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Nicãieri nu e ca acasã

CRED CÃ RAIUL E UN
PRODUS AL MINÞII TALE

Despre prejudecata conform cãreia raiul este
un loc de pe pãmânt
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Belinda Carlisle a urcat în fruntea topurilor, nu cu mult timp în
urmã, cu cântecul �Heaven is a Place on Earth�.

Drãguþ cântec. Slabã teologie. Bineînþeles cã nu e singura care
cântã acest refren ºi, probabil, ai auzit ºi tu la rândul tãu câteva
variante.

�ªtii ce cred eu?� (Nu poþi sã nu fii atent la conversaþia din
autobuz dintre un tip în hainã de piele ºi fata de lângã el.) �Cred cã
cerul, paradisul, nu reprezintã decât o stare a minþii. Tu ce zici?�

Probabil cã aþi auzit ºi cealaltã faþã a discului.
�Ascultã aici�, se adresã bãrbatul tatuat bãiatului în halat alb ce

servea la patiserie. �Eu am trecut prin iad chiar aici pe pãmânt�,
zise el apãsând cu degetul pe casa de marcat. �Nu existã iad mai
mare decât cel prin care am trecut eu deja�.

Ei bine, astfel de afirmaþii sunt simple prejudecãþi.
Este adevãrat cã multe evenimente care au loc în viaþa unui om

pot fi atât de fericite încât este greu sã-þi imaginezi cã poate exista
ºi altceva mai bun, mai înalt. Este de asemenea adevãrat cã existã
ºi unele experienþe atât de dure ºi traumatizante, încât iadul pare o
simplã staþiune balneoclimatericã.

În ciuda acestor lucruri, Biblia propovãduieºte o existenþã bine
definitã a acestor douã concepte, rai ºi iad. În limbajul Scripturii
aceste concepte exprimã realitãþi fizice.

Isus le-a spus ucenicilor sãi: �În casa Tatãlui Meu sunt multe
locaºuri... Eu mã duc sã vã pregãtesc un loc� (Ioan 14:2). De
asemenea, i-a avertizat pe ucenici cã raiul este un loc care trebuie
dorit cu toatã inima, când a vãzut cã ucenicii Sãi erau încântaþi cã
puteau scoate demoni din semenii lor. El le-a spus, �Totuºi, sã nu
vã bucuraþi de faptul cã duhurile vã sunt supuse; ci bucuraþi-vã cã
numele voastre sunt scrise în ceruri� (Luca 10:20).

Iar bãtrânul apostol Ioan, cel care a vãzut cerurile deschise ºi a
avut viziunea paradisului mult visat, ne oferã niºte detalii
importante în Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, în care ne descrie
raiul ca fiind un loc umplut de prezenþa lui Dumnezeu, ca un loc
unde �nu va mai fi nici tânguire, nici þipãt, nici durere�, un loc în
care �robii lui Dumnezeu îi vor sluji Lui. Ei vor vedea Faþa Lui... ºi
vor împãrãþi în vecii vecilor� (Apocalipsa 21:4; 22:3�5). Cu alte
cuvinte, mesajul Bibliei pentru fata din autobuz care crede cã raiul
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se împlineºte aici pe pãmânt, s-ar putea spune ºi altfel: �Încã n-ai
vãzut nimic!�

În acelaºi timp, Cuvîntul lui Dumnezeu nu apeleazã la
eufemisme când afirmã cã viitorul are pusã deoparte ºi pedeapsa
pentru cei rãi, într-un loc pe care obiºnuim sã-l numim �iad�. Isus a
vorbit fãrã ocoliºuri despre o vreme în care �le va zice celor de la
stânga Lui: �duceþi-vã de la Mine, blestemaþilor, în focul cel veºnic,
care a fost pregãtit diavolului ºi îngerilor lui!�� (Matei 25:41).

Ioan ne relateazã în revelaþia sa, pedeapsa care-i aºteaptã pe
�fricoºi, necredincioºi, scîrboºi, ucigaºi, curvari, vrãjitori,
închinãtori la idoli ºi toþii mincinoºii; partea lor este în iazul care
arde cu foc ºi cu pucioasã, adicã moartea a doua� (Apocalipsa 21:8).
Mesajul Bibliei este de asemenea clar ºi în cazul omului din patiserie
care credea cã a trãit deja experienþa iadului. Acesta este, �încã n-
ai vãzut nimic!�.

De fapt, Biblia insistã destul de mult asupra temei iadului
adresând acestui subiect spaþii largi ºi termeni extrem de
ameninþãtori, ce pot fi asociaþi cu claxonul disperat al unui camion
ce coboarã fãrã frâne pe o pantã abruptã, încercând sã avertizeze
asupra pericolului. Din pãcate, nu destui oameni iau în serios
avertismentele Bibliei privind iadul ori promisiunile ei referitoare
la rai. Însã, aºa cum afirmã autorul cãrþii Evrei, �De aceea, cu atât
mai mult trebuie sã ne þinem de lucrurile pe care le-am auzit, ca sã
nu fim depãrtaþi de ele. Cãci dacã Cuvântul vestit prin îngeri s-a
dovedit nezguduit, ºi dacã orice abatere ºi orice neascultare ºi-a
primit o dreaptã rãsplãtire, cum vom scãpa noi, dacã stãm
nepãsãtori faþã de o mântuire aºa de mare?� (Evrei 2:1�3a).

Temã de casã

Înfruntã prejudecata conform cãreia raiul este un loc pe pãmânt,
rezolvând aceastã ultimã temã de casã:

Citeºte urmãtoarele pasaje din Scripturã ºi, în spaþiile din dreptul
fiecãrui verset, noteazã numele celui ce afirmã cele scrise ori a
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autorului fiecãrui pasaj � oameni care ºi-au afirmat cu tãrie
credinþa în existenþa raiului:

1. Matei 6:20________________________________________

2. 2 Corinteni 5:1 ____________________________________

3. 2 Petru 3:13 ______________________________________

4. Apocalipsa 19:11 __________________________________

Fãceþi acelaºi lucru ºi cu cei care ºi-au afirmat credinþa în
existenþa iadului:

5. Matei 23:33 ______________________________________

6. 2 Petru 2:4 _______________________________________

7. Apocalipsa 20:13�15 _______________________________

(Rãspunsuri: 1. Isus; 2. Pavel; 3. Petru; 4. Ioan; 5. Isus;
6. Petru; 7. Ioan.)


