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Biblia ne avertizeaza ca exista multi falsi convertiti care se bazeaza pe o nadejde falsa (Mat
7:13-15) iar aici este o lista cu sperante religioase desarte care pot trimite oamenii in iad. Pe
masura ce le parcugeti, “incercati-va daca sunteti in credinta” (2Cor 13:5) si asigurati-va ca
nu v-ati pus nadejdea intr-o speranta desarta. In joc este chiar viata voastra vesnica.

Selecteaza o intrebare
1. Esti nascut intr-o familie de crestini ?
2. Esti botezat si frecventezi o biserica ?
3. Ai o intelegere Intelectuala a Evangheliei ? / Crezi doctrinele biblice ?
4. Esti pastor sau slujitor in biserica sau evanghelist ?
5. Ai o conduita morala impecabila ?
6. Ai trait experiente emotionale de genul bucurie sau remuscare ?
7. Ai fost vindecat de vreo boala ?
8. Ai avut vreo vedenie / vreun vis cu ingeri ?
9. Ai parte de binecuvantari materiale / lucruri / bani ?
10. Implinesti Legea ? / Legalism (incedere cauzata de propriile fapte bune)
11. Esti impresionat de stilul radical de predicare ?
12. Primesti raspuns la rugaciuni ?
13. Ai “Crestin“ ca “Religious Views “ pe facebook sau ceva de genul ?
14. Te-ai rugat vreodata “Rugaciunea pacatosului” sau ceva similar ? L-ai invitat vreodata pe
Isus in inima ta ? Ai luat vreodata o decizie pentru Isus ? Ai ridicat mana la evanghelizare sau
ai iesit in fata?
15. Ti-a spus vreodata un pastor ca esti salvat sau ceva de genul “bine ai venit in biserica lui
Hristos”?
16. Ai vreun dar spiritual de genul profetie, vorbire in limbi ?

1. Esti nascut intr-o familie de crestini ?
Fiind adus pe lume intr-o familie crestina nu te face un copil al lui Dumnezeu. Isus a spus: “Dar
tuturor celor ce L-au primit, adica celor ce cred in Numele Lui, le-a dat dreptul sa se faca copii
ai lui Dumnezeu; nascuti nu din sange, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din
Dumnezeu..” (Ioan 1:12-13)

Fariseii se bazau pe genealogia lor, si anume pe faptul ca aveau pe Avraam ca tata (Ioan 8:33)
si totusi Ioan Botezatorul ii avertizeaza: “Si sa nu credeti ca puteti zice in voi insiva: "Avem ca
tata pe Avraam!” (Mat 3:9) iar Isus le spune “Voi aveti de tata pe diavolul; si vreti sa impliniti
poftele tatalui vostru.” (Joan 8:44)

Cand cineva spune ceva de genul: “Am fost crestin din totdeauna” aceasta afirmatie ar trebui
sa ne dea de gandit pentru ca Isus a zis: “Daca nu sunteti convertiti, cu nici un chip nu veti
intra in Imparatia cerurilor.” (Mat 18:3).

Este posibil totusi ca cineva care a crescut intr-o familie crestina sa aiba evidentele unei
convertiri autentice si sa nu stie exact cand a fost convertit deoarece respectiva persoana se
poate uita inapoi in timp la mai multe momente in care convertirea putea sa se
produca. Salvarea este chemarea “din intuneric la lumina Sa minunata” (1 Pet. 2:9). Deci, ar
trebui ca persoanele aflate in astfel de situatii sa fie capabile sa identifice posibile momente
cand aceasta chemare a avut loc.

Nota: 2 Tim. 3:15 este des folosit pentru a evidentia faptul ca Timotei nu a stiut cu exactitate
momentul convertirii sale si pentru a sustine ideea ca, convertirea ar fi un process progresiv,
lucru care nu reiese din text.

2. Esti botezat si frecventezi o biserica ?
In Faptele Apostolilor capitolul 8, dupa auzirea cuvantului predicat de Filip, Simon vrajitorul
“a crezut; si dupa ce a fost botezat, nu se mai despartea de Filip si privea cu uimire minunile si
semnele mari care se faceau” (s-a alaturat ucenicilor / bisericii). Dar in versetul 21 Petru ii
spune : “Tu n-ai nici parte, nici sort in toata treaba aceasta, caci inima ta nu este curata
inaintea lui Dumnezeu.”.

Deci, a fi botezat si a frecventa o biserica nu inseamna neaparat convertire.

3. Ai o intelegere Intelectuala a Evangheliei?/Crezi doctrinele biblice?
“Tu crezi ca Dumnezeu este unul si bine faci; dar si dracii cred… si se infioara!” (Iac. 2:19)
Demonii au strigat catre Isus: "Ce legatura este intre noi si Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai
venit aici sa ne chinuiesti inainte de vreme?" (Mat 8:29) aratand ca stiau cine este Isus, ca

stiau de judecata ce avea sa vina si de asemennea stiau de existenta unui loc de chin pentru
cei pacatosi.

Credinta incepe prin a avea o intelegere corecta a Evangheliei Si totusi convertirea inseamna
mai mult decat a poseda o intelegere corecta a faptelor.

4. Esti pastor sau slujitor in biserica sau evanghelist ?
Isus ne-a avertizat: “Multi Imi vor zice in ziua aceea: "Doamne, Doamne! N-am prorocit noi in
Numele Tau? N-am scos noi draci in Numele Tau? Si n-am facut noi multe minuni in Numele
Tau?" (Mat. 7:22) Acesti oameni au fost foarte ocupati in biserica dar in versetul
urmator Isus le spune: “Niciodata nu v-am cunoscut; departati-va de la Mine, voi
toti care lucrati faradelege.” (Mat. 7:23) Remarcati va rog ca Isus nu le spune ca i-a
cunoscut candva dar ei si-au pierdut mantuirea ci mai de graba ca nu i-a cunoscut niciodata.
Chiar daca L-au proclamat pe Isus drept “Doamne, Doamne“ (v.21) ei nu au fost niciodata
convertiti cu adevarat.

5. Ai o conduita morala impecabila ?
Fariseii erau considerati de catre multime ca fiind oameni de o conduita morala impecabila.
(Mat 5:20) si totusi, exista oameni care arata curati pe din afara fara sa fie convertiti (Mat
23:27). Tanarul bogat, tinand legea (Mat 19:20) si Pavel, inainte de convertire (Rom 7:9), se
vedea bun din punct de vedere moral, aceasta pana cand Duhul lui Dumnezeu a inceput sa
lucreze in inima lui. Cand Isus a spus la ultima cina cu ucenicii: ”unul din voi ma va vinde”
(Ioan 13:21), nici unul dintre ucenici nu a aratat catre Iuda spunand “el este tradatorul” ci ni
se spune ca “Ucenicii se uitau unii la altii si nu intelegeau despre cine vorbeste” (Ioan 13:22)
asta deoarece este posibil ca Iuda sa fi fost, in aparenta, un om de caracter.

Multi necredinciosi renunta la bautura, fumat limbaj vulgar, etc. Totusi, o reforma morala nu
inseamna convertire.

6. Ai trait experiente emotionale de genul bucurie sau remuscare ?
In pilda semanatorului Isus vorbeste despre acei ascultatori simbolizati printr-un pamant
stancos “care, cand aud cuvantul il primesc cu bucurie”. Acestia au o stare de euforie cand

aud Evanghelia, totusi versetul continua: “dar n-are radacina in el, ci tine pana la o vreme; si,
cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvantului, se leapada indata de el.” Sunt genul
de oameni care “primesc” cuvantul “cu bucurie” si traiesc o stare emotionala deosebita, “cred
pana la o vreme” dar nu sunt convertiti cu adevarat, cum ni se spune (vers. 15) despre cei
simbolizati prin “pamantul cel bun”. Acestia aduc roade tipice convertirii pe cand falsii
convertiti sunt de fapt convertiti ai diavolului (Mat 13:39. De asemenea, Iuda a avut un
sentiment de vinovatie si s-a cait de ce-a facut “Atunci Iuda, vanzatorul, cand a vazut ca Isus
a fost osandit la moarte, s-a cait” dar el nu a fost niciodata un convertit.

Esau a avut si el o experienta emotionala, dar nu a fost convertit deoarece “Stiti ca mai pe
urma, cand a vrut sa capete binecuvantarea, n-a fost primit; pentru ca, macar ca o cerea cu
lacrimi, n-a putut s-o schimbe.” (Evr. 12:17)

Felix a avut si el o experienta emotionala. Cand Pavel ii predica Evanghelia si vorbea ” despre
neprihanire, despre infranare si despre judecata viitoare “ (Fapt. 24:25) ni se spune ca
“Felix era ingrozit” dar nu a fost niciodata convertit.

7. Ai fost vindecat de vreo boala?
Cand Isus a vindecat cei zece leprosi, numai unul a fost convertit si s-a intors sa aduca
multumiri, ceilalti noua, desi vindecati, erau in continuare pierduti.

“Isus mergea spre Ierusalim si a trecut printre Samaria si Galileea. Pe cand intra intr-un sat,
L-au intampinat zece leprosi. Ei au stat departe, si-au ridicat glasul si au zis: "Isuse,
Invatatorule, ai mila de noi!" Cand i-a vazut Isus, le-a zis: "Duceti-va si aratati-va preotilor!" Si
pe cand se duceau, au fost curatati. Unul din ei, cand s-a vazut vindecat, s-a intors, slavind pe
Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fata la pamant la picioarele lui Isus si I-a multumit. Era
samaritean. Isus a luat cuvantul si a zis: "Oare n-au fost curatati toti cei zece? Dar ceilalti noua
unde sunt? Nu s-a gasit decat strainul acesta sa se intoarca si sa dea slava lui Dumnezeu?" Apoi
i-a zis: "Scoala-te si pleaca; credinta ta te-a mantuit." (Luca 17:11-19)

Vindecarea supranaturala poate conduce spre convertire. “Nu vezi tu ca bunatatea lui
Dumnezeu te indeamna la pocainta?” (Rom. 2:4) dar nu reprezinta neaparat convertire. Din
cei zece leprosi vindecati de Isus doar unul a fost mantuit.

8. Ai avut vreo vedenie / vreun vis cu ingeri ?
Multi isi pun nadejdea gresit in niste “experiente pe patul de moarte” pe care le-au avut in
care “vad o lumina stralucitoare” sau au avut o viziune, un vis, o intalnire cu ingerii, dar
aceasta nu inseamna neaparat convertire iar Biblia ne avertizeaza ca “Satana se preface
intr-un inger de lumina.” (2 Cor 11:14)

9. Ai parte de binecuvantari materiale / lucruri / bani ?
In Matei 19 cand Isus ii cere tanarului bogat sa renunte la toata averea lui si sa-L urmeze ni se
spune ca tanarul bogat “a plecat foarte intristat; pentru ca avea multe avutii.”

Acest om era foarte bogat dar nu era convertit. De fapt chiar banii si averile sale au fost
lucrurile care l-au tinut departe de viata vesnica in Hristos. . Isus a zis “este mai usor sa treaca
o camila prin urechea acului, decat sa intre un bogat in Imparatia lui Dumnezeu.”
(Matt.19:24) iar in Luca 12:13-21 Isus a spus pilda bogatului nebun.

“Petru a spus: “Argint si aur n-am” (Fapt 3:6)

Isus a spus: “Vulpile au vizuini, si pasarile cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Si
odihni capul.” (Mat. 8:20) ceea ce inseamna ca binecuvantarile materiale nu reprezinta o
dovada ca suntem placuti lui Dumnezeu si nici dificultatile materiale nu reprezinta o dovada
ca suntem abandonati de Dumnezeu.

Proorocii mincinosi care predica evanghelia prosperitatii pretind ca Isus trebuie sa fi fost
bogat “pentru ca avea un trezorier” si sustin ca “numai oamenii bogati au nevoie de un
trezorier”. Faptul ca Iuda, care cara punga cu bani pentru apostoli, L-a vandut pe Isus pentru
doar “treizeci de arginti” (Mat 26:15) ceea ce reprezinta mai putin decat salariul pe trei luni al
unui muncitor obisnuit dovedeste faptul ca nu erau prea multi bani in punga aceea altfel nu ar
fi fost tentat cu o suma asa de mica si ar fi putut pleca oricand cu toata punga.

10. Implinesti Legea ?/ Legalism
(incedere cauzata de propriile fapte bune)
Multi se inseala crezand ca sunt “oameni buni” sau ca ei “tin cele zece porunci” sau alte

ceremonii, dar Biblia spune ca “nimeni nu va fi socotit neprihanit inaintea Lui prin faptele
Legii, deoarece prin Lege vine cunostinta deplina a pacatului.” Cine vrea sa fie socotit
neprihanit prin Lege trebuie sa tina Legea lui Dumnezeu in mod perfect in fiecare moment din
viata lui. “Blestemat este oricine nu staruie in toate lucrurile scrise in cartea Legii, ca sa le
faca.” (Gal 3:10) dar “toti au pacatuit si sunt lipsiti de slava lui Dumnezeu.” (Rom 3:23)

Orice “fapta buna” prin care incercam sa-l impresionam pe Dumnezeu este ca “o haina
manjita” (Isa 64:6) deoarece, incercand sa-l impresionam pe Dumnezeu prin faptele noastre
bune este ca si cum am incerca sa mituim un judecator, dar Dumnezeu nu este un judecator
corrupt si deci, nu va accepta mita de la noi.

11. Esti impresionat de stilul radical de predicare ?
Unii oameni se inseala crezand ca sunt salvati deoarece asculta cu regularitate predicatori
precum Paul Washer sau Tim Conway care predica un mesaj dur si fara compromis. Iuda a
ascultat si el cu regularitate mesajul puternic si fara compromis rostit chiar de Isus si totusi,
nu a fost convertit.

12. Primesti raspuns la rugaciuni ?
In marea mila a lui Dumnezeu, Cain a primit raspuns la rugaciunea sa (Gen
4:13-15) dar nu a fost convertit (v5, v16) si de asemenea, cei zece leprosi au primit
raspuns rugaciunii lor si au fost vindecati, dar numai unul a fost convertit. Exista cazuri in
care Dumnezeu raspunde la rugaciunile oamenilor neconvertiti iar in aceste cazuri “bunatatea
lui Dumnezeu te indeamna la pocainta” (Rom. 2:4). Doar pentru ca ai avut niste rugaciuni
implinite nu inseamna ca esti convertit cu adevarat..

13. Ai “Crestin“ ca “Religious Views “ pe facebook sau ceva de genul ?
Doar pentru ca sustii ca esti crestin, nu inseamna ca si esti. Isus a zis ca in ziua judecatii multi
vor sustine ca sunt crestini (Mat. 7:21-22), dar Isus le va spune, "Niciodata nu v-am cunoscut;
departati-va de la Mine, voi toti care lucrati faradelege." (v.23)

Multi rastalmacesc cuvintele lui Isus din Mat 10:32 “De aceea, pe oricine Ma va marturisi
inaintea oamenilor il voi marturisi si Eu inaintea Tatalui Meu care este in ceruri;” spunand ca

cine il marturiseste public pe Hristos este cu adevarat crestin chiar daca prin stilul sau de
viata il neaga pe Isus : “Cine pacatuieste este de la diavolul” (1 Ioan 3:8) iar Isus spune:: “De
ce-Mi ziceti: "Doamne, Doamne!", si nu faceti ce spun Eu?” (Luca 6:46)

14. Te-ai rugat vreodata “Rugaciunea pacatosului” sau ceva similar ?
L-ai invitat vreodata pe Isus in inima ta ? Ai luat vreodata o decizie
pentru Isus ? Ai ridicat mana la evanghelizare sau ai iesit in fata ?
Multi se inseala crezandu-se salvati doar pentru ca au rostit candva o rugaciune de genul
“rugaciunea pacatosului” sau ca si-au notat in Bibliile lor data si ora la care au rostit aceasta
rugaciune. Dar, din pacate, ambele sunt niste sperante desarte. Cand tanarul bogat L-a
intrebat pe Isus “ce sa fac ca sa mostenesc viata vesnica?" (Marc 10:17) El nu i-a raspuns
“repeta aceasta rugaciune dupa mine” ci i-a spus ca trebuie sa renunte la idolii sai “Apoi vino,
ia-ti crucea si urmeaza-Ma." (Marc 10:21) Suntem mantuiti prin Isus Hristos si nu ca rezultat
al faptelor noastre (Efes 2:8-9)

Este o rastalmacire a textului (Rom 10:9) “Daca marturisesti deci cu gura ta pe Isus ca Domn
si daca crezi in inima ta ca Dumnezeu L-a inviat din morti, vei fi mantuit..” sa crezi ca cineva
este mantuit doar pentru ca a rostit o rugaciune sau ca a luat o “decizie pentru Isus” Acest
verset trebuie luat in contextul in care a fost scris, fiind adresat Bisericii din Roma care
suferea o mare persecutie (Rom 8:35-36) iar cine marturisea cu gura ca este crestin avea de
suferit anumite consecinte: inchisoare, tortura sau moarte. Isus a spus ca in ziua judecatii nu
oricine il marturiseste cu gura va intra in Imparatia cerurilor “Nu oricine-Mi zice: "Doamne,
Doamne!" va intra in Imparatia cerurilor, ci cel ce face voia Tatalui Meu care este in ceruri.”
(Mat. 7:21) Acesti oameni sunt convinsi ca sunt sinceri si fac multe lucrari “in Numele lui
Isus” (vers. 22) Isus le va spune “Niciodata nu v-am cunoscut; departati-va de la Mine, voi
toti care lucrati faradelege” (v.23). Isus nu le spune celor “multi” (vers.22) care-L marturisesc
cu gura ca Domn ca au fost mantuiti candva dar si-au pierdut mantuirea ci, mai de graba
“‘Niciodata nu v-am cunoscut” (v.23) ceea ce inseamna ca acestia nu au fost niciodata
convertiti.

Cei care spun “Eu simt, in inima mea, ca sunt mantuit” ar trebui sa ia aminte la ceea ce spune
Scriptura care avertizeaza ca “Inima este nespus de inselatoare si de deznadajduit de rea,”
(Ier. 17:9)

15. Ti-a spus vreodata un pastor ca esti salvat sau ceva de genul “bine
ai venit in biserica lui Hristos”?
Dupa cum numai stilul de viata de-a lungul timpului este o evidenta clara daca cineva a fost
sau nu mantuit (Mat 7:16) tot asa nimeni, nici chiar pastorul bisericii, nu poate fi sigur de
conditia spirituala a unei alte persoane. Isus avertizeaza ca va fi neghina (falsi convertiti)
printre grau (adevarati convertiti) si va fi destul de greu pentru oameni sa-I separe (Mat
13:29). Daca ti s-a spus vreodata “sigur ca esti mantuit” asta nu inseamna nimic si nu ar fi
indicat sa te bazezi pe o astfel de afirmatie. Biblia ne avertizeaza ca sunt multi invatatori
mincinosi care le spun oamenilor ca “totul este bine”cand in realitate, nu este asa (Ier 8:11,
Mat 7:13-20) iar Isus, in pilda semanatorului avertizeaza ca exista acele “pamanturi
stancoase” care, la prima vedere, arata ca si cum ar fi convertiti, dar in timp arata ca de fapt
nu au fost niciodata convertiti (Mat 13:20-21)

16. Ai vreun dar spiritual de genul profetie, vorbire in limbi ?
Sa ai un anume dar spiritual nu inseamna neaparat convertire si nu
ar fi indicat sa te increzi in acel dar... Cei “multi” din Matei 7, carora Isus le va
spune “Departati-va de la Mine, niciodata nu v-am cunoscut !” prooroceau si faceau minuni
dar, nu au fost niciodata convertiti..

“Multi Imi vor zice in ziua aceea: "Doamne, Doamne! N-am prorocit noi in Numele Tau? N-am
scos noi draci in Numele Tau? Si n-am facut noi multe minuni in Numele Tau?" Atunci le voi
spune curat: "Niciodata nu v-am cunoscut; departati-va de la Mine, voi toti care lucrati
faradelege."’” (Mat. 7:22-23)

Caiafa, de asemenea, a proorocit “Unul din ei, Caiafa, care era mare preot in anul acela, le-a
zis: "Voi nu stiti nimic; oare nu va ganditi ca este in folosul vostru sa moara un singur om
pentru norod, si sa nu piara tot neamul?" Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el; ci, fiindca era
mare preot in anul acela, a prorocit ca Isus avea sa moara pentru neam.”. (Ioan 11:49-52)
Cartea Evrei vorbeste despre “cei ce au fost luminati odata - si au gustat darul ceresc, si s-au
facut partasi Duhului Sfant, si au gustat Cuvantul cel bun al lui Dumnezeu si puterile veacului
viitor -” (Evr. 6:4-5) dar care totusi s-au indepartat aratand ca nu au fost niciodata convertiti
cu adevarat (1 Ioan 2:19; Mat. 7:23)

Pe ce te bazezi cand spui ca te tuci in rai?

Nu exista nimic altceva care sa poata trimite pe cineva in rai in afara de lucrarea perfecta a
Domnului Isus terminata la cruce. (Ioan 19:30, Evr 10:10, Iuda 1:3).

Multi pretind ca “cred in Isus” dar daca ii intrebi “Ce te face sa crezi ca ajungi in rai?” iti
raspund ceva de genul “Pentru ca l-am acceptat pe Isus” sau “Pentru ca ma duc la biserica”,
dovedind astfel ca se bazeaza pe o speranta desarta.

Daca iti pui nadejdea de a ajunge in rai in orice altceva decat in persoana Domnului Isus as
vrea sa iti spun ca este ceva in neregula cu sufletul tau. Isus a spus “eu sunt usa” (Ioan 10:7)
iar “cine nu intra pe usa in staulul oilor, ci sare pe alta parte, este un hot si un talhar.” (Ioan
10:1)

Nu exista alt drum catre viata vesnica, “Isus a zis… “Eu sunt Calea, Adevarul si Viata. Nimeni
nu vine la Tatal decat prin Mine..” (Ioan 14:6)

Epistola catre Evrei afirma ca temelia unei convertiri reale este “pocainta de faptele moarte si
a credinta in Dumnezeu ” (Evr. 6:10). Contextul cartii Evrei este bazat pe faptul ca unii crestini
s-au dus inapoi la Lege (Legalism) iar termenul de “fapte moarte” care apare aici reprezinta
de fapt, sperantele false ale acelor oameni care pe langa credinta in Isus se mai bazeaza si pe
altceva pentru mantuirea lor. De aceea cartea Evrei ne spune ca pentru a fi salvati trebuie sa
renuntam la acele “fapte moarte” si sa ne punem increderea numai in Dumnezeul cel viu.

