
Probabil că îți vei spune că ai făcut și fapte bune și, 
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? Gân-
dește-te că ai fi păcătuit cu gândul, vorba, atitudinea și 
fapta de 5 ori/zi. Până la vârsta de 70 de ani ai fi acumu-
lat deja 127.750 păcate. Crezi că un judecător cinstit ar 
trece cu vederea atâtea infracțiuni pentru că ai fi făcut și 
câteva fapte bune? Dumnezeu nu va face asta. El e drept. 

Poate că spui că, odată ce îți pare rău și ceri iertare, 
Dumnezeu este milostiv și iubitor, și te va ierta. Greșit! 
Mergi la un judecător cinstit și încearcă să îi ceri să te 
ierte de încălcarea legii, spunându-i că îți pare rău și că 
nu vei repeta greșeala. Te va ierta el doar pentru că îți 
pare rău? Evident că nu, pentru că oricărui infractor tre-
buie să îi pară rău și 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 min-
cinoșii, hoții, criminalii, curvarii, blasfemiatorii și 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 și un chin fără sfâr-

șit. Biblia descrie în cuvinte înfricoșătoare soarta oame-
nilor care vor fi condamnați la chin veșnic pentru păca-
tele 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” și că „fumul chinului lor se 
suie în sus în vecii vecilor și 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 aș-
teaptă după moarte și 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? 

Cum este posibil să ajungem totuși în Cer,                 
dacă nimeni nu ar merita asta, judecând                    

după faptele, vorbele, gândurile și                                  
atitudinile oricărui om? 

 

În dragostea Lui nemărginită față de oameni, Dumne-
zeu S-a întrupat pe pământ în Persoana lui Iisus Hristos, 
Fiul Său. Iisus Hristos a trăit o viață fără păcat, apoi a mu-
rit pe cruce pentru a plăti pedeapsa pe care noi ar trebui 
să o plătim pentru păcatele noastre. El a luat locul celui 
păcătos, pedeapsa pe care păcătosul trebuia să o suporte 
pe drept fiind aplicată lui Hristos, care fusese complet 
nevinovat de orice fel de păcat. 

Apoi Isus a înviat din mormânt, învingând moartea! 
Biblia ne spune că „atât de mult a iubit Dumnezeu lu-
mea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine cre-
de în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16).  

Ce ar trebui să faci pentru a avea viața veșnică și a 
nu fi judecat de Dumnezeu, sfârșind în Iad? În primul rând 
să conștientizezi că mântuirea este o favoare, un dar de 
la Dumnezeu, nu ceva meritat de tine: „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). Dacă noi ne-am putea 
obține mântuirea prin fapte bune, părere de rău etc., ar fi 
fost inutilă suferința și moartea lui Hristos: „căci dacă ne-
prihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos” 
(Galateni 2:21). De aceea, ce ți se cere este să crezi în 
ceea ce Hristos a făcut pe cruce. Apoi Biblia mai spune: 
„Pocăiți-vă și 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 aban-
donezi. Dacă te pocăiești (îți mărturisești și te lași de pă-
catele tale) și dacă îți pui încrederea doar în jertfa lui Iisus 
Hristos pentru mântuirea ta, nu vei mai merge în Iad, pen-
tru că El a plătit definitiv pentru tine pe cruce. 

Nu-ți spune în sinea ta, „bine, o să mă mai gândesc la 
asta”, în loc să răspunzi chiar acum acestei chemări. Bi-
blia afirmă: „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împie-
triți inimile!” (Evrei 4:7). Ar fi o ofensă ca, în sala de jude-
cată, să îi spui celui ce vrea să îți plătească amenda ta 
uriașă: „stai un pic, vreau să mă gândesc dacă merită”. 

Dacă te-ai hotărât să te pocăiești și să crezi în Iisus 
Hristos ca Mântuitor al tău, fii zi de zi recunoscător Lui și 
onorează-L citind zilnic Biblia, rugându-te Lui, împlinind 
poruncile Lui din Biblie și trăind o viață sfântă, plăcută Sal-
vatorului tău. Și caută o biserică unde este predicat ade-
vărul Bibliei. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se spune că Raiul este pentru         
oamenii buni şi Iadul pentru cei răi. 
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Pentru mai multe informații: 

SPAȚIU PENTRU 
PERSONALIZARE 



Unora le este greu să definească un standard după 
care oamenii s-ar putea măsura, pentru a vedea cât sunt 
de buni. Cu atât mai greu le este să spună cât de buni ar 
trebui să fie ca să meargă în Cer.  

Alții susțin că, pentru a 
ajunge în Rai, la moarte tre-
buie să ai mai multe fapte 
bune decât fapte rele, alt-
fel spus, că Dumnezeu va 
pune pe un taler al unui 
cântar faptele bune și pe 
celălalt pe cele rele, și 
așa se va decide soarta 
veșnică a omului. Dar în-
trebarea rămâne:  

CÂTE FAPTE BUNE TREBUIE 
SĂ FACI CA SĂ FII SIGUR                                                 

                   CĂ VEI MERGE ÎN RAI? 
Deși pare grea, această problemă se rezolvă simplu. 

Hai să numim faptele rele păcate, pentru că așa le consi-
deră și Biblia. Ba mai mult, dacă am crede că Biblia este 
adevărată, am descoperi că păcat nu este doar să faci 
fapte rele, ci și să nu faci fapte bune, atunci când ai oca-
zia să le faci. 

Dar pentru că am amintit de Biblie, hai să vedem ce 
spune ea despre bunătate, păcat și cum pot ajunge oa-
menii în Rai. 

Cei mai mulți oameni nu cred că păcatul este ceva 
grav, cel puțin nu atât de grav încât să le afecteze nu doar 
viața acesta, ci și pe cea veșnică. 

Alții zic că sunt păcate pe care Dumnezeu le va ignora 
și păcate pe care El nu le va ierta niciodată. Iar alții cred 
că, în Ziua Judecății, faptele lor bune le vor echilibra pe 
cele rele, în timp ce unii sunt convinși că ei sunt în gene-
ral persoane bune, așa încât vor ajunge cu siguranță în 
Rai, nu în Iad. Cine are totuși dreptate? 

Biblia definește păcatul ca fiind „fărădelege” (1 Ioan 
3:4), altfel spus, păcatul este încălcarea legii. Dar care 
lege? Legea lui Dumnezeu, adică Cele 10 Porunci ca și 
celelalte porunci ale lui Dumnezeu din Scriptură. Așadar, 
iată standardul pentru măsurarea bunătății oamenilor. 
Simplu, nu? Ai respectat aceste porunci? Majoritatea oa-
menilor cred că, în mare, au respectat Cele 10 Porunci. 
Dar tu? 

Hai să aruncăm o privire detaliată asupra Poruncilor, 
așa încât să te verifici dacă, într-adevăr, ești un om bun 
și să vezi dacă ai merge în Rai sau în Iad în baza acestui 
fapt. Este simplu, trebuie doar să citești cu atenție și să 
fii sincer. 

Mai știi Cele 10 Porunci? Iată-le: 

1. Să nu ai alți dumnezei afară de Mine. 
2. Să nu-ți faci idoli (orice lucru, fizice sau închipuite) și 

să nu te închini lor. 

3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 

4. Adu-ți aminte de ziua odihnei, ca să o sfințești. 

5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. 

6. Să nu ucizi. 
7. Să nu fii desfrânat. 

8. Să nu furi. 
9. Să nu minți. 

10. Să nu poftești vreun lucru, 
care este al aproapelui tău. 
(cf. Exod 20:2-17) 

Ce crezi despre tine, ai respectat toate aceste po-
runci întreaga ta viață? Poate spui că le-ai respectat, că 
nu ai omorât pe nimeni, dar dacă ești sincer cu tine și cu 
Dumnezeu, vei recunoaște că sunt unele porunci pe care 
nu le-ai împlinit. De altfel, nu ai fi singurul în această si-
tuație, căci Biblia spune că „nu este nici unul care să facă 
binele, nici unul măcar” (Ps. 14:2-3). 

Și chiar dacă ai putea spune că ai respectat perfect 
9 din Cele 10 Porunci întreaga ta viață, Iacov 2:10 spune: 
„cine păzește toată Legea (Poruncile) dar greșește într-
o singură Poruncă, se face vinovat de toate”. Altfel spus, 
este suficient să încalci o singură lege și ești un infractor, 
din punct de vedere spiritual, înaintea lui Dumnezeu. De 
altfel, acesta este și un principiu al justiției – nu este ne-
voie să încalci toate legile țării pentru a fi un infractor; 
este suficient să încalci o singură lege. 

Biblia mai afirmă că „Blestemat este oricine nu stă-
ruiește în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le 
facă” (Gal. 3:10). Cu alte cuvinte, ori ești perfect în împli-
nirea tuturor Poruncilor toată viața ta, din primul minut 
al vieții și până când îți dai ultima suflare, ori, începând 
de la prima încălcare a unei porunci, devii blestemat din 
cauza păcatului și meriți pedeapsa veșnică. 

Unii oameni cred, în mod greșit, că păcatele lor sunt 
uitate odată cu trecerea timpului și că faptele bune, pă-
rerea de rău și dorința de a nu mai păcătui, toate acestea 
îi vor salva de la Iad în Ziua Judecății. Biblia spune totuși 
că „oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar 
după aceea vine judecata” (Evrei 9:27), când „vor da so-
coteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi ros-
tit” (Matei 12:36). Atunci fiecare om, chiar și tu, va fi ju-
decat pentru gândurile, atitudinile, vorbele și faptele lui, 
iar standardul judecății va fi Biblia.  

 

Hai să reluăm câteva dintre Porunci. Dacă ai spus mă-
car o minciună (Porunca a 9-a), atunci, conform standar-
dului lui Dumnezeu, ești un mincinos. Poți să nu fii de 
acord cu asta, dar câte crime fac dintr-un om un criminal? 
Una singură, evident. La fel este în cazul minciunii. Poți 
să pretinzi tu că minciuna nu este un păcat grav, dar 
Dumnezeu spune că „toți mincinoșii vor avea partea lor în 
iazul de foc” (Apoc. 21:8). Mai mult, nu există minciuni 
bune și minciuni rele, ori minciuni albe sau negre. 

Dacă ai furat măcar un obiect vreodată în viață (Po-
runca a 8-a), Biblia spune că ești un hoț... și „nici hoții... 
nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu” (1Cor. 6:10). Ai 
făcut vreodată adulter sau curvie? (Porunca a 7-a)? Dom-
nul 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). În 1 Cor. 6:9-10 scrie că „nici un curvar... nu va 
moșteni Împărăția lui Dumnezeu”. Diferit de felul în care 
oamenii judecă astfel de lucruri, nu? Așadar, Dumnezeu 
vede și va judeca atât faptele, cât și gândurile tale.  

Probabil că ți-ai spus că, dacă ar merita cineva Iadul, 
ucigașii ar fi aceia (Porunca a 6-a). Dar iată cum definește 
Dumnezeu crima: „oricine se mânie pe aproapele său” 
(Matei 12:36) și „oricine îl urăște pe aproapele său este 
un ucigaș… și niciun 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 „pros-
tule” sau „nebunule”, „va cădea sub pedeapsa focului 
gheenei” (Matei 5:22). Câte astfel de crime ai făcut? 
Dumnezeu vede și va judeca nu doar faptele și gândurile, 
ci și vorbele și atitudinile tale. 

Tot astfel, Biblia spune că idolatria de orice fel nu va 
scăpa nepedepsită (ea poate lua forma iubirii de bani, a 
închinării la idoli sau icoane, a punerii pasiunilor tale mai 
presus de Dumnezeu etc.), că neascultarea de părinți 
este tot atât de gravă ca vrăjitoria, că folosirea Numelui 
Domnului în deșert (de exemplu înjurând) vor fi pedepsite 
cu Iadul veșnic. La fel este și cu lăcomia, invidia, eșecul în 
a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc în viață și multe alte 
păcate precum avortul, beția, bârfa, nedreptatea etc. Ai 
putea spune că ești nevinovat? Poți vedea că ai o inimă 
bolnavă de păcat? 

Am văzut deja că, în ce privește păcatele tale, ți-ar fi 
greu să pretinzi că n-ai încălcat Cele 10 Porunci. De alt-
fel, conștiința ta îți spune chiar acum că ești vinovat îna-
intea lui Dumnezeu, fiindcă oridecâteori ai păcătuit, ea te-
a mustrat. Biblia spune că, în Ziua Judecății, conștiința ta 
va depune mărturie împotriva ta. Dar oare faptele bune, 
mărturisirea păcatelor sau spovedania, părerea de rău, 
promisiunea că nu mai păcătuiești, acestea nu contează? 
Oare nu este Dumnezeu iubitor și iertător? 
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