IADUL E PENTRU PERSOANE BUNE

EXISTĂ SCĂPARE?

Am văzut deja că în ce privește păcatele tale, ți-ar fi greu
să pretinzi că n-ai încălcat Cele 10 Porunci. Biblia spune că „cine
păzește toată Legea (Poruncile) dar greșește într-o singură Poruncă, se face vinovat de toate” (Iacov 2:10), iar apoi că „Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea
Legii, ca să le facă” (Gal. 3:10). Altfel spus, este suficient să încalci o singură poruncă și ești blestemat din punct de vedere
spiritual, înaintea lui Dumnezeu, ești blestemat din cauza păcatului și meriți pedeapsa veșnică.

În dragostea Lui nemărginită faţă de oameni, Dumnezeu Sa întrupat pe pământ în persoana lui Iisus Hristos, Fiul Său. Iisus
a trăit o viață fără păcat, apoi a murit pe cruce pentru a plăti
pedeapsa pe care noi ar trebui să o plătim pentru păcatele
noastre. A luat asupra Lui pedeapsa pentru păcatele care ar trebui să te condamne pe tine la Iad. Apoi a înviat din mormânt
învingând moartea! Biblia ne spune: „Pentru că atât a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede
în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16).

Dacă gândești că ai făcut totuși și fapte bune, și că Dumnezeu va compensa pe cele bune cu cele rele, atunci greșești! Ce
judecător cinstit ar elibera un hoț doar pentru că ar fi dat din
banii furați săracilor? Gândește-te că ai fi păcătuit cu gândul,
vorba, atitudinea ori fapta de 5 ori/zi. Până la vârsta de 70 de
ani ai acumulat deja 127.750 păcate. Crezi că un judecător cinstit
ar trece cu vederea tot atâtea infracțiuni pentru că ai fi făcut și
fapte bune? Dumnezeu nu va face asta.

Mântuirea este o favoare, un dar de la Dumnezeu, ceva nemeritat: „Căci PRIN HAR ați fost mântuiți, prin credință. Și
aceasta nu vine de la voi, ci este DARUL LUI DUMNEZEU. Nu prin
fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efes. 2:8-9). Dacă noi ne-am
putea obține mântuirea prin fapte bune, botez sau orice altceva, ar fi fost inutilă suferința și moartea lui Hristos: „căci
dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos”
(Gal. 2:21). Domnul Iisus a spus: „Eu sunt calea, adevărul și viața.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6). Dar, după
cum nu te vindeci de o boală doar știind că există un medicament, tot așa nu este suficient să știi de jertfa lui Iisus Hristos,
ci trebuie să crezi că El a murit pentru păcatele tale.

Poate că îți spui că odată ce îți pare rău
și ceri iertare, Dumnezeu este milostiv și
iubitor și te va ierta. Greșit din nou!
Mergi la un judecător cinstit și încearcă să îi ceri să te ierte pentru încălcarea legii, spunându-i că îți pare
rău și că nu vei repeta greșeala. Te va
ierta el doar pentru că îți pare rău?
Sigur că nu, pentru că oricărui infractor trebuie să îi pară rău și
să își dorească să nu repete greșeala, însă nu este scutit de pedeapsă. Doar un judecător corupt ar putea să te ierte, iar Dumnezeu NU poate fi un judecător corupt. De aceea, El va pedepsi
pe fiecare mincinos, fiecare hoț, criminal, adulter, blasfemiator
și așa mai departe. Iar locul pentru ispășirea pedepsei este
IADUL, pentru toată veșnicia.
Așadar, te îngrijorează faptul că vei ajunge în Iad? Ar trebui,
căci Iisus Hristos a spus că iadul este atât de groaznic încât ar
fi mai bine să rămâi fără vedere decât să mergi în iad pentru
toată veșnicia (Marcu 9:43-48). Este o pedeapsă veșnică și un
chin fără sfârșit. Biblia descrie în cuvinte înfricoșătoare soarta
oamenilor care vor fi condamnați la chin veșnic pentru păcatele
lor; ea spune că iadul este un iaz care „arde cu foc și pucioasă”,
că oamenii și demonii vor fi chinuiți și „munciți zi și noapte, în
vecii vecilor”, că „fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor
și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă” (Apoc.). Acolo, în iad, suferința va fi fără sfârșit. După mii de ani, când vei crede că, gata,
se va încheia chinul tău, vei descoperi că nici n-a început bine.
De aceea, este înțelept să știi ce te așteaptă după moarte și să
te salvezi cât mai este timp. Dar dacă toți oamenii sunt păcătoși,
cum atunci vorbește Biblia despre unii care vor ajunge în Rai?
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AI FUGI
CA SĂ-ŢI

SCAPI VIAŢA?

Odată cu aceasta vine și pocăința, adică regretul pentru
păcatele pe care le-ai făcut, mărturisirea lor înaintea lui Dumnezeu, și o atitudine nouă față de Dumnezeu, de Hristos, de Biblie, de credință și față de creștinii adevărați, care se va vedea
practic. „Pocăiți-vă şi întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se
șteargă păcatele” (F.A. 3:19).
Nu-ți spune „bine, o să mă mai gândesc” în loc să răspunzi
acestei chemări. Biblia spune: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu
vă împietriți inimile!” (Evrei 4:7). Ar fi ca și cum ai ignora avertismentul că focul veșnic este gata să izbucnească, și asta spre
distrugerea ta. Cei ce iau aminte la avertisment, vor trăi. Cei ce
îl iau în bătaie de joc sau îl vor ignora, vor arde veșnic.
VEI FUGI LA IISUS CA SĂ-ŢI SCAPI VIAŢA?
Dacă te-ai hotărât să te pocăiești și să crezi în Iisus Hristos
ca Mântuitor și Domn al tău, fii zi de zi recunoscător Lui și onorează-L citind zilnic Biblia, rugându-te Lui, împlinind Cuvântul
Lui, Biblia, trăind o viață plăcută Salvatorului tău. Caută o biserică unde e predicat adevărul din Biblie.
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2Pet. 3:10

AI FUGI CA SĂ-ŢI SCAPI VIAŢA?

UN ALT INCENDIU IMINENT

„DAR EU SUNT UN OM BUN...”

Dacă ar bate la ușa casei tale cineva și ți-ar spune că un
incendiu puternic a izbucnit în apropiere și că se deplasează
rapid către locuința ta, urmând să ajungă la tine în doar câteva
minute, ai fugi ca să-ți scapi viața? Probabil că acum ai spune
că da, dar dacă într-adevăr ai avea la dispoziție numai câteva
minute ca să părăsești locuința, să lași în urmă tot ce ai și tot
ce îți place acasă și să fugi ca să te salvezi, ai fugi cu adevărat?

Dar ce-ai face dacă te-aș avertiza că întregul pământ poate
fi oricând, chiar în clipele următoare, cuprins de un incendiu
imens, din care există o singură cale de scăpare: SĂ FUGI ACUM
CA SĂ-ŢI SCAPI VIAŢA?

Obiecțiile obișnuite pe care le ridică oamenii când sunt
avertizați cu privire la sfârșitul lumii și la soarta lor veșnică sunt
că ei cred că sunt oameni buni, că au făcut o sumedenie de
fapte bune, și că Dumnezeu îi va ierta în Ziua Judecății și, astfel,
vor ajunge în Rai. Hai să facem un test să vedem cât de bun ești,
dar nu comparându-te cu alți oameni, ci cu standardul lui Dumnezeu, Cele 10 Porunci. Ai respectat aceste porunci? În totalitate? Majoritatea oamenilor cred că, în mare, le-au respectat.
Dar tu? Fii sincer!

OCTOMBRIE 2003, SAN DIEGO, SUA. Un incendiu de pădure s-a răspândit cu repeziciune într-una din văile
districtului San Diego, lăsând în urmă zeci de
case făcute scrum și, mai grav, 12 morți. Unul
din supraviețuitori, care a scăpat cu viață fugind în toiul nopții din calea flăcărilor ce
ajunseseră la locuința sa, a relatat reporterului ziarului USA Today că înainte de a
părăsi zona a încercat din răsputeri să îi
avertizeze pe locuitorii din zonă să fugă
din calea focului.
Reporterul relata: „unii au ignorat avertismentele disperate ale acestui om sau l-au
luat în bătaie de joc”. Cei mai mulți dintre ei,
își amintea supraviețuitorul, „au încercat să își
salveze televizoarele, computerele și alte bunuri
de valoare din case. Păreau că vor să își împacheteze
tot ce aveau, ca și cum ar fi vrut să plece în vacanță. Cei care au
ascultat și au fugit imediat, au supraviețuit. Toți ceilalți însă au
murit în flăcări”. Tragedia a fost și mai mare dacă ne gândim că
ei ar fi putut să își salveze viețile dacă ascultau de avertisment.
Ofițerul de poliție, citat de reporter, a declarat: „Îi imploram efectiv pe oameni să fugă, dar ei nu ne luau în serios; voiau
să își împacheteze lucrurile sau să se lupte cu flăcările folosind
furtunul cu apă din grădină. Nu păreau că înțeleg cât de gravă
era situația și că aveam de-a face cu un incendiu atât de groaznic” (fapt real).
DAR TU? TU CE-AI FACE? AI FUGI? POATE....
Dar mulți alții, ca și cei din această întâmplare tristă din
America, nu fug, pentru că nu își dau seama de pericolul în care
se află sau pentru că, deși știu despre ce este vorba, ei de fapt
țin mai mult la avere decât la viețile lor
și ignoră avertismentele.
Care ar fi primul lucru pe care l-ai
face în astfel de situații? Ai încerca să
îți salvezi averile, sau să îți scapi viața?
Te rugăm, citește mai departe.
Dacă știi cum să te pregătești, îți
poți salvezi viața.
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Poate că ai observat nota „2Pet. 3:10” de pe copertă și te-ai
întrebat la ce se referă. Este un verset din Biblie: „Ziua Domnului
însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet,
trupurile cerești se vor topi de mare căldură, și PĂMÂNTUL, CU
TOT CE ESTE PE EL, VA ARDE.”
Poate că, asemenea celor din California, ai tendința să tratezi în râs sau să ignori acest avertisment, zicând: „S-a tot anunțat sfârșitul lumii de mai multe ori, și n-a mai venit”, „Nu cred că
este iminent, vor mai trece poate mii de ani până atunci, o să
mă gândesc la asta când o să fiu mai bătrân, nu acum”
sau „Nu cred, sunt povești și tactici de intimidare, le folosiți ca să băgați frica în oameni degeaba”. Surpriză:
Nu ești primul care gândește așa, și care se înșeală!
În vremea lui Noe, inundarea totală a pământului era ultimul lucru pe care oamenii l-ar fi crezut. Ei chiar și-au bătut joc de Noe când l-au văzut
construind o arcă, pregătindu-se astfel pentru potopul anunțat, și când l-au auzit avertizându-i mereu cu privire la mânia lui Dumnezeu, care era gata
să vină peste ei. Sf. Apostol Petru scria: „...să știți
că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de
batjocuri, care vor trăi după poftele lor, și vor zice:
Unde este făgăduința venirii Lui? ... Căci înadins se
fac că nu știu că odinioară ... lumea de atunci a pierit... înecată de apă” (2Pet. 3:3-6). Așa că, dacă pretinzi
că ești creștin adevărat, dar în sinea ta crezi că aceste lucruri
sunt povești, Biblia spune că faci parte dintre aceia care, în realitate, neagă intenționat adevărul judecății finale pentru a putea trăi după poftele lor. Astfel de oameni trăiau și pe vremea
lui Petru și iată cu ce se ocupau ei: „strecurau pe furiș erezii nimicitoare” (2Pet. 2:1), trăiau și atrăgeau pe alții în „destrăbălări”
(2:2) și, „în lăcomia lor”, căutau ca, „prin cuvântări înșelătoare”,
să obțină bani de la oameni (2:3). Și așa e și astăzi – tot ce contează sunt banii, distracția și minciuna.
În plus, Biblia spune că, după cum a fost în vremea lui Noe,
la fel va fi și la sfârșitul lumii: „Și precum a fost în zilele lui Noe,
așa va fi venirea Fiului Omului. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut
până ce a venit potopul și i-a luat pe toți” (Matei 24:37-38). EȘTI
PREGĂTIT? SAU VEI FI LUAT PRIN SURPRINDERE DE MARELE
INCENDIU FINAL?
-3-

Ai mințit măcar o dată în viață?
Oh, cine n-a mințit... Dacă ai spus
măcar o minciună (Porunca 9), conform standardului lui Dumnezeu
ești un mincinos. Poți să nu fii
de acord, dar ca să fii criminal e nevoie de o singură crimă. Doar una. Așa e și cu minciuna. Mulți zic
că minciuna nu e păcat grav, dar Biblia spune că „toți
mincinoșii vor avea partea lor în iazul de foc” (Apoc.
21:8). Ai furat vreodată ceva? (Porunca 8). Dacă ai
răspuns „NU”, dă-mi voie să nu te cred, pentru că
tocmai ai recunoscut că ești mincinos. Biblia spune
că „nici hoții... nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu” (1Cor. 6:10). Ai făcut vreodată adulter sau
curvie? (Porunca 7)? Domnul Iisus Hristos a spus:
„oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a și
comis adulter cu ea în inima lui” (Matei 5:28) și că
„nici un curvar ... nu va moșteni Împărăția lui Dumnezeu” (1Cor. 6:9-10). Probabil că ți-ai spus mereu că dacă
ar merita cineva Iadul, atunci ucigașii ar fi aceia (Porunca
6). Dar iată cum definește Dumnezeu crima: „oricine se mânie
pe aproapele său” (Matei 12:36) și „oricine urăște pe aproapele
său este un ucigaș … și nici un ucigaș nu are viața veșnică”
(1Ioan 3:15). Ești uimit, nu-i așa? Mai mult, Iisus Hristos a spus
că oricine își va disprețui aproapele spunându-i „prostule“ sau
„nebunule”, „va cădea sub pedeapsa focului gheenei” (Matei
5:22). Câte astfel de crime ai făcut? Dumnezeu vede și va judeca
faptele și gândurile, dar și vorbele și atitudinile tale.
Biblia mai spune că nici idolatria de orice fel nu va scăpa
nepedepsită (de ex. iubirea de bani, închinarea la idoli sau la
icoane), că neascultarea de părinți este la fel de gravă ca și vrăjitoria, că folosirea Numelui Domnului în deșert (de ex. înjurând
Numele Lui) vor fi pedepsite cu Iadul veșnic. La fel și lăcomia,
invidia, nesfințirea ta în Ziua Domnului sau eșecul în a-L pune
pe Dumnezeu pe primul loc în viață.
AI MAI PUTEA SPUNE CĂ EȘTI NEVINOVAT, CĂ EȘTI UN OM BUN?
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