
Evanghelizare 
 

Adolf Hitler:”cu cât spui o minciună mai mare, cu atât mai mulţi o vor 
crede!” 
Eu sunt aici nu să vă mint, ci să vă spun adevărul. S-ar putea însă ca adevărul să 
doară, dar dacă-l primiţi, vă va face bine. 
 
Care religie este cea adevărată? Nu contează ceea ce crezi tu, ci contează ce este 
adevărat. Poţi crede că Pământul este plat, dar nu este adevărat. Poţi crede că 
Dumnezeu, Satan nu există, dar nu este adevărat. Omul crede, iar credinţa lui este 
doar o bănuială. Poţi să bei otravă că spui că ea nu are nimi un efect asupra ta, dar 
realitatea este că dacă bei otravă, mori. Religia adevărată este aceea care releagă 
omul de Dumnezeu prin Isus Hristos, prin moartea lui pentru păcatele noastre. 
 
Ce este adevărul? Adevărul este ceea ce spune realitatea. De aceea când cauţi 
adevărul nu te lăsa influenţat de ceea ce crezi tu, ci caută dovezi, evidenţe care să 
sprijine adevărul. Nu că adevărul are nevoie de sprijin, ci tu ai nevoie de dovezi ca 
să crezi. Ai grijă să faci saltul spre veşnicie în mod calculat, şi nu orbeşte. 
 
Adevărul Scripturii este absolut, este unic. Pare-se că sunt multe variante de 
adevăr, dar când ştii răspunsul corect îţi va fi foarte uşor să descoperi neadevărul. 
De exemplu: 2+2= a) 4, b) 6, c) 2 etc...Nu poţi avea un răspuns greşit până ce nu-l 
ai pe cel adevărat. Când însă ai răspunsul corect, pot fi milioane de alte răspunsuri, 
nu te mai interesează. 
 
Este posibil să crezi că dincolo de lumea aceasta nu este nimic, dar pe ce bază crezi 
asta?! 
Sunt destui oameni care gândesc că dacă fac fapte bune, vor ajunge acolo în cer şi 
vor fi primiţi. Dar câte fapte trebuie să facă omul ca să fie îndeajuns, este un 
barem? Dar dacă am făcut o sumedenie de fapte bune, dar nu îndeajuns? Dacă îmi 
mai trebuia una şi din pricina ei nu intru? Nu ar fi cruzime din partea Lui 
Dumnezeu să ne trimită în iad, doar pentru atât? 
 
Din acest motiv se spune în popor că nu ştie nimeni, pentru că acestă opţiune este 
foarte nesigură. Secole în urmă s-a crezut că nimeni nu poate şti unde merge omul, 
iar dacă se găseşte vreunul care spune că ştie, se spune despre el că se laudă. 
  Spurgeon spunea:”pot să balansez deasupra iadului atârnat de un fir de aţă, 
dacă mântuirea mea depinde în mod exclusiv de Hristos, sunt absolut sigur că nu 
voi ajunge în iad”. 



Dar dacă împreună cu faptele bune, fac şi fapte rele, cele rele sunt anihilate de cele 
bune? Pot face o crimă,viol, incest, dar să ajut pe săraci, să fiu bun, milos...oare 
sunt iertat? 
 
Haidem să privim în Biblie, scrisoarea de dragoste a Lui Dumnezeu, manualul de 
instrucţiuni al omului. 
Ioan 1:11-13, Ioan 3:5, Ioan 12:44-50, Ioan 14:1-6. Dumnezeu naşte din nou omul!  
 

 MOARTEA 
Eclesiastul 3:1-4 ne spune că este o vreme pentru toate, şi deci este o vreme şi 
pentru moarte. Intuitiv ceva este acolo în subconştientul omului care-i spune că ar 
fi nedrept să nu fie nimic dincolo, dar conştiinţa omului este înăbuşită de păcat şi 
abia dacă-i mai licăre vreun pic. De aceea avem mare nevoie de Biblie: 
 

-1 Tes.5:23 „sufletul se desparte de trup”, şi unde se duce?  
Peste 100 de ani începând de acum, nu va mai conta ce casă ai avut, câţi bani, ce 
tip de maşină, nu. După ce murim nu mai luăm cu noi nimic. Acolo tot ce va conta 
va fi dacă te-ai recunoscut ca păcătos şi L-ai primit pe Isus în viaţa ta ca Domn şi 
Mântuitor, sau nu! Restul va fi fără prea mare importanţă. Acolo contează lucrurile 
veşnice. 
 
Te întreb, nu cumva eşti mult mai interesat de lucrurile trecătoare ale acestei lumi, 
iar de cele veşnice nu ştii mare lucru? Luca 12:18-21.  
Ai vrea ca în veşnicie, Dumnezeu să te numească:”nebunule”? 
 
Moartea vine pe neaşteptate, neinvitată. Moartea este sigur că va veni peste oricine, 
100%. Omul ocupat îşi face un plan, are o agendă, şi are totul trecut în ea, dar clipa 
morţii nu o planifică, nu e pe agenda lui.  
 
Ilustraţie: ţarul şi slujitorul credincios, dar nebun! 
 
Daniel 12:2 ne vorbeşte de două locuri: viaţă de calitate împreună cu Dumnezeu şi 
o viaţă de ocară şi ruşine veşnică.  
În veşnicie vom avea cele 5 simţuri 100%, la fel ca pe Pământ: Luca 16:19. 
 
Se fac multe glume pe seama iadului: cazanul cu smoală, dracu’ e şeful acolo, Ivan 
Turbincă. Cea mai amară glumă este că iadul nu ar exista, nici Satan. Ce liniştit e 
hoţul sufletelor noastre când intră în casa inimii să prădeze, iar omul crede că el nu 
există. 
 



CERUL 
Biblia descrie atât de frumos cerul. Citiţi Evrei 11:16; Ioan 14:1-6. Cei trecuţi 
dincolo vor primi alte trupuri (1 Cor.15), nu vor mai fi lacrimi şi suferinţă. 
Apoc.7:16,17 
 
Un tânăr bolnav de mulţi ani de diabet, sta fără vedere pe patul de moarte având pe 
tata alături. Deodată linia inimii de pe monitor a indicat moartea acestuia, dar doar 
pentru câteva secunde. Revenindu-şi tânărul îi zise lui tata:”nu m-ai crede dacă ţi-
aş spune ce loc frumos am văzut; dacă moartea este aşa de frumoasă, nu mă mai 
tem de ea”, şi după câteva zile a trecut în veşnicie. 
 
Un copil privind noaptea cerul de vară zise:”mami, dacă cerul e atât de frumos pe 
dinafară, cum o fi pe dinlăuntru?” 
 
Te gândeşti la cele veşnice, la cer?! Este cerul şi destinaţia ta finală?  
Cerul este locul unde locuieşte Dumnezeu ! 
 

IADUL este cealaltă alegere, voită sau prin nepăsare. Se pare că pe cei mai 
mulţi oameni nu-i deranjează acum că se vor duce atunci în iad. Cum spuneam, ei 
cred că iadul nu este atât de rău, dar este adevărat? Cum pot şti?  

Biblia vorbeşte de iad. 
Isus a vorbit despre iad de aprox.33 de ori. În toate pasajele iadul este descris ca un 
loc de chin, durere, lacrimi, ruşine veşnică, viermi...  
Citiţi: Matei 3:12; 8:12;13:41,42;25:46; Marcu 9:43-48; 1 Tes.1:9; 2 Petru 2:4 
 
Imaginaţă-vă cât este de întuneric în iad. Îţi bagi degetele în ochi. Dacă te duci în 
iad, lumânarea aprinsă nu te ajută cu nimic. Dacă te duci în Rai, Isus e Lumina, 
deci nici acolo nu ai nevoie de o biată lumânare. Ce înşelătorie ! 
Când rămâneam în casă fără lumină electrică, noaptea, aprindeam o cât de mică 
lumină, măcar 3,4 secunde să vedem un pic ceva. Dar eternitatea are o infinitate de 
secunde de întuneric. Acolo nu îţi va da lumină nimeni, şi nimic nu va lumina, 
niciodată. 
 
Mai există o teorie falsă conform căreia un Dumnezeu Bun nu poate arunca în iad 
pe cei răi, sau nu pentru totdeauna. Dacă v-aş spune că Dumnezeu este Stăpânul 
iadului, m-aţi crede?! Nu prea?! Am tot auzit că Satan e şeful în iad, că el chinuie 
pe oameni, îi batjocoreşte, etc...dar Biblia spune că Dumnezeu este gloria cerului şi 
teroarea iadului.  
 
 



Mânia Lui Dumnezeu face din iad,iad. Evrei 10:31, Luca 12:5, Coloseni 3:5,6; 
Romani 1:18. 
Nu vei putea să scapi de mânia Lui Dumnezeu.Apoc. 14:9,10. Dumnezeu este 
suveran în cer, pe pământ şi în iad. 
Biblia spune că Dumnezeu urăşte păcatul cu toată puterea Lui. Omul nemântuit 
iubeşte păcatul, iar cel născut din nou,nu. 
 
Matei 25:41 – iniţial iadul a fost pregătit pentru diavolul şi îngerii lui 
Matei 25:34 – raiul a fost predestinat omului 
 
În 2 Petru 3:9 Dumnezeu spune că nu doreşte moartea păcătosului, ci îl cheamă la 
pocăinţă. 
Dar dacă tu omule, femeie, tânăro, L-ai respins pe Isus ca Domn al vieţii tale, şi 
trăieşti o credinţă după ureche, cum vrei tu, şi nu te interesează cerul, de ce ar 
trebui să te primească Isus în cerul Lui? 
Jean Paul Sartre scria:”porţile iadului sunt încuiate prin interior de voinţa omului”. 
 
CE SĂ FAC? 
Ioan 3:18”oricine crede în El, nu este judecat..” 
Ioan 11:31,32”dacă ne judecăm singuri nu vom fi judecaţi odată cu lumea”. 
Ioan 6:28,29 Ce să facem? Să credeţi în Acela pe care L-a trimis El. 
 
CUM PLECI DE PE ACEST PĂMÂNT? 
Prieten cu Dumnezeu, copilul Lui, sau duşmanul Lui? Crede-mă, nu vrei să fii 
duşmanul Lui Dumnezeu. De aceea, placă-ţi vorbele mele, pocăieşte-te de păcatele 
tale, crede, primeşte singura cale de împăcare cu Dumnezeu – Moartea 
răscumpărătoare a Lui Isus Hristos – şi vei fi mântuit. 
Mark Twain scria:”sunt părţi în Biblie pe care nu le înţeleg, şi asta nu mă 
deranjează, dar ce mă deranjează şi chiar mă sperie de moarte este ce fac cu ce 
înţeleg?” 
 
Să ne rugăm: Doamne Isuse, în lumina celor auzite recunosc că sunt păcătos, iar 
păcatele mele mă despart de Tine. De aceea, te rog să mă ierţi, şi să mă speli cu 
sângele Tău. Fă te rog din mine persoana pe care ai avut de gând să o faci atunci 
când m-ai creat. Pune Duhul Tău cel sfânt în mine şi ajută-mă să înţeleg ce citesc 
în Biblie, şi să pun în practica de zic cu zi. Luminează-mi ochii şi inima. Scoate-mi 
în cale oameni care să mă îndrume pe mai departe. Îmi pun viaţa mea în Mâna Ta, 
fă ce vrei din mine, Amin! 


