„Intraţi pe poarta cea strâmtă.
Căci largă este poarta,
lată este calea care duce la pierzare,
şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.

Matei 7, 13-14

Dar strâmtă este poarta,
îngustă este calea
care duce la viaţă,
şi puţini sunt cei ce o află.”

CHEMARE

LA

VIAŢĂ

1. Cunoşti ţinta drumului, pe care mergi?
Ştii cât de aproape stai de abis?
Eşti surd şi orb pentru pericolele
Ca toţi, care sânt pe strada largă?
Refren: Unde vei merge?
2. Numai puţin timp tu ai,
până te cuprinde eternitatea mare.
Şi dacă astăzi clopoţelul ceasului
sună pentru ultima oară,
şi azi ţi-ar fi ultima zi de viaţă,
Refren: unde vei merge?
3. Isus încă îţi oferă mântuirea,
Singurul, care te poate ajuta.
Poţi să-i vezi braţele întinse
şi tu treci pe lângă El nepăsător?
Refren: Unde vei mergi?
4. Pe străzile largi Păstorul bun
mai caută tot ce e pierdut şi confuz.
Eşti tu cel, pe care dragostea Lui astăzi te găseşte,
de a cărui mântuire se bucură tot cerul?
Refren: Pe tine te caută Păstorul!
drepturile de text rezervate: Mechthild von Herff
Diakonissenmutterhaus Aidlingen
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Păcatul a pătruns în univers prin Satana, prinţul
îngerilor căzuţi (Isaia 14, 12). Această rebeliune a
trebuit exclusă, pentru ca onoarea lui Dumnezeu şi
armonia cerului să fie restabilită. De aceea Dumnezeu
a decis să ridice crucea „înainte de întemeierea
lumii“ (Efeseni 1, 4). Pentru a crea această operă
de maestru, Dumnezeul trinitar a luat hotărârea: „Să
facem om după chipul Nostru, după asemănarea
Noastră” (Geneza 1, 26).

Deoarece Dumnezeu ştia, că omul nu rezistă
încercărilor şi va păcătui, El a văzut doar o singură
soluţie: ISUS HRISTOS. Acesta a fost pregătit:
„Atunci am zis - Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu - :
Iată-mă că vin! -în sulul cărţii - Biblia - este scris
despre mine- vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!
Şi Legea Ta este în fundul inimii mele“ (Psalm 40,
7-8). Şi astfel a venit Isus Hristos, Mesia Israelului şi
Mântuitorul lumii, în urmă cu 2000 de ani, pentru a
muri pe cruce în faţa porţilor Ierusalimului ca Mielul
jertfit pentru păcatele noastre. Când a spus: „S-a
isprăvit” (Ioan 19, 30), Dumnezeu L-a făcut păcat
pentru noi pe Cel Nevinovat şi L-a făcut blestem
pentru noi pe Cel Neprihănit (2 Corinteni 5, 21;
Galateni 3, 13) şi a împăcat „totul cu Sine prin
El, atât ce este pe pământ cât şi ce este în ceruri,
făcând pace, prin sângele crucii Lui“ (Coloseni 1,
20).
Omul preferă întotdeauna calea din mijloc, pentru că
se teme de a lua o decizie falsă. Dar în viaţă există
doar două căi: calea lată sau calea îngustă. Calea lată
duce la blestem, calea îngustă la viaţă. Pe care cale o
alegi tu?
Din cauza păcatului lui Adam fiecare de la naştere
se află pe calea lată. De aceea Domnul Isus i-a spus
piosului Nicodim, învăţătorul Sfintei Scripturi:
“Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu
se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui
Dumnezeu … dacă nu se naşte cineva din apă şi
din Duh - din Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt
- nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce
este născut din carne, este carne - stricat şi pierdut
din cauza păcatului - şi ce este născut din Duh, este
duh - veşnic în părtăşia lui Dumnezeu. - Nu te mira
că ţi-am zis: trebuie să vă naşteţi din nou – prin
Duhul Sfânt - ... Tu eşti învăţătorul lui Israel, şi nu
pricepi aceste lucruri?” (Ioan 3, 3.5-7.10).
Naşterea din nou este schimbarea direcţiei. Ea
este necesară, ca să ajungi pe calea vieţii, din viaţa
firească la cea duhovnicească. Aceasta este, ce arată

pictura scriptului: Pe calea lată merge omul
firesc. El trebuie s-o părăsească, pentru a ajunge
pe drumul drept spre Cruce la slavă. Cine se
pocăieşte şi mărturiseşte sincer Domnului Isus
păcatele sale, şi-L roagă să vină în inima sa,
va afla minunatul adevăr veşnic, cum e scris in
Coloseni 1, 13 şi 2, 13: “El ne-a izbăvit de sub
puterea întunericului, şi ne-a strămutat în
Împărăţia Fiului dragostei Lui ... Pe voi, care
eraţi morţi în greşelile voastre, ... Dumnezeu
v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a
iertat toate greşelile.”
Dumnezeu a realizat lucrarea mântuirii. Trebuie
să ţi-o însuşeşti prin credinţă. Şi atunci vei avea
o viaţă nouă. Credinţa îşi însuşeşte adevărul şi
apoi va face experienţa în realitate.
Numai cine intră prin poarta strâmtă, care este
Domnul Isus, şi merge pe calea îngustâ, cu Isus
Hristos, are viaţa. - Care este ţinta drumului tău?
Unde vei merge tu?
Gerhard Schadt-Beck
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