
IADUL E PENTRU PERSOANE BUNE 
Am văzut deja că în ce privește păcatele tale, ar fi o ilu-

zie să crezi că n-ai încălcat Cele 10 Porunci. Biblia spune că 
„cine păzește toată Legea (Poruncile) dar greșește într-o sin-
gură Poruncă, se face vinovat de toate” (Iacov 2:10), și că 
„Blestemat este oricine nu stăruieşte în toate lucrurile scrise 
în cartea Legii, ca să le facă” (Gal. 3:10). Altfel spus, e sufici-
ent  să  încalci  o  singură  poruncă  şi  ești  blestemat înain-
tea lui Dumnezeu, blestemat din cauza păcatului şi meriți 
pedeapsa veșnică. 

Dacă zici că ai făcut totuși şi fapte bune şi că Dumnezeu 
va compensa pe cele bune cu cele rele, greșești! Ce judecă-
tor 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 şi fapte bune? Dumnezeu nu va face asta. 

Poate că îți spui că dacă îți pare rău şi 
ceri iertare, Dumnezeu este milostiv şi 
iubitor şi te va ierta. Greșit din nou! 
Mergi la un judecător cinstit şi în-
cearcă să îi ceri să te ierte pentru 
încălcarea legii, pentru că îți pare 
rău şi 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 şi 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, cri-
minal, adulter, blasfemiator şi 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 şi un chin fără sfârșit. Biblia descrie în cuvinte înfri-
coșătoare soarta oamenilor ce 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”, că „fumul 
chinului lor se suie în sus în vecii vecilor şi 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 şi să 
te salvezi cât mai este timp. Dar dacă toți oamenii sunt pă-
cătoși, de ce vorbește Biblia despre unii ce vor ajunge în Rai? 

SCĂPAREA DIN ILUZII  
În dragostea Lui nemărginită faţă de oameni, Dumne-

zeu S-a 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. 

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). 

Dar mântuirea este o favoare, un dar de la Dumnezeu: 
„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” (Efes. 2:8-9). Dacă noi ne-am putea 
obține mântuirea prin fapte bune, botez sau orice altceva, 
ar fi fost inutilă suferința şi 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 şi 
viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6). 
Nu poți ajunge în Rai decât prin jertfa Lui. 

Ce ar trebui să faci pentru a avea viața veșnică şi a nu 
fi judecat de Dumnezeu? Biblia spune „Pocăiți-vă şi întoar-
ceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele” (Fapte 
3:19). Adică să îți pară atât de rău de păcatele tale încât să 
renunți la ele. Dacă te pocăiești (mărturisești şi te lași de 
păcate) şi dacă îți pui încrederea în jertfa lui Iisus Hristos 
pentru mântuirea ta, nu mai mergi în Iad, ci vei fi mântuit. 

Nu-ți spune „bine, o să mă mai gândesc”, rămânând 
într-o iluzie, o amăgire de sine, în loc să răspunzi acestei 
chemări. Biblia spune: „ASTĂZI, dacă auziți glasul Lui, nu vă 
împietriți inimile!” (Evrei 4:7). Ar fi ca şi cum ai ignora aver-
tismentul că focul veșnic este gata să izbucnească, şi 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 pieri. 

VEI MERGE LA IISUS CA SĂ-ŢI SCAPI VIAŢA? 
Dacă te-ai hotărât să te pocăiești şi să crezi în Iisus Hris-

tos ca Mântuitor şi Domn al tău, fii zi de zi recunoscător Lui 
şi 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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CÂTE PUNCTE NEGRE POȚI NUMĂRA LA      

INTERSECȚIILE DINTRE LINIILE DIN IMAGINE? 

LINIILE ORIZONTALE DIN IMAGINEA DE MAI 

JOS SUNT DREPTE SAU OBLICE? 



ILUZII OPTICE 
Iluziile sunt interesante și amuzante, pentru că ele 

ne provoacă simțul realității. O iluzie optică se manifestă 
atunci când ochii noștri par să vadă ceva, dar realitatea 
este cu totul alta.  

În prima imagine de pe coperta acestei broșuri, nu 
există în realitate niciun punct negru la intersecția dintre 
linii, ci toate punctele sunt albe. Faptul că fundalul este 
negru ne dă iluzia că și punctele sunt negre. 

În cea de-a doua imagine, dacă ai folosi o riglă, ai 
putea observa că liniile orizontale sunt drepte, nu oblice. 

Iată încă una – care din cercurile portocalii din ima-
ginea de mai jos este mai mare? Paradoxal sau nu, au 
aceeași mărime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uneori vedem astfel de iluzii în emisiunile de la te-

levizor sau pe internet sau în efectele speciale din filme 
și, în mod uzual, putem face diferența dintre ceea ce este 
real și ce nu. 

Dar știai că există anumite aspecte ale vieților noas-
tre care se pot încadra perfect în definiția de ILUZII? 
Adică trăim, unii toată viața, cu anumite concepții sau 
convingeri care sunt complet false, și asta doar pentru 
că nu am considerat că este cazul să verificăm dacă ceea 
ce credem este adevărat sau nu. Unele dintre acestea se 
numesc amăgiri. Și, vrei să crezi sau nu, oamenii se în-
șeală singuri și cred, chiar cu prețul vieții lor, în astfel de 
iluzii. 

Personal, nu cred că există un domeniu al vieții în 
care trăirea cu iluzii să ne coste mai mult decât este cre-
dința noastră. Citește mai departe câteva dintre iluziile 
religioase cu care oamenii trăiesc, doar pentru că nu 
consideră că e cazul să verifice dacă ce cred e adevărat.   
 

ILUZII... RELIGIOASE 
Iată câteva iluzii religioase: 
ILUZIA NR. 1 – „VIAȚA DE PE PĂMÂNT ESTE TOTUL. 

DUPĂ CE MORI, ÎNCETEZI SĂ MAI EXIȘTI”. Ei bine, în reali-
tate, nimeni nu poate dovedi că așa stau lucrurile cu 
adevărat. Paradoxal, sunt mai multe indicii că există vi-
ață după moarte decât dovezi că nu ar exista așa ceva. 
De altfel, dacă pretinzi că ești un om religios, indiferent 
de religie, n-ar avea nicio logică să crezi în Dumnezeu 
dacă nu crezi și în existența vieții după moarte. Nu ți-ar 
folosi la nimic. De altfel, conform Bibliei, au existat oa-
meni pe care Isus Hristos i-a înviat, iar Dumnezeu spune 
că „... să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori 
plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, şi vor 
zice: „Unde este făgăduința venirii Lui? ... Căci înadins se 
fac că nu știu...” (2 Petru 3:3-6). Poți să nu crezi în cami-
oane, dar dacă te vei așeza în mijlocul unei autostrăzi cu 
această credință, se prea poate să suferi consecințele. 
Așadar, nu trăi cu iluzii! 

ILUZIA NR. 2 – „NU EXISTĂ DUMNEZEU. DACĂ MI-L VEI 
ARĂTA PE DUMNEZEU, VOI CREDE ÎN EL”. O altă iluzie, evi-
dent. A spune că „nu există Dumnezeu” înseamnă să poți 
aduce dovezi clare că El nu există. Doar pentru că tu nu 
Îl poți vedea nu înseamnă că El nu există. Mai mult, așa 
cum o pictură este dovada 100% științifică a faptului că 
a existat un pictor și așa cum un ceas este dovada sufi-
cientă că a existat un ceasornicar, tot așa și creația, adică 
universul acesta, este dovada 100% științifică a existen-
ței lui Dumnezeu. Nu e nevoie să te întâlnești cu con-
structorul unei case pentru a fi perfect convins că el a 
existat vreodată. Tot așa, nu e nevoie să Îl vezi fizic pe 
Dumnezeu ca să crezi că El există. Biblia spune că „într-
adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică şi 
dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când 
te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. 
Așa că nu se pot dezvinovăți” (Romani 1:20). Așadar, pri-
vește în jurul tău în creația lui Dumnezeu, și observă do-
vezile existenței Lui. Nu te poți dezvinovăți! 

ILUZIA NR. 3 – „NU EXISTĂ IADUL ȘI NICI ZIUA JUDECĂ-
ȚII. TOȚI OAMENII VOR MERGE ÎN RAI, PENTRU CĂ DUMNE-
ZEU ESTE BUN”. Dumnezeu este bun cu adevărat, dar Ia-
dul și Ziua Judecății există, chiar dacă tu ai refuza să crezi 
asta. Orice religie a lumii vorbește despre o zi a judecății, 
iar Sfânta Scriptură spune că: „oamenilor le este rânduit 
să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” 
(Evrei 9:27). De ce ar exista o judecată, dacă n-ar exista o 
pedeapsă sau o răsplată conform ei? Nu trăi cu iluzii! 

CEA MAI MARE AMĂGIRE 
Se poate să fii dintre cei care nu cred în niciuna dintre 

iluziile enumerate până acum. Dar există o mare probabili-
tate să crezi în aceasta: ILUZIA NR. 4 – OAMENII CARE FAC 
FAPTE BUNE VOR MERGE ÎN RAI, IAR CEI RĂI VOR MERGE ÎN 
IAD. Hai să facem un test să vedem cât de bun ești, dar nu 
comparându-te cu alți oameni, ci cu standardul de bunătate 
al lui Dumnezeu, Cele 10 Porunci. Ai respectat aceste po-
runci? În totalitate? Majoritatea oamenilor cred că, în mare, 
le-au respectat. Dar tu? Fii sincer! 

Ai mințit măcar o dată în vi-
ață? Oh, cine n-a mințit... Dacă ai 
spus măcar o minciună (Porunca 
9), atunci, 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 şi 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 recunos-
cut că ești mincinos. Biblia spune că „nici hoții... nu vor moș-
teni Împărăția lui Dumnezeu” (1 Cor. 6:10).  

Ai făcut vreodată adulter sau curvie? (Porunca 7)? Dom-
nul Iisus Hristos a spus: „oricine se uită la o femeie ca s-o 
poftească, a şi comis adulter cu ea în inima lui” (Matei 5:28) 
şi că „nici un curvar ... nu va moșteni Împărăția lui Dumne-
zeu” (1 Cor. 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 de-
finește Dumnezeu crima: „oricine se mânie pe aproapele 
său” (Matei 12:36) şi „oricine urăște pe aproapele său este un 
ucigaș … şi nici un ucigaș nu are viața veșnică” (1 Ioan 3:15). 
Ești uimit, nu-i așa? Mai mult, Iisus Hristos a spus că oricine 
își va disprețui aproapele spunându-i „prostule“ sau „nebu-
nule”, „va cădea sub pedeapsa focului gheenei” (Matei 5:22). 
Câte astfel de crime ai făcut? Dumnezeu vede şi va judeca 
faptele şi gândurile, dar şi vorbele şi atitudinile tale.  

Biblia mai spune că 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 
şi vrăjitoria, că folosirea Numelui Domnului în deșert (de ex. 
înjurând) vor fi pedepsite cu Iadul veșnic. La fel şi lăcomia, 
invidia, nesfințirea ta în Ziua Domnului sau eșecul în a-L 
pune pe Dumnezeu pe primul loc în viață.  

AI PUTEA SPUNE CĂ EŞTI NEVINOVAT, CĂ EŞTI UN OM 
BUN? MAI TRĂIEȘTI ÎN ACEASTĂ ILUZIE? 
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