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Aproape toată viaţa am auzit spunându-se că cel mai important lucru din 
viaţa cuiva este să ajungă în cer. Anumiţi membri din district mi-au spus: "Nu mă 
interesează să am în cer un palat ca cel pe care îl va avea apostolul Pavel; el a 
suferit aşa de mult pentru Hristos, a fost bătut, lovit cu pietre, închis, etc., şi va 
merita să aibă o vilă somptuoasă acolo; dar dacă aş putea doar să mă strecor şi eu 
prin porţile de mărgăritare, asta mi-ar fi de-ajuns!"

În realitate, ei vor să spună: "Care este cel mai mic sacrificiu pe care-l pot 
face pentru Hristos, astfel încât să ajung cumva în cer? Care este cel mai ieftin 
'bilet' către cer, poate la clasa a treia? Cât de mult pot iubi lumea, şi totuşi să ajung 
în cer?

Dar a ajunge în cer nu este cel mai important lucru; cel mai important este să 
fii fericit când ajungi acolo. Un lucru este sigur: tu şi eu Îl vom întâlni pe Isus faţă 
în faţă. Când Îl vom privi în ochi pe Fiul lui Dumnezeu care a fost răstignit pentru 
noi, poate că Îi vom spune: "Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că mi-ai permis să mă 
strecor în cer," dar ne vom pleca ruşinaţi capetele şi vom adăuga: "O, Isus, îmi pare 
atât de rău că am venit cu mâinile goale aici! Mi-am petrecut toată viaţa şi mi-am 
cheltuit toată energia privind la televizorul acela stupid, mergând la meciuri, 
producând bani şi vânând plăcere. Aş dori să am ocazia să-mi trăiesc viaţa altfel!"

Şi apoi, într-o zi frumoasă, pe Noul Pământ, te vei plimba pe câmp şi te vei 
întâlni cu un om cu faţa radiind, care va dori să dea mâna cu tine. Îţi va spune: "Eu 
sunt apostolul Pavel. O, Îl laud pe Domnul pentru marele Său sacrificiu pentru 
mine! El a purtat povara tuturor păcatelor mele; a murit sub blestemul lui 
Dumnezeu, pentru mine; a mers în iad ca să mă găsească şi să mă mântuiască. O, 
sunt aşa de recunoscător că mi-a dat privilegiul să sufăr pentru El! Am fost 'în 
osteneli şi mai mult; în temniţe, şi mai mult; în lovituri, fără număr; de multe ori în 
primejdii de moarte! De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovituri fără 
una; de trei ori am fost bătut cu nuiele; odată am fost împroşcat cu pietre; de trei 
ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adâncul mării. Deseori 
am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în 
primejdii din partea celor din neamul meu, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte…' [2 
Cor 11:23-27] Spune-mi, tu cât de mult ai suferit pentru Hristos?"
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Dacă vei da din cap şi vei spune: "Tot ce-am putut să fac a fost să mă trezesc 
devreme în dimineţile de sabat şi să trag de mine ca să ajung la şcoala de sabat şi la 
serviciile de închinare şi să mă aşez pe un scaun moale; m-am străduit să dau mici 
zecimi şi daruri şi am petrecut o săptămână sau zece zile ajutând la construirea 
unei şcoli într-o ţară din lumea a treia; dar îmi pare rău, nu am suferit niciodată cu 
adevărat pentru Hristos," atunci probabil că vei dori să-l întrebi pe Pavel unde se 
află cea mai apropiată ieşire.

Şi care va fi diferenţa dintre mărturia ta şi cea a lui Pavel? A fost el o 
persoană mai bună decât tine? Nu! El pur şi simplu A VĂZUT ceva ce noi nu am 
văzut - cât L-a costat pe Fiul lui Dumnezeu să ne salveze. Când vom vedea 
ACEASTA, "dragostea [agape] lui Hristos [ne va] constrânge" [2 Cor 5:14, KJV] 
să trăim nu pentru noi, ci pentru El. Sacrificiul pentru El va fi "uşor," aşa cum a 
spus El (Mt. 11:28-30).

***
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