
Drumul cerut de Domnul !   
Romani 10:5-13, Rom.3:23; 6:23; 5:8; 10:9,10.  
        

Cât de bun să fiu ca să ajung în cer: Bun, Foarte bun, Mai bun decât vecinul ,sau 
colegul de la lucru, Perfect! Da, perfect ! Matei 5:48. 
Dacă vrei să ajungi în cer trebuie să fii perfect. Apoc.21:27 ”nimic întinat, nimic ce 
trăieşte în spurcăciune şi în minciună nu va intra în cetatea cerească”. 
Înaintea Lui Dumnezeu ori eşti 100% perfect ori nu eşti deloc.  Nu te mai compara 
cu cineva ( de obicei cu cei mai slabi), pentru că Dumnezeu vrea să te compari cu 
El, ca să ajungi în cer. El este standardul. Cerul va fi populat cu oameni perfecţi.   
 
Romani 3:23 spune că „toţi sunt păcătoşi”. Nu există nici măcar un om neprihănit, 
nici unul măcar. Este şocant. Păi atunci nimeni nu va intra în cer? Cum se poate să 
fim neprihăniţi ca Dumnezeu?! Trăim într-o lume atât de murdară şi de coruptă, 
încât nu avem cum să fim perfecţi. Nici nu ne dăm bine jos din pat că am şi comis-
o. 
Oamenii însă astăzi cred că nu trebuie să fim perfecţi, că nu putem, dar măcar 
încercăm,deoarece Domnul e milos şi vede strădania noastră. Oare este adevărat? 
Dacă vrei să ajungi în cer trebuie să fii perfect din momentul naşterii – până în 
clipa morţii. Între aceşti doi ani – nu trebuie să existe nici o milisecundă de 
greşeală. Acesta este standardul sfinţeniei absolute al Lui Dumnezeu în gândire, 
vorbire, fapte, 100%, tot timpul. Hm....ce ne facem? 
 
Există deci 2 alternative: 

1. Să ne luptăm şi să încercăm să fim perfecţi prin puterile noastre, deşi Biblia 
spune că nici măcar unul nu poate realiza aşa sfinţenie în viaţa lui,şi 

2. Trebuie să găsim pe Cineva care să fie atât de sfânt, atât de curat, atât de 
perfect, şi care să vrea să stea în locul nostru înaintea lui Dumnezeu. 

Ce variantă alegeţi? Trebuie să fie cea de-a doua, altfel sunteţi pierduţi. 
 
Rom.10:8-11 este un pasaj preluat din Deuter.30:11-14. Şi evreilor ca şi nouă li s-a 
explicat clar, concret: avem nevoie de Mijlocitor, avem nevoie de Mântuitor. Nu ne 
putem mântui singuri, oricât am încerca. Isus, Mesia este aproape de tine, abia 
aşteaptă să ceri ajutorul că El este gata să intervină. El a făcut ce a fost mai greu, a 
venit şi s-a născut printre noi, a trăit chinuit de păcatele nostre, El sfântul Lui 
Dumnezeu, a murit pentru noi ca noi să nu mai murim, ci să trăim veşnic. 
-crede în El, adică primeşte-I lucrarea Lui pentru tine.v.4 
-mărturiseşte-ţi păcatele, şi lasă-te de ele= mărturisi pe Isus ca Domn! v.9,10 



Predă-ţi inima Domnului – centrul vieţii tale. Gura mărturiseşte ceea ce crede 
inima.  v.11 „Oricine se încrede în El nu va fi dar de ruşine.” Grozav lucru să cazi 
în mâna Lui Dumnezeu Celui viu, nemântuit”.Evrei 10:31  
 

“Mă aştept şi nădajduiesc cu tărie că nu voi fi dat de ruşine cu nimic; ci că acum, 
ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa 
mea, fie prin moartea mea. (Filip.1:20) 
 
„Pregăteşte-te să te te întâlneşti cu dumnezeul tău!”Amos 4:12. Care este 
dumnezeul tău? Dacă Dumnezeu este Acela, trebuie să te pregăteşti, iar dacă 
dumnezeul lumii acestuia este dumnezeul tău, poţi să fii liniştit, că nu îţi trebuie 
nici o pegătire; el te va primi şi nepregătit, sau mai ales”. Mai zicea cineva:”ce 
trebuie să fac ca să ajung în iad? Răspuns:”nimic”. 
 
Romani 10:12 ”Domnul este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L chemă”. 
Cheamă-L acum, şi spune:”....”.Amin! 


