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Frumuseţea scripturii Partea 8. 
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I. Se spune despre Iacov I, unul dintre regii 
Angliei, că într-o zi a încercat să îndeplinească 
rolul de judecător. El a ascultat cu atenţie o parte 
a cazului. Tocmai era pregătit să-şi spună 
părerea, dar a ascultat şi cealaltă parte a cazului. 
Apoi, total încurcat, nu a mai ştiut ce să facă. 
Oamenii pe care i-a considerat la început 
nevinovaţi, i se păreau acum vinovaţi. Iar 
oamenii pe care la început i-a crezut vinovaţi, 
păreau acum nevinovaţi. În cele din urmă a 
abandonat disperat postul său de judecător. 
Regele Iacov I a declarat astfel: “Mă pot descurca 
foarte bine dacă ascult doar o parte, dar după ce 
sufletul meu a ascultat ambele părţi, nu mai ştiam ce 
este drept.” 

Un judecător încurcat va reuşi cu mare 
dificultate să rostească o decizie corectă. 
Dumnezeu este un judecător total imparţial, 
corect şi precis. El nu este deloc încurcat atunci 
când ne judecă pe noi. 

Biblia ne învaţă că fiecare dintre noi 
constituie un caz ce va fi supus judecăţii lui 
Dumnezeu. Chiar acum, suntem citaţi la 
procesul de judecată, ca să dăm socoteală pentru 
modul nostru de viaţă şi pentru faptele noastre. 
Fiecare bărbat şi femeie care au trăit vreodată, 
constituie un caz adus înaintea barei de judecată 
a lui Dumnezeu - curtea supremă de justiţie a 
universului. 

Apostolul Pavel ne vorbeşte despre o zi a 
judecăţii în care va trebui să se prezinte întreaga 

lume: “Pentru că a rânduit o zi, în care va judeca 
lumea.“ (Fapte 17:31). Nimeni nu va fi scuzat şi 
nimeni nu va putea evita să răspundă citării. 
Biblia declară în mod clar că toţi vor trebui să se 
înfăţiseze înaintea scaunului de judecată al lui 
Hristos: “Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea 
scaunului de judecată al lui Hristos ...” (2 Corinteni 
5:10). 

Indiferent dacă credem sau nu. Indiferent 
dacă ne place sau nu. Indiferent dacă pretindem 
că suntem creştini sau nu. Toţi trebuie să ne 
înfăţişăm la judecată. Dumnezeu nu are 
persoane favorizate. Când suntem citaţi de 
curtea supremă a cerului, trebuie să ne 
prezentăm toţi. De ce? Apostolul Pavel ne 
răspunde: “Aşa că fiecare din noi are să dea 
socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.” 
(Romani 14:12). 
 

 

Decizie ireversibilă 
 

Decizia curţii cereşti va sigila pentru 
veşnicie destinul fiecărei persoane. Iar decizia 
aceasta va fi ireversibilă, pentru că nu există nici 
o altă curte de justiţie mai înaltă la care să facem 
apel! Dar înainte să se poata rosti un verdict şi 
înainte să se poată pronunţa o sentinţă, trebuie 
să aiba loc un proces, sau o cercetare a cauzei. 

Să ne întoarcem la Biblie şi să vedem cum 
este descris acest tribunal ceresc, întrunit în 
şedinţa de judecată. Profetul Daniel scria 
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următoarele: “Mă uitam la aceste lucruri, până 
când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un 
Îmbătrânit de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca 
zăpada, şi părul capului Lui era ca nişte lână curată; 
scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi 
roatele Lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea şi 
ieşea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau, 
şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a 
ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.” (Daniel 7:9-
10). Daniel Îl descrie pe Dumnezeu Tatăl său Cel 
Îmbătrânit de zile, şezând pe tronul Său veşnic, 
înconjurat de oşti nenumărate de îngeri. 

Să observăm acum ce a văzut Daniel în 
continuare în viziunea lui: “M-am uitat în timpul 
vedeniilor mele de noapte, şi iată pe norii cerurilor a 
venit unul ca un Fiu al omului; a înaintat spre Cel 
îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.” 
(Daniel 7:13). Fiul lui Dumnezeu este descris 
aici, stând în picioare înaintea Celui Îmbătrânit 
de zile. Cât de mult seamănă totul cu imaginea 
unei curţi de judecată de pe Pământ! Este 
prezent Judecătorul care prezidează: Cel 
Îmbătrânit de zile. Sunt prezenţi martorii: sfinţii 
îngeri care au văzut şi au înregistrat totul. 
Înaintea tronului se află Domnul Isus, avocatul 
omului, întocmai precum scria apostolul Ioan: 
“Avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel 
neprihănit.” (1 Ioan 2:1). 

“Ei bine”, veţi spune, “toată lumea pare să fie 
prezentă, cu excepţia celui care trebuie judecat!” În 
principiu, aceasta este adevărat, dar să vedem ce 
spune Biblia: “.... S-a ţinut judecata şi s-au deschis 
cărţile.” (Daniel 7:10). În mod evident, aceste 
cărţi conţin rapoartele faptelor celor care sunt 
judecaţi, deoarece Solomon scria: “Căci 
Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi 
judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este 
ascuns, fie bine, fie rău.” (Eclesiast 12:14). Profetul 
Maleahi adaugă: “Atunci şi cei ce se tem de 
Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a 
luat aminte la lucrul acesta, şi a ascultat; şi o carte de 
aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei 
ce se tem de Domnul, şi cinstesc Numele Lui.” 
(Maleahi 3:16). 

Dumnezeu notează fiecare moment în care 
inima noastră este atrasă spre El. El 
înregistreaza fiecare cuvânt de încurajare pe 
care le-am adresat cuiva şi fiecare faptă de 
bunătate. Şi Regele David cunoştea despre 
existenţa acestor rapoarte, deoarece a zis: “Pune-
mi lacrimile în burduful Tău: nu sunt ele scrise în 
cartea Ta?” (Psalmii 56:8). 

Dumnezeu cunoaşte cele mai adânci 
întristări ale vieţii noastre. Desigur, Dumnezeu 
cunoaşte totul cu privire la noi, deoarece David 
scria, de asemenea: “Doamne, Tu mă cercetezi de 
aproape şi mă cunoşti,... cunoşti toate căile mele... şi 
în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau 
rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.” 
(Psalmii 139:1, 3, 16). 

Pentru că Dumnezeu ştie totul despre noi, 
nu El este Cel care are nevoie de păstrarea 
rapoartelor. Ele sunt scrise pentru binele 
universului, astfel încât să existe o evidenţă 
clară a iubirii şi dreptăţii lui Dumnezeu, 
manifestate în dreptul fiecărui caz. 

Responsabilitatea noastră faţă de Dumnezeu 
constituie un adevăr solemn. Toţi trebuie să dea 
socoteală pentru darul cel mai preţios pe care l-
au primit - viaţa! Acesta era gândul lui Solomon, 
când scria: “Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu 
inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de 
inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru 
toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.” 
(Eclesiast 11:9). Evanghelistul Matei a scris: “Vă 
spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteala de 
orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci 
din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din 
cuvintele tale vei fi osândit.” (Matei 12:36-37). 
 

 

„Biblioteca” judecăţii 
 

Cineva a estimat că fiecare persoană rosteşte 
într-o săptămână, în medie, suficiente cuvinte 
pentru a umple o carte de 320 pagini! În 60 de 
ani, aceasta ar însemna mai bine de 3000 de 
asemenea cărţi! Ce ar avea de spus cărţile 
bibliotecii tale la judecată? Mai mult de atât, 
chiar şi motivele care au determinat cuvintele şi 
faptele noastre vor fi descoperite cu claritate: “... 
Domnul va scoate la lumină lucrurile ascunse în 
întuneric, şi va descoperi gândurile inimilor ...” (1 
Corinteni 4:5). 

În acea zi, nu vor fi pasaje şterse sau 
acoperite! Oamenii pot să-şi păcălească prietenii 
sau chiar propriile familii, dar nimeni nu poate 
să-L păcălească pe Dumnezeu. El cunoaşte 
tainele inimii! Înţelegeţi? 

Când vine ziua judecării noastre, fiecare 
dintre noi se va afla în una dintre următoarele 
două poziţii: fie întregul raport al greşelilor 
noastre trecute va fi acoperit de sângele 
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Domnului Isus, fie raportul va fi o mărturie spre 
condamnarea noastră. Desigur, aceasta nu 
depinde de ceea ce declarăm noi, ci de ceea ce 
suntem şi de ceea ce facem! “Ni se spune că 
atunci când vine Domnul Isus; ... va răsplăti 
fiecăruia după faptele lui.” (Matei 16:27). 

Nu faptele bune sunt temeiul mântuirii 
noastre, ci harul lui Dumnezeul. Dar faptele 
bune evidenţiază faptul că inima noastră este 
predată lui Dumnezeu. 

Acum, probabil că veţi spune: “Dacă suntem 
mântuiţi prin har, de ce suntem judecaţi după 
fapte?” Aceasta este o întrebare foarte bună! Dr. 
Sakae Kubo a scris recent: “Să ne gândim ce ar 
însemna judecata dacă nu ar fi întemeiată pe fapte. 
Care ar fi criteriul de judecată al lui Dumnezeu, 
culoarea pielii, rasa, clasa socială, educaţia, 
înfăţişarea, talentele, capacităţile noastre, 
apartenenţa la biserică sau pur şi simplu pretenţia 
noastră de acceptare a Domnului Hristos? 
Dumnezeu nu ne poate judeca decât în funcţie de 
faptele noastre, bune sau rele.” (Convocarea ta la 
judecată, p. 20). 

Faptele bune sunt făcute în mod evident de 
către creştinii cei sinceri nu pentru a avea 
merite. Ele sunt rezultatul spontan al unei inimi 
pline de dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de 
om. Relaţia cu Domnul Isus, bazată pe iubire, 
constituie ceea ce îi motivează pe urmaşii 
Domnului Isus să facă faptele bune. Concluzia 
lui Solomon în Cartea Eclesiastului este: “Să 
ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-
te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta 
este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce 
orice faptă la judecată.” (Eclesiastul 12:13-14). 
 

 

Cântarul vieţii noastre 
 

Deoarece relaţia omului cu Domnul Hristos 
va fi judecată prin analizarea comportamentului 
lui, trebuie să existe un standard clar de 
evaluare a acestui comportament. În procesele 
de judecată de pe pământ, scopul obişnuit al 
proceselor de justiţie este acela de a determina 
dacă s-a comis sau nu o fărădelege - dacă legea a 
fost sau nu încălcată. Nimeni nu poate fi 
considerat vinovat decât dacă a încălcat o lege. 

În judecata lui Dumnezeu există de 
asemenea o lege sau un standard, iar apostolul 
Iacov ne spune în mod clar care este legea 

aceasta: “Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care 
au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei.” (Iacov 
2:12). În versetul precedent, apostolul Iacov 
menţionează două dintre porunci: “Să nu 
preacurveşti”, şi ,,Să nu ucizi”. Prin urmare este 
evident că ceea ce apostolul Iacov numeşte “Lege 
a slobozeniei”, nu este altceva decât “Legea celor 
Zece Porunci ale lui Dumnezeu”, prin care va fi 
judecată viaţa oamenilor. 

Judecata va decide pur şi simplu de care 
parte ne aflăm în marele conflict dintre Domnul 
Hristos şi Satana. Suntem noi de partea 
Domnului Hristos? I-am îngăduit noi Domnului 
Hristos să trăiască în noi? L-am iubit noi mai 
presus de orice altceva pe Dumnezeu şi voia Lui 
exprimată în cele Zece Porunci? Dorim noi cu 
adevărat să-L urmăm pe El prin puterea Lui? A 
scris El legile Sale în inima noastră? 

Emigranţilor care doresc să devină cetăţeni 
ai unei ţări, li se cere să-şi exprime loialitatea 
faţă de acea ţară, făgăduind că vor fi cetăţeni 
loiali şi vor respecta legile. Tot aşa este şi cu 
creştinii. Când Îl acceptă pe Domnul Hristos şi 
doresc să devină cetăţeni ai împărăţiei Lui, 
Dumnezeu le cere să-şi exprime iubirea şi 
loialitatea faţă de El şi să păzească legea 
guvernării Sale. 

Cu toate acestea, nu toţi emigranţii rămân 
credincioşi jurămintelor lor solemne. Unii par 
nişte cetăţeni loiali ai ţării, dar mai târziu se 
descoperă că au fost trădători. Când se 
dovedeşte aceasta, cetăţenia li se retrage şi sunt 
deportaţi. Tot astfel, nu toţi creştinii rămân 
credincioşi legămintelor lor. Nu este suficient să 
fim declaraţi neprihăniţi acum, ci trebuie să 
rămânem credincioşi până la venirea Lui. 

Nu este suficient să pretindem că suntem 
urmaşii Domnului Hristos, ci trebuie să 
îngăduim ca viaţa desăvârşită de ascultare şi 
credincioşie a Domnului Hristos să fie 
reprodusă în noi de El. Domnul Isus spunea: 
“Nu orişicine-Mi zice: “Doamne, Doamne!” va intra 
în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu 
care este în ceruri. (Matei 7:21). 

Întreaga controversă dintre bine şi rău, 
dintre Domnul Hristos şi Satana, este legată de 
caracterul iubitor al lui Dumnezeu. Legea 
constituie exprimarea scrisă a acestui caracter. 
Nu este de mirare că legea joacă un rol atât de 
important în judecata finală! Dar unul dintre 
cele mai uimitoare fapte, puţin cunoscute de 
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către creştini este că şedinţa de judecată din 
curtea cerească are loc chiar acum! La revenirea 
LUI El - Isus „va răsplăti fiecăruia după faptele lui“, 
va aduce răsplata fiecăruia cu EL (Matei 16:27). 

De fapt, Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, 
ne descoperă că judecata lui Dumnezeu se 
desfăşoară realmente acum. Acesta este motivul 
datorită căruia, în ultimele capitole ale cărţii 
Apocalipsei, apostolul Ioan prezintă ultima 
avertizare şi ultima chemare adresată lumii în 
aceste cuvinte: “Şi am văzut un alt înger care zbura 
prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, 
pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, 
oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori 
cărui norod. El zicea cu glas tare: “Temeţi-vă de 
Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul 
judecăţii Lui; închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi 
pământul, marea şi izvoarele apelor!” (Apocalipsa 
14:6-7). 

Să observăm că această solie nu spune “va 
veni judecata”, ci spune “a venit ceasul judecăţii 
Lui”. Cea de a doua parte a acestei întreite solii 
cheamă poporul lui Dumnezeu să părăsească 
sistemele religioase false care vor exista în zilele 
din urmă. Finalul acestui ultim mesaj către 
lume, a treia solie ingerească, avertizează 
poporul lui Dumnezeu să se ferească de 
închinarea adusă fiarei din Apocalipsa 13. “Dacă 
se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte 
semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din 
vinul mâniei lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 14:9-
10). 

Acum, să ne îndreptăm atenţi asupra 
versetelor 14 şi 15, care urmează după 
proclamarea soliilor celor trei îngeri: “Apoi M-am 
uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea Cineva care 
semăna cu un Fiu al omului; pe cap avea o cunună de 
aur; iar în mână, o secere ascuţită. Şi un alt înger a 
ieşit din Templu, şi striga cu glas tare Celui ce şedea 
pe nor: “Pune secera Ta şi seceră: pentru că a venit 
ceasul să seceri, şi secerişul pământului este copt” şi 
secerişul pământului este copt” (Apocalipsa 14:14-
15). Ce înseamnă “secerişul pământului”? 
Înseamnă sfârşitul lumii. Secerişul se referă la 
cea de a doua venire a Domnului Hristos. Ce va 
avea loc înainte de cea de a doua venire a 
Domnului Isus? Judecata lui Dumnezeu. 
Judecata dezvăluie cine este pregătit pentru 
venirea Lui şi îi aparţine Lui. 

Dar trebuie să ne oprim, pentru a cerceta 
mai profund acest subiect. Poate că vă întrebaţi 
când a început această judecată? Explicaţia se 

află în cea mai remarcabilă profeţie a cărţii lui 
Daniel! (Daniel 8:14) Pâna vor trece două mii 
trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfântul locaş va 
fi curăţit! 
 

 

Locaşul sfănt adevărat 
 

Daniel 8:14. Aceasta este cea mai lungă 
perioadă profetică din Biblie. Am observat că în 
profeţie, o zi reprezintă un an “... îţi pun câte o zi 
pentru fiecare an.” (Ezechiel 4:6). Prin urmare, 
2300 zile reprezintă 2300 ani. Cei 2300 ani sunt o 
parte a unei profeţii cuprinzătoare aflate în 
capitolele 7, 8 şi 9 din Daniel. Această profeţie 
indică data exactă a botezului şi crucificării 
Domnului nostru. Ea dezvăluie de asemenea cu 
exactitate timpul începerii judecăţii. Această 
perioadă de 2300 zile profetice sau 2300 ani a 
început odată cu porunca împăratului Artaxerxe 
pentru rezidirea şi refacerea economică a 
Ierusalimului. Israeliţii fuseseră captivi în 
Babilon timp de 70 ani şi doreau să se întoarcă 
în ţara lor şi să rezidească cetatea iubită. 

În cele din urmă, în anul 457 d.Hr., 
împăratul a emis un decret mult aşteptat. Cei 
doua mii trei sute de ani care încep cu acea dată, 
se încheie în anul 1844 d.Hr. Să ne întoarcem la 
textul nostru. Până vor trece doua mii trei sute 
de zile profetice sau ani literali, atunci 
sanctuarul va fi curăţit. Am văzut că această 
profeţie se încheie în anul 1844. Ce este curăţirea 
sanctuarului? În anul 1844, a început ceea ce 
Biblia descrie ca fiind Ceasul Judecăţii lui 
Dumnezeu. Ceasornicul profeţiei a anunţat ora. 
Poate că întrebaţi: Ce legătură are judecata cu 
aceasta curăţire a sanctuarului despre care 
Daniel a prezis că va avea loc la încheierea celor 
2300 de zile? Ce este curăţirea sanctuarului? Ce 
legătură are aceasta cu judecata? 

Biblia descrie două sanctuare - unul pe 
pământ, altul în cer (vezi: 2 Moise 25; Evrei 9). 
În vechiul Israel, oamenii veneau la sanctuar în 
fiecare zi pentru a-şi aduce jertfele. Acolo îşi 
mărturiseau păcatele şi jertfeau un miel pentru 
a-şi manifesta credinţa în moartea viitoare a 
Domnului Isus, Fiul lui Dumnezeu. În zilele 
noastre, când păcătuim, noi îi cerem lui 
Dumnezeu să ne ierte, pe temeiul faptului că 
Domnul Isus a murit în locul nostru, plătind 
datoria păcatului. Totuşi, înainte de Calvar, 
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oamenii nu aveau nici o jertfă spre care să 
privească în urmă, aşa că priveau prin credinţă 
în viitor, spre timpul când “Mielul” lui 
Dumnezeu va muri pentru ei. Prin actul 
sacrificării unui animal nevinovat, ei îşi afirmau 
credinţa într-un Mântuitor care va veni şi va 
muri pentru a face posibilă iertarea lor. Apoi, 
păcatele lor erau transferate în mod simbolic 
asupra sanctuarului, prin intermediul preotului 
care stropea sângele animalului înspre perdeaua 
despărţitoare a locului Prea Sfânt din sanctuar. 

După aceea, odata pe an, copiii lui Israel 
participau la un serviciu religios foarte solemn şi 
sfânt, denumit Ziua Ispăşirii sau curăţirea 
sanctuarului. Pentru poporul Israel, aceasta era 
o zi a judecăţii. Cu zece zile înainte de Ziua 
Ispăşirii, trompetele sunau, amintindu-le 
israelitilor că era timpul să-şi facă inventarul 
vieţii - să se pocăiască şi să-şi mărturisească 
păcatele. Toţi cei care nu procedau astfel, erau 
alungaţi din tabără. “Căci în ziua aceasta se va face 
ispăşire pentru voi, ca să vă curăţiţi: veţi fi curăţiţi 
de toate păcatele voastre înaintea Domnului.” 
(Levitic 16:30). 

Cartea Evrei ne explică într-o manieră clară 
faptul că sanctuarul de pe pământ şi serviciile 
lui religioase erau o ilustrare a sanctuarului din 
cer, unde Domnul Hristos, Marele nostru Preot, 
ne iartă păcatele. Apostolul Pavel spune: “... 
Avem un Mare Preot, care S-a aşezat la dreapta 
scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor 
al locului Prea Sfânt şi al adevăratului cort, care a 
fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.” (Evrei 8:1-
2). În următoarele: “Dar Hristos a venit ca Mare 
Preot ... şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul 
prea sfânt, ... cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat 
o răscumpărare veşnică ... Căci Hristos n-a intrat 
într-un locaş de închinare făcut de mâna omenească, 
după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a 
intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru 
noi, înaintea lui Dumnezeu.” (Evrei 9:11-12, 24). 

Moartea Domnului Hristos pe Calvar a 
asigurat o jertfă ispăşitoare deplină pentru toate 
păcatele noastre. “De aceea şi poate să mântuiasca 
în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu 
prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească 
pentru ei.” (Evrei 7:25). Adevăratul cort sau 
sanctuar este în cer. Tot ceea ce se întâmplă pe 
pământ constituie o reprezentare a ceea ce se 
întâmplă în planul de mântuire. Domnul Isus 
este Mielul care moare. Domnul Isus este 
preotul care trăieşte. Domnul Isus este Marele 

nostru Preot. Întocmai precum marele preot al 
lui Israel intră în Locul Prea Sfânt odată pe an, 
tot astfel Domnul Isus a intrat la sfârşitul 
timpului în Locul Prea Sfânt pentru a îndeplini 
lucrarea judecăţii. 

Ceea ce determină destinul nostru veşnic la 
judecată este relaţia noastră cu Domnul Hristos 
şi atitudinea noastră faţă de El. Dorinţa lui 
Hristos este să ne mântuiască pe noi. Face tot 
posibilul pentru a ne mântui. El ne spune: “De 
aceea, pe orişicine Mă va mărturisi înaintea 
oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui 
Meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda 
de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu 
înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.” (Matei 
10:32-33). Înţelegeţi? Nu suntem singuri la 
judecată! Dacă L-am mărturisit pe Domnul 
Hristos, El va mărturisi pentru noi înaintea 
Tatălui Său. 

Dacă suntem ai Domnului Hristos, El este 
Apărătorul nostru. Prin Domnul Isus vom sta 
înaintea lui Dumnezeu ca şi când nu am fi 
păcătuit niciodată. Raportul faptelor noastre nu 
va indica altceva decât viaţa iubitoare a 
Mântuitorului nostru, iar noi vom beneficia de 
meritul vieţii Sale desăvârşite. Deci, prieteni, 
pentru cei care Îl iubesc şi Îl urmează pe 
Domnul Isus cu toată inima şi cu tot sufletul, nu 
există nici un motiv de teamă cu privire la Ziua 
Judecăţii. Deoarece Domnul Isus va prezenta 
meritele propriului Său sânge vărsat pentru a 
şterge orice păcat mărturisit, aşa cum scria 
apostolul Ioan: “... Sângele Lui Isus Hristos, Fiul 
Lui, ne curăţeşte de orice păcat.” (1 Ioan 1:7). 

Trăim ultimele ore ale pământului. Judecata 
preadventă a început în curtea cerului încă din 
anul 1844. Judecata a început, desigur, cu Abel, 
primul neprihănit care a murit pe planeta 
pământ. Apostolul Petru scria: “Căci suntem în 
clipa când judecata stă să înceapă de la casa Lui 
Dumnezeu.” (1 Petru 4:17). Cu alte cuvinte, 
judecata începe cu aceia care s-au declarat a fi 
poporul lui Dumnezeu. 

Putem doar să ne imaginăm ziua judecăţii 
lui Abel. În timp ce cazul lui este adus înaintea 
curţii, Dumnezeu vede viaţa lui Abel şi în 
raportul lui este înscris faptul că Abel a acceptat 
jertfa Mielului lui Dumnezeu. Una dintre 
ultimele fapte ale lui Abel, aşa cum este relatat 
în Biblie, a fost aducerea jertfei care arăta 
credinţa lui în Răscumpărătorul ce avea să vină. 
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Viaţa Domnului Hristos este atribuită raportului 
său. Păcatele lui sunt acoperite de sângele 
Domnului Hristos. Puteţi fi siguri că Domnul 
Isus, Apărătorul lui Abel, Şi-a ridicat spre Tatăl, 
arătând mâinile Lui străpunse de cuie şi a 
declarat: “Sângele Meu, Tată, a plătit datoria lui 
Abel.” Tot ceea ce s-a putut auzi a fost bucuria 
nenumăratelor oşti îngereşti în timp ce Domnul 
Isus declara: “Păstraţi numele lui Abel în Cartea 
Vieţii!” Iar numele lui continuă să se afla acolo! 

Aşa cum a făgăduit Domnul Hristos: “Cel ce 
va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi 
şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi 
mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu ş înaintea 
îngerilor Lui.” (Apocalipsa 3:5). 

Fără nici o îndoială, şi numele lui Iuda a fost 
rostit în curtea de judecată a cerului. Iuda fusese 
unul dintre cei care L-au urmat pe Domnul 
Hristos - unul dintre ucenicii Lui. Iuda nu a fost 
un om întru totul rău, dar viaţa lui nu era 
întocmai precum declara el. El nu L-a iubit pe 
Domnul Hristos mai presus de orice altceva! 
Uneori era atras de Domnul Hristos, dar una 
dintre slăbiciunile lui s-a accentuat tot mai mult 
pâna când, realmente, a vândut pe Domnul Său 
pentru treizeci de arginţi! Apoi, cuprins de 
remuşcări, s-a spânzurat! 

Domnul Isus l-a iubit pe Iuda. El a mers 
pâna acolo încât a spălat picioarele prăfuite ale 
lui Iuda în seara Ultimei Cine! Domnul Isus 
spera să mişte inima lui mândră. El dorea să 
poată fi Apărătorul lui la judecată. Dar Iuda s-a 
îndepărtat şi a plecat de la El. Cât de trist trebuie 
să fi fost pentru Domnul Isus momentul în care 
numele lui Iuda a fost adus în atenţie. 

Neprihănirea noastră nu va fi suficientă la 
judecată. Să ascultam: “Toţi am ajuns ca niste 
necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină 
mânjită ...” (Isaia 64:6). Numai cei care au 
continuat să-L aşeze continu pe Domnul Hristos 
pe primul loc în viaţa lor pot îmbrăca haina 
neprihănirii Lui. Fără aceasta, nici un om nu 
poate fi salvat la judecată. Prin urmare, numele 
lui Iuda este şters din Cartea Vieţii. 

Timpul în care trăim este solemn. Asemenea 
israeliţilor din vechime, trebuie să facem 
inventarul propriei noastre vieţi. Trebuie să 
păstrăm angajamentul predării noastre faţă de 
Domnul Isus, deoarece aceasta este singura 
pregătire posibilă pentru convocarea noastră la 
judecată. În curând se va încheia timpul de 

probă al omului şi se va rosti hotărârea finală: 
“Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; ... Şi 
cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe!” 
(Apocalipsa 22:11). 

În acel timp, harul şi iertarea oferite omului 
de către Dumnezeu atât de mult timp, vor fi 
retrase. Cele mai triste cuvinte ale limbajului 
omenesc vor fi cuvintele celor care au respins 
mântuirea - care nu L-au acceptat pe Hristos ca 
Domn şi Apărător al lor. Ei vor spune: ,,Secerişul 
a trecut, vara s-a isprăvit, şi noi tot nu suntem 
mântuiti!” (Ieremia 8:20). Atunci, Domnul Isus 
va reveni pe pământ, deoarece este scris: “Iată, 
Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să 
dau fiecăruia după fapta lui.” (Apocalipsa 22:12). 

Prietene, Domnul Isus doreşte să fie 
Apărătorul tău la Judecată! El doreşte ca tu să 
accepţi jertfa lui pe Calvar. El doreşte să-I 
mărturiseşti Lui păcatele tale, pentru ca El să le 
poată şterge din carte. El doreşte ca numele tău 
să fie scris în Cartea Vieţii. 

Apostolul Ioan îi descrie pe cei care vor intra 
şi pe cei care nu vor intra în cetatea sfântă: 
“Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieste 
în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în 
cartea vieţii Mielului.” (Apocalipsa 21:27). Ai dori 
să-Î deschizi inima ta Domnului Isus chiar 
acum? Ai dori să Îl rogi să îndepărteze din viaţa 
ta tot ceea ce te-ar ţine departe de a intra în 
împărăţia Lui? Judecata lui Dumnezeu 
dezvăluie totul cu privire la noi. Totul este 
expus înaintea acestui imens univers. Toate 
păcatele noastre sunt înregistrate. Ai dori ca 
păcatele tale să fie acoperite - învăluite în 
sângele Domnului Isus? 

Ai dori ca Domnul Hristos să păşească în 
faţă, spunând: Da bărbatul acesta, femeia 
aceasta este unul dintre copiii Mei. Eu am iertat 
păcatele lor. Am anulat datoria lor. Am iertat 
vinovăţia lor. Păcatele lor sunt acoperite de 
sângele meu. Să fie şterse pentru totdeauna din 
rapoartele cerului. 

Chiar acum. În momentul acesta! Aţi dori să 
veniţi la El? Aţi vrea să-Î dăruiţi întreaga viaţă? 
De ce să nu vă ridicaţi mâna, pentru cer, chiar 
acuma, în timp ce ne rugăm, şi să spuneţi: 

 
“Da, Doamne. Ia viaţa mea. 
Vreau să fiu al Tău.” 
 

Amin




