citit în 2 Corinteni 5: »�i toate lucrurile acestea sunt de la 
Dumnezeu, care ne-a împ�cat cu El prin Isus Hristos, �i ne-a încredin�at slujba împ�c�rii; c� 
adic�, Dumnezeu era în Hristos, împ�când lumea cu Sine, ne�inându-le în socoteal� p�catele lor, 
�i ne-a încredin�at nou� propov�duirea acestei împ�c�ri. Noi dar, suntem trimi�i împuternici�i ai 
lui Hristos, �i ca �i cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, v� rug�m fierbinte, în Numele lui 
Hristos: Împ�ca�i-v� cu Dumnezeu!« (2 Corinteni 5, 18 – 20). 
    Acela�i Dumnezeu, care ast�zi roag� cu st�ruin�� pe oameni: »Împ�ca�i-v� cu Dumnezeu!«, 
care acum se pleac� spre p�c�tos, ca »s�-i dea via�a«: Împac�-te! Salveaz�-te!, Acela�i Dumnezeu 
te va împiedica s� te întorci la Dumnezeu, dac� nu ai f�cut-o pân� atunci. El va trimite un duh de 
r�t�cire. El, Cel Atotputernic, va face ca oricine nu a primit acum Evanghelia, s� cread� atunci o 
minciun�, �i nu adev�rul. Atotputernicia lui Dumnezeu va împiedica atunci ca cineva s� se mai 
poat� mântui. 
    Acelora îns�, care în timpul nostru nu au auzit Evanghelia, li se va vesti Evanghelia Împ�r��iei. 
Asta înseamn� c� în ��rile noastre civilizate – de exemplu Olanda, Germania, Belgia, Anglia, 
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Elve�ia – se vor întoarce foarte pu�ini la Dumnezeu, dar în ��rile în care Evanghelia nu a fost 
cunoscut�, ca de exemplu China, India sau Africa, mul�i vor putea veni la Dumnezeu. 
   Mul�umiri fie aduse lui Dumnezeu c�ci în Apocalipsa 7, 9 citim c� va fi »o mare mul�ime« care 
va primi atunci Evanghelia. Ei vor putea atunci face aceasta pentru c� nu au respins Evanghelia 
Harului, care se veste�te acum. 
   Aceasta este deci judecata celor vii: to�i cei care nu au primit Evanghelia Împ�r��iei, care nu au 
murit în judecata f�cut� Europei de vest, sau în judecata Rusiei, vor fi judeca�i aici. To�i aceia care 
nu au fost n�scu�i din nou, �i prin aceasta au dovedit c� nu au primit pe vestitorii Evangheliei 
Împ�r��iei �i nu i-au îngrijit – ceea ce ar fi fost cu riscul vie�ii -, vor fi omorâ�i, iar ceilal�i vor intra 
în Împ�r��ia de o mie de ani. 
   Ajungem la cea de-a treia înf��i�are înaintea scaunului de judecat� al lui Hristos. Ea are loc o 
mie de ani mai târziu �i va fi ultima înaintea st�rii ve�nice, ultimul act f�cut în timp. Timpul a 
început atunci când Dumnezeu a creat cerurile �i p�mântul, când a creat pe om, a�a cum citim la 
sfâr�itul capitolului 1 din Geneza. Cât timp a trecut de la crearea cerurilor �i a p�mântului �i pân� 
la crearea omului nu �tim. Nu ne este f�cut cunoscut. �tim numai c� Dumnezeu a creat pe om 
acum aproximativ 6.000 de ani în urm�, orice ar putea spune cei necredincio�i împotriv�. 
   În Apocalipsa 20 g�sim judecata final�, ultima zi, a�a cum o nume�te Scriptura. Realmente este 
ultima zi a lumii în starea ei actual�, ultima zi a omenirii ca oameni naturali pe p�mânt. 
   În capitolul 19 citim despre venirea Domnului pe p�mânt, ca s� nimiceasc� împ�r��ia roman�. 
La începutul capitolului 20 g�sim: »El a pus mâna pe balaur, pe �arpele cel vechi, care este 
diavolul �i satana, �i l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo, �i a 
pecetluit intrarea deasupra lui, ca s� nu mai în�ele Neamurile, pân� se vor împlini cei o mie de 
ani«. În versetul 4: »�i am v�zut ni�te scaune de domnie; �i celor ce au �ezut pe ele li s-a dat 
judecata. �i am v�zut sufletele celor ce li se t�iase capul din pricina m�rturiei lui Isus �i din 
pricina Cuvântului lui Dumnezeu, �i ale celor ce nu se închinaser� fiarei �i icoanei ei, �i nu 
primiser� semnul ei pe frunte �i pe mân�. Ei au înviat �i au împ�r��it cu Hristos o mie de ani.« 
   Citim apoi: »Ceilal�i mor�i nu au înviat pân� nu s-au sfâr�it cei o mie de ani. Aceasta este întâia 
înviere. Ferici�i �i sfin�i sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte nu are 
nici-o putere; ei vor fi preo�i ai lui Dumnezeu �i ai lui Hristos �i vor împ�r��i cu El o mie de ani« 
(versetele 5 – 6). 
   Aici se face diferen�ierea între »prima« înviere �i cealalt� înviere, care nu este numit� »a doua 
înviere«. C�ci cei ce au parte de întâia înviere nu vor putea avea parte de o a doua moarte, în timp 
ce ea, moartea, va avea putere de st�pânire asupra celorla�i. 
   Afl�m din 1 Corinteni 15 cine are parte de prima înviere �i cine are parte de a doua înviere. 
»Dar acum, Hristos a înviat din mor�i, pârga celor adormi�i. C�ci dac� moartea a venit prin om, 
tot prin om a venit �i învierea mor�ilor. �i dup� cum to�i mor în Adam, tot a�a, to�i vor învia în 
Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt 
ai lui Hristos. La urm�, va veni sfâr�itul, când El va da Împ�r��ia în mâinile lui Dumnezeu Tat�l, 
dup� ce va fi nimicit orice domnie, orice st�pânire �i orice putere. C�ci trebuie ca El s� 
împ�r��easc� pân� va pune pe to�i vr�jma�ii sub picioarele Sale. Vr�jma�ul cel din urm�, care va 
fi nimicit, va fi moartea« (versetele 20 – 26). 
   G�sim aici ordinea în care are loc învierea; »Cel dintâi – „pârga”- Hristos«. �tim c� aceasta a 
avut loc acum aproape 2.000 de ani în urm�. »... apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos«. 
Din acest »apoi« s-au scurs aproape 2.000 de ani �i se va împlini atunci când va veni El s� ia pe 
to�i ai Lui �i s� trezeasc� pe cei ce au adormit în Hristos. 1 Corinteni 15 �i 1 Tesaloniceni 4: cei 
mor�i vor fi trezi�i f�r� a fi supu�i putrezirii. Noi vom fi transforma�i �i astfel vom întâmpina pe 
Domnul în v�zduh. 
   În Apocalipsa 20 citim c� cei credincio�i, care dup� r�pirea Adun�rii au fost omorâ�i din cauza 
prigonirii, vor învia la începutul Împ�r��iei de o mie de ani, deci când Domnul va veni cu noi pe 
p�mântul acesta ca s� exercite judecata. Ace�tia sunt »cei ce sunt ai lui Hristos, la venirea Lui«. 
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   »La urm�, va veni sfâr�itul« (1 Corinteni 15, 24). Acest »la urm�« cuprinde o mie de ani, tot a�a 
cum »apoi« dureaz� de aproape 2.000 de ani. �i când va fi sfâr�itul? Citim: » Vr�jma�ul cel din 
urm�, care va fi nimicit, va fi moartea« (1 Corinteni 15, 26). Aceasta înseamn� deci: când moartea 
va fi nimicit�, atunci a venit sfâr�itul. Atunci va învia a doua grup�, to�i cei care nu sunt ai lui 
Hristos �i despre care se spune în Apocalipsa 20 c� moartea are putere asupra lor (versetul 6). 
   Revenim la Apocalipsa 20: »�i am v�zut pe mor�ii, mari �i mici, stând în picioare înaintea 
scaunului de domnie. Ni�te c�r�i au fost deschise. �i a fost deschis� �i o alt� carte, care este 
cartea vie�ii. �i mor�ii – accentuez, mor�ii, nu unii mor�i, ci to�i mor�ii care se vor g�si atunci – au 
fost judeca�i dup� faptele lor, dup� cele ce erau scrise în c�r�ile acelea. Marea a dat înapoi pe 
mor�ii care erau în ea; Moartea �i Locuin�a mor�ilor au dat înapoi pe mor�ii care erau în ele. 
Fiecare a fost judecat dup� faptele lui. �i Moartea �i Locuin�a mor�ilor au fost aruncate în iazul 
de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine nu a fost g�sit scris în cartea vie�ii, a fost 
aruncat în iazul de foc« (Apocalipsa 20, 12 – 15). 
   Acesta este ultimul act pe acest p�mânt, în universul acesta, a�a cum este el acum, ultimul act în 
timp �i ultima înf��i�are înaintea scaunului de judecat� al lui Hristos. El este v�zut ca un scaun 
mare �i alb, ceea ce înseamn� c� aici se va face judecata într-o sfin�enie �i cur��ie des�vâr�it�. Pe 
el �ade Unul »dinaintea C�ruia p�mântul �i cerul au fugit, �i nu s-a mai g�sit loc pentru ele«. Ne 
gândim la ceea ce am g�sit scris în Evanghelia dup� Ioan 5, 22, 27 – 30 �i în Faptele Apostolilor 
17, 31, c� Domnul Isus ca Fiu al Omului este Cel ce �ade pe acest scaun de domnie. Slava Lui va 
fi a�a de mare, c� p�mântul �i cerul vor fugi, iar mor�ii, mari �i mici, vor sta înaintea scaunului ca 
s� fie judeca�i. 
   Exist� deci o zi, în care to�i mor�ii vor fi judeca�i. Îns� numai cei necredincio�i vor fi atunci în 
moarte; to�i credincio�ii au fost învia�i la prima înviere. Pe tot parcursul Împ�r��iei de o mie de ani 
nu va mai muri nici-un credincios, da, nici m�car cei necredincio�i, cu excep�ia cazului c� vor 
p�c�tui public împotriva Domnului Isus. În Psalmul 101, 8 citim c� în fiecare diminea�� se va face 
judecata, ca fiecare care s-a împotrivit Domnului s� fie pedepsit cu moartea. Isaia 66, 24 spune: 
»�i când vor ie�i, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au r�zvr�tit împotriva Mea«. 
Deoarece cei n�scu�i din nou nu vor face aceasta, c�ci satana nu va mai putea s�-i în�ele, vor muri 
numai unii necredincio�i. 
   Dup� ce a avut loc aceast� ultim� judecat�, nici-un credincios nu va mai fi în mormânt, în timp 
ce to�i cei necredincio�i vor fi omorâ�i. C�ci în Apocalipsa 20, 7 – 9 citim c� la sfâr�itul Împ�r��iei 
de o mie de ani satana va fi dezlegat pentru scurt timp. To�i cei care nu vor fi n�scu�i din nou vor 
alerga dup� el, vor asculta de el �i se vor l�sa antrena�i de el s� se r�scoale împotriva Domnului 
Isus. To�i vor fi uci�i de Domnul Isus. Dup� aceea to�i mor�ii vor sta acolo, niciunul nu este uitat. 
»Marea a dat înapoi pe mor�ii care erau în ea; Moartea �i Locuin�a mor�ilor au dat înapoi pe 
mor�ii care erau în ele« (versetul 13). 
   În moarte sunt trupurile celor mor�i; c�ci numai trupul este muritor. Locuin�a mor�ilor, Hadesul, 
prime�te sufletele celor necredincio�i, nu ale celor credincio�i. Moartea �i Locuin�a mor�ilor vor 
g�zdui mor�ii, a�a c� înaintea marelui tron alb vor sta to�i mor�ii. La sfâr�it Moartea �i Locuin�a 
mor�ilor vor fi aruncate în iazul de foc, în iad, a�a c� chiar dac� cineva s-ar mai g�si în acest loc 
intermediar, tot va ajunge în iad. 
   Vor sta înaintea marelui tron alb �i c�r�ile se vor deschide. Da, Dumnezeu �ine eviden�a, �i 
pentru fiecare este o pagin� în aceast� eviden��. Dumnezeu a notat tot ce a f�cut omul în via�a sa. 
�i to�i cei necredincio�i vor vedea, a�a cum am v�zut noi cei credincio�i când am stat înaintea 
scaunului de judecat� al lui Hristos. Noi am recunoscut c� Domnul Isus a purtat pedeapsa pentru 
toate p�catele noastre. Cei necredincio�i vor fi judeca�i dup� faptele lor. 
   Se va aduce apoi cartea vie�ii, care în capitolul 13, 8 a fost numit� »cartea vie�ii Mielului, care a 
fost junghiat«. Vor fi chema�i ca s� vad� c� niciunul din ei nu este scris acolo, c� niciunul nu are 
via�a, a�a cum am citit în Ioan 5, 24 despre aceia care au crezut în Domnul Isus. Dar niciunul din 
ei nu este scris în cartea vie�ii. 
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   Nu �tia Dumnezeu aceasta? Nu �tia Domnul Isus? O, da, Dumnezeu �tie, �i Domnul Isus �tie. 
De aceea Domnul Isus spune în Evanghelia dup� Matei capitolul 25 la judecata celor vii: »Ace�tia 
vor merge în pedeapsa ve�nic�« (versetul 46). Aceia�i oameni stau aici înc� o dat�. Domnul Isus 
�tie c� judecata final� va avea aceia�i sentin�� ca �i sentin�a rostit� de El atunci când la începutul 
Împ�r��iei de o mie de ani i-a trimis la moarte. 
   Înaintea marelui tron alb vor sta oameni care aici pe p�mânt au spus mereu: am tr�it f�câd 
totdeauna ce este bine, am dat fiec�ruia ce i se cuvenea, nu m� tem de judecat�! Am auzit deseori 
spunânduse a�a. Ei vor sta acolo, iar Dumnezeu îi va convinge. Dumnezeu este a�a de drept, c� îi 
va judeca ca s� le arate clar c� via�a lor a fost gre�it� iar judecata lui este dreapt�. 
   Dreptatea lui Dumnezeu se va ar�ta �i prin aceea c� El va l�sa ca judecata s� se fac� prin 
Domnul Isus ca Fiu al Omului. Deci acolo va sta un Om pe tron. Un om mort ar putea spune: cum 
ar putea un om s� tr�iasc� pe p�mânt f�r� s� se gândeasc� �i f�r� s� se întrebe cum gânde�te 
Dumnezeu despre un lucru sau altul? Cum poate un om, înainte de a rosti un cuvânt, s� întrebe 
care este voia lui Dumnezeu �i la orice fapt� s� se întrebe cum gânde�te Dumnezeu? Este 
imposibil! 
   Dar Judec�torul care �ade acolo va putea r�spunde: Eu Însumi am fost 33 de ani pe p�mânt. Am 
fost un copila�, am fost b�iat, am fost tân�r, am fost om matur. Am tr�it în acelea�i împrejur�ri ca 
�i voi, da, în cele mai îngrozitoare împrejur�ri �i totdeauna am f�cut voia lui Dumnezeu. Am putut 
s� spun lui Dumnezeu: fac totdeauna ce este pl�cut înaintea Ta. Am fost om cu adev�rat, n�scut 
dintr-o femeie (Galateni 4, 4) �i am fost a�a cum ar trebui s� fie o creatur�. Nici-un om nu va 
putea spune: nu am putut împlini cerin�ele lui Dumnezeu. 
   �i dac� va fi vre-un om care va spune: am f�cut ce este bine, atunci Dumnezeu va spune: aici 
este cartea în care st� scris tot ce ai f�cut. Arat�-Mi un cuvânt pe care l-ai spus în ascultare fa�� de 
Mine. Arat�-Mi o fapt� pe care ai f�cut-o din dragoste pentru Mine. Arat�-Mi unul din gândurile 
tale care a fost potrivit cu voia Mea! Ei vor trebui s� recunoasc�: Dumnezeu este drept. Am tr�it 
numai pentru noi în�ine �i am nesocotit drepturile lui Dumnezeu asupra noastr�. 
   Cu 15 ani în urm� mi s-a întâmplat c� un tân�r st�tea la marginea str�zii �i m-a rugat s�-l duc cu 
ma�ina. Dup� un timp l-am întrebat: »Dac� vom avea un accident �i amândoi vom muri, �ti�i unde 
ve�i merge?« »Da, sigur«, mi-a r�spuns el, »p�rin�ii mei m-au botezat când am fost copil, a�a c� 
�tiu c� totul este în ordine«. El gândea c� dac� p�rin�ii lui l-au botezat, el va merge în cer. Dar 
Cuvântul lui Dumnezeu spune c� oricine nu crede în Fiul va pieri. 
   Cât de mul�i oameni sunt, care spun c� au f�cut binele �i de aceea nu se tem de moarte! Dar aici 
Domnul le va ar�ta cartea vie�ii, ca s� vad� c� ei nu sunt scri�i în ea, a�a c� vor trebui s� 
recunoasc�: via�a noastr� a fost gre�it�, a fost rea. Puteam s� tr�im altfel; c�ci Judec�torul a 
dovedit-o, judecata pe care ne-o face Dumnezeu este dreapt�. »Oricine nu a fost g�sit scris în 
cartea vie�ii, a fost aruncat în iazul de foc« (versetul 15). 
   Poate va gândi cineva: nu este posibil ca toate gândurile mele, cuvintele �i faptele mele s� fie 
date la iveal�. Câte cuvinte nu am rostit eu, pe care nimeni nu le-a auzit! Câte gânduri am avut, pe 
care nimeni nu le �tie! Gândurile zboar�, a�a se spune. Dar Dumnezeu este de alt� p�rere. �i chiar 
�tiin�a �tie c� nu este a�a cum spunem noi.  
   Anul trecut am vorbit cu o sor� tân�r� din Canada. Ea studiaz� neurologia �i mi-a povestit c� a 
fost de fa�� când un profesor renumit a f�cut o opera�ie pe creer. Cu aceast� ocazie a tr�it ceva 
foarte ciudat: când profesorul a ap�sat pe o anumit� zon� din creer, pacientul a început s� 
povesteasc� ce a f�cut la vârsta de 19 ani. �i când profesorul a atins o alt� zon� din creer, 
pacientul a povestit din via�a lui la vârsta de 17 ani. Un al treilea loc avea înregistrat ce a f�cut el 
la 14 ani. 
   Tot ce a f�cut omul este înregistrat în creer. �tiin�a �tie acum; Dumnezeu a �tiut dintotdeauna. El 
a f�cut creerul a�a. �i în afar� de aceasta Dumnezeu a scris în c�r�ile Sale, �i toate vor fi ar�tate. 
   Vreau s� adresez un cuvânt acelora care înc� nu-L cunosc pe Domnul Isus, care nu vor merge cu 
Domnul Isus, dac� El ar veni în seara aceasta, deoarece ei nu �i-au recunoscut p�catele �i vina lor 
înaintea lui Dumnezeu �i nu au primit pe Domnul Isus prin credin��. Aici ave�i viitorul, viitorul 
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fiec�rui om care nu s-a întors la Dumnezeu, care nu s-a poc�it (Faptele Apostolilor 17, 30) �i care 
nu a crezut în Domnul Isus. »Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, c� a dat pe singurul lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El, s� nu piar�, ci s� aib� via�a ve�nic�«. »S� cread� în El« nu 
înseamn� numai s� fii sigur c� El tr�ie�te acum �i c� odinioar� a fost pe p�mânt, ci s�-�i pui toat� 
încrederea în El, s�-L prime�ti ca Mântuitor al t�u, pe El, Fiul lui Dumnezeu, care a murit, pentru 
ca noi s� fim mântui�i. Cine Îl prime�te în felul acesta, acela are via�a ve�nic�. 
   Dac� îns� spune�i lui Dumnezeu: nu vreau harul T�u! – Nu trebuie s� spune�i aceasta în cuvinte, 
este suficient dac� nu apuca�i mâna întins� a lui Dumnezeu – dac� nu vre�i s� m�rturisi�i c� sunte�i 
un p�c�tos �i s�-L primi�i pe Domnul Isus: aici este viitorul vostru. Ve�i fi aruncat în iazul de foc, 
dup� ce Dumnezeu v� va ar�ta clar, v� va dovedi c� a�i meritat judecata. Când ve�i sta înaintea 
tronului Aceluia »dinaintea C�ruia p�mântul �i cerul au fugit �i nu s-a mai g�sit loc pentru ele«, 
nu ve�i îndr�zni s� spune�i: am tr�it f�când totdeauna bine. Aceia�i voce, care acum v� strig�: 
»Veni�i la Mine, to�i cei trudi�i �i împov�ra�i, �i Eu v� voi da odihn�« (Matei 11, 28), v� va trimite 
atunci în moartea ve�nic�, în iazul de foc, despre care se spune: »�i diavolul, care-i în�ela, a fost 
aruncat în iazul de foc �i de pucioas�, unde este fiara �i prorocul mincinos. �i vor fi munci�i zi �i 
noapte în vecii vecilor« (Apocalipsa 20, 10). Acesta este locul despre care Domnul Isus spune c� 
viermele nu moare �i focul nu se stinge (Marcu 9, 44, 46, 48), unde va fi plânsul �i scrâ�nirea 
din�ilor. Acesta va fi viitorul vostru. 
   Repet scurta istoriar� pe care am citit-o cu câteva s�pt�mâni în urm� despre o fat� tân�r� dintr-o 
familie bogat�, care nu credea în Dumnezeu. Fata s-a întors la Dumnezeu, a venit cu p�catele ei la 
Dumnezeu, a primit prin credin�� pe Domnul Isus �i în felul acesta a primit iertarea p�catelor. 
Fratele ei a întrebat-o: te-ai gândit bine asupra consecin�elor care urmeaz� din hot�rârea ta? El s-a 
gândit la cuvintele Domnului Isus, cine vrea s� zideasc� un turn s�-�i fac� bine socoteala înainte 
de a începe s� zideasc� (Luca 14, 28). Voia s-o fac� s� în�eleag� c� de acum încolo ea va fi ca un 
str�in în famila lor, a�a cum mul�i au fost alunga�i din cas� din momentul în care au primit pe 
Domnul Isus – c� ea va fi un str�in pentru prietenele ei �i »o persoan� nesociabil�«. Dar ea a spus: 
da, am calculat pre�ul. Dar am calculat �i cât m� va costa dac� nu-L voi primi pe Domnul Isus, �i 
acest pre� a fost mult mai mare. 
   Da, te cost�, s�-L prime�ti pe Domnul Isus. Te cost� ceva, s� te pui înaintea lui Dumnezeu �i s� 
recuno�ti: sunt un p�c�tos pierdut, care numai prin har poate fi mântuit, care nu se poate ajuta 
singur, care a meritat judecata. Te cost� mândria proprie �i trebuie s� renun�i la voin�a proprie; 
c�ci începând din acest moment trebuie s� întrebi: Doamne, ce vrei Tu s� fac, care este voia Ta 
pentru mine? 
   Dar dac� nu-L ve�i primi pe Domnul Isus, partea voastr� este condamnarea ve�nic�. Ca plat� 
ve�i primi moartea a doua, aceasta este iazul de foc. Domnul o nume�te întunericul ve�nic, unde 
viermele nu moare �i focul nu se stinge. Amintirea c� în seara aceasta �i probabil în alte sute de 
seri a�i auzit Evanghelia �i putea�i s� fi�i mântui�i, v� va chinui ve�nic. Dar nu a�i vrut. Va fi a�a 
cum spune în Evanghelia dup� Matei 25; u�a se va închide �i o voce dinl�utru v� va zice: nu te 
cunosc. 
   Fac� Dumnezeu ca niciunul din noi s� nu trebuiasc� s� aud� aceasta! 


