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Când se vor citi numele,
cu toþi acolo-m fi
Domnilor,
bun venit în rai!

Despre prejudecata gândirii universaliste
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amantha, o tânãrã de ºaisprezece ani, ºi-a uimit colegii de studiu
biblic fãcând urmãtoarea afirmaþie: ªtiþi, iatã cum înþeleg eu
cã stã treba cu creºtinii, musulmanii ºi budiºtii; e ca ºi cum am
vrea sã ajungem cu toþii în cer numai cã o pornim pe cãi diferite
înspre aceeaºi direcþie.
Samantha s-ar putea sã nu ºtie, dar mulþi oameni sunt de acord
cu ea. Unii nu vin direct sã o spunã, însã manifestã o tendinþã clarã
înspre universalism, înspre ideea cã discipolii conºtiincioºi ai
fiecãrei religii vor zbura pânã la urmã împreunã în Rai. Existã chiar
Biserici Universale care propovãduiesc aceastã doctrinã, ºi nu
puþini creºtini (ca Samantha) care au crescut în bisericã încã mai
cocheteazã undeva în mintea lor cu aceastã idee.
Dar acest lucru este o prejudecatã.
ªi, mai ales, este în contradicþie cu ceea ce ne spune Biblia. Isus
a spus: Intraþi pe poarta cea strâmtã. Cãci largã este poarta, latã
este calea care duce la pierzare, ºi mulþi sunt cei ce intrã pe ea. Dar
strâmtã este poarta, îngustã este calea care duce la viaþã, ºi puþini
sunt cei ce o aflã (Matei 7:1314).
Sã nu uitãm cã Dumnezeu s-a fãcut om, a suferit ºi a îndurat
agonia crucii pentru ca oamenii sã poatã primi iertarea ºi sã se
poatã bucura de o veºnicie în ceruri; de asemenea, sã nu-i uitãm
pe cei mulþi care, de-a lungul veacurilor, au acceptat sau au respins
oferta dragostei Sale; sã nu-i uitãm pe aceia pe care credinþa în
jertfa ispãºitoare a lui Isus i-a azvârlit în temniþe, unde au suferit
tortura ºi chiar martirajul. Apoi sã ne imaginãm sfârºitul vremurilor,
când întreaga omenire se aflã în faþa Domnului. Sã ni-l închipuim
pe Dumnezeu privind peste puzderia de oameni care au primit
jertfa dragostei Mântuitorului aflându-se într-o parte, iar de cealaltã
parte, mulþimea celor ce l-au negat ºi respins. Apoi sã ni-l imaginãm
pe Dumnezeu ridicând plictisit din umeri, Mda, bine. Hai, toatã
lumea sã pofteascã înãuntru!
Nu se va întâmpla deloc aºa  ºi nu pentru cã Dumnezeu îºi
doreºte ca cineva sã-ºi petreacã veºnicia în iad. Biblia afirmã cã El
doreºte ca nici unul sã nu piarã, ci toþi sã vinã la pocãinþã
(2 Petru 3:9).
Motivul invocat de universaliºti este urmãtorul: Nu vãd cum
un Dumnezeu plin de dragoste poate sã trimitã pe cineva în iad.
Problema însã nu constã în aceastã trimitere a cuiva în iad, cãci El
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ºi-a asumat condiþia umanã ºi a îndurat moartea pentru a asigura
viaþã veºnicã celor ce cred în El. Pe de altã parte, oamenii au
libertatea de a alege sã-ºi petreacã veºnicia acolo unde doresc, iar
Biblia spune cu claritate cã refuzul constant al dragostei lui
Dumnezeu va însemna veºnicia în iazul de foc.
Iatã de ce creºtinii sunt chemaþi sã împlineascã porunca lui
Hristos de a face ucenici din toate neamurile (Matei 28:19),
deoarece într-o zi, conform Scripturii, ºansa pocãinþei nu va mai
exista.

Temã de casã
Înfruntã mitul gândirii universaliste rãspunzând la urmãtoarele:
Citeºte Ioan 6:68. Când mulþi dintre ucenicii lui Isus l-au pãrãsit,
acesta i-a spus lui Simon Petru Voi nu vreþi sã vã duceþi? Care a
fost rãspunsul lui Petru? Care este implicaþia sintagmei la cine sã
ne ducem? Câte cãi spre viaþa veºnicã sugereazã cuvintele lui
Petru?
Citeºte Ioan 14:6. Isus însuºi vorbeºte aici despre calea care
duce în cer. Câte drumuri spre Dumnezeu sugereazã Isus aici? Care
este semnificaþia articolului hotãrât din acest verset?
Citeºte Apocalipsa 20:1215. Biblia face aici o profeþie
zguduitoare cu privire la Judecata de Apoi. Conform acestor
versete, oare toþi vor avea parte de împãrãþia cerurilor? Ce se va
întâmpla cu cei ale cãror nume nu se gãsesc în cartea vieþii?
Gãseºte câteva momente de meditaþie ºi rugãciune urmãrind
îndrumãrile textului din 2 Corinteni 13:5.

