ESTE CHIAR ATÂT DE GRAV?
O altă idee greşită este aceea că faptele noastre bune,
“bunătatea” noastră din această viaţă va compensa păcatele
şi astfel am putea ajunge în rai într-o bună zi. La fel ca şi
pacientul de mai sus, mulţi oameni cred că ei sunt buni.
Totuşi, va veni ziua când toate păcatele lor făcute în public
şi în secret se vor dezvălui înaintea lui Dumnezeu,
Judecătorul universului. Biblia spune că “oamenilor le este
rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine
judecata” (Evrei 9:27).
În acea zi vom vedea mânia lui Dumnezeu împotriva
păcatelor noastre. Poate că încă te mai gândeşti, “eu nu
sunt chiat atât de rău. Sunt mulţi oameni mai răi decât
mine”. Dar ţine minte asta: dacă spui o singură minciună,
atunci eşti un mincinos, iar Biblia spune că “toţi mincinoşii
au locul lor în iazul de foc” (Apocalipsa 21:8). Dacă iei un
lucru care nu îţi aparţine, atunci eşti un hoţ, iar Biblia
spune că “nici hoţii nu vor moşteni Împărăţia lui
Dumnezeu” (1Corinteni 6:19). Domnul Iisus a spus că dacă
doar dacă priveşti cu dorinţă sexuală la o altă persoană,
este acelaşi lucru ca şi cum ai fi curvit cu acea persoană
(Matei 5:27,28).
Probabil că îţi spui: “bine, bine, dar criminalii merită mai
mult decât mine să meargă în iad”. Domnul Hristos a spus
că “oricine se mânie pe aproapele său” (Matei 12:36) şi
“oricine urăşte pe aproapele său este un ucigaş…şi nici
un ucigaş nu are viaţa veşnică” (1Ioan 3:15).
La fel, gândeşte-te că de câte ori ai folosit Numele lui
Dumnezeu în mod necuviincios, ai comis blasfemie, de
câte ori ai iubit altceva mai mult decât pe Dumnezeu, ai
comis idolatrie. La fel este şi cu lăcomia şi invidia, cu
nesfinţirea în Ziua Domnului, cu nesupunerea şi
dezonorarea părinţilor. Biblia spune: “cine păzeşte toată
Legea (Poruncile) dar greşeşte într-o singură Poruncă, se
face vinovat de toate” (Iacov 2:10) şi că pedeapsa pentru
păcat este Iadul, un foc veşnic, un chin şi un blestem fără
sfârşit.
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SCUZELE NU SUNT DE AJUNS
Dacă îţi spui că îţi ceri iertare, te spovedeşti şi promiţi că
nu vei mai repeta, nu este de ajuns. Pentru că înaintea unui
judecător, un infractor nu poate fi iertat doar pentru că îi
pare rău şi pentru că promite că nu va mai repeta fapta rea.
Cu atât mai mult înaintea lui Dumnezeu. Aşadar, te
îngrijorează faptul că vei ajunge în Iad? Ar trebui,
pentru că 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 veşnicia (Marcu 9:43-48). Tot aşa este şi
cu faptele tale bune: “căci prin har aţi fost mântuiţi, prin
credinţă. 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)

EXISTĂ VINDECARE?
Există speranţă pentru iertare şi mântuire, chiar dacă după
faptele şi gândurile noastre nu am merita. În dragostea Lui
nemărginită faţă de oameni, Dumnezeu S-a întrupat pe
pământ în persoana lui Iisus Hristos, Fiul Său, a trăit o
viaţă fără păcat, apoi a murit pe cruce pentru a plăti
pedeapsa pe care noi ar trebui să o plătim pentru păcatele
noastre, după care a înviat învingând moartea. El a adus
astfel vindecarea de boala fără speranţă - păcatul. El a
murit pentru ca noi să trăim veşnic.
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Apoi a înviat din mormânt învingând moartea! Biblia ne
spune: “Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin
faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit
pentru noi” (Romani 5:8). Tot aşa, El spune: “Pocăiţi-vă
şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, ca să vi se şteargă păcatele”
(Faptele Apostolilor 3:19). Dacă recunoşti că meriţi să
mergi în iad, dar accepţi cu toată credinţa ca doar prin
jertfa lui Hristos să fii eliberat de păcat, Dumnezeu te va
ierta de toate păcatele tale şi îţi va da viaţa veşnică. Acum
citeşte Biblia zilnic şi împlineşte ceea ce ea îţi spune, fiind
recunoscător astfel Salvatorului.
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urgenţă (sf) – 1. situaţie neaşteptată, având
caracter urgent, şi care necesită acţiune imediată.
2. starea de a avea nevoie de ajutor imediat sau
resuscitare, creată de un eveniment neaşteptat

