Probabil că îți vei spune că ai făcut şi fapte bune şi, prin urmare, Dumnezeu le 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? Gândește-te că ai fi păcătuit cu
gândul, vorba, atitudinea și fapta de 5 ori/zi. Până la vârsta de
70 de ani ai fi acumulat deja 127.750 păcate. Crezi că un judecător cinstit ar trece cu vederea atâtea infracțiuni pentru că ai fi făcut şi câteva fapte bune? Dumnezeu nu va face asta. El e drept.
Poate că spui că, odată ce îți pare rău şi ceri iertare, Dumnezeu este milostiv şi iubitor, şi te va ierta. Greșit! Mergi la un
judecător cinstit şi încearcă să îi ceri să te ierte de încălcarea legii, spunându-i că îți pare rău şi că nu vei repeta greșeala. Te va
ierta el doar pentru că îți pare rău? Evident că nu, pentru că oricărui infractor trebuie să îi pară rău şi să își dorească să nu repete
greșeala; însă el 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 toți mincinoșii, hoții,
criminalii, curvarii, blasfemiatorii şi așa mai departe. Iar locul pentru ispășirea pedepsei este IADUL, pentru toată veșnicia.
TE ÎNGRIJOREAZĂ FAPTUL CĂ VEI AJUNGE ÎN IAD?
Ar trebui, fiindcă 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 şi 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
şi pucioasă”, că oamenii şi demonii vor fi chinuiți şi „munciți zi şi
noapte, în vecii vecilor” și că „fumul chinului lor se suie în sus în vecii
vecilor şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă” (Apocalipsa). Acolo, în
Iad, suferința va fi fără sfârșit. Fără sfârșit!!!
După mii de ani, când poate vei crede că, gata, se va încheia chinul tău, vei descoperi că de fapt nici n-a început
bine. De aceea, este înțelept să știi ce te așteaptă după moarte şi să te salvezi cât mai
este timp, mai ales că nu ai scuza că nu ai
fost avertizat.
Dar dacă toți oamenii sunt păcătoși,
cum atunci vorbește Biblia despre unii
care vor ajunge în Rai?

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 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).
Mântuirea este o favoare, un dar de la Dumnezeu, ceva nemeritat: „Căci PRIN HAR ați fost mântuiți, prin credință. Şi
aceasta nu vine de la voi, ci este DARUL LUI DUMNEZEU. NU PRIN
FAPTE, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2:8-9) Dacă noi ne-am
putea obține mântuirea prin fapte bune, părere de rău etc., ar fi
fost inutilă suferința şi moartea lui Hristos: „căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos” (Galateni 2:21).
Ce ar trebui să faci pentru a avea viața veșnică şi a nu fi judecat de Dumnezeu, sfârșind în Iad? Biblia spune: „Pocăiți-vă şi
întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele” (F.A. 3:19).
Adică să îți pară atât de rău de păcatele tale încât să te scârbești
de ele și să le abandonezi. Dacă te pocăiești (îți mărturisești şi te
lași de păcatele tale) şi dacă îți pui încrederea doar în jertfa lui
Iisus Hristos pentru mântuirea ta, nu vei mai merge în Iad, pentru că El a plătit pentru tine pe cruce, odată pentru totdeauna.
Nu-ți spune „bine, o să mă mai gândesc la asta”, în loc să
răspunzi acestei chemări chiar acum. Biblia spune: „Astăzi, dacă
auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile!” (Evrei 4:7). Ar fi o ofensă
ca, în sala de judecată, să spui celui ce vrea să îți plătească
amenda imensă: „stai un pic, să mă mai gândesc dacă merită”.
Dacă te-ai hotărât să te pocăiești şi să crezi în Iisus Hristos ca
Mântuitor al tău, fii zi de zi recunoscător Lui şi onorează-L citind zilnic
Biblia, rugându-te Lui, împlinind poruncile Lui din Biblie și trăind o viață sfântă, plăcută Salvatorului tău. Și caută o biserică unde este predicat adevărul Bibliei.
Pentru informații:

Cum este posibil să ajungem totuși în Cer, dacă nimeni
nu ar merita asta, judecând după faptele, vorbele, gândurile și atitudinile oricărui om?
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Se spune că Raiul este pentru
oamenii buni şi Iadul pentru cei răi.

