În grădina noastră aveam o pereche de turturele. Turturelele sunt o specie de păsări care pun un
mare preţ pe viaţă. Aceste păsări au trăit în grădina noastră în jur de patru ani. Au fost un cuplu foarte
devotat. Împărţeau totul unul cu celălalt. Dacă ea a găsit ceva bun de mâncat în grămăjoara ei de mâncare, îl
chema pe el pentru a consuma totul împreună. Rând pe rând, zburau pe gardul viu din faţa casei noastre,
vorbind una cu cealaltă, sau stând unul lângă celălalt conversând cu voioşie. Atunci când ea stătea în cuibul
din copacul bătrân din faţa casei, el se aşeza pe o ramură în faţa ei şi scotea sunete de încurajare. Obişnuiau
să folosească un vas mare din care beau apă în dimineţile călduroase, sau se îmbăiau în apa din el, făcând ca
penajul lor să arate destul de zburlit. Puteai să vezi că în tot ce făceau, legătura dintre ei era foarte strânsă.
Într-o dimineaţă, am văzut că el a avut un accident şi şi-a rănit o aripă. De atunci, nu l-am mai văzut nici eu
şi nici perechea lui.
În tot timpul verii, ea a fost tulburată. Se aşeza pe un gard din faţa tufişului în care obişnuiau să stea
împreună şi îl chema. Uneori zbura la cuibul lor, se aşeza pe el şi în termeni omeneşti putem spune că
plângea. Era foarte dureros să vezi şi să auzi durerea ei, iar totul lăsa să se vadă că pentru ea nu mai era nici
o mângâiere. Uneori, plânsetul ei era aşa de sfâşietor că inima mea putea simţi împreună cu ea. Am putut
identifica în acel plânset o pierdere, o inimă suferindă, imposibilitatea de a da timpul înapoi. Viaţa ei a
devenit fără sens; fără nici un scop, o companie, iar penele ei au început să arate neîngrijite şi dezordonate.
Din nefericire, nu a avut parte de un sfârşit fericit. În primăvara următoare, ea a întâlnit un alt turturel, mai
tânăr cu care s-a împerecheat. Dar el nu ştia cum să construiască un cuib în mod corect sau să aleagă cele
mai potrivite beţişoare. Era tânăr şi fără experienţă, se purta dur cu alte păsări şi fără gingăşie faţă de ea. Eu
am încercat să îl ajut, adunând şi tăind mici crenguţe şi paie pentru ca munca sa să fie mai uşoară. El le-a
găsit repede, dar după câteva încercări de a construi un cuib, s-au mutat altundeva, pentru că nu i-am mai
văzut prin grădină.
Moartea este o realitate foarte, foarte tristă. În viaţa acelor care rămânem, intervin unele schimbări.
Dar, este ceva cu care trebuie să ne confruntăm. În viaţa noastră, toţi avem parte de pierderi. Chiar dacă în
mod constant ne reamintim de această realitate, atunci când ne întâlnim cu ea personal, totuşi este o
experienţă care ne afectează foarte mult. Se pare că atunci iubirea şi durerea sunt tovarăşi foarte apropiaţi.
Dacă noi iubim, atunci despărţirea de persoana iubită va fi dureroasă. Despărţirea datorată morţii este rece
şi seacă. În filmele de televiziune, vedem în fiecare zi oameni care mor, dar ştim că atunci când camera de
filmat se opreşte, actorii se ridică şi î-şi continuă viaţa. În viaţa reală, tragediile de acest fel şi lacrimile
trebuiesc trăite şi înfruntate. Nu există un loc unde să putem scăpa iar tristeţea nu poate fi evitată. Nu putem
să ne trezim şi să descoperim că totul a fost doar un vis.
Nu este nici o mirare, că de-a lungul anilor, un număr aşa de mare de ritualuri, tabuuri, superstiţii şi
credinţe au apărut în jurul acestui subiect. Moartea este ceva necunoscut. Atunci când murim, unde ne
ducem? Ce se va întâmpla cu noi? Cu ce se poate asemăna?
Biblia ne spune că în toată viaţa noastră ne aflăm într-o continuă teamă de moarte. Chiar şi în
dimineţile cu soare, atunci când iubirea şi viaţa par să fie atât de puternice, această frică se află undeva în
umbra minţii noastre. Altundeva, maşinile funerare se îndreaptă înspre cimitire. Feţe singuratice privesc
afară pe ferestre, feţe care sunt cu ochii roşii de plâns sau inexpresive din cauza necredinţei, amărăciunii sau
mâniei. Fiecare este singur sau singură în gândurile care îi înconjoară, şi nimeni nu poate pătrunde în acel
întuneric pentru a-l înlătura, chiar şi în pofida braţelor care îi îmbrăţişează cu blândeţe şi simpatie.
Pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări despre moarte, un punct bun de pornire este să privim la
viaţă. Privim viaţa ca pe ceva al nostru până nu o mai avem. Dar ce este ea, de unde vine, şi ce înseamnă ea
pentru noi?
Cum putem recunoaşte şi defini viaţa?
Biologii care studiază viaţa se uită după patru elemente. Ei au găsit că o vietate respiră, se hrăneşte, se
mişcă şi se reproduce. Ai observat cum ne îngrijorăm atunci când cineva nu mai bea sau mai mănâncă?
Încercăm orice mijloc pentru a îi convinge; dorim ca ei să se agheţe de viaţă. Noi cu toţii recunoaştem ceva
viu fără ca biologii să ne spună ceva. În acelaşi fel putem să recunoaştem moartea. Chiar şi un copil ştie
când un peşte auriu a murit. Ştim când florile din vază au murit. Viaţa şi moartea sunt opuse una alteia şi nu
pot fi văzute sau înţelese. Ai văzut vreodată viţeluşii jucându-se – împungând, sărind şi zvârlind din
copitele lor mici şi lucioase, sau ai urmărit curiozitatea şi neastâmpărul gălăgios al căţeluşilor, cu mersul lor
nesigur, atunci când partea din faţă a corpului lor nu se mişca în acelaşi ritm cu restul? Ei de asemenea vor
creşte. Ei la rândul lor vor avea pui. Aceasta este viaţa.
Unde a început totul?

Pentru a găsi informaţii despre prima formă de viaţă din lume, trebuie să căutăm în Biblie, în primul capitol
al primei cărţi – Geneza. Nicăieri altundeva nu există nici o altă explicaţie despre originea vieţii, iar noi
fiind fără putere ca să creăm viaţa, trebuie să cercetăm acest raport. Fără a cunoaşte cum a fost la început, nu
putem să aflăm mângâiere pentru a trece prin durerea care vine la sfârşitul vieţii.
Raportul Bibliei.
Sursa de bază a acestei broşuri este numai Biblia, de acea sperăm că paginile ei vă vor arăta ceea ce
Dumnezeu, dătătorul vieţii a spus despre viaţă şi moarte şi ce se va întâmpla după aceea. Această broşură va
încerca să înlăture multele superstiţii şi istorii care există în jurul acestui subiect în cele mai multe culturi
din lume.
Geneza 2:7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de
viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.
Aici este textul fundamental din Bibliei care ne explică felul în care a apărut viaţa. În doar 24 de cuvinte
avem o informaţie clară despre felul în care a apărut viaţa. Putem vedea că suntem ceva foarte speciali,
lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, primind viaţa ca pe un dar personal. Biblia ne relatează că suntem creaţi de
Dumnezeu, modelaţi din ţărâna pământului. Doar atunci când Dumnezeu a suflat în nările lui Adam suflare
de viaţă, el, Adam, a devenit un suflet viu, o fiinţă vie. El a umblat şi a vorbit; a putut să î-şi folosească
capacităţile intelectuale pentru a alege un nume pentru toate animalele din jurul lui. În inima sa el a ştiut că
este singur pentru că Eva încă nu a fost creată pentru a fi alături de el ca tovarăşă de viaţă, iar el a simţit
această singurătate.
Acestea sunt câteva din semnele care însoţesc viaţa, iar astăzi, noi le putem recunoaşte. Adam nu a
fost un robot. Era în plinătatea puterii fizice, capacitate mentală, însoţite de toate semnele personalităţii
sale. Explicaţia din Geneza sau este Cuvântul lui Dumnezeu – sau o minciună. Dacă este o minciună, atunci
nu există nicăieri altundeva o sursă credibilă pentru a ne da răspuns la întrebările privind viaţa şi moartea.
Oamenii de ştiinţă, cu ajutorul cercetărilor şi experimentelor, pot reproduce proteinele din care este format
corpul nostru, şi chiar dacă acestea sunt elementele esenţiale ale tuturor fiinţelor vii, oamenii de ştiinţă nu
pot să le facă să se mişte, să mănânce, să se reproducă şi să trăiască. Doar în ce Dumnezeu ne-a spus prin
Cuvântul Său despre originea noastră, putem găsi o înţelegere clară a acestui subiect.
Viaţa din mâna lui Dumnezeu.
Este natural să întrebăm de unde venim, ce este viaţa? Fiind copil, aveam o frică teribilă de dentist,
încercând să trec peste această frică jucându-mă ‘de-a dentistul’. Casa în care mi-am petrecut copilăria avea
pereţii de cărămidă, iar în partea exterioară avea crăpături mari, iar eu aveam obiceiul să adun seminţe de
flori şi să umplu cu ele aceste crăpături până ce acestea se umpleau. Dar, undeva în acea perioadă, un gând
a venit în mintea mea de copil, că acele seminţe nu vor creşte, pentru că atunci când le-am presat ele au fost
strivite iar viaţa le-a părăsit. Chiar şi în felul meu copilăresc de a gândi, am realizat că viaţa din acele
seminţe s-a pierdut atât de uşor, iar eu m-am mirat că a avut loc o pierdere. Cum se poate aşa ceva?
Cu siguranţă, Biblia ne dă un răspuns.
Geneza 1:1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
Ioan 1:3,4. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a a fost făcut fără El.
În El era viaţa.
Iov 33:4. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.
Ioan 14:6. Isus a zis, Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.
1 Timotei 6:14 – 16. Să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină până la arătarea Domnului
nostru Isus Hristos, care v-a fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul
împăraţilor şi Domnul domnilor …singurul care are nemurirea.
Dumnezeu este singurul în care este dătătorul vieţii. El este singurul care trăieşte veşnic şi nemuritor.
Atunci când suntem concepuţi, Dumnezeu ne dă nouă ceva din viaţa care aparţine Lui, iar celulele
minuscule încep să se dividă şi să crească. În contrast cu El, trupurile noastre sunt muritoare; toţi ne naştem
ca apoi toţi să murim; prin naştere, noi nu devenim nemuritori. Biblia ne numeşte muritori. Aceasta
înseamnă că suntem supuşi morţii. Este ceva ce nu putem evita.
Viaţa este importantă pentru noi la superlativ. A-ţi văzut fotografii cu echipe de salvare care caută
semnele de viaţă după un cutremur, precum şi bucuria existentă atunci când cineva este găsit în viaţă.
Navele au în dotarea lor bărci de salvare. Chirurgii operează pentru a salva vieţi. Există un personal antrenat
în respiraţia artificială care ne poate învăţa cum să repornim procesul de respiraţie. Prin toate mijloacele ne
prindem de viaţă. Atunci când Isus a trăit în mijlocul nostru, El I-a readus la viaţă pe cei morţi. Ne este

relatată istoria lui Lazăr şi al fetiţei fruntaşului sinagogii, precum şi felul în care Isus I-a readus la viaţă. Isus
a fost Dumnezeu care a trăit printre noi şi El este cel care dă viaţă. Vindecătorii de azi nu pot ca să readucă
la viaţă pe nimeni. Chiar şi acum când citeşti aceste rânduri, ochii tăi clipesc şi inima ta bate, temperatura
corpului tău a rămas aceeaşi, plămânii tăi s-au umplut şi golit de aer, iar sistemele organismului tău au
lucrat în continuare. Celulele individuale ale corpului tău lucrează, părul tău continuă să crească, iar
pupilele ochilor tăi se dilată şi se contractă în mod normal. Toate acestea se datorează vieţii care ţi-a fost
dăruită de Dumnezeu.
Psalm 139:14. Te laud că sunt o făptură aşa de minunată.
Aceasta înseamnă mai mult viaţă decât funcţii fizice. Poţi să meditezi mai mult la aceste cuvinte. Deja ai
experimentat unele emoţii. În mintea ta a avut loc o reacţie, un răspuns. Nici una dintre acestea nu se poate
explica pe deplin, tot ceea ce se întâmplă în creier. Chirurgii pot să cerceteze creierul şi să-I vadă structura
fizică, dar nu pot să găsească ‘viaţa’ sau procesul de gândire care conduce organismul la dorinţa de a mânca
şi a bea, a se mişca şi a se reproduce. Noi avem personalitate proprie care se poate observa uşor. Unii
oameni sunt înceţi, alţii sunt activi şi ocupaţi tot timpul, alţii sunt mai prevăzători. De asemenea şi
caracterele noastre pot să fie dezvoltate. Noi suntem aceia care hotărâm ce vom deveni. Noi suntem aceia
care putem să ne antrenăm răbdarea, hotărârea sau alte calităţi, bune sau rele. Putem să folosim raţiunea şi
inteligenţa să ne conducă viaţa, iar ignorându-le, să ne autodistrugem. Avem o conştiinţă care ne vorbeşte
despre bine sau rău. Acestea sunt semnele vieţii active, dar unde se pot ele găsi în organismul nostru?
Neurochirurgul poate să ne deschidă creierul şi să privească la ‘centrul de comandă’ al personalităţii
noastre.
Când începe viaţa?
Acest subiect este o continuă dezbatere între oamenii de ştiinţă, dar pentru a folosi explicaţia cea mai simplă
pentru noi toţi, ştim ce este viaţa şi ce este moartea. Atunci când spermatozoidul se uneşte cu ovulul, viaţa
începe. Pentru că celulele se înmulţesc, există deja activitate. Nu durează mult până când micuţul embrion
începe să se mişte şi are o inimă micuţă care bate. El ori ea, este un copil mic, care este viu datorită vieţii
primite de la Dumnezeu. Dacă nu înţelegem pe deplin această realitate, micuţa fărâmă de viaţă este numită
doar ‘ţesut foetal’ şi tratată fără demnitatea şi respectul care se cuvine unei fiinţe vii; astăzi, îi vedem pe
copiii noştri a căror viaţă este un miracol de la Dumnezeu. Miracolul este ceva supranatural şi viaţa este
100% miracol. Dumnezeu are în grija Sa pe fiecare copilaş care creşte în pântecele mamei şi El cunoaşte tot
ce se întâmplă cu el.
Psalm 139:16. Când nu eram decât un plod, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate
zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
Aceasta este o promisiune minunată pentru părinţii întristaţi de pierderea unui copil în timpul
sarcinii sau imediat după naştere. Dumnezeu l-a avut în socoteală pe acel copil, fată sau băiat, şi a ştiut ce
sau cum ar fi devenit. La înviere, El poate ca să îi redea viaţa, dacă noi suntem credincioşi Lui. Dumnezeu a
fost şi este Dătătorul vieţii încă de la început.
Să facem un rezumat. Pentru a înţelege moartea, este necesar să fim lămuriţi cu ce este viaţa. Viaţa este un
tot absolut. Cu toţii ştim când ceva este viu sau mort. Chiar dacă acum suntem vii, ştim că toţi vom muri.
Aceasta este o altă realitate a vieţii.
Ecleziastul: 9:5. Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri.
Viaţa a început cu Dumnezeu, la Creaţiune şi nici un om de ştiinţă, oricât de strălucit ar fi nu poate să creeze
viaţa. Ea vine doar de la Dumnezeu. Dumnezeu este Nemuritor. El are viaţa veşnică şi de la început El a
suflat în noi duhul său de viaţă. Noi suntem numiţi fiinţe muritoare, ceea ce înseamnă că ne este dată această
viaţă doar pentru o anumită perioadă de timp, după care vom muri. Cât suntem în viaţă, respirăm, creştem,
ne mişcăm, gândim, mâncăm şi bem, avem o conştiinţă, raţiune funcţii intelectuale, după cum şi o puternică
dorinţă de a ne păstra această viaţă. Suntem creaţi de Dumnezeu.

CE PUTEM SPUNE DESPRE…???
Ce putem spune despre durata noastră de viaţă? Pentru cei tineri, moartea este un inamic, iar
viaţa lungă este ţinta care se doreşte a fi ajunsă. Au loc cercetări intense în privinţa descoperirii
mecanismului care cauzează procesul de îmbătrânire şi felul în care acest proces poate fi oprit. Astăzi, avem
informaţii bine întemeiate că media de viaţă a membrilor tribului Hunza este de 120 de ani, iar oamenii de
ştiinţă au încercat să stabilească factorul care îi ajută să trăiască atât de mult. Dacă este hrana pe care o
consumă, felul lor de viaţă sau altitudinea la care trăiesc. Auzim de oameni care se hrănesc foarte simplu,
iar ei pretind că aceasta este motivul pentru care ei trăiesc atât de mult.

Biblia ne raportează istoria interesantă a unor oameni care au trăit în urmă cu 6000 de ani. Iar raportul
duratei lor de viaţă ne prezintă detalii interesante. La început, oamenii trăiau foarte mult. Adam a trăit 930
de ani. La vârsta de 130 de ani l-a născut pe Set. Metusalah, (Matusalem), a fost omul cel mai în vârstă de pe
acest pământ, avea 969 de ani atunci când a murit. Primul său copil s-a născut când el avea 187 ani. A fost
o panoramă diferită faţă de zilele noastre, când se întâmplă ca unii copii să aibă părinţi în vârstă de 12 ani.
Această istorie a vieţii lungi a suferit o schimbare cu ocazia potopului din timpul lui Noe. Biblia ne spune că
după potop, carnea a fost introdusă în alimentaţia oamenilor, care înainte de potop se hrăneau cu fructe şi
vegetale, cereale seminţe şi nuci. Există oare vreo legătură? Noe a ajuns la vârsta de 950 de ani. Potopul a
avut loc atunci când el a fost în vârstă de 600 de ani. ( A fost cu adevărat un potop pe pământ? Priveşte la
stratul de sedimente lăsat de ape în Marele Canion, precum şi la fosilele marine care se găsesc în munţii
înalţi. Biblia este demnă de crezare.
Terah, a avut un fiu, pe Avraam, pe când avea 70 de ani, iar apoi a mai trăit până la vârsta de 205 ani.
Avraam a murit la vârsta de 175 de ani şi este descris ca fiind bătrân şi sătul de zile. Atunci când citim
istoria lui Moise, raportul biblic ne spune că a murit la vârsta de 120 de ani, iar în ziua morţii sale el a urcat
singur până pe vârful muntelui Nebo. Iată cu este descrisă starea sa fizică a lui Moise din ziua morţii sale:
puterea nu i-a slăbit şi vederea nu i-a scăzut. El doar a adormit. Se pare că pe timpul acela oamenii nu
mureau de boli după cum mor în ziua de azi. Atunci când ajungem pe timpul regelui David, durata de viaţă
a oamenilor acelui timp este egală cu cea din zilele noastre. E posibil ca de atunci durata de viaţă a omului
să se fi stabilizat.
Psalm 90:10,12. Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar pentru cei mai tari la optzeci de
ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere…Învaţă-ne cum să ne
numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă.
În acest psalm, Moise doreşte să ne spună că trebuie să ne aşteptăm să trăim în medie 70 de ani, dar anii care
sunt trăiţi după nu mai sunt decât durere şi trudă. Ceea ce el vrea să accentueze este faptul că noi trebuie să
ne folosim de viaţa pe care o avem pentru a o putea trăi la modul cel mai folositor posibil. Biblia ne spune că
înţelepciunea este un dar de la Dumnezeu iar de aceea, David a spus: Să folosim zilele pe care le avem
pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi aceasta va fi o binecuvântare pentru noi. Binecuvântarea care vine din
cunoaşterea şi ascultarea de Dumnezeu stă în faptul că ne este promisă nu numai viaţă lungă dar şi viaţa
veşnică: Ioan 3:16. Fiindcă 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 viaţă veşnică.
Apocalips 22:14. Ferice de cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu ca să aibă drept la pomul vieţii.
Viaţa şi moartea sunt cele două teme importante pe care Biblia le tratează. Aceşti 70 de ani de viaţă ne sunt
dăruiţi ca un timp personal de încercare pentru a vedea dacă noi vom alege să îl iubim pe Dumnezeu şi să
ascultăm de El.
Evrei 3:15. Astăzi dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile.
Ioan 6:40. Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El, să aibă viaţa veşnică; şi Eu
îl voi învia în ziua de apoi.
Nu mai fi trist.
Atunci când cineva iubit moare, cineva cu care o viaţă întreagă ai împărţit binele şi răul, sau ai
pierdut un copil, treci printr-o experienţă care poate să îţi schimbe viaţa. Acest eveniment al pierderii este
însoţit de o tristeţe şi supărare adâncă şi de multe ori epuizează puterile minţii şi ale trupului. Tristeţea este
un stres sever care te afectează fizic şi mental. Este bine să recunoşti acest fapt, pentru că astfel vei trece mai
uşor peste aceasta şi vei recupera din energia necesară pentru a ieşi din această stare.
Uneori, prietenii aşteaptă de la tine să fi puternic şi să treci peste toate acestea într-o săptămână sau două,
dar nu este aşa. Ei î-ţi spun să te opreşti din plâns şi vor să te încurajeze; de multe ori ei iau ca exemplu pe
unii pe care ei ştiu că după o asemenea experienţă, imediat s-au îmbărbătat, le-au pus pe toate în ordine şi
apoi şi-au continuat viaţa în mod normal. Acest fapt are tendinţa de a face un standard pentru tristeţe dar
atunci când experienţa ta personală nu se încadrează la acest standard, te simţi de parcă ţi-ai pierde minţile,
iar atunci când crezi că te-ai resemnat, te simţi total confuz atunci când lacrimile încep să-ţi curgă fără voie,
iar durerea din sufletul tău nu are alinare. Acestea sunt lacrimi pentru care nu există o alinare reală, pentru
că, chiar dacă ele se opresc, pierderea se simte în continuare, durerea rămâne, iar unele întrebări încă rămân
fără răspuns. Cu cele mai bune intenţii, prietenii spun că timpul le vindecă pe toate, dar asemenea sfat este
de multe ori fără sens şi nu ajută cu nimic. Alţii cred că, dacă persoana pe care ai pierdut-o nu a fost soţul

sau soţia ta, dar a fost unul dintre părinţi, oarecum plânsul tău nu are nici un rost. Multora dintre oameni le
este greu să se adapteze cu stările emoţionale ale celor din jurul lor; ei nu ştiu cum să reacţioneze şi se simt
neplăcut atunci când sunt lângă tine. Ei cred că î-ţi face bine să fii nervos pentru un scurt timp, sau în
primele zile să suspini uneori fără voia ta, dar cei mai admiraţi oameni sunt aceia care cu greu pot să verse o
lacrimă, sau se întorc la activităţile lor cotidiene într-un timp foarte scurt. Este oarecum straniu,
considerând că moartea este evenimentul cu care, cândva, fiecare dintre noi va trebui să stea faţă în faţă, dar
este o realitate că prietenii nu ştiu cum să reacţioneze faţă de durere cuiva. Cel mai greu este pentru membrii
familiei, pentru că ei au cel mai mult de luptat cu durerea, iar în cadrul aceleaşi familii, fiecare simte durerea
în mod diferit unul faţă de celălalt. Desigur, această durere reaminteşte tuturor că moartea este foarte
aproape de fiecare dintre noi şi ne este greu să o înfruntăm.
Această durere are diferite forme de manifestare şi este bine ca, în general, să cunoaştem dinainte
reacţiile la care ne putem aştepta.
 La început apare starea de şoc, o doză de necredinţă şi o tăcere mută. Una dintre cunoştinţele
noastre a spus că la început, atunci când a simţit că nu mai poate face nimic, a trebuit să facă un
efort imens pentru a putea trece peste tot ce ştia ea că mai târziu o va afecta pe plan emoţional.
 Foarte curând se instalează o stare de singurătate, neajutorare, tristeţe, durere urmate de o
adâncă dorinţă de a plânge uneori în singurătate şi în tăcere, toate acestea fiind însoţite de o
senzaţie de dor după persoana care a decedat, senzaţie care nu poate fi satisfăcută. Uneori, toate
aceste stări vin deodată ca un potop nimicitor.
 În măsura în care intensitatea durerii sufleteşti scade, apare starea de apatie şi depresie, dar
uneori se pot vedea vizibil semnele recuperării emoţionale.
Primul an este cel mai greu, cu siguranţă nefiind cel mai bun timp pentru luarea unor decizii majore în viaţă,
cum ar fi schimbarea locuinţei, sau închiderea apartamentului şi mutarea în casa părinţilor, sau
recăsătorirea. Dar toate acestea sunt diferite de la caz la caz. O persoană mi-a spus că dacă nu ar fi luat unele
decizii importante încă pe când se afla în starea de soc, mai târziu nu ar fi găsit motivaţia necesară. Pentru
persoanele vârstnice nevoia de îngrijire este foarte mare mai ales pentru persoanele cu o sensibilitate
emoţională ridicată, iar în cel mai scurt timp trebuind a se acorda îngrijirea şi ajutorul necesar, cu atât mai
mult cu cât cel care a trecut în nefiinţă a fost ajutorul de o viaţă.
În Anglia, în perioada Victoriană, doliul era ceva ce era mai mult formal. Văduva se îmbrăca
doar în negru, uneori purta un voal care să ascundă posibilele lacrimi. Aceasta arăta că ea îl jelea pe soţul ei
care a murit. Nimeni nu aştepta de la ea să poarte haine de altă culoare sau orice altă vestimentaţie pentru
lunile care urmau. Deseori, acestea stăteau în camere întunecoase pentru o perioadă lungă de timp. Şi noi
am păstrat acel obicei ca să tragem perdelele în camera în care cineva a murit. În toată această perioadă,
văduva putea să fie căutată, să primească vizitatorii care doreau să audă cum s-a întâmplat totul. Astfel,
toată istoria era repovestită. Acesta era cel mai bun lucru care se putea întâmpla, pentru că pierderea era
rediscutată, iar durerea nu era înăbuşită. Atunci când această istorie tristă era repetată de mai multe ori, sau
când văduva nu mai simţea nevoia să vorbească despre aceasta, era timpul ca viaţa ei să continue. Felul
acesta de a recunoaşte moartea în mod formal, împreună cu acceptarea ritualurilor comune, era modul prin
care oamenii acelui timp treceau într-un mod natural peste toate fazele emoţionale care însoţesc acest
eveniment dureros.
Astăzi, noi încercăm să ignorăm moartea ca o realitate. Mulţi sunt aceia care cu ocazia unei
înmormântări poartă haine care atrag privirea, sau se gândesc că ceremonia funerară ar fi fost o bună ocazie
de a se distra dacă ar fi însoţită de muzică şi sărbătoare, spunând că aşa ar fi fost dorinţa persoanei care a
murit. Oricum pentru acei care sunt în viaţă, aceasta ar fi o metodă de a nega durerea şi senzaţia de pierdere
a persoanei iubite, iar buna dispoziţie poate să apară în loc de mângâiere. De multe ori, moartea este tratată
ca o durere de cap – iei o pastilă şi trece. Dă o petrecere şi te vei simţii mai bine.
Supărarea nu este o boală. Aceasta nu trebuie să ne streseze prea tare. A fi trist nu înseamnă a fi
bolnav, deoarece ai pierdut pe cineva drag. A fi tăcut şi trist este foarte natural pentru acela care trebuie să
trăiască o asemenea experienţă. Pentru că despre întristare nu se vorbeşte deschis, de obicei nici nu ştim la
ce să ne aşteptăm, dar este un proces prin care căpătăm experienţă în a ne adapta unor situaţii similare. Nu
există modalităţi de a scurta durerea, dar dacă încerci să o înăbuşi sau să o ignori, durerea poate să reapară
mai târziu, sau pot ca să apară boli cauzate de stres. Supărarea nu este un eveniment izolat, în urma căruia,
în scurt timp, viaţa să revină la normal. Trebuie să fie învinsă.

Cândva am cunoscut pe cineva care simţea foarte adânc durerea pentru persoana iubită care a
murit, dar trebuia să încerce să î-şi continue viaţa cu îndatoririle de fiecare zi. Atunci când simţea că trebuie
să plângă, (cunoaştem semnele prevestitoare – nevoia de a se descărca de această povară, respiraţie adâncă
însoţită de o senzaţie inconfortabilă faţă de tot ce ne înconjoară), ea mergea repede în baie, încuia uşa şi în
singurătatea ei îngenunchea lângă cadă, sau lăsa apa să curgă, în timp ce dădea frâu liber lacrimilor, vorbea
cu Dumnezeu în rugăciune, cerând ajutor de la El pentru a putea trece peste toate greutăţile. O altă persoană
avea un loc numai al ei unde î-şi putea vărsa tot amarul. Avea obiceiul să stea în balansoarul în care soţul ei
obişnuia să îşi bea ceaiul, îşi acoperea capul cu o pătură, şi cu faţa îngropată în palme, plângea până ce
suspinele ei se răreau treptat. Un altul îşi îngropa capul în blana câinelui, şi stătea aşa până ce tristeţea îl
părăsea, iar în acest timp, câinele nu înceta să îi lingă mâna în semn de înţelegere şi afecţiune. Acest fapt îl
ajuta mereu. Uneori nu putem spune totul despre lacrimile fierbinţi şi care este rolul lor în realitate. Ele vin
în valuri până când emoţiile ne biruiesc, ca apoi să plângem până ne liniştim. Lacrimile aduc o oarecare
uşurare. Dacă încerci să opreşti lacrimile, făcând eforturi de a îndura totul cu stoicism, după un anumit timp,
durerea este mai rea. În loc de uşurarea pe care o doreşti, te poţi alege cu probleme de sănătate. Singurătatea
şi tristeţea trebuie să fie lăsate să curgă în voie, chiar dacă o asemenea stare durează câteva minute. În acele
lacrimi care vor să curgă există alinare. Pentru a începe procesul de vindecare, cu alte cuvinte, ‘trecerea
peste obstacol’ experienţa tristeţii trebuie înfruntată imediat. Dacă spunem ‘Am să aştept până la sfârşitul
săptămânii când voi fi singur,’ nu va face decât să îngreuneze situaţia noastră emoţională. Atunci când eşti
cel mai întristat, pune mâna ta în mâna lui Dumnezeu. El nu te va alunga, dar te va ţine aproape de El, şi Te
va ţine de mână în tot acest timp. Pentru a putea trece peste toate greutăţile şi pentru a putea trăi, un ajutor
adevărat doar Dumnezeu poate să dea. El încă îi ascultă şi întăreşte pe prietenii şi familia care au obosit de
durere şi doresc să trăiască mai departe. Chiar şi micile creaturi, ca turturelele sau gândăceii care se luptă
pentru viaţă, simt durere şi întristare după ce perechea lor moare. Această tristeţe este unul dintre cele mai
naturale lucruri pe care le simţi în inimă atunci când unul dintre cei cu care ai trăit cele mai plăcute
momente ale vieţii a murit, cineva care ştii că nu îţi va mai deschide niciodată uşa. Poate că
atunci când
citeşti aceste rânduri, lacrimile tale au început să curgă. Aceasta nu este ceva rău. Poate că simţeai nevoia să
plângi.
Există mângâiere. Există alinare.
În Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, Domnul Isus a apus:
Matei 5:4. Ferice de cei ce plâng căci ei vor fi mângâiaţi.’
El nu va îndepărta durerea care este o reacţie naturală, dar fiind îmbărbătaţi de El, suntem călăuziţi pentru a
ştii care este pasul următor. El promite,
“Eu te voi călăuzi”
Tot El spune,
“Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine.”
Aici avem o promisiune pe care trebuie să o avem în inima noastră.
Isaia 41:13. “Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te I-au de mâna dreaptă şi-ţi zic:
‘Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor.”
Dumnezeu îşi ţine Cuvântul Său. În fiecare zi, soarele răsare, iar seara apune. În ciclul lor,
anotimpurile urmează unul după celălalt. Toate acestea ne arată că Dumnezeu este tot timpul alături de noi,
iar în Cuvântul Său putem avea încredere deplină. Îţi vei întinde mâna ta pentru a o aşeza în a Sa? El este
treaz pe timpul nopţii, atunci când eşti singur. El este prezent atunci când afară este întunecat şi plouă. El
vede fiecare lacrimă şi cunoaşte fiecare durere. Nu există nici o undă de durere pe care El să nu o simtă
pentru că “suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui.”
În toate timpurile, Domnul a fost un Dumnezeu al mângâierilor. El doreşte ca tu să vii la El, iar durerea ta să
o împărtăşeşti cu El, pentru a te putea ajuta.
‘Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi.
Ce este moartea? La modul cel mai simplu, este opusul vieţii?
Nimic nu moare dacă întâi nu a fost în viaţă. Viaţa este cea care apare prima dată. În prima broşură am privit
asupra subiectului vieţii – ce este viaţa, felul în care am primit-o precum şi felul în care o putem defini. Această

broşură continuă acest subiect dar cu privire la moarte. Întrebarea care a frământat fiecare generaţie este
următoarea: ‘Ce este moartea?’ Ce se întâmplă atunci când cineva moare? Într-un moment cineva este cu tine
iar în momentul următor este cu totul diferit. Acestea sunt credem, cele mai vechi întrebări dintre toate.
Deseori, întrebări de genul acesta vin din teama, teama de necunoscut, frica de acest necunoscut numit moarte.
Fiecare dintre noi avem o asemenea dorinţă de a trăi încât gândul că viaţa noastră se apropie de sfârşit multora
dintre oameni le cauzează adevărate coşmaruri. Biblia atunci când vorbeşte despre Isus vorbeşte şi despre acest
fapt,
‘Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş
la ele, pentru ca prin moarte, să nimicească pe cel care are puterea morţii, adică pe diavolul.’ Evrei
2:14-15.
Am vorbit despre faptul că ne este frică de moarte. Teama şi Moartea sunt strâns legate una de alta şi faptul că
şi Biblia recunoaşte această realitate ne este de mare ajutor.
Deci – ce este moartea? Putem avea câteva exemple cu care suntem familiarizaţi – peştele din plasa de
pescuit, viermele care este strivit pe drum, planta moartă din vază, carnea care atârnă în cârlige la măcelărie
sau florile veştejite de pe morminte. Ele sunt lipsite de viaţă. Ştim că sunt moarte. Moartea este un absolut şi
noi ştim că ceea ce a murit nu mai poate fi readus la viaţă. Viaţa a părăsit corpul sau planta odată pentru
totdeauna. Acesta este motivul temerilor noastre şi este valabil atât pentru noi cât şi pentru cei pe care îi
iubim. Şi noi vom muri pentru totdeauna? Dacă ne gândim bine nu există cale de mijloc. Sau suntem vii sau
suntem morţi. Atunci când vorbim despre ceva care este mort pe jumătate, înseamnă că acel ceva este
aproape de moarte, dar nu este mort încă, tocmai de aceea încă este viu. Nouă nu ne place moartea.
‘Vrăjmaşul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea.’‘Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este
biruinţa moarte? Unde îşi este boldul moarte? 1 Cor 15:26.1 Corinteni 15:54-55.
Biblia defineşte simţămintele noastre în legătură cu moartea în cuvintele ‘duşman’ ‘bold’ ‘mormânt’. Atunci
când cineva este aşezat în mormânt, nu ştim dacă îl vom mai vedea vreodată. S-ar părea că duşmanul nostru
comun ne-a învins. Este ca şi cum unul dintre cei care ne-au fost dragi ar fi închis într-o închisoare de unde nu
va fi eliberat niciodată, şi acest lucru doare. Noi privim la viaţa noastră şi vedem că la sfârşitul ei ne aşteaptă
groapa mormântului. După ce am pierdut pe cineva drag, devenim oarecum îngrijoraţi de viaţa noastră. la
început ne cuprinde un simţământ de teamă, ca mai apoi să ne resemnăm cu gândul că oricum, luptăm sau nu,
trebuie să recunoaştem că anii vârstei a treia se apropie şi clipa morţii este tot mai aproape. Deseori, mulţi
dintre oameni privesc această realitate cu resemnare, dar niciodată cu dorinţa de a şti ce se va după aceea. Voi
supravieţui morţii sau toate vor rămâne aşa cum sunt? Nu este de mirare că sunt aşa de multe opinii despre ceea
ce s-ar întâmpla după moarte. Avem nevoie să ne agăţăm de ceva, dar oricum, dacă ne agăţăm de aceste lucruri,
nu vom şti cu siguranţă dacă va mai urma ceva după aceea.
Moartea este un duşman. Ea ne răpeşte viaţa. Este un intrus în vieţile noastre care ne jefuieşte de oportunităţi,
prietenii şi iubire. Mânjeşte planurile şi speranţele noastre. Cu alte cuvinte, moartea este ‘un corp străin’ în
vieţile noastre, cu adevărat ea este duşmanul nostru. Nu ne aduce nimic bun, în nici un fel, doar tristeţe şi frică.
Greutăţi financiare, singurătate, inima grea şi alte greutăţi sunt darurile pe care ea le aduce pentru toţi ace care
rămân în urmă. Moartea ia viaţa.
Ce înseamnă ‘a muri’ ? Să căutăm în Biblie răspunsul la această întrebare. Dar mai întâi avem nevoie să
cugetăm puţin despre Biblie însăşi. Ea ne spune că este Cuvântul lui Dumnezeu, mai mult ne transmite ceea
ce Dumnezeu doreşte ca noi să cunoaştem. Avem două posibilităţi – să credem că Biblia este Cuvântul lui
Dumnezeu sau să o respingem. Dacă Biblia nu este Cuvântul lui Dumnezeu, atunci Sfintele Scripturi
formează cea mai mare culegere de basme pe care lumea întreagă a cunoscut-o şi care au înşelat milioanele
de oameni de-a lungul secolelor care au crezut mesajele ei. Dar, Biblia este singura sursă care ne spune cu
certitudine de unde venim, care este originea planetei noastre şi ce se întâmplă cu noi după ce murim. Am
avut o scrisoare în care un om povestea despre mângâierea pe care a simţit-o atunci când a înţeles cu
adevărat ce se întâmplă cu omul după ce moare. El a acceptat cuvintele Bibliei şi prin urmare a putut să
accepte realitatea morţii. Fiecare dintre noi avem nevoie de această asigurare pentru a putea trăi liberi de
robia fricii care este prezentă în mintea noastră.
Biblia ne prezintă două realităţi – că viaţa a fost aceea care a apărut prima şi, viaţa este opusul
morţii. Urmând pasul următor, în mod logic înseamnă că moartea şi viaţa sunt în legătură cu suflarea de
viaţă şi trupul ca la început, în grădina Edenului. Vorbim despre oameni care şi-au dat ultima suflare de
viaţă sau, şi-au dat duhul. De multe ori, oameni mor cu o suflare îngreunată sau cu un oftat prelung atunci
când suflarea de viaţă îi părăseşte. Plămânii nu se mai ridică pentru a se mai umple de aerul necesar vieţii. În

unele cazuri se apelează la resuscitarea artificială prin care se încearcă readucerea persoanei în capacitatea
de a respira din nou.
Moartea se instalează atunci când nu mai respirăm. Dacă alte organe îşi încetează activitatea atunci
când inima nu mai funcţionează, în ziua de azi există o largă varietate de teste prin care se determină cu
exactitate dacă o persoană este moartă sau doar se află în stadiul de moarte clinică. Totuşi, indicatorul care
ne arată că persoana în cauză nu mai trăieşte este atunci când procesul de respiraţie a încetat. Termenul
folosit este ‘a expirat.’ Acest cuvânt îşi are originea în expresia latină ‘ex’ – care înseamnă ‘afară’ şi
‘spirare’ care înseamnă ‘ a respira.’ Viaţa încetează atunci când procesul de respiraţie s-a oprit.
‘Dar omul când moare, rămâne întins; omul când îşi dă sufletul unde mai este?’ Iov 14:10
în acest verset biblic avem un rezumat la tot ceea ce am prezentat până acum. Completăm cu un alt
verset –
‘Suflarea lor trece în pământ.’ Psalm 146:4
Este exact opusul procedeului prin care începe viaţa. Omul a fost făcut din ţărâna pământului iar
Dumnezeu I-a suflat în nări suflare de viaţă iar omul a devenit astfel un suflet viu. În moarte, suflarea îl
părăseşte pe om, iar trupul se reîntoarce în pământul din care a fost luat. În cadrul unei dezbateri cu privire
la relaţia care există între credinţă şi fapte, pentru a ilustra viaţa noastră spirituală, Biblia foloseşte ca
exemplu un trup la care se adaugă suflarea de viaţă pentru a deveni viu, iar pentru ca existenţa noastră cretin
să fie vie, avem nevoie de credinţă la care se adaugă faptele credinţei noastre. Dacă credinţa şi fapta nu se
unesc pentru a forma un întreg, atunci viaţa noastră spirituală este tot atât de lipsită de viaţă precum un corp
care lipsit de suflare.
‘După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.’ Iacov 2:26
În ea însăşi, Biblia este un întreg. Acelaşi concept este întâlnit în fiecare din paginile ei. Acesta este
motivul pentru care avem încredere în Cuvântul lui Dumnezeu.
Viaţa omului a început atunci când pentru prima dată, Dumnezeu a suflat în nările lui Adam suflare
de viaţă şi acesta a devenit un suflet viu. În momentul în care un copil se naşte, este esenţial ca acesta să
tragă aer în piept şi apoi să strige. Atunci când auzim primul plânset, ştim că totul este bine şi o nouă viaţă
este la început de drum. Atunci când ultima suflare a avut loc, ştim că moartea s-a instalat. Biblia este foarte
clară atunci când ne spune că moartea este opusă vieţii.
‘Dar Isus a scos un strigăt tare şi şi-a dat duhul.’ ‘Isus a strigat cu glas tare: ‘Tată, în mâinile Tale
Îmi încredinţez duhul!’ Şi când a zis aceste vorbe, Şi-a dat duhul.’ Marcu 15:37, Luca 23:46.
Procesul de respiraţie este începutul vieţii iar ultima suflare marchează sfârşitul acesteia. În acest
caz, cuvântul ‘duh’ înseamnă suflare. Deci, atunci când suflarea se întoarce la Dătătorul vieţii, moartea ia
locul vieţii.
‘…Unde mai este? Iov 14:10 ne informează cu privire la felul în care un om moare ca mai apoi în
întrebarea care urmează să întâlnim dilema întregii teme – ‘Unde mai este?’ Aici începe marea căutare.
Această necunoaştere poate influenţa durerea pe care o simţim atunci când cineva moare. Fără să ştim cu
siguranţă ce se va întâmpla cu cei pe care îi iubim după ce mor, este greu de rostit un ‘La revedere!1 din
toată inima. Este aceeaşi necunoaştere care aduce teama în vieţile noastre. Putem să ne agăţăm de
speculaţii, tradiţii, povestiri din copilărie sau legende care ne sunt spuse şi totuşi nu ştim. Putem să ne
temem de focul iadului, de nimicire sau că nu îi vom mai recunoaşte pe cei dragi ai noştri. Biblia este
singura sursă de încredere care ne oferă cunoştinţa adevărată şi poate să ne elibereze de frică.
‘Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de
nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.’ Ieremia 29:11
Unde sunt acei care au murit? Biblia ne spune că ei se odihnesc în mormintele lor. Dacă ei au fost
incineraţi, cenuşa lor se întoarce de asemenea în pământ. Cu ocazia serviciilor funerare, auzim deseori
cuvintele ‘cenuşa în cenuşă, ţărâna în ţărână.’ Aici se află răspunsul la întrebarea ‘Unde sunt acei care au
murit?’ Avem aici câteva versete biblice care ne dovedesc această realitate.
‘Aşa se culcă omul şi nu se mai scoală.’ Iov 14:12
‘Îşi petrec zilele în fericire şi se pogoară într-o clipă în locuinţa morţilor.’ Iov 21:13
‘Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci în locuinţa morţilor, în care mergi, nu
mai este nici lucrare, nici chibzuinţă, nici ştiinţă, nici înţelepciune.’ Ecleziastul 9:10
‘Se vorbeşte de bunătatea Ta în mormânt, şi de credincioşia T în Adânc?’ Psalm 88:11
‘Căci voi adormi în ţărână şi, când mă vei căuta nu voi mai fi!’ Iov 7:21
‘Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii.’ Psalm 115:17

‘Până nu se întoarce ţărâna în pământ aşa cum a fost şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu
care l-a dat.’ Ecleziastul 12:7
‘Duhul’ înseamnă suflare. Ţine minte acest verset:
‘Că atâta vreme cât voi avea suflet şi suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor
rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat.’ Iov 27:3
Nu putem spune că acest duh este o entitate vie care trăieşte pe undeva. Atunci când cineva a
Murit, el este mort cu adevărat. A fi mort, nu înseamnă a trăi altundeva într-un alt spaţiu sau sub o altă
formă de viaţă. La început, atunci când Dumnezeu I-a dăruit suflarea de viaţă care a făcut din Adam un
suflet viu, el, Adam, s-a mişcat, a umblat, a cugetat, a făcut diferite alegeri şi a simţit diferite emoţii. El
mâncat, a băut şi a fost capabil pentru reproducere, iar după 930 de ani, a Murit. Suflarea de viaţă pe care a
primit-o atunci când a fost creat, l-a părăsit atunci când el a Murit. Viaţa şi suflarea era un dar de la
Dumnezeu date creaturilor Sale şi îi aparţin Lui, Celui care este Creatorul şi Dătătorul vieţii.
‘Duhul lui Dumnezeu m-a făcut şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.’ Iov 33:4.
Această suflare este aceea care ne dă viaţă; nu este o fiinţă vie care trăieşte în noi, care să rămână de
sine stătătoare după ce am Murit. Suflarea celui Atotputernic este aceea care ne dă viaţă. În cuvinte poetice,
Biblia ne vorbeşte de două expresii în aceeaşi frază, iar ambele au acelaşi înţeles. Duhul şi suflarea de viaţă
sunt unul acelaşi lucru. Acesta este numit paralelism. Avem aici un verset care prin felul în care a fost scris
dovedeşte paralelismul amintit mai sus. Este ca o voce care este urmată de ecoul ei. De multe ori, acest
procedeu ne ajută să înţelegem mai bine mesajele Bibliei după cum vom vedea din cuvintele versetului
următor. Este un fel de a îmbunătăţi dar şi a simplifica sensul mesajului.
‘Căci cel care moare nu-şi mai aduce aminte de Tine, şi cine Te va lăuda în locuinţa morţilor?’
Psalm 6:5.
Pentru a accentua învăţătura Bibliei că suflarea şi viaţa sunt într-o strânsă legătură, avem aici o
parte a predicii lui Pavel din Fapte 17:24-28.
‘Dumnezeu care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului, şi nu
locuieşte ăn temple făcute de mâini omeneşti. El nu este slujit de mâini omeneşti ca şi când ar avea trebuinţă
de ceva, El care tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile…căci în El avem viaţa, mişcare şi fiinţă.
Cei morţi, buni sau răi sunt în mormintele lor; se află în locul tăcerii. Biblia foloseşte expresii ca: o
lampă care se stinge, pleava care este luată de vânt, iar morţii nu mai pot vedea lumina soarelui. Despre cei
răi se spune că pier împreună cu păcate lor. Versetul următor completează această parte care vorbeşte
despre timpul în care Dumnezeu hotărăşte sfârşitul vieţii omului‘Dacă nu s-ar gândi decât la El, dacă şi-ar lua înapoi duhul şi suflarea, tot ce este carne ar pieri
deodată, şi omul s-ar întoarce în ţărână.’ Iov 34:14,15.
Aceste cuvinte completează învăţătura despre moarte. Acestea vorbesc despre toţi oamenii, nu
numai despre cei buni sau răi.
Ce se întâmplă cu cei care au murit? Biblia spune că ei dorm. Este valabil atât pentru cei buni cât
şi pentru cei răi. Amândoi au murit şi dorm în mormintele lor. Cel bun şi cel rău, cel neprihănit şi cel
nelegiuit, cel mântuit şi cel pierdut - toţi dorm în mormintele lor. Toţi se reîntorc în ţărână, pentru că duhul
de viaţă I-a părăsit pe toţi. Ei nu mai au suflare. Trebuie să îi înmormântăm sau îi incinerăm pe cei care au
murit pentru că procesul de reîntoarcere în ţărână se instalează rapid.
Moartea este prezentată ca o odihnă, iar mormântul este locul de odihnă. De multe ori se foloseşte
expresia ’ s-a dus la locul de odihnă.’ Şi aceasta se bazează pe versetele biblice.
‘De ce n-am muri în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat suflarea la ieşirea din pântecele
ei? Acum aş fi culcat, aş fi liniştit, aş dormi şi m-aş odihni?’ Iov 3:11,13.
Ai văzut că de multe ori mormintele poartă inscripţia cu mesajul – ‘Odihneşte-te în pace.’?
Aceste versete continuă să amintească diferitele feluri de oameni din diferitele clase sociale care au
aceeaşi soartă. Ei toţi ajung în acelaşi loc – regi şi sfetnici, prinţi, împreună cu toţi acei care au murit în
sărăcie, cu cei întristaţi. Robii sunt în pace acum cu prigonitorii lor, şi acum se odihnesc împreună cu cei
mari şi mici ai acestei lumi. În moarte toţi sunt egali. În moarte, toţi se odihnesc în mormintele lor.
Ce înseamnă să fi mort? Biblia defineşte moartea ca fiind un somn. În realitate, însuşi Dumnezeu
foloseşte termenul ‘mort’ atunci când El vorbeşte cu Moise şi îi spune cum şi unde va muri acesta să
moară.
‘Şi Domnul I-a spus lui Moise: ’ Iată, tu vei adormi împreună cu părinţii tăi.’ Deuteronom 31:16.

În Vechiul Testament putem găsi multe alte versete care vorbesc despre moarte ca despre un somn.
Acestea sunt scrise de multe ori atunci când se vorbeşte despre moartea regilor.
‘ David a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat în cetatea lui David.’ 1 Împăraţi 2:10
Atunci când somnul morţii l-a cuprins pe David acesta a fost înmormântat. La fel se întâmplă cu toţi
acei care mor.
Domnul Isus a spus acelaşi lucru. Vorbind despre prietenul Său Lazăr, care a fost foarte bolnav, Isus
a spus ucenicilor Săi:
‘ Lazăr, prietenul nostru doarme: dar mă duc să-l trezesc din somn.’ Ucenicii I-au zis:
‘Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.’ Atunci Isus le-a spus pe faţă: ‘ Lazăr a murit.’ Ioan 11:11-14.
Este pentru a doua oară în Biblie atunci când Dumnezeu denumeşte moartea ca fiind un somn. (Isus
este Dumnezeu, iar pe pământ, Isus a fost numit Emanuel, ceea ce înseamnă ‘ Dumnezeu este cu noi.’)
Atunci când fata lui Iair era foarte bolnavă şi a Murit, Isus a plecat la casa tatălui fetei. El a spus celor care
o jeleau să plece, pentru că a spus El, ‘copila nu a murit ci doarme.’ Ei îşi băteau joc de El. Atunci, după
ce I-a scos afară pe toţi, a luat cu El pe tatăl copilei pe mama ei şi pe toţi cei care Îl însoţiră şi a intrat
acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână, şi I-a zis ‘Talita cumi’ care tălmăcit însemnează: ‘Fetiţo,
scoală-te îţi zic!’ Marcu 5:41.’Îndată, fetiţa s-a sculat şi a început să umble; căci era de doisprezece ani. Ei
au rămas încremeniţi.’ Iar Isus, plin de compasiune ca întotdeauna, ‘a zis să dea de mâncare fetiţei.’
Despre Ştefan care a fost ucis cu pietre, stă scris:
‘Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ţinea în seamă păcatul acesta! Şi după
aceste vorbe, a adormit.’ Fapte 7:60.
Pavel, care este unul dintre cei mai mari teologi ai
Noului Testament, pe când vorbea despre
moarte celor convertişi la creştinism, a spus următoarele:
‘Nu voim fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei care nu au nici o nădejde.’ 1 Tesaloniceni 4:13.
‘ Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi ‘schimbaţi.’ 1 Corinteni 15:51.
Apostolul Pavel vorbea despre învierea celor care au adormit în moarte. (Un lt studiu va trata mai pe
larg acest subiect.)
Ce ştie sau ce simte persoana care a murit? Poţi să-ţi imaginezi cel mai adânc somn de noapte, în
care poţi fi cufundat, sau starea de inconştienţă care apare în urma unui somn provocat de un anestezic sau
a altui drog. Cum ţ-I se pare? Nu ştii cât timp a trecut. Nu ai luat parte la activităţile cotidiene ale familiei
tale. Nu ai lucrat nimic. Nu l-ai lăudat pe Dumnezeu. Nu ai avut nici o emoţie. Acesta este felul în care
Biblia vorbeşte despre moarte şi avem aici câteva exemple:
‘Căci acel ce moare nu-şi mai aduce aminte de Tine; şi cine te va lăuda în locuinţa morţilor? Psalm
6:5.
‘Poate să te laude ţărâna? Poate ea să vestească credincioşia Ta?’ Psalm 30:9.
‘Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi planurile.’ Psalm 146:4.
‘Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei care se pogoară în locul tăcerii.’ Psalm
115:17.
‘Cei vii în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic, şi nu mai au nici o răspltă,
fiindcă şi pomenirea l-i se uită. Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor, de mult au pierit şi, niciodată nu
vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.’ ‘Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci,
în locuinţa morţilor în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!”
Ecleziastul 9:5,6,10.
“Căci nu locuinţa morţilor Te laudă, nu moartea Te măreşte, şi nici cei ce s-au pogorât în groapă
nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta. Ci cel viu, da, cel viu te laudă.” Isaia 38:18,19
moartea este un somn foarte adânc. Lucrul următor care va fi cunoscut este timpul învierii, atunci
când cu un strigăt, Isus îi va chema la viaţă pe acei care au adormit. Nimic din aceste versete nu vorbeşte
despre o altă parte a noastră care ne-ar părăsi trupul după moarte şi ar continua ă trăiască undeva în altă
parte. Biblia îl descrie pe om ca fiind o unitate. Noi nu avem o altă parte care să se separe de noi şi să
trăiască singură şi de sine stătătoare. Biblia spune că de asemenea, mintea care este lipsită de gânduri moare
iar personalitatea noastră nu trăieşte nicăieri în altă parte. Duhul nostru nu trăieşte separat de noi. Duhul pe
care-l avem este suflarea din plămânii noştri. Biblia ne spune foarte clar că a muri nu înseamnă o altă viaţă
sub o altă formă sau într-o altă sferă. Ne odihnim în pace, dar nu suntem uitaţi de Dumnezeu. La cimitir,
suntem aşezaţi la odihnă pentru a aştepta învierea care va avea loc la sfârşitul timpului. Serviciul funerar

spune că suntem înmormântaţi ‘în nădejdea învierii’ şi acest fapt este real. Ceea ce aduc confuzie în mintea
noastră sunt miturile, poveştile, legendele şi tradiţiile populare iar acestea pot aduce de asemenea şi
sentimentul de teamă pe care-l putem experimenta. Pavel le spunea creştinilor din Tesalonic:
‘Mângâiaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte.’ 1 Tesaloniceni 4:18
Biblia ne spune clar că pentru toţi, moartea este un somn şi este urmată de învierea care va avea loc
la a doua venire a lui Isus. Isus a spus:
‘Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui,
şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul vor învia
pentru judecată.’ Ioan 5:28,29.
Concluzie. Cuvintele ‘Duh’ şi ‘suflet’ despre care am vorbit până acum, vor fi tratate mult mai pe
larg, folosind un număr mai mare de versete biblice care sunt în legătură cu acest subiect. Vor apărea şi
întrebări; dar interesul acestei cărţi este acela de a răspunde la întrebările obişnuite care se ridică în legătură
cu ce se întâmplă cu noi după ce murim. Pe parcursul întregii cărţi vom încerca să răspundem la toate
întrebările folosind ca sursă de informaţii doar Sfânta Scriptură. Versetele vor fi comparate cu alte versete
pentru a obţine un cadru echilibrat şi consistent cu privire la ceea ce spune Biblia. Toate acestea vor fi
tratate în mod deschis şi într-un spirit de corectitudine pentru ca tu şi eu să putem avea o mângâiere şi să ne
putem baza şi mai departe pe Cuvântul lui Dumnezeu.
???CÂT DESPRE…???
Ce crezi despre experienţele din apropierea morţii?
Uneori, la televizor sau în articolele ziarelor apar diferite emisiuni respectiv articole care vorbesc
despre acest fenomen. Acei care sunt în această ipostază spun că au simţit că priveau printr-un tunel lung.
La capătul acestui tunel se afla o lumină care părea că-i aşteaptă cu dragoste. Alţii spun că au văzut o stea pe
care se afla Isus sau îngeri de lumină. Alţii au avut senzaţia că se ridicau în sus sau au fost ridicaţi. Pentru
acei care stau lângă patul aceluia care este pe moarte, aceste experienţe pot aduce o rază de mângâiere. Ei
cred că ştiu unde va merge cel care e pe punctul de a muri. Alţii povestesc că în timpul unor asemenea
experienţe au văzut cum mama sau fratele lor care au decedat cu un timp înainte veneau în întâmpinarea lor
pentru a-i chema la ei. O persoană a avut o asemenea experienţă iar fiul ei a interpretat-o drept una din cele
mai mari iubiri din partea cerului care îngăduie celor care au Murit cu ani în urmă să vină înapoi pe pământ,
iar în cazul său, pentru a o conduce acasă pe mama sa. Chiar dacă acestea sunt numite experienţe în pragul
morţii, persoanele care au experimentat aşa ceva sunt sigure că pot da un raport credibil la ceea ce se
întâmplă după moarte. De asemenea, membri familiei cred că din toate aceste experienţe pot să capete
mângâiere. Persoana care a povestit experienţa amintită a fost influenţată în mod pozitiv ştiind că mama sa
le-a văzut pe unele din rudele ei care au murit mai de mult stând în uşa dormitorului ei. Apoi, a spus că după
ce ea i-a văzut, i-a salutat pe fiecare dintre ei pe nume. La rândul său, el putut să verifice acele nume în
registru bisericii. Acest eveniment I-a adus mângâiere atât în perioada funeraliilor cât şi după.
Este important să reţinem un lucru: a fi ‘aproape de moarte’ înseamnă a fi încă viu. A sta la uşa
morţii înseamnă a fi încă în viaţă.
Iată ce se întâmplă atunci când aceste evenimente au loc. A fost dovedit că în măsura în care
moartea se apropie, în organismul uman au loc transformări chimice care pot să cauzeze adevărate
halucinaţii sau senzaţii neobişnuite cum ar fi exemplul menţionat mai sus, adică senzaţia ridicării corpului
din patul de spital ca apoi să privească înapoi la locul unde a stat. Cât timp cineva este în viaţă, procesele
mentale de gândire, memoria, visurile încă sunt active. Singurele surse prin care ştim ce se întâmplă în
asemenea situaţii sunt persoanele care au trăit asemenea experienţe, au rămas în viaţă şi atunci când
recuperarea sănătăţii lor a făcut posibil ca ele să povestească celor din apropierea lor ce au văzut.
Trebuie să fim lămuriţi pe deplin că Biblia spune că în moarte nu mai există ştiinţă, iubire şi nimeni
nu-L mai laudă pe Dumnezeu. Dacă El a repetat acest lucru de atâtea ori în Cuvântul Său, atunci datoria
noastră este să cercetăm ceea ce am auzit şi să ne dăm seama că aceste întâmplări nu sunt de dincolo de
mormânt, dar ele au loc atunci când persoana în cauză este încă în viaţă. Din punct de vedere medical,
aceste experienţe au loc datorită schimbărilor care au loc în corp şi la nivelul creierului. Cauzele pot fi
multiple: lipsa oxigenului necesar sau prezenţa toxinelor care se dezvoltă în organism în urma proceselor
chimice rezultate pe măsură ce moartea se apropie. Nu toţi au halucinaţii vizuale. Unii aud vocile unora care
au murit mai demult. Pe măsură ce sfârşitul se apropie, alţii pot trece prin schimbări totale de personalitate,
iar acestea pot fi dureroase pentru membri familiei sau pentru prieteni. O doamnă pe nume Maria, era una

din persoanele respectate din care făcea parte. În ultima zi a vieţii ei, a început să înjure şi să blesteme ca
apoi să folosească cuvinte pe care nu le-a folosit niciodată în viaţa ei. Multe luni cupă aceea, fratele ei a
fost adânc întristat, iar aceasta a fost ultima dintre imaginile care i-au rămas în minte. I s-a explicat că uneori
se întâmplă aceste lucruri tocmai datorită schimbărilor chimice care au loc în organism într-un ritm
accelerat şi afectează creierul şi aceasta nu înseamnă că toata viaţa de cretin blândă a surorii sale a fost doar
o falsitate, iar în ultima ei zi de viaţă, adevăratul ei caracter ar fi ieşit la suprafaţă. Dar, toate acestea se
întâmplă atunci când persoana este în viaţă chiar şi în ultimele momente. Concluzia pe care o tragem de
aici este următoarea: oricât de convingătoare ar părea aceste întâmplări, alegerea este a noastră – acceptăm
sau respingem Cuvântul lui Dumnezeu aşa cum este El scris? Sau acceptăm dovezile aduse de simţurile
noastre ca apoi să ne construim propria noastră teorie?
Una din învăţăturile cele mai comune este aceea că atunci când cei buni mor, se duc la ceruri şi de
aceea, vom vedea dacă dovezile care se aduc în acest caz sunt convingătoare sau nu. Atunci când am fost
îndemnaţi să medităm la tema în cauză, a trebuit să ne bazăm pe interpretările date din cuvintele pe care
le-am auzit. Dar, atunci când am venit cu încredere la Cuvântul lui Dumnezeu, am văzut că această doctrină
este în contradicţie cu ceea ce Dumnezeu a spus. De aceea avem nevoie de o credinţă puternică în Biblie
pentru a crede ceea ce Dumnezeu a spus şi să căutăm adevăratul motiv al acestor experienţe, în loc de a da
un răspuns bazat pe sentimente. Oamenii care se află aproape de moarte nu sunt morţi. Ei sunt încă în viaţă
iar mintea lor funcţionează într-un anumit grad. Biblia spune că acesta este un semn de viaţă, dar aceia care
dorm somnul morţii nu mai ştiu nimic şi nu îşi mai aduc aminte de nimic. Dacă tu ai găsit alinare în
asemenea experienţe sau ai auzit sau citit despre asemenea lucruri, atunci va fi greu să admiţi că Dumnezeu
spune ceva total diferit; dar, Biblia este sigură şi îţi oferă alinare.
Evenimentele vieţii noastre se încadrează în două planuri iar nouă ne este dată posibilitatea de a
alege pe acel pe care dorim. Primul plan este format din tradiţiile populare care merg înapoi în timp încât
ideile pe care le transmite mai departe au influenţat atât mentalitatea cât şi experienţele noastre religioase.
Cel de al doilea plan ne este oferit de către Scripturi, Biblia, care acoperă o perioadă mai întinsă de timp –
până la Creaţiune. Poate fi neplăcut atunci când suntem confruntaţi cu idei noi, iar în mod particular, dacă
suntem oneşti din punct de vedere moral şi intelectual, de multe ori trebuie să întrebăm dacă ceea ce am
învăţat de la alţii este adevărat. Uneori, susţinem anumite idei doar pentru că şi alţii cred la fel.am crescut cu
ideea că nimeni din jurul nostru nu spune ceva diferit. Credem ceea ce credem că e bine pentru că aceasta
este şi părerea majorităţii. În cazul de faţă, credinţa că imediat după moarte mergem la cer sau într-o altă
sferă de existenţă este generală. Deci, tot ceea ce vedem sau auzim – ca şi ‘experienţele din apropierea
morţii’ – sunt plasate într-un context particular. Experimentăm aceste lucruri şi credem că cei dragi ai noştri
se duc la ceruri odată ce au murit. Biblia ne spune că, atunci când murim, dormim în mormintele noastre
până în clipa învierii şi atunci, dacă am fost găsiţi vrednici, vom fi luaţi la cer. Acestea sunt cuvintele lui
Dumnezeu:
‘Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui,
şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia
pentru judecată.’ Ioan 5:28,29.
Atunci este clipa când este dată răsplata. Nu mergem la cer imediat ce am murit, doar după înviere.
Aceste lucruri pot fi supărătoare pentru unii şi pot cauza confuzie şi chiar depresii. Moartea este suficient de
dureroasă şi fără să fie tulburată de idei noi. Poate apărea dorinţa de a respinge adevărurile Bibliei şi de a ne
reîntoarce la ceea ce am crezut cu siguranţă până acum că a fost bine pentru noi. Provocarea Biblie,
indiferent de situaţie este următoarea:
‘Cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.’ 1 Tesaloniceni 5:21.
Cuvântul lui Dumnezeu este acela care poate să ne aducă pacea mult dorită a sufletului. Dumnezeu
este bun şi blând cu noi în toate lucrurile şi ne oferă alinare. El doreşte ca noi să avem adevărata pace pentru
a nu fi înşelaţi. Să fi înşelat şi să descoperi aceasta mai târziu, cu siguranţă te va face să te simţi folosit şi
mânios. Mângâierea pe care o dă Dumnezeu aduce cu sine un cadru imens în care torul se potriveşte la
modul cel mai perfect şi fără contradicţii. Ceea ce El ne spune este practic şi poate fi înţeles chiar şi de
persoanele cele mai simple sau de copii. În cadrul biblic, ‘experienţele din apropierea morţii’ nu sunt decât
experienţe fizice care afectează ultimele momente ale vieţii. Răspunsurile pe care Dumnezeu le oferă sunt
directe şi au un fundament biblic, fără misticism sau înşelătorie, fără nimic altceva pe care să le bazăm decât
pe dovada pe care inima noastră o dă că am fost corect învăţaţi de El.

Nu mai fi trist
Atunci când pentru prima dată te întorci de la spital şi priveşti în jur prin casă, prin cameră sau prin
grădină toate par oarecum ciudat. Toate aşa arată că viaţa merge înainte; mâncarea din farfuria pisicii este
consumată pe jumătate, scrisorile te aşteaptă şi florile aşteaptă de asemenea să fie udate; haina de iarnă a
celui drag este încă pe cuier; ultima cană este încă în chiuvetă; ultimele rufe care au fost spălate aşteaptă să
fie călcate. Atunci când porneşti televizorul, auzi aceleaşi hohote de râs, toate acompaniate de zâmbetul larg
al prezentatorilor. Peste tot în jurul tău, viaţa merge înainte – cumpărături, câini scoşi la plimbare, copii care
se duc la şcoală, soarele care străluceşte, dar totuşi, pentru tine, viaţa pare că s-a oprit. Pentru cei pe care îi
iubeşti, pierderea lui sau a ei este un moment de milă. Dar, tu te întrebi de ce mai jeleşti. Dacă pierderea pe
care ai suferit-o a fost bruscă şi nedreaptă, sau nu poţi să ţi-o explici, pot să existe sentimente de mânie pe
care nu ai unde să le îndrepţi, pentru că persoana nu mai este. Apoi năvăleşte un puhoi de lacrimi, de
întrebări chinuitoare, frustrări, regrete şi de multe ori treci prin stări ciudate şi explozive iar alteori nu ştii
sigur că s-a întâmplat ceva sau nu. Deodată, te trezeşti suspinând. Te cerţi cu tine însuţi că, dacă ceea ce faci
ar fi fost de acord şi cel care nu mai este cu tine.
Aduci acasă sacoşa cu hainele şi lucrurile personale care au rămas la spital. Par să fie atât de
neînsemnate în comparaţie cu cineva care a însemnat atât de mult pentru tine şi a umplut întreaga ta viaţă.
Pe măsură ce deschizi sacoşa, zâmbetul familiar al celui drag îţi revine în minte. Acel zâmbet reînvie
amintirile nopţilor petrecute împreună sau ale zilelor în care împreună aţi lucrat în grădină. Acum, el sau ea
numai este aici, dar, ce este mai important pentru tine se află în sacoşa respectivă. Ştii că trebuie să sortezi şi
să speli acele haine, dar pentru moment, nu poţi încă să accepţi pierderea persoanei care îţi era aşa de
apropiată. Poate că atunci când te duci la culcare este deja miezul nopţii şi atunci începi să plângi din toată
inima. După accident, ceasul sau inelul lui sau al ei ţi-a fost trimis prin cineva care te-a anunţat cu privire la
tragedie; încă mai are pete de sânge pe el. Acestea sunt cutremurător de reale. Oare plasa pentru ţânţari a
rămas la uşă aşa cum obişnuia el să o pună?
Nu poate fi adevărat. În mod sigur, el va intra pe uşă în câteva minute, fiind plecat doar pentru a
aduce o coală de hârtie. Uşa se mişcă, dar nu este decât poştaşul, sau poate uşiţa pisicii. Inima ta se
emoţionează pentru ca imediat să fie cuprinsă de un val de lacrimi.
E aşa de mult de lucru. Telefoane de dat, persoane de vizitat, întâlniri de pus la punct şi afaceri care
trebuie continuate. Acestea sunt lucruri pe care nu le-ai mai făcut niciodată. El a fost acela care a rezolvat
contabilitatea casei, pentru că el ştia cum s-o facă. Cine va curăţi casa şi cine va pregăti masa pentru cei ce
vor veni după ce se termină înmormântarea? Ea ştia care este rânduiala fiecărui lucru pentru că s-a ocupat
de ele din totdeauna. Totul este confuz, nimic nu este la locul său.
Atunci când adormi, ai un vis. În acele vise, îl vezi pe cel drag venind spre tine pe o alee a unui parc.
Îl chemi în grabă, dar el se întoarce şi dispare după o colină sau în spatele unui pâlc de copaci. Te trezeşti.
Ochii îţi sunt plini de lacrimi. Este adevărat, dar sentimentul din vis nu va dispărea. Simţi pierderea,
frustrarea şi crezi că eşti teribil de neajutorat. Uneori te simţi ca un copil care doreşte o îmbrăţişare sau o
mângâiere. Dar de la cei maturi, bărbaţii în particular, nu se aşteaptă o asemenea nevoie şi, ei nu sunt
mângâiaţi. Nimeni nu ştie cum să ajute, pentru că toţi se aşteaptă ca bărbaţii şi tinerii să fie tari şi sunt
lăudaţi dacă suportă cu bărbăţie această durere. Prietenii nu pot să se alieze cu lacrimile unui bărbat. Chir
după ce ai suferit o astfel de pierdere, priveşti în jur şi vezi că toţi prietenii tăi sunt câte doi iar în drum spre
casă ei sunt împreună. Poate că acasă au copii. Cine se gândeşte la ei? Cum se simt ei? Pierderea lor e
diferită de a ta. Pentru tine este atât de greu să ai din nou încredere! Nevoia de a fi alături de cineva este de
înţeles. Emoţii multe se îngrămădesc una peste alta – teamă, vină, o senzaţie de gol care simţi că nu se mai
poate umple, durere, amărăciune. Vine şi ziua înmormântării. În jurul tău sunt atât de mulţi, dar tu doreşti să
jeleşti singur.
Eşti forţat să vorbeşti despre pierderea pe care ai suferit-o. Dar poate că simţi o oarecare alinare
atunci când citeşti mesajele pe care le-ai primit de la prietenii tăi. Dar, de ce arde soarele atunci când ar
trebui să fie înnorat sau să plouă? Aceasta este ziua în care te pregăteşti pentru a însoţi persoana iubită pe
ultimul drum şi, cei apropiaţi au venit să te însoţească. Cel drag este în stradă, în sicriu. Acolo sunt şi florile
pe care le-ai ales. Acolo sunt şi vecinii care te privesc discret, aşteptând să vadă cum ieşi din casă, cum vei
suporta această durere. Aceasta este ziua pentru care te-ai hotărât că nu trebuie să plângi. Poate că de
undeva din spatele tău se aude un plânset, dar tu eşti singur cu gândurile tale. Cu coada ochiului îl vezi pe
fratele soţiei tale, care seamănă atât de mult cu ea! Cât de dureros este şi cât de tristă îţi este inima!

Eşti acasă din nou. Totul s-a terminat. Vizitatorii au plecat, iar înaintea ochilor tăi se află doar
perdelele de pământ care cădeau peste sicriu, marginea mormântului cu iarba ei parcă artificială iar la urmă,
doar un morman de pământ proaspăt. S-a dus, s-a dus şi niciodată nu se va mai reîntoarce!
Ce este cel mai bine să faci pentru moment – doar să laşi lacrimile să curgă în voie şi să plângi. Se
poate întâmpla că pe măsură ce citeşti aceste rânduri, lacrimile care timp de mulţi ani au vrut să curgă dar tu
le-ai reţinut cu stoicism, încep să revină. Lasă-le să curgă; este lucrul cel mai natural iar în acelaşi timp cel
mai sănătos. Nu îţi vei pierde controlul. Jalea nu este o boală; este un timp de tristeţe iar tu poţi să îţi permiţi
să fii trist sau îndurerat. Atunci când Domnul Isus a auzit că prietenul Său, Lazăr, a murit, a plâns de
asemenea. Acelaşi Isus a spus ‘Nu fi trist. Fericiţi cei de plâng, căci ei vor fi mângâiaţi.’ El cunoaşte inima
omenească aşa cum nimeni nu o cunoaşte, de aceea, în braţele Lui poţi afla odihnă şi poţi să-I îngădui să te
întărească, să-ţi dea călăuzirea şi dragostea Sa. El te primeşte aşa cum eşti, fără să aştepte din partea ta un
semn că poţi să controlezi durerea care te macină. Doar spune-i Lui cu glas tare fiecare detaliu despre cum
te simţi. Vorbeşte-i despre pierderea care ai suferit-o şi despre resemnarea pe care o simţi, despre mânia ta,
despre faptul că simţi un gol pe care nimic omenesc nu-l poate umple.
Nu da înapoi. Din adâncul durerii tale, lasă lacrimile să curgă şi aşteaptă în tăcere prezenţa Sa, care
poate să-ţi umple inima de pace. El ştie ce simţi şi poate să-ţi şteargă lacrimile, aşa cum nici unul dintre
prieteni nu ar putea-o face. Nu mai eşti singur în durerea ta. Nu e nevoie să te împietreşti în durere atunci
când conversezi cu El. Dumnezeu care este Tatăl nostru nu se află decât la o distanţă de o rugăciune. De ce
nu ai încerca şi tu? Nu numai odată, dar de mai multe ori într-o zi. El te ascultă întotdeauna, fie zi sau
noapte. Încrede-te în El şi mulţumeşte-I atunci când simţi să durerea se îndepărtează.
Capitolul III
A fost planul lui Dumnezeu ca omul să moară? El pretinde a fi Creatorul, un Dumnezeu al vieţii. În
această broşură vom vedea ce spune Biblia despre felul în care moartea a intrat în lume precum şi
originea acestei experienţe întunecate a vieţii noastre.
Atunci când Dumnezeu a creat lumea, a privit peste tot ceea ce făcuse şi a spus că toate ‘erau foarte
bune.’ Toate erau noi iar în prospeţimea lor erau umplute de vitalitatea primăverii. În această săptămână a
Creaţiunii, Dumnezeu a creat toate formele de viaţă care trăiesc pe pământ – plantele, arborii, fructele,
peştii, animalele, iar în ziua a şasea, la sfârşitul Creaţiunii, pereche prima umană, Adam şi Eva, au ieşit din
mâinile Creatorului. Pentru ei doi, Dumnezeu a creat un cămin deosebit, grădina Edenului unde I-a aşezat
pe cei doi. Datoria lor era aceea de a lucra şi păzi grădina. Deasemenea le-au fost date în grijă toate
creaturile lumii nou create.
‘Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit şi a pus acolo pe omul pe care-L
întocmise. Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o
păzească.’ Geneza 2:8,15.
Deasemenea a mai spus,
‘Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste păsările cerului şi peste
orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.’ Geneza 1:28.
Lumea nou creată a fost dată în grija lui Adam. El a fost administratorul lui Dumnezeu. Dumnezeu însuşi se
afla în legătură permanentă cu Adam şi Eva şi în răcoarea zilei vorbea cu ei.
‘Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei.’ Geneza 3:8.
Planul lui Dumnezeu a fost ca ei să se înmulţească, să umple întreaga lume, iar ca răspuns la iubirea şi
bunătatea Sa, întreg pământul să fie plin de laudă la adresa lui Dumnezeu.
El a stabilit o condiţie sau o regulă pe care omul trebuia să o respecte. Era foarte simplu. Dumnezeu a spus
că în mijlocul grădinii Edenului era un arbore special de care nu trebuiau să se atingă sau să mănânce din
fructele lui indiferent de circumstanţe.
‘Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: “Poţi să mănânci după plăcere din orice pom
din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din
el, vei muri negreşit.” Geneza 2:16, 17.
Atunci când Eva a vorbit cu şarpele, ea a mai adăugat câteva cuvinte la ceea ce Dumnezeu a zis:
‘Nici să nu vă atingeţi de el.’ Geneza 3:3.
Adam şi Eva trăiau şi lucrau în grădina Edenului deci, porunca pe care Dumnezeu o dăduse în legătură cu
pomul oprit era ceva ce ei puteau să înţeleagă.

Dumnezeu i-a creat pe Adam şi Eva capabili să facă o alegere deci, ei puteau să înţeleagă iubirea Lui
faţă de ei, iar ei puteau să răspundă cu aceeaşi iubire. Dumnezeu nu I-a creat roboţi sau sclavi. El i-a dotat cu
capacitatea de a alege. Ceva ce este cunoscut sub numele de voinţă liberă. În alte cuvinte, ei nu erau robi
care trebuiau să facă voia lui Dumnezeu prin constrângere. Ei puteau să analizeze o situaţie, să calculeze
toate posibilităţile care ele stăteau înaintea lor şi să acţioneze în consecinţă, aşa cum facem şi noi la rândul
nostru. Dumnezeu a pus la dispoziţia lor tot cea ce aveau ei nevoie pentru a lua o hotărâre dreaptă. Ei puteau
să aleagă între a servi sau nu lui Dumnezeu. În realitate, aceasta era dovada libertăţii lor. O persoană liberă
poate să spună ‘Da’ sau ‘Nu.’ Un sclav nu are decât o singură alternativă. Aceea de a spune întotdeauna
‘Da.’
În grădina Edenului unde toate erau bune, înaintea lor a fost pusă doar o singură încercare prin care
ei puteau să arate dacă îl iubesc pe Dumnezeu sau doresc să urmeze propriilor lor înclinaţii. Trebuiau să
păzească doar una dintre poruncile lui Dumnezeu. Această încercare prin care ei trebuiau să treacă era în
conformitate cu situaţia lor şi are un sens logic pentru că Adam şi Eva care aveau în grija lor întreaga
grădină nu trebuiau să păzească nici o altă poruncă , cum ar fi a nu fura sau a nu comite adulter, nu era nimic
de poftit pentru că totul le aparţinea. Este foarte trist că Adam şi Eva care trăiau într-o perfectă armonie şi
aveau o legătură zilnică, permanentă, cu Dumnezeu au ales să nu asculte de El.
‘Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut la privit şi că pomul era bun de dorit ca să
deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea şi
bărbatul a mâncat şi el.’ Geneza 3:6.
În acel moment, lucrurile au luat o altă întorsătură. Ei s-au simţit vinovaţi, iar când şi-au dat seama că sunt
goi, s-au ascuns de Dumnezeu. În disperarea lor, şi-au făcut haine din frunze de smochin.
‘Atunci l-i s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de
smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină
în răcoarea zilei; şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din
grădină.”
Geneza 3:7,8.
În pofida neascultării lor, sau a ‘păcatului’ după cum defineşte Biblia acest termen, Dumnezeu încă
îi iubea. În realitate, El a plecat să îi caute şi să vorbească cu ei. Ei au fost aceia care s-au schimbat şi nu El.
Unul dintre rezultatele neascultării este acesta.
‘Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi I-a zis: Unde eşti?’ Geneza 3:9.
Pedeapsa de care Dumnezeu a amintit nu cu mult timp în urmă a fost moartea. Pentru că nu au
văzut nimic care ar fi murit, ei nu au înţeles ce este moartea, dar Dumnezeu a trebuit să le arate. Biblia ne
spune că Dumnezeu a făcut pentru ei haine din piele în locul hainelor pe care ei le-au făcut din frunze.
Pentru a obţine piele, trebuia să moară nişte animale pe care Dumnezeu le crease şi cărora tocmai Adam le
dăduse nume nu cu mult timp în urmă.
‘…şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească şi orice nume pe care-l dădea omul
fiecărei vieţuitoare, acela-I era numele.” Geneza 2:19.
Nu stă scris despre felul în care aceste animale au murit. pentru Adam şi Eva, aceste momente trebuie să fi
fost teribile, pentru că până în acel moment, nici unui animal nu îi era frică de ei; ele erau precum animalele
care sunt crescute în casă, primind afecţiunea omului şi răspunzându-i pe măsură. Dar acum, câteva animale
au trebuit să moară, iar pielea lor trebuia să fie purtată de către Adam şi Eva.
Cu acea ocazie, Dumnezeu le-a făcut o promisiune. Ei mai puteau avea o şansă. Dumnezeu care
dăduse porunca cu privire la acel pom a luat asupra Sa pedeapsa morţii, tocmai pentru că îi iubea mult.
Adam şi Eva puteau să îşi continue viaţa chiar dacă nu o mai meritau. Moartea animalelor nevinovate
trebuia să fie prima lor lecţie despre acest subiect, despre felul în care Isus trebuia să vină, într-un fel total
nevinovat, ca un animal de jertfă, şi să moară în locul lor. Cât de mare este iubirea pe care o avea faţă de ei!
Dumnezeu le dădea încă o ocazie, o viaţă plină de încercări în care ei trebuiau să demonstreze alegerea lor,
dacă aveau să Îl slujească pe Dumnezeu din iubire faţă de El sau aveau să continue în rebeliunea lor. De
asemenea, Dumnezeu a mai spus că ei trebuie să părăsească grădina Edenului şi tot restul vieţii lor aveau să
îl petreacă muncind pământul pentru a îşi asigura hrana de toate zilele.
‘De aceea, Domnul Dumnezeu I-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care
fuseseră luaţi. Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi care să
învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.” Geneza 3:23,24.

Acum ei au trebuit să se întâlnească cu spinii şi cu mărăcinii. Animalelor le era teamă de ele, au
început să îmbătrânească şi să moară. Hrana a început să fie diferită. În grădina Edenului aveau din belşug
fructe, cereale, nuci şi seminţe. Acum au trebuit să adauge şi ierburi de pe câmp. Acestea trebuie să fi fost
vegetalele pe care le cunoaştem şi noi. Deci, urmând instrucţiunile date de Dumnezeu, ei au fost
vegetarieni.
‘Să mănânci iarba de pe câmp.’ Geneza 3:18.
Toate au fost schimbate radical pentru amândoi. Nu a trecut mult timp şi s-a întâmplat o a doua moarte.
Primilor doi fii ai lui Adam, Cain şi Abel, le-a fost dată porunca să aducă o jertfă pentru Domnul. Această
jertfă trebuia să le reamintească o promisiune simbolizată prin mielul de jertfă, că Dumnezeu avea să
moară, astfel luând asupra lui pedeapsa lor. Abel, care era păstor, a adus un miel din turma sa, iar Cain care
era plugar a adus fructe şi alte roade ale pământului. Biblia spune că jertfa lui Abel a fost acceptată, de
Dumnezeu dar jertfa lui Cain nu. El a făcut după cum a crezut el de cuviinţă, dar nu în felul în care
Dumnezeu a cerut. Cain a adus jertfa sa în felul său, iar atunci când a văzut că nu a fost acceptată într-un
torent de cuvinte mânioase şi-a vărsat toată amărăciunea. L-a urât pe fratele său, Abel tocmai pentru că
jertfa acestuia a fost primită de Dumnezeu. Mai târziu, l-a întâlnit la câmp şi l-a ucis. Poate că înţelegi
durerea pe care au simţit-o Adam şi Eva. Până atunci ei nu au văzut cum arată un om mort, iar primul pe
care au trebuit să îl vadă a fost chiar fiul lor Abel, ucis de propriul său frate.
Moartea şi tristeţea au intrat în lume şi de atunci au rămas aici până în ziua de astăzi. Unde şi când
au începutul?
Toate acestea nu s-au întâmplat în mod spontan. Îşi au începutul în ceruri cu un timp în urmă. Lucifer, care
a fost un heruvim ocrotitor şi stătea aproape de tronul lui Dumnezeu, s-a îngâmfat din cauza frumuseţii lui şi
a vrut să fie ca şi Dumnezeu. Răscoala a început şi nu mult după aceea un război între Satana ajutat de
îngerii săi şi Hristos. Satana sau Diavolul a fost aruncat din ceruri pe pământ.
‘Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii Lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui
s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel
vechi (amintit în grădina Edenului), numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost
aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.’ Apocalips 12:7-9
El a fost acela care în grădina Edenului a amăgit-o pe Eva. Isus a spus că diavolul a fost un ucigaş şi un
mincinos încă de la început.
‘Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost
ucigaş; şi nu stă în adevăr. Oridecâteori spune o minciună, vorbeşte dintr-ale lui, căci este mincinos şi tatăl
minciunii.” Ioan 8:44.
Moartea îşi are începutul odată cu Diavolul. Diavolul nu poate da viaţă, dar o poate distruge. El continuă să
îşi facă lucrarea şi în zilele noastre prin crimele, războaiele, foametea şi bolile care abundă. În contrast cu
lucrarea lui, Biblia oferă viaţa.
‘Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!’ Ioan 5:40
‘Hoţul nu vine decât să fure, să junghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi să o
aibă din belşug.’ Ioan 10:10.
‘Ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi
sămânţa ta.’ Deuteronom 30:19
‘Fiindcă 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 viaţă veşnică.’ Ioan 3:16.
Viaţa omul începe în Biblie atunci când Dumnezeu I-a dat suflare de viaţă lui Adam. Biblia se sfârşeşte cu
aceia care în urma ascultării de Dumnezeu vor avea acces la pomul vieţii şi ca răsplată vor primii cununa
vieţii.
‘Ferice de cei ce păzesc poruncile lui ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate.’
Apocalips 22:14 ( în limba engleză).
Moartea nu este ceva veşnic. Într-o zi, acest ciclu trist va avea un sfârşit.
‘El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici
ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.’ Apocalips 21:4
Este foarte bine pentru noi să ştim că nu Dumnezeu este acela care poartă vina pentru nenorocirile pe care
trebuie să le înfruntăm în această viaţă. Dumnezeu este un Dumnezeu al vieţii. Astăzi noi ne putem bucura

de viaţă doar pentru că o primim de la Dumnezeu dar, această este pusă la încercare. El ne-a dat o şansă, în
acelaşi fel în care Adam şi Eva au primit o a doua şansă, prin care noi să putem alege a asculta de El sau a ne
răscula împotriva Lui şi să murim.
Legea lui Dumnezeu este şi astăzi valabilă. Istoria lui Adam şi a Evei este istoria originilor
noastre. Pentru noi cei care trăim în aceste zile de pe urmă, fundalul Bibliei ne oferă o perspectivă pentru a
trăi. Ne ajută să înţelegem cum şi care este motivul pentru care moartea a intrat în lumea noastră. Pentru a
înţelege impactul pe care îl are felul de viaţă al primilor noştri părinţi asupra noastră, avem câteva puncte de
plecare. În rândurile de mai sus am amintit că Adam şi Eva trebuiau să păzească doar o singură poruncă iar
acesta fiind şi testul pe care trebuiau să-l treacă. De acel test depindea viaţa sau moartea lor. În timpul de
probă în care trăim, noi trebuie să păzim Zece Porunci care se potrivesc situaţiei noastre –pentru noi acestea
sunt de asemenea o probă. Este foarte uşor să spunem ‘Doamne, eu te iubesc!’ El doreşte să ne dea viaţă.
Dar noi toţi L-am respins sau ne-am lepădat de El. Dumnezeu doreşte din partea noastră o dovadă vie a
iubirii noastre, ne pune la încercare, pentru a vedea dacă putem primi viaţa veşnică şi dacă arătăm faţă de El
în mod constant o iubire necondiţionată. Chiar în inima celor Zece porunci se găseşte una care este diferită
care nu începe cu cuvintele “Să nu…” Porunca a patra începe cu blândele cuvintele “Adu-ţi aminte” şi ne
spune trei lucruri foarte importante despre Dumnezeu.
 Arată titlul lui Dumnezeu – ‘Domnul Dumnezeul tău,’ pentru că Dumnezeu este al fiecăruia dintre noi
personal.
 Arată teritoriul Său de guvernare – ‘cerul şi pământul.’ Prin aceasta, El are dreptul de a cere unele
lucruri de la acei cărora Le-a dat viaţă.
 Demonstrează motivul autorităţii Sale – El este Creatorul a tot ce este în univers. ‘Domnul a făcut
cerurile şi pământul.’ Nimeni altcineva nu poate crea sau da viaţă.
Această poruncă ne vorbeşte despre o anumită zi, ziua a şaptea, Sâmbăta, Sabatul care ne reaminteşte că
Dumnezeu a creat lumea şi ne-a dat viaţă. Acesta este testul nostru: acela de a Îl recunoaşte pe El ca şi
Creator al nostru.
‘Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a
şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu,
nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în
şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de
aceea a binecuvântat DOMNUL ziua de odihnă şi a sfinţit-o.’ Exod 20:8-11.
Un ‘pom’ era testul ascultării pentru Adam şi Eva. Era corect aşa. Noi al rândul nostru avem stabilit
ca test pentru ascultarea noastră o ‘zi,’ iar acest test este la rândul lui corect. Avem o săptămână de şapte zile
care după cum stă scris în Geneza îşi are originea la Creaţiune, iar de aceea, testul păzirii zilei a şaptea este
testul nostru al tuturora. Singura explicaţie a ciclului săptămânal este Creaţiunea. Ziua a şaptea, Sâmbăta,
este memorialul Creaţiunii şi este ziua sfântă pe care Dumnezeu a ales-o să fie de asemenea un test pentru
noi iar dacă alegem să păzim această poruncă, cu siguranţă le vom păzi şi pe celelalte nouă. Pentru noi, a
avea VIAŢĂ înseamnă a asculta de poruncile lui Dumnezeu.
“Căci porunca este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea
vieţii.” Proverbe 6:23. Biblia engleză.
Porunca a patra conţine sigiliul li Dumnezeu. Ca şi cum ar fi semnătura Sa pusă în inima Legii
Morale. Dumnezeu doreşte ca noi să fim ascultători în tot ceea ce El ne cere, de toate poruncile Sale. El vrea
ca noi să avem viaţa, iar aceasta să fie binecuvântată iar noi să fim liberi pentru totdeauna. Cu o ocazie, Isus
a fost întrebat în legătură cu acest subiect. Răspunsul Său merită să fie luat în seamă:
“Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: ‘Învăţătorule, ce bine să fac ca să am viaţă veşnică?’
El i-a răspuns: ‘Ce bine? Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.” Matei
19:16,17.
Acest pom a fost creat de Dumnezeu. Această zi, este creată tot de Dumnezeu. Isus vrea ca noi să avem
încredere în El şi să păzim ziua Sa. din păcate, Eva nu l-a crezut pe Dumnezeu, a ascultat de glasul şarpelui
iar neascultarea ei faţă de Creator a avut drept consecinţă moartea şi dezastrul care a intrat în lume şi prin
fiecare generaţie a ajuns până la noi. Astăzi, Dumnezeu ne cheamă să alegem calea vieţii. El are mai multe
de oferit decât această lume care este plină de durere, tristeţe şi moarte.
“Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o
vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El

zicea cu glas tare: “Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă
Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor.”
Apocalips 14:6,7.
Dumnezeu ne dă o şansă, aşa cum I-a dat lui Adam şi Eva.
“Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea,
binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău,
ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El: căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale…”
Deuteronom 30:19,20.
Călcarea uneia dintre cele zece porunci ne face să fim păcătoşi.
“Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.” Iacov
2:10.
Ce fel de probleme ne înconjoară?
Chiar dacă avem o viaţă pe care trebuie să o trăim, timpul în care suntem încercaţi este aici, înainte ca
sfârşitul vieţii să se apropie, ne bolile, durerea, multe lacrimi sunt experienţe prin care trebuie să trecem.
Deseori, acestea sunt greu de înţeles. De ce Dumnezeu ne dă viaţă, ca mai apoi să îngăduie să trecem prin
asemenea experienţe? El ştie care sunt răspunsurile potrivite acestor întrebări şi tocmai de aceea prin
Cuvântul Său ne-a avertizat că în timpul vieţii trebuie să trecem prin multe necazuri. Dar, deasemenea de
multe, foarte multe ori ne-a promis că ne va da puterea necesară să nu numai să suportăm durerile acestei
lumi, dar să ne încredem şi să Îl şi iubim indiferent de problemele şi greutăţile pe care le-am avea de
înfruntat.
“De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. (Apostolul Pavel avea unele probleme de sănătate. Se
confrunta cu o boală a ochilor care putea să îi cauzeze orbirea). Şi El mi-a zis: Harul Meu îţi este de ajuns;
căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” 2 Corinteni 12:8,9.
“Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va merge cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu
te teme şi nu te înspăimânta!” Deuteronom 31:8.
Biblia spune că ‘plata păcatului este moartea.’ Ce înseamnă acest lucru? Mulţi oameni buni şi credincioşi au
suferit o moarte de martir. De ce ar fi fost ei pedepsiţi?
Acestea sunt întrebări corecte. Confuzia apare pentru că în Biblie moartea este descrisă în două feluri.
 Somnul morţii vine la sfârşitul vieţii noastre. La început, durata de viaţă era de 900 de ani faţă de zilele
noastre în care media este de 70 ani. Somnul morţii ne cuprinde după ce timpul alegerii noastre s-a
încheiat. În planul lui Dumnezeu pentru rasa umană nu a fost cuprins şi acest ‘somn al morţii’ dar
începând cu fiecare generaţie de oameni care a ales să fie pentru sau împotriva lui Dumnezeu, acum se
odihneşte până la a doua venire a Domnului Isus. Aceasta este moartea pe care au trebuit să o sufere
martirii sau acei care au fost ucişi pe nedrept, sau copiii mici care au murit în urma unei boli. Aceasta
nu s-a întâmplat pentru că ei ar fi făcut ceva greşit sau ar fi fost pedepsiţi chiar dacă de multe ori
oamenii se întreabă de ce care a fost vina acelor care mor nevinovaţi.
 La timpul hotărât, toţi acei care dorm acest somn vor învia. Unii pentru viaţă iar alţii pentru ca să sufere
un alt fel de moarte, care de această dată va fi veşnică. Aceasta este moartea care vine ca o pedeapsă. În
urma ei nu mai urmează nimic. Pentru a o descrie, Biblia foloseşte următoarele cuvinte sau expresii:
‘au pierit’, ‘să fie tăiaţi din popor’, ‘nimicit pentru vecie’, etc. Viaţa are un sfârşit al ei.
Moartea veşnică pe care încă nimeni nu a experimentat-o este numită ‘moartea a doua.’ Ea vine în urma
somnului morţii, care este moartea dintâi. Aceasta este moartea care vine ca o pedeapsă finală pentru păcat.
Toţi acei care au ales să fie împotriva lui Dumnezeu vor fi mistuiţi de foc. . Ei vor fi nimiciţi pentru
totdeauna. Din această moarte nu se va întoarce nimeni. Aceasta este moartea veşnică, pentru totdeauna.
Atunci, cenuşa se va întoarce în pământ. În cenuşă nu se află viaţă.
Dumnezeu ne dă să alegem. Viaţa sau moartea veşnică sunt teme spirituale şi morale în acelaşi timp. În
această viaţă, prin alegerea noastră noi putem semăna seminţele morţii, sau în contrast seminţele vieţii. În
realitate, chiar acum noi putem avea o garanţie a vieţii veşnice.
De unde putem şti că ne aflăm în posesia ei? În momentul în care conştiinţa noastră este curată şi
ştim că în viaţa noastră a avut loc o schimbare radicală fără a Îl mai înşela pe Dumnezeu printr-o întoarcere
formală la El, motivaţi de iubirea faţă de El, trăind pentru a face lucrurile care sunt plăcute înaintea Lui,
atunci putem şti că după somnul morţii, răsplata pe care o primim este viaţa veşnică. Având această

speranţă ne putem să ne odihnim în pace. Dumnezeu se apropie de noi în acelaşi fel în care S-a apropiat de
Adam şi Eva atunci când ei au păcătuit. Aceasta este vocea liniştită a conştiinţei pe care în adâncul inimilor
noastre o auzim şoptindu-ne. Cu cât îi cerem mai mult lui Dumnezeu să intre în vieţile noastre pentru a ne
arăta ce este binele şi ce este răul, cu atât mai puternică va deveni această şoaptă. Putem să o neglijăm sau
să nu îi dăm atenţie. Aceasta este alegerea pe care Dumnezeu o pune înaintea noastră, dar a face în acest fel
înseamnă a semăna cu bună ştiinţă seminţele morţii veşnice.
Biblia ne vorbeşte despre două învieri: una pentru viaţă veşnică iar alta pentru moarte veşnică. Ioan
5:28-29. Puterea de a alege ne-a fost dată nouă. Dacă alegem să avem viaţă veşnică, atunci avem speranţă.
Dacă alegem să respingem vocea conştiinţei, atunci vom avea parte doar de frica de a fi nimiciţi, nimic
altceva decât nenorocirile acestei lumi. Care va fi alegerea ta?
Dacă noi credem că nu vom putea muri niciodată –aici se ridică o întrebare – Ce se va întâmpla cu
acei care au trăit o viaţă nelegiuită? Unde se duc ei? De unde vine teoria unui iad în care arde focul
veşnic?
Dacă ai face un sondaj de opinie printre oamenii pe care îi cunoşti, aproape toţi ar spune că ei cred că
moartea nu este decât o uşă prin care trebuie să trecem pentru a ajunge într-o altă formă a existenţei noastre,
un punct din viaţa noastră pe care trebuie să îl experimentăm. Este răspândită credinţa că nemurirea este o
parte din noi; sau, pentru că fiecare dintre noi primim viaţa atunci când ne naştem, aceasta nu poate şi nu se
va sfârşi niciodată.
Timp de sute de ani, una dintre cele mai dezbătute subiecte în cadrul vieţii după moarte a fost: ce se
va întâmpla cu acei care nu vor fi mântuiţi? Nu ar fi prea greu să ne închipuim un iad unde un foc mistuitor
arde veşnic, plin cu toate chinurile şi torturile inimaginabile. Dacă vedem un animal care suferă cumplit, cel
mai bine pentru noi este să îl adormim (credem că aţi notat cuvântul) dar suntem gata să credem că
Dumnezeu îl va încredinţa pe păcătosul nepocăit chinurilor pentru o perioadă nedeterminată de timp fără ca
acesta să mai aibă o şansă de a mai scăpa vreodată de acolo. Aceste concluzii eronate sunt baza atâtor
doctrine mai vechi sau mai noi, în legătură cu ceea ce se întâmplă după ce murim – paradisul, purgatoriul,
reîncarnarea sau reabsorbţia. Multe dintre doctrinele amintite oferă şi o a doua şansă sau experienţa
reabilitării într-o altă dimensiune, înainte de a ajunge în paradis.
Pare relativ uşor să ne imaginăm un paradis în care existenţa noastră va fi pentru veşnicie, dar de cele
mai multe ori, cugetătorii s-au oprit la partea tocmai opusă – pedeapsa veşnică, pentru toţi aceia care nu vor
avea parte de fericirea veşnică. Dacă credem că avem o viaţă care niciodată nu se va sfârşi, atunci ne vom
confrunta cu multe întrebări. “Moartea ca un somn” şi “starea de nemurire” sunt două baze care trebuiesc
studiate pentru a înţelege ce spune Biblia despre ceea ce se întâmplă dincolo de moarte.
Realităţile istorice despre felul în care aceste învăţături sau dezvoltat până în zilele noastre.
Înainte de naşterea lui Isus, existau multe grupări iudaice care aveau aceeaşi părere asupra morţii ca
şi scriitorii cărţilor Apocrife din Vechiul Testament şi anume aceea că în starea de nemurire, cei răi nu mai
există sau nu se întorc în ţărână. Cărţile Tobit, Eclesziasticul, erau printre acestea; sulurile Eseniene ne
prezintă aceeaşi ipostază, iar cartea a doua a lui Ezra vorbeşte despre somnul morţii de care au parte cei care
vor învia pentru viaţă, pe când cei nelegiuiţi vor fi nimiciţi. Au existat şi alţii care au urmat învăţăturile
filozofului grec Plato, învăţături conform cărora toţi avem în noi o formă înnăscută de nemurire. Aceşti
scriitori negau învierea şi impuneau rugăciuni pentru cei morţi. Aceste învăţături fiind introduse în iudaism,
au condus la divergenţe de păreri între iudeii de pe timpul Domnului Isus. Atât Domnul Isus cât şi apostolii
au predicat foarte lămurit că moartea nu este altceva decât un somn, iar nemurirea este condiţionată de
ascultarea noastră de Dumnezeu. Ei nu au învăţat niciodată filozofia greacă. Părinţii bisericii primare au
rămas în general aproape de învăţătura Domnului Isus. Printre ei îi putem aminti pe Iustin Martirul,
Clement, Ignatius, Barnabas, Hermes şi Policarp. Această perioadă a istoriei bisericii primare este urmată
de perioada părinţilor antenicenieni care au început să propovăduiască o învăţătură amestecată cu teoriile şi
filozofiile vremii.
După acest timp, în gândirea multor teologi ai vremii, ideea unui ‘foc veşnic’ a început să avanseze
tot mai mult. Tertulian a propovăduit că, odată ce toate sufletele sunt nemuritoare, pedeapsa pentru păcate
trebuie să fie şi ea veşnică. El a început să îi înveţe pe alţii că ‘focul sacru nu se termină niciodată, dar se
reînnoieşte pe măsură ce arde.’ Acest foc este mistuitor, dar nu se termină niciodată. Ioan Hrisostomos,

Ieronimus, iar mai apoi Augustin ne dau asigurarea că aceasta era una dintre cele mai mari şi de
neschimbat doctrină a bisericii timpului respectiv.
Această doctrină a continuat şi prin perioada Evului Mediu, dar fără a scăpa de unele speculaţii.
Astfel, unii spunând că în cazul în care după naşterea noastră vom trăi veşnic, trebuie ca noi să fi fost în
posesia acestei vieţi încă înainte de a ne fi născut. Plato a susţinut aceeaşi idee, dar aceasta nu a fost
universal acceptată decât în timpul istoriei creştinismului. A început să fie uitată în jurul anului 544 e.n când
aceste concepte au fost condamnate de către Conciliul de la Constantinopole. De asemenea existau şi alte
învăţături conform cărora toţi aveau să fie mântuiţi, dar care evitau orice întrebare despre soarta păcătoşilor
nepocăiţi după moartea lor.
Timp de mai multe secole, învăţătura pedepsei veşnice a fost universal acceptată în creştinism. A
fost introdusă doctrina purgatoriului, care într-un fel a mai ‘îmblânzit’ teroarea focului iadului. Această
învăţătură, a purgatoriului, are fundament doar în cărţile Apocrife.
Timp de mai multe secole, puţini au fost acei care au vorbit despre starea omului după moarte având
ca singură sursă de inspiraţie Cuvântul lui Dumnezeu. Mai târziu, s-ar părea că singurele voci care au rămas
cunoscute pentru că au păstrat învăţătura apostolilor despre starea omului după moarte au fost în secolul al
VII-lea, Sofronie patriarhul Ierusalimului, episcopul Nicolae al Greciei din secolul al XII-lea şi John
Wycliffe din Lutherworth, Marea Britanie. Oricum, peste ani au existat grupe izolate de creştini care au
păstrat învăţătura curată a lui Isus, dintre care cei mai proeminenţi apărători au fost valdenzii din Alpii
Piemontului. Pentru a putea să îşi păstreze curată credinţa, aceştia au trebuit să se refugieze în munţi, dar
mulţi dintre ei au plătit cu viaţa mărturisirea lor. Ei deasemenea au crezut că nemurirea este condiţionată –
ea fiind dată în dar acelora care au fost ascultători de Dumnezeu şi au fost vrednici pentru a primi ca răsplată
viaţa veşnică. Istoria Biblică ne oferă un lanţ întreg al acestui adevăr – începând din Vechiul Testament se
continuă cu Domnul Isus , apostolii, iar apoi putem să îi amintim pe valdenzi şi pe alţii care au urmat prin
curgerea timpului. În pofida persecuţiilor şi a martirajului pe care au trebuit să îl sufere din pricina credinţei
şi a mărturisiri lor, poporul valdenz este o za importantă în acest lanţ al adevărului.
În perioada medievală, învăţătura nemuririi condiţionate a fost păstrată de anumiţi rabini, poziţie
care se afla în contradicţie cu învăţăturile lui Filo din Alexandria care interpretând Vechiul Testament
într-un fel alegoric, a influenţat doctrina iudaică şi a inclus unele concepte eronate cum ar fi reîncarnarea,
preexistenţa şi pedeapsa veşnică.
În India, creştinii care poartă numele de Creştinii Sfântului Toma credeau că în intervalul dintre
moarte şi înviere, omul doarme. Aceeaşi credinţă o aveau şi creştinii din Etiopia.
Având concursul filozofului Petrus Pomponatus, în anul 1513, papa Leo al X-lea a emis o Bulă
(edict) prin care teoria nemuririi naturale a sufletului era ridicată la rang de dogmă. Acum, papalitatea a
acceptat pe deplin această poziţie care este contrară Bibliei. Este foarte interesant că marele reformator
Martin Luther a susţinut că cei noi adormim până când în dimineaţa învierii, glasul Domnului Hristos ne va
chema la viaţă. Anabaptiştii din Polonia sau din alte regiuni ale continentului, ca de exemplu cei din Anglia,
erau gata să sufere martirajul pe rug decât să schimbe învăţătura Bibliei cu privire la acest subiect. Dar,
reformatorul francez Calvin, a fost cu totul în opoziţie faţă de ceea ce susţinea Martin Luther, şi susţinea ca
punct de doctrină învăţătura filozofilor greci cu privire la subiectul stării omului după moarte. Aceasta este
una dintre diferenţele care apar în cadrul doctrinelor protestante în legătură cu acest subiect.
Mai târziu, în secolul XIX un alt personaj intră în scenă. Spiritismul ia o mare amploare, iar
învăţătura conform căreia în realitate sufletul celor morţi este viu şi poate fi contactat pentru a se putea
comunica cu el. Acest fapt a creat o confuzie imensă pentru acei care nu credeau că cei morţi ar fi conştienţi
după moarte şi ar trăi într-o altă dimensiune pentru a juca un rol important în treburile acestei lumi.
Spiritismul se află într-o totală opoziţie cu Scriptura, care învaţă clar că cei morţi nu mai au cunoştinţă de
nimic din ceea ce se întâmplă sub soare. Spiritismul este una dintre teoriile de bază ale mişcării New Age, în
învăţăturile ei afirmând că noi ne aflăm într-o continuă formă de evoluţie care ar fi călăuzită de către cei
dintr-o “altă dimensiune.” Despre cei morţi, Dumnezeu a spus:
‘Nu mai parte de tot ce se face sub soare.’ Ecleziastul 9:6
Primul ministru al Angliei, William Gladstone (1896) credea că moartea nu este decât un somn. În anii
1830, credinţa că Isus se va întoarce a dat din nou putere adevărului Biblic conform căruia moartea este un
somn din care cei morţi se vor trezi atunci când Isus îi va rechema la viaţă. În perioada cuprinsă între anii
1830-1900 învăţătura despre ‘somnul morţii’ şi a doua venire a lui Isus au fost propovăduite ca şi doctrine
care se întrepătrund. Astăzi, toate aceste teorii – viaţa dinainte de a ne naşte, raiul şi iadul, purgatoriul,

paradisul pentru toţi sau absorbţia în Dumnezeu sunt puternic răspândite. Înconjuraţi de toate aceste teorii
care în parte se combat între ele, trebuie să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu pentru a vedea ce a spus El
Însuşi despre viaţa după moarte şi să examinăm fiecare dovadă pentru a nu fi duşi în eroare. Pentru că
pierderea şi moartea sunt subiecte care ating sentimentele noastre, suntem înclinaţi să alegem o idee care să
ne dea o asigurare şi mângâiere. Dar, oare aceasta este cea mai bună soluţie? Pentru a fi pregătiţi pentru
timpurile de întristare, e mai bine pentru noi să avem o cunoştinţă şi o înţelegere clară a ceea ce se întâmplă
cu cei iubiţi ai noştri. Este mai bine pentru noi să fim siguri, decât să fim înşelaţi de către acela care
întotdeauna a căutat să răspândească minciunile sale în toată lumea.
Trebuie să fim conştienţi că ne aflăm implicaţi într-un adevărat război între calea şi învăţăturile lui
Dumnezeu şi filozofiile şi metodele Satanei. Prin Cuvântul Său inspirat, Biblia, Dumnezeu ne arată care
este calea Sa. Satana se foloseşte de oameni şi organizaţii. În acest caz, prin învăţăturile lui Plato, el şi-a pus
bazele înşelăciunii sale. De aici, ideile lui au prins rădăcini şi au fost calificate drept ‘gândire inteligentă.’
Pe urmă, toate acestea au fost adoptate de către biserica Romano-catolică, iar aceasta apelând la învăţăturile
filozofilor a depus eforturi imense pentru a unii diferitele regiuni ale imperiului Roman. Pentru a crea
unitate în cadrul unui imperiu care era pe cale să decadă, învăţăturile religiilor păgâneşti au fost acceptate
de către un creştinism unit cu statul. Folosind versete biblice drept ‘bază’, acceptarea în Creştinism a
teoriilor filozofilor Greciei antice, a creat un dintre cele mai mari confuzii cu care ne confruntăm în ziua de
astăzi. După cum nici după cum păzirea Duminicii nu îşi are originea în Biblie, nici aceste teorii nu îşi au
originea în Cuvântul inspirat. Toate acestea îşi au începutul în filozofie sau în religiile păgâne, iar mult mai
târziu s-a căutat dovezi biblice. Ordinarea femeilor în slujba de preot nu îşi are originea în învăţăturile
creştinismului.
A început mult mai demult, cu preotesele religiilor păgâne. În zilele noastre, comitete de teologi se
întrunesc pentru a căuta în timp cât mai scurt dovezi biblice care să susţină această practică.
Viaţa după moarte nu poate fi izolată ca o doctrină aparte. Ea trebuie să fie privită prin contextul
celorlalte învăţături ale Bibliei.

??? CÂT DESPRE…???
Ce se întâmplă cu oamenii care mor înecaţi în mare sau în urma unei explozii? Sunt ei pierduţi
pentru totdeauna?
Aceasta a fost întotdeauna o întrebare dificilă pentru urmaşii lor. Ei nu pot avea parte de o înmormântare
decentă; nu există un loc unde să poţi să îi jeleşti. Nu poţi să le spui ‘La revedere.’ Ne simţim mai împăcaţi
cu situaţia atunci când ştim ce s-a întâmplat cu acela pe care l-a pierdut. Nu de mult, a circulat o istorie a
unor tineri care au plecat la plimbare în Marea Nordului cu un iaht, dar nu s-au mai întors niciodată. Trupul
unuia dintre tineri a fost găsit abia după mult timp de la această întâmplare tragică, dar se spune că familia
chiar dacă a fost doborâtă de întristare, au primit vestea cu o oarecare bucurie. Au simţit o pace şi uşurare în
inimile lor. Acum au putut să îi asigure celui decedat o înmormântare decentă, la urma căreia au putut să îi
spună ‘La revedere’, ştiind acum unde se afla. Acum, ei ştiau ce s-a întâmplat cu el iar în amintirea lor a
rămas pentru totdeauna. Au putut să îl jelească pe acela care nu mai era în viaţă, decât să înceapă să îl caute
în zadar. Fără a vedea rămăşiţele pământeşti ale celui dispărut, trăim întotdeauna cu teama că nu îl vom mai
vedea niciodată. Îndeosebi, familiile celor dispăruţi în războaie trăiesc cu această nesiguranţă. Am cunoscut
o familie care îşi petrecea vacanţele de vară căutând într-una şi încercând să găsească locul de veci al
bunicului lor. Biblia are multe versete pline de mângâiere care ne arată că Dumnezeu ştie totul despre
trupurile şi personalitatea noastră. Acest verset ne încurajează pe fiecare dintre noi:
‘Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut într-un chip ciudat, ca în
adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; în cartea Ta erau
scrise toate zilele care îmi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele.’ Psalm 139-15-16.
La înviere El, ne poate chema din nou la viaţă şi poate să ne redea trupul aşa cum a fost el înainte,
dar fără urme de boală, accidente sau vârstă. El are puterea de a îi chema la viaţă pe aceia care au murit cu o
mie de ani în urmă şi deja de mult au devenit una cu pământul – după cum Domnul a zis, ţărână s-a reîntors
în ţărână. Atunci când domnul Isus l-a înviat pe Lazăr, acesta deja întra în procesul ireversibil al
descompunerii şi totuşi, el a ieşit din mormânt sănătos. Având cunoştinţă despre această minune, noi putem
şti că Dumnezeu poate să îi învie pe cei morţi, iar aceştia se vor întâlni pe Noul pământ. Aceia care în
timpurile biblice au înviat, au putut fi recunoscuţi de acei care îi cunoşteau mai dinainte; chiar şi vocea lor,

şi obiceiurile lor au rămas acelea. După ce Domnul Isus a înviat din morţi, ucenicii au putut să Îl recunoască
după gesturile Sale, iar în dimineaţa învierii, Maria a putut să îi recunoască vocea. El nu era un duh. Avea
un trup care putea fi atins, iar pentru a dovedi că El nu este un duh a mâncat înaintea ucenicilor Săi pâine,
peşte şi o bucată de fagure de miere.
“Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: ‘Pentru ce sunteţi tulburaţi?
Şi de ce v-i se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă
şi vedeţi; un duh nu are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.’ Şi după ce le-a zis aceste vorbe, le-a
arătat mâinile şi picioarele sale. fiindcă ei de bucurie încă nu credeau şi se mirau, El le-a zis: ‘Aveţi aici
ceva de mâncare?’ I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagure de miere. El le-a luat şi a mâncat înaintea
lor.” Luca 24:37-43.
Dacă în timpul vieţii noastre am fost de partea lui Dumnezeu, atunci, la a doua venire a lui Isus vom
avea parte de înviere. Vom fi oameni vii, care se mişcă şi vor putea fi recunoscuţi de alţii. Aceasta este
adevărata noastră mângâiere. Dumnezeu nu va uita de nimeni, nici chiar de un copilaş. În zilele trecute,
copiii care se năşteau morţi erau îngropaţi în spaţiul liber dintre două morminte, iar părinţii nu ştiau nimic
ce s-a întâmplat cu copilul lor. Dar Domnul Isus are cunoştinţă de fiecare viaţă pe care a dat-o. Dacă mama
sau tatăl lor se întoarce la Dumnezeu, copilaşul lor le va fi redat la înviere. Domnul Isus are cunoştinţă de
fiecare viaţă. El I-a avertizat pe cai mari ca să nu îi dispreţuiască pe cei mici pentru că şi aceştia îngeri care
stau înaintea tronului lui Dumnezeu.
‘Feriţi-vă să nu îi defăimaţi pe nici măcar pe unul dintre aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în
ceruri, văd pururea faţa Tatălui Meu care este în ceruri.’ Matei 18:10.

Nu te mai întrista!
Ziua înmormântării a trecut, iar aproape toţi aceia care au venit să te ajute şi să te sprijine s-au
reîntors la familiile şi ocupaţiile lor cotidiene. Pentru ei, nimic nu s-a schimbat. Vizitatorii, care în primele
zile te sunau atât de des, acum te mai sună doar ocazional; tu eşti singur în toată casa. Niciodată nu a părut
a fi atât de mare. Poştaşul nu mai aduce atâtea scrisori, iar florile din vaze s-au uscat şi ele. Primul şoc al
singurătăţii se pare că a trecut şi chiar dacă ar fi de făcut foarte multe lucruri, dintr-o dată începi să fi
copleşit de izolare şi singurătate, iar inima ţ-i se pare că e tot mai grea. S-ar părea că valurile de tristeţe ar
începe undeva în stomac şi de acolo ar urca pe sub stern ca apoi durerea să pară a fi insuportabilă. Printre
ele, te simţi epuizat şi gol în sufletul tău. Ţ-i se pare că nu mai ai aer suficient, cauţi să respiri cât mai adânc,
sau doreşti să plângi şi să jeleşti. Motivaţia lipseşte cu totul; dar ai multe lucruri de făcut. casa şi grădina au
nevoie să fie îngrijite. Pentru cineva care a rămas singur, toate acestea pot să fie mai grele?
Ultimele momente trăite împreună sunt trăite şi retrăite. Reciteşti calendarul din bucătărie de mai
multe ori pentru a vedea dacă în timpul în care ai mai fi putut face ceva tu ai omis vre-o ocazie în care ai fi
putut da o mână de ajutor. De ce a întârziat ambulanţa? De ce nu a observat nimeni simptomele bolii? De ce
nu a văzut nimeni ce se întâmplă? ‘De ce’? ‘De ce’? ‘Dacă…’ se pare că nu poţi scăpa de aceste gânduri şi
întrebări. În viaţa noastră nu există niciodată un moment prevăzut în care să ştim că va veni sfârşitul ei şi,
tocmai din acest motiv, odată ce acest moment intervine, apar multe regrete şi probleme care rămân
nerezolvate, iar acestea nu fac altceva decât să întindă şi mai mult coarda emoţiilor. Dar, nici chiar în cele
mai reuşite căsătorii sau relaţii, nu se poate anticipa timpul exact în care moartea are să intervină. Aceleaşi
emoţii îi copleşesc pe toţi, iar împreună cu ele vin acuzaţiile şi vorbele grele. De multe ori ne acuzăm pe noi
înşine. Alteori îl acuzăm pe medic, sau chiar pe Dumnezeu Însuşi.
Chiar şi moartea care intervine după o lungă suferinţă, aduce aceeaşi durere. Undeva, într-un
colţişor al minţii tale simţi o uşurare pe care ai aşteptat-o de mai multe săptămâni. Dar, acum ceea ce era
inevitabil a avut loc, iar tu eşti copleşit de o durere adâncă. Familia şi prietenii nu ştiu cum să îţi aline
durerea iar tu ai rămas singur, doar cu sentimentele tale.
În aceste prime zile, abundă îngrijorările de tot felul – să înceţi cum să te descurci cu partea
financiară, să găteşti, să faci cumpărături şi planurile zilnice şi, toate acestea pentru o singură persoană. Este
timpul cel mai nepotrivit pentru a te învăţa cu noi îndatoriri, iar aceasta poate să fie cel mai greu.
Ţ-i se pare dificil şi în mintea ta reînvie trecutul când te gândeşti la cât de uşoare ţ-i se păreau toate.
De la care magazin am cumpărat aceste hârtii? Cine trebuie să plătească aceste facturi? Unde sunt
documentele necesare asigurărilor? De ce nu am învăţat să conduc o maşină?
‘O, trebuie să îi spun lui Gheorghe despre…’ trebuie să îl întreb pe Ioan unde a pus…’ Dar el nu mai
este aici! De peste tot vin amintiri dureroase. O vecină mi-a spus că mult timp a încercat să se

autoconvingă de faptul că durerea este numai a ei deci, de ce să îi îngreuneze pe cei din jur. Tot ce a urmat
a fost o cădere nervoasă datorită durerii acumulate. Ea a încercat din greu ca în faţa altora să înfrunte
această durere ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat, dar, durerea şi efortul psihic depus a fost mult prea mare
iar nervii ei nu au mai rezistat. O altă persoană nu vroia deloc să plângă. A încercat să se controleze până
când serviciul funerar a luat sfârşit iar apoi a observat că nu mai putea plânge. A îmbătrânit dintr-o dată, iar
după un an a devenit o invalidă care pentru a putea trăi trebuia să ia suplimentele prescrise de medici.
Durerea începea din stomac, se oprea în gât, dar lacrimile nu puteau să curgă. Ea putea să vorbească despre
felul în care fostul ei soţ făcea multe lucruri dar, parcă vorbea de cineva care nu avea nici o legătură cu ea
însăşi. O altă doamnă care a pierdut o nepoată aflată la vârsta adolescenţei, la scurt timp după înmormântare
a simţit că nu mai poate să iasă afară din casă. S-a izolat în durerea ei ca şi când în viaţa ei toate drumurile
s-au închis pentru totdeauna. Ceva şi-a pierdut rostul. Tristeţea ei s-a manifestat într-un mod cu totul diferit.
De aceea, este foarte important pentru noi să lăsăm lacrimile să curgă pentru ca acestea să îndepărteze
durerea, astfel, pot apărea situaţii mult mai grave.
Alţi oameni, şi îndeosebi bărbaţii care nu pot accepta că şi ei trebuie să îşi plângă durerea, încearcă
să o ocolească prin a căuta o ocupaţie asupra căreia să se concentreze. Unii încearcă sporturi extreme.
Pentru un timp, frica şi provocarea iau locul durerii, dar de fiecare dată tristeţea se reîntoarce şi aceasta
aduce cu ea un gol. Durerea care este neglijată sau înăbuşită este aceea care fiecare durere care produce răni
iar acestea nu se vindecă. Atunci când simţi că lacrimile ar vrea să curgă, caută un loc mai retras şi lasă-le în
voia lor. În scurt timp te vei simţii mai bine.
Uneori, durerea nu se manifestă decât atunci când este ‘ajutată’ de o altă pierdere, sau de exemplu o
boală. Atunci când se întâmplă aşa ceva, există posibilitatea unei reacţii manifestate printr-o furie
incontrolabilă sau o adâncă depresie care îşi are originea în durerea care a revenit la suprafaţă amestecată cu
reacţiile cauzate de neajutorarea şi frustrările pe care le simţi în prezent. lacrimile şi durerile care se
combină între ele fac din fiecare zi un moment tot mai dificil. O mulţime de emoţii şi sentimente confuze se
îngrămădesc în fiecare zi. Se pare că toate lovesc în acelaşi timp într-o avalanşă de nestăvilit.
Nu mai ai putere iar mintea ta s-ar părea că nu poate să mai gândească cu claritate. Ieri ai fost un om
competent iar astăzi, copii şi prietenii te tratează de parcă ai fi cineva care nu ştie nimic. Chiar şi în intenţiile
lor de a te ajuta, chiar dacă degajă simpatie faţă de situaţia ta, tu vezi o accentuare a neajutorării tale. Acum
este momentul în care ai dori să fii din nou împreună cu acela care nu mai este, să vorbeşti cu ea – dar acest
spaţiu din viaţa ta intimă este gol. Pentru tine, nimeni nu va mai fi aşa de deosebit…
Iar atunci, lacrimile tale vor începe să curgă din nou.
CAPITOLUL IV
“Ea este acolo unde a dorit să fie, împreună cu soţul şi cu copilul ei pe care l-a pierdut în timpul
războiului. Voi continua să mă rog pentru ea şi voi şti că ea va privi la mine. a fost o prietenă bună şi
aceasta îmi aduce mângâiere.” Aceste cuvinte au fost auzite cu ocazia unei înmormântări, în timp ce
rudele triste ale defunctei priveau cu tristeţe la florile care erau aşezate pe mormântul din curtea
bisericii.
Chiar dacă ştim că odată ce o persoană a murit şi a fost dusă la odihnă iar mormântul a fost închis,
credinţa comună a multor creştini este că partea esenţială a persoanei – duhul sau sufletul ei – s-a înălţat la
ceruri pentru a fi cu Dumnezeu. Există şi alte opinii cu privire la acest subiect al vieţii după moarte, şi
aproape toate acestea cuprind unele crezuri cu privire la suflet sau duh. În contrast, Biblia pretinde a fi
Cuvântul lui Dumnezeu şi poate să ne prezinte adevărul.
Odată ce am fost născuţi, există ceva în corpurile noastre ce va continua să trăiască pentru veşnicie
şi va continua să trăiască altundeva începând cu momentul morţii noastre? Această idee să întâlneşte peste
tot în literatura externă creştinismului (păgână), care învaţă că noi avem o identitate dublă în noi înşine,
paralelă vieţii noastre şi care foloseşte corpurile noastre ca pe o locuinţă temporară în timpul existenţei
noastre în această lume. De aici pleacă ideea conform căreia corpul este rău, vrednic să fie dispreţuit ca o
închisoare care nu lasă spiritul să fie liber. În felul acesta, pentru unele religii a devenit ceva normal
pedepsirea corpului prin autoflagelare, biciuire, renunţarea la hrană pe anumite perioade, renunţarea la
confort, somn, căsătorie şi afecţiune familială. Oamenii folosesc ace, lanţuri precum şi alte pedepse de

nedescris pentru ca în viaţa de fiecare zi, “scânteii de divinitate” sau sufletului, spiritului, să îi fie dată o
prioritate.
Biblia vorbeşte de asemenea lucruri. Acesta este motivul pentru care trebuie să cunoaştem cu
siguranţă ce se întâmplă cu noi sau cu prea iubiţii noştri atunci când sunt pe pragul de a se desparte
de noi. Tema acestei broşuri este a descoperi ce spune Biblia cu privire la suflet şi spirit. În câteva
detalii, vom analiza ceea ce spune Vechiul Testament cu privire la suflete şi spirite.
Biblia este împărţită în două părţi. Vechiul Testament a fost scris în perioada de dinainte de naşterea
lui Isus. Acestea au fost Scripturile care au fost folosite de Isus şi de către apostolii din timpul bisericii
primare. Mai târziu, a fost adăugat Noul Testament care conţine învăţăturile lui Isus şi scrierile apostolilor.
(Broşura următoare din această serie va trata despre felul în care Noul Testament tratează despre
acest subiect).
Ebraica a fost Limba Vechiului Testament.
În Biblie, cuvântul ‘suflet’ este întâlnit de 473 de ori. În limba ebraică sunt trei cuvinte diferite care în
traducere au înţelesul de ‘suflet’: Nebidah, neshamah şi nephesh.
Cuvântul nephesh este folosit cel mai des, de 471 de ori din totalul de 473.
1. Nebidah este scris o singură dată, şi are sensul de slavă sau strălucire. “Mă apucă groaza. Slava îmi este
spulberată ca de vânt…” Iov 30:15
2. Neshamah este tradus o singură dată cu înţelesul de suflet, în Isaia 57:16. “Sufletele pe care le-am
făcut.” În alte locuri, acelaşi cuvânt este folosit cu înţelesul de duh (2) suflare (20) şi inspiraţie (1).
Nephesh are mai multe înţelesuri, şi altele decât în cazul celor 471 ori în care este folosit cu înţelesul de
suflet. Înseamnă viaţă sau vieţi (118), persoană (29), minte (15), inimă (15), creatură (9), trup (7). Poate fi
folosit deasemenea pentru ‘mort’ (Levitic 21:11), sau ‘om mort’, ‘slugă’, ‘fiară’, “a îşi da sufletul” (Ieremia
15:9). Alte sensuri ale cuvântului nephesh sunt ‘dorinţă,’ ‘poftă,’ ‘lucru’ şi ‘suflare.’
Este un cuvânt folosit pentru o largă varietate de concepte. În Levitic 24:18 are sensul de animal care poate
fi omorât.
În nici unul dintre aceste concepte cuvântul nephesh nu apare cu vreun înţeles că ar defini ceva
nemuritor. Avem aici câteva exemple, doar o selecţie din cele 471 feluri de folosire al acestui termen.
Geneza 12:5 “Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate
averile pe care le strânseseră şi cu toate slugile (în limba engleză, sufletele) pe care le câştigaseră în
Haran.
Exod 31:14 “Să ţineţi Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu
moartea; cine (în limba engleză, sufletul care) va face o lucrare în ziua aceea va fi nimicit din mijlocul
poporului său.
Deuteronom 4:29 “Şi dacă de acolo vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă-L vei
căuta din toată inima ta şi din tot sufletul tău.”
1 Samuel 1:13-15. “Ana vorbea în inima ei, şi numai buzele şi le mişca, dar nu I se auzea glasul. Eli
credea că este beată, şi I-a zis: ‘Până când vei fi beată? Du-te de te trezeşte.’ Ana a răspuns: ‘Nu, domnul
meu, eu sunt o femeie care sufere în inima ei, şi n-am băut nici vin, nici băutură ameţitoare; ci îmi vărsam
sufletul înaintea Domnului.”
Iov 33:22 “Sufletul i se apropie de groapă şi viaţa de vestitorii morţii.”
Psalm 19:7 “Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este
adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.”
Ezechiel 18:20 “Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.”
Scopul acestei broşuri este de a fi prezenta în mod deschis versetele care sunt folosite de către apărătorii
doctrinei nemuririi sufletului pentru a dovedi iar dorinţa noastră este de a le cerceta cu atenţie. Avem aici
câteva exemple de versete din Vechiul Testament care sunt folosite ca argumente pentru a apăra doctrina
amintită.
 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă şi
omul s-a făcut astfel un suflet viu. Geneza 2:7
Stă scris că la creaţiune, omul a fost făcut “un suflet viu.” Aceasta s-a întâmplat în momentul în care
Dumnezeu i-a suflat în nări duh de viaţă. Dacă acest suflet este nemuritor atunci nu ar mai fi fost necesar a

se folosi cuvântul ‘viu’ împreună cu ‘suflet’, pentru că termenul ‘suflet’ în el însuşi are înţelesul de
nemuritor. Conform acestui verset, Adam a deveni o fiinţă vie. Adam a devenit o fiinţă vie, dar deasemenea
a venit şi pentru el momentul în care a trebuit să moară. Ceea ce l-a făcut pe el să fie viu a fost suflarea pe
care a primit-o de la Dumnezeu. Folosirea în Vechiul Testament a termenului ‘suflet’ nu are nimic a face cu
imortalitatea sa care, ar fi activă într-o altă dimensiune după moarte. Această idee îşi are originea în
filozofia greacă şi nu în Cuvântul lui Dumnezeu.
Cuvântul nephesh are înţelesul de persoană sau fiinţă. Include nu numai factorii de gândire a minţii,
ci şi sentimentele, interesul, înclinaţiile pe care le avem în minte faţă de ceva sau cineva. Este interesant
faptul că acest termen este derivatul unui verb care înseamnă a se reîmprospăta, ca expresia pe care o
folosim – a îşi trage sufletul – de aici, în anumite cazuri, traducerea cuvântului nephesh este folosită şi cu
sensul de ‘suflare’.
 După aceea, fiul femeii, stăpâna casei s-a îmbolnăvit. Şi boala lui a fost aşa de cumplită încât n-a
mai rămas suflare în el…el, (Ilie) a chemat pe Domnul şi a zis: ‘Doamne, Dumnezeule, Te rog, fă să
se întoarcă sufletul copilului în el.’ Domnul a ascultat de glasul lui Ilie şi sufletul copilului s-a întors
în el, şi a înviat. 1 Împăraţi 17:17-23.
În acest caz, cuvântul nephesh – suflet – are înţelesul de ‘viaţă.’
 Pentru ce te mâhneşti suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl
voi lăuda.” Psalm 42:5.
În cazul de faţă, termenul nephesh este folosit cu sens personal – “în mine.” Este destul de dur a vorbi
despre tine. În acest caz, David vorbeşte cu sine şi despre sine. Pentru a defini sensul termenului ‘suflet’ el
a ales să folosească cuvântul nephesh, în acest caz, în mine.
Din folosirea cuvântului nephesh şi traducerea lui sub forma ‘suflet,’ putem trage trei concluzii.
Niciodată nu este folosit ca o parte separată de entitate, de fiinţă, dar întotdeauna pentru persoana ca întreg.
Prin folosirea acestui cuvânt, fiinţa umană este privită ca:
 O unitate
 O personalitate unitară
 O fiinţă integră ( care nu este compus din părţi diferite).
Fără a ne da seama, astăzi vorbim despre lucruri similare. Vedem un bebeluş care ne zâmbeşte din
pătuţul său şi exclamăm “Ce sufleţel fericit!” Sau, dacă vizităm pe cineva care este bolnav îl compătimim:
“Suflet sărman, cât de trist este.” Este foarte clar că vorbim despre o persoană, un întreg. Nu ne gândim la
trup ca având ceva care are o parte care trăieşte o viaţă paralelă în interiorul său. Biblia nu ne spune că am
avea două personalităţi. Nephesh este un tot. În limbajul de fiecare zi, înţelegem perfect aceste idei şi
cunoaştem cu exactitate ceea ce dorim să spunem, ca în exemplul de mai sus cu bebeluşul. Problemele
încep atunci când începem o discuţie de ordin teologic. Este interesant faptul că atunci când Biblia vorbeşte
despre suflet, nu se rezumă doar la oameni, dar de-asemenea şi la animale – animale care pot fi vii sau
moarte.
În concluzie, cuvântul nephesh tradus în varianta ‘suflet’ nu ne oferă niciodată ideea că s-ar
referi la ceva ce este atât nemuritor dar şi indestructibil în noi înşine.
Ce putem spune cu privire la cuvântul ‘duh’? în ce fel este folosit în Vechiul Testament?
În Biblie, cuvântul ‘spirit’ este întâlnit în Biblie în 234 versete în Vechiul Testament şi este tradus din
cuvântul ebraic ruach. De asemenea, acest cuvânt, ruach, este tradus şi cu sensul ‘vânt’ (97), ‘suflare’(28),
‘minte’ (8), iar în alte versete apare sub forma ‘mânie’, ‘aer’, ‘furtună’ sau ‘deşertăciune.’
Multe dintre aceste 232 de versete vorbesc despre ‘Duh’ se referă sau la ‘Duhul lui Dumnezeu’, ‘un
duh înviorat sau ‘un duh mâhnit.’ Avem în câteva exemple diferitele forme de interpretare a cuvântului
‘ruach’:
“Şi Faraon a zis slujitorilor săi: ‘Am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el
Duhul lui Dumnezeu?” Geneza 41:38.
“Când i-au istorisit însă tot ce spusese Iosif, şi a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă,
duhul tatălui lor, Iacov, s-a înviorat.” Geneza 45:27.
“Când au auzit toţi împăraţii Amoriţilor de la apusul Iordanului şi toţi împăraţii Cananiţilor de
lângă mare că Domnul secase apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel până au trecut, li s-a tăiat inima
şi au rămas îngroziţi înaintea copiilor lui Israel.” Iosua 5:1.
“Nevastă-sa Izabela a venit la el, şi i-a zis: “Pentru ce îţi este tristă inima şi nu mănânci.” 1
Împăraţi 21:5.

Mai există şi alte versete care atunci când sunt analizate detaliat ne oferă mai multe variante ale
cuvântului ruach în acelaşi verset:
“Ei au căzut cu feţele la pământ şi au zis: ‘Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricărui trup…” Numeri
16:22.
O traducere ebraică spune ‘O Dumnezeule, izvorul suflării a toate trupurile’. Este numai o preconcepţie a
felului nostru de gândire care ne face să credem că duhurile sunt nemuritoare atunci când citim acest verset
în afara contextului său. Trebuie să lăsăm Biblia să fie propriul ei interpret şi versetele de acest gen să le
citim în contextul capitolului sau al cărţii în care este scris. “Cine ştie dacă suflarea omului se suie în sus, şi
dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos în pământ?” Ecl. 3:21
Pentru a putea fi înţeles în mod corect, versetul de mai sus trebuie să fie citit împreună cu versetul
20. “Toate merg la un loc; toate au fost făcute din ţărână, şi toate se întorc în ţărână.” Eclesiastul 3:20.
Versetul 19 al aceluiaşi capitol ne spune: cum moare unul, aşa moare şi celălalt. Oamenii înţeleg în felul
următor: oamenii vor învia din morţi la a doua venire a lui Isus, în ceruri este păstrat pentru fiecare dintre
noi un raport al vieţii noastre, dar cu animalele totul este diferit. Ele mor, se reîntorc în ţărâna pământului şi
pentru viitor, ele nu mai au parte de înviere. Dar, noi nu putem să citim doar prima parte a versetului 21, de
exemplu, şi să le ignorăm pe celelalte din jurul versetului respectiv.
“Până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu care l-a dat.”
Ecl. 12:7.
Acest verset este folosit deseori pentru a dovedi teoria conform căreia am avea în noi două entităţi, dar deja
am învăţat felul în care omul a fost făcut din ţărână iar apoi, Dumnezeu i-a dat suflare de viaţă iar omul a
devenit o fiinţă vie. Atunci când cineva moare, el respiră pentru ultima dată. Suflarea (aerul) care părăseşte
trupul se împrăştie în atmosferă exact la fel ca atunci când respirăm normal. Separată de trup, suflarea este
incapabilă să conţină viaţă în ea însăşi. Această teorie adoptată în general de majoritatea teologilor îşi are
originea în învăţăturile păgânismului, şi de aceea, întregul concept este de neacceptat.
Prin intermediul poeziei din Vechiul Testament putem afla o cale de a pătrunde mai adânc în
înţelesul acestui cuvânt.
Poezia cu care ne întâlnim în Biblie este foarte diferită de poezia cu care suntem obişnuiţi în viaţa de
fiecare zi. Aceasta a fost scrisă în idei paralele, în stilul numit paralelism. În căutarea noastră de exemple în
care să se vorbească despre nemurirea sufletului în Vechiul Testament, a fost nevoie de a aprofunda şi a
înţelege interpretarea dată de către evrei cuvântului duh, şi totul a devenit mai clar prin înlocuirea lui cu un
sinonim sau cu un alt cuvânt dar care are acelaşi fel de înţelegere.
Cele două cuvinte care sunt întâlnite frecvent în paralelism sunt ruach, de care am vorbit şi
neshamah. Avem aici câteva exemple de paralelisme.
 Aceia pier prin suflarea (neshamah) lui Dumnezeu, nimiciţi de vântul (ruach) mâniei Lui. Iov 4:9.
 Că atâta vreme cât voi avea suflet (neshamah), şi suflarea (ruach, în limba engleză, duhul) lui
Dumnezeu va fi în nările mele. Iov 27:3.
 Duhul lui Dumnezeu (ruach) m-a făcut şi suflarea (neshamah) Celui Atotputernic îmi dă viaţă. Iov 33:4
 Dacă nu s-ar gândi decât la El, dacă şi-ar lua înapoi duhul (ruach) şi suflarea (neshamah), tot ce este
carne ar pieri deodată şi omul s-ar întoarce în ţărână. Iov 34:14-15
 Dar de fapt, în om, duhul (ruach), suflarea (neshamah), Celui Atotputernic dă priceperea. Iov 32:8
Prin aceste versete folosite în tandem, textele de mai sus ne arată că Dumnezeu dă suflarea, iar împreună cu
ea primim şi viaţa. Atunci când suflarea s-a oprit, şi viaţa a încetat a mai fi prezentă în corp. Deci, indiferent
de cuvântul folosit în originalul ebraic, nicăieri, în nici unul dintre versetele Vechiului Testament nu putem
întâlni vreo indicaţie care să ne conducă spre nemurirea sufletului. Nici în traducerile făcute în limba
română nu întâlnim nimic din ce ar putea dovedi această doctrină. Această ‘suflare de viaţă’ sau ‘duh’
exprimate prin cuvântul ruach este viaţa pe care Dumnezu o dă fiecăruia, dar în acelaşi timp, nimic
nemuritor nu este implicat în înţelesul acestui termen. În timpul potopului din zilele lui Noe, apele au
crescut până ce toate vietăţile au fost nimicite. Geneza 7:21,22.
Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de viaţă în nări, tot ce era pe pământul uscat a murit. Toate
făpturile care erau pe faţa pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la
păsările cerului…”
Această suflare de viaţă este dată fiecărei făpturi vii: oameni, animale şi păsări. Versetul 23 le clasifică:
‘toate făpturile.’

Cauza şi efectul. Duhul şi viaţa sunt două lucruri diferite unul de celălalt. Dumnezeu ne dăruieşte
suflarea sau duhul iar REZULTATUL darului lui Dumnezeu este scânteia de viaţă pe care o avem.
Dumnezeu ia suflarea şi noi murim. Suflarea nu este altceva decât aer, vânt. Ea nu are viaţă în ea însăşi,
dar atunci când noi suntem capabili să respirăm, suntem în viaţă. Duhul, suflarea este ceea ce ne dă
nouă viaţă şi aceasta trebuie să o recunoaştem. Nu putem spune că duhul nostru este viu prin propria sa
voinţă. Duhul de la Dumnezeu este izvorul vieţii. Viaţa este un EFECT a prezenţei Duhului în noi.
Atunci când murim şi duhul primit de la Dumnezeu ne părăseşte, efectul sau viaţa încetează.
Duhul sau suflarea de viaţă ne este împrumutată de Dumnezeu pentru perioada de probă pe care o
avem de trăit aici. Ea nu ne aparţine. Suntem în posesia ei doar pentru o perioadă scurtă ca apoi să fie luată
de la noi. Suntem făcuţi din ţărână şi, fără suflarea de viaţă în curând ne întoarcem iarăşi în ţărână. Atunci
când Dumnezeu ia suflarea, El îşi ia înapoi principiul care ne dă viaţă. El nu cheamă acasă ceva ce va
continua să trăiască altundeva pentru veşnicie.
Atunci când studiem Biblia cu seriozitate întotdeauna trebuie să citim în versete ceea ce acestea ne explică
în context, şi nu ceea ce am dori noi să găsim. Aici este punctul de la care pornesc majoritatea greşelilor.
Dacă deja noi credem în nemurirea sufletului care în timpul vieţii este încătuşat în corpul uman, după cum a
crezut păgânul Platon împreună cu ceilalţi filozofi ai Greciei antice, iar odată cu moartea, sufletul este
eliberat pentru a se înălţa la Dumnezeu, atunci a interpreta aceste versete în interesul nostru devine ceva
natural. Fiind date atâtea versete care vorbesc despre starea de inconştienţă a omului care a murit a ne baza
întreaga credinţă pe unul sau două texte nu este decât o cale superficială de a explica Scripturile. Un studiu
de bază a Bibliei începe cu un singur text care trebuie explicat în contextul majorităţii versetelor care
tratează acelaşi subiect. Biblia trebuie să fie propriul ei interpret şi comentator, iar versetele trebuie să fie
comparate cu alte versete. Un om l-a întrebat pe preotul său ce se va întâmpla cu el după ce va muri, iar
acesta a răspuns fără ezitare că va merge la ceruri. Oricum, acest om a plecat acasă şi a cu ajutorul unei
concordanţe a căutat toate textele care vorbesc despre moarte. El a preferat să creadă ceea ce spune Biblia
decât să creadă ceea ce i-a spus un ‘expert.’ Trebuie să fim ca cei din Bereea pentru a vedea dacă lucrurile
stau după cum ne sunt ele spuse. Dumnezeu ne-a promis că ne va conduce în tot adevărul.
Atunci când versetele se referă la duh, trup şi suflet, explicaţia este întotdeauna aceeaşi. Noi avem un
trup, iar acesta are suflare sau duh, şi amândouă formează un suflet viu, o fiinţă vie.
Pentru a explica acest subiect avem două ilustraţii foarte simple, folosind două obiecte zilnice. Dacă o cutie
este dezmembrată, ea nu mai există. Atunci când curentul nu mai este în bec, acesta nu mai luminează.
Dacă prindem în cuie câteva scânduri, atunci avem ceva folositor, o cutie. Despărţite nu mai avem
nimic. Cutia nu mai ‘trăieşte’ altundeva. Dar poate fi refăcută.
Dacă luăm un bec, el nu are lumină în el însuşi, dar dacă îl punem la curent, acesta luminează. Dacă
întrerupem curentul, lumina nu mai este. Lumina respectivă nu mai luminează altundeva. Ea a dispărut –
dar poate fi reaprinsă din nou. Acest lucru îl poate face şi Dumnezeu cu noi cu ocazia învierii.
“Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi planurile lor.” Psalm 146:4.
“Isus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa.” Ioan 11:25

??? CE PUTEM SPUNE DESPRE…???
Ce putem spune despre fantome? Sunt ele reale?
Unele oraşe din occident au adevărate ‘căi ale fantomelor’ care pentru turişti prezintă un motiv de
atracţie iar primăriile locale plătesc un ghid care să îi conducă pe vizitatori să vadă casele sau locurile care
ar fi bântuite de fantome; aceste locuri sunt foarte populare. Lucrurile care provoacă frica au avut
întotdeauna o fascinaţie stranie. Există o largă varietate de imagini, sunete şi senzaţii care sunt în afara
ordinii normale ale lucrurilor. Scepticii dintre noi spun că acestea nu sunt decât o imaginaţie a simţurilor,
pentru că acestea nu există. Alţii îşi petrec întreaga viaţă căutând asemenea experienţe sau cercetând aceste
fenomene. Nu puţini sunt aceia care sunt îngroziţi.

Există programe TV şi filme despre fantome, atât pentru copii cât şi pentru adulţi. Unele duhuri
(spirite) sunt considerate bune, iar altele sunt considerate pline de puteri malefice cu care pot să îi distrugă
pe acei cu care vin în contact.
Sunt acestea duhuri ale morţilor trimise înapoi pentru a ne hărţui sau a locui în mijlocul nostru? Se
spune că duhul unora dintre morţi se întoarce pentru a ne hărţui datorită vorbelor sau faptelor rele pe care
le-am rostit sau înfăptuit, iar unii oameni cred lucrul acesta. Atunci când era copil, în drum spre şcoală
trebuia să trec pe lângă un cimitir. În serile ploioase şi întunecoase, nici unul dintre prietenii mei nu s-ar fi
înapoiat pe acel drum, dar mai bine alegeau un alt traseu, mai lung. În timpul zilei, totul părea liniştit, dar
atunci când se întuneca, era un loc pe care îl evitam.
Da, putem spune că există fantome şi spirite rele, dar ele nu sunt duhuri ale morţilor. Pentru un
răspuns demn de încredere cu privire la ce sau cine sunt acestea, trebuie să cercetăm Cuvântul lui
Dumnezeu.
Biblia ne spune că atunci când Satana a făcut un război în ceruri, a fost aruncat pe pământ şi
împreună cu el şi a treia parte din îngeri: “Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului.”
Apocalips 12:3.
“Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui
s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu s-a găsit în cer. Şi balaurul ce mare, numit Şarpele cel
vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu
el au fost aruncaţi şi îngerii lui.” Apocalips 12:7-9.
Cât de mulţi trebuie să fi fost ei? Biblia ne spune despre un număr vast de îngeri, deci, Satana a adus
cu el în această lume mulţi, foarte mulţi îngeri răsculaţi. Iată numărul îngerilor pe care i-a văzut Daniel în
viziunea asupra tronului lui Dumnezeu:
“Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îl slujeau, şi de zece mii de ori
zece mii stăteau înaintea Lui.” Daniel 7:10.
Ioan i-a descris în cartea Apocalipsului pe îngerii pe care i-a văzut înaintea tronului lui Dumnezeu şi
a auzit şi glasurile lor: “Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii.” Apocalips 5:11.
Îngerii care au fost aruncaţi pe pământ sunt fiinţe create. Sunt fiinţe spirituale asemenea lui Satana. Aceasta
înseamnă că ele nu sunt vizibile tot timpul, dar este cert faptul că sunt prezente în această lume. Ei au ales să
îl urmeze pe Satana în răscoala lui împotriva lui Dumnezeu şi au fost aruncaţi împreună cu el în această
lume. Aceşti îngeri nu sunt reprezentanţi ai binelui, oricât de ‘buni’ ar apărea ei în filme sau alte
documentare. Ei nu s-au schimbat. Încă sunt în opoziţie directă faţă de Dumnezeu. Lucrarea lor de bază este
să înşele. O relaţie cu o asemenea fiinţă spirituală poate avea un început nevinovat, dar odată ce legătura se
repetă, forţa ei devine mult prea mare pentru a scăpa de ea prin propria noastră putere. Eliberarea de sub
influenţa ei nu se poate face decât cu ajutorul puterii lui Dumnezeu.
Acest tip de experienţe nu sunt sigure. Nu trebuie să le căutăm sau să le provocăm, chiar dacă ar fi
ghicitul în cărţi, jocurile de Halloween, cercetarea caselor cu stafii sau căutarea de experienţe paranormale.
În lumea noastră sunt mii şi mii de îngeri căzuţi care aşteaptă să ne poată prinde în capcanele lor.
Un avertisment serios: deseori, diavolul se implică în domeniul activităţilor religioase. El ştie că
oameni credincioşi deja cred în lumea spirituală şi de aceea, el foloseşte metode cu totul diferite de ale
fantomelor pentru a-i amăgi pe aceia care nu sunt cu totul de partea lui Dumnezeu. În zilele noastre, mulţi
sunt în căutarea manifestării puterii Duhului Sfânt, aşteptând semnele însoţite de darurile şi puterile
darurilor acestuia. Există multe grupuri şi denominaţiuni care pretind că se închină în duh. Am vorbit cu
oameni care au participat la acest tip de servicii şi s-au lăsat cuprinşi de asemenea spirit, iar rezultatele au
fost hohote incontrolabile de râs sau plâns, tremurături, strigăte sau ‘vorbirea în limbi.’ Uneori, ei par să
simtă în mijlocul grupului o senzaţie de ‘curgere ca un râu.’ Rând pe rând, fiecare dintre membrii grupului
devin afectaţi. Acest tip de experienţe începe să îşi facă intrare în tot mai multe locuri tradiţionale de
închinare, acolo unde dovezi mai puternice ale puterii celui rău ar fi inacceptabile. La început se instalează
starea de extaz, iar câteva ore mai târziu, aceasta este înlocuită cu o senzaţie de întuneric şi de nevoia unei
noi experienţe, asemănătoare cu nevoia unei alte doze de narcotic. Cu adevărat, diavolul trece de orice
barieră religioasă.
Primim cu regularitate scrisori de la persoane care participă la acest fel de adunări unde li se aduce
închinare şi adorare spiritelor. Corespondenţii noştri ne spun că odată ce au început să studieze Biblia şi au
descoperit că păcatul poate fi învins, şi puterea lui Dumnezeu care îi poate elibera şi mântui, sau simţit
asaltaţi de puterile întunericului şi de o frică copleşitoare. Uneori ei cer ajutor, iar alteori se opresc din a mai

studia Scripturile. Îngerii răi sunt o realitate în lumea de astăzi. Dacă cineva a început să vorbească ‘în
limbi,’ atunci înseamnă că deja s-a predat unei puteri exterioare şi nu mai este sub controlul propriei sale
voinţe. Nu aceasta este calea lui Dumnezeu. El ne spune, “Veniţi totuşi să ne judecăm.” Isaia 1:18
Acelora care nu sunt înclinaţi către lucrurile religioase, îngerii răi se manifestă sub alte forme care
pot să fascineze şi înşele în acelaşi timp – chipuri care apar la ferestre, paşi familiari care se fac auziţi pe
alee, sau pot apărea la picioarele patului sub înfăţişarea unei fiinţe dragi care a decedat cu un timp în urmă.
Ei sunt văzuţi şi recunoscuţi după fotografiile celor decedaţi, mai ales dacă aceştia au fost şi persoane pe
seama cărora au fost spuse diferite istorii. Dacă anumite lucruri sunt mutate de la locul lor din casă, atunci
celor care le-au atins sau mutat încep a li se întâmpla multe lucruri ciudate. Elementele oculte pot să îşi facă
simţită prezenţa în mii de feluri. Tablourile încep a cădea de pe pereţi fără nici un motiv, rafturile încep a
tremura ca la un cutremur, obiectele încep a cădea la pământ, ciocănituri misterioase, etc. De cele mai multe
ori este chemată o persoană care are legătură cu spiritele iar aceasta în urma unui ritual, le spune despre
felul în care le poate ajuta sau cere ajutorul spiritelor. Acest tip de experienţe sunt reale, dar spiritele care se
manifestă în asemenea ocazii nu sunt cu nici un chip duhurile morţilor. Sunt îngeri căzuţi care sunt trimişi
pentru a ne înşela.
Uneori, îngerii răi se prezintă în cadrul ritualurilor păgâne de închinare cum ar fi cele care au loc în
Africa sau Caraibe (Woodoo sau Santeria). În urma descoperirilor şi informaţiilor recente asupra acestor
ritualuri, în America de Sud s-a ajuns la sacrificii umane. Acestea pot să ne înspăimânte dar, dacă nu ne
aşezăm pe deplin de partea lui Dumnezeu, şi noi devenim la fel de vulnerabili.
Atunci când am devenit conştienţi de asemenea aşa numite ‘servicii creştine,’ prietenii noştri ne-au
spus că ei nu le-ar îngădui copiilor lor să participe la asemenea întruniri care aveau loc într-o localitate
vecină, pentru că ei s-ar umple mult prea tare de ‘spirit’ şi uneori ar putea fi periculos pentru ei.
Învăţătorii New Age sunt în legătură cu acelaşi fel de spirite dar, acestea se manifestă faţă de ei sub o altă
formă. O femeie s-a implicat în asemenea practici dorind să citească tot mai mult în anumite scrieri mistice
pentru a comunica activ cu asemenea forţe. În viziuni ea vedea fântâni întunecate şi adânci în care credea că
îşi va pierde sufletul dacă va întrerupe contactul cu asemenea forţe. În timpul zilei, ea ştia că s-a implicat în
ceva foarte periculos, dar odată ce se însera, provocarea de a intra în legătură cu spiritele devenea tot mai
puternică. Era fără puteri în a se împotrivi lor, chiar dacă după o vreme a devenit aşa de înspăimântată încât
a recunoscut că într-o zi va trebui să se sinucidă. Ea nu mai ştia cum să se elibereze de sub influenţa lor,
chiar dacă ar mai fi vrut să se elibereze vreodată.
La început, Eva a fost înşelată de ceva foarte frumos dar, consecinţele căderii ei au fost atât de grave
încât au aruncat în ruină întreaga lume. Satana încă îşi joacă rolul de înşelător şi are o amăgire pentru fiecare
în parte. De ce vrea el să ne amăgească? Într-o zi, Dumnezeu îl va nimici, şi pentru că el e conştient de acest
fapt, el ştie că mai are doar puţină vreme. El “dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să
înghită.” 1 Petru 5:8. Deasemenea, îngerii săi lucrează împreună cu el pentru a înşela şi distruge, apărând ca
slujitori ai luminii.
“Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli
ai lui Hristos. Şi nu este de mirare căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru
dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor.”
2 Corinteni 11:13-15.
Fantomele sunt reale; deasemenea şi celelalte forme oculte ale puterilor diavolului. Care este
apărarea noastră?
Siguranţa noastră atârnă de noi, prin a ne îndepărta de tot ceea ce ştim că este rău şi a intra pe un nou făgaş,
nelăsând celui rău nici o fisură pe unde să ne poată influenţa vieţile noastre. Dacă deja simţi că eşti sub
influenţa lui, nu căuta un exorcist; întoarce-te la Isus. Vino la El aşa cum eşti, spune-i Lui dorinţa ta de a te
elibera din robia celui rău şi mărturiseşte-I tot ceea ce ai pe conştiinţă. Pocăieşte-te de acele lucruri şi ia o
decizie fermă de a le îndepărta. Aceasta va cere fiecare fărâmă de voinţă şi perseverenţă continuă, dar
împotriva fiecărui înger rău care caută să te ispitească sunt doi îngeri buni în ceruri. Foloseşte-ţi puterea
voinţei care îţi este dată de Dumnezeu pentru a alege să fii de partea lui Dumnezeu, iar îngerii din ceruri vor
aduce lumină în viaţa ta. vei primi noi puteri şi pace sufletească; aceasta este eliberarea promisă de
Dumnezeu.
Sunt doar două principii – încrederea şi ascultarea de Dumnezeu în toate. atunci când acestea sunt
puse în practica de fiecare zi, Diavolul poate doar să te încerce; dar nu te poate învinge.

Păstrează o legătură permanentă cu Dumnezeu prin rugăciune, pentru a nu cădea în ispită. Dacă ai
căzut, nu întârzia să pui din nou lucrurile în ordine. Peste toate acestea, nu mai căuta viitorul în cărţi sau
chiromanţie, horoscop, nu mai vizita case cu stafii, ocoleşte tot ceea ce se pare a avea o tentă de
ocultism, nu te implica nici măcar din curiozitate, chiar dacă prietenii tăi te încearcă. Rămâi curat,
rămâi lângă Dumnezeu şi nu îţi îngădui să îţi pierzi controlul minţii sau al puterilor raţiunii.
Rezultatul final este întotdeauna distructiv.
Răul este ceva real şi puternic; dar Dumnezeu este mai puternic.
“Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept uneltirilor diavolului. Căci
noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată
armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi ă rămâneţi în picioare după ce veţi fi
biruit totul.” Efeseni 6:11-13.

Nu mai fi trist
În primele zile de doliu, una dintre cele mai mari surprize este schimbarea care are loc în statutul tău
social. Dintr-o dată realizezi că prietenii tăi sunt câte doi. Ei sunt respectuoşi cu tine, dar nu te înţeleg cu
adevărat – ei nu sunt în poziţia în care tu eşti. O invitaţie înseamnă că de acum, colo unde altădată eraţi patru
acum nu sunteţi decât trei. Acest fapt îţi creează un statut social foarte dificil. Tu simţi stânjeneala lor iar ei
sunt conştienţi de singurătatea ta. Se poate întâmpla ca aceea sau acela care începe să îţi ofere un ajutor real,
o prietenie sinceră şi dezinteresată, să fie o persoană care se află în situaţia ta: un văduv sau o văduvă
căreia poate că i-ai vorbit prea puţin înainte. Cu timpul, începi să îţi dai seama că prietenii pe care îi aveai
înainte încep să se îndepărteze de tine.
Există nivele diferite de durere iar atunci când tristeţea sau reacţiile noastre nu sunt la nivelul aşteptărilor
comune, oamenii din jur nu ne înţeleg. Fiecare dintre noi suportă diferit, dar sunt nenumărate categorii în
care se încadrează aceia care rămân singuri. Uni oameni cred că acei care suportă cel mai bine sunt
persoanele care trec uşor peste toate, sau păstrează o atitudine pozitivă tot timpul. Dacă cineva este în
vârstă, atunci, nu are parte decât de puţină înţelegere a durerii sale adânci; se spune deseori că ei şi-au trăit
viaţa, iar la bătrâneţe, oricum nu mai conta pentru ei prea mult. Pentru cineva care are 60 sau 70 de ani,
câteva luni de doliu par să fie acceptabile, dar pe urmă, oameni par să spună, ‘Credeam că de acum a trecut
peste aceasta.’ atunci când avea 20 de ani, Adrian a găsit puţin sprijin după ce tatăl său s-a sinucis. Atunci
când Liza şi-a pierdut gemenii care erau în vârstă de doar câteva zile, nu a întâlnit decât zâmbete timide şi
priviri piezişe. Plină de durere a dus la cimitir cele două sicrie mici, unul încins cu o bandă albastră, iar altul
cu o bandă roz. Atunci, cineva i-a spus, ‘Nu îţi face probleme, întotdeauna poţi să mai încerci odată.’ Ea nu
a mai avut copii niciodată, iar după un scurt timp s-a mutat la mama ei. Soţul ei a divorţat de ea. Ea a devenit
retrasă şi niciodată nu a mai avut încredere să încerce o nouă viaţă. Aspectele sociale ale durerii sunt
amărăciunea sub diferitele ei forme care nu pot fi prevăzute înaintea pierderii cuiva drag.
Mulţi oameni sunt împovăraţi de griji, chiar dacă ni se întâmplă tuturor. Ei nu ştiu ce să spună; poţi
să plângi iar ei nu vor şti cum să reacţioneze. Dintr-o dată, prietenii par să devină distanţi. Dar, în scenă par
să intre alţii. Este ispita de a-i folosi pe aceşti oameni care par să fie ajutorul potrivit. Dar, încearcă să
recunoşti cât de mult vorbeşti cu ei despre pierderea ta; limitează-te la cât mai puţin posibil. Alte ori,
încearcă să vorbeşti despre lucruri obişnuite. În felul acesta, îţi vei păstra relaţiile cu cei din jur. Nu toţi
oamenii sunt consilierii cei mai buni şi pentru că şi ei au greutăţile lor zilnice, nu pot să îţi ofere sprijinul
permanent.
În familia ta deasemenea au avut loc schimbări. Un fiu sau o fiică va juca un nou rol în viaţa ta.
Aceasta înseamnă că vor trebui să fie făcute câteva modificări importante atât pentru ei cât şi pentru tine.
Pentru a avea control asupra situaţiei, ei vor încerca să pară duri, cu aere de superiori. Uneori, ei vor dori să
ia decizii cu privire la casă, economii sau locul unde vei continua să trăieşti. Dacă este posibil, nu face nici
o schimbare şi nu lua nici o decizie imediată. Acestea ar putea fi regretate mai târziu. Ei vor să te ajute, dar
nu ştiu nici ei în ce fel să o facă. Se poate întâmpla ca în durerea ta, să uiţi că şi alţii suferă pierderea unui
tată sau a unei mame; poate că niciodată nu îţi vor împărtăşi durerea lor. Ei vor merge la cineva de vârsta
lor. Uneori, fiicele sau fii sunt pe punctul de a se prăbuşi după moartea unuia dintre părinţi şi puţini observă
schimbările prin sau care trec comportamentul lor diferit.

Moartea este ca un caleidoscop crud. Numai o singură piesă a fost luată sau mişcată de la locul ei, iar
imaginea este cu totul diferită şi niciodată nu va mai fi la fel.
Maria a fost mai apropiată de tatăl ei decât de mamă. Suferea de multă vreme de o boală cronică şi pentru
ea, tatăl ei era stâlpul puterii care a sprijinit-o tot timpul Dar acum, tatăl ei nu mai este. A murit subit,
imediat după micul dejun. Ea locuia împreună cu soţul ei aproape de locuinţa părinţilor şi astfel, a suportat
cu greu această tragedie. Cu mama ei, Maria avea puţine lucruri în comun şi acum, sprijinul ei emoţional nu
mai exista. Nici chiar soţul ei nu mai putea să-i ofere ceea ce tatăl ei îi oferea. Mama ei a început să o sune
în permanenţă la telefon. Maria îşi iubea soţul, dar el nu părea să dovedească acelaşi lucru şi acum, relaţia
lor s-a răcit, s-au înstrăinat unul de celălalt, în special de când mama ei îl chema pe ginere să o ajute la
treburile zilnice. În acest caz, moartea a schimbat viitorul mai multor oameni.
Uneori, fraţii şi surorile sunt apropiaţi şi se ajută unul pe celălalt. Pentru acela care rămâne,
schimbarea este foarte grea. Atunci când Andrei a pierdut-o pe Ana, în urma unui cancer, s-a simţit distrus.
A îngrijit-o mult timp. Această durere nu poate fi înţeleasă de cei din jur. Durerea şi tristeţea care se
datorează pierderii unui frate sau a unei surori deseori este mai grea decât pierderea unei soţii sau a soţului.
Andrei a devenit un singuratic.
Într-una din zile, Elena l-a scos la aer pe micuţul Ionuţ care dormea în leagăn şi câteva minute mai
târziu, în timp ce atârna nişte rufe la soare, s-a uitat în leagăn şi a văzut că copilaşul nu mai respiră – a murit
în somn. Timp de patru luni nu a vrut să se trezească dimineaţa devreme. Apoi, în timp ce se spăla, a început
să aibă tot felul de halucinaţii stranii. Pentru a ieşi din această situaţie, a trebuit să îşi schimbe locul de
muncă, pentru a lucra la o fermă din apropiere. Soţul ei a suportat totul dar într-un fel diferit. El nu era un
om care să îşi arate tristeţea şi de aceea nu a putut să accepte felul Elenei de a se manifesta. El nu dorea ca ea
să vorbească tot tipul despre amănuntele morţii fiului lor. Căsătoria lor aproape că s-a ruinat. În această
perioadă au pierdut şi mulţi prieteni, pentru că aceştia nu puteau să o ajute pe Elena atunci când ea începea
să se auto-acuze cu privire la moartea copilului. Toate vizitele pe care le făceau prieteni lor au devenit seci
şi goale. Poate că în durerea ta, tu eşti tăios cu familia ta, pentru că uneori, în locul lacrimilor, singurătatea
şi durerea erup în cuvinte dure, tăioase. Oamenii nu înţeleg şi nici nu încearcă să te asculte. Prietenii,
familia şi vecinii se îndepărtează pentru că simt că nu te pot ajuta sau nu suportă să fie repeziţi atunci când
ar încerca să fie înţelegători. Dacă eşti într-o asemenea situaţie, încearcă să profiţi de tot sprijinul pe care
poţi să îl primeşti, deci fă un efort şi încearcă să îţi ţii sub control cuvintele şi mai ales tonul cu care le
rosteşti.
Atunci, când poţi să îţi dai drumul şi să rosteşti cuvintele pe care le ai pe inimă. Cine te va putea
ajuta şi înţelege? Pentru aceasta, ceea ce îţi este la îndemână este rugăciunea. Dumnezeu îţi înţelege şi
cuvintele şi lacrimile şi el te iubeşte. El cunoaşte singurătatea de nedescris prin care treci, atunci când simţi
că ţ-i se rupe inima. Unii din jurul tău pot să se schimbe. Alţii pot să se retragă încet, după scuzele repetate
că sunt mult prea ocupaţi pentru a te înţelege. Dar, Dumnezeu nu te va respinge niciodată. Nu poţi să-L
împovărezi, iar El nu doarme niciodată. El nu se schimbă şi întotdeauna va fi lângă tine. Făgăduinţele Lui
sunt tot atât de valabile atât în zilele în care norii durerilor sunt groşi şi întunecaţi, cât în zilele senine ale
vieţii tale.
CAPITOLUL V
Înainte de toate un rezumat…
În ultima broşură am studiat Vechiul Testament. Acolo ne-a fost arătat că viaţa ne este dăruită, nu este
înnăscută.
Dumnezeu este viaţa.
Dumnezeu este Creatorul.
Noi primim darurile Lui.
Noi primim darul Său, care este viaţa. Nu avem viaţa în noi înşine, făcându-ne şi pe noi zei, deşi acest lucru
l-a promis Satana lui Adam şi Eva. Minciuna Satanei se regăseşte şi azi – în religie, în comedie, în dramă, în
filozofie şi în multe alte domenii. În schimb, dorim să-L auzim pe Dumnezeu vorbind,
“Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile şi pământul, care a întins pământul şi cele
de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc, şi suflet celor ce merg pe el. Eu, Domnul, Te-am chemat…”
Isaia 42:5,6.
Când avem suflare înseamnă că suntem vii. Viaţa este un dar dat nouă. Viaţa veşnică de mai târziu, este
deasemenea un dar.

Darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică. Romani 6:23.
Amândouă darurile sunt condiţionate prin Dumnezeu.
 Nu ne-am fi născut dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat viaţă la conceperea noastră.
 Nu primim viaţa veşnică dacă nu trăim aşa cum Dumnezeu ne-a învăţat prin cele Zece Porunci.
 Nemurirea este condiţionată de ceea ce facem în timpul nostru de probă. Viaţa pe care o trăim ne este
dată ca o probă pentru a se vedea dacă ascultăm sau nu de Dumnezeu.
Suflet şi spirit (duh) în Noul Testament
Această parte a broşurii va continua să cerceteze ce spune Biblia despre suflete şi spirite, dat de această dată
în Noul Testament.
Înainte de toate, să ne amintim principiile Bibliei cu privire la acest subiect.
 Formula biblică pentru o fiinţă omenească este
Trup (carne)+ spirit (suflare de viaţă) = suflet viu (o fiinţă vie).
În Biblie, “suflet” şi “spirit” se referă la lucruri diferite. Nu se identifică unul cu celălalt pentru a însemna
acelaşi lucru.
 O fiinţă omenească este o integritate, o singură unitate. Nu avem în noi entităţi separate, nici măcar
unele cât de mici, care să poată trăi independent dacă una dintre părţi moare. În unele credinţele
populare, se crede că sufletul nostru este atât de mic încât 10.000 de suflete ar putea dansa pe vârful
unui ac!
În concluzie, iată un subiect pentru meditaţie.
Ce înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu cu tot trupul, sufletul şi cugetul nostru. Înseamnă să-L iubim din
toată fiinţa. Şi nu este nimic din noi ce să nu-L iubească sau să nu-L onoreze. Trupul nu poate iubi de unul
singur, suflarea nu poate iubi singură, dar pune-le pe toate la un loc, uneşte-le şi va rezulta un suflet viu care
poate să-L iubească pe Dumnezeu. Concluzia care trebuie trasă e că nu există nici o parte din noi care să
poată trăi separat, care să-L venereze şi să-L iubească pe Dumnezeu sub o altă formă, departe de noi.
Un alt subiect de meditaţie
Carnea, trupul nu poate păcătui de unul singur, suflarea deasemenea, dar carnea şi suflarea împreună
formează o viaţă care poate alege să păcătuiască. Biblia ne spune că păcatul este înseamnă călcarea uneia
dintre poruncile lui Dumnezeu. Din aceasta rezultă că persoana care a păcătuit şi a murit nu este vie
altundeva pentru a suferi chinurile o veşnicie. Trupul sau sufletul nostru separate una de alta nu poate
experimenta acest lucru.
De multe ori se pune întrebarea – există iadul?
Vom cerceta cu amănunţime acest subiect într-un alt număr.
 Pentru noi este foarte important să facem o diferenţă clară între mitologie şi filozofie şi Cuvântul lui
Dumnezeu.
După filozofia lui Plato, carnea este păcătoasă iar noi avem o dublură, aceasta fiind ‘scânteia divină;’ de
asemenea a spus că există un rai şi un iad care sunt unul lângă altul. V-ar plăcea să ştiţi mai multe despre
aceste subiecte. În broşurile următoare vom da mai multe amănunte.
Deci, să aruncăm o privire asupra subiectului nostru în Noul Testament.
Domnul Isus şi ucenicii au vorbit în limba aramaică, un dialect sirian, dar Noul Testament a fost scris în
limba greacă. Ca urmare a cuceririlor lui Alexandru cel Mare, limba greacă a devenit limba internaţională a
vremii. La timpul respectiv, a fost folosită după cum în zilele noastre limba engleză este folosită în limbajul
calculatoarelor, sau în revistele de specialitate. Scriitorii Noului Testament erau atenţi să aleagă acele
cuvinte care reflectau aceleaşi concepte ca în ebraica Vechiului Testament. Teologia nu s-a schimbat, chiar
dacă limbajul vremi a suferit o schimbare.
În cadrul acestui studiu trebuie să avem în vedere două cuvinte: psuche şi pneuma.
 Cuvântul psuche este folosit în acelaşi fel în care era folosit cuvântul nephesh în Vechiul Testament.
Întrebarea pe care o punem este dacă unul din acest versete conţine ceva referitor la un ‘suflet veşnic’
care trăieşte după moarte.
În Noul Testament, cuvântul psuche este folosit de 105 ori. De 58 de ori este tradus ‘suflet’ cu sensul de
fiinţă vie. În acelaşi fel folosim şi noi expresiile ‘a nu vedea nici un suflet de om’ sau ‘a nu vedea nici o

mişcare.’ Nu ne referim la o mişcare fantomatică, ci înseamnă ‘nu am văzut nici un om primprejur.’ De 40
de ori este tradus cu sensul de ‘minte’ iar în alte ocazii ‘inimă,’ ‘noi,’ sau ‘tu.’
Avem câteva exemple despre folosinţa acestui cuvânt:
Psuche = un organism viu, un individ viu.
1 Corinteni 14:45 ‘Omul dintâi, Adam, a fost făcut un (psuche) suflet viu.’
El a devenit o fiinţă vie.
Apocalips 16:3 vorbeşte despre a doua dintre cele 7 plăgi, care va fi atunci când apa marii va fi ca sângele.
Biblia spune ce se va întâmpla la sfârşitul lumii,
‘Al doilea a vărsat potirul lui în mare. Şi marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Şi a murit
orice făptură (psuche) vie, chiar şi tot ce era în mare.’
Înseamnă că au murit toţi peştii şi toate creaturile din mare. Prin urmare, suflarea de viaţă reprezintă nu
numai oamenii, dar şi animalele vii.
Psuche = persoană sau personalitate.
Fapte 2:42. ‘Fiecare (suflet) (psuche) era plin de frică’. Însemnând că teama I-a cuprins pe toţi oamenii.
Fapte 3:23. ‘Şi oricine (psuche) nu va asculta de Proorocul acela, va fi nimicit cu desăvârşire din mijlocul
norodului.’ Cu alte cuvinte, orice persoană care nu va asculta de sfatul acelui prooroc va fi pierdută.
Pavel în citează pe David într-o profeţie despre Isus.
Fapte 2:27. ‘Căci nu-mi vei lăsa sufletul (psuche) în locuinţa morţilor.’ Cu alte cuvinte – Nu-mi vei lăsa
sufletul în mormânt. În contextul actual, ‘suflet’ înseamnă ‘pe mine.’
Psuche = viaţa fizică.
Luca 12:22. ‘De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi cu privire la viaţa (psuche) voastră, gândindu-vă la ce
veţi mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca.’
Matei 2:20. ‘Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi du-te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să
ia viaţa (psuche) Pruncului.’ Este vorba despre Isus pe când era în Egipt.
Psuche = cuget sau suflet.
Evrei 12:3. ‘Uitaţi-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de
mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima, şi să cădeţi de oboseală în sufletele (psuche)
voastre.’
Psuche = inimă.
Vorbind despre ascultarea în faţa stăpânilor, Pavel sfătuieşte în Efeseni 6:6. ‘Slujiţi-le nu numai când
sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din
inimă (psuche) voia lui Dumnezeu.’
În folosirea termenului psuche nu reiese ceva ce ar avea vreo referire la o entitate care
supravieţuieşte morţii şi se bucură de nemurire veşnică în altă parte.
 Cel de al doilea cuvânt, pneuma este folosit de 365 de ori. De 288 de ori este folosit cu sensul de spirit.
Este sinonimul cuvântului ebraic ruach din Vechiul Testament, însemnând spirit sau suflare. Cuvântul
este uşor de memorat deoarece cuvintele ‘pneumonie’ o boală a plămânilor şi prin urmare a respiraţiei şi
‘pneumatic’ care înseamnă ‘plin de aer.’ Pneuma este folosit şi pentru cuvântul duh, de exemplu când
se aminteşte de Duhul Sfânt.
Avem câteva exemple despre felul de interpretare al acestui cuvânt.
Pneuma = duh, însemnând Duhul Sfânt.
Vorbind despre sfinţenia bisericii primare, apostolul Pavel spune,
‘De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături, nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat şi
Duhul Sfânt.’ 1 Tesaloniceni 4:8.
Pneuma = suflarea, principiul vital al vieţii.
Matei 27:50. ‘Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi şi-a dat (pneuma) duhul.’

Fapte 7:59. ‘Şi aruncau cu pietre în Ştefan, care se ruga şi zicea: Doamne Isuse, primeşte (pneuma) Duhul
Meu.’
Pneuma = vânt
Ioan 3:8. ‘Vântul (pneuma) suflă încotro vrea.’
Şi în aceste versete este evident că nu există nici o referire la o entitate care ar trăi separat de corp. Corp +
spirit (suflare, viaţă) = suflet viu (persoană). Luate separat, ele nu reprezintă nimic, nu au nici o funcţie.
Chiar şi un corp mort, care este tangibil după ce suflarea şi viaţa l-au părăsit, nu mai are nici o funcţie, nici
un scop. Suflarea nu poate fi văzută atunci când părăseşte trupul. Viaţa nu poate fi văzută sau identificată.
Persoana vie, personalitatea şi caracterul ei nu pot fi găsite sau identificate.
Decât să vorbească despre noi ca având o viaţă spirituală altundeva, Biblia, sursa noastră de
informaţie dată de către Dumnezeu, vorbeşte despre cărţi în care se află înregistrate toate faptele,
cuvintele sau gândurile noastre. Acestea sunt dovada că Dumnezeu ne are în vedere pe fiecare dintre
noi. Putem să dormim în somnul morţii, dar nici unul dintre noi nu este uitat. Dumnezeu are
pregătite toate în cărţile Sale, pentru ca la înviere să putem fi din nou o persoană cu identitate bine
definită.
‘O carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui.’ Maleahi 3:16.

??? Cât despre…???
Ce putem spune despre îngerii din cer? Sunt ei spiritele celor care au murit?
Biblia vorbeşte despre diferite clase de fiinţe vii. ‘L-ai făcut pentru puţină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai
încununat cu slavă şi cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor Tale.’ Evrei 2:7.
Se poate vedea că fiinţele omeneşti au fost create pentru a fi mai jos decât îngerii, dar să fie totuşi fiinţe
încununate de slavă şi cinste. Şi nouă ne-a fost încredinţată o lucrare. Am fost creaţi să avem grijă de
lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, de pământ, de creaturile de pe el şi de plante. Când citim toate acestea,
vedem cât de mult ne-am depărtat de planul pe care Dumnezeu îl are cu oamenii.
Despre îngeri ştim că sunt fiinţe foarte puternice şi că se deplasează astfel decât noi. Biblia ne vorbeşte
despre diferite feluri de îngeri, heruvimii fiind una dintre cele patru fiinţe care slujesc cel mai aproape de
tronul lui Dumnezeu.
Psalm 99:1 ‘Domnul împărăţeşte: popoarele tremură; El şade pe heruvimi, pământul se clatină.’
După ce Adam şi Eva au păcătuit în grădina Edenului au fost trimişi heruvimii care trebuiau să păzească
drumul care ducea la pomul vieţii.
Alţi îngeri sunt numiţi serafimi, cei pe care Isaia i-a văzut în vedenie.
Când doar unul dintre ei vorbea lăudându-L pe Domnul, aveau puterea de a dărâma clădirile.
Isaia 6:1-4. “În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte
înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu
două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele şi cu două zburau. Strigau unul către altul şi
ziceau: ‘Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!’ Şi se zguduiau
uşorii uşii de glasul care răsuna, şi casa s-a umplut de fum.”
Fiecare înger are o mare putere şi strălucire. Ştim multe lucruri despre ei. Pot cânta, aşa cum au făcut
atunci când Isus s-a născut. Pot vorbi. La a doua venire, atunci când Isus se va întoarce, îngerii vor veni
împreună cu El. Se pare că atunci când sunt văzuţi de oameni pe pământ, îngerii au unele asemănări cu noi.
Daniel a văzut un înger pe care l-a cunoscut după nume. în timp ce Daniel se ruga lui Dumnezeu, întrebând
despre poporul său, şi despre viitorul acestuia, în timp ce mărturisea păcatele poporului său, Dumnezeu l-a
trimis pe îngerul Gavriil pentru a-l lămuri pe profet.
Daniel 9:20,21. “Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu şi păcatul
poporului meu Israel, şi îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu, pentru muntele cel
sfânt al Dumnezeului meu; pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor, iute, omul
Gavriil, pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie, şi m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară.”
Atunci când Ioan l-a văzut pe înger, reacţia lui a fost diferită:

Apocalips 19:10. “Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: Fereşte-te
să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus.
Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este Duhul proorociei).”
Îngerul nu i-a îngăduit lui Ioan să i se închine lui, deoarece el a spus că fiecare e în felul său un slujitor al lui
Dumnezeu, şi fiecare duce soliile încredinţate de Isus. Biblia ne spune că îngerii mai au misiune – aceea de
a-i ajuta pe cei ce fac voia lui Dumnezeu pe pământ.
Evrei 1:14 “Şi căruia dintre îngeri I-a zis El vreodată: ‘Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii
Tăi aşternut picioarelor al Tale?’ Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă
pentru cei ce vor moşteni mântuirea?”
Iată un exemplu impresionant despre felul în care un înger a avut grijă de Ilie. Acesta făcuse lucruri mari
pentru Domnul, pe Muntele Carmel, dar a auzit despre ameninţarea cu moartea din partea împărătesei
Izabela, şi a plecat departe. După o călătorie lungă, obosit şi descurajat, s-a târât sub un tufiş pentru a se
odihni. Dar, Dumnezeu veghea asupra lui şi a trimis un înger ca să-l îngrijească.
1 Regi 19:3-7. “Ilie când a văzut lucrul acesta, s-a sculat şi a plecat, ca să-şi scape viaţa. A ajuns la
Beer-Şeba, care ţine de Iuda, şi şi-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie unde, după un drum de o zi,
a şezut sub un ienupăr şi dorea să moară, zicând: ‘Doamne, ia-mi sufletul că nu sunt cu nimic mai bun
decât părinţii mei.’ S-a culcat şi a adormit sub un ienupăr. Şi iată, l-a atins un înger şi i-a zis: ‘Scoală-te şi
mănâncă, fiindcă drumul pe care-l ai de făcut este prea lung pentru tine.”
Îngerii, prin puterea şi slava pe care o au pot avea un efect înspăimântător asupra oamenilor. Când
Isus a înviat din morţi, un înger a rostogolit piatra de la gura mormântului. Iată o descriere a acelui înger:
Matei 28:2-4. ‘Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a
pogorât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la gura mormântului, şi a şezut pe ea. Înfăţişarea lui era ca
fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.’
Ezechiel a avut privilegiul de a-i vedea pe îngerii cereşti într-o vedenie. Sunt mii şi mii de îngeri. Când sunt
toţi la un loc, măreţia lor e cu mult mai mare decât un muritor poate suporta. Ezechiel ne spune care e
impresia pe care o dau atunci când mulţi îngeri zboară împreună.
Ezechiel 1:24. “Când umblau, am auzit vâjâitul aripilor lor, ca vâjâitul unor ape mari.”
La a doua venire a lui Isus, El va veni cu putere şi măreţie şi o strălucire care îi va face pe cei răi să fugă şi
să implore stâncile şi munţii să-i ascundă de slava Celui ce vine. O parte a acestei străluciri orbitoare va veni
de la milioanele de îngeri care îl vor însoţi pe Isus. Nu va fi o venire liniştită. Toţi îngerii din cer vor fi acolo.
Dacă cei pe care i-a văzut profetul Ezechiel făceau un zgomot asemănător unei puternice cascade, ce se va
întâmpla când milioanele de îngeri vor zbura împreună pe pământ.
Matei 25:31 “Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al
slavei Sale.”
Sunt îngerii sufletele celor ce au murit? Nu.
Îngerii au fost creaţi înainte de facerea lumii, iar la terminarea ei, i-au cântat frumuseţea. Domnul I-a zis lui
Iov când acesta l-a provocat:
Iov 28: 4-7 ‘Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât
măsurile ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a
pus piatra din capul unghiului, atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie, şi când toţi fii
lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?”
Îngerii sunt fiinţe spirituale. Au abilităţi pe care noi nu le avem, dar sunt totuşi fiinţe create şi pot fi
distruse. Nu sunt cei ce au murit deoarece au existat încă înainte de facerea noastră. nu sunt veşnici, în
pofida puterii şi slavei lor. Ei se bazează pe Dumnezeu la fel cum facem şi noi. Isus ne-a avertizat:
Matei 25:41 “Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă, blestemaţilor, în focul cel veşnic care
a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!’ ”
Focul va însemna distrugerea totală a păcătoşilor şi a îngerilor cei răi.
Apocalips 20:10. “Şi diavolul, care-i înşela a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă…”
Aceasta este a doua moarte.
A fi o fiinţă spirituală nu înseamnă a fi născut pentru a trăi veşnic. Cei care mor nu devin îngeri, deoarece
îngerii existau înainte de prima moarte pe pământ, acea a lui Abel. Viaţa tuturor este un dar de la Dumnezeu
‘care singur este veşnic’ şi chiar dacă îngerii sunt fiinţe diferite de noi, în Creaţia lui Dumnezeu ele
fiindu-ne superioare, viaţa lor depinde de Dumnezeu. Îngerii sunt mesagerii Lui şi împlinesc poruncile Lui.

Ei îl slujesc pe Dumnezeu şi după cum spune Biblia, sunt ajutoarele Sale. Sarcina lor principală este de a-i
proteja, ajuta şi încuraja pe cei care au ales să slujească lui Dumnezeu aici pe pământ. Ei au închis gurile
leilor pentru a-l proteja pe Daniel. Ei l-au scos pe Petru din închisoare şi l-au îndemnat să se îmbrace bine
înainte de a ieşi în noaptea rece. Ei l-au întărit pe Isus după ce a fost ispitit de diavol în pustiu şi ne vor întări
şi pe noi atunci când vom avea nevoie.
Dacă ne punem credinţa în Dumnezeu înainte de ultimele evenimente ale acestei lumi, înainte de venirea
plăgilor lui Dumnezeu (Apocalips 16) vom avea făgăduinţa de a fi protejaţi de îngeri.
Psalm 91:10-11 ‘De aceea, nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul
tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale.’
Dumnezeu îi avertizează deasemenea pe cei ce încă mai cred într-o religie amestecată cu filozofia
greacă, a cărei sursă este Diavolul. (Citiţi toate avertismentele din Apocalips 18:1-4)
Apocalips 18:4 ‘Ieşiţi din mijlocul ei poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi
loviţi cu urgiile ei!’
Îngerii nu sunt duhurile celor morţi, ci sunt slujitorii Dumnezeului Celui viu, lucrând azi în lume
pentru a-i ajuta pe cei ce încearcă să trăiască conform voinţei lui Dumnezeu.

Nu mai fi trist
Durerea sufletească nu este o boală. Această durere e sănătoasă. Aceste afirmaţii pot părea ciudate,
dar sunt adevărate. Trăim într-o societate care oferă medicamente pentru o relaxare imediată, pentru
indigestie, pentru insomnie, pentru dureri de cap, pentru stres. Alţii cred că dacă ai probleme de sănătate, ai
nevoie de o vacanţă.
Durerea sufletească este privită la fel. Oamenii spun că, dacă nu eşti suficient de tare pentru a te opri
din plâns, trebuie să mergi la un medic pentru o consultaţie. Alţii sugerează că ar fi bine să mergi să stai cu
familia, sau să-ţi iei o vacanţă. Ei spun că n-ar trebui să stai acolo unde eşti nefericit şi că o vacanţă ţi-ar
ajuta să treci peste necaz. Alţii, în încercarea lor de a te ajuta, ar dori să îndepărteze toate amintirile despre
cei iubiţi. După înmormântare, familia încearcă să te ducă acasă. Toate aceste măsuri nu fac decât să-ţi
prelungească durerea. La un moment dat, fiecare suferim, dar trebuie să trecem peste aceasta. Această
suferinţă este un proces, nu o boală. Societatea îşi exprimă în mod constant dorinţa de fericire. Oamenilor le
este greu să se descurce cu cineva care este nefericit. Dacă nu suportăm suferinţa la momentul respectiv,
vom suferi mai târziu. Suferinţa este atât de naturală încât nu va dispărea până când nu o vom înfrunta.
Suferinţa este un tunel trist la capătul căreia zărim o luminiţă. Poate că nu pare aşa, dar acest sentiment este
firesc. Învaţă să te obişnuieşti cât mai bine, având în vedere locul în care te afli în acest tunel.
Fiecare trecem peste suferinţă în felul nostru. În exclusivitate este o experienţă individuală. Prietenii
binevoitori spun adesea ‘De acum ar trebui să încetezi cu plânsul’ sau ‘E timpul să te descurci şi singur.’ De
multe ori ne vorbesc despre cineva care şi-a început munca imediat, sau despre cineva care s-a recăsătorit şi
îşi continuă viaţa, iar altcineva a devenit consilier pentru persoane care suferă de singurătate. Dar pentru
tine, lacrimile încă sunt amare şi fierbinţi. Te întrebi dacă nu cumva îţi pierzi minţile sau dacă viaţa va
înceta vreodată a mai fi confuză. Iată câteva moduri sănătoase şi fireşti de a te descurca cu pierderea.
În primul rând ai nevoie de un grup de susţinători. Aceştia sunt oameni pe care i-ai mai întâlnit şi care, la
rândul lor au pierdut pe cineva. Înţelegeţi-vă să vă întâlniţi o dată pe săptămână pentru a le povesti
experienţele tale. Invită-i pe unii dintre ei la o gustare. S-ar putea ca unii să dorească a-ţi împărtăşi unele
lucruri. Adună câţiva prieteni în jurul tău, pentru a nu-l copleşi pe unul cu durerea ta. trebuie să-ţi
construieşti un anturaj nou, aşa că acceptă riscul de a-ţi face noi prieteni. Mergeţi împreună la cumpărături.
Fă o excursie într-un loc nou. E greu să faci aceste lucruri, dar merită.
 Nu fugi de suferinţă. E posibil să fi atât de ocupat încât să nu-ţi laşi mintea şi trupul să conştientizeze
nefericirea. Nu poţi să-ţi înăbuşi durerea pentru totdeauna. Dacă încerci să faci aceste lucruri, se spune că
anumite probleme fizice apărute din cauza slabei funcţionări a sistemului imunitar pot lua mai târziu locul
lacrimilor care ar fi trebuit să curgă.
 Nu încerca să îndepărtezi prea repede toate lucrurile celui iubit. S-ar putea ca după şase luni să doreşti
să-i revezi anumite obiecte şi să le atingi cu dragoste. Durerea e mai mare dacă le-ai trimis prea repede la un
magazin de mâna a doua. La început, lucrurile sunt prea confuze ca să iei decizii rapide. Ceea ce crezi că
acum nu are nici o valoare, într-un timp foarte scurt poate fi amintirea cea mai semnificativă din relaţia

voastră. Poate că e pompa de la maşină sau un stilou fără clamă. Uneori familia încearcă să te ajute făcând
totul atât de repede încât, poate fără ştirea ta, lucrurile care ar fi însemnat comori din trecutul tău, au fost
aruncate la gunoi. Nu lăsa aceste lucruri să se întâmple.
 Ce se întâmplă cu lacrimile? Lacrimile reprezintă modul în care corpul se împacă cu tristeţea. Se spune
că lacrimile de tristeţe sunt încărcate cu toxine, ca reacţie a corpului la durere. Dacă lacrimile sunt lăsate să
curgă, atunci beneficiile sunt mari, deoarece toxinele ar putea fi periculoase dacă nu sunt eliminate din
organism. Nu trebuie să-ţi laşi lacrimile să curgă pentru, pentru că poate nu întotdeauna ai motiv să plângi,
ci doar simţi că nu te poţi stăpâni. În acest caz, caută-ţi un loc ferit şi lasă-ţi lacrimile să curgă pentru câteva
minute. Nu încerca întotdeauna să le asociezi cu vreun motiv; de multe ori e tristeţea trupului. Pentru a
plânge împreună cu cineva înseamnă a le căuta lacrimilor un motiv, o explicaţie. Aceasta poate să fie cea
adevărată.
Merită să-ţi ţii un jurnal pentru suferinţa ta. Poţi să-i spui acestuia toate secretele, toate regretele, toate
temerile, toate neputinţele şi supărările tale împotriva unor fapte sau a unor oameni. Exprimându-ţi
sentimentele prin cuvinte, poţi să îndepărtezi durerea din sufletul şi trupul tău. Mai târziu, când vei citi
aceste însemnări, s-ar putea să-ţi dai seama că ai avansat mai mult decât dacă nu ai fi făcut nimic.
 În timpul suferinţei eşti considerat ca având un ‘trup trist.’ Aceasta înseamnă că eşti mai sensibil şi
trebuie să ai grijă de tine. Chiar dacă nu ai chef, fă o plimbare, asigură-te că ai legume şi fructe proaspete,
iar dacă totuşi nu ai poftă de mâncare, ia unele vitamine. E posibil ca în primul an să treci prin mai multe
gripe şi răceli. Acest lucru e chiar normal şi face parte din tunelul tristeţii.
Cât timp durează această stare? Oricum, e necesară o perioadă de aproximativ un an. În acest timp,
sunt zile de naştere, aniversări, amintirea lucrurilor pe care le-aţi făcut împreună anul trecut. La un an de la
funeralii, se poate ca durerea să reînvie la fel de intensă, de parcă toate s-ar fi întâmplat ieri. Aceasta nu
înseamnă că mergi înapoi. E ceva firesc să se întâmple aşa. În acest timp e bine dacă poţi scoate toate
scrisorile, vederile care v-au legat, să te uiţi peste ele, să citeşti vechile jurnale, să te uiţi la fotografiile dragi.
Lacrimile vor curge iarăşi din plin, dar fiecare perioadă de plâns e binefăcătoare. În felul acesta, tristeţea ta
e înlăturată, dar ocupă un nivel inferior.
CAPITOLUL VI
Marile catedrale creştine ale lumii reprezintă adesea picturi ce reprezintă ororile iadului. Unele
dintre ele sunt prezentate chiar înaintea celor ce vin să se roage. Iată câteva exemple: “O femeie
blestemată luată de Diavol”, “Judecata de apoi,” “Hristos blestemându-l pe cel pierdut”, “Torturile
celor blestemaţi”- şi o sculptură în lemn găsită în catedrala din Worcester – “Doi diavoli prăjind un
suflet în focul iadului.” Acestea nu sunt decât câteva exemple ale portretizării iadului. Să fii torturat
fără încetare trebuie să fie reprezentarea logică a pedepsei dacă suntem încredinţaţi că avem un
suflet nemuritor. În cazul în care accepţi această doctrină, eşti aproape mort din cauza torturii, iar
acest cerc al suferinţei continuă la nesfârşit.
Mintea umană nu poate înţelege conceptul de durere ‘veşnică’ şi totuşi acest subiect e interesant pentru
mulţi. Inima omenească se revoltă împotriva unei astfel de învăţături. Dacă ai crede acest lucru, ai fi distrus
la gândul că cel drag este într-o asemenea situaţie – torturat de Dumnezeu la nesfârşit într-un loc făcut
anume pentru aşa ceva. Viitorul păcătoşilor este un larg subiect de gândire pentru Biserica Reformată şi
asociaţiile de credincioşi. În comunitatea Anglicană, acest subiect este pus în discuţie. În trecut, cei ce
propovăduiau focul iadului, foloseau acest concept pentru a-i creştina pe oameni cu ajutorul fricii. Focul cel
veşnic continuă să fie un subiect de discuţie. Cei ce îl învaţă, cred că este învăţat de Biblie, iar cei ce nu-l
acceptă, sunt acuzaţi că ar ‘îndulci’ învăţătura Bibliei pentru a adopta un creştinism mai accesibil.
Deci, întrebarea este – Ce se întâmplă cu păcătoşii?
Aceşti oameni sunt descrişi în mod variat ca fiind haini, nelegiuiţi, blestemaţi, răi sau pierduţi.
În creştinism, ne întâlnim cu patru învăţături:
1.
Sufletul unei persoane nelegiuite va merge în iad pentru a fi torturat o veşnicie.
2.
Dumnezeu îi va ierta pe aceşti oameni indiferent de credinţa lor despre El şi vor trăi împreună cu El
o veşnicie.
3.
Mai întâi vor merge în foc pentru ca mai întâi să fie purificaţi.
4.
Vor fi nimiciţi ca şi când nu ar fi existat.

Trebuie să vedem de unde vin aceste învăţături. Răspunsul adevărat devine mai clar atunci când este
cunoscut fondul istoric.
Originea focului iadului în învăţătura creştină.
Conceptul conform căruia în noi există un suflet nemuritor a devenit o doctrină ‘creştină’ la sfârşitul
secolului al II-lea după Hristos. Încă înainte de naşterea lui Hristos, învăţăturile cu privire la existenţa
iadului erau întâlnite în învăţătura greacă, filosoful Plato (427-247 î. e.n) fiind unul dintre susţinătorii ei de
frunte. Învăţătura cu privire la un loc de pedeapsă veşnică este consecinţa normală a credinţei cu privire la
un suflet veşnic. În jurul anului 187 e.n, era cunoscut faptul că odată ce avem o viaţă, trebuie s-o trăim, iar
aceasta nu s-a sfârşit nici în această lume şi nici în cealaltă. În ceea ce priveşte continuitatea ei nu avem de
ales, chiar dacă ne-am sinucide, ea nu s-ar sfârşi.
La sfârşitul secolului al II-lea, creştinismul a început să împletească învăţătura Cuvântului cu
raţionamentele speculative ale filozofiei greceşti. Cuvinte şi fraze de tipul: ‘continuitatea fiinţei’, ‘existenţa
perpetuă’, ‘incoruptibilitatea trupului’, au început să fie folosite tot mai des în aşa numitele scrieri creştine.
Acestea îşi au originea cu mult înainte de naşterea lui Isus, în învăţătura filozofului grec Plato. Alte fraze
folosite des erau următoarele: ‘sufletul este nemuritor prin el însuşi’ şi ‘nemurirea naturală.’ Aceste teorii
erau propovăduite ca fiind de la Dumnezeu. Aceste idei îşi au originea în filozofia greacă şi nicidecum din
inspiraţia divină. Ele nici nu există în Biblie. Conform Enciclopediei Britanice, Athenagorus este numele
creştinului care ar fi introdus în creştinism conceptul de ‘suflet veşnic’ deschizând în felul acesta calea
pentru învăţăturile chinurilor veşnice, dar păcătoase. Aceste învăţături au fost introduse la o sută şi mai bine
de ani după moartea apostolilor, iar originea lor aşa cum a amintit venea din filozofia greacă. Apostolii au
predicat în mod constant că moartea nu este decât un somn urmat de învierea din morţi. Conducătorii
timpurii ai bisericii – Clement, Ignatius, Hermas, Policarp, şi alţii credeau de asemenea că moartea e un
somn, predicau faptul că cei morţi vor fi distruşi pentru totdeauna de foc – pedeapsa lor fiind nimicirea
completă.
Aceşti conducători nu predicau despre un suflet veşnic care va fi torturat în focul iadului pentru
totdeauna. În jurul anului 240 e.n, Tertulian din Cartagina a început să predice despre existenţa unui suflet
veşnic. El este acela care a adăugat un aspect logic. El predica despre tortura veşnică a sufletelor celor
pierduţi ca fiind paralelă cu binecuvântările pe care le primeau cei mântuiţi, fără ca aceştia să mai aibă parte
de somnul morţii care trebuie să urmeze această viaţă. Aceasta se întâmpla în perioada în care mulţi creştini
erau arşi pentru credinţa lor, iar pentru ei era mai uşor să înfrunte moartea prin prisma faptului că
persecutorii lor vor fi condamnaţi la ardere veşnică în iad ca răsplată pentru persecuţiile impuse altora.
Începând cu secolul al III-lea, a urmat o intensificare a întunericului spiritual datorat infiltrărilor în
creştinism a conceptelor ‘logice’ din filozofia greacă, până când, în Evul Mediu întunecat, lumina
Cuvântului lui Dumnezeu a fost aproape acoperită. La începutul acestor timpuri, au fost făcute primele
încercări pentru crearea unui set de crezuri. Nu este de mirare că focul veşnic al iadului şi nemurirea
sufletului făceau parte din acestea. Acele timpuri au fost începutul unor crezuri susţinute şi astăzi de mulţi
creştini. Veşnicia iadului a rămas o doctrină obişnuită a religiei creştine până în ziua de astăzi. nu este
bazată pe Biblie, dar pe filozofie. Pentru susţinerea şi adoptarea acestor filozofii greceşti în creştinism, au
fost adăugate versete biblice.
În cele din urmă, sub influenţa lui Augustin, 430 e.n, conceptul de tortură veşnică a fost acceptat în
unanimitate de către Biserica Romano-catolică. Învăţătura lui susţinea faptul că sufletele erau nemuritoare
iar în consecinţă, cei nemântuiţi aveau parte de focul şi pedeapsa veşnică imediat după moarte.
Purgatoriul şi locurile de purificare
Alţi filozofi păgâni împreună cu câţiva poeţi contemporani respingeau învăţătura nemuririi şi au
dezvoltat ideea unui loc unde trupul era purificat prin foc, iar la sfârşitul acestei purificări, acesta îşi găsea
odihna. Aceasta era calea de mijloc între rai şi iad. Originea acestui concept se află în învăţătura persană. De
acolo a trecut la unele grupuri evreieşti de unde a fost adoptată în doctrina creştină.
Îşi are originea şi în gândirea gnostică, conform căreia corpul, carne şi materie, este necurat şi prin urmare
trebuie să fie purificat prin foc altundeva. Dar, trupurile pot fi dezgropate pentru a putea fi examinate aşa că
teoria conform căreia ele sunt mutate nu poate fi valabilă.
În Egipt se putea întâlni o practică asemănătoare, cu rugăciuni şi slujbe pentru cei morţi şi plăţi
făcute preoţilor pentru ca aceştia să se roage pentru cei morţi. Ideea unui loc asemenea purgatoriului nu-şi

are originea în Biserica Creştină, ci în vechile religii păgâne. Bazele acestei învăţături cu privire la iadul
veşnic au fost introduse în creştinism de către Augustin. Doctrina purgatoriului a fost adăugată mult mai
târziu şi apoi confirmată de către papa Grigore cel Mare, în jurul anului 582. Purgatoriul nu putea fi susţinut
de Canonul Bibliei, însă a fost căutat suport în cărţile apocrife, care susţin această nouă idee.
O învăţătură asemănătoare îşi are originea şi în credinţa musulmană şi iudaică. Oamenii erau văzuţi ca fiind
‘buni’, ‘răi’ şi ‘de mijloc.’ Se credea că în cazul în care păcatele unui om care a murit nu erau aşa de mari,
puteau fi purificate prin durere şi tortură ca o pregătire pentru fericirea cerească. În anul 1439, doctrina
purgatoriului însoţită de rugăciuni şi slujbe pentru morţi care chiupurile ar reduce anii de suferinţă a celor
aflaţi în acel loc a fost acceptată de lumea catolică occidentală – Italia, Spania, Anglia, Franţa şi a fost
ratificată de către Papa Eugen al IV-lea. Nu era cunoscută şi nici învăţată în creştinismul din răsăritul
Europei, care nu era sub influenţa Romei. Uneori este predicată ideea cum că şi cei buni merg în asemenea
locuri pentru timp mai scurt aşa încât stricăciunile păcatului să fie îndepărtate din ei iar acest proces poate fi
grăbit prin anumite practici. La sfârşitul acestui timp, cei ce nu pot fi purificaţi pe deplin, sunt trimişi în
iad pentru totdeauna, iar cei buni vor rămâne să se bucure de fericirile din rai.
În felul acesta, raiul şi iadul sunt considerate ca existând în paralel. Aceasta ar însemna că Mântuitorul nu
vedea sfârşitul păcatului şi al mizeriei pentru care a trebuit să vină şi să moară. Deci, în Biblie nu se poate
găsi nici o învăţătură cu privire la existenţa paralelă şi veşnică a binelui şi a răului, aceasta fiind o învăţătură
care îşi are originea în filozofia grecească.
Valdenzii care au fugit în munţi pentru a nu fi atinşi de ereziile care luaseră proporţii în Biserica
Romano-catolică şi pentru a scăpa de persecuţiile cu care aceasta îi ameninţa pe oponenţii ei, predicau
moartea ca pe un somn şi distrugerea prin foc a celor nelegiuiţi la învierea lor. Inchizitorii lor au declarat că
ei respingeau în totalitate purgatoriul. De asemenea, Chatarii şi Husiţii respingeau ideea de iad, iar astfel,
prin învăţăturile lor ei au deschis calea reformatorilor de mai târziu.
Reformatorii
Pentru că pe timpul lor, învăţătura cu privire la indulgenţe a devenit foarte răspândită, iar aceasta se afla în
legătură cu doctrina purgatoriului şi a iadului, reformatorii au respins cu tărie aceste crezuri. Indulgenţele
erau plăţi făcute preoţilor pentru a scurta perioada de purificare în purgatoriu.
Wycliffe învăţa că moartea este un somn inconştient, la fel ca şi Luther şi Tyndale mai târziu. Ei nu au
predicat nici despre iad, cu atât mai puţin despre purgatoriu. Ei învăţau că ‘oamenii sunt suflare în trupuri’
şi nu ‘suflete în trupuri.’
Totuşi, Calvin învăţa că cei păcătoşi merg în locurile de osândă veşnică, dar a respins ideea purgatoriului.
Prin urmare, bisericile reformate, îşi menţin credinţa într-un suflet veşnic, dar resping teoria purgatoriului.
Învierea şi iadul
Cum se împacă conceptul unui foc veşnic al iadului cu învăţătura biblică a învierii? De-a lungul secolelor a
avut loc un amestec între învăţăturile biblice cu cele laice. Se ştia că Biblia vorbeşte despre o înviere
precum şi despre moarte prin ardere. Compromisul în învăţătură ar fi acela al ‘trupului înviat ce se reuneşte
cu sufletul şi apoi ambele sunt torturate în focul veşnic.’
Athenagorus învăţa că nici o persoană nu poate muri pentru veşnicie; viaţa e a noastră
pentru totdeauna. Afirma că am fost dotaţi cu inteligenţă doar cu scopul de a ne continua viaţa – chiar şi în
Iad. De asemenea a afirmat că trupul îi e dat sufletului, iar noi suntem născuţi în această lume pentru a trece
prin viaţă ca două entităţi diferite. Acestea două sunt separate prin moarte, dar ele se vor reuni la înviere. El
afirma că pedeapsa trebuie dată pentru a pedepsi păcatele făcute în trup, iar acesta trebuie să sufere. În
perioada în care sufletul este separat de trup, trupul se află în mormânt. El a predicat cu tărie că Dumnezeu
ne-a creat ca să trăim, şi vom trăi o veşnicie chiar dacă aceasta va fi una de osândă.
Care este soarta celor nelegiuiţi?
Teologul Origenes din Alexandria a dezvoltat o altă teorie cu privire la soarta celor răi. El pretindea
că cei păcătoşi vor fi iertaţi şi reabilitaţi, iar în final toţi vor fi mântuiţi. Aceasta va fi o mântuire universală.
Unii dintre urmaşii săi pretindeau că şi Satana va fi mântuit.
Episcopul Irineus afirma că cei nelegiuiţi vor fi distruşi. Toate urmele păcatului vor fi înlăturate de
un foc mistuitor.
Sunt vehiculate 4 învăţături privitoare la soarta celor nelegiuiţi:
1.
Osândă veşnică.

2.
Un iad veşnic dar care are şi un loc de purificare pentru acei care nu sunt chiar atât de răi.
3.
Reabilitarea tuturor
4.
Distrugerea totală prin foc a tot ce este rău.
Aceste puncte de vedere diferite ne prezintă patru variante diferite cu privire la soarta celor ce nu vor fi
mântuiţi. Cu toţii avem un sens al dreptăţii. Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptăţii iar dreptatea Sa este
împletită cu milă. Astăzi, dezbaterea privitoare la acest subiect continuă cu aceeaşi înverşunare ca în timpul
bisericii primare. Ce putem noi să credem? Pentru a găsi un răspuns, trebuie să căutăm în Cuvântul lui
Dumnezeu. Biblia vorbeşte despre iad şi foc, dar de asemenea despre nimicire şi cenuşă.
Cum pot fi rezumate toate acestea?
Această broşură va prezenta principiile pe larg, dar o broşură suplimentară ‘Vă rog explicaţi…’ va analiza
în detaliu acele versete sau părţi ale Scripturii care au nevoie de răspunsuri mai detaliate.
Înainte de toate, Biblia spune foarte clar că nimeni, fie bun sau rău nu are un suflet care să supravieţuiască
morţii şi să trăiască veşnic într-un alt loc. Broşurile anterioare au arătat că fiinţa umană e un tot unitar. Nu
există nici o ‘Scânteie divină’ în ea însăşi care să aibă nemurirea în ea însăşi într-un mod independent.
Acesta este un concept păgân care a fost adăugat doctrinei creştine încă din perioada timpurie a filozofilor
gnostici. Biblia, care este Cuvântul lui Dumnezeu, ne învaţă că toţi oamenii merg în mormânt pentru a se
odihni până la momentul învierii din morţi.
Iată câteva versete care vorbesc despre două feluri de oameni – un prinţ şi un număr de criminali –
criminalul, adulterul şi hoţul. Aceste versete ne spun că şi prinţul se duce în mormânt la fel ca şi ceilalţi.
Toţi sunt îngropaţi în pământ pentru a fi mâncaţi de viermi. Cei nelegiuiţi nu merg în focul iadului.
“Alţii sunt vrăjmaşi ai luminii, nu cunosc căile ei, nu umblă pe cărările ei. Ucigaşul se scoală în revărsatul
zorilor, ucide pe cel sărac şi lipsit, şi noaptea fură. Ochiul preacurvarului pândeşte amurgul: ‘Nimeni nu
mă va vedea,’ zice el, şi îşi pune o maramă pe faţă. Noaptea sparg casele şi ziua stau închişi; se tem de
lumină…Cum sorb seceta şi căldura apele zăpezii, aşa înghite locuinţa morţilor apele zăpezii, aşa înghite
locuinţa morţilor pe cei ce păcătuiesc. Pântecele mamei îl uită, viermii se ospătează cu el, nimeni nu-şi mai
aduce aminte de ei!…S-au ridicat; şi într-o clipă nu mai sunt, cad, mor ca toţi oamenii, şi sunt tăiaţi ca
spicele coapte.” “Şi amândoi adorm în ţărână, amândoi sunt mâncaţi de viermi.” Iov 24:13-24. Iov
21:26.
Imediat ce nelegiuiţii au murit şi au fost puşi în mormânt, trupurile lor încep să se descompună şi iar ţărână,
după cum se întâmplă şi cu ceilalţi oameni. Nu se duc nicăieri. Rămân în locul unde au fost înmormântaţi
sau unde le-a fost împrăştiată cenuşa.
“Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire.” Psalm 1:6.
“Dar cei răi pier…” Psalm 37:20.
“Căci iată că cei ce se îndepărtează de Tine, pier.” Psalm 73:27.
“Încă puţină vreme, şi cel rău nu va mai fi…” Psalm 37:10.
“…candela celor răi se stinge.” Proverbe 13:9.
“Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni va pieri.” Proverbe 19:9
“Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor, va fi zdrobit deodată şi fără leac.” Proverbe 29:1.
Nicăieri în Biblie nu stă scris că cei după moarte, nelegiuiţi se vor duce în focul iadului. Totuşi, Biblia ne
vorbeşte despre nimicirea totală prin foc. Focul este biblic şi nu mitologic. Iar acel foc nu va veni odată cu
moartea, dar la sfârşitul lumii. Falsitatea încearcă să fie întotdeauna alături de adevărul Bibliei şi de aceea,
creează confuzie.
Care este soarta celor păcătoşi?
Chiar şi apostolul Petru a pus această întrebare –
“Care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?” 1 Petru 4:17.
Biblia ne dă răspunsul:
“Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi
va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură? Maleahi 4:1
Acest verset ne spune că cei răi vor fi nimiciţi de foc odată pentru totdeauna. Ei nu vor arde într-un foc
veşnic. Vor fi nimicite atât rădăcinile cât şi ramurile, iar nimicirea lor va fi totală. Despre viţă şi despre
ramurile ei, Domnul Hristos a spus că ramurile uscate care sunt îndepărtate de butuc vor fi adunate pentru a
fi arse.

“Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi,
mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard.” Ioan 15:6
Domnul Isus ne oferă mai multe amănunte despre acelaşi subiect:
“Acela Îşi are lopata în mână, îşi va curăţi cu desăvârşire aria, şi Îşi va strânge grâul în grânar;
dar pleava o va arde într-un foc care nu se va stinge.” (un foc pe care nimeni nu va putea să-l stingă) Matei
3:12
Observaţi că pleava va fi arsă în foc. Dacă ceva este ars, înseamnă că a dispărut. Focul va fi de
nestins. Îşi va face lucrarea sa, dar o va şi termina.
“Ţarina este lumea; sămânţa bună, sunt fii Împărăţiei; neghina, sunt fii Celui rău. Vrăjmaşul care
a semănat-o este Diavolul; secerişul este sfârşitul veacului; secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge
neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor
smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, care sunt pricină pe păcătuire, şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea,
şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” Matei 13:38-42.
Evanghelia nu spune că chinul lor va fi veşnic. Este o realitate faptul că va exista o reacţie faţă de focul
nimicitor, dar acesta ca şi oricare altul, va avea un sfârşit după ce îşi va termina lucrarea.
Când se vor întâmpla toate acestea? La sfârşitul lumii şi în nici un caz imediat după moarte. Acesta va fi
un foc aprins de Dumnezeu pentru curăţirea lumii. În acest moment, el nu arde undeva, într-un loc. Va veni,
după seceriş, atunci când grâul curat va fi în siguranţă în hambarele cereşti. Atunci, pleava şi buruienile vor
fi distruse pentru a lăsa un pământ curat, purificat.
“Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit.” Apoc. 20:9
“Oricine n-a fost scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.” Apocalips 20:15.
“Iazul de foc este moartea a doua.” Apocalips 20:14.
“Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinători la idoli, şi toţi
mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”
Apocalips 21:8
“Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din
apă şi cu ajutorul apei, şi că lumea de atunci a pierit prin ele înecată de apă. Iar cerurile şi pământul de
acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor
nelegiuiţi.” 2 Petru 3:5-7.
În aceste versete este arătat limpede că sfârşitul celor răi va fi prin foc aşa cum în timpul lui
Noe, Dumnezeu a distrus lumea printr-un potop de apă.
“Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pământ uscat, a murit.” Geneza
7:22.
În scrierile lor, atât David, în cartea Psalmilor, cât şi profetul Isaia în cartea sa, prezintă în mod
grafic răsplata celor păcătoşi. Ei vorbesc despre foc şi pucioasă, ca în alte versete, dar vorbesc de asemenea
şi despre o furtună cum n-a mai fost niciodată, care îşi măreşte furia prin puterea curăţitoare a focului.
“Peste cei răi, plouă cărbuni, foc şi pucioasă: un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte.”
Psalm 11:6.
“De la Domnul oştirilor va veni pedeapsa, cu tunete, cutremure de pământ şi pocnet puternic, cu
vijelie şi furtună, şi cu flacăra unui foc mistuitor.” Isaia 29:6.
Focul se va stinge după ce-şi va termina lucrarea. Nu va mai rămâne urmă de păcat sau nelegiuire.
Ceea ce este distrus dispare în totalitate. Ceea ce mai rămâne este cenuşa.
“Căci veţi călca în picioare pe cei răi, căci vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe
care o pregătesc Eu, zice Domnul.” Maleahi 4:3
Dumnezeu a făcut deja acest lucru, dar pe o scară mai mică, cu Sodoma şi Gomora. Totul,
inclusiv locuitorii au fost distruşi, şi focul s-a stins. Au fost nimiciţi şi arşi. Dumnezeu a trimis aceste focuri
şi le-a notat în Cuvântul Său ca pe o avertizare. Se va întâmpla din nou.
“Dar în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut pe toţi. Aşa
va fi şi în ziua când se va arăta Fiul omului.” Luca 17:29,30.
Lot a plecat să trăiască în acele locuri pentru că erau foarte fertile.
“Lot şi-a ridicat ochii, şi a văzut că toată Câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de
a nimici Domnul Sodoma şi Gomora până la Ţoar, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului.”
Geneza 13:10.

Dumnezeu i-a avertizat mai dinainte pe locuitorii acestor cetăţi că, datorită nelegiuirii lor vor fi
nimiciţi. Împreună cu cetăţile lor.
“Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la Domnul din
cer. A nimicit cu desăvârşire cetăţile acelea, toată Câmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor, şi tot ce creştea pe
pământ.” Geneza 19:24,25.
Un alt verset interesant poate fi întâlnit în Iuda 7.
“Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit
după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.”
“Avraam s-a sculat a doua zi dis de dimineaţă, şi s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului. Şi-a
îndreptat privirile spre Sodoma şi Gomora, şi peste toată Câmpia; şi iată că a văzut ridicându-se din
pământ un fum, ca fumul unui cuptor.” Geneza 19:27-28.
“…păcatul Sodomei, care a fost nimicită într-o clipă…” Plângeri 4:6
Păcătoşii care au rămas în cetăţile amintite au suferit un foc veşnic care, după cum se relatează a durat
câteva clipe. Acele focuri nu mai ard acum. Ceea ce au suferit păcătoşii a fost consecinţa focului şi a
furtunii de pucioasă. Ei au fost nimiciţi, au devenit cenuşă, dar rezultatul se vede până astăzi. nu au fost duşi
altundeva să-şi continue suferinţa şi să fie pedepsiţi o veşnicie. Această istorie ne este dată ca pildă, aşa
încât asemeni lui Lot să ieşim din păcat şi să evităm focul nimicitor. Efectele acelui foc au fost veşnice.
Păcătoşii acelor cetăţi împreună cu tot ceea ce avea legătură cu ei au fost nimiciţi într-o clipă de puterea
focului. A fost un cuptor uriaş. Lucrarea acelui foc a fost terminată iar nouă ne-a rămas doar istoria cetăţilor
şi a locuitorilor ei nelegiuiţi. Ca o descriere a perversiunilor lor, în zilele noastre se mai foloseşte cuvântul
‘sodomie.’ De asemenea, cei care au fost nimiciţi de apele potopului “aveau întocmirile gândurilor din
inima lor îndreptate în fiecare zi numai spre rău.” Geneza 8:5.
Când Dumnezeu Îşi trimite pedepsele Sale peste cei păcătoşi, aceştia sunt distruşi. Pedepsele Lui nu
sunt nesfârşite. Cei care ard, nu vor mai continua să trăiască. Din ei nu va mai rămâne decât cenuşa. Focul
îşi va îndeplini lucrarea, iar rezultatele vor fi veşnice.
Învăţătura Domnului Isus cu privire la osândirea celor nelegiuiţi
Şi Domnul Isus a vorbit despre un timp în care călcătorii de lege vor fi pedepsiţi. Ioan 5:28,29.
“Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi din morminte vor auzi glasul Lui, şi
vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru
judecată.” Domnul Isus a dat un puternic exemplu a unui caz pe care El însuşi îl consideră vrednic de
pedeapsă.
“Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac; ci este vinovat de un păcat
veşnic.” Marcu 3:29.
Valea Hinom, cunoscută şi cu numele de Gheena.
În anumite versiuni ale Bibliei, cuvântul ‘gheena’ este tradus sub forma ‘iad.’ Acesta este un alt exemplu
folosit de Biblie pentru descrierea focurilor care îi vor distruge pe cei răi. Unul dintre ele este focul din
valea Hinomului, sau iadul de foc. De aici vine expresia ‘focul iadului.’
Valea Hinomului se afla la sud-este de Ierusalim. A fost o vale frumoasă, cu grădini cultivate, palate
şi case de vară ale celor bogaţi. Împăratul Solomon avea aici o grădină regală. Dar, mai târziu, printre aceşti
copaci au fost aşezaţi idoli şi într-o zonă numită Tophet erau sacrificaţi prin ardere copii pe altarul lui
Moloh în moduri prea oribile pentru a fi descrise şi trupuşoarele lor erau îngropate sau arse în foc în cinstea
idolilor. Practicile oculte şi idolatria spirituală acompaniau aceste ritualuri. Acesta a devenit locul unde cei
vii se închinau morţilor şi prin spiritism, intrau în legătură cu duhurile celor decedaţi. (2 Cronici 33:6)
Această vale a ajuns să fie urâtă de Dumnezeu care a făgăduit că va o va nimici prin focul Său. Aceasta a
ajuns să reprezinte focul judecăţii şi mâniei lui Dumnezeu, manifestat prin nimicirea celor nelegiuiţi.
“Suflarea Domnului îl aprinde ca un şuvoi de pucioasă.” Isaia 30:33
Practicile nelegiuite prin care copiii erau jertfiţi idolilor au fost oprite de către regele Iosia. El a tăiat copacii
şi a pustiit grădinile, transformând întreaga vale în depozitul de gunoi al Ierusalimului. În Ieremia 7:32,
Dumnezeu a proorocit că, datorită practicilor idolatre care aveau loc în acea vale, ea va deveni locul de
măcel al numeroaselor războaie din Ierusalim, iar trupurile vor fi aruncate în valea Hinomului. Trupurile
moarte ale evreilor, perşilor, grecilor şi romanilor au fost aruncate în această vale, profeţia împlinindu-se în
mod literar.

Atunci când Biblia vorbeşte despre a fi aruncat în întunericul unde va fi plânsul şi scrâşnirea
dinţilor, se referă la a fi aruncat în valea Hinomului.
Care este înţelesul expresiei – ‘focul iadului’?
În timpul Domnului Isus, valea Hinomului încă era locul unde gunoaiele din cetate erau depozitate pentru a
fi arse, iar focul ardea în permanenţă pentru a preveni răspândirea bolilor infecţioase. Acesta nu se stingea
cât timp exista gunoi care să fie ars. Dar, în zilele noastre, valea Hinomului nu mai arde. Focul s-a stins
atunci când mizeria a fost prefăcută în cenuşă. Atunci când domnul Isus a vorbit despre focul iadului, este
menţionat că s-a folosit de această expresie de 10 ori, El le îndrepta atenţia către focurile din valea
Hinomului pe care ei le ştiau din viaţa de fiecare zi, amintindu-le că focul nu se va stinge până când gunoiul
nu se va termina. Ei au înţeles aceasta.
Iacov a făcut de asemenea o referire la focurile din valea Hinomului atunci când se referea la focul
pe care îl poate aprinde omul prin nestăpânirea limbii. Iacov 3:6
Rezultatul focurilor judecăţii lui Dumnezeu
Atunci când Dumnezeu va termina de curăţit pământul, va face toate lucrurile noi. Nimic nu va mai rămâne
din păcat sau din păcătoşi. Acestea vor dispărea şi toate vor fi noi. Accentul Bibliei pe ‘focul iadului’ este
pus pe consecinţele focului şi nu pe foc însuşi. Rezultatul focului este că tot ceea ce este rău va fi nimicit de
foc pentru totdeauna. Acesta se va sfârşi. Tot ceea ce este rău va fi transformat în cenuşă, incluzându-i şi pe
oamenii care nu s-au îndepărtat de întinarea păcatului. Binele şi răul nu pot exista împreună.
Plata păcatului este moartea – prin foc.
Principiul Bibliei este ‘Plata păcatului este moartea.’ Moartea înseamnă starea de necunoştinţă totală,
putrezirea trupului, eliminarea gândirii şi a personalităţii. De aceea, Dumnezeu spune că toţi acei care sunt
împotriva Sa şi sunt neascultători faţă de Cuvântul Său, vor avea ca răsplată moartea la vremea în care
Dumnezeu îi va răsplăti pe cei răi. Toţi cei nelegiuiţi îşi vor primi răsplata în acelaşi timp. Pământul va fi un
lac de foc în care diavolul împreună cu toţi îngerii căzuţi şi oamenii nelegiuiţi vor fi daţi flăcărilor. Mulţi
sunt îngrijoraţi cu privire la soarta lumii şi a mediului înconjurător. La fel de interesat este şi Dumnezeu şi
va rezolva această problemă când îi va nimici pe cei păcătoşi şi va curăţi pământul care odată era foarte
frumos.
“…să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!” Apocalips 11:18
Nu va fi o a doua şansă
Biblia ne spune clar că alegerea noastră pentru Dumnezeu sau împotriva Lui trebuie să fie făcută în această
lume, aici şi acum. Biblia nu vorbeşte despre o a doua şansă, sau despre un timp în care toţi oamenii vor fi
schimbaţi şi reîntorşi spre Dumnezeu. Teoriile care s-au strecurat în lumea creştină cu privire la acest
subiect sunt speculaţii şi filozofii omeneşti. Ele ne dau o imagine mai plăcută decât a judecăţii şi amorţii,
dar o a doua şansă nu este decât o speranţă deşartă. Originea ei se află în gândirea filozofilor greci. Când
Domnul Isus a venit, S-a adus ca jertfă desăvârşită pentru noi şi acum este Marele nostru preot în ceruri,
făcând mijlocire pentru noi, pentru a fi curăţiţi de păcat în această viaţă.
Dacă Dumnezeu ar putea face mai mult în viitor, de ce nu ar face acum pentru noi şi ar opri mizeria
care ne înconjoară în lumea de azi?
În concluzie:
Nu există un foc veşnic al iadului împreună cu o tortură veşnică.
Nu există purgatoriul.
Nu este valabilă învăţătura conform căreia toţi nelegiuiţii ar fi reabilitaţi.
Focul veşnic al iadului şi al chinurilor sale este o mitologie în întregime, care îşi are sursa în
minciuna diavolului, care afirmă că toţi avem suflete nemuritoare. Aceasta înseamnă că plata slujbelor şi
aprinderea de lumânări pentru cei morţi nu au nici o valoare. Cei morţi dorm în mormintele lor sau, cenuşa
lor a fost împrăştiată.
Cei răi vor fi arşi dar nu imediat după moarte, ci după ce vor fi înviaţi din somnul morţii. Atunci îşi
vor primi plata de la Dumnezeu. ei vor fi nimiciţi, toţi odată vor fi transformaţi în cenuşă de către furtuna de

foc şi pucioasă care au fost profeţite. Răutatea nu va mai fi niciodată. Planul Evangheliei va fi îndeplinit iar
păcatul şi păcătoşii nu vor mai exista. Merită să continui mai departe în lucrurile care ştii că sunt rele în
viaţa ta? Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptăţii, dar mila Sa încă ne îndeamnă azi pe fiecare să mergem
la El pentru ca la sfârşitul tuturor lucrurilor să primim ca plată darul vieţii şi nu al morţii.
“Întoarceţi-vă şi abateţi-vă de la toate fărădelegile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire.
Lepădaţi de la voi toate fărădelegile prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o inimă nouă şi un duh nou.
Pentru ce vreţi să muriţi…căci Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. întoarceţi-vă
dar la Dumnezeu şi veţi trăi. Ezechiel 18:30-32
“Căci Domnul se va scula ca la muntele Peraţim şi se va mânia ca în valea Gabaonului, ca
să-Şi facă lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit. Acum, nu batjocoriţi ca
să nu cumva să vi se strângă mai tare legăturile; căci am aflat de la Domnul, Dumnezeul oştirilor, că
nimicirea întregii ţări este hotărâtă.” Isaia 28:21:
Aici vedem că nimicirea este o lucrare pe care Biblia o numeşte ca fiind ‘străină’ de caracterul lui
Dumnezeu. Nu este o lucrare care să-I facă plăcere, dar Biblia ne spune că cel rău va secera ceea ce a
semănat pentru nimicirea altora.

“CÂT DESPRE …???”
Viaţa şi moartea în religiile orientale
În locul unde am lucrat nu de mult, un om mi-a spus că a avut un sfârşit de săptămână neobişnuit.
Ne-a povestim cu şi-a cumpărat locul şi şi-a ales un puiet de arbore. Va fi înmormântat în locul ales de el iar
prietenii îi vor purta sicriul biodegradabil şi îl vor aşeza într-un loc anume, unde va fi plantat arborele
respectiv. Instinctul îi spunea că noi avem viaţă şi fiecare facem parte dintr-o lume a sufletelor şi că atunci
când va muri, duhul său se va uni cu cel al arborelui plantat la mormântul său, iar în felul acesta, ciclul va
avea continuitate. După spusele lui, tocmai şi-a cumpărat o ‘înmormântare verde.’
În Eden, Satana a spus Evei două minciuni:
Prima dată a spus, “Hotărât că nu veţi muri.” Geneza 3:4
A doua oară a spus, “Veţi fi ca Dumnezeu.” Geneza 3:5
Aceasta ar însemna că viaţa va continua la nesfârşit într-un ritm neîntrerupt, iar noi vom putea deveni
asemenea lui Dumnezeu, sau chiar dumnezei. Un zeu nu are nevoie de nici o autoritate care să-i judece
viaţa. Prima minciună a fost analizată în seriile de până acum, dar a doua trebuie examinată mai detaliat
deoarece adesea se leagă de nemurirea sufletului.
Uneori este interpretată ca fiind: ‘scânteia de divinitate interioară,’ sufletul meu este o formă a divinităţii,’
‘tu eşti un Hristos,’ ‘întreaga ta fiinţă este un dumnezeu,’ ‘eşti contopit în întregime cu Dumnezeu,’ etc.
În cartea Viaţa şi învăţăturile Maestrului din Orientul îndepărtat, autorul Bird T. Spalding, din a cărui carte
am citat, specifica faptul că ideea principală a învăţăturilor respective este că Dumnezeu este în noi toţi; toţi
avem aceeaşi viaţă, viaţa lui Dumnezeu. Hristos este Dumnezeu în interiorul fiecăruia dintre noi. Spalding a
mai adăugat: ‘pomul vieţii se află în adâncul sufletului nostru.’ Înmormântările moderne care cuprind şi
plantarea de arbori la mormânt reflectă fascinaţia spirituală de azi în ceea ce priveşte arborii ca parte a unei
lumi spirituale.
În occident, aceste minciuni ale Satanei sunt reflectate prin spiritism. Se afirmă că noi nu avem
nevoie de nici o autoritate exterioară pentru că noi înşine suntem dumnezei şi suntem responsabili de vieţile
noastre. Nu există o autoritate supremă. Putem deveni ceea ce dorim să devenim şi putem să facem ceea ce
vrem să facem. Suntem parte a lumii spirituale şi prin urmare, în această lume suntem dumnezei. Nu avem
nevoie de Legea lui Dumnezeu care să ne înveţe că El este Creatorul şi Stăpânul acestei lumi. În această
învăţătură, nu există o recunoaştere a darului vieţii şi nici a poruncii ‘Să nu ucizi.’ Gândeşte-te la numărul
mare de avorturi care au loc anual. Dacă pentru tine este corect, atunci aşa să fie.
Propoziţiile următoare ne oferă mai multe explicaţii: ‘Tu nu poţi să faci nici o diferenţiere între sufletul
individual şi cel Universal. El va şti că Dumnezeu se află în interiorul lui şi nu numai al lui, dar în tot ceea ce
îi aparţine. În fiecare piatră, arbore, plantă sau floare… Dumnezeu este esenţa tuturor lucrurilor. Atunci
când acest suflet respiră, el îl respiră pe Dumnezeu care este în aer.’ Noi suntem consideraţi a fi fiinţe
nemuritoare, copleşite de ‘Dumnezeu’ care este sursa universală de energie iar împreună cu ‘Hristos’ care
este în noi devenim ‘gemeni cu Dumnezeu.’
O altă latură a nemuririi sufletului o reprezintă învăţătura privitoare la reîncarnare. Aceasta afirmă
că sufletul se mută dintr-un corp într-altul până ce ajunge la purificarea completă. Această teorie este
comună în majoritatea religiilor orientale. Ea cuprinde credinţa conform căreia sufletele sunt în legătură cu

un Spirit Suprem. Sufletul este despărţit de sursa reală a vieţii sale şi de aceea trebuie să se reîntoarcă la
sursa divină. Dar, mai întâi trebuie să ducă o luptă pentru a se elibera de orice contaminare. Drept
consecinţă. Minciunile Satanei îl conduc pe om la pierderea individualităţii despre care Biblia ne învaţă, şi
prin care ne este dată demnitatea umană.
Se crede că această învăţătură despre sufletele rătăcitoare îşi are originea în India, Persia, Egipt şi
Grecia. Încercarea de a o introduce în creştinism a fost făcută prin acceptarea teoriilor lui Origenes care se
refereau la o pre-existenţă a sufletului. Învăţătura aceasta nu a supravieţuit în creştinism, dar poate fi
întâlnită în doctrina mormonilor.
În prima ediţie a cărţii Conspiraţia aquariană, scriitoarea de orientare New Age, Marlyn Ferguson
încurajează puternic mişcările de tip carismatic, care, în opinia ei, “sunt o reflectare a adevăratei religii prin
faptul că nu există nici o autoritate supremă a binelui, ci doar tu însuţi cu experienţa ta. De aceea, a vorbi în
limbi şi a avea o experienţă personal ‘în spirit’ înseamnă a fi mai presus de studiul Bibliei şi de ascultarea
faţă de legile înguste ale unei religii stabilite! În lucrurile religioase tu eşti propriul tău dumnezeu.”
În felul acesta, ocultismul oriental se uneşte cu spiritismul occidental îmbrăcat în mantie creştină.
Religia Bahai prezintă o învăţătură panteistă despre Dumnezeu. din moment ce Dumnezeu se află în toate,
nu există loc pentru rău. Răul este imperfecţiune, adevărul este revelaţie progresivă. De asemenea sufletul
este nemuritor. Dar, aici există o legătură politică foarte interesantă. Pământul este văzut ca o ţară unică, iar
omenirea ca populaţie este un suflet comun, unită în afirmaţia – Am făcut din moarte un mesager al
bucuriei, de ce să te întristezi? – Aici, cele două minciuni ale Satanei se leagă de unitatea lumii, de o
unificare a tuturor oamenilor şi a religiilor pe baza unui suflet nemuritor. în lumea de azi, în care se caută în
mod constant unitatea, aceasta este idee foarte convingătoare. E posibil ca încercările de unificare să fie
duse mai departe de către lucrarea îngerilor căzuţi, şi astfel lumea întreagă să fie împotriva lui Dumnezeu?
“Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa
oamenilor.” Apocalips 13:13.
În acele gânduri de unitate globală care îşi au originea în credinţele orientale, există o puternică nuanţă de
spiritism.
În Africa, aceeaşi învăţătură este cunoscută sub numele de animism. În cartea sa, Magia neagră:
forţa vitală a noilor naţiuni africane, autorul Robert Coughlan spune că animismul este credinţa de bază iar
cuvântul derivă din latinescul – anima - ‘suflet’. Animiştii cred că toate lucrurile, care au viaţă sau nu, pietre, arbori, animale, - nu au numai o structură exterioară, dar au şi o esenţă vitală interioară care le face să
fie ceea ce sunt. ‘Această viaţă interioară este conştientă, are sentimente…şi poate să se răzbune în cazul în
care este tulburată.’ În credinţa animistă, după moartea fizică, sufletul omului se duce la cer, dar se
reîntoarce pentru a locui în apropiere de casa familiei până când se va putea reîncarna într-unul din membrii
ei…Noul născut nu este continuatorul vieţii celui decedat, el este cel decedat dar care acum îşi reia viaţa de
la capăt. Spiritele şefilor de trib joacă un rol crucial în viaţa comunităţii. Vraciul-vrăjitor poartă numele de
Nganga. Magia sa este considerată protectoare, iar uneori este considerat capabil să rostească descântece
sau să prezică viitorul prin citirea anumitor semne. De asemenea, poate fi un medium aflat în transă.
Coughlan continuă prin a face următoarea afirmaţie: “Mecanismul psihologic implicat este la fel ca cel care
este prezent cu ocazia tratamentelor asociate cu hipnoza şi vindecările prin credinţă practicate în anumite
cercuri creştine.” Aceste practici pot fi întâlnite în curentele carismatice din occident care, cupă cum afirmă
în mod aprobator Marilyn Ferguson, poţi fi propriul tău mântuitor.
În Isaia 2:6 profeţia ne spune următoarele: “Căci ai părăsit pe poporul Tău, pe casa lui Iacov, pentru că
sunt plini de idolii Răsăritului şi dedaţi la vrăjitorie ca filistenii.” Cuvintele ‘din Răsărit’ au şi acum un
sens. O lume aflată în căutarea unor experienţe spirituale este uşor atrasă de învăţăturile culturilor orientale.
Aceste credinţe sunt bazate pe nemurirea sufletului şi pe ‘dumnezeul latent din noi.’ Credinţa în nemurirea
sufletului ne este implantată din momentul în care noi acceptăm aceste teorii precum şi alte manifestări
născute din aceste învăţături pe care se bazează religiile orientale.
Ar mai fi promis Dumnezeu viaţa veşnică şi nemurirea dacă am fi avut-o în noi înşine?
În contrast, Dumnezeu spune în Cuvântul Său:
“Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.” Ioan 14:6.
Viaţa este condiţionată. Ce fel de promisiune sau răsplată ar fi aceea pe care noi o avem deja?
Minciunile Satanei sunt în totală opoziţie cu învăţătura Bibliei şi totuşi, un sondaj de opinie ne arată că
majoritatea oamenilor cred minciunile pe care Satana le-a spus la început: ‘Hotărât că nu veţi muri’ şi ‘Veţi
fi ca Dumnezeu.’ Biblia spune:

“Fiindcă plata păcatului este moartea.” Romani 6:23.
“Fiindcă 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 viaţă veşnică.” Ioan 3:16.
Credinţa în minciuna nemuririi sufletului umple lumea şi o conduce înspre o falsă unitate. Este
această unitate de la Dumnezeu sau de la Diavol? Dacă e de la Diavol, atunci înseamnă că e mai uşor
să fii condus spre decizii care te vor conduce spre nimicire.

NU MAI FII TRIST
Una dintre cele mai mari piedici împotriva suferinţei naturale este oprirea în orice moment a
acestui proces. Poţi să te opreşti din plâns sau din negarea faptului că pierderea e adevărată. Poate că nu vrei
să le mai deranjezi camera sau să le muţi hainele din cuier. Vrei să laşi lucrurile exact aşa cum au fost, cum
au fost lăsate ultima dată, pentru ca amintirea lor să se imprime aşa. Poate că acea cameră a fost aranjată sub
formă de muzeu cu toate bunurile şi valorile ei la vedere.
E posibil să vrei să pui o farfurie în plus în fiecare zi sau să-i speli hainele pentru a le avea curate în
fiecare moment. Poţi să continui obiceiurile pe care le aveaţi împreună, chiar dacă ele nu se mai potrivesc
statutului tău actual. Aceasta înseamnă să negi faptul că persoana iubită a murit şi că nu mai este acasă. Se
poate întâmpla ca, atunci când vă adunaţi împreună în cadrul unei reuniuni de familie, să continui să
vorbeşti despre el ca şi când ar fi de faţă cu tine şi nu poţi să-ţi iei rămas bun.
Învăţătura populară conform căreia spiritul lor încă mai trăieşte, încurajează această problemă a credinţei
cum că ei încă mai sunt cu noi, în loc de a fi cufundaţi într-un somn adânc şi liniştit. Atunci când aceste
lucruri le cunoşti din Cuvântul lui Dumnezeu, îţi este mai uşor să spui ‘noapte bună’ sau ‘la revedere’ până
la dimineaţa învierii. De aceea, pe pietrele funerare scrie ‘Odihnească-se în pace.’ Este dureros să admiţi că
cel pe care l-ai iubit atât de mult chiar a plecat de lângă tine. Cineva mi-a spus cu supărare: ‘Nu, nu-mi cere
să spun asta, nu pot, nu încă.’ Undeva înăuntru, ea ştia că va trebui să recunoască faptul că soţul ei nu mai
era acasă. Dar, îi era teamă că atunci când va afirma aceasta, şi sfârşitul ei ar fi fost aproape. Îi era teamă să
se gândească la acest lucru. Era un obstacol prea mare ca să poată trece peste el. Mai târziu, s-a îmbolnăvit
de cancer dar s-a luptat împotriva lui şi credea că se simte mai bine, dar apăruseră unele semne că s-ar putea
să revină. Dacă ar fi fost să admită realitatea morţii lui, efectele secundare ale morţii lui ar fi putut să o
piardă şi pe ea. Are o fetiţă pentru care trăieşte şi pentru care se simte responsabilă aşa că trebuie să menţină
lucrurile aşa cum sunt. La suprafaţă s-ar părea că familia a depăşit cu bine obstacolul şi a rămas unită – dar
durerea ei a fost reţinută. Aceasta nu este o rezolvare sigură.
O altă problemă poate interveni când îţi spui în mod constant: ‘Sunt bine, mă descurc,’ – în
comparaţie cu altă persoană care a suferit ca şi tine. Aceasta înseamnă să negi suferinţa adevărată. Într-o zi
va reveni datorită unei amintiri care va declanşa suferinţa iar în consecinţă, aceasta te-ar putea lua pe
nepregătite iar efectele ar fi dureroase. Suferinţa nu este un lucru rău. Nu este dăunătoare. Nici chiar pentru
bărbaţi. Nu e bine să-ţi compari experienţa personală cu a altora. Tu eşti unic. Intensitatea iubirii, durerii şi
a suferinţei tale sunt individuale. E posibil să vorbeşti cu acea persoană tot timpul, cerându-i sfatul,
vorbindu-i de parcă ai fi văzut-o că este acolo. Aceasta se poate întâmpla la început, dar dacă devine o
obişnuinţă pe care n-o poţi controla sau întrerupe, trebuie să ceri sfatul medicului.
Dacă procesul suferinţei nu înaintează, pot să apară multe dificultăţi. Boala fizică şi epuizarea
emoţională se pot agrava şi sunt greu de îndepărtat. Relaţiile cu oamenii pot deveni dificile; legăturile cu cei
dragi, cu familia, cu prietenii, se pot rupe. După moartea unui copil, căsătoriile se pot destrăma. Dacă
moartea e negată, se poate dezvolta o stare de răceală care poate lua locul unei reacţii stoice în faţa situaţiei.
Trăim într-o societate de oameni independenţi în care încrederea în sine este preţuită. Aceasta face
suferinţa foarte grea şi unii în încercarea lor de a înăbuşi durerea, încep să se refugieze în alcool, nefăcând
altceva decât mărind greutatea ei.
Cum te descurci? Nu-ţi fie frică de durere sau de semnele de slăbiciune. Admite existenţa lor. Mai
presus de toate, vorbeşte despre cel pe care l-ai pierdut şi despre cum te simţi. Durerea şi pierderea vor slăbi
pe măsură ce amintirile sunt retrăite. Dar, trebuie să ai curajul să priveşti problema din toate unghiurile, şi
dacă e necesar, să laşi durerea să iasă la suprafaţă. Chiar dacă a fost ascunsă pentru un timp, îţi va fi de
ajutor să vorbeşti despre suferinţa ta. Curând, îţi vei îndrepta umerii, iar expresia feţei se va îndulci.
Încearcă să scrii tot pentru a lăsa cale liberă durerii, şi vei afla că natura îşi are metoda ei de a lăsa
lacrimile să curgă. Poate că îţi e frică să te desfăşori, fiindcă nu ştii ce se va întâmpla. E posibil să-ţi fie frică
să-ţi pierzi controlul şi să nu-l mai poţi recâştiga. Sau dacă plângi familia ta va suferi. Îţi vei pierde minţile?

Nu, lacrimile se vor opri de la sine. Poate că va trebui să-ţi dai seama că valurile deplâns vin şi se duc, dar
după aceea te vei simţi mai bine. să nu-ţi pese cum arăţi după ce ai plâns, inima ta are nevoie de uşurare.
Nu-i închide durerii uşa. Fără durere nu va fi vindecare adevărată. A o ascunde iar şi iar înseamnă a-ţi aduna
probleme pentru mai târziu. Suferinţa nu poate fi evitată. Este normală dar uneori avem nevoie de ajutor şi
pentru a o depăşi trebuie să ne dăm seama că facem şi greşeli. A cere ajutor nu e o slăbiciune. Multe vieţi şi
relaţii au fost ruinate pentru că nu au putut să depăşească durerea. E un lucru bun să ai un prieten atunci
când suferi.
Acum, când înţelegi mai multe despre moarte, poţi fi sigur că mângâierea ta e una reală, cea pe care
o găseşti în Cuvântul lui Dumnezeu. Mângâierea falsă nu este una reală. Durerea ta va fi îngreunată astfel
încât nu te vei descurca aşa cum Domnul a intenţionat.
CAPITOLUL VII

Mai pot să comunice cu noi acei care au murit?
În anul 1848, în căsuţa familiei Fox din orăşelul Hydesville, New York, se întâmpla ceva nou şi ciudat. Cele
două fete, în vârstă de 15, respectiv 12 ani, au devenit conştiente de anumite zgomote care puteau fi auzite
în toată casa sub forma unor ciocănituri misterioase. Fetele au început un joc cu aceste ciocănituri – ‘Fă cum
fac şi eu!’ – iar acele ciocănituri repetau întocmai cererea. Ele au cerut să li se spună numărul persoanelor
care trăiau în casă. Răspunsul dat a fost corect. De această dată, mama fetelor a întrebat câţi copii a avut,
deoarece a avut cinci copii din care, unul a murit. Răspunsurile au fost date cu o claritate uimitoare, fiind
date şi detalii cu privire la acela care a murit mai demult. Comunicarea modernă cu spiritele a început cu
această singură familie. La început, a fost detestată. Mulţimile se adunau iar membri familiei erau acuzaţi
de şarlatanie sau că ar fi în căutarea de senzaţii noi. Dar, după numai şase ani, practica comunicării cu
spiritele s-a răspândit sub diferite forme în America pentru a deveni activă şi în Europa. Aproximativ în
această perioadă, Europa a experimentat o perioadă de trezire a interesului pentru ocultism, iar prin urmare,
acest curent nou venit din America a avut parte de o primire favorabilă. În anul 1772, Emanuel Swedenborg
credea într-o versiune a animismului (animismul este o formă de închinare la spiritele morţilor, întâlnită la
unele triburi din Africa). Primele forme de spiritism modern întâlnite în Europa erau cunoscute sub forma
‘scrierilor spiritelor’ ca apoi să accepte şi ciocăniturile misterioase care au pornit în America.
În 1858, era înregistrată oficial prima organizaţie spiritistă. În anul 1884, spiritiştii pretindeau că
nici o mişcare ‘religioasă’ cunoscută până atunci nu a experimentat o asemenea creştere numerică într-un
timp atât de scurt. În anul 1893, au fost făcute demersurile necesare pentru ca întreaga mişcare să fie
înregistrată sub denumirea de biserică.
Avem câteva exemple de definiţii care au fost adoptate de către Asociaţia Naţională a Spiritiştilor în
anul 1914 şi reconfirmate în 1930.
Spiritismul este Ştiinţa, Filozofia şi Religia vieţii continue bazată pe demonstraţiile reale a comunicării cu
spiritele prin intermediul diferitelor medii cu acei care trăiesc în Lumea Spiritelor.
 Se numeşte spiritist acel care crede, ca bază a religiei sale în comunicarea dintre lumea aceasta şi Lumea
Spiritelor prin intermediul diferitelor medii şi care se luptă să îşi modele caracterul şi
comportamentul în de acord cu cele mai înalte învăţături derivate din asemenea comunicări.
 Un vindecător spiritist este acel care, fie prin propriile sale puteri native, fie prin intermediul mediilor
posedă capacitatea de a da putere vindecătoare cazurilor patologice.
 Spiritismul este o religie pentru că ‘încearcă să înţeleagă şi să consimtă cu legile fizice, mintale şi
spirituale ale naturii care sunt legile lui Dumnezeu.’
Trebuie menţionat că această ultimă afirmaţie nu se referă la Poruncile lui Dumnezeu, dar mai
degrabă are o aplicaţie panteistă, în care presupusul suflet divin, nemuritor, care se află în trupul uman este
o parte mică din ‘lumea sufletelor’ sau ‘Mama Tera.’ Aceasta explică în parte accentul din prezent faţă de
un stil de viaţă strict vegetarian pentru a intra în deplină armonie cu ‘Mama Natură.’ Cei mai mulţi nici nu
ar recunoaşte în această afirmaţie ca fiind drept o rătăcire spiritistă. Un stil de viaţă’ crudivor’ nu-l va
transforma pe cineva într-un spiritist, dar această filozofie este publicată împreună cu modul de viaţă
vegetarian şi activităţi ecologice cu scopul de a face o schimbare graduală de mentalitate, care poate duce la
o acceptare mai uşoară a influenţei spiritelor asupra noastră. Oricum, aceasta nu este decât o contrafacere a
stilului de viaţă dăruit de Dumnezeu la Creaţiune pentru fiecare dintre noi.

De la intrarea în casa familiei Fox, spiritismul s-a dezvoltat foarte mult în scopurile sale. Se bazează
pe premiza că avem un suflet nemuritor care supravieţuieşte morţii şi poate comunica cu acei care încă
trăiesc pe pământ…
Aşa-zisa comunicare nu este o glumă. Este o realitate. Dar acei care comunică NU sunt cei care au trăit pe
pământ iar acum ne oferă informaţii şi călăuzire. Sunt mulţimile de îngeri căzuţi care lucrează în lume
pentru a înşela, contraface şi elimina adevărul, caracterul şi chiar pe Dumnezeu însuşi. Aceasta nu este
decât o continuare a rebeliunii începute de ei în cer. Cei morţi sunt în mormintele lor ‘şi nu ştiu nimic.’
Un monument a fost construit pe locul unde au trăit surorile Fox şi pe acesta sunt scrise următoarele cuvinte
–
‘În locul acesta a fost în Hydesville, căsuţa familiei Fox, prin intermediul cărora a fost stabilită comunicarea
cu lumea spiritelor.
31 martie, 1848
‘NU ESTE MOARTE, NU SUNT MORŢI.’
Aceste ultime cuvinte sunt un rezumat al învăţăturilor spiritismului şi pot fi recunoscute ca fiind una
dintre cele mai mari minciuni rostite de Satana. ‘Hotărât nu veţi muri.’ Conform acestei afirmaţii, noi am
avea un suflet care supravieţuieşte morţii.
Care sunt principalele pretenţii ale mişcării spiritiste?
Atunci când ne referim la mişcarea spiritistă, nu ne mai gândim la Biserica Spiritistă. Subiectul este mult
mai larg pentru că această mişcare este globală iar la ora actuală are multe forme de manifestare. Principiile
pe care le adoptă astăzi sunt aceleaşi ce se pot întâlni în păgânismul modern, religii orientale, grupurile
ecologice agresive, precum şi în mişcările charismatice sau alte grupări religioase creştine care în învăţătura
lor cred în nemurirea sufletului. Mare parte a acelor ce sunt implicaţi în aceste mişcări sunt în necunoştinţă
cu privire la originea ocultă a acestei credinţe. Credinţa într-un suflet nemuritor care influenţează viaţa
cuiva nu îşi are originea în gândirea umană. A avut rădăcini supranaturale din totdeauna pentru că a
început odată cu căderea Satanei. El are un plan cu această lume şi lucrează la împlinirea lui încet dar
persistent.
Spiritiştii anilor 1920 priveau în viitor spre un timp în care o revărsare a ‘duhului’ avea să cuprindă
întreaga lume. Trebuia să vină o nouă religie mondială care să ofere o alternativă a creştinismului. Chiar de
la început, Satana a lucrat împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, care pentru noi este Biblia. Această
‘revărsare a duhului’ trebuia să fie puternică iar Sir Arthur Conan Doyle, un spiritist de frunte al acelui
timp, a afirmat printre altele că această putere va avea ca scop următoarele:
1.
Simplificarea religiei. Aceasta a avut loc deja, odată cu sugestia făcută de către o alianţă formată
dintr-un grup de biserici (care deja cred în nemurirea sufletului) cu privire la ‘reducerea la minimum’ a
religiei, spunând că tot ceea ce trebuie să ştim şi să înţelegem este doar că ‘Isus este Domnul.’ Doyle a
afirmat la timpul respectiv că creştinismul se află într-o stare de decadenţă.’ Alţii au afirmat că religia nu
mai e ceva de actualitate iar creştinismul este un monument al trecutului. Datorită acestui fapt, e nevoie de
o ‘modificare, simplificare, revoluţionare şi revigorare a acestuia prin comunicarea cu lumea spiritelor.’
Mesajul vital, pag 12,13. Sir Arthur Conan Doyle.
2.
Facilitarea unei federaţii mondiale a creştinismului bazat pe o platformă spiritistă.
Intensificarea frecvenţei mesajelor din lumea spiritelor va fi cunoscută în cadrul acestei alianţe. Grupările
charismatice sunt obişnuite să primească asemenea mesaje, iar în felul acesta ele nu fac decât să paveze
drumul acestor activităţi demonice. Termenul de activitate demonică este corect deoarece Biblia nu ne
învaţă nimic cu privire la sufletele care ar fi nemuritoare şi ar avea capacitatea de a comunica cu această
lume sau ar avea puterea de a influenţa viaţa oamenilor sau religia. Alţi spiritişti afirmă că unirea tuturor
religiilor se va face nu numai prin ‘cunoaşterea nemuririi vieţii’ a vieţii de dincolo de moarte dar, ‘toate
religiile îl vor vedea pe Hristos drept conducător al lor. Oricum, acest Hristos nu va fi Hristos Fiul lui
Dumnezeu, dar va fi ‘Hristos’ unul din conducătorii mişcării New Age. Toate religiile majore aşteaptă
venirea sau sunt în căutarea unui ‘Mesia’ aşa că ele vor fi gata să accepte un asemenea personaj. Viziunea
speranţei cu privire la viitor este venirea ‘Hristosului’ care, având sprijinul spiritelor va unifica toate
religiile, iar astfel lumea noastră să intre într-o nouă eră. În zilele de astăzi putem constata prezenţa şi
activitatea Consiliului Mondial al Bisericilor, federaţii locale formate din grupe religioase, alianţe
evanghelice, etc. Federaţia Creştinismului a intrat în arenă.

3.
Eliminarea barierelor interconfesionale odată cu introducerea doctrinelor spiritiste în
rândurile lor. Gândiţi-vă la împlinirea acestei predicţii în Binecuvântarea de la Toronto şi la felul în care
efectele acesteia au fost simţite în întreaga lume creştină.
Muzica New Age este una dintre cele câteva exemple de muzică prin care este facilitată
‘reconcilierea’ şi ‘înţelegerea’ în special dintre tinerii care au o bază religioasă diferită. Muzica este folosită
pentru a elimina barierele dintre toate grupările religioase, indiferent de orientarea lor. Calitatea hipnotică a
melodiilor influenţează undele alfa ale creierului, care sunt unde prehipnotice. În acel timp, mintea este
foarte deschisă oricărei sugestii şi este slăbită considerabil, lăsându-l pe participant într-o poziţie
vulnerabilă şi deschisă fiecărei idei venite din partea vorbitorului şi pe care acesta ar dori să o implanteze în
mintea ascultătorilor săi. În cuvântul înainte a volumului Mission praise II, sunt prezentate foarte clar
motivele muzicii noi în religie. ‘Ne rugăm ca, în mod similar volumului Mission Praise I, acest nou volum
va fi folosit în mod intensiv ca mijloc de unificare a creştinilor aparţinând diferitelor denominaţiuni în laudă
şi închinare…’ Peter Horrobin şi Greg Leavers, iunie 1987. Doamna Cadwallader a afirmat în 1938 că
‘spiritismul nu este altceva decât creştinism plus. Pentru ea, anul 1848 este un punct important în istorie.
‘Acesta este motivul pentru care noi sărbătorim şi jubilăm.’ Ne-am dat seama că peste tot în jurul nostru au
loc servicii religioase de trezire spirituală iar mesajul cântecelor este ‘Jubileul’? Aţi realizat prezenţa limbii
latine în aceste cântece care fac legătura cu această formă a spiritismului muzicii evanghelice care
accentuează unitatea, apropierea şi împăcarea cu biserica Romano-Catolică, care în doctrina e se bazează pe
nemurirea sufletului?
Muzica folosită în creştinismul modern trebuie privită şi din alt unghi, pentru că, în opinia reverendului
Spinks din Coventry, în cartea sa, Dincolo de credinţă, ceea ce nu este realizat de către biserici nu este decât
o tranziţie care încă nu este recunoscută pentru ceea ce este la valoarea ei. Pentru creştini, este oportunitatea
de a înainta în libertatea lor şi în experienţa proprie prin înlăturarea îngrădirilor şi autorităţilor din trecut şi
părăsirea vechilor convenţii ale religiei şi societăţii. Acestea nu sunt altceva decât exact sentimentele şi
speranţele mişcărilor spiritiste cu privire la lumea de astăzi. El se autointitulează creştin, dar în acelaşi timp
este şi un adept al mişcării New Age. Vorbeşte cu emfază despre paşii care-l vor conduce la o nouă
experienţă spirituală. De asemenea afirmă că a venit timpul ca noi să găsim ceva dincolo de ceea ce
cunoaştem din Biblie. Din acest paragraf, reiese cu exactitate că reverendul Spinks este spiritist. Planul
Muzicii Noi este elaborat cu scopul de a elimina barierele existente dintre creştinii diferitelor grupări şi este
conceput în aşa măsură încât să se potrivească întâlnirilor de tip ecumenic la care participă reprezentanţii
tuturor credinţelor. Mergând înapoi la denominaţiunile de care aparţin, aceştia duc cu ei şi ideile spiritiste
asimilate. Ritmul şi mesajul cântecelor stimulează creierul să ‘adoarmă’ conştiinţa minţii pentru a intra în
starea de prehipnoză impusă de către undele alfa. Acest tip de muzică poate transforma gândirea în aşa
măsură încât ea în starea impusă de prehipnoză poate accepta foarte uşor ideile pe care nu le-ar accepta în
stare de conştienţă totală. În momentul respectiv, este mult mai uşoară acceptarea de mesajele care vin din
‘lumea de dincolo,’ indiferent de ce spune Biblia. Majoritatea grupărilor creştine cred deja că după moarte,
omul merge direct la cer; unii cred în focul iadului, dar factorul unificator este credinţa într-un suflet care
trăieşte şi după ce corpul a murit. Satana deja are un punct de plecare în planul său de a stabili o federaţie a
creştinismului. Trebuie să avem controlul deplin al facultăţilor noastre pentru a evita capcanele influenţelor
demonice care ne pot aşeza într-o opoziţie directă cu Dumnezeu, Creatorul tuturor.
4.
Emiterea unui crez universal bazat direct pe spiritism. În zilele noastre auzim multe afirmaţii
care accentuează că ‘Dumnezeu este iubire,’ ‘Toţi vor fi mântuiţi’ ‘Duminica este ziua de închinare,’ şi
‘Dumnezeu vorbeşte direct prin experienţa ta personală decât prin Biblie,’ ‘Nu mai există păcat,’ ‘Legea a
fost înlăturată.’ Astăzi ne întâlnim cu un crez aproape universal dar, învăţăturile lui nu sunt de la
Dumnezeu, ci de la oameni.
Încurajarea abandonării istoriei şi a documentelor istorice în general, în favoarea gnosticismului.
Aceştia afirmă că noi trebuie să primim sfat direct prin influenţa spiritelor şi experienţa personală. ‘În
fiecare din noi există o scânteie de divinitate care ne conduce.’ ‘Îngerii călăuzitori’ vor fi cu noi pentru că
trăiesc în fiecare dintre noi.’ Se afirmă tot mai mult că Biblia nu mai este o călăuză vrednică de crezare
pentru timpul nostru. Cunoaşterea şi experienţa personală este mult mai valoroasă. Mulţi dintre creştini îşi
experienţele încep cu cuvintele ‘Domnul mi-a spus…’ Le sunt date instrucţiuni directe cu privire la ce fel de
maşini să-şi cumpere, când să o ducă la spălat şi care învăţături sunt adevărate. Toate acestea au loc în
vieţile lor prin gândurile care la sunt insuflate de “Domnul.” Multe dintre mesaje sunt date de către alt
credincios şi sunt acceptate fără nici o îndoială, iar acest tip de experienţă personală este apreciată cel mai

mult, iar Biblia este privită ca fiind cartea sfântă a mileniului trecut şi este depăşită pentru societatea
zilelor noastre. Ea este copleşită de către descoperiri directe sau de compilaţii din alte cărţi ‘sacre.’ Se spune
tot mai mult că războaiele din lume sunt cauzate de istorie, deseori combinată cu religia. Într-un efort de a
aduce pacea, istoria este rescrisă sau nu este studiată de loc, în încercarea de a înlătura trecutul şi a manipula
înţelegerea noastră. În contrast, Dumnezeu ne oferă perspective sigure, cu o călăuzire profetică asupra
viitorului.
Aducerea de noi descoperiri lumii creştine. Sir Oliver Lodge a vorbit despre ‘spirite’ care ‘aduc’ noi
descoperiri din lumea de dincolo faţă de ceea ce ei ar numi ‘o reconstrucţie a creştinismului tradiţional.’
Cărţi noi au fost scrise pentru a ‘reorienta, revitaliza şi a aduce creştinismul la nivelul mileniului trei, a-l
face mai accesibil societăţii de astăzi. Toate acestea nu sunt decât cuvinte de paradă pentru ceea ce a fost
plănuit cu mult timp în urmă. Toate acestea se întâmplă în zilele noastre. În introducerea cărţii Noua
reformă apostolică, scriitorul Elmer Town descrie ‘schimbarea feţei protestantismului în toată lumea’ ca
fiind lucrarea minunată a lui Dumnezeu! C.Pewter Wagner, autorul cărţii afirmă în continuare: ‘Cred că
suntem martori la o reinventare a lumii creştine. Această viziune este prezentă din umbră şi lucrează în
secret iar efectul este devastator pentru toate grupările creştine. Oriunde te izbeşti de ea. Seminarii sunt
organizate pentru a oferi cursuri despre felul în care creştinismul se poate remodela de comun acord cu
cerinţele lumii moderne. Foarte puţini dintre participanţi îşi dau seama despre originea acestor învăţături şi
despre cât de mult spiritism este implicat în ele. Acestea sunt plănuite de către diavol şi îngerii săi cu scopul
de a distruge biserica lui Hristos şi adevărul Evangheliei, singurul care ne poate arăta cum putem învinge
păcatul şi lupta împotriva autorului său. Diavolul i-a înşelat pe conducătorii religioşi pentru ca aceştia să-i
îndeplinească planurile. Oricum, am putea fi mulţumitori scriitorilor spiritişti din trecut pentru că şi-au
dezvăluit planurile într-un limbaj foarte simplu. Noi avem avantajul să vedem împlinirea cuvintelor lor.
Mai mult, toate aceste planuri sunt acceptate de către cei care cred că sufletul trăieşte după moarte, într-un
grup comun, activ. Aceasta este noua imagine a spiritismului.
Introducerea fenomenului vorbirii în limbi. Acest fenomen a intrat în creştinism încă din primele zile a
spiritismului, ca o contrafacere a darului limbilor din Ziua Cincizecimii, când fiecare a putut să audă
Evanghelia mântuirii în limba sa natală. Robert McDonald, autorul cărţii Apogeul Înţelegerii Spirituale,
ediţia 1964, scria următoarele: ‘Când în anul 1848 a luat fiinţă spiritismul modern, un număr important de
mediumi au experimentat acest fenomen care a continuat să se extindă în anumite ramuri ale creştinismului.
Fără nici o îndoială, glossolalia (vorbirea în limbi) va avea un rol important în unirea credinţelor.’ Nu este
unificarea scopul spiritismului? Vorbirea în limbi nu este ‘limbajul rugăciunii’ aşa cum este numită pentru
a o face accesibilă creştinilor. Nu este experienţa unică a creştinilor plini de Duhul Sfânt, dar este întâlnită
în animism precum şi în alte religii care au ca bază închinarea la spirite. Acest fenomen a intrat în creştinism
prin intermediul acelor care cred în nemurirea sufletului. Iar acei care propovăduiesc aceasta, au o viziune
permanentă cu privire la lume care, trebuie să fie condusă de spirite. Merită să amintim că acest fenomen
s-a răspândit şi în consecinţă, a rămas unul din factorii de unificare între grupările religioase din zilele
noastre. Astăzi, tot mai mulţi sunt acei care învaţă să ‘vorbească în limbi’ iar în felul acesta, inconştient se
înrolează în lupta pe care diavolul şi îngerii săi o duc cu scopul de a realiza unificarea creştinilor, în
pregătirea pentru revărsarea abundentă în lume a puterii Duhului, care deja a făcut primii paşi în 1848 odată
cu ciocăniturile misterioase din casa familiei Fox. ‘Lumea de astăzi este străbătută de un puternic curent de
gânduri şi sentimente în favoarea propunerilor spiritismului.’ Dr. Austin, ABC-ul spiritismului. El continuă
ideea, ‘Bisericile sunt saturate de spiritul şi învăţăturile religiilor spiritiste.’ Această constatare poate fi
observată în numărul imens al celor ce vorbesc în limbi, primesc binecuvântarea şi ‘botezul spiritului,’ cred
în nemurirea sufletului şi propovăduiesc unitatea şi cooperarea creştină. Nu mai este decât un mic pas
pentru ca bisericile să accepte mesajele spiritelor pentru această lume, şi a le consulta, aşa cum fac deja
politicienii de frunte. Diavolul pregăteşte lumea pentru respingerea finală a lui Dumnezeu ca şi Creator, şi
nenumăraţi sunt acei care se află în necunoştinţă faţă de agenda de lucru pe care o acceptă.
Aceste şapte puncte subliniază scopurile principale ale lucrării spiritismului. Ele nu sunt de origine
omenească, dar sunt o parte din planurile pe care ocultismul le are pentru această lume. Aceste planuri au
fost dezvoltate şi au continuat a fi aplicate chiar dacă generaţiile care le-au pus bazele au murit. Inteligenţa
aflată în spatele acestor planuri lucrează în continuare pentru a sfida planurile lui Dumnezeu şi a aduce
lumea sub puterea Satanei.

Dacă privim asupra lumii religioase de azi, putem vedea aplicarea acestor şapte puncte.
Există vre-o grupare religioasă care nu crede în nemurirea sufletului? Această doctrină poate fi întâlnită în
Budism, Hinduism, în credinţa Bahai cu toate tendinţele ei de unitate mondială între toate religiile, toate
religiile păgâne din Africa şi America de Sud, Indienii Nord- Americani, religiile orientale şi aproape toate
cultele şi sectele creştine. Dintre creştini, biserica Romano-catolică are cel mai mare număr de credincioşi
care cred această rătăcire (49% din locuitorii Americii de Sud şi de Nord sunt de credinţă catolică). Papa
este considerată una dintre cele mai proeminente personalităţi din lumea politică şi religioasă iar biserica pe
care o conduce poate fi un exemplu concludent în ceea ce priveşte acceptarea acestei doctrine. Multe dintre
grupările mai mici, cum ar fi Scientiştii creştini, care se bazează pe afirmaţiile scriitoarei Mary Baker Eddy,
prezintă teorii puternice în apărarea doctrinei vieţii după moarte.
Aceeaşi autoare, în cartea Diverse scrieri, afirmă că Dumnezeu este un ‘principiu divin’ sau
‘Dumnezeu este prezent în orice substanţă’ iar prin aceasta oferă lumii un punct de vedere panteistic asupra
vieţii. ‘Sufletul este un principiu divin al omului, nu păcătuieşte niciodată, de aici reiese că este nemuritor.
Mormonii învaţă că ‘omul în starea sa muritoare este format din unirea dintre un spirit pre-existent şi un
trup format din elemente pământeşti.’ Articolele credinţei (1962) pag 475. Joseph Smith este citat ca fiind
autorul declaraţiei următoare: ‘Întrucât inteligenţa omului este fără început, ea nu are nici sfârşit.’ Aceasta
nu este decât spiritism.
Chiar şi majoritatea acelora care nu pretind că au o orientare religioasă sunt de acord că
sufletul este nemuritor şi trăieşte într-o altă dimensiune. ‘Trandafirul înfloreşte dincolo de zid – nu-l putem
vedea, dar încă este în floare.’ ‘Corabia a trecut de linia orizontului şi suntem trişti. Dar nu a dispărut; acum
este salutată de către admiratorii de pe celălalt mal.’ Aceste idei spiritiste pot fi deseori întâlnite pe cărţi
poştale sau rostite cu ocazia serviciilor funerare. Cele două mari minciuni ale Satanei au afectat
mentalitatea majorităţii oamenilor.
1.
‘Hotărât că nu veţi muri.’ Sufletul este nemuritor.
2.
‘Veţi fi ca Dumnezeu.’ Fiecare e propriul său judecător.
Lucrarea finală a planului pe termen lung
Tot ceea ce i-a mai rămas spiritismului de făcut în îndeplinirea planului de unificare a creştinismului, în de
acord cu scopul său original – este să ofere Creştinismul Plus. Care este motivul pentru care spiritismul se
implică aşa de mult în creştinism? Lupta aceasta se dă între Dumnezeu şi Satana. Acesta este motivul pentru
care el îşi îndreaptă împotriva creştinismului şi îşi uneşte amăgirile sale cu speranţele creştinilor. Care este
forma pe care o adoptă evanghelizările lui? Programul alfa este una dintre cele mai eficiente metode pentru
influenţarea acelora care încă nu s-au unit cu religia creştină. Este îndreptat împotriva acelor care deja cred
în nemurirea sufletului prin tradiţie, dar încă trebuie să facă un legământ activ cu bisericile creştine poluate
de influenţele spiritiste din zilele noastre. Acest program Alfa are scopul de a ajunge la punctul culminant
care se numeşte Weekend Away. Acesta este un timp de bucurie în care aşteptările sunt trezite pentru ceva
neobişnuit. Toţi participanţii la asemenea întruniri sunt conduşi de către organizatori către o plinătate a
fenomenelor spirituale. Pentru cei mai mulţi, aceasta este o experienţă copleşitoare pe care ei o trăiesc cu
lacrimi, râsete necontrolate, vorbiri în limbi, o senzaţie de arsură, şi emoţii foarte puternice. La sfârşit,
întreaga adunare are un puternic sentiment de unitate iar acei care au trecut printr-o asemenea experienţă
sunt motivaţi să-i înscrie şi pe alţii la aceste programe. Este interesant că aceleaşi lucruri le pot experimenta
şi cei ce nu cred în vindecările spirituale – ceea ce Programul Alfa numeşte ‘lucrarea Duhului Sfânt.’
Aceasta nu este decât înşelăciunea satanică conectată cu hipnoza. Hipnotismul are capacitatea de a controla
mintea iar în urma sa, atât gândirea cât şi puterile morale sunt slăbite. Aceasta este metoda de evanghelizare
folosită de către adepţii spiritismului modern pentru îndeplinirea proiectatului Creştinism Plus. Există vreo
legătură între undele alfa ale creierului şi programul Alfa? Pentru mintea omului, diavolul are un singur
scop – distrugerea.
În alte biserici, asemenea tehnici cum ar fi, Programarea neuro-lingvistică este folosită pentru câştigarea de
noi adepţi la acest creştinism modern. Este doar unul dintre multiplele metode folosite pentru slăbirea
puterii de voinţă şi a discernământului creştinilor. Domnul Isus Hristos a avertizat lumea
- “Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni,
până acolo încât să înşele dacă va fi cu putinţă chiar şi pe cei aleşi.” Matei 24:24.
O Biblie nouă pentru o spiritualitate nouă

În primele zile ale spiritismului a fost prezis că ‘vor fi descoperite mai multe documente biblice autentice’
care vor aduce mai multe dovezi cu privire la ‘afirmaţiile originale privitoare la Învăţătorul Isus.’ Aceasta
s-a împlinit atunci când în 1945, la Nag Hammadi, Egipt, au fost descoperite mai multe documente. ‘O
biblie nouă pentru o spiritualitate nouă’ este titlul primului capitol al cărţii Războiul Spiritelor de Peter
Jones. Capitolul respectiv ne spune: ‘Biblia, aşa cum o cunoaştem se pare că este documentul unei structuri
sociale şi religioase muribunde. Este o scriere care descurajează gândirea independentă – drept consecinţă,
stingerea scânteii de divinitate existentă în fiecare dintre noi. O femeie teolog de origine asiatică, în
discursul ei privitor la textele Gnostice descoperite la Nag Hammadi a spus că acestea ar trebui acceptate ca
un canon sacru, iar asiaticii care cred că fiecare persoană care posedă această ‘scânteie de lumină’ ar
considera învăţătura creştină drept ceva atractiv.
Care sunt aceste documente noi? Evanghelia lui Toma a fost tipărită împreună cu evangheliile Noului
Testament. Faptele lui Pavel şi Techla sunt considerate mai accesibile creştinismului modern pentru că
prezintă o ierarhie mult mai simplă. Apocrifonul lui Iacov, Dialogul Mântuitorului şi Evanghelia după
Maria sunt doar câteva exemple de ‘cărţi sfinte’ recomandate de către liderii creştinismului modern.
În mod constant sunt făcute încercări pentru a destabiliza încrederea în Biblia pe care o
cunoaştem şi folosim. În Noua Versiune Internaţională, Satana este numit a fi Luceafărul de Dimineaţă,
după numele pe care-l poartă Isus în Apocalips 22:16. E ca şi cum am spune că Diavolul e echivalentul lui
Isus. În multe locuri, nu este recunoscută divinitatea Domnului Hristos, iar dacă totuşi este făcută, sunt
folosite asemenea cuvinte încât să reiasă că Isus nu a fost decât un om bun. Sunt făcute planuri pentru ca
această Nouă Biblie să revoluţioneze o nouă religie mondială. În 1989, Naţiunile Unite au lansat Trustul
Internaţional al Literaturii Sacre. Acest proiect este condus de către Federaţia inter-religioasă pentru pacea
mondială, o ramură a bisericii Unificării. Acest grup al Unificării a organizat un simpozion asupra
‘Scripturii universale’ sub patronatul Parlamentului Religiei Universale. (Este interesant că acest parlament
face parte dintre-un grup care are putere legislativă. Biblia ne spune că în ultima fază a lucrării sale va folosi
forţa.) se vehiculează că Noua Biblie ar putea fi intitulată ‘Vocea Spiritului şi a Tradiţiei.’
Originea mişcărilor feministe
Am mai arătat şi cu alte ocazii că primii spiritişti au crezut că femeia este aceea care ţine cheile cu care se
poate schimba lumea, de a aduce speranţă acolo unde e nesiguranţă. În conflictul său cu Creatorul, diavolul
s-a folosit de multe ori de imaginea unei femei (zeiţe) pentru a-şi împlini planurile. Recent, cu ocazia unui
serviciu public care avea ca temă principală mediul înconjurător, rugăciunea de deschidere a început cu
cuvintele ‘O, Zeiţă Verde’. În zilele noastre, ne întâlnim cu o puternică mişcare feministă cu implicaţii în
lumea religioasă. Zeiţa, sau Mama Natură, Marea Preoteasă sau Vrăjitoare sunt nume cu influenţă în
spiritismul de azi. Şi toate acestea fac o legătură între creştinismul actual şi serviciile păgâne în care are loc
închinarea la spirite. Marile preotese împreună cu fecioarele din anturajul lor îşi formau un anturaj din
eunuci sau homosexuali. Atunci când în religie, femeia preia rolul predominant, bărbatul devine foarte
pasiv, iar accentul pe homosexualitate din zilele noastre accentuează acest fapt, chiar dacă şi alte influenţe
sunt prezente. Una dintre ele este reprezentat de acea formă de spiritism care anulează ordinea stabilită de
Dumnezeu, şi care afirmă că fiecare formă de iubire poate fi acceptată. În SUA, pedofilii au ieşit la rampă
cu afirmaţia că şi felul lor de ‘iubire’ este acceptabil.
Recent, cu ocazia unei conferinţe a Bisericii Metodiste, una din rugăciunile principale a fost
îndreptată către ‘Mama Noastră Divină’ care ne arată bunătatea lui Dumnezeu faţă de noi. În realitate,
acesta nu este decât un iceberg cu formă ocultă care intră în apele religiei moderne. În cercurile spiritiste, de
cele mai multe ori, mediumul este o femeie. Şi nu de puţine ori, conducătorul anumitor biserici locale este o
femeie.
În America, cultul închinării la zeiţe a intrat de curând în arena religiei. Numele pe care-l poartă aceasta este
Sophia – în limba greacă, ‘Înţelepciune’ dar doreşte să aibă un suport al înţelepciunii din cartea
Proverbelor. ‘Sophia este înţelepciunea din mine.’ Sophia este prezentată a fi înţeleaptă, în timp ce
Dumnezeu este distant, absurd şi neîndemânatic. Deseori este pusă întrebarea: ‘El a avut posibilitatea de a
avea întâietatea şi ce a făcut cu ea?’ În opinia multora, acesta este timpul în care Sophia, zeiţa înţeleaptă,
blândă, iubitoare, pacifistă, trebuie să intre în acţiune. Lumea de azi tânjeşte după aceste lucruri după secole
de ură, şi violenţă, acuzându–l pe Dumnezeu pentru lucrarea pe care o face diavolul în lume. Se aşteaptă ca
femeia, întrupată în conceptul Sophiei să atingă scopul aşteptat pe care Dumnezeu nu l-a putut împlini.
‘Sophia ocupă locul din tine, în care locuieşte întregul univers.’ Din nou ne întâlnim cu legătura care ne

duce la ‘sufletul lumii.’ La o conferinţă a femeilor creştine, ni se spune că trebuie să revizuim întreaga
doctrină a Creaţiunii. Elizabeth Bettenhausen, a zis, ‘Femeile şi nu Dumnezeu sunt adevăratul Creator.’ În
această afirmaţie, întâlnim roadele programului pentru remodelarea creştinismului prezis de către spirite.
Aceasta ar trebui să
fie era de aur a femeilor. Iar în locul acesta s-ar afla presupusa speranţă a viitorului.
Acestea sunt originile mişcărilor feministe, a mişcărilor care pretind a oferi femeilor adevărata
recunoaştere, dar scopul adevărat este aducerea în faţa lumii o religie spiritistă cu imagine feministă. În
ultimă instanţă, mişcarea feministă este o competiţie împotriva bărbăţiei Bibliei Creştine şi a lui Dumnezeu.
Este unul dintre motivele pentru care avem un război între Dumnezeu Creatorul şi zeiţa spiritelor. Este
aproape să fie aprobat ca vicarul preotului să fie o femeie. Aceasta nu este decât o paralelă cu vrăjitoarele
timpurilor trecute sau marile preotese din templele păgâne. Astăzi, poate că ea nu ştie de aceste planuri
satanice dar, vizitează spitalele iar mai târziu, oficiază un serviciu funebru care va fi amintit cu afecţiune.
Ce este adevărat şi ce este fals?
Spiritele sunt o realitate în lumea noastră; sunt îngerii răi, demonii care se află în conflict cu Dumnezeu.
Trebuie ca din nou să accentuăm că, ei nu sunt spiritele celor care au murit. Şi nici nu există o ‘lume a
spiritelor’ care să fie deasupra lumii noastre. Şi aceasta este o eroare: Dumnezeu este Creatorul. El este
acela care a în persoana lui Isus, Fiul Său, a venit aici pentru a trăi cu noi pe pământ. El nu este Creaţia Sa,
spiritul a tuturor vietăţilor, o energie sau o forţă. Noi nu suntem o parte a unui spirit sfânt. Suntem fiinţe care
depind de viaţa care este darul lui Dumnezeu. În această viaţă suntem puşi la încercare şi tocmai de aceea,
depindem de Dumnezeu pentru tot ceea ce avem nevoie să menţinem viaţa.
Biblia ne avertizează cu privire la spiritele care ameninţă biserica.
În Apocalips 18:1-4, Ioan a scris:
“După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere; şi pământul s-a
luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare, şi a zis: ‘A căzut, a căzut Babilonul ce mare! A ajuns o
închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte; pentru că toate
neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii
pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.’ Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: ‘Ieşiţi din
mijlocul ei poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!”
Biblia cuprinde multe avertismente cu privire la spiritism. Au apărut o dată cu prima minciună a
Satanei pe care a rostit-o acesta în grădina Edenului. Activităţile legate de spiritism din Vechiul Testament
sunt practicile oculte ale vrăjitoriei şi necromanţiei. Vrăjitoria era privită ca ceva magic, iar dicţionarul ne
spune că această practică cuprinde şi adorarea spiritelor. Babilonienii au practicat-o, la fel şi egiptenii,
locuitorii cetăţii Ninive, unii oameni menţionaţi în Biblie – Balaam şi Isabela din Vechiul Testament, iar în
Noul Testament, Simon Magul din Faptele Apostolilor a folosit vrăjitoria pentru a uimi poporul. Aceştia
erau înşelaţi în asemenea măsură, încât oamenii credeau că aceasta este puterea lui Dumnezeu.
Alte practici interzise categoric de Dumnezeu sunt întrebarea duhurilor (consultarea unui medium
pentru a cere informaţii cu privire la cei care au murit) şi necromanţia (consultarea duhurilor pentru a afla
viitorul prin comunicarea cu cei morţi. Asemenea profeţii vin de la îngerii cei răi.) Aceste lucruri sunt
numite urâciuni. Cei care au trăit în acele timpuri au fost avertizaţi să nu se întineze cu asemenea lucruri. 2
Regi 17:17 ne informează despre felul în care ei ‘s-au vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului,
mâniindu-L’ prin necromanţie, vrăjitorie şi ghicire.
Cartea Apocalipsului se încheie cu câteva cuvinte despre acest subiect:
‘Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi
trăieşte în minciună.’ Apocalips 22:15.
Vrăjitorii sunt în inima listei acelora care nu vor fi primiţi în Noul Ierusalim şi nu vor primi
răsplata vieţii veşnice. Apocalips 21:8 ne avertizează că vrăjitoria, un termen paravan al spiritismului, va
ava ca sfârşit lacul de foc şi va fi nimicită pentru totdeauna, împreună cu diavolul. După aceea, nu va mai
exista nici o practică ocultă sau înşelăciune.
Spiritismul este folosit la scară largă de către cei care se află în poziţii înalte. Nancy şi Ronald Reagan
consultau cu regularitate un medium iar Hitler a fost adânc implicat în această practică. Am vorbit o dată cu
un ex-medium care mi-a spus că poliţia locală o folosea cu regularitate pentru a primi informaţii referitoare
la crimele care au avut loc şi persoanele suspectate. Pentru aceasta, ea era răsplătită financiar. Spiritiştii

sunt răspândiţi în întreaga lume şi lucrează şi la nivelurile înalte pentru atingerea scopurilor propuse. Ştiaţi
că Statele Unite sunt implicate în mişcări spiritiste?
‘Cu ea au curvit împăraţii pământului.’ Apocalips 17:2
Aceasta nu este decât o legătură nelegiuită dintre spiritism, religie şi politică.
Ce s-a întâmplat cu surorile Fox?
Ele au ajuns nişte epave cu gândirea dezechilibrată. Uneori respingeau spiritismul ca pe o farsă, iar alteori
îşi retractau afirmaţiile anterioare şi respingeau cele afirmate. Atât Margaretta cât şi Katie au trăit o viaţă
dezechilibrată. Margaretta s-a căsătorit şi pentru un timp a părăsit practica spiritismului pentru a deveni
catolică dar, apoi a reafirmat că ‘este presată de spirite’ şi s-a reîntors la viaţa de dinainte pentru a redeveni
medium. Este menţionat faptul că atât mentalitatea cât şi dorinţele ei au fost afectate în asemenea măsură
încât ea a devenit slăbită şi distantă. Soţul o avertiza în permanenţă să întrerupă această practică şi să se
elibereze de viaţa pe care o trăia. Din nou a respins spiritismul, de această dată în mod public, împreună cu
sora ei. Se raportează că audienţa numeroasă care era prezentă pentru a le vedea şi asculta pe surorile Fox
s-a tulburat în asemenea măsură încât
a fost necesară intervenţia autorităţilor. Pentru cele două surori, spiritismul a devenit o capcană din care nu
mai puteau scăpa. Katie a murit în 1892 din cauza alcoolismului, iar Margaretta a murit în 1893 din aceeaşi
cauză. Martorii o descriu ca pe o persoană în jurul vârstei de 60 de ani, o epavă care trăia într-o casă mare cu
o singură cameră, din mila altora, iar singurul ei interes era băutura. Chipul ei mai păstra încă o umbră a
frumuseţii dar mintea ei era dezechilibrată aproape în totalitate. Surorile Fox au fost distruse de către
diavol, dar spiritismul trăieşte mai departe. În nici un caz nu este o glumă. După ce a vizitat-o pe vrăjitoarea
din Endor împăratul Saul s-a sinucis. În concluzie spiritismul este destructiv în totalitate şi negativ în
rezultatele finale.
Nu te juca!
Eşti avertizat în permanenţă. Nu te încumeta să încerci a vorbi prin intermediul unui medium cu cineva care
a murit. Nu te implica în nici o formă de hipnoză, în jocurile ‘nevinovate’ ale spiritismului sau în vorbirea în
limbi. Calea de a ieşi din acest cerc nu este uşoară. Contactul cu spiritele distrug atât mintea cât şi
personalitatea. Dacă ai vorbit vreodată în limbi îndepărtează-te de această practică şi uită de ea, cerând
putere de la Dumnezeu pentru a te întări şi elibera. În zilele noastre multe din aceste lucruri au loc şi pentru
mulţi este aproape imposibil de a se elibera din robia în care se află. Avem numeroase exemple de persoane
care ne-au scris cu frică, pentru că nu ai pace şi linişte. Toate acestea încep cu un timp plăcut de laudă la
adresa lui Dumnezeu, o tovărăşie plăcută îmbunătăţită de ‘binecuvântarea spirituală’ a vorbiri în limbi,
vindecări şi o stare de bunăvoie neobişnuită. O persoană ne-a spus că în ziua următoare unei asemenea
experienţe starea ei emoţională a devenit foarte rea până pe punctul de a face o depresie nervoasă. Dar,
odată ce grupul din care făcea parte s-a reunit a starea ei s-a îmbunătăţit. S-a simţit atrasă şi mai mult de acel
cerc de persoane. Alţii, care au fost oameni foarte liniştiţi şi cumsecade, şi odată ce au fost invitaţi la
asemenea întruniri, în scurt timp au experimentat o schimbare imperceptibilă a personalităţii. Şi-au dat
seama că este tot mai dificil să facă diferenţa dintre bine şi rău, iar chipul lor, chiar şi în perioada de calm,
reflecta duşmănie. Limbajul lor a devenit aspru şi dur dar, pentru că foloseau un jargon creştinesc despre
iubire, oamenii îi priveau a fi buni creştini, fără să mai ia în considerare dovada durităţii exprimată pe chipul
lor.
Adevăratele lor probleme au apărut din momentul în care au început un studiu serios al Bibliei. Odată ce
cursurile au început, cursanţii ne-au scris despre teama de noapte şi coşmaruri îngrozitoare pe care le aveau.
Se simţeau foarte ‘apăsaţi’ şi ‘prigoniţi.’ Vă aduceţi aminte ce a experimentat Margaretta Fox în momentul
în care nu a mai vrut să fie medium? Ei nu pot să se exprime în cuvinte pentru a-şi descrie propria lor
experienţă. În Marea Britanie, asemenea experienţe sunt foarte des întâlnite. Cunoaştem cazuri de persoane
care au trecut prin asemenea experienţe şi totuşi nu au reuşit încă să se elibereze. Oamenii vorbesc despre
biserici unde este prezentă această teroare dar nu pot să le părăsească datorită presiunii conducătorilor.
Acest tip de experienţe sunt semnalate din partea grupărilor charismatice din Indiile de Vest, unde au loc
asemenea atacuri mintale. O persoană ne-a spus odată că nu şi-ar lăsa copilul să participe la asemenea
întruniri a bisericii charismatice din satul vecin ‘pentru că au mult prea mult spirit.’ Este acesta spiritul lui
Dumnezeu sau al diavolului?

Alţii au început să studieze Biblia şi au ajuns să se convingă de puterea Cuvântului lui Dumnezeu.
Dar, în momentul în care au început să asculte anumite casete sau să participe la servicii religioase
spirituale (charismatice), în câteva zile după ce au experimentat vorbirea în limbi şi au primit aşa-zise
‘mesaje personale,’ şi-au schimbat total interesul faţă de Cuvântul lui Dumnezeu.
Conducătorii Bisericii Eliberării din Anglia pretind că pot scoate demoni de diferite feluri – ai apetitului,
răutăţii şi de alte feluri. ‘Eliberatorul’ pretinde că întâi trebuie să-l scoată afară pe ‘demonul general’ iar
apoi urmează ‘cei de rând’. Aceasta poate fi o şedinţă lungă şi epuizantă. Ce se întâmplă în realitate?
Demonii vorbesc demonilor prin intermediul oamenilor pe care-i pot folosi ca agenţi ai lor. Uneori se
întâmplă că, dacă cineva nu a avut nici un demon acum are cel puţin unul. Atunci când vor să se elibereze,
ei sunt aruncaţi prin cameră iar obiectele din casă încep să zboare. Înainte de şedinţa de eliberare, poate că
toţi aveau o problemă cu un posibil apetit. Acum, ei au probleme cu duhurile rele.
Te afli tu într-o asemenea situaţie?
Dumnezeu are o putere mai mare decât cea a diavolului dar trebuie să ai curaj să te eliberezi. Azi
trăim într-o luptă pentru intelect.
Dumnezeu te cheamă prin servii Săi.
Diavolul se impune prin tentaţii.
Aici este remediul divin:
1.
Spune-i imediat lui Dumnezeu de ce ai nevoie. El aşteaptă această ocazie.
2.
Alegeţi un stil de viaţă sănătos. Începe prin ceea ce şti deja: mai multe fructe , legume, exerciţii.
Cum ţi se pare acest răspuns? Iţi va întări corpul şi prin urmare intelectul. Te va învăţa de asemenea, cu
ajutorul Domnului, cum să te rupi de un obicei care te leagă. Si spiritismul de orice fel este o legătură şi
aceleaşi principii sunt aplicate atât minţii cât şi corpului. Trebuie să faceţi o alegere hotărâtă pentru a-l
urma doar pe Dumnezeu. Trebuie doar să doreşti pentru că Dumnezeu stăruieşte pe lângă noi. El îţi va da
puterea să faci o alegere adevărată. Nu contează dacă e vorba de ţigări sau spiritism. Fereşte-te de locurile
periculoase şi găseşte alternative de a rămâne curat. In timpul zilei învaţă versete din Biblie pentru a te
umple de frumuseţea şi puterea lui Dumnezeu. Nu cânta imnuri legate de cultul pe care vrei să-l părăseşti.
Încă mai ai o voinţă şi trebuie să foloseşti şi ultima picătură de putere pentru a te elibera, rugându-te
constant pentru puterea adevăratului Dumnezeu. Dumnezeu şi îngerii din cer vor fi foarte bucuroşi să te
ajute. Ei cunosc diavolul foarte bine.
3.
Asigură-te că toate păcatele vieţii tale sunt îndreptate încât să ai un canal liber pentru puterea
adevărată a Duhului Sfânt. Scrie promisiunile găsite în Biblie şi roagă-te lui Dumnezeu – ‘Ai promis… şi
crezând că îşi va onora promisiunea. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să
căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. Evrei 4:16.
Numele lui Isus este Atotputernic în vreme de primejdie. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi
mântuit. Ioel 2:32. Studiază cu atenţie şi gândeşte-te la lucrurile pe care le înveţi. Nu te implica în alt grup
până nu eşti sigur că şi ei cred şi sunt pentru acest lucru. Trebuie să şti dacă acel grup respectă cele 10
Porunci. Dacă răspunsul este nu, să şti că rămâne loc şi pentru diavol şi vei fi în pericol din nou. Verifică
porunca 4 în special.
5 Dumnezeu ne-a promis o minte sănătoasă în ceea ce priveşte problemele spirituale. 2 Timotei 1:7 oferă
aceeaşi promisiune. Poate ai artrită sau chiar o altă problemă de sănătate mentală, dar Dumnezeu a promis
înţelegere spirituală şi siguranţă. A promis că slava sa este suficientă pentru noi; infirmităţile noastre ne pot
arăta puterea lui. Dacă îndeplinim condiţiile, El îşi va ţine promisiunile.
Este important să şti ce crezi despre viaţa de după moarte? Dacă spui NU – atunci îi laşi o portiţă
diavolului pentru a te ademeni în efortul său de a realiza o federaţie mondială, o nouă religie pentru o Nouă
Ordine Mondială.
Dacă spui DA, trebuie să cercetezi Biblia ca niciodată înainte pentru a afla ce s-a întâmplat cu adevărat cu
cei dragi care au murit, şi să înveţi versetele pe de rost. Acestea te vor apăra de şiretlicurile diavolului.
Toate subiectele şi avertismentele dezbătute în acestă broşură sunt direct legate de ceea ce crezi despre
moarte şi dincolo de ea.

??? CÂT DESPRE…???
Apariţiile Mariei – este cu adevărat Fecioara Maria?

Ne aflăm într-o lume care se află în căutarea spiritualităţii. Pentru mulţi dintre noi, o parte din noi am fost
scufundaţi în materialism. Dar azi, spiritualitatea iese la suprafaţă. Mai de mult, era legată de credinţă şi
rugăciune crezând Cuvântul Domnului, iar acum se bazează mai mult pe sentimente. În zilele noastre,
spiritualitatea este conectată de simţământul văzului, auzului şi al mirosului, decât de credinţa simplă.
Rezultatul este că foarte mulţi oameni cinstiţi sunt înşelaţi – ca în cazul experienţelor din apropierea morţii.
Cea mai cunoscută dintre aceste experienţe spirituale sunt ceea ce cunoaştem sub numele de apariţiile
Mariei. Oriunde ar apărea în lume, oamenii sunt fascinaţi şi merg să le vadă. Aceste apariţii nu sunt false;
sunt o realitate. Epoca noastră s-ar putea numi ‘Epoca Mariei.’ Ţi-ai dat seama că aceasta se află în
concordanţă cu accentul feminist din spiritism? Biserica Romano-catolică a promulgat patru dogme
referitoare la Maria, care sunt enunţate ca fiind învăţăturile de încredere ale bisericii de către magisteriumul
Romei. Acestea sunt: Maria, Mama lui Dumnezeu, Naşterea Imacultă, Veşnica Virginitate a Mariei şi
Înălţarea trupească a Mariei la cer. (Nici una din aceste dogme nu poate fi întâlnită în Biblie.) A cincea
dogmă a fost elaborată foarte curând pentru a defini rolul Marie de mijlocitor şi co-mântuitor al oamenilor
alături de Domnul Isus.
Maria este venerată de întreaga lume atât de creştini cât şi de musulmani. ‘Maria’ a fost văzută la Lourdes,
Medjugorje şi Fatima, precum şi într-o mulţime de alte locuri. În ultimii zece ani, aceste apariţii s-au
înmulţit într-un mod considerabil, iar Maria a devenit cunoscută sub numele de Regina timpului nostru. De
când a fost văzută de mii de oameni în Egipt, credinţa musulmanilor în Fecioara Maria a erupt ca un vulcan,
şi ei aşteaptă noi apariţii şi descoperiri. Alţii, în prezenţa ei care s-a manifestat după o ploaie torenţială, şi-au
simţit hainele uscate. Alte ori, înainte de apariţia ei se simte un miros de trandafir sau încep a zbura fluturii.
Vocea ei a fost auzită cu regularitate dând mesaje în diferite limbi. Este afirmat de către Timoty Kauffman
în “Aproape contradictoriu” 1997 pag. 15 că Papa primeşte în mod regulat mesaje personal de la Fecioara
Maria.”
În anul 431 d. Hristos există un raport referitor la venerarea Mariei ca mama lui Dumnezeu. Se ştie că în
600 d. Hristos existau rugăciuni adresate Mariei ca şi altor sfinţi, iar în 1854 doctrina Zămislirii Nepătate a
fost acceptată oficial ca Doctrină în Biserica Romano-Catolică. De atunci interesul pentru Maria a crescut
foarte mult, iar acum au loc apariţii. De ce? Poate că învăţăturile lui Isus sunt văzute ca fiind divizate, după
cum oamenii acceptă sau resping Evanghelia, dar scopul urmărit în discuţiile religioase de azi este unitatea.
Apelul la gingaşa maternitate atinge toate naţiunile. Prin Maria ostilităţile dintre islamişti şi Biserica
Romano-Catolică pot fi înăbuşite. “Toate drumurile duc la Roma” , 1993 p. 54 ne spune”… pare a fi o
imagine care scoate la lumină faptul că prin Maria se pot uni toate religiile. Nu este un ţel comun cu al
spiritiştilor. Aşteptata revenire a lui Isus Hristos este de asemenea un factor de legătură. Se pare că cele
două grupuri lucrează în acelaşi sens.
Principala întrebare care se pune în legătură cu toate acestea este de unde a primit Roma aceste
indicii care lucrează pentru unirea oamenilor de toate credinţele? Dogmele care au fost emise mai demult
nu se găsesc în Biblie, şi fapt interesant, nici în tradiţie, deoarece unitatea mondială sub un singur
conducător este un concept foarte modern şi internaţional, neaparţinând unei religii anume. Răspunsul
simplu al Bibliei este că vine de la Satana. Am descoperit deja că Satana foloseşte lucruri frumoase ca
momeală pentru capcanele sale. Maria, mama lui Isus a fost un personaj foarte important, iar dacă Satana
poate apărea sub acest chip, milioane de oameni din toate religiile vor crede în aceste apariţii şi se vor uni
pentru a o venera. Ştim din studiile biblice de până acum că morţii dorm până la înviere.
Maria este moartă de sute de ani. Morţii nu iau parte la activităţile din această lume. Ei dorm.
Morţii, chiar şi Maria, se odihnesc în pământ.
Prin aceste afirmaţii, suntem puşi în faţa unei alegeri – sunt aceste apariţii ale Mariei de la Dumnezeu, sau
sunt înşelăciuni atrăgătoare şi blânde pentru a ne atrage în spiritism? Sunt apariţii reale; nu sunt iluzii, aşa
cum imaginile sincere, cinstite ne fac să plângem. Aceste lacrimi sunt ude. Părul creşte şi poate fi tăiat.
Mireasma familiară este plăcută nărilor noastre. Dar suntem puşi să alegem: credem Biblia sau credem
simţurile: văzul auzul şi mirosul? Acestea sunt printre cele mai puternice teste şi minciuni, dar trebuie avut
în vedere că felurile şi scopurile sunt găsite în Biserica Romano- Catolică –unirea internaţională a tuturor
religiilor pentru a ajunge la unitate politică dar şi în Noua Eră de spiritism. Toţi cred în nemurirea sufletului
şi se află la un pas unul de celălalt. Pe acest teren este făcută munca pentru pregătirea Noii Ordini Mondiale,
în care politica şi religia vor mână în mână pentru a uni fraţii despărţiţi. Biblia ne avertizează împotriva
“stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” Ne

mai spune că “noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui”. Sfatul lui Dumnezeu este: “vegheaţi dar
în timpul” Luca 21:36.
Vorbind de Satana , în Ioan 8:44
“El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori
spune o minciună, vorbeşte în ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii”
Apocalipsa 22:15 vorbeşte despre cei pe care Dumnezeu îi respinge. Vorbeşte în special despre cei
care iubesc minciuna.
Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi orişicine iubeşte minciuna şi
trăieşte în minciună!
O apariţie este o minciună care a fost inventată pentru a înşela. Dumnezeu urăşte minciunile. Paul
ne avertizează în Timotei 4:1,2 “Dar Duhul (la singular, Duhul Sfânt) spune lămurit că în vremurile din
urmă, unii se vor lepăda de credinţă ca să se alipească de duhuri înşelătoare. Aceasta se referă la tot ceea ce
nu se potriveşte cu Cuvântul lui Dumnezeu şi are o calitate supranaturală – apariţii umpleri miraculoase cu
aur, stigmate, ciocănituri, apariţii ale morţilor, mesaje venite de la clarvăzători sau prin vorbitori ale
limbilor, experienţe fizice şi spirituale de minuni făcute de spirite. Acestea sunt ademeniri ale diavolului
lucrând împotriva lui Dumnezeu.
În Efeseni 6 suntem avertizaţi limpede să ne punem armura lui Dumnezeu pentru a putea rezista
şiretlicurilor diavolului şi să facem tot ce se poate pentru a putea rămâne în picioare. Punerea armurii
înseamnă să punem în vieţile noastre binefacerile, adevărul, evanghelia păcii, scutul credinţei, coiful
salvării, sabia şi Cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de tot arsenalul pentru protecţie, pentru că spiritele
cu care ne confruntăm sunt rele – spirite ademenitoare, spirite ticăloase, necurate, slujitori ai diavolului
învăţând doctrina răului.
Diavolul e duşmanul nostru – el este împotriva noastră oricât de atrăgătoare pot fi apariţiile înşelăciunilor
sale.
În timp ce lucrează pentru a ne distruge, diavolii tremură ei înşişi în faţa Cuvântului lui Dumnezeu.
Ştiu Cuvântul Său şi lucrează împotriva lui. Şti ce a spus Dumnezeu cu privire la toate acestea? Singura
ta protecţie se află în promisiunile, profeţiile şi avertismentele lui Dumnezeu. În aceste zile de pe urmă
trebuie să aflăm tot ce putem din Cuvântul lui Dumnezeu pentru siguranţa noastră, şi să memorăm tot ca să
nu fim înşelaţi când suntem puşi în faţa unor activităţi demonice oricât de plauzibile ar fi.
ÎN CONCLUZIE…
Aproape toate înşelăciunile diavolului au legătură cu ceea ce se întâmplă după ce murim.
Principalele capcane pe care le foloseşte sunt nemurirea sufletului şi independenţa noastră faţă de
Dumnezeu. Dacă eşti sigur de învăţătura lui Dumnezeu despre ce se întâmplă după ce murim şi eşti
ascultător de poruncilor Sale şi depinzi de El, diavolul nu te poate înşela. Vei fi apărat de planul său
distrugător asupra lumii.

Nu mai fi trist!!!
După ce durerea mai slăbeşte, vine o perioadă foarte dificilă pentru suferinţa noastră, uneori, una
pentru care nu suntem pregătiţi. Viaţa începe să se oscileze într-un mod ciudat. O dată pare normală iar apoi
devine un val de lacrimi. După aceea urmează să râzi de ceva amuzant, apoi un sentiment de vină că ai râs.
Si după toate acestea o senzaţie de extenuare totală. Poate exista o mare varietate de emoţii într-o singură zi.
Ne doare şi ne zăpăceşte, iar pe cei din jur îi uimeşte. Dar este normal. Toată fiinţa ţi se reglează. Tristeţea
trupului începe să pălească iar existenţa normală începe să se reîntoarcă, dar mental nu eşti dispus să laşi
acest lucru să se întâmple. Sunt perioade specifice prin care trecem.
Există momente în care eşti întors pe dos de durere. Ţi se pare că nu înaintezi în nici un fel. De
parcă ar fi vremea însemnărilor. Lucrurile trebuie făcute dar nu ai putere. Chiar şi cele mărunte cer multă
energie şi motivaţie, şi mai sunt şi sarcini importante pe care trebuie să le ai în vedere.
Trebuie să iei decizii importante, în ceea ce priveşte banii şi proprietatea. Nu ai timp să le faci. Nu fi
nerăbdător cu tine însuţi. Vindecarea abia a început, şi se va împlini. Dacă poţi, mai aşteaptă puţin. Într-o zi
îşi vei da seama că ai ieşit iar la suprafaţă. Atunci va trebui să te ocupi de lucrurile importante. Pentru
moment ai grijă de lucrurile mărunte care trebuie făcute şi păstrează-ţi obiceiurile.

Împarte-ţi viaţa pe segmente şi ocupă-te de ele pe rând cât poţi de bine; apoi odihneşte-te
intelectual. Fă activitatea fizică în fiecare zi dacă se poate deoarece este bine. Sunt zile când simţi că nu poţi
face nimic sau poate ai făcut o greşeală sau ai judecat prost ceva? Nu ai eşuat. Aminteşte-ţi că toată fiinţa ta
a trecut prin cea mai grea şi epuizantă experienţă. Nu este surprinzător că timpul are un ciudat sentiment de
apăsare şi nu ai nici o motivaţie şi nici un fel de chef pentru ceea ce trebuie făcut. Acestea se combină cu
nesiguranţă şi îndoieli în mintea ta. Nu e momentul să rişti ci doar să-ţi continui viaţa.
Vremea revenirii e una în care trebuie să-ţi conservi energia, să ai grijă de tine şi să-ţi simplifici
viaţa pe cât posibil. E bine să-ţi păstrezi obiceiurile, chiar dacă îţi vine greu. E atât de uşor să-ţi laşi lucrurile
personale, să-ţi alunece. Asigură-te că ţi-ai schimbat patul, ţi-ai curăţat hainele, fă duşuri regulate şi
mănâncă cum trebuie. Fă-ţi părul regulat ca măcar în societate să arăţi bine. Te va ajuta, dar cere efort. Unii
oameni folosesc expresia “a trece peste durere”. Aceasta e puţin din ceea ce înseamnă. Chiar dacă mintea şi
trupul lucrează în ritmul lor de vindecare, trebuie să faci şi ceva eforturi conştiente. În tot acest timp
vorbeşte cu oameni în care ai ajuns să ai încredere şi împarte cu ei ce se întâmplă în viaţa ta.
În aceste zile trebuie să-ţi iei rămas bun. Poate hainele cu care ai fost la înmormântare au rămas
agăţate în spatele uşii de la dormitor. Ar trebui să fie? De ce nu le cureţi ca să le pui înapoi în şifonier? Haina
pe care o purtai în fiecare zi la spital e încă acolo. E timpul să o duci la un magazin de mâna a doua şi să-ţi
iei una nouă. De ce te agheţi încă de ele? Calendarul e încă agăţat cu toate detaliile bolii? E timpul să-l
distrugi şi să laşi amintirile în seama timpului. Mai scrii încă scrisori de nemulţumire? Ai rezolvat ceva cu
ele? De ce să n-o laşi baltă? Toate şuvoaiele de cuvinte furioase împărţite cu alţi oameni furioşi pot să-ţi
facă doar rău şi să te facă o persoană mai amărâtă care cu timpul poate deveni izolată şi neprietenoasă.
E greu încă să te întorci la casa goală, dar într-o zi acea fotografie va avea altă înfăţişare. Bărbatul
foarte solemn s-a schimbat având o luminiţă crispată în ochii săi. Nu ai observat-o înainte. Totul era colorat
de durerea ta. Lacrimile încă mai curg, dar sunt amestecate cu un zâmbet moale, deoarece alte amintiri le ies
la suprafaţă. Dar extenuarea se reîntoarce.
Continuă să te laşi în voia amintirilor şi să vorbeşti cu tine însuţi, sau cu jurnalul tău despre tot ce îţi vine în
minte. Cu timpul mintea se va reorganiza şi îşi va reveni din şocul suferit. Rănile emoţionale se vindecă.
Aminteşte-ţi întotdeauna că eşti mic iar felul cum alţii se descurcă cu durerea nu e treaba ta .Acesta e timpul
când trebuie să te desparţi de legăturile emoţionale cu cel iubit. Poate că nu ai avut niciodată mâncăruri cu
orez pentru că partenerului tău nu-i plăceau. Acum poţi alege altceva. Întotdeauna ţi-ai dorit o vacanţă în
care să leneveşti la soare, dar soţul tău voia activitate în vacanţă. Nu-i nevoie să continui aceste obiceiuri.
Cere totuşi un efort pentru a începe
un nou mod de viaţă. Există întotdeauna mângâiere în creşterea panseluţelor în spatele casei pentru că el
întotdeauna făcea asta, dar în schimb poate ţi-ar plăcea să ai ciuboţica cucului.
Aminteşte-ţi să faci întotdeauna orice schimbare în mod gradat, într-un mod cât mai uşor pentru
tine. Vindecarea nu are loc într-o zi. Nu poţi uita anii de angajament şi dragoste pentru cineva.
Poate te-ai îngrijorat în ascuns, poate te-ai întrebat dacă a murit cu adevărat, merită să vorbeşti cu
doctorul despre toate aceste lucruri. Nu va râde de tine ci va privi cu răbdare înapoi peste întâmplările care
au avut loc şi-ţi va asculta temerile. Având răspunsuri la întrebările ciudate şi morbide te poate linişti.
Temeri care nu ar trebui să te neliniştească vor fi uitate. Îţi vei da seama că a început să-ţi fie frică de
întuneric, dar n-ai îndrăznit să spui cuiva. Poţi să-i spui doctorului şi acest lucru. Nu e neobişnuit şi va trece.
Chiar numai admiţând aceste lucruri minore îţi va uşura tensiunea.
Cu timpul, amintirile plăcute vor lua locul celor triste iar acestea le vei putea împărtăşi familiei şi
prietenilor din jurul tău.

Iată un rezumat al învăţăturilor biblice despre moarte:





Când murim încetăm să mai respirăm şi dormim lungul somn
în locul în care rămăşiţele noastre sunt aşezate pentru odihnă.
Nu există nici o entitate numită suflet sau spirit care să trăiască “separat” de noi.
Cei drepţi nu merg în cer după ce mor.
Toţi oamenii de toate vârstele, buni sau răi, bogaţi sau săraci, rămân adormiţi. Somnul este modul lui
Dumnezeu de a descrie moartea.

Cât timp dormim? Până când?

“Dacă omul odată mort ar putea să mai învie, aş mai trage nădejde în tot timpul suferinţelor mele,
până m-i se va schimba starea în care mă găsesc. Atunci m-ai chema şi Ţi-aş răspunde.” Iov 14:14,15.
Moartea pare să fie sfârşitul iar noi tânjim să ştim ce se întâmplă după ultima suflare. Mai este ceva,
şi putem şti ce? Există trei lucruri mai importante în acest verset. Iată-le:
Vom aştepta în mormânt pentru un anumit timp.
Dumnezeu îi va chema pe cei ce dorm, iar aceştia îi vor răspunde.
Ei vor învia din morţi şi vor fi schimbaţi.
Biblia ne dă încă multe alte informaţii despre aceste trei lucruri:
1.
Aşteptarea în timpul stabilit
Dumnezeu i-a vorbit preaiubitului profet Daniel despre acest timp. I-a spus: “Iar tu, du-te, până va veni
sfârşitul; tu te vei odihni şi te vei scula iarăşi odată în partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor.” Daniel
12:13.
Iov de asemenea ştia despre această odihnă şi aşteptare, deoarece a spus “Aş mai trage nădejde în
tot timpul suferinţelor mele” Iov 14:14.
În acest timp toţi morţii se află pe un tărâm de neagră uitare.( Psalm 88:12 ). Toate gândurile minţii
sunt liniştite; nu mai este nici o mărire a lui Dumnezeu, nu mai există amărăciune sau ură pentru
faptele întâmplate în tristele vieţi. Cei dragi nouă nu se întorc să ne mângâie sau să ne îndrume.
“Si niciodată nu vor mai avea parte de ce se face sub soare”. Eclesiastul 9:5,6
Isus ne-a spus că El Însuşi va avea grijă de noi. El este Mângâietorul, iar Duhul Sfânt I-a luat locul
când El s-a întors în cer. Isus a spus de asemenea “Eu sunt calea!” Duhul Sfânt ne va conduce în tot
adevărul şi ne va arăta ce va trebui să facem. Cei pe care i-am pierdut dorm liniştiţi până la sfârşitul
perioadei stabilite. Suflarea lor s-a întors la Dumnezeu care a dat-o.
“Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi planurile lor.” Psalm 146:4
“Dar omul când moare rămâne întins; când omul îşi dă sufletul, unde mai este?” Iov 14:10.
În această perioadă de aşteptare, dormim în pământ. Suntem puşi în pământ sau cenuşa noastră este
împrăştiată pe suprafaţa lui. Trupul nostru natural este băgat în pământ.
“M-ai adus în ţărâna morţii.” Psalm 22:15.
“Tu le iei suflarea; ele mor şi se întorc în ţărâna lor.” Psalm 104: 29
“Toate merg în acelaşi loc; toate au fost făcute din ţărână, şi toate se întorc în ţărână.” Eclesiastul 3:20
“O de m-ai ascunde în locuinţa morţilor…şi de mi-ai rândui o vreme o vreme, când îţi vei aduce iarăşi
aminte de mine!” Iov 14:13
Dumnezeu ştie unde ne aflăm în acest timp de aşteptare? David a spus: “Dacă mă voi culca în locuinţa
morţilor, iată-Te şi acolo.” Psalm 139:8
“Iad” este tradus din ebraică, dar cuvântul sheol însemnând mormânt sau groapă. De asemenea, în
unele contexte poate să însemne focurile care îi vor distruge pe cei răi. Dar acest verset vorbeşte despre
mormânt. Cuvintele spuse despre Isus într-o profeţie, vorbesc despre Isus ca fiind în iad. Aceasta nu poate
însemna focul iadului şi de aceea şi acest text se referă la mormânt
“Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea!”
(Psalm 16:10).
Dumnezeu are şi cărţi de aducere aminte. Cunoaşte cazul fiecăruia dintre noi şi, ne-a cuprins în planurile
Sale pe fiecare dintre noi. Una din nepreţuitele promisiuni ale lui Dumnezeu este aceea de a nu ne uita.
“Poate o femeie să uite pe copilul pe care-l alăptează, şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar
dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip: Iată că te-am săpat pe palmele mele.” Isaia 49:15,16
Timpul de aşteptare este un timp de odihnă.
2.
Ce va anunţa sfârşitul timpului de odihnă din mormânt?
Promisiunea făcură lui Daniel de către Dumnezeu a fost aceea că se va odihni şi la sfârşitul zilelor se va
scula pentru a primi partea sa de moştenire.
Ce îl va trezi din acel somn adânc şi lung de multe sute de ani? Versetul cheie din Iov 14 ne răspunde la
această întrebare. Versetul 15 spune : “Atunci m-ai chema şi Ţi-aş răspunde.”
Un exemplu biblic

Isus a spus “Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, şi acum a şi venit când cei morţi vor auzi glasul
Fiului lui Dumnezeu şi cei ce-L vor asculta, vor învia.” Ioan 15:25.
Nu după mult timp, Isus l-a înviat pe Lazăr. Marta, sora lui Lazăr, a ieşit din oraş pentru a-l întâmpina pe
Isus când a auzit că acesta vine. Lazăr murise de patru zile şi fusese înmormântat. Isus I-a spus: “Fratele tău
va învia”. Marta i-a răspuns: “Ştiu că va învia la înviere, în ziua de apoi!” Isus i-a răspuns: “Eu sunt învierea
şi viaţa. Cine crede în mine chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri
niciodată. Crezi tu lucrul acesta?” Maria, cealaltă soră a lui Lazăr, era acasă plângând dar Marta a mers şi a
luat-o şi împreună L-au însoţit pe Isus până la locul mormântului, fiind urmaţi de o mulţime de oameni. A
fost reţinut faptul că Isus a plâns. El ştie cum sunt lacrimile iar acolo în Cer, El simte slăbiciunea şi
neputinţa noastră, atunci când plângem din cauza unei dureri amarnice. Isus a cerut să fie îndepărtată piatra.
Marta fiind foarte practică, era foarte îngrijorată în privinţa deschiderii mormântului, deoarece Lazăr era
mort de patru zile şi procesul de descompunere era deja instalat. Poate că Marta a crezut că Isus vrea să-l
mai vadă o dată pe Lazăr. Isus I-a promis că dacă totuşi cred vor vedea slava lui Dumnezeu. Ridicându-şi
ochii spre cer Isus s-a rugat Tatălui şi I-a mulţumit pentru că I-a ascultat rugăciunea. “După ce a zis aceste
vorbe, a strigat cu glas tare: ”Lazăre, vino afară! ” Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de
pânză, şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Ioan 1:46
Istoria învierii lui Lazăr este dovada că Isus poate învia morţii prin vocea Lui şi o va face din nou. De
asemenea, a înviat-o pe fiica lui Iair spunându-i: “Fetiţo trezeşte-te!” Tânărului care se afla pe năsălie, fiind
dus pentru a fi înmormântat, Isus i-a spus “Tinere ridică-te!” Iar acesta s-a ridicat. Cuvântul lui Dumnezeu
are putere. Aceeaşi putere a creat şi lumea.
Când va reveni pentru a-i trezi pe morţi?
Va fi la vremea învierii. “Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor
auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei care au făcut
răul vor învia pentru judecată.” Ioan 5:28,29.
Oricum, Biblia ne spune mult mai multe despre învierea pentru viaţă, decât despre învierea pentru judecată.
Viaţa constituie tema întregii Biblii de când Dumnezeu i-a dat-o lui Adam şi Evei în Geneza, apoi de la
toate promisiunile de viaţă pentru cei supuşi din Vechiul Testament, până la venirea lui Isus în această
lume. “Am venit pentru ca ei să poată avea viaţă, s-o aibă din belşug” şi de la ajutorul oferit de Isus ca să
putem primi viaţa veşnică, iar apoi în Apocalips unde ni se spune că vom avea odată acces la pomul vieţii pe
care Adam şi Eva l-au pierdut din cauza păcatului lor. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca orişicine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” Ioan 3:16. “Dar
care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus
la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.” 2 Timotei 1:10. Acesta este motivul venirii Lui pe
pământ, pentru a muri pe crucea de la Calvar.
Dumnezeu este îndelung răbdător cu noi, vrând ca nici unul din noi să nu moară. Isus a spus “Eu sunt Calea
, Adevărul şi Viaţa!” Isus a murit pentru a ne împăca cu Dumnezeu, dar El a şi înviat din morţi. Acesta este
punctul central al speranţei noastre.
Învierea lui Isus este garanţia învierii din morţi.
Iată mai multe informaţii din Biblie cu privire la felul în care cei drepţi vor fi rechemaţi la viaţă “Nu voim,
fraţilor să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca şi ceilalţi care nu au
nădejde… Căci însuşi Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, se va
pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.” 1 Tesaloniceni 4:13,16.
“Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor şi împrejurul Lui o furtună
puternică. El strigă spre ceruri şi spre pământ, ca să judece pe poporul Său. Strângeţi–mi pe credincioşii
Mei, care au făcut legământ cu Mine prin jertfă!” Psalm 50:3-5
Cei care vor fi înviaţi vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din morminte. Cei care au avut accidente şi au
murit în explozii sau război se vor ridica din praf la sunetul dătător de viaţă al vocii Sale. Bunul Păstor nu va
pierde nici una din oile sale credincioase. Ei îi vor cunoaşte vocea şi-I vor răspunde pentru că L-au urmat şi
înainte de a se odihni.
Aceasta se va întâmpla la a doua venire a lui Isus. El le-a spus ucenicilor săi mâhniţi când au văzut că Isus se
reîntoarce la cer: “Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa
Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa v-aş fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce

mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi
voi” Ioan 14:1-3
Nu mergem în aceste locuri după ce murim cu toate că sunt pregătite. Isus ne-a promis că întoarcerea Sa
este pentru a ne duce şi pe noi acolo. Va fi un timp de bucurie când El îşi va putea prezenta toţi fraţii şi
surorile răscumpărate Tatălui Său.
“Iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de
bucurie înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să
fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin.” Iuda 24,25
Nu ştim timpul exact al venirii Sale. “Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii
din ceruri, nici Fiul ci numai Tatăl.” Matei 24:36
Ne sunt date semne care ne arată că venirea Lui este aproape.. Acestea sunt uşor de recunoscut de cei care
urmăresc ştirile – cutremure, boli, războaie şi veşti despre războaie, oameni mândri, oameni care nu se ţin
de cuvânt, aprigi, cărora le lipseşte afecţiunea obişnuită, sau cei care îi dispreţuiesc pe cei care doresc să
ducă vieţi bune. Când toate acestea se vor întâmpla în acelaşi timp, vor şti că venirea Lui şi învierea sunt
aproape. Care dintre acestea nu se găseşte în ziarele de azi? Toate se întâmplă deja; de aceea acest
eveniment de mult promis este foarte aproape. “Şi voi când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul
Omului este aproape, este chiar le uşi!” Matei 24:33
Cum va fi când Isus va veni?
Va fi un eveniment glorios pe care nimeni nu-l va rata. Este menţionat în toate cărţile din Noul Testament.
Aceasta a fost fericita nădejde a scriitorilor Noului Testament. Abia aşteptau să-L vadă pe Isus venind în
slavă. Apocalipsa 1:7 spune “Iată că El vine pe nori şi orice ochi îl va vedea!” Nu va fi un eveniment secret
şi liniştit ci va fi desăvârşirea glorioasă a lucrării pe care Isus a făcut-o şi o face pentru noi în cer ca Marele
nostru Preot. Apocalipsa 14:14 adaugă mai multe detalii: “Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor
şedea cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur; iar în mână o secere ascuţită”.
Matei 24:30 “Vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o slavă mare! Matei 25:31
vorbeşte despre îngerii care vor veni cu El. “Când va veni Fiul Omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngerii, va
şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale!” Matei 25:31. Nu va fi un preot atunci, ci Regele nostru. Marcu
înregistrează în acest timp “va trimite pe îngerii Săi, şi va aduna pe aleşi Lui din cele patru vânturi!” Acei
îngeri vor face personal lucrarea pentru Isus, îi vor aduna pe cei înviaţi şi pe cei credincioşi care trăiesc pe
pământ aşteptându-l. De această data, Isus nu va pune piciorul pe pământ. Pentru a evita o dezamăgire, e
bine să cunoaştem acest amănunt. Isus ne-a avertizat că vor veni hristoşi falşi şi ne-a spus să nu mergem să-i
vedem. Suntem informaţi că aceştia se vor afla în odăiţe ascunse sau în locurile pustii de pe pământ. Când
îl vom întâlni pe Isus, îl vom întâlni în văzduh, pe nori. Pavel ne spune în Tesaloniceni 4:17 că după ce cei
morţi în Hristos vor fi înviaţi, “apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori,
ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă dar unii pe
alţii cu aceste cuvinte!” Nu ne vom întâlni cu El pe pământ. Hristoşii falşi vor fi pe pământ.
Acesta este mult aşteptatul moment când morţii în Hristos ne vor fi înapoiaţi. Nici ei nu îl vor întâlni pe Isus
înainte. Îl vom întâlni împreună. Îl vom vedea în acelaşi timp şi împreună. Bucuria noastră va fi ca reuniţi
să-l întâlnim toţi în acelaşi timp. Ce experienţă! Bebeluşi, copii, părinţi, soţi, soţii, bunici şi prieteni –
această experienţă va fi una sărbătorească şi de reunire deoarece ne vom revedea în prezenţa lui Isus, şi-I
vom vedea bucuria când ne vom întâlni faţă în faţă. “Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora!”
Isaia 53:11. Viaţa şi moartea Lui, invitaţiile şi promisiunile Lui, nu vor fi fost degeaba. Va avea o bogată
recoltă de răscumpăraţi pe care să-i ducă acasă în palatele pe care le-a pregătit special pentru această ocazie.
1 Corinteni 2:9 “Dar, după cum este scris: Lucruri pe care cu ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la
inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc!”
Dumnezeu a pregătit pentru tine şi pentru cei dragi ţie lucruri care vor încânta inima, şi pe care nici nu le-ai
visat. Dumnezeu ne cunoaşte foarte bine!
3.
“Până mi se va schimba starea în care mă găsesc.’
Ce înseamnă acest verset? Pavel ne dă explicaţia în Corinteni 15:50 “Iată, vă spun o taină, nu vom adormi
cu toţii, dar toţi vom fi schimbaţi într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va
suna, morţii vor fi schimbaţi nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, să se

îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus
putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va
împlini cuvântul care este scris: “Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde
îţi este boldul, moarte?” Aceasta spune că într-o clipită, cei morţi vor fi schimbaţi şi noi ce trăim pe pământ
şi Îi suntem credincioşi, vom fi de asemenea schimbaţi. Toţi vom fi schimbaţi. Vârsta va deveni frumuseţea
tinereţii, şi vom reprimi putere. Părul alb şi ridurile vor dispărea. Toate promisiunile lui Dumnezeu de care
ne-am bazat se vor împlini. Aceasta înseamnă că trupurile noastre care se îmbolnăvesc se vor schimba în
unele potrivite pentru cer. Nimic din noi nu se va mai strica. Dumnezeu ne va da trupuri glorioase.
Cuvintele omeneşti nu pot explica ce a plănuit Dumnezeu pentru noi în dragostea Sa. Putem folosi doar
cuvintele din Biblie şi să aşteptăm, să vedem. Trebuie să trăim pentru El acum, şi atunci realitatea va fi
noastră. El ne va da trupuri noi în care va pune caracterul pe care ni l-am dezvoltat în perioada de probă şi
creştere. Momentul schimbării va fi punctul final al răscumpărării noastre.
În toată Biblia promisiunea şi răsplata pentru ascultare a fost viaţa veşnică sau dragostea nemuritoare. La a
Doua Venire a lui Isus o vom primi. Ne-o va da la toţi odată. Toţi ne vom primi răsplata, odată cu cele mai
vechi persoane din Biblie şi cei mai recenţi creştini. Iată câteva din promisiunile de viaţă veşnică din Biblie:
“Pentru ca oricine crede în El… să nu piară ci să aibă viaţă veşnică!” Ioan 3:16
“Dar acum odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu aveţi ca rod sfinţirea iar la
sfârşit: viaţa veşnică!” Romani 6:22
“Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică şi îl voi învia în ziua de apoi!” Ioan 6:54.
Mulţi oameni au murit în urma accidentelor, a rănilor, sau din cauza unor atacuri de inimă, lovituri, boli
Alzheimer sau Parkinson, cancer sau scleroză, boli nervoase şi multe altele pentru a fi enumerate aici. Poate
că pentru a se deplasa ele foloseau cârje sau cărucioare şi ochelari, aparate auditive şi multe alte aparate care
ajutau la funcţionarea uni trup muribund obosit. Când Dumnezeu îi va învia nici unul nu va mai fi aşa. Isaia
a vorbit despre aceste momente în profeţia sa:
“Fiţi tari şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu: El însuşi va
veni şi vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor şi se vor deschide urechile surzilor, atunci
şchiopul va sări ca un cerb şi limba mutului va cânta de bucurie…Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce şi
vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă. O bucurie veşnică le va încununa capul, bucuria şi veselia îi vor
apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!” Isaia 35:4,6,10.
Dar mai este. În a doua epistolă către creştinii de pretutindeni, apostolul Petru vorbeşte despre această
străfulgerare a puterii celei de-a doua veniri precum felul în care aceasta va afecta lumea şi atmosfera. “Ziua
Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de
căldură, şi pământul cu tot ce este pe el va arde.” Apostolul Domnului îşi încheie descrierea cu o rugăminte:
“Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi printr-o purtare sfântă
şi evlavioasă aşteptând şi grăbind ziua venirii lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile
cereşti se vor topi de căldura focului!” Aceasta nu va fi o venire liniştită şi secretă; “Dumnezeul nostru vine
şi nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor şi împrejurul Lui o furtună puternică!” Psalm 50:3
Focul care îl înconjoară pe Dumnezeu îşi va face efectul în timp ce El trece prin atmosfera noastră, iar
poluarea pământului va fi curăţată. Pe pământ va fi un cutremur cum nu a mai fost niciodată. Toate
geografia lumii se va schimba. “Şi au urmat fulgere şi glasuri şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa
de tare, cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa mare… şi toate ostroavele au fugit şi
munţii nu s-au mai găsit!” Apocalipsa 16:18,20
“Dacă omul odată mort ar putea să mai învie, aş mai trage nădejde în tot timpul suferinţelor mele, până m-i
se va schimba starea în care mă găsesc.”
Acest verset însumează viziunea completă a Bibliei asupra morţii şi dincolo de moarte pentru cineva care
este credincios lui Dumnezeu. Va veni viaţă după moarte, dar înainte există un somn al morţii. A Doua
Venire a lui Isus e vremea când Isus se întoarce să-i învie pe cei adormiţi în Isus, oriunde s-ar afla în lume.
Biblia ne dă exemplul lui Daniel. Scopul acestei veniri e de a-şi ţine promisiunea de a-şi aduna fii şi fiicele
de pe pământ şi pentru a-I duce în palatele pe care le-a pregătit pentru ei. La acea vreme vom fi toţi
schimbaţi în ceva glorios şi vom primi răsplata vieţii veşnice.
“Iată, Eu vin curând , şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui!” Apocalips 22:12.

??? CÂT DESPRE …???
Avertismentul lui Isus cu privire la înşelăciune.
“Care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia? Răspunsul lui Isus a fost neobişnuit. El a
spus: “Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva!” Prin discuţia Lui cu ucenicii, au fost repetate avertismentele
despre înşelăciune. Le-a spus că se vor ridica hristoşi falşi şi vor înşela pe mulţi. Mai târziu le-a spus că
mulţi profeţi falşi îi vor înşela pe mulţi. De asemenea le-a vorbit şi despre lucrarea profeţilor mincinoşi. În
învăţătura Sa, Mântuitorul a dat şi semnele după care va fi recunoscută lucrarea acestor hristoşi mincinoşi
sau profeţi mincinoşi. “Atunci dacă vă va spune cineva: “Iată , Hristosul este aici, sau acolo, să nu-l credeţi.
Căci se vor scula hristoşi mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu
putinţă şi pe cei aleşi.” Matei 24:23,24. Aceasta înseamnă că vor veni profeţi mincinoşi ce vor arăta aproape
ca cei adevăraţi, descrişi în versetele de mai sus. Dacă nu cunoşti Biblia foarte bine în legătură cu a Doua
Venire poţi să fi foarte uşor înşelat.
Fiecare religie e în căutarea unui ‘mesia,’ după cum s-a spus deja. Multe confesiuni creştine aşteaptă
întoarcerea lui Hristos. Deci climatul internaţional este propice pentru ca Satana să-şi realizeze lucrarea sa
de înşelăciune. 2 Corinteni 11:13 “Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători;
care se prefac în apostoli ai lui Isus. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de
lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi
după faptele lor.” În Apocalips se vorbeşte de o vreme când trimişii satanei vor aduce foc din cer şi vor face
minuni, printr-o metodă care rămâne de văzut, dar prin intermediul căreia vor înşela pe mulţi.
“Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în faţa oamenilor. Şi
amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă”! Apocalips 11:13,14
Prin intermediul înşelăciunii acesta spune lucruri care îi fac să se închine conform hotărârilor unei instituţii
pământeşti şi nu conform celor zece porunci, în special celei de-a patra care ne cere să ne închinăm doar
Creatorului în ziua Sa, care e ziua a şaptea a săptămânii: Sâmbăta. Porunca lui Dumnezeu nu s-a schimbat.
Iată o menţiune despre un asemenea conducător care va veni în lume ca Hristos! Profeţia aceasta este făcută
de un astrolog care practică un fel de spiritism. “Se va ridica un mare conducător care va scoate lumea din
haos. El va fi un orator cu o voce fermecătoare, vorbirea sa va poetică într-un mod natural, iar în gesturile
sale va fi muzică. Ştiinţa sa va fi uriaşă iar judecăţile lui vor fi aproape atât de perfecte încât nu ne putem
imagina. Tot ce face va fi de o precizie nefirească şi este posibil ca cei ce vor intra în contact cu el să simtă
că nu au mai întâlnit pe cineva atât de plăcut, de îngăduitor, sau atât de bun. Oriunde va merge oamenii îl
vor însoţi, îl vor iubi şi-l vor urma.”
“Principala sa lucrare va fi ruperea de toate ideile şi instituţiile militare pe care le cunoaştem azi. Interesele
sale vor fi publice în totalitate. Ca să spunem aşa, se va ocupa cu schimbarea condiţiilor sociale, şi pentru
prima dată în istoria modernă democratică, lumea îşi va găsi conducătorul ideal… Lucrarea sa va avea
succes deoarece se află în mai presus de orice naţionalitate sau sectă!”
Iată o altă expunere despre aşteptata sa existenţă, de această dată de la un scriitor romano-catolic, episcopul
J. Fulton Sheen: “Va veni deghizat ca un binefăcător; va vorbi despre pace, prosperitate şi bunăstare… în
mijlocul aşa-zisei iubiri pentru omenire…va avea un mare secret pe care nu-l va spune nimănui; nu va crede
în Dumnezeu.”
Un alt citat, dar de data aceasta din cartea “Tragedia Veacurilor” , pagina 641,642:
“Ca o încoronare a dramei celei mari de amăgire, însuşi Satana va lua chipul lui Hristos. Biserica a
mărturisit timp îndelungat că aşteaptă venirea Mântuitorului ca împlinire a nădejdii ei. Acum, amăgitorul
cel mare va face să se arate ca şi când Hristos ar fi venit. În diferite părţi ale pământului, Satana se va
prezenta între oameni ca o fiinţă maiestuoasă, de o strălucire orbitoare, care se aseamănă cu descrierea
Fiului lui Dumnezeu dată de Ioan în Apocalips (Apocalips 1:13,15)slava care-l înconjoară nu este trecută
cu nimic de ceea ce ochii omeneşti au văzut vreodată. În văzduh, răsună strigătul de biruinţă: ‘A venit
Hristos!’ ‘A venit Hristos!’ Oamenii se aruncă la pământ în adorare înaintea lui, în timp ce el îşi ridică
mâinile şi pronunţă asupra lor o binecuvântare, aşa cum Hristos îi binecuvânta pe ucenicii Săi când era pe
pământ. Glasul lui este plăcut, mieros şi melodios.”
Lumea spiritistă a cauzat deja apariţii înşelătoare ale Mamei lui Isus, iar acestea sunt venerate şi crezute.
Mai multe apariţii ale lui Budha au fost înregistrate. S-a spus nu demult că n-ar fi o surpriză dacă Petru s-ar
întoarce pe pământ ca Papă. Dar Maria este moartă în mormânt, aşteptând a Doua Venire şi Petru la fel, cel

care a scris atât de mult despre a Doua Venire. Ei nu vizitează pământul. În schimb demonii sunt
transformaţi ca să ne înşele.
Există protecţie împotriva acestor înşelăciuni despre care Isus ne-a avertizat?
Într-o lume aflată în căutarea semnelor şi minunilor, şi cu o credinţă aproape universală în nemurirea
sufletului, aceste apariţii pot pava calea pentru ceea ce are asul diavolului în înşelăciune. Cum putem să nu
fim înşelaţi?
Există doar o protecţie împotriva înşelăciunii spiritiste din această lume.
1.
Este important să ştii şi să înţelegi ce spune Biblia despre moarte şi după. Dumnezeu este refugiul şi
puterea în vremuri de confuzie.
2.
Este necesar ca vieţile noastre să fie pe deplin predate lui Isus pentru ca diavolul să nu găsească nici
o breşă în armura noastră iar astfel, lucrarea sa fiind făcută zadarnică. Diavolii sunt 100% împotriva lui
Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de oameni care să fie 100%pentru El ca mărturisitori ai Cuvântului Său.
3.
Rugăciunea cu credinţă este esenţială în viaţa noastră zilnică, crezându-l pe Dumnezeu pe cuvânt, şi
aşteptând că va împlini ceea ce a spus.
4.
Supunerea şi ascultarea faţă de voinţa lui Hristos este de o importanţă capitală. Dacă eu-l nu este
supus, atunci ne expunem înşelăciunii, începând cu cele mici şi terminând cu marea înşelăciune despre care
am fost avertizaţi de Dumnezeu.
Trăim în vremuri în care activitatea spirituală e mai intensă ca oricând şi ne-am putea bucura, dar aceste
activităţi nu sunt cele de care ar trebui să ne bucurăm, fiindcă sunt aproape toate de la spiritele rele şi nu de
la Dumnezeu.
Primii spiritişti şi-au expus destul de clar scopurile, iar acum le vedem împlinindu-se unul după altul. De la
căderea comunismului nu mai există nici un duşman clar al creştinismului, iar creştinii din toată lumea s-au
liniştit. În această atmosferă, diavolul a introdus ideea că toate implicările şi părerile spiritiste sunt valabile,
proclamând că avem un suflet nemuritor, că toţi facem parte dintr-o
lume a spiritelor, cu o scânteie divină înăuntru şi că experienţa fiecăruia e la fel de valabilă ca a celorlalţi.
Treptat aceasta a dus la apariţia noii toleranţe care are în vedere inexistenţa distincţiilor dintre religii şi
credinţele lumii. Devine clar că fiecare învăţătură devine acceptabilă, în afara celor bazate ferm pe Biblie,
pretinzând a fi absolut adevărate. Biblia ne învaţă că moartea este un somn, şi că avem un trup şi o suflare
dătătoare de viaţă. Când suflarea ne părăseşte ne întoarcem în pământ pentru a aştepta a Doua Venire a lui
Isus. Aceste afirmaţii ale Bibliei sunt luate în derâdere de spiritismul, modern, iar credinţa în ele înseamnă
să fii în primul rând ridiculizat apoi urât.
Biblia cuprinde o frumoasă promisiune. Forţele răului par a fi multe şi împotriva noastră, dar Dumnezeu ne
spune în Psalmul 118:6, “Domnul e de partea mea, nu mă tem de nimic!” Satana îl urăşte pe Dumnezeu şi
pe cei ce sunt de partea Lui, de aceea face aceste înşelăciuni. El vrea să înşele rasa umană şi să distrugă
chipul lui Dumnezeu din om, dar Dumnezeu este mai mare şi va fi un apărător puternic al acelora care se
încred în El şi trăiesc pentru El.
REZUMAT
Cele două mari înşelăciuni pe care Satana le aduce pe pământ sunt de natură spirituală şi vor fi acceptate de
aproape toţi oamenii din lume. Apocalipsa 13.
1.
Principalul scop este de a anula legea lui Dumnezeu, şi de aceea, a atacat şi schimbat porunca a
patra.
“Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti!” – care defineşte numele, autoritatea şi sigiliul lui
Dumnezeu ca şi conducător al lumii create. Satana a înlocuit ziua Sâmbetei cu Duminica. Porunca a patra e
singura care vorbeşte de Dumnezeu ca şi Creator, atât al cerului cât şi al pământul, iar ziua a şaptea, Sabatul,
este stindardul şi pecetea stăpânirii Sale, purtate de cei ce aşteaptă venirea Lui în slavă. Duminica este
pecetea celor ce cred în unitatea diversităţii, cu acceptarea personală a faptului că lucrurile spiritiste sunt
cea mai mare autoritate asupra inimii omeneşti.
2.
Al doilea scop învăţătura nemuririi sufletului. Prin intermediul acestei doctrine, el poate ajunge la o
religie universală, care se îndepărtează de Dumnezeu şi de Legile Sale, înlocuindu-le cu învăţătura că
fiecare avem un suflet veşnic care e parte a sufletului tuturor, ‘scânteia divină’. Prin urmare aceasta ne face

să credem că nu avem nevoie de legile lui Dumnezeu, şi de aceea le putem încălca. Dar Biblia ne spune că
aceasta înseamnă să ne atragem pedeapsa lui Dumnezeu, iar la sfârşit vom pieri în foc. El ştie de asemenea
că va pieri de foc şi vrea să atragă după el în acelaşi timp cât mai mulţi copii ai lui Dumnezeu. Urăşte să
vadă imaginea lui Dumnezeu în rasa umană şi încearcă să o nimicească. În fiecare ispită, El oferă momeala
morţii. În învăţătura unui suflet nemuritor, care e parte a unui suflet mai mare, nu e nevoie de un mântuitor,
nu există păcat ci doar paşi greşiţi în călătoria noastră spirituală. Evoluţia ia locul creaţiunii lui Dumnezeu.
Crezi în Dumnezeu?
Un lucru important de observat este că Biblia ne spune despre diavolii care au realizat aceste planuri,
cred şi tremură. Ei îşi cunosc soarta, dar au trecut de punctul răscumpărării, prin ura lor totală faţă de
Dumnezeu şi de tot ce-i aparţine Lui. Ştiinţa celor spuse de Dumnezeu în Biblie, stă la baza planurilor lor de
bătaie, iar aceasta îi conduce în planurile îndrăzneţe pentru supremaţia spiritistă mondială şi răsturnarea
adevărurilor lui Dumnezeu. Evenimentele şi învăţături schiţate în această carte nu sunt ficţiune. Ele sunt
dirijate având scopuri de realizat pe termen lung, folosind agenţi umani care vor lucra pentru aducerea lor la
îndeplinire. în acţiunea lor, întotdeauna trebuie să fie o latură politică şi una spirituală deoarece diplomaţia
internaţională este necesară pentru a-şi îndeplini scopurile. Acesta este motivul pentru care spiritiştii îi
sfătuiesc pe conducătorii lumii în mişcările lor politice. Colaborarea dintre religie şi stat trebuie să fie
oprită!!! După cum o ştim, ne aflăm cu adevărat la sfârşitul jocului pentru această lume.
În această carte au numite uneori diferite religii şi credinţe, dar uneori noi ca indivizi trebuie să ne ferim de
nume binecunoscute şi să privim la marea imagine a evenimentelor mondiale. Dacă n-o facem, putem fi
jigniţi personal şi putem pierde semne clare din jurul nostru. Dumnezeu ne-a dat profeţii şi evenimente ca să
ne putem feri de această greşeală. Dumnezeu îl iubeşte pe fiecare om din lume, dar El ne avertizează
împotriva sistemelor care lucrează împotriva Lui. Într-o zi aceste sisteme se vor uni într-o încercare
revoluţionară de a îndepărta şi distruge guvernarea Sa.
Unde se vor afla înţelegerea şi loialitatea ta în ultimele momente ale acestui război? Diavolii tremură. Dar
continuă să plănuiască împotriva lui Dumnezeu. Dacă crezi Biblia tremuri în timp ce mânuieşti Cuvântul
lui Dumnezeu? În contrast cu ura diavolilor, cât de curată este dragostea şi credincioşia ta faţă de
Dumnezeu?
“Tu crezi că Dumnezeu este unul şi bine faci, dar şi dracii cred… şi se înfioară!” Iacov 1:19.
Nu mai fi trist!!
În special pentru bărbaţi
Cercetările făcute de curând pe bărbaţi în legătură cu pierderile soţilor a arătat că ajutorul în această
perioadă e mult mai oferit femeilor. Se poate că pierzându-ţi soţia sau suferi datorită pierderii tatălui sau al
fiului, găseşti că ceea ce s-a spus ca mângâiere nu se potriveşte cu felul cum suporţi pierderea.
E mult mai uşor pentru o femeie să plângă şi să-şi elibereze durerea. Bărbaţii sunt obişnuiţi să nu plângă sau
să se exteriorizeze, şi astfel nu ştiu cum e să-şi uşurezi sufletul. Voi claca dintr-o dată? Cum mă voi aduna?
Trebuie să-mi tot cer scuze dacă mă înec când vorbesc cu cineva, pentru că simt că fac ceva rău? Când
bărbaţii vorbesc altor bărbaţi despre pierderea lor, e greu să le deosebeşti emoţiile. E mânie sau tristeţe?
Sunt resentimente din cauză că a fost lăsat cu sarcini îndeplinite atât de uşor de altcineva?
Se pare că există sarcini total incomfortabile care duc la mărirea oboselii, stresului şi frustrării, ceea ce e
greu de stabilit. E adesea cazul soţilor care au lăsat în seama soţiilor contabilitatea şi repartizarea banilor
casei. E un lucru obişnuit să renunţi, iar apoi apar problemele neglijării de sine.
Nu e uşor întotdeauna să-ţi împărtăşeşti problemele cu ceilalţi, deoarece bărbaţii rar dau atenţie analizării
sentimentelor, sau nu sunt capabili să o facă, dar de fapt dau înapoi de la împărtăşirea lucrurilor cele mai
profunde şi care înseamnă cel mai mult. Rezultatul poate fi închiderea într-o închisoare de emoţii aflate în
conflict, care nu sunt înţelese s-au chiar recunoscute de ceilalţi, nelăsând nici o portiţă de scăpare.
Se pare că lucrul cel mai natural pe care trebuie să-l faci în această perioadă e să treci singur peste ea. E
aproape un orar cu care trebuie să te obişnuieşti singur, iar dacă rănile sunt examinate, răspunsul este
agresiune.
“Sunt bine !” e răspunsul care aduce admiraţie. Să admiţi nevoia lacrimilor sau să plângi, înseamnă să te
faci de ruşine, să-ţi pierzi poziţia de putere şi importanţă în familie şi în cartier. E greu să ajungi înapoi după
ce s-a întâmplat deja.

Femeile sunt obişnuite să vorbească şi să-şi împărtăşească sentimentele cu prietenele, şi la suferinţă le vine
mai uşor. Pentru bărbaţi şi băieţi e mai neobişnuit. Aşa că atunci când sunt puşi în faţa unei suferinţe peste
care trebuie să treacă, şi e mai normală când e explicată, jumătate din populaţie nu ştie cum să se descurce.
Tristeţea tinde să fie mai liniştită şi mai vizibilă. Dorinţa de a plânge e înăbuşită şi negată. Dar aceasta duce
la oboseală şi letargie. În timp ce femeile privesc înapoi şi nu trec peste mici detalii şi sentimente, este mai
obişnuit pentru bărbaţi să-şi risipească durerea prin acţiune şi planuri de viitor. E mai practic din punct de
vedere fizic şi mintal. Fiecare persoană trebuie să treacă prin aceste stadii ale durerii şi nu există cale de a le
evita. Suferinţa începe cu o amorţeală, cu devastare, apoi cu jale şi căutare urmată de o fază de
dezorganizare şi confuzie, reorganizare treptată iar apoi un punct de unde poţi merge mai departe. Timpul
petrecut cu fiecare timp de durere este în întregime personal, şi trebuie să fie ceea ce tristeţea îţi cere.
Privind la o altă persoană ‘tare,’ ea îţi poate transmite mesaje greşite. Înăuntru, poate că ea suferă enorm.
Depresia şi tensiunea continuă pot duce la alcoolism şi dependenţă de droguri pentru a uşura durerea şi a da
impresia că te descurci. Un bărbat şi-a pierdut soţia şi de la moartea ei neaşteptată până la înmormântare a
băut până a uitat totul. Când s-a trezit şi-a dat seama împreună cu familia că îşi vătăma creierul tot timpul.
Nu putea să se descurce cu banii, iar fiica lui a trebuit să îl ia în grija ei. Din păcate şi-a pierdut reţinerile faţă
de celelalte femei şi a ajuns să aibă datorii şi multe alte probleme. Problema băutului continuă să se
reîntoarcă şi de fiecare dată merge la dezalcolizare la o clinică locală, deoarece stadiul în care se află este
foarte grav.
Suferinţa este ajutată de interacţiune socială, dar pe timp de criză discuţiile semnificative sunt dificile
pentru bărbaţi, iar acest lucru a fost consemnat în mod repetat de cercetările cazurilor. Aproape toţi oamenii
au menţionat cât de greu le era să-şi deschidă sufletul faţă de alte persoane. Pentru cineva care îşi
controlează viaţa şi planurile de viitor, durerea vine pe neaşteptate. Este imprevizibilă. Eşti frustrat pentru
că nu te poţi descurca şi nu o poţi compartimenta, şi de asemenea neputând face nimic practic pentru a putea
preveni, în acelaşi fel cum a fost imposibil ca să previi moartea celui iubit. Un sentiment nuanţează durerea
cu o furie mai mare şi alte emoţii puternice. De multe ori vina se află nu departe de suprafaţă. De ce n-am
fost acolo? De ce n-am prevăzut pericolul? N-am observat simptomele decât atunci când a fost prea târziu.
Copilul a murit şi n-am ştiut ce să fac. Eu sunt de vină.
În cele din urmă cel mai bun răspuns e de a vorbi cu cineva despre pierderea ta, dacă ai încredere în cineva
la vedere şi să încerci să-ţi pui în pericol sentimentele de vulnerabilitate şi pierdere a controlului. C. S.
Lewis a scris o carte numită “O suferinţă observată” după pierderea iubitei şi preţuitei sale soţii. I-a ajutat să
se descurce şi să treacă prin perioada de suferinţă şi singurătate. Poate nu poţi scrie o carte, dar un jurnal e
un bun mijloc de a te elibera.
Peste toate, adu-ţi aminte că Isus a fost om. A plâns la moartea lui Lazăr. Aceasta este o mângâiere,
deoarece ne arată că ştie ce e suferinţa. Când a spus: “Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi” El îţi ştia
greutatea singurătăţii şi a pierderii. Marele Preot din cer ştie ce sunt lacrimile fierbinţi îşi aminteşte de ele şi
îi pasă. Poate că nu este nimeni căruia să i te poţi destăinui, n-ar înţelege, sau, nu te poţi exprima. Cerul îţi
cunoaşte şi această problemă.
“Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră; căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi
Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.” Romani 8:26.
Duhul Sfânt ne i-a dorinţele şi le traduce în limba pe care cerul o înţelege. Isus ne spune că ne înţelege
slăbiciunea şi că a trecut prin încercări ca ale noastre. Le-a purtat fără să păcătuiască şi ne poate ajuta să
facem la fel. Cu încurajarea Sa “Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm
îndurare şi să găsim har pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie!” Evrei 4:14-16. Ce înseamnă har? Ne
dă curajul de a continua atunci când ne simţim neputincioşi, e braţul din jurul nostru când toată lumea pare
fără valoare, este atingerea tandră când lacrimile vor să curgă, dar par zăgăzuite înăuntru, e înţelegerea şi
acceptarea când viaţa pare să fi scăpat de sub control şi e dragostea când ne e dor şi ne simţim singuri.
În special pentru toţi
După pierderea de la început, cu timpul, viaţa se schimbă. În timp e o amorţeală având aceleaşi simptoame
ca la început. Laşi lucrurile din casă aşa cum sunt, obiceiurile nu se schimbă. Poate dormi pe ascuns în patul
soţului sau pe parte lui de pat. Obiectele lui personale le ţi aproape pentru că îţi aduc mângâiere şi apropiere.
În acest timp încerci să-ţi aminteşti cum arăta sau simţea cel pe care l-ai pierdut. Fotografiile nu te ajută să
ţi-l aminteşti. Uneori mirosul lui îţi rămâne în memorie. Încet o imagine ideală despre cel iubit se formează
iar micile neînţelegeri nu ţi le mai aminteşti. Mintea poate fi foarte îngăduitoare în timp ce se vindecă.

La început, toate imaginile din timpul spitalizării sau a accidentului, mesajul care ţi-a venit, dar apoi, încet
aceste sunt uitate iar mintea îţi fuge la alte amintiri. Unele aduc un zâmbet mic şi slab. Acesta e începutul
vindecării. Între timp valuri de durere trec peste tine, dar sunt mai scurte. Nu mai puţin intense dar
acomodabile.
Într-o zi vei rămâne şocat pentru că ai căutat sau îţi plănuieşti viitorul fără cel iubit. Poate ai avut o zi în care
te-ai simţit chiar bine, sau mai rău, ţi se pare că nu te-ai gândit deloc le cel pe care l-ai iubit şi dorit atât de
mult.
Se pare că-ţi faci o nouă istorie în memorie, în care intră ceea ce faci nu ceea ce ai făcut. Noi prietenii se
dezvoltă şi noi prietenii apar. Ai o maşină nouă sau o slujbă mai bună acum. Hainele sau coafura îţi sunt
schimbate. Nu mai eşti aceeaşi persoană şi trebuie să o recunoşti.
Cum te descurci cu această schimbare? Nu trebuie să te simţi vinovat. Este timpul când tunelul întunecat ia
sfârşit. Aceasta este viaţa după pierderea celui drag. Stările de suferinţă trec şi te acomodezi cu un nou stil
de viaţă. Viaţa nu e nemişcată. Dacă nu mergi înainte, personalitatea îţi va fi afectată şi poţi rămâne foarte
singur. Nu-l va aduce înapoi pe cel iubit.
Dacă admiţi că timpul trece şi mergi înainte, amintirea va fi strălucitoare şi fără lacrimi. Vei vedea
dragostea pe care relaţia ţi-a adus-o în viaţă şi cum ţi-a modelat personalitatea şi experienţa. Cu timpul
mulţumirea şi aprecierea vor lua locul tristeţii. Afecţiunea şi dragostea vor rămâne.
Vei putea spune că te simţi tu însuţi din nou. Acestea chiar se întâmplă şi e timpul să-ţi faci planurile majore
pentru viaţă.
O singură problemă poate apărea în tot acest timp, acestea făcând familia apropiată. Până acum au încercat
să te ajute, poate chiar ţi-au controlat viaţa, făcând ceea ce au crezut că e mai bine pentru tine, dar acum ţi-ai
revenit. Poate vrei să te muţi, să vinzi casa, chiar să te recăsătoreşti. Deseori familia nu poate înţelege aceste
lucruri. Se descurcă cu pierderea şi schimbarea în felul lor. Pot vedea o nouă prietenie ca neloială sau chiar
murdară în felul lor. Dă-le timp şi adu-le aminte prin ce ai trecut tu. Şi acum apar alte capcane. Uneori poate
ai dorinţa de a câştiga înapoi timpul pierdut în timpul jelirii. Asta poate duce la lucruri neobişnuite şi în
afara bunului simţ. Am auzit de o doamnă de 75 de ani care rămăsese văduvă de doi ani. A simţit că a
pierdut timp preţios în aceşti doi ani şi mai putea face multe cu viaţa ei. Şi-a rezervat o săritură cu coarda.
Din fericire prietenii au sfătuit-o despre riscurile pe care le-ar implica şi au sfătuit-o să n-o facă. Cel mai
bun mod de a trăi e cel de a-ţi face prieteni. E posibil să nu fie cupluri, ci alţii ca tine. Este o şansă de a
dezvolta noi interese şi de a accepta noi ocazii ce ţi se oferă. În acest fel vei continua să ai prieteni şi amintiri
ce-ţi vor păstra personalitatea aşa cum este.
Intensitatea durerii se va vindeca, dar nimeni nu umple golul lăsat în inima ta. Întotdeauna va fi special şi
unic pentru tine. Nu încerca să dublezi ce ai pierdut. Unii au un alt copil care are acelaşi nume, dar aceasta
înseamnă că s-au blocat la durerea iniţială. Trebuie să mergem mai departe şi să trăim noi experienţe.
Între timp cel iubit doarme adânc în pământ, inconştient de ce se întâmplă cu lumea şi inconştient de
trecerea timpului, a zilelor proaste în care ai plâns. Cel iubit nu s-a implicat în schimbările ce au loc cu tine.
El sau ea nu te ghidează în alegerea unui nou loc în care să trăieşti, sau a noilor prieteni şi nu va fi gelos sau
dezamăgit dacă te recăsătoreşti. Îndrumarea vine de la Dumnezeu, cu Duh Sfânt continuând să te conducă
spre locul în care ţi-l vei face pe Dumnezeu singurul prieten în timp ce aştepţi cu nerăbdare Fericita
Nădejde.
Eu fac toate lucrurile noi.
Capitolul IX
O EXAMINARE A CELOR MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI PUSE DESPRE MOARTE ŞI DINCOLO
DE MOARTE
Introducere
Biblia are o învăţătură foarte limpede despre ce se întâmplă după moarte. O fiinţă este făcută
dintr-un trup, plus suflare, aceasta fiind viaţa. “Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului;
I-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu!” Geneza 2:7. Uneori această suflare
este numită spirit. Vine de la cuvântul “a sufla” , exact aşa cum Dumnezeu a insuflat. Noi avem probleme
respiratorii. Aceasta are de-a face cu respiraţia.

Când murim, suflarea ne părăseşte. Când Isus a murit, El a spus “Tată, în mâinile Tale îmi
încredinţez sufletul.” Şi când a zis aceste vorbe, Şi-a dat duhul.” “Duh” este un alt cuvânt pentru suflare
sau suflet. El şi-a dat viaţa înapoi lui Dumnezeu, dătătorul de viaţă. Când Ştefan a fost ucis cu pietre, a spus
“Doamne Isus primeşte duhul meu!… şi a adormit.
Cei morţi nu ştiu nimic, se odihnesc până când Isus vine şi chemarea de înviere este auzită. “Iată, în
adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului,
nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu
trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi va învia pe cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care
vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel
vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă dar unul pe altul cu aceste cuvinte!” 1 Tesaloniceni 4:15-18.
Falsitatea pe care diavolul a introdus-o în lume nu a făcut decât să şteargă adevărul despre moarte şi
dincolo de moarte. Vine din filozofia greacă şi afirmă că în trupurile noastre avem un suflet nemuritor care
continuă să trăiască independent. Această perspectivă vede moartea ca un punct de trecere, de la un fel de
viaţă la altul, viaţa continuând. Dumnezeu s spus că rezultatul şi plata morţii va fi moartea. Din contră,
Satana afirmă: “Hotărât nu veţi muri!” Această minciună a fost acceptată de aproape toate credinţele şi
religiile din lume. Din păcate, asta înseamnă că toate perspectivele noastre despre viaţă şi moarte sunt
nuanţate de această minciună, aşa încât, atunci când citim Biblia pe fugă, vedem chiar în cuvintele lui
Dumnezeu minciunile Satanei pe care le-a spus Evei când a înşelat-o. Azi, scopul său este de a-i înşela pe
cei făcuţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, aşa încât să nu audă cuvintele lui Dumnezeu, şi în
consecinţă, să piardă darul vieţii veşnice.
Vă rog explicaţi! Această broşură va cerceta cele mai des puse întrebări biblice despre ce se
întâmplă după ce mori. Poate unele întrebări ţi le-ai pus şi tu câteodată. Scopul broşurii este de a-ţi a o
imagine consistentă a învăţăturii biblice, şi a răspunde la unele texte enigmatice din Biblie. Textele sunt
împărţite în cele ale Vechiului Testament şi cele ale Noului Testament. Broşura începe cu chestiunile din
Vechiul Testament.
Ridicau vrăjitoarele din Endor spiritul profetului Samuel? Explicaţi vă rog aceste texte.
Istoria este înregistrată în 1 Samuel 28:3-25. Împăratul Saul se pregătea de bătălie. Văzând oştile
duşmanului “a fost cuprins de frică şi un tremur puternic i-a apucat inima!” Samuel, care în trecut îi
aducea instrucţiuni de la Dumnezeu nu mai era în viaţă. Saul i-a cerut ajutor lui Dumnezeu, dar n-a primit
nici un răspuns. Nu avea cui să-i ceară sfatul. La începutul domniei i-a alungat din ţară pe toţi medii, aşa
cum l-a sfătuit Dumnezeu, dar acum căuta unul pentru a obţine îndrumări prin această metodă. Unul dintre
servitorii săi i-a spus despre o femeie din Endor, care avea un spirit cunoscut. Ea era mediu şi putea
comunica cu spiritele. Saul s-a deghizat şi împreună cu doi slujitori a mers acoperiţi de întunericul nopţii să
o găsească. După ce au asigurat-o că nu va fi pedepsită pentru că se afla în ţară, după ce regele a spus clar ca
să nu mai rămână nici un mediu în ţară, el i-a cerut să-l trezească pe Samuel. După un timp, femeia i-a spus
că vede o fiinţă dumnezeiască ridicându-se din pământ. Saul a întrebat: “Cum arată?” nu putea să vadă ce
i-a spus că vede. Vrăjitoarea i-a răspuns că e un bătrân învelit într-o mantie de profet. Din aceasta, Saul a
înţeles că era Samuel şi s-a închinat până la pământ. Apoi a avut o conversaţie mai lungă cu acest chip. Nu
se ştie dacă putea vedea chipul sau numai pe femeie. Samuel l-a întrebat de ce l-a deranjat şi l-a chemat.
Saul i-a spus că Dumnezeu l-a părăsit şi era într-o mare strâmtoare şi voia să i se spună ce să facă. Samuel
i-a spus că în ziua următoare “tu şi fii tăi, ve-ţi fi împreună cu mine şi Domnul va da tabăra lui Israel în
mâinile Filistenilor.” Saul a căzut în genunchi şi a trebuit să fie convins ca să se ridice şi să mânânce ceva
înainte de a pleca. A stat pe patul femeii şi a consumat mâncarea pe care i-a pregătit-o femeia, şi a plecat în
noapte.
Istoria vorbeşte de un spirit – văzut ca fiind Samuel – fiind ridicat din pământ. Poate vorbi şi îi spune
lui Saul fapte reale despre viaţa sa. Apoi spiritul îi prezice că în ziua următoare Saul şi fii lui vor fi în acelaşi
loc de unde spiritul a fost chemat. Această istorie a Vechiului Testament poate să dovedească în faţă
celorlalte versete din Biblie, că există cu adevărat un spirit care trăieşte altundeva şi este implicat în
problemele acestei vieţi? Aceasta este o pagină a Bibliei, care deseori e folosită drept o dovadă divină a
conştiinţei continue a celor care au murit.
Înainte de toate, Biblia acceptă că există spirite şi medii. Dar Cuvântul lui Dumnezeu face o clară
distincţie între a avea autoritatea şi călăuzirea lui Dumnezeu în vieţile noastre, şi căutarea sfatului de la
spirite. “Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori; să nu-i întrebaţi ca să nu vă
spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!” Leviticul 19:31. Aceste spirite sunt adevărate. Ele sunt

îngerii răi, liberi în lumea noastră, adesea acţionând prin agenţi omeneşti. Ne pot spune lucruri adevărate
despre vieţile noastre, pentru că văd şi ne cunosc. Mediumii sunt agenţi umani care au permis ca vieţile lor
să fie folosite de îngerii răi pentru ca aceştia să îşi împlinească scopurile lor în această lume.
Din istoria biblică reiese clar că Dumnezeu l-a părăsit pe Saul. Aceasta din cauza neascultării sale
necăite şi încăpăţânate. Saul a comis păcatul de neiertat de a nu asculta vocea lui Dumnezeu, vocea
conştiinţei. A respins Sfântul Duh, şi acum s-a întors spre duhurile morţilor. Aceasta înseamnă că şi-a întors
faţa de la Dumnezeu care ne-a promis să ne îndrume şi să ne dea înţelepciune, şi s-a îndreptat spre altă
îndrumare. E limpede că nu Dumnezeu a răspuns cererii de îndrumare venită din partea lui Saul.
Ar răspunde Dumnezeu unuia care a păcătuit cu voia şi care nu s-a căit deloc? Ar folosi Dumnezeu
în particular pe unul din îngerii pe care i-a alungat din cer pentru păcatele lor împreună cu oamenii lor,
pentru a-i vorbi unei alte fiinţe… de el? Nu a descris Dumnezeu acest fel de activitate ca fiind o urâciune?
Deuteronom 18:10-12. În acest raport biblic ne arată clar că răspunsul pentru Saul nu a venit de la
Dumnezeu.
De asemenea se pare că Saul nu a văzut spiritul. A întrebat-o pe femeie cum arăta acesta. “Ce vezi?”
A dedus din descrierea femeii că acesta era Samuel. Se pare că spiritul purta manta, aceasta fiind
îmbrăcămintea profeţilor. Elisei şi Ilie purtau aceste mantii. Saul a perceput adică a înţeles că spiritul pe
care femeia l-a văzut era Samuel. Acesta era cel pe care l-a cerut şi pe care îl aştepta.
Ce i-a spus spiritul era adevărat. S-a prezis că Saul şi fii lui vor muri în ziua următoare, şi s-a
întâmplat aşa cum a prezis spiritul. S-ar putea reţine că acesta a fost spiritul lui Samuel, reîntors din morţi
pentru a face această prezicere.
De altfel Samuel era cunoscut ca “clarvăzător”, unul care prin Dumnezeu făcea preziceri. Nu
dovedeşte aceasta că spiritul era chiar Samuel întors din morţi? Dar, spiritele, îngerii răi prezic adesea. De
multe ori au dreptate, dar asta nu înseamnă că aduc mesaje de la Dumnezeu.
Dumnezeu prin Biblie ne spune că, în ziua când murim gândurile noastre pier. Oricum, spiritul I-a
spus lui Saul, că David va avea regatul, iar el, Saul va muri. I-a vorbit lui Saul de nesupunerea lui. De unde
ştia spiritul toate aceste lucruri confirmate de mintea lui Saul? Morţii nu ştiu nimic, iar Biblia ne spune în
versetul trei al acestui capitol că Samuel era mort şi tot Israelul îl plânsese şi era înmormântat la Ramah,
oraşul său. Informaţia din Biblie este că, gândurile lui Samuel au pierit, iar el dormea somnul morţii. Totuşi
diavolul trăia. Trăia şi când Isus a venit pe pământ. Apocalipsa ne spune că va fi viu – şi îngerii săi – până
când va fi distrus de Dumnezeu la sfârşitul lumii după cum ştim. Diavolul şi îngerii săi au puteri
supranaturale şi uneori sunt făcute preziceri de către spirite, lucru pe care nu putem să-l explicăm cum se
întâmplă.
În această întâmplare trebuie să ne amintim că Dumnezeu îl părăsise pe Saul. Versetul 6 ne arată clar
că Dumnezeu a refuzat să mai comunice cu el. Biblia ne învaţă că morţii dorm, ne arată că nu profetul a
venit de undeva. Dacă nu era Dumnezeu, nici mortul Samuel, atunci era cea de-a treia obţiune pe care Biblia
ne-o dă – un înger rău cu puteri supranaturale. E de remarcat că Saul ştia instinctiv că bătălia era pierdută
datorită superiorităţii numerice a duşmanilor. De aceea îi era atât de frică. De aceea prezicerea îngerului
nu era fără suport. Toate se potrivesc perfect conceptului biblic.
E interesant totuşi să ne gândim la cuvintele spiritului că în ziua următoare toţi vom fi împreună în
acelaşi loc. Minciuna e încă spusă – “Hotărât nu veţi muri!” totuşi, dacă Saul a fost părăsit de Dumnezeu, îl
va lua Dumnezeu acolo împreună cu Samuel, care a fost profetul şi mesagerul respectat de Dumnezeu.
Dacă credem că sufletul este nemuritor, s-ar putea pune întrebarea: cu siguranţă Saul va fi trimis în
iad, respins de Dumnezeu şi va arde veşnic în timp ce Samuel va fi în paradis cu Dumnezeu. Samuel
spiritul, a întrebat de ce a fost chemat – chemat de unde? Din mormânt? Iad? Lume de dedesubt?
Implicaţiile acestei afirmaţii nu fac nici o distincţie între răsplata păcătoşilor şi cea a drepţilor. Spiritul rău
n-a făcut nici o diferenţiere între rău şi bun aceasta fiind exact ce face astăzi spiritismul. Răii şi bunii sunt
văzuţi doar ca termeni pentru diferitele stagii ale minţii noastre fără nici un simţ de pedeapsă sau răsplată
pentru ceea ce am făcut în perioada de probă.
După acest incident, Saul a plecat în întunericul nopţii purtând povara spaimei şi disperării. În ziua
următoare, disperat după o bătălie dezastruoasă, Saul a căzut în sabia sa şi s-a sinucis. Departe de
Dumnezeu, nu există liniştea inimii. Saul a intrat în teritoriul lui Satan când a vizitat medium-ul şi nu ne
putem aştepta să-l întâlnească pe Dumnezeu acolo. Nici Saul nu se aştepta la aceasta. El căuta alte
răspunsuri. Mesajul primit era de la Satan sau de la un înger de-al său, falsificându-l pe profetul mort.

Isaia 33:14. Păcătoşii sunt îngroziţi în Sion…cine dintre noi va putea să rămână lângă un foc
mistuitor? Cine dintre noi va putea să rămână lângă nişte flăcări veşnice? Vă rog explicaţi.
Versetul vorbeşte de păcătoşi, flăcări veşnice şi foc. Aceste cuvinte susţin conceptul unui foc veşnic
al iadului, pentru cei care au păcătuit. Amintiţi-vă principiul biblic despre viaţă după moarte – moartea e un
somn, există o înviere pentru cei buni şi o a doua înviere pentru cei răi. Atunci va fi dată răsplata. Cei răi se
vor întâlni cu focul, dar e un foc care arde şi curăţă prefăcând totul în cenuşă. Dumnezeu a spus clar – dacă
păcătuim, murim. Tradiţia şi mitologia spun că cei răi vor trăi, dar vor avea o altfel de viaţă. Dumnezeu n-a
spus niciodată că ne vom întâlni cu mizerie şi tortură veşnică, impusă sau alimentată fără milă sau îndurare.
Versetele 10 –12 vorbesc de mai multe lucruri care sunt arse şi aseamănă soarta păcătoşilor cu
acestea. Mirişti, pleavă, varul din cuptoare şi mărăcini arzând pe rug sunt menţionate. Toate aceste arderi au
dispărut. Dar care este prima menţiune despre focul mistuitor? Folosind aceeaşi carte a Bibliei ca un
comentariu al acestui verset, iată ce descoperim. Isaia 29:6. “De la Domnul oştirilor va veni pedeapsa cu
tunete, cutremure de pământ şi pocnet puternic, cu vijelie şi furtună şi ci flacăra unui foc mistuitor!”
Dumnezeu este focul mistuitor. Şi când va veni acest foc mistuitor pe pământ? Cutremurul este indiciul.
Apocalipsa 6:14-17. “Cerul s-a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul şi toţi munţii şi toate ostroavele
s-au mutat din locurile lor!” Aceasta se va întâmpla atunci când Isus va veni a doua oară pe pământ. Cum va
fi când va veni iar ca rege şi nu ca un copil?
Psalm 50:3-4. Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor şi împrejurul
Lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus, şi spre pământ ca să judece pe poporul Său!”
În Apocalipsa 6:17 se spune “Căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui şi cine poate sta în
picioare?” Acestea sunt cuvintele profetului Ioan şi oglindesc perfect cuvintele profetului Isaia din textul în
discuţie.
Acest lucru e făcut cunoscut şi în scrierea lui Pavel către Tesaloniceni “la descoperirea Domnului
Isus din cer cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu
şi pe cei ce nu ascultă Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos!” 2 Tesaloniceni 1:7-8.
“Dumnezeul nostru este un foc mistuitor!” Evrei 12:29. Strălucirea venirii Sale îi va distruge pe cei
răi. Când va veni , Domnul va fi înconjurat cu foc pentru ca toţi cei ce au ales să nu-L urmeze să fie distruşi
când va veni pe norii măririi şi ai marii glorii.
Cum putem evita această soartă? Analiza versetului următor ne dă răspunsul. Isaia 33:15. “Cel ce
umblă în neprihănire, şi vorbeşte fără vicleşug!” Numai păcătoşilor le va fi frică.
Iona 2:1-2 “Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său, din pântecele peştelui şi a zis: “În
strâmtoarea mea am chemat pe Domnul şi m-a ascultat; din mijlocul locuinţei morţilor am strigat, şi
mi-a auzit glasul!” Uneori aceste versete sunt citate pentru a demonstra că suntem conştienţi şi după
moarte. Vă rog explicaţi.
Aceste versete vorbesc despre iad, prin înţelegerea noastră religioasă ele par să spună că Iona a
murit. Era într-un loc de iad şi chin, dar, încă era conştient, se putea gândi la Dumnezeu şi încă se putea ruga
şi face juruinţe lui Dumnezeu. Cuvântul ebraic folosit pentru iad este “sheol”- ‘mormânt’.
Ne putem da seama imediat că aceste versete nu pot fi folosite pentru a dovedi că suntem conştienţi
după moarte. Iona era viu şi acest lucru e scris. “Domnul a vorbit peştelui şi peştele a vărsat pe Iona pe
pământ. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Iona a doua oară astfel : Scoală-te, du-te la Ninive şi
vesteşte…!”
Când suntem morţi nu-l putem mări pe Dumnezeu, nu ni-l amintim, şi nici nu avem o existenţă
conştientă în alt loc.
“Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de tine şi cine Te va lăuda în locuinţa morţilor?” Psalm
6:5
“Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii!” Psalm 115:17.
“Cei morţi nu ştiu nimic!” Ecleziastul 9:5,6
Dar de ce s-a folosit cuvântul mormânt în verset? Exact aşa cum şi noi îl folosim uneori. Un loc
devastat de cutremur poate fi numit drept “o groapă a iadului!” Supravieţuitorii pot fi scoşi vii cum a fost
scos Iona? Sau, putem spune că un loc este liniştit ca un mormânt.
Aceste versete nu pot fi folosite pentru a susţine că suntem conştienţi după moarte.

Următoarele versete sunt din Isaia 14:4-11. Ele descriu căderea puternicului imperiu
Babilonian. “Atunci vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului, şi-i vei zice: “Iată,
asupritorul nu mai este, asuprirea a încetat. Domnul a frânt toiagul celor răi!” Pentru a accentua
efectul pe care această răsturnare l-a avut pe pământ, sunt folosite cuvinte inspirate: “Tot pământul
se bucură acum de odihnă şi pace!” Minţile noastre sunt transportate într-o parabolă. “Până şi
chiparoşii şi cedrii si bucură de căderea ta şi zic: “Locuinţa morţilor se mişcă până în adâncurile ei ca să
te primească la sosire, ea trezeşte înaintea ta umbrele, pe toţi mai marii pământului… Toţi iau cuvântul
ca să-ţi spună: “Şi tu ai ajuns fără putere ca noi, şi tu ai ajuns ca noi!” Se consideră că aceste versete
spun că undeva după moarte suntem conştienţi, putem gândi şi chiar fi răutăcioşi. Vă rog explicaţi.
Înainte de toate, aceasta e o parabolă, o poveste plină de înţeles. A fost scrisă pentru a accentua
faptul că şi Babilonul mândru şi frumosul oraş putea decade. În timpul în care profetul Isaia scria această
parabolă, oraşul încă se menţinea. Parabola a avut un înţeles profetic.
Există două lucruri demne de remarcat. Prima dată copacii privesc în “mormânt” văzând şi auzind
aceste lucruri întâmplându-se. ei vedeau mormântul mergând să întâmpine Babilonul. Observă de
asemenea conducătorii şi tronurile trecute ridicându-se să salute Babilonul care e pe cale să sufere aceeaşi
soartă pe care au suferit-o şi ei în trecerea istoriei.
În al doilea rând, aceşti conducători şi regi morţi sunt auziţi întrebând Babilonul dacă a devenit la fel
de slab cum sunt ei.
E limpede că o parabolă în care copacii simt emoţiile şi observă şi înregistrează ce se întâmplă în
mormânt nu poate fi folosită ca dovadă a unei doctrine. De asemenea Babilonul e precis că e pe cale de a
deveni slab. Babilonul era un sistem, o naţiune, un regat. Nimic din această parabolă nu ce referă la indivizi
vii şi conştienţi după moarte.
Copacii nu au suflet ca să poată povesti ce se întâmplă în jurul lor. În nici un caz aceasta nu e o
dovadă de panteism sau o lume divină a sufletelor din care fac parte toţi. Isaia 44:14-20 descrie cum un om
doboară un copac. Versetul anterior vorbeşte despre un tâmplar care face care frumoase din lemn.
Tâmplarul îl foloseşte pentru foc ca să se încălzească, apoi coace pâinea, iar cu ce îi rămâne face un zeu
căruia i se închină, îl venerează. “Mântuieşte-mă căci tu eşti dumnezeul meu! Un copac nu are o viaţă
inteligentă. Nu poate răspunde. Versetul 20 spune că a crede înseamnă a minţi. Dumnezeu spune că cine
crede aşa ceva îşi face din copac un zeu. “El se hrăneşte cu cenuşă, inima lui amăgită îl duce la rătăcire, ca
să nu-şi mântuiască sufletul, şi să nu zică: “N-am oare o minciună în mână?”
Iov 14:22 spune: “Numai pentru el simte durere în trupul lui, numai pentru el simte întristare în
sufletul lui !” Vă rog, explicaţi.
Cuvântul folosit aici pentru suflet este evreiescul “nephesh”. E un cuvânt care descrie binele său, al
ei sau al lui. E un altfel de spune “El va fi trist!” Un alt exemplu se găseşte în Psalmul 23. “Îmi înviorează
sufletul!” Aceasta înseamnă că Dumnezeu îmi redă “sinele”. În nici un fel acest cuvânt nu implică faptul că
avem un suflet în noi trăind o viaţă paralelă cu viaţa de toate zilele. Iată un alt exemplu. “Calea oamenilor
fără prihană este să se ferească de rău; acela îşi păzeşte sufletul care veghează asupra căii sale!” Proverbe
16:17.
Biblia foloseşte expresia “Viermele lor nu va muri şi focul lor nu se va stinge!” Isaia 66:24 şi
Marcu 9:48. Care este înţelesul acestor expresii? În Marcu 9 aceste cuvinte sunt în legătură cu
termenul ‘iad.’ S-ar putea înţelege de aici că există un iad sau un loc al pedepsei veşnice? Vă rog,
explicaţi.
Cuvântul folosit în acest context îşi are originea în grecescul Gheena. Acest cuvânt se referă la
Valea Hinomului din afara Ierusalimului unde avea loc venerarea idolilor în cinstea cărora erau aduse
sacrificii de copii. Dumnezeu a promis pedepse aspre pentru astfel de practici, iar în timpul lui Isus, valea
cândva pitorească era folosită drept groapă de gunoi unde erau aruncate animalele moarte şi criminalii
executaţi. Pentru a evita bolile, focurile ardeau constant acolo nimicind gunoaiele. Focurile au continuat să
ardă până când totul a fost distrus.
În Isaia 66:24 ne spune că acestea se vor regăsi pe stârvuri. Un stârv e un cadavru al cuiva care a
murit. Nu oamenii vii ard în aceste focuri. Isaia 37:36 foloseşte cuvintele “trupuri moarte” pentru “stârv”.
Ieremia 31:40 se referă la corpuri moarte traducându-le prin stârvuri. E destul de limpede că nimic viu nu
este implicat aici.

Metoda cea mai sigură pentru a înţelege Biblia este de a lăsa-o să fie propriul interpret. Ieremia
17:27 vorbeşte neplăcerea lui Dumnezeu cu privire la încălcarea neîntreruptă a Sabatului în Ierusalim, iar
dacă nu se ia nici o măsură, atunci mânia lui Dumnezeu va fi precum focul, va nimici şi nu va putea fi stins.
“Voi aprinde un foc la porţile cetăţii care va arde casele cele mari ale Ierusalimului şi nu se va putea
stinge”. Când Biblia vorbeşte de foc nestins, se referă la un foc care nu poate fi stins de nimeni. “E de
nestins pentru oameni, dar aceste focuri se sting îndată ce au “nimicit” ce au început. Sadoma şi Gomora nu
mai ard azi. S-a prezis în Biblie că vor deveni locuri cu “gropi de sare, un pustiu veşnic!” Ţefania 2:9. În
acest verset se spune că vor fi arse până când vor deveni cenuşă. 2 Petru 2:6. “A prefăcut în cenuşă cetăţile
Sodoma şi Gomora!” Vorbind despre acelaşi eveniment, acest verset, îl numeşte “foc veşnic”. A fost un
eveniment, a avut loc şi s-a sfârşit. Iuda 1:7. “Tot aşa Sodoma şi Gomora şi cetăţile din împrejurul lor, care
se dăduseră şi ele la curvie şi au poftit la trupul altuia, ne stau înainte ca pildă, suferind pedeapsa unui foc
veşnic.” Focul şi pucioasa i-a ars iar efectele sunt veşnice, sunt acum cenuşă şi gropi de sare, un deşert
veşnic. Nu focul însuşi este veşnic ci distrugerea cauzată de aceasta.
Biblia nu ne dă nici o imagine a unui loc veşnic de suferinţă cu focuri şi dureri veşnice pentru cei
pierduţi. Într-adevăr, Biblia conturează distrugerea celor răi prin foc, dar acestea se spulberă. Focul
transformă în cenuşă. Dumnezeu dă viaţă celor supuşi, dar cei pierduţi trebuie să piară “fiindcă 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
viaţă veşnică!” Ioan 3:16.
Aici a trăi şi a muri sunt în contrast. A muri înseamnă a trăi undeva în continuare cu alt fel de viaţă
îngrozitoare. Înseamnă a fi stins şi dispărut în fum. Totul, atât păcătoşii cât şi mizeria lor va fi curăţită de
focurile lui Dumnezeu. Ultima dată, curăţirea a fost făcută de apele Potopului; data viitoare de foc.
Dumnezeu a promis că atunci va face toate lucrurile noi, iar aceasta e speranţa noastră. Pentru cei ce
I-au fost supuşi, şi nu s-au revoltat împotriva poruncilor Sale, această lume nou creată va fi un loc frumos
unde ne vom putea bucura de darul vieţii veşnice. Nu va exista nici umbră de tristeţe sau de singurătate.
Anii vor trece cu bucurie şi va fi pace.
În Noul Testament, Moise şi Ilie sunt văzuţi vii împreună cu Isus pe Muntele Schimbării. Ei
au trăit în timpul Vechiului Testament. Au murit şi s-au urcat la cer? Vă rog explicaţi.
Biblia spune clar că Moise a murit. Dumnezeu i-a spus dinainte că va muri. Deuteronomul 31:16
“Iată, tu vei adormi împreună cu părinţii tăi!” E interesant că atunci când Dumnezeu vorbeşte despre
moarte cu unul din servitorii săi preferaţi, cel mai blând om de pe pământ (Numeri 12:3), i-a spus morţii
“somn”. Dacă facem la fel, atunci trebuie să spunem ca Dumnezeu.
Lui Moise nu i s-a dat voie să treacă cu copiii lui Israel peste graniţa Ţării Făgăduinţei. Nu l-a
ascultat pe Dumnezeu într-un lucru important pe care Dumnezeu i l-a cerut să-l facă. De aceea Dumnezeu
i-a dat conducerea lui Iosua pentru următorul pas al experienţei lor, intrarea în Ţara Făgăduinţei. În
Deuteronom 3, omul Moise povesteşte cum i-a cerut voie lui Dumnezeu să vadă Ţara Făgăduinţei. Nu i s-a
dat voie să treacă peste Iordan. Iosua era pe punctul de a fi întărit şi încurajat să conducă poporul peste
Iordan în locul său. Când a urcat pe muntele Nebo, i s-a spus că acolo va muri. Deuteronom 32:50. Deci,
Moise, servul lui Dumnezeu a murit acolo în ţara Moabului potrivit Cuvântului lui Dumnezeu. Şi a fost
înmormântat în valea ţinutului Moab.
Cartea lui Iuda ne oferă o altă perspectivă. A fost o ceartă între Dumnezeu şi Diavol pentru trupul lui
Moise. Hristos I-a spus Satanei “Domnul să te mustre!” Din istoria de pe Muntele Schimbării ştim că
Dumnezeu l-a luat El însuşi pe Moise la cer. De fapt, era un reprezentant al celor ce mor înainte de venirea
lui Isus. Vor fi înviaţi şi vor merge la cer aşa cum a mers Moise.
Ilie de pe altă parte nu a murit ci a fost luat de viu la cer. 2 Împăraţi 2:11. “Pe când mergeau ei
vorbind, iată că un car de foc şi nişte cai de foc i-au despărţit unul de altul şi Ilie s-a înălţat la cer într-un
vârtej de vânt!” Ilie e un reprezentantul celor ce vor moşteni viaţa veşnică fără să moară, cei pe care Pavel
îi descrie ca “noi cei vii care vom fi rămas. 1Tesaloniceni 4:17. În slava Muntelui Schimbării, avem o
imagine medalion a celei de a doua veniri a lui Isus.
În Noul Testament sunt de asemenea versete despre moarte şi după moarte. Iată acele versete.
Am citit parabola despre omul bogat şi săracul Lazăr spusă de Isus. Luca 16:19-31. Aceasta
ar părea o dovadă clară a nemuririi sufletului şi a focului iadului. Vă rog explicaţi.

Parabola e citată ca dovadă vie a Bibliei pentru faptul că oamenii au un suflet nemuritor care, sfânt
sau păcătos, continuă să trăiască o viaţă veşnică separat de corp. Sunt aceia care spun că Isus nu a spus o
pildă şi că aceasta era o învăţătură doctrinală, deci înainte de toate trebuie văzut dacă e o poveste sau e reală.
Se susţine că pilda respectivă nu era prefaţată de un verset care spune “vorbea în pilde”, cum se află cu
exemplul când povestirea semănătorului de seminţe bune povestită în Luca 8:4-15 sau multe alte parabole.
Aceasta începe doar cu “Era un om bogat…” dar merită observat că în capitolul premergător existau
exemple de capitole care încep aşa . “Un om a dat o cină mare…!, “Un om avea doi fii…” Nu se pune
problema, acestea sunt parabole şi nu lucruri reale. De aceea a face din pilda în cauză o sursă de doctrine,
înseamnă a prezenta Scriptura într-o lumină falsă.
Gândiţi-vă la aceste concluzii dacă povestirea e chiar o unealtă de învăţătură:
 Bogaţii merg în iad.
 Săracii merg într-un loc binecuvântat.
 Spiritele fără trup au sân (sânul lui Avraam), degete, limbă, ochi, senzaţii fizice precum setea.
 Locul fericit al celor salvaţi, şi locul de chin al celor răi e atât de aproape încât fiecare se poate vedea cu
fiecare. E atât de aproape încât pot vorbi.
 Avraam e o sursă de fericire, şi cei ce vor fi salvaţi sunt duşi de îngeri la sânul său.
 Avram e cel care-i ţine pe cei salvaţi.
Nici una din aceste concluzii nu pot fi susţinute, sau să aibă înţeles printr-un singur verset din Biblie.
Doctrinele nu se pot baza doar pe un singur verset.
În timpul Inchiziţiei, cuvintele Bibliei “obligă-i să intre” erau folosite ca motiv de a aplica forţa
celor care nu se supuneau, pe când în povestire e o invitaţie pentru cei care nu erau la nuntă. Dacă Scriptura
nu e comparată cu Scriptura pentru descoperirea imaginii complete, interpretări contradictorii pot fi făcute
de toţi cei care citesc cuvintele.
În Luca 11:14 Isus spune: “Vei fi răsplătit la învierea drepţilor.” În povestire amândoi oamenii
şi-au primit răsplata, şi nu a fost nici o înviere. Au fost duşi la locurile lor de cum au murit. Isus a predicat
limpede: “Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul
Lui şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; cei ce au făcut răul vor învia
pentru judecată.” Ioan 5:28, 29
Din parabole ar rezulta că e o povestire similară celor spuse de rabini, deoarece sunt paralele în
literatura rabinilor. Istoricul evreu din vechime, Iosif descrie acelaşi scenariu. Îngeri speciali aveau
responsabilitatea de a lucra în această lume subterană. Cei buni precum Lazăr cerşetorul erau duşi în sânul
lui Avraam unde totul era uşor. Cei răi erau duşi într-un loc întunecos aproape de iad de unde nu puteau
vedea împrejurimile iar sunetele erau auzite, şi-I înspăimânta pe cei ce erau împinşi de îngeri mai aproape.
Aceste două locuri erau aproape, şi erau locuri de ţinere până când răsplăţile finale erau date.
Povestiri despre asemenea conversaţii nu sunt neobişnuite în literatura evreiască. Evreii îl consideră
pe Avraam tatăl lor, iar bogatul a chemat pe tatăl Avraam (nu pe Dumnezeu) pentru a-i fi reamintite faptele
făcute în viaţă. Bogatul era idealul pentru mulţi farisei – se îmbrăca bine şi trăia în lux, dar oricum trăia
într-o falsă siguranţă. Cerşetorii erau dispreţuiţi de farisei iar când mureau erau adesea înmormântaţi în
focurile Hinomului (Gheena). Nu erau înmormântaţi. Bogatul era înmormântat. După moarte, oricum
bogatul merge în foc, iar săracul, Lazăr, e dus de îngeri. Era prea târziu pentru a schimba locul, iar tatăl
Avraam spune bogatului că marea prăpastie se află între bun şi rău. Nu poate fi ajutat acum. E pentru a
accentua că această pregătire pentru viaţă trebuie făcută pentru viitorul nostru. Nu va mai exista o a doua
şansă.
Parabolele sunt bogate în adevăr spiritual, dar nu sunt bazele credinţei şi argumentelor doctrinale.
Elementele esenţiale ale povestirii se regăsesc în literatura Platonică cunoscută de către farisei şi astfel Isus
le-a vorbit pe înţeles pentru a arăta că odată ce ne-am hotărât să fim pentru sau împotriva lui Dumnezeu în
această viaţă nu ne mai putem întoarce pentru a schimba locurile. “Cine este întinat să se întineze şi mai
departe…cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe!”
Fariseii l-au luat în derâdere şi l-au dispreţuit pentru că i-a primit pe păcătoşi să i-a masa cu El. Isus
a încercat să ne arate că avem ocazia să ne salvăm, ocazie ce nu trebuie ratată dacă vrem să avem viaţă
veşnică. A adăugat că, chiar dacă cineva s-ar ridica din morţi nu ar asculta. Destul de ciudat, după puţin
timp, cum ştim Lazăr, fratele Mariei a fost înviat de Isus. Dar nici măcar acea dovadă nu a fost suficientă
pentru a-i converti pe farisei. Ioan 11:46-53.

Nu i-a spus Isus hoţului de pe cruce: “Adevărat îţi spun astăzi că vei fi cu mine în rai?” Nu
arată aceasta că vom trăi în altă parte imediat ce murim? Vă rog explicaţi.
Iată versetele în întregime. Se găsesc în Luca 23:42,43. “Şi I-a zis (tâlharul ) lui Isus: “Doamne
adu-ţi aminte de mine, când vei veni în împărăţia Ta. Isus a răspuns: “Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu
mine în Rai!” acestea erau cuvinte de mângâiere şi de asigurare pentru tâlharul care a fost crucificat
împreună cu Isus, ca şi celălalt tâlhar, care după cum l-a privit Isus era un om nevinovat. L-a rugat pe Isus
să-şi amintească de dânsul , iar acesta a fost răspunsul.
Primul lucru care trebuie observat e că în versiunea engleză a fost adăugată punctuaţia. În greacă nu
există punctuaţie. Alegerea punctuaţiei trebuie făcută în concordanţă cu sensul cuvintelor. În acest caz sunt
două posibilităţi. Prima e cea aleasă de traducătorii regelui James punând o virgulă după “azi” şi scriind
“azi” cu literă mare. Aceasta era în concordanţă cu credinţa lor că vor merge în Rai imediat după moarte.
Cealaltă posibilitate e de a considera versetele în concordanţă cu înţelegerea generală a Bibliei pe
care această lucrare a prezentat-o şi compararea înţelesului cu restul Bibliei şi cu restul povestirii.
Înţelegerea înseamnă a citi versetul aşa “adevărat îţi spun azi, vei fi cu mine în cer!”
“Azi” e timpul când sunt spuse cuvintele, nu timpul când vor fi în Rai împreună. Isus n-a fost în Rai
în ziua când a murit “Sfânta Vineri”, ziua pregătirii. În acea zi a stat în mormânt. A înviat Duminica, în
prima zi a săptămânii, dar s-a întâlnit cu Maria, a rugat-o să nu-l atingă pentru nu a urcat încă la Tatăl Său.
Ioan 20:17. Isus a spus clar că încă nu fusese în cer. De aceea, tâlharul nu era încă în Rai cu Isus. Tâlharul îşi
va primi răsplata când Isus va veni a doua oară şi-i va chema pe morţi să se trezească. Aceasta se află în
concordanţă cu restul Bibliei.
Locul ocupat de cuvântul “astăzi” în afirmaţia respectivă are scopul de a accentua faptul că Isus a
făgăduit ceva ce urma să fie împlinit. Astăzi îţi spun ţie că vei fi cu Mine în rai.” De aceea, versetele
trebuie să fie comparate cu alte versete pentru ca în acest fel, înţelegerea corectă a Scripturii să nu fie
influenţată.
2 Corinteni 5:1-9. “Ştim în adevăr că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru
trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mână ci este veşnică. Şi
gemem în cortul acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu locaşul nostru ceresc, negreşit
dacă atunci când vom fi găsiţi dezbrăcaţi de el. Chiar în cortul acesta deci, gemem apăsaţi; nu că
dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta, ci să fim îmbrăcaţi cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca
ce este muritor să fie înghiţit de viaţă. Şi Cel ce ne-a făcut pentru aceasta, este Dumnezeu, care ne-a
dat arvuna Duhului. Aşadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere; căci ştim că, dacă suntem
acasă în trup. Pribegim departe de Domnul, - pentru că umblăm prin credinţă nu prin vedere. Da,
suntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la
Domnul. De aceea, ne şi silim să-I fim plăcuţi, fie că rămânem acasă fie că suntem departe de casă.”
Acest pasaj din Scriptură este folosit în mod frecvent pentru a demonstra că atunci când
murim, părăsim acest trup şi mergem în ceruri la Dumnezeu. Vă rugăm, explicaţi.
Înainte de toate trebuie să înţelegem ă o doctrină de o asemenea complexitate nu se poate concentra
doar în câteva versete. Aceste versete trebuie să fie comparate cu alte versete şi analizate în amănunţime.
Acest grup de versete este deseori folosit pentru a dovedi că moartea este punctul de tranziţie dintre viaţa
aceasta şi viaţa viitoare – sufletul celui sfânt părăsind trupul pentru a-şi continua viaţa în prezenţa lui
Dumnezeu. Acest argument ar încerca să dovedească faptul că moartea nu este moarte, dar este doar o uşă
către o formă superioară de viaţă. Este vehiculată ideea că viaţa este neîntreruptă, iar moartea nu este decât
o întrerupere de moment. S-ar părea că sufletele separate de trup ar aştepta în ceruri în prezenţa lui
Dumnezeu, până la înviere pentru a fi reunite cu trupul pe care l-au părăsit cândva. Apostolul Pavel scrie în
detaliu despre moarte şi înviere iar versetele le putem întâlni în 1 Corinteni 15:51-55 şi 1 Tesaloniceni
4:13-18. Acestea sunt de asemenea pasaje cuprinzătoare. Versetele complexe trebuie întotdeauna
comparate cu acelea care nu prezintă ambiguităţi. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este dacă nu
cumva Pavel, în scrisoarea sa către Corinteni nu s-a contrazis cu sine însuşi, cu privire la speranţa pe care
le-a oferit-o creştinilor din acel oraş. Punctul de vedere prin care este privită această parte a scrisorii lui
Pavel poartă în esenţa sa influenţa filozofiei greceşti neoplatonice care e obişnuită în gândirea creştină de
astăzi. Aceasta ne spune că avem în noi un suflet nemuritor care poate trăi independent de trup şi merge să
trăiască altundeva după ce e eliberat de trup prin moarte. Curentul neoplatonic a intrat în religia iudaică
înainte de Hristos, dar nu a apărut în creştinism până aproape în 200 d. Hristos în biserica Romană. Pavel

scrie prin 58 d. Hristos.. Creştinii timpurii nu ar fi înţeles ce vor aceste cuvinte să spună. Erezia nu intrase
încă în creştinism.
Care este baza cuvintelor lui Pavel? El era făcător de corturi şi lucra cu alţi făcători de corturi pentru
a se susţine financiar. Iar faptul că foloseşte cadrul “cort – locaş de închinare” nu e ceva neobişnuit. El
compară trupul muritor cu un cort vremelnic. El priveşte înspre o casă veşnică, trupul său înviat, şi nu
doreşte să fie găsit fără casă. Aceasta este ceea ce afirmă în versetele 1-3. În acelaşi timp schimbă
reprezentarea şi vorbeşte despre a fi îmbrăcat pentru a nu fi găsit gol. Abia aşteaptă timpul când îşi va primi
casa cerească eternă. În Filipeni 3:21 Pavel însuşi vorbeşte despre Isus care “va schimba trupul stării
noastre smerite”, când va veni din cer. Pavel ştia de cele două vieţi – prezentă şi viitoare – viaţa care acum
este şi cea viitoare. 1 Timotei 4:8. Pavel vorbea constant de o viaţă muritoare şi despre cea nemuritoare. El
spune că această viaţă este trăită într-un trup natural, viaţa viitoare va fi trăită într-un trup slăvit, un trup
nemuritor. În Noul Testament, viaţa e tot timpul legată de un trup. Nici un scriitor al Noului Testament nu
vorbeşte despre suflete fără trup, dar această perspectivă a fost acceptată de o grupare de iudei şi poate fi
găsită în scrierile apocrife.
Pavel ne-a spus că nu putem merge în faţa lui Dumnezeu cu trupul natural. Ştia aceasta deoarece
fusese orbit de strălucirea slavei lui Dumnezeu în timp ce se îndrepta spre Damasc. Ioan spune în 1 Ioan 3:2
că atunci când El va veni “vom fi ca El.” Îl vom întâlni în noile noastre trupuri slăvite. Această schimbare
are loc într-o clipită, când Dumnezeu vine a doua oară cu slava Lui însoţit de toţi îngerii. Pavel pune un
semn de egalitate între viaţă şi faptul de a avea un trup. În versetul 4 Paul spune că geme în trupul de acum.
Aşteaptă să aibă trupul nemuritor şi probabil să aibă din nou vederea bună. Nu vrea să fie dezbrăcat, sau
mort sau fără viaţă. Priveşte cu speranţă spre timpul când va avea trupul slăvit. Le-a spus deja cititorilor că
dacă sunt drepţi, vor primi noile lor trupuri la a doua venire a lui Hristos când toţi cei drepţi vor fi schimbaţi,
atât cei ce dorm cât şi cei vii să-l vadă pe Isus în slavă.
Pavel ar prefera să moară dar să fie viu când Dumnezeu vine pentru a-l schimba şi lua în cer pentru
a fi înălţat. Ilie şi Enoh au fost luaţi amândoi la cer fără să fi Murata. Au fost înălţaţi la cer, ia r ei sunt cei ce
sunt vii când Isus va veni.
Trupul lui Pavel era slăbit de dificultăţile de vedere, de cicatricele multe, de frigurile şi de
rezultatele foamei. În capitolul anterior a descris trupurile noastre de acum ca “un vas de pământ”. Ştia că
atâta timp cât avea acest trup muritor, nu putea apărea în faţa lui Dumnezeu. Putea doar să spere şi să aştepte
a Doua Venire când toţi vor fi schimbaţi. În această aşteptare, trăim prin credinţă, dar nu încă prin vedere.
Aceasta vine mai târziu. Pavel spune că e pregătit pentru a mai aştepta o vreme în această casă părintească şi
va continua să lucreze pentru a fi acceptat de Dumnezeu.
Privindu-l din alt punct de vedere – în acest pasaj din Scriptură, Pavel vorbeşte de trei stări sau
condiţii ale unei fiinţe umane.
1. Viaţa pământească actuală, “cortul”.
2. Perioada de moarte fără viaţă, fiind descompus, gol. Se potriveşte cu imaginea biblică a ţărânei ce se
întoarce în ţărână, reabsorbită de pământ.
3. Viaţa veşnică din viitor, “casa” cerească. Pavel nu doreşte să fie dezbrăcat sau mort, în mormânt,
aşteaptă timpul când viaţa veşnică va fi dată, în care darea Sfântului Duh este garanţia îndeplinirii speranţei
sale. Aceasta corespunde celeilalte expresii de “a îmbrăca” nemurirea.
Toate aceste probleme ridicate de aceste versete, împrejmuiesc o perioadă numită moarte, fiinţa
fiind descompusă, neavând un trup, personalitate sau caracter. Cei ce urmează filozofia grecească spun că
acesta e timpul când sufletul fără trup e liber. Biblia afirmă limpede că în moarte nu sunt gânduri şi nici o
implicare în acţiunile acestei vieţi. Tabernacolul sau cortul este descompus în moarte şi aşteptare, o casă
făcută nu de mâini, ci veşnică în cer. Moartea e o perioadă de timp. Murim şi aşa rămânem. Moartea nu e un
punct într-un timp când ne transformăm într-o viaţă în altceva.
În scrierile sale Pavel se referă la:
1. viaţa muritoare de acum, cu toată povara ei fizică
2.
somnul morţii
3.
învierea pentru viaţa veşnică
4.
un trup nou, diferit
Iată un glosar de expresii folosite în aceste nouă versete pentru a arăta ce înseamnă. Primul număr,
versetul, apoi termenii, apoi înţelesul în context.
1.
Casă pământească – trupul nostru muritor şi condiţia noastră pe pământ

tabernacol – casă temporară, cort
descompus – putrezit, reîntors la elementele pământeşti
clădirea lui Dumnezeu – casă permanentă, casa din cer
casă făcută nu de mâini – de origine cerească, nu pământească
în ceruri – trup slăvit, dat de Dumnezeu
geme – a suspina de supărare, a tânji după un trup nou. Vezi 1 Corinteni 15:54
îmbrăcat în – nemurirea este îmbrăcată deasupra
casă -…din cer – trup înviat
3.
îmbrăcat – viaţa noastră muritoare într-un trup de carne
gol – fără corp. Trupul a fost descompus
4.
dezbrăcat – despuiat, neavând nici trup muritor nici nemuritor
mortalitate – supus morţii şi descompunerii
înghiţiţi de viaţă – având nemurire. Moartea e înghiţită de victorie. 1 Corinteni 15:54.
5.
arvuna – asigurarea, promisiunea, zălogul, garanţia vieţii de după. El e acum în inimile noastre. El e
arvuna moştenirii noastre, a vieţii noastre veşnice.
6.
Acasă în trup – traiul din viaţa aceasta, netrăind în prezenţa lui Dumnezeu
departe de Domnul – nu în prezenţa Lui, nefiind încă îmbrăcaţi în trupul învierii
7.
umblăm prin credinţă nu prin vedere – credem în promisiunile şi în Cuvântul Lui acum şi într-o zi
vom avea realitatea vieţii
veşnice într-un trup nou. Putem crede în promisiunile lui Dumnezeu.
8.
Departe de trup – odihnindu-ne în moarte, adormiţi în Isus, uşuraţi de durere şi suferinţă
acasă la Domnul – schimbaţi, înviaţi, având viaţă veşnică, având viaţă veşnică lângă Hristos
9.
să fim plăcuţi de El – să trăim aşa ca să putem fi înviaţi cu cei drepţi şi să primim promisiunea
îndeplinită a vieţii dată în dar de Duhul Sfânt.
Un altfel de a privi acest pasaj e de a te concentra pe ideile de a fi “îmbrăcat”, “dezbrăcat” şi
“îmbrăcat peste”. “Îmbrăcat” e temporar, “dezbrăcat” e timpul de aşteptare şi “îmbrăcat peste” e
schimbarea când suntem înviaţi, având viaţă veşnică şi un trup veşnic minunat în care ne vom bucura de
acea viaţă. Când suntem îmbrăcaţi, gemem sub povară, suntem muritori, trăim prin credinţă având arvuna
sau chiar garanţia Duhului Sfânt în vieţile noastre. Nu putem fi faţă în faţă cu Dumnezeu. Când suntem
dezbrăcaţi, suntem goi, trupul nostru e descompus, ne odihnim în somn. Nu suntem încă cu Dumnezeu;
suntem departe de Domnul. A fi îmbrăcat peste înseamnă ca moartea să fie înghiţită de viaţă veşnică; trăim
prin vedere în prezenţa lui Dumnezeu; suntem înviaţi prin puterea Duhului, suntem acum acasă cu Domnul,
lângă El.
Pavel ne spune clar că toţi vom fi schimbaţi într-o clipită, că toţi îl vom întâlni pe Domnul în acelaşi
timp în văzduh când El vine. Nu-l vom întâlni pe Domnul unul câte unul după ce murim, unii primindu-şi
viaţa veşnică înaintea altora. Deoarece Pavel ne dă cea mai mare parte din informaţiile din Biblie despre
învierea morţilor şi a Doua Venire cu schimbarea trupurilor noastre şi primirea darului vieţii veşnice, nu e
logic ca Pavel să se contrazică în aceste versete.
Motivul pentru care o perspectivă e adesea predicată în felul amintit are scopul de a face ca pasajul
din Biblie să fie în concordanţă cu platonismul grecesc şi a găsi texte doveditoare pentru învăţătura unui
suflet nemuritor în fiecare din noi care ar trăi independent de trupul nostru după moarte.
2.

Pavel a scris despre o viziune şi a folosit expresia “dacă a fost fără trup, nu ştiu”. 2 Corinteni
12:2-4. Nu s-ar putea referi aceasta la o experienţă a unui spirit sau trup suflet fără trup. Vă rog
explicaţi.
Aceste versete nu au nimic cu moartea sau cu experienţa aproape de moarte. Paul trăia şi a trăit şi
după aceea pentru a le consemna. Expresia nu poate fi folosită pentru a dovedi starea de conştienţă în
moarte.
El ştie că a vizitat al treilea cer. Nu e sigur dacă a mers cu tot cu trup acolo sau dacă a avut o viziune
în timp ce a rămas pe pământ. Ioan a fost transportat prin viziuni în alte locuri. “Şi m-a dus, în Duhul, într-o
pustie”. Apocalipsa 17:3. Şi Ezechiel a avut experienţe asemănătoare. “Duhul m-a răpit între pământ şi cer,
şi şi m-a dus, în vedenii dumnezeieşti la Ierusalim”. Ezechiel 8:3. Pavel nu e chiar sigur cum s-a întâmplat,
dar a fost acolo şi a auzit cuvinte pe care nu a avut voie să le spună. El chiar le-a numit experienţe, viziuni şi
descoperiri din partea Domnului. În viziune nu era conştient de ce se întâmpla cu trupul său. Isaia şi Daniel

au văzut şi ei cerul şi se pare că viziunile lui Pavel despre cer erau la fel cu ale celorlalţi profeţi. Era atât de
real pentru el că nu era sigur dacă a fost prezent în trup sau a fost o experienţă cu ochii minţii. Dacă Pavel
chiar a fost dus în cer, s-a întors înapoi deci nu a mers acolo mort. Dacă de fapt nu a mers acolo, asta nu
dovedeşte că avem un suflet dependent care trăieşte independent de trupurile noastre deoarece Pavel era viu
atunci când a scris ce se întâmplase cu patruzeci de ani înainte. A rămas trupul mort al lui Pavel pe pământ
în timp ce spiritul său a mers în al treilea cer? Acesta nu e un verset care să dovedească nemurirea sufletului.
Filipeni 1:20-24 vorbeşte despre dorinţa lui Pavel de a pleca şi a fi cu Hristos. Dovedeşte
aceasta existenţa unui suflet nemuritor. Vă rog explicaţi.
Principiul biblic de explicare e că versetele biblice trebuie comparate cu alte versete. Acolo unde
există pasaje individuale ambigue, acestea trebuie comparate cu majoritatea despre acelaşi subiect. Fără a
face acest lucru se poate ajunge la concluzii pripite ce pot induce în eroare şi pot deforma adevărul întregii
Biblii. Acest text e văzut ca unul dintre cele mai puternice în favoarea unui suflet nemuritor care părăseşte
trupul la moarte şi merge pentru a fi împreună cu Dumnezeu.
Dacă cineva citeşte acest verset izolat, s-a putea să îl înţeleagă într-o altfel de lumină, dar trebuie
comparat cu toate celelalte pasaje scrise de Pavel cu privire la acest subiect şi anume: moarte, somnul din
mormânt şi înviere. În perspectiva altor texte limpezi şi fără complicaţii, acest verset trebuie interpretat în
contextul său mai larg. Pavel vorbeşte despre viaţă şi moarte. A fost bătut de o gloată la Ierusalim, iar acum
e închis la Roma şi e pe cale de a avea un proces important.
Pavel spune acum că nu a ascuns nimic celor cărora le-a scris din ce le era folositor şi “Nu m-am
ferit a vă spune toate cuvintele lui Dumnezeu”. A spus aceasta deschis. Nu e nimic în epistolele sale care să
predice că avem un suflet nemuritor şi nu trebuie să-i interpretăm cuvintele în sensul dorit de noi. Scrierile
lui Pavel cuprind o treime din Noul Testament şi în toate epistolele sale includ în jur de 100 de capitole.
Perspectiva sufletului veşnic nu se găseşte în aceste cuvinte.
“Sunt strâns din două părţi”. Pavel vorbeşte aici şi în altă parte de aducerea slavei lui Dumnezeu
prin ce se întâmplă în acest trup. Îl va slăvi pe Dumnezeu chiar dacă va trebui să moară ca un martir. Poate
face mai multe pentru noii creştini dacă continuă să trăiască chiar dar e obosit şi e gata să moară. Pavel
spune clar că nu va merge la Dumnezeu după moarte, deoarece explică în altă parte prin cuvinte de
mângâiere, că îl vom întâlni pe Domnul când trâmbiţa va suna şi vocea Arhanghelului e auzită, însoţită de
un strigăt şi de venirea lui Hristos Însuşi cu toţi îngerii din cer. Aceasta nu se întâmplă după moarte, ci
când cerurile se adună ca un sul de carte. Acesta este momentul în care apostolul Pavel a spus că
doreşte să-L întâlnească pe Domnul Isus. Nu va contrazice acum alte afirmaţii făcute de el.
1.
Romani 8:23 La răscumpărarea trupului
2.
1Corinteni 5:5 În ziua Domnului Isus
3.
1 Corinteni 15:51-55 La ultima trâmbiţă
4.
2 Corinteni 5:2 Când suntem îmbrăcaţi cu casa din cer
5.
Coloseni 3:4 Când Hristos viaţa noastră va apare
6.
1 Tesaloniceni 4:16,17 Când Domnul coboară din cer cu un strigăt, ridică morţii, iar cei vii vor fi
schimbaţi şi înălţaţi
7.
2 Tesaloniceni 2:1 La venirea Domnului
8.
2 Timotei 4:7,8 În acea zi (celor ce-i iubesc apariţia).
Filipeni 1:20-24 sunt cuvintele lui Pavel, un om bătrân care tânjeşte să fie eliberat de sarcina sa prin moarte,
dar ştie că alţii pot fi încă aduşi spre Hristos dacă rămâne în viaţă. Aceasta nu afirmă că va merge la Domnul
când moare. Pavel spune clar că vom fi cu Domnul la înviere, nu când murim.
Apocalipsa 6:9. “Am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiaţi din pricina
Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră”. Vă rog explicaţi.
Aceasta e o imagine pe care Ioan o primeşte în viziuni şi nu poate fi luată ca bază a doctrinei
referitoare la nemurirea sufletului. E interesant de observat întrebarea pusă de aceste fiinţe pe care Ioan le
vede în viziuni. Ei întreabă: “Cât timp?” Ei aşteaptă ca Dumnezeu să răzbune sângele vărsat şi să le justifice
poziţia puternică pentru Dumnezeu. Lor li s-a dat deja răsplata, aceeaşi lucru trebuie să li se întâmple şi
executorilor lor odată ce au murit. Aceasta face ca întrebarea : “Cât timp?” să nu aibă sens. Ambele părţi ar
fi avut deja viaţă veşnică. O parte s-a afla în fericirea cerului, cealaltă deja în focurile iadului. Astfel,
răzbunarea ar fi deja văzută. Doar în Apocalipsa 18:20, când Babilonul desfrânat e încă pe pământ, aceasta

e adusă la ruină. Atunci strigătul merge la cer! Bucură-te de ea cerule! Bucuraţi-vă şi voi sfinţilor,
apostolilor şi proorocilor! Pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate şi a judecat-o. De-a lungul timpului, au
fost mulţi martiri ai adevărului lui Dumnezeu. Dar la sfârşitul acestui timp toate vor fi răzbunate împreună.
Cuvântul grec folosit aici pentru suflet e “psuche” , care înseamnă fiinţe, oameni. Nimic nu indică că
deja ei sunt nemuritori.
Apocalipsa 4:11 vorbeşte despre “fumul chinului lor ce se suie în cer în vecii vecilor”. Aceasta
pare a fi o referire la focul iadului. Vă rog explicaţi.
Aceasta se referă la pedeapsa pe care o vor primi acei care primesc semnul fiarei. Aceasta se
întâmplă celor ce refuză cererile lui Dumnezeu de a fi venerat ca Creator şi nu-l slăvesc şi nu-l cinstesc. Se
spune de asemenea de cei ce nu vor avea odihnă nici ziua nici noaptea, cei ce se închină fiarei şi chipului ei.
Aceasta e citată aproape exact din Isaia 34:9,10. “Pârâul Edomului se vor preface în smoală, şi
pulberea în pucioasă; da, ţara lui va fi ca smoala care arde. Nu se va stinge nici zi nici noapte, şi fumul lui de
va înălţa în veci. Din veac în veac va fi pustiit şi nimeni nu va trece prin el în veci de veci!”
Astăzi această zonă e un pustiu. Dar nu mai arde. Focul a ars atâta timp cât a avut ce arde şi nu a
putut fi stins de puterea omenească.
Acesta e la fel ca focul care îi va distruge pe cei răi. Nu există nici o referire la un foc veşnic din care
nu este scăpare. Păcătoşii vor fi arşi şi distruşi pentru totdeauna. Focurile vor arde până când toată murdăria
păcatului va fi curăţată. Păcătoşii care s-au agăţat de păcat prin sfidarea apelurilor făcute de lui Dumnezeu
vor fi aruncaţi în focuri şi nimiciţi pentru totdeauna, nu se vor mai ridica niciodată. Psalmul 37:20 spune:
“Dar cei răi pier…pier ca fumul!” Păcătoşii vor dispărea în fum. Aceasta înseamnă că nu vor mai fi văzuţi
niciodată şi păcatul va dispărea pentru totdeauna. Pedeapsa va fi completă şi veşnică. Nu va continua o
veşnicie.
Un alt exemplu e Sodoma şi Gomora. Ele au suferit “pedeapsa unui foc veşnic”. Dar astăzi, ele nu
mai ard. Acele focuri trimisa de Dumnezeu cu pucioasă arzândă le-au nimicit în totalitate iar zona
respectivă e acum un deşert.
1 Petru 3:15 vorbeşte despre Hristos care merge să le predice spiritelor în închisoare. A
predicat El vreodată celor morţi? Vă rog explicaţi.
Iată textul întreg şi contextul versetelor 18 şi 19: “Hristos, de asemenea a suferit odată pentru păcate.
El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost
înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară,
când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au
fost scăpate un mic număr de suflete şi anume opt.”
Aceasta vorbeşte de cei care au trăit în timpul lui Noe. Cei ce cred într-un suflet nemuritor, adesea
predică faptul că Hristos fiind în mormânt, a mers să predice celor din locuinţa morţilor, că la învierea sa i-a
eliberat şi au urcat cu El la cer. Din cauza credinţei generale în separarea trupului de suflet la moarte, ei cred
că sufletul lui Hristos era de asemenea nemuritor şi că acest suflet a mers şi le-a predicat păcătoşilor de
demult pentru a le da o a doua şansă de eliberare din focurile iadului.
E necesar să fie clar că Isus nu avea un suflet viu în timp ce era în mormânt. Hristos a murit pentru
noi. Fără o moarte adevărată, nu ar fi putut fi Mântuitorul nostru. Nu ar fi fost un sacrificiu real, dacă ar fi
fost viu tot timpul. Trebuie să ştim că Hristos a fost mort cu adevărat, dacă nu pierdem beneficiile morţii
sale pentru mântuirea noastră de păcat. Credibilitatea caracterului lui Dumnezeu e pierdută şi nu mai putem
avea încredere în promisiunile şi afirmaţiile Lui. Există grupuri religioase care iau în derâdere credinţa
creştinilor în moartea lui Hristos; ei afirmă că El nu a murit cu adevărat spunând că noi credem un mit şi
o prefăcătorie. E foarte important ca acelaşi lucru să nu fie făcut prin afirmarea că a avut un spirit care a
rămas viu în timp ce trupul I se afla în mormânt. Aceasta ar însemna să negi că Hristos a murit cu adevărat
pentru noi.
Biblia spune că a fost înviatat din morţi. Foloseşte cuvântul “a însufleţi” care înseamnă a învia. E
clar că Mântuitorul Isus a murit cu adevărat şi s-a odihnit în mormânt până când a fost înviat de Dumnezeu.
Romani 1:4 vorbeşte despre învierea Sa din morţi. Un alt cuvânt des confundat cu “suflet” este “spirit”.
Când Hristos a murit şi-a încredinţat spiritul Tatălui Său, spiritul său era suflarea Sa. Trupul şi suflarea Sa îl
făceau viu. La moartea Sa, trupul şi suflarea Sa s-au despărţit şi I-a încredinţat Tatălui Său suflarea de viaţă
până la înviere. “Şi-a dat duhul” (suflarea) Matei 27:50.

“Tată în mâinile Tale îmi încredinţez duhul!” Luca 23:46.
După înviere, a afirmat “Cel viu, am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor”. Apocalipsa 1:18.
Ce înseamnă textul despre predicare spiritelor în închisoare? Cel care predica celor aflaţi în robia
păcatului era Sfântul Duh, cel care l-a ridicat din morţi pe Isus. Predicarea era făcută în timpul lui Noe şi
avem dovezi în Biblie. Geneza 6:3. “Duhul Meu nu va rămânea pururea în om!” de aceea Hristos prin
Duhul Sfânt aduce condamnarea păcatului fiecărei generaţii şi continuă să o facă şi azi.
1 Tesaloniceni 4:14 spune: “Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem că şi
Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El!” Nu se referă aceasta la
sufletele cade sunt în cer şi vin cu Hristos la a Doua Venire pentru a fi reunite cu trupul ? Vă rog
explicaţi.
Cuvântul pentru “a aduce” e cuvântul grec “ago” însemnând a conduce înainte. Evrei 13:20
foloseşte acelaşi cuvânt şi e tradus aşa: “Dumnezeul păcii care prin sângele legământului celui veşnic, a
sculat din morţi pe Domnul nostru Isus”. În textul avut în discuţie, traducerea literară va fi “Pe cei ce dorm
de asemenea în Isus, Dumnezeu îi va conduce înainte împreună cu El!” se vorbeşte despre ei ca fiind
adormiţi (versetele 13, 14 15) apoi strigarea vine să-I trezească. Atunci sunt conduşi din mormintele lor şi
luaţi la cer împreună (versetul 17) cu cei ce sunt vii pentru a-l vedea pe Isus venind. Toţi suntem conduşi
spre cer împreună. Înţelegerea reală se găseşte în cuvintele “dorm în Isus”. Perspectiva biblică e că dormim
aşteptându-ne învierea. Ne trezim când cerurile nu vor mai fi. Ele vor trece la a Doua Venire a lui Isus prin
puterea slavei Sale. Până atunci, părem a fi ‘uitaţi’ dar atunci Dumnezeu îşi va aduce aminte de noi. Timpul
sorocit al somnului nostru se va termina iar noi ne vom trezi şi vom fi schimbaţi.
Iov 14:12-14. “Aşa se culcă omul şi nu se mai scoală; cât vor fi cerurile, nu se mai deşteaptă; şi nu se
mai scoală din somnul lui. Ah! De m-ai ascunde în locuinţa morţilor, de m-ai acoperi până-ţi va trece
mânia, şi de mi-ai rândui o vreme când îţi vei aduce iarăşi aminte de mine! Dacă omul odată mort ar putea
să mai învie, aş mai trage nădejde în tot timpul suferinţelor mele, până mi se va schimba starea în care mă
găsesc!”
1Tesaloniceni 4:15. “Iată, în adevăr ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care
vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi”. Vă rog explicaţi.
Mai întâi acestea sunt cuvintele Domnului. Sunt cuvinte pentru cei ce sunt în viaţă când Isus se
întoarce. Vorbeşte mai târziu despre cum îl vor întâlni pe Domnul în cer, şi vom fi pentru totdeauna
împreună cu Domnul. Aici promisiunea e că cei vii nu-l vor întâlni pe Domnul înaintea celor ce dorm în
moarte. Înseamnă că nu vom la-o înaintea celor ce au fost morţi şi se bucură de experienţa unirii cu
Dumnezeu. Va fi ceva de ce ne vom bucura împreună cu ei (versetul 17). Ce bucurie va fi!
Vă rog explicaţi Matei 10:28.
Iată cuvintele acestui verset: “Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci
temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă sufletul şi trupul în gheenă!”
Acest text ne dă două opţiuni:
1.
Moartea fiind impusă, poate ucide trupul dar să lase sufletul intact.
2.
Moartea fiind impusă ucide şi trupul şi sufletul.
Se poare vedea din aceasta că, vorbind despre suflet, nu ne referim la o entitate care e nemuritoare.
Sufletul poate fi ucis. În prima parte Isus vorbeşte despre teama de cei ce îi condamnă pe martiri la moarte.
Ei pot ucide trupul dar viaţa e păstrată în hrisoavele Domnului. Caracterul, inima nouă, viaţa prin Duhul
Sfânt, e ţinută minte de Dumnezeu şi acei martiri credincioşi vor fi rechemaţi la viaţă. Când îşi
încredinţează vieţile Domnului, ei ştiu că vor fi în siguranţă cu Dumnezeu şi nu vor fi uitaţi. Iată cuvintele
lui Pavel despre viaţa sa şi despre încrederea în Dumnezeu. 2 Timotei 1:12 “Şi din pricina aceasta sufăr
aceste lucruri; dar nu mi-e ruşine, căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să
păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea!” În al doilea rând, Dumnezeu e responsabil de moartea
lor finală. Se referă la El ca la “lucrarea străină” a lui Dumnezeu. Îşi vor pierde atât trupul cât şi caracterul
păcătos pe care şi l-au făcut. Pedeapsa cu moartea va fi totală. Merită menţionat că e o pedeapsă cu moartea
nu cu viaţa. Viaţa va înceta. Orice urmă de păcat va fi ştearsă de pe lume de Dumnezeu şi păcătoşii vor fi
distruşi împreună cu ea. Va fi nimicire. Aceasta e situaţia de care a zis Isus să ne temem şi să o ocolim.

Pavel spune: “De aceea noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se
trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi. 2 Corinteni 4:16. Vă rog explicaţi.
Uneori aceasta e folosită pentru a dovedi că avem o fiinţă interioară separată diferită de trupul fizic.
Pavel ne vorbeşte despre a fi întărită fiinţa interioară. Vorbeşte de a fi o nouă fiinţă având o nouă inimă.
Acest verset trebuie citit în context. Pavel suferea de durere iar trupul său era ameninţat de moarte. Totuşi
înăuntru era puternic primind provizii zilnice de har pentru întărirea necesară în această vreme de greutăţi şi
încercare. Ştia că suferinţa poate întări caracterul şi poate duce la rezultate veşnice. Când necazurile veneau,
el privea înainte spre planurile de viitor pe care Dumnezeu le are pentru noi, aceasta încurajându-l. Omul
interior e acolo unde sunt motivele alegerile, deciziile şi voinţa. Prin harul lui Dumnezeu aceasta era
înnoirea pe care Pavel o experimenta.
Merită menţionat că nimic din aceste versete nu implică aceleaşi gânduri şi decizii, iar motivele
rămân conştiente după moarte. Biblia spune că şi gândurile noastre mor asemenea posibilităţii de a-l venera
pe Dumnezeu. Dumnezeu ne ştie inima şi are grijă de aceasta. În cer sunt scrise cărţi de amintire despre noi
fiecare. Există o carte despre cei care adesea au vorbit împreună despre Dumnezeu şi s-au temut de numele
Lui. Toată viaţa noastră spirituală e înregistrată şi ţinută minte. Dumnezeu ne ţine în siguranţă până la ziua
învierii şi atunci ne va da un trup nou.
Ioan 11:26 afirmă că “oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată”. Vă rog
explicaţi.
În Romani 6:23 se spune: “Plata păcatului este moartea; dar darul fără plată a lui Dumnezeu e viaţa
veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru!” În Biblie contrastul se află între viaţă şi moarte. Se referă în cele
din urmă la viaţa care e răsplata credinţei şi ascultării de Dumnezeu, iar pedeapsa morţii pentru cei ce nu iau
în considerare căile Domnului. Ioan 3:16 vorbeşte de asemenea despre aceeaşi viaţă şi moarte.
“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El să nu piară ci să aibă viaţă veşnică.” Ioan 3:16
Pentru cei ce cred, darul lui Dumnezeu e viaţa veşnică. Nu vor muri în pedeapsa celor răi, a doua
moarte, după cum e numită în Cartea Apocalipsei. Viaţa noastră omenească e o viaţă de încercare, şi
moartea e un somn până la venirea lui Isus. Când Isus se va întoarce situaţia va fi alta. El spune: “Iată, Eu
vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” Atunci nemurirea va fi dată
celor drepţi. Toţi vom fi schimbaţi. Putrezirea se va îmbrăca cu neputrezirea şi toţi muritorii vor deveni
nemuritori. Nu ne vedem răsplata dar putem avea încredere în promisiunea lui Dumnezeu. Ne-a dar Duhul
Sfânt ca o garanţie a împlinirii acelei promisiuni. Citiţi următoarele cuvinte ale lui Pavel:
“Noi care am nădăjduit în Hristos, şi voi după ce aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia
mântuirii voastre, aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit şi care e o arvună
a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu spre lauda Slavei Lui.”
În Evrei 12:23 Pavel vorbeşte despre “duhurile celor neprihăniţi făcuţi desăvârşiţi.” Aceasta
pare să însemne că avem un spirit separat care e purificat şi trăieşte în continuare în prezenţa lui
Dumnezeu. Vă rog explicaţi.
Din context reiese clar că Pavel ne spune că trăim într-o perioadă creştină. Nu venim pe Muntele
Sinai cu toată slava pentru a experimenta evlavia prezenţei lui Dumnezeu, ci în mersul nostru creştin venim
la Ierusalimul ceresc. Acesta este centrul atenţiei noastre spirituale pentru că suntem cum a spus Pavel în
Evrei 11,pelerini şi străini aici. Precum Avraam căutăm un oraş al cărui constructor şi făcător e Dumnezeu.
Oraşul e Noul Ierusalim care va coborî pe acest pământ când acesta va fi reînnoit.
Cu discernământul nostru spiritual vedem adevăratul înţeles al acestui oraş, căci lucrurile spirituale
sunt înţelese spiritual. “Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui
Dumnezeu.” Romani 8:16 Deşi trăim pe acest pământ în carne muritoare putem vedea prin credinţă dincolo
de această lume. Partea din noi care răspunde lui Dumnezeu e uneori numită duh, altfel spus facultatea
noastră spirituală. Cu această facultate spirituală vedem biserica lui Dumnezeu în acest verset, făcută pentru
cei renăscuţi Vedem îngerii. Evrei 1:14. “Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o
slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea.” Aceasta e în viitor. Îl vedem pe Dumnezeu judecătorul
tuturor. Judecarea are loc înainte să vină Isus să ne dea răsplata nemuririi. Îl vedem pe Isus Mijlocitorul.
Aceasta se referă de asemenea la timpul prezent, înainte ca Isus să vină să-şi adune oamenii pentru ca atunci
când va veni nu va mai fi un mijlocitor. “Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă

mântuirea celor ce-L aşteaptă.” Evrei 9:28. Va veni precum un Rege. Problema păcatului va fi rezolvată.
Adepţii lui vor fi învins păcatul.
Spiritul lui Dumnezeu mărturiseşte împreună cu spiritul nostru. În acest context găsim fraza –
“spiritelor oamenilor drepţi sunt desăvârşite”. Facultatea noastră spirituală se dezvoltă pe zi ce trece.
Spunem că-l iubim pe Dumnezeu din toată inima, spunem că ne închinăm viaţa Lui. În acest sens e folosit
cuvântul spirit aici. Nu se vorbeşte de spirite purificate şi fără trup aflate în cer. Nu se află nimic în aceste
versete care să se refere la altceva decât la viaţa noastră creştină actuală. Fraza nu ar trebui scoasă din
context. Înainte de venirea lui Isus caracterele noastre vor fi ajuns desăvârşite asemănătoare cu a lui Hristos
dacă urmăm sfatul lui Dumnezeu în probleme spirituale. Când Isus va veni, oamenii pe care îi va aduna vor
fi cei sfinţi, fără pată şi fără vină. Doar pe cei curaţi îi va vedea Domnul. Biserica lui Dumnezeu pe pământ,
cu puterea Mijlocitorului nostru şi cu ajutorul îngerilor va deveni dreaptă şi desăvârşita. În timp ce mergem
spre tronul lui Dumnezeu cu credinţă şi rugăciune, ne întâlnim cu cei care tind de asemenea să devină curaţi
la inimă. Împreună îl vom întâlni pe Domnul în aer cu trupuri schimbate şi caractere spirituale desăvârşite.
Nu mergem în cer unu câte unul, şi toţi împreună formând câmpul de grâu copt pe care Dumnezeu îl strânge
de pe pământ. Atunci vom avea şi trupuri, trupuri slăvite, schimbate. Nu intrăm în cer ca spirite goale.
Pavel şi-a încheiat rugămintea spunând: “Aveţi grijă ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce
vă vorbeşte.” Evrei 12:25 Aşa cum au făcut copii lui Israel în ciuda faptului că au văzut cu adevărat slava
lui Dumnezeu pe Sinai. Această rugăminte ne e adresată nouă azi.
CONCLUZIE:
1Corinteni 15:51:5 “Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar vom fi schimbaţi toţi, într-o clipă,
într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi
noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul
acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, şi
trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: “Moartea a
fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?”
Biblia este ca o carte de mângâieri şi acestea sunt învăţăturile cu care Dumnezeu vrea să ne mângâie.
Vei accepta provocarea lui Dumnezeu. “Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun”. 1 Tesaloniceni
5:21. Aşa încât să nu fi înşelat de mângâieri false care nu te ajută de loc. Binecuvântat să fie Dumnezeu,
Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie
în toate necazurile noastre, putem ca prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să
putem mângâia pe cei care se află în vreun necaz. 2 Corinteni 1:3,4
1 Tesaloniceni 4:15-18 “Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: “Noi, cei vii, care
vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un
strigăt, cu glasul unui arhanghel, şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, se va pogorî din cer, şi întâi va învia pe cei
morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în văzduh, ca să
întâmpinăm pe Domnul. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte!”
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