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Sorei mele, Esther, 
care, în cei 30 de ani 

de lucrare misionară remarcabilă în Africa, 
a avut privilegiul de a explica multor oameni 
cum pot fi siguri că îşi vor petrece veşnicia 

cu Dumnezeu
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INTRODUCERE

BBUUNN  VVEENNIITT  ÎÎNN  EETTEERRNNIITTAATTEE

La cinci minute după moarte, fie vei fi experimentat
o primă frântură din cer cu euforia şi fericirea sa, fie vei
avea prima experienţă autentică de groază necruţă -
toare şi regret. În ambele cazuri, viitorul tău va fi unul
stabilit în mod irevocabil şi de neschimbat pentru
veşnicie.

În acele prime momente, vei fi mai viu decât ai fost
vreodată. Amintiri vii cu prietenii tăi şi cu viaţa ta pe
planeta pământ se vor amesteca cu o anticipare îngro -
zită a eternităţii. Fie vei întrevedea o primă frântură a
slavei lui Cristos, fie va fi prima ta întâlnire cu răul aşa
cum nu l-ai cunoscut niciodată până atunci. Atunci va
fi prea târziu să-ţi schimbi adresa.

Îmi vin în minte două scenarii contrastante. Unul îl
înfăţişează pe bogatul sigur de sine care a murit şi s-a
dus în locuinţa morţilor, de unde Cristos a spus că el
„în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus“ (Luca 16:23). Toate
simţurile lui erau intacte: putea să vadă, să simtă, să
audă, şi să-şi amintească viaţa lui de pe pământ. Şi
chiar azi, când citeşti această carte, el este încă pe 
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deplin conştient, ştiind că nu există nicio cale de ieşire
din necazul său.

Cealaltă imagine este cea a tâlharului răstignit căruia
Cristos, murind pe cruce, i-a spus: „Adevărat îţi spun
că astăzi vei fi cu Mine în rai.“ (Luca 23:43). Simţurile
lui erau de asemenea intacte; şi astăzi el încă se bucură
de prezenţa lui Cristos în rai.

Ai fi surprins dacă ţi-aş spune că Isus Cristos ne-a
arătat că au fost mai mulţi oameni pe drumul spre
agonie decât destinaţi pentru extaz? Vor fi mai mulţi în
chinuri conştiente decât în bucurie înflăcărată. 

Este posibil să ştim în această viaţă unde ne vom
petrece veşnicia? Unii nu cred acest lucru, spunând că
tot ceea ce putem face este să sperăm că va fi bine şi să
ne bazăm pe mila lui Dumnezeu. În definitiv, noi
suntem păcătoşi, iar Dumnezeu este sfânt. Există prea
multe necunoscute, argumentează ei, prea multe
premise ascunse, prea multe păreri. „De altfel“, spunea
cineva, „abia aştept să fiu surprins!“

Pe de altă parte, ar părea cu adevărat ciudat dacă
Dumnezeu ne-ar ţine în uimire, suspendaţi undeva
între o speranţă pâlpâindă şi o îndoială persistentă.
Dacă El este Tatăl nostru ceresc aşa cum ne-a învăţat
Cristos, ne-am aştepta ca o astfel de informaţie crucială
să ne fie revelată. Din fericire, ne-a fost.

Mulţi oameni buni se vor alătura celor bogaţi în
locuinţa morţilor, nu pentru că sunt bogaţi, ci pentru
că sunt buni şi depind de propria bunătate pentru a se
salva. Cu toată sinceritatea lor, ei se vor găsi de partea
greşită a porţii cerului. Sau poate ei se bazează pe mila
lui Dumnezeu, neştiind că aceasta este oferită doar
celor care îndeplinesc o condiţie de bază.
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Nu e nicio îndoială că pe toţi ne vor aştepta unele
surprize la cinci minute după ce murim; dar este mult
mai bine să fii surprins de gloriile de nedescris ale
cerului decât de agoniile de nedescris ale iadului.

Ai voie să greşeşti în privinţa asigurării sociale; ai
voie să greşeşti în ceea ce priveşte baseball-ul; ai voie să
greşeşti în alegerea carierei; dar nu greşi în ceea ce
priveşte locul în care îţi vei petrece veşnicia.

Această carte te va conduce într-o călătorie. Vom
descoperi de ce putem şti, chiar şi acum, unde vom fi
după ce vom fi rostit ultimele cuvinte şi după ce ne
vom fi dat ultima suflare. 

Cu Biblia într-o mână şi cu îndoielile şi întrebările
tale în cealaltă mână, vino să ne însoţim în călătorie. 
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CAPITOLUL UNU

TTRRAAGGEEDDIIAA  CCRREEDDIINNÞÞEEII  
AANNCCOORRAATTEE  GGRREEªªIITT

Credinţa te poate distruge!
Locuind în Chicago, eu şi soţia mea ne aducem bine

aminte de episodul falsificării medicamentului Tylenol
care a avut loc aici în 1982. Poate vă amintiţi că cineva
dornic să ucidă la întâmplare a pus cianură în câteva
capsule. Otrava şi-a făcut efectul foarte bine. O femeie
care a cumpărat Tylenol de la o farmacie de lângă
biserica noastră, a murit în câteva minute după ce a
luat o singură capsulă. În total au murit şapte persoane
care n-au bănuit nimic. 

Două lecţii de neuitat decurg din această tragedie.
În primul rând, credinţa în sine nu are niciun merit
deosebit; ea nu are puterea să schimbe natura unui
medicament, să-l facă util din dăunător. Şapte persoane au
fost ferm convinse că au luat medicamentul, şi nu
otrava. Dar credinţa lor nu i-a salvat. De fapt, credinţa
lor i-a ucis.

Credinţa este la fel de bună ca şi obiectul în care este
pusă. Sau, cu alte cuvinte, ceea ce credem este mai
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important decât înflăcărarea credinţei noastre. Vechea
zicală „Nu contează ce crezi, atâta vreme cât eşti sincer“
nu este adevărată, aşa cum au dovedit victimele
episodului Tylenol. Este mai bine să crezi adevărul cu
mâinile tremurânde decât să crezi ferm în minciună.
Ceea ce crezi contează cu adevărat.

A doua lecţie pe care trebuie să o învăţăm din
episodul Tylenol este realmente înfricoşătoare: Uneori,
o credinţă falsă seamănă cu una adevărată. Pentru
observatorul obişnuit, cianura arăta ca şi praful de
Tylenol. Eticheta avea toate însemnările care îi arătau
autenticitatea, deci nu părea să existe vreun semn de
neîncredere în ceea ce priveşte conţinutul. Promisiu -
nea era că aceste tablete alină durerea, însă o singură
capsulă a adus moartea.

Cristos ne-a învăţat că mulţi oameni, care au o
credinţă puternică şi statornică, vor descoperi într-o zi
că această credinţă nu-i poate mântui. Spre mâhnirea
lor veşnică, aceştia vor trăi să vadă uşa cerului
trântindu-se în faţa lor. Ei îşi vor petrece veşnicia de
partea greşită a porţii cereşti.

S-ar putea să înţelegem mai bine această stare dacă
folosim o ilustraţie din această parte a porţilor cerului.
Imaginează-ţi că stai într-o mlaştină în timp ce un
avion de intervenţie zboară pe deasupra. Tu faci semne
cu mâinile obosite şi suspini, dar ştii că pilotul nu te
vede. Nu ai puterea necesară să mergi spre civilizaţie şi
pentru că sensul direcţiei tale este confuz, nu ai şti
încotro să mergi şi dacă ai fi în stare. Cum ceilalţi
membri din grupul tău au murit când avionul s-a
prăbuşit în mlaştină în urmă cu trei zile, tu eşti complet
singur. 
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Priveşti cu ochii pierduţi în noapte, realizând că pur
şi simplu trebuie să te aşezi în noroi şi să mori. Tânjeşti
după cineva care să fie cu tine, dar trebuie să suporţi
singur disperarea. Valuri de frică risipesc gândurile
curajoase pe care le aveai ieri. Te încearcă o febră
arzătoare, iar acum aştepţi sfârşitul în mod isteric.

Transpune această stare în proporţii cosmice. Vezi
interiorul raiului, zăreşti câţiva din prietenii tăi, dar
Cristos îţi spune că eşti permanent descalificat. Nu
există a doua şansă, nu există oportunitatea de a te
întoarce a doua zi cu documentele potrivite în mână.
Nu poţi să schimbi ruta planurilor tale de călătorie.
Pleci fără să mai vezi vreodată cerul. Priveşti cu ochii
pierduţi în întunericul din faţa ta, conştient că intri 
în împărăţia haosului moral, a singurătăţii şi
întunericului.

Îţi vin în minte cuvintele lui Dante, de mult uitate:
„Abandonaţi orice speranţă, voi cei ce intraţi aici!“

Aş dori să nu fie aşa şi ştiu că şi tu doreşti acest lucru.
Totuşi Cristos ne-a învăţat că mulţi care aşteaptă ca
poarta raiului să se deschidă larg, vor fi şocaţi să o vadă
închizându-se în faţa lor. Excluderea lor din prezenţa
Lui este finală, personală şi veşnică. Cuvintele de
respingere pe care le vor auzi din partea lui Cristos vor
răsuna veşnic în urechile lor.

Vă invit să le auzim chiar de pe buzele lui Cristos
Însuşi:

Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!“ va intra în
Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este
în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne,
Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos
noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni

Tragedia credinţei ancorate greşit                        15



în Numele Tău?“ Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu
v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi
fărădelege. (Matei 7:21–23).

Aceşti oameni nu au visat niciodată că vor fi alungaţi
de Cristos. La urma urmei, ei L-au recunoscut ca Domn
şi I-au slujit. Aveau un bagaj întreg de experienţe
spirituale pe care oamenii obişnuiţi ca tine şi ca mine
le-am putea invidia. Mă înfiorez când îmi imaginez
feţele lor schimonosite.

Astfel de oameni religioşi nu au dus lipsă de
credinţă; dimpotrivă, aveau prea multă! Ei erau
încrezători că vor intra în cer. Dacă i-ai auzi pe ei, ai
crede că au un loc rezervat pe primul rând de la balcon
în catedrala cerească. Şi acum să audă aceste cuvinte
din partea lui Cristos!

Dacă ai face o investigaţie personală, profilurile lor
ar dovedi că acestea nu erau suflete şovăielnice care îşi
declarau dedicarea faţă de Dumnezeu doar duminica,
iar în timpul săptămânii făceau ce doreau. Ei au fost
oameni demni de încredere care au ţinut uşile bisericii
deschise ani la rând. Ei au făcut minuni în numele lui
Cristos. Chiar au scos demoni şi au săvârşit o mulţime
de lucrări minunate. Ei L-au considerat pe Cristos
Mântuitorul lor, nu judecătorul lor. Aceşti oameni buni
au fost păcăliţi să accepte cianura din capsula de
Tylenol.

Desigur că este uşor pentru noi să credem că îi
cunoaştem pe oamenii despre care vorbea Cristos.
Zilele trecute am auzit un predicator la televizor care
vorbea ca şi cum Dumnezeu nu făcea nimic până nu
se consulta cu el întâi (exagerez puţin, dar înţelegeţi ce
vreau să spun). El povestea întâmplări extraordinare
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despre lucrarea lui printre săraci. El descria toate
minunile pe care Dumnezeu părea că le face prin el.
Poate că totul era adevărat; poate era totul fals; sau
poate era puţin din amândouă. Nu putem spune decât
că Dumnezeu este judecătorul său.

Să nu interpretăm greşit afirmaţia lui Cristos: El nu
vrea ca noi să credem că doar cei care au pretenţii
religioase extravagante vor fi înşelaţi. Avertizarea lui
este şi mai clară: Dacă oamenii care par cei mai îndreptăţiţi
să o facă vor fi alungaţi din cer, atunci o mulţime de alţi
oameni obişnuiţi vor avea aceeaşi experienţă înfricoşătoare.

Mulţi oameni sinceri, care sunt devotaţi credinţei lor,
mulţi care niciodată nu s-au lăudat cu relaţia lor cu
Dumnezeu, şi mulţi care doar au crezut în tăcere şi au
faptele bune ca dovadă – aceştia, de asemenea, s-ar
putea să piardă împărăţia cerurilor.

Sunt bucuros că Isus Cristos nu a lăsat nicio confuzie
cu privire la cauza pentru care unii oameni se vor găsi
de partea greşită a porţii cereşti. Nu ar fi fost frumos să
ne fi lăsat în incertitudine, dar ne-ar fi lăsat cu îndoielile
noastre să medităm asupra viitorului nostru nesigur.
Lucrul de care avem nevoie este lumina, pentru a găsi
calea dreaptă. 

Recent, am citit despre un om foarte obosit care s-a
cazat la un motel noaptea târziu. A privit cu atenţie
prin fereastra întunecată în timp ce trăgea perdelele,
iar apoi s-a cufundat într-un somn adânc. Când s-a
trezit şi a tras perdelele, a văzut prin fereastra mote -
lului maiestuosul munte Rainier. Muntele fusese acolo
tot timpul; a fost acolo chiar şi în întuneric. Dar nu a
putut să-l vadă până când lumina soarelui nu i-a arătat
unde era.
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