
     Bun venit la nuntă!  
 
 Cerul va începe pentru copilul lui Dumnezeu cu o nuntă. Nunta Mielului cu 
Mireasa Sa. Ce frumos va fi acolo, dacă aici este atât de frumos. Ce nuntă va face 
Dumnezeu pentru noi dacă la creaţie El a făcut o planetă pentru om,un singur om 
pe care avea să-l creeze. Însă, eşti sigur că vei ajunge acolo?  
Eu sunt, şi nu mă laud. Lăudat să fie Domnul ! 
 
*Trebuie să fii de perfect ca Dumnezeu, dacă vrei să ajungi acolo, altfel nu se va 
putea nicicum. Poţi, se poate, cum? 
 
Biblia ne descrie 2 scenarii contrastante: 
 
1.Luca 16:23. Un om a murit şi a ajuns în iad, unde era conştient, vedea, auzea, şi 
îşi amintea perfect totul. Răul era aşa de rău cum nu-l cunoscuse până acolo. 
Bogatul acesta nepăsător este şi azi în iad, şi ştie că nu există nici o cale de ieşire.  
 Dante:”de aici nu există ieşire..încetează să mai speri!” 
Poate că nu eşti atât de rău ca unii pe care-i vezi la Tv.dar te întreb eşti, sau vei fi 
vreodată atât de perfect ca Dumnezeu, ca să ajungi acolo? 
Când Dumnezeu se uită la cel ce face păcate ca tot omul, mici, şi la cel mai mare 
păcătos, deşi noi ne categorisim diferit, El îi vede la fel. Dacă privim la cea mai 
înaltă clădire din Dubai şi la baraca unui amărât, noi vedem o diferenţă mare dar 
din cer de la trilioane de km. ani lumină, ele se văd la fel, înţelegeţi?  
Dumnezeu îi vede pe toţi oamenii fără Hristos, păcătoşi. 
 
2.Luca 23:43. Acest om a mers în rai. Ce a făcut diferenţa? A fost tâlharul perfect? 
Nu a intrat în cer pe baza meritelor lui, ci el a recunoscut că are nevoie de Hristos 
ca să ajungă în cer.  
Hristos i-a luat păcatele şi i-a dat perfecţiunea Lui. Are loc o schimbare. Ce 
schimb?! 
În 1982, cineva a pus în Tylenol cianură de potasiu;7 oameni au murit. În povestea 
noastră medicamentul este credinţa bună, sau rea. Omul are nevoie de medicament. 
Credinţa în sine nu are nici un merit deosebit. Credinţa în moartea Lui Hristos 
pentru mine, are meritul mântuirii. Dar pe unii, credinţa lor îi omoară. 
Biblia descrie 2 căi pe care merg oamenii, calea largă şi calea îngustă.  
*Calea largă are multe religii: benzi de circulaţie, şi omul le schimbă când şi când, 
dar tot pe calea largă rămân.  
*Calea îngustă are o singură bandă, şi este cu sens unic, spre cer. 
Nenorocirea este că toţi oamenii se amăgesc, sau sunt amăgiţi că după viaţa aceasta 
vor ajunge în rai, toţi. Dar repet afirmaţia:” cine este perfect ajunge în rai”. Eu 



sunt perfect în Isus Hristos, iată de ce sunt perfect, şi cum ajung perfect. Nu există 
altă modalitate. 
 Este o zicală:”Nu contează ce crezi, atât timp cât eşti sincer”!  
Poţi fi sincer şi greşit, şi să îţi pui viaţa ...veşnică în primejdie. 
Uneori o credinţă falsă, seamănă cu una reală. Cianura arată la fel ca Tylenolul. 
Dar vei spune, eticheta spune..dar, te întreb conţinutul ei te va face să fii perfect!Ai 
siguranţa mânturii în Hristos?  
Rom 3:22,23”dar acum s-a arătat o neprihănire(perfecţiune) pe care o dă 
Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El.” 
 
Este posibil să ai o credinţă statornică, puternică, dar aceasta să te ucidă. 
 Ioan 14:1-3 
Problema nu este niciodată măreţia păcatului, ci disponibilitatea păcătosului de a fi 
salvat.  
Efeseni 2:8,9’’căci prin har aţi fost mântuiţi”. Nimeni nu poate fi la fel de sfânt ca 
Dumnezeu, decât prin Isus Hristos.  
 1 Cor.1:26-31 
Romani 6:23”darul fără plată este viaţa veşnică, în Isus Hristos Domnul nostru”. 
 
Este o vorbă că:” Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri”, dar aici nu se 
prea aplică. Nu trebuie să faci nimic, ci doar să accepţi ceea ce a făcut El pentru 
tine. Nu face nimic până ce nu ai înţeles ce a făcut Dumnezeu pentru tine. 
 
Oh cât Îşi doreşte Dumnezeu să petrecem veşnicia cu El în slavă. Tata stă şi oferă o 
neprihănire, singura posibilă, prin jertfa Fiului Său.Dragi noştri, nu există altă cale! 
 
Nu vorbesc despre o credinţă intelectuală, cu mintea doar, ci de una cu inima, de o 
predare totală, despre o naştere din nou. Păcatul ne-a strâmbat atât de rău încât nu 
se poate să-l mai lipeşti şi să-l mai repari pe ici pe colo, ci El vrea să ne facă ca pe 
Fiul Său, sfinţi, oameni noi. 
2 Cor.5:17”dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă”. În cer se intră ori cu 
fruntea sus, ori deloc, în cer nu există o uşă prin spate. 
 
Iubiţi-vă viaţa şi acceptaţi azi că nu puteţi fi sfinţi ca Dumnezeu, decât prin 
meritele Domnului Isus. Acceptaţi ca El să vă nască din nou, şi vă promit nu doar o 
nuntă aici pe pământ, ci Una în Cer, alături de îngeri serafimi, heruvimi şi de  cei 
mai mari oameni care au trăit şi vor trăi vreodată pe Pământ. Daţi răspunsul azi! 
    Amin! 
 


