
   Mai multe căi ?    Betel.09.11.2014 

Matei 7:13-27.Predica de pe Munte este un mesaj evanghelistic menit să dărâme 
poziţia de încredere a iudeilor în religia lor falsă, şi să-i călăuzească spre Hristos. 
Pasajul nostru se află la sfârşitul predicii de pe Munte, iar acest mesaj clarifică un 
lucru şi anume: oamenii văd 2 căi mari prin care speră să ajungă la Dumnezeu, însă 
Dumnezeu spune că nu este decât una singură. 
O zicală veche spune:’’nu toţi cei ce vorbesc despre cer vor ajunge acolo’’. 
Prov.30:12’’este un neam de oameni care se crede curat, şi totuşi, nu este spălat 

de întinăciunea lui’’. Romani 10:2’’au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără 

pricepere’’. 

 
 Din nefericire există încă foarte mulţi creştini cu numele doar, care vorbesc 
despre cer, cred că vor ajunge acolo, însă vor ajunge în iad.  
Ioan 2:23-25. Domnul Isus Îi cunoştea că sunt superficiali în gândirea lor, că aveau 
o credinţă bazată pe minuni, pe experienţe, iar această credinţă nu are temelie. 
Romani 10:9,10(mărturisire cu gura); 1 Cor.12:3(mărturisire prin Duhul). Efeseni 
1:13. Este înfricoşător să vezi, să auzi oameni care-L mărturisesc pe Isus, dar care 
vor merge în iad. 
 
 Dar într-o lume cu atâtea religii, de unde să mai ştii care este cea bună,reală, 
autentică?  
  De fapt nu sunt mai multe religii, ci sunt doar 2 căi: 
1.Calea care-l are pe om în centru – faptele,realizările lui, ceremonii, ritualuri, 
moralitate etc.. 
2.Calea care-L are în centru pe Domnul Isus, jertfa Lui, şi cei ce-L primesc în 
inima lor prin credinţă devin copii ai Lui Dumnezeu. 
Prima cale implică ceea ce face omul, fără Dumnezeu. 
A doua implică ceea ce a făcut El pentru noi.Romani 3:22 
 
Între aceste 2 direcţii există un contrast puternic: 
*2 uşi=largă şi îngustă 
*2 căi=lată şi mărginită 
*2 destinaţii=iadul şi raiul 
*2 mulţimi=cei mulţi şi cei puţini 
*2 copaci=bun, roditor şi putred 
*2 roade=bune şi rele 
*2 comportamente=ce zic şi ce fac 
*2 constructori=nebun şi înţelept 
*2 temelii=nisip şi stâncă 
2 case=una foarte instabilă şi alta indestructibilă 



 
Trist este că ambele variante oferă cerul. Să nu greşim crezând că doar un oferă 
cerul, nu! Nici una nu vinde bilete spre iad. Nici una nu spune că dacă mergi pe ea 
vei ajunge rău. 
Exemplu=calea largă invită spre cer, dar ajunge în flăcările iadului.  
 Dorinţa nostră este să-i avertizăm pe acei oameni care merg pe calea lată că 
sunt minţiţi şi deci sunt în pericol. 
 Există însă şi unii oameni care-i împing pe această cale largă pe alţii, îi 
constrâng, îi mint, îi bagă într-un atât de complicat labirint, încât dacă se poate să 
nu mai găsească calea de ieşire spre poarta îngustă niciodată ar fi bine. Aceşti 
oameni sunt descrişi în Matei 7:15-20. Ei sunt numiţi prooroci mincinoşi îmbrăcaţi 
în haine de oi, dar care pe dinlăuntru sunt lupi răpitori. Ei sunt foarte uşor de 
demascat, de recunoscut: după faptele lor. 
 
Există deci 2 variante: pe care o alegeţi? 
Matei 7:13 – Dumnezeu cheamă, recomandă, porunceşte:’’intraţi prin poarta cea 
strâmtă’’. Cum poţi răspunde în detaliu la această chemare: 
 
 A.Intrând.Această poartă este uşor de reperat pentru că este strâmtă.Nu este 
deci suficient să admiri poarta, să o studiezi, să o analizezi, să o priveşti şi  de 
departe şi de aproape, să faci critici, impresii.Nu. Iadul este plin de oameni care-l 
admiră pe Isus şi predica de pe munte. Iadul este plin de oameni care aparţin unei 
organizaţii religioase sau vreunei biserici. Dar aceşti oameni nu vor intra în 
Împ.Cerurilor. 
 B.Întră pe această Uşă. De ce este îngustă: pentru că este doar Una singură, 
iar acea Uşă este doar Isus Hristos. Ioan 10:9 (Eu sunt uşa);14:6 (Eu sunt Calea). 
Ioan 1:12,13=prin credinţă intri pe această uşă. Ioan 3:18-21 şi 1 Cor.16:22 – 
oricine Îl respinge este blestemat. 
 C.Trebuie să intri prin această poartă singur. Nu este o chemare în grup, o 
mulţime, ci singur singurel.Tu şi poarta. Credinţa este individuală, personală, este 
exclusivistă, de fapt este atât de personală încât nici mama, nici tata, nici soţia, nici 
soţul nu intră pe baza credinţei tale, ci fiecare trebuie să treacă prin poartă singur. 
Vino singur.Când vei pleca de pe pământ nu te va ajuta nimeni.Vei fi singur, tu şi 
cel pe care l-ai slujit. 
 D.Prin poartă treci cu greu. Matei 7:14. De ce se află atât de greu? v.15. Din 
pricina proorocilor mincinoşi. Ei sunt peste tot. Ei veghează ca nu cumva cineva să 
intre pe poartă. Ei stau în drumuri şi la răspântii şi cheamă la o altă poartă. Le arată 
oamenilor o altă cale. De aceea sunt atât de puţini care află de această poartă. 
Oamenii sunt păcăliţi. Luca 13:24’’nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă’’. 
Engleză=agonie. Vedeţi cât e de greu? Chiar şi după ce unii intră, proorocii 



mincinoşi îi abat din cale. Satan are oamenii lui. Matei 11:22’’cei care dau năvală 
(luptă) care vor cu tot dinadinsul, aceia intră’’. 
 Ca să devii creştin trebuie să lupţi. Cine crede că nu este aşa va cădea repede 
biruit. Luca 16:16. Fă presing .... 
Deci, repet, de ce este atât de greu să intre oamenii pe această poartă: 
-pentru că este greu de găsit, 
-pentru că trebuie luptă, 
-pentru că sunt mai multe uşi, iar ele sunt mult mai frumoase şi atractive,iar 
oamenii sunt înşelaţi, 
-pentru ca să intri trebuie să te pocăieşti de toate, să laşi afară totul, 
-pentru că păcătosul iubeşte păcatul 
Isaia 55:6,7; Jeremia 29:13 
 Pe această poartă intră cei hotaraţi, cei serioşi,se intră cu toată inima, şi 

doar cei zdrobiţi de Duhul prin pocăinţa de sub povara păcatelor. 
 E.Trebuie să intri fără bagaj. Nimic din firea veche nu este permis. Luca 
9:23 şi Ioan 12:25. În Matei 13:44,46 se vorbeşte despre o comoară aflată într-o 
bucată de pământ. Cel care a găsit comoara vinde totul, dar totul, ca să cumpere 
acea bucată de pământ. Matei 5:3’’ferice de cei săraci în duh căci a lor este 
Împ.cerurilor’’. A intra fără bagaj înseamnă să fii ca vameşul dela Templu,să te 
baţi cu pumnul în piept şi să plângi:’’Doamne, ai milă de mine păcătosul’’. 
Luca 18.1, şi nu ca fariseul. 
În contrast este Matei 19:21 – un om care i-a întors spatele Domnului Isus, şi 
Împ.cerurilor din pricină că iubea averea. 
 
 În contrast cu poarta îngustă este poarta largă. De ce se cheamă largă: 
-pentru că pe ea intri fără restricţii. Nu vorbim de păcat, nu vorbim despre 
pocăinţă, pe această cale poţi aduce cu tine ce vrei: plăceri , dorinţe, pofte, tu eşti 
cine eşti.Tu vei fi în centrul atenţiei. Mulţimi mari trec prin această poartă. Pe 
această cale poţi să crezi ce vrei. Hai să nu ne certăm, să fie ecumensim, trebuie să 
ne iubim unii pe alţii. Calea este atât de lată încât încăpem toţi pe ea, de ce să ne 
certăm?! 
Matei 7:22 – apare de 3x ‚’’’în Numele Tău’’. Niciodată nu v-am cunoscut, deci 
nici atunci când pretindeaţi voi să faceţi minuni, nici acum, nu vă cunosc. Nu că aţi 
fost ai Mei şi v-aţi pierdut mântuirea, ci niciodată nu aţi fost ai Mei. 
v.24-27 arată judecata finală.Priviţi la cei 2 credincioşi:pe dinafară arată la fel ca 
grâul şi neghina.Aparent nu are nici o deosebire.Aceeaşi furtună loveşte în 
amândouă, dar doar una are temelie. Furtunile care bat în acel ‚’’credincios’’repede 
îl pune jos, pentru că nu are temelia pe stâncă. 
 
2 Cor.13:5’’pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă sau nu’’! 



 


