ÎNȘTIINȚARE DE PLATĂ

ATENȚIE! Nu intrați în panică! Citiți cu atenție și în întregime următorul document. Înștiințarea de plată pe care o citiți mai jos nu
implică banii dumneavoastră. Scopul documentului pe care îl aveți în față nu are de-a face cu banii sau bunurile dumneavoastră,
ci cu sufletul dumneavoastră.

Emitent: DUMNEZEU

F A C T U R Ă
scadentă în: ZIUA JUDECĂȚII
Client: _______________________ (scrie numele tău)

NR.

DENUMIREA DATORIEI

CANTITATEA

PREȚ

1

Minciuni (chiar și cele nevinovate sau adevărul spus pe
jumătate)

cel puțin una

iazul de foc

2

Furturi (indiferent de valoare sau momentul când au fost
făcute)

cel puțin unul

pedeapsa
veșnică

3

Adulter (Hristos a spus că e suficient să poftești sexual o
altă persoană, este echivalentul adulterului)

cel puțin unul

ocara veșnică

4

Blasfemie (adică asocierea Numelui lui Dumnezeu cu
lucruri de nimic, lumești, înjurături, blesteme, glume
proaste)

cel puțin una

moartea
veșnică

5

Crime (Dumnezeu spune ca este crimă și să vorbești
necuviincios cu aproapele tău, să îi porți pică sau să îl
urăști)

cel puțin una

pedeapsa
judecății
veșnice

6

Lăcomie (adică să îți dorești ce are vecinul tău – averea lui,
nevasta lui, mașina lui etc.)

cel puțin o dată

iazul de foc și
pucioasă

Lipsa de respect față de părinți

cel puțin o dată

blestemul fără
sfârșit

Alte acte de neascultare față de Dumnezeu (amintește-ți
Cele 10 Porunci)

cel puțin o dată

idem

cel puțin unul din
punctele 1 la 8

??????

7
8-…

TOTAL
Vezi răspunsul și explicațiile pe verso.

MAI ȘTII CELE 10 PORUNCI? LE ÎMPLINEȘTI?
Putem pune rămășag pentru asta – Știi 10 mărci de bere? Ooo, sigur! Dar de Cele 10 Porunci, ce zici? Ți le mai
amintești? Mai sus ai esența a doar 7 dintre ele. Celelalte 3 sunt: 1. Să iubești pe Dumnezeu înainte de orice și oricine. 2.
Să nu-ți faci idoli și să nu te închini lor. 3. Sfințește Ziua de odihnă.
Ce crezi despre tine, ai respectat toate aceste porunci întreaga ta viață? Dacă vei fi sincer cu tine și deschis
conștiinței tale, vei recunoaște că, într-adevăr, le-ai încălcat pe toate. De altfel, Biblia spune: “Domnul Se uită de la
înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor….nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar” (Psalmul 14:2-3).
Dă-mi voie să îți explic factura de mai sus. Dacă ai spus cel puțin o minciună, atunci Dumnezeu te vede ca pe un
mincinos. Poți să obiectezi tu, însă de câte crime are nevoie un om ca să fie criminal? De una singură. Tot așa este și cu
minciuna. Iar Dumnezeu spune că “toți mincinoșii vor avea partea lor în iazul de foc” (Apocalipsa 21:8). La fel este și cu
hoția, indiferent de mărimea sau valoarea obiectului. Deseori aflăm cum hoții sunt prinși după mulți ani, și cu toate că
timpul a trecut, ei tot sunt pedepsiți pentru furt. Și “nici hoții.., nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu” (1Corinteni 6:10).
Probabil că ți-ai spus mereu că dacă ar trebui să meargă cineva în Iad, atunci ucigașii ar fi cei care ar merita acest
lucru. Iată cum vede însă 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). Câte astfel de crime ai făcut? Așadar,
Dumnezeu judecă atât fapta cât și gândul și atitudinea. Ai săvârșit vreodată adulter? Iată ce a spus Domnul Iisus Hristos
cu privire la adulter: “oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui” (Matei 5:28). E valabil
și pentru femei. În 1Corinteni 6:9-10, Biblia spune că “nici un curvar...nu va moșteni Împărăția lui Dumnezeu”.
La fel, gândește-te că de câte ori ai folosit Numele lui Dumnezeu pentru lucruri de nimic, blestemând sau
înjurând, ori asociindu-L pe Dumnezeu cu lucruri de nimic, ai comis blasfemie. Tot așa este și cu închinarea la idoli (fie
obiecte, fie pasiuni, oameni sau chiar un Dumnezeu imaginar, altfel decât Îl prezintă Biblia). La fel și cu lăcomia și invidia,
cu nesfințirea ta în Ziua Domnului, la fel cu nesupunerea față de părinți, la fel cu eșecul în a-L pune pe Dumnezeu pe
primul loc în viață.

AU VREUN ROL FAPTELE BUNE ÎN MÂNTUIREA TA?
Probabil că îți vei spune că ai făcut și fapte bune, și prin urmare Dumnezeu va compensa pe cele bune cu cele
rele. Greșit! Ce judecător cinstit ar elibera un hoț doar pentru că ar fi dat din banii furați săracilor? Sau poate că îți spui că
odată ce îți pare rău și ceri iertare, Dumnezeu va fi milostiv 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? NU, sigur că nu, pentru că oricărui infractor trebuie să îi pară rău, însă nu e scutit de pedeapsă.
Doar un judecător corupt ar putea să te ierte astfel, iar Dumnezeu NU poate să fie 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 să te îngrijoreze. Iisus Hristos a spus că iadul este
atât de groaznic încât ar fi mai bine să rămâi fără vedere decât să mergi veșnic în iad (Marcu 9:43-48).

CUM AI PUTEA AJUNGE ÎN RAI?
Știi ce a făcut Dumnezeu ca tu să nu fii nevoit(ă) să mergi veșnic în Iad? L-a trimis pe singurul Său Fiu,
Iisus Hristos, să moară pe cruce, luând astfel asupra Lui pedeapsa pe care altfel ar trebui ca tu să o plătești. Apoi El
a înviat din mormânt, învingând moartea pentru totdeauna. Biblia ne spune: “Pentru că atât de mult 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). Prin urmare, aceasta este o favoare pe care ți-o face Dumnezeu. Noi am călcat Legea, dar Iisus a plătit
pedeapsa în locul nostru. Când cineva te iartă, nu o face pentru că tu ai merita iertarea, ci o face pentru că așa vrea
acea persoană. Tot așa este și cu iertarea de la Dumnezeu. Biblia spune că “…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”. (Efeseni
2:8-9)
Ce ar trebui să faci pentru a avea viața veșnică și a nu fi judecat de Dumnezeu? Faptele Apostolilor 3:19
spune “Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele…”. Adică să îți pară atât de rău de
păcatele tale încât să renunți la ele și să te încrezi în Iisus Hristos. Dacă faci asta, Dumnezeu spune că îți va ierta
păcatele și îți va dărui viața veșnică pe baza sacrificiului lui Hristos. Dacă te pocăiești (îți mărturisești și te lași de
păcatele tale) și dacă îți pui credința în Iisus Hristos, nu vei mai merge în Iad pentru că Iisus Hristos a plătit pentru
tine pe cruce. Nu-ți spune “ok, o să mă mai gândesc” în loc să răspunzi acestei chemări. Dacă ai fi în sala de
judecată și știi că nu ai cu ce să plătești pedeapsa, cât de mare este insulta pe care o aduci Celui care se oferă să te
elibereze, spunându-I “o să mă mai gândesc”!!!
Dacă nu știi cum să Îi spui asta în rugăciune lui Dumnezeu, poți să folosești ca exemplu Psalmul 51, dar
ceea ce este important nu este să repeți o rugăciune ca pe o poezie, ci să crezi cu toată ființa și inima ta ceea ce te
rogi. Apoi citește Biblia zilnic și fă ce te învață Dumnezeu prin ea. Fii zi de zi recunoscător Celui care te-a salvat și
onorează cum se cuvine jertfa Lui în locul tău, iubind ceea ce Dumnezeu iubește (sfințenia, credincioșia, o viață
curată, adevărul) și urând ceea ce Dumnezeu urăște (păcatul).
Caută o biserică unde se vestește adevărul despre creștinism, potrivit numai cu Biblia. Vei începe o viață în
care va trebui să înoți împotriva curentului acestei lumi și a plăcerilor ei pline de păcat, a firii tale trupești (natura ta
păcătoasă) și celui rău. Însă vei avea de partea ta pe Dumnezeu și pe alți oameni care Îl iubesc.
Pentru întrebări suplimentare:
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