
Este suficientă sinceritatea ca un om să câștige viața eternă? 

 

Sinceritatea nu este suficientă ca omul să câştige viaţa. „Ceea ce omul crede că este o cale de acţiune 

dreaptă poate sfârşi pe calea care duce la moarte”. „Căile omului sunt întotdeauna drepte în ochii lui, 

dar Cel Etern are verdictul asupra vieţii lui” (Prov. 14:12; 21:2). Chiar şi faptul de a fi un „om bun” 

nu este suficient. Isus a fost întrebat: „Învăţătorule, ce bine să fac ca să obţin viaţă veşnică?” El a 

răspuns: „Respectă mereu poruncile”. Cel care L-a întrebat a spus că făcea aceste lucruri; nu a ucis, 

nu a furat, nu a comis adulter, nu a poftit, nu a depus mărturie falsă şi i-a cinstit pe părinţii săi. El era 

un om bun, însă a întrebat: „Ce-mi mai lipseşte?” Răspunsul: „Vinde-ţi toate bunurile, dă-le săracilor 

„şi vino şi fii urmaşul Meu’”. – Mat. 19:16-22.  

 

Mai mult 

 

Niciun om nu-l urmează pe Cristos dacă învaţă o doctrină diferită; el se urmează pe el însuşi sau 

urmează un alt om. Sutele de denumiri de religie din prezent, care se împrăştie cu doctrine care diferă 

drastic chiar şi între ele, ar trebui să primească avertismentul lui Isus: „Cine nu este de partea Mea 

este împotriva Mea şi cine nu strânge cu Mine risipeşte” (Mat. 12:30). Ei urmează o cale largă şi 

spaţioasă care cuprinde toate aceste crezuri. Nu toţi pot să fie de partea Lui.  

 

Dacă un călător care doreşte să viziteze o ţară vecină ar cere îndrumări de la 200 de oameni diferiţi 

şi ar primi 200 de răspunsuri, complet în jurul busolei, nord, sud, est şi vest, ce ar face el? Va primi 

sfatul de la persoana de care a fost sfătuit bunicul său, sau de la cel care poartă cele mai deosebite 

haine, sau care are vocea cea mai delicată, sau de la cel de care a ascultat iubita sau tovarăşa lui de 

viaţă, sau de la cel care are cea mai impozantă sau cea mai apropiată clădire în care să vorbească? 

Va spune el că nu vorbeşte despre direcţii, aşa cum spun unii oameni că nu vorbesc despre religie? 

Nu. Un călător inteligent va face rost de o hartă ca să compare diferitele direcţii şi să vadă de ce 

sunt atât de conflictuale. În ceea ce priveşte închinarea adevărată, harta sau ghidul este Biblia. 

 


