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Frumuseţea scripturii Partea 13. 

  

GGLLAASSUURRII  ddee  ddiinnccoolloo  
ddee  mmoorrmmâânntt  

  

Cuprins:  
• Pot cei vii să vorbească cu cei morţi? 
• Unul din motivele reântoarcerii Lui Isus 
• Starea inconştientă în moarte 
• Pericolul contactării „morţilor” 
• Idei greşite despre moarte 
• O veste mai bună din Biblie 

 

Pot cei vii să vorbească cu cei morţi? 
 

Ce se întâmplă cu omul când moare? Poate 
el să revine ca o formă de spirit, pentru a-şi 
vizita prietenii aflaţi încă în viaţă? Sunt spiritele 
morţilor capabile să se întoarcă şi să stea de 
vorbă cu cei vii? Oare la deces, moare doar 
trupul, în timp ce spiritul continuă să traiască? 
Sunt spiritiştii şi mediumurile nişte persoane 
cinstite, când afirmă că sunt capabili să ne pună 
în legatura cu sufletele celor iubiţi, pe care i-am 
pierdut datorită morţii? Pot spiritele celor morţi 
să ia în stăpânire oameni vii, folosinduse de 
trupul, glasul şi mintea acestora pentru a acţiona 
şi pentru a vorbi? 

Ceea ce vom discuta cu această ocazie, 
constituie unul dintre cele mai serioase subiecte 
cu care s-ar putea confrunta cineva. Acest 
subiect este atât de serios, încât poate fi numit 
pe bună dreptate, o problemă de viaţă şi moarte. 
De aceasta depinde chiar mântuirea noastră 
veşnică. Aşadar trebuie să fim pe deplin siguri 
de ceea ce credem cu privire la subiectul acesta. 
Cum putem şti cu certitudine absolută, dacă 
experienţa cu care suntem confruntaţi este 
veritabilă şi reală, sau dacă este falsă şi 
periculoasa? Răspunsul se află în Biblie, iar 
Domnul Isus ne descoperă adevărul! 

 
Domnul Isus este prietenul nostru. El 

înţelege durerea prin care trecem, când pierdem 
o persoană iubită în valea umbrei morţii. 

Domnul este mişcat de tristeţea noastră, 
deoarece şi El a trecut prin aceasta. Prin urmare 
să apelăm la Domnul Isus şi să descoperim ce a 
declarat El cu privire la moarte, înviere şi viaţa 
veşnică. Dacă Domnul o spune, îi voi crede 
cuvintele Lui. Este răspunsul definitiv. Suntem 
de acord în această privinţă? Nu-i aşa că putem 
fi profund recunoscători pentru Domnul Isus. El 
este impresionat de durerea şi întristarea 
noastră. La înmormântarea unui prieten, Biblia 
spune că: „Isus plângea”. (Ioan 11:35). El a trecut 
prin valea umbrelor mortii în mod personal. „... 
Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă. 
Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu 
ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.” 
(Apocalipsa 1:17-18). Aicea este vorba însă de 
mult mai mult. 

 
Isus este dătătorul de viaţă. A venit să avem 

deja acuma o viaţă nouă. „... Eu am venit ca oile să 
aiba viaţa, si s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10). 
Domnul a făgăduit o restaurare deplină şi 
veşnică a vieţii. Isus i-a zis: “Eu sunt învierea şi 
viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va 
trăi”. (Ioan 11:25). 

 
Domnul Isus este Specialist în problemele 

vieţii. El cunoaşte viaţa mai bine ca oricare altă 
fiinţă din univers, deoarece El a creat viaţa pe 
planeta pământ. (Ioan 1:1, 3) „La început era 
Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi 
Cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost 
făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost 
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făcut fără El.” (Ioan 1:1, 3). „Pentru că prin El au 
fost făcute ... Toate au fost făcute prin El şi pentru 
El.” (Coloseni 1:16). În acest punct este 
important să ne amintim ceea ce am învăţat 
până aici, în prezentările precedente. 

Domnul Isus a declarat în mod clar că 
moartea şi viaţa sunt total distincte şi că în 
moarte nu există nici o continuare a vieţii, sub 
nici o formă. Domnul a declarat cu privire la 
prietenul Lui care murise: „Lazăr, prietenul 
nostru, doarme ...” (Ioan 11:11). El vorbea despre 
un om decedat. 

Să observăm modul în care a descris 
Domnul Isus moartea: „Un somn”. Este cea mai 
precisă comparaţie a morţii în Biblie. Pentru ca 
ucenicii Lui să nu înţeleagă greşit, Domnul a 
repetat cu o claritate inconfundabilă: „Lazăr a 
murit” (Ioan 11:14). Lazăr nu era viu, undeva în 
vreo formă diferită. El era mort, iar trupul lui se 
afla în mormânt şi se odihnea. 

Domnul Isus a continuat să explice în mod 
clar că după moarte, nu există nici o altă formă 
de viaţă, până la înviere şi El a declarat foarte 
limpede că învierea urma să aibă loc în viitor. 
„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” (Ioan 6:40). Când am studiat despre 
întoarcerea Domnului Isus la cea de a doua 
venire, inima noastră a fost adânc mişcată. 
Declaraţia Lui despre scopul venirii Lui este 
clară şi ne oferă o lumină bogată cu privire la 
viaţă şi moarte. 
 
 

Unul din motivele reântoarcerii Lui 
Isus 
 

De ce Se întoarce Domnul Isus? „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). 

Domnul Isus însuşi a descris în mod detaliat 
evenimentele care însoţesc revenirea Lui: 
„Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, 
toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea 
pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi 
cu o mare slavă. El va trimete pe îngerii Săi cu 
trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din 

cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la 
cealaltă” (Matei 24:30-31). De ce va suna 
trâmbiţa? Care este scopul prezenţei îngerilor? 
Pentru a-i trezi pe cei aleşi din somnul morţii şi 
pentru a-i aduna spre a fi înălţaţi la cer – în locul 
pe care l-a pregătit domnul Isus pentru cei ce-L 
iubesc. 

Venirea Domnului este descrisă prin detalii 
inconfundabile: “Nu voim, fraţilor, să fiţi în 
necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă 
întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde. Căci dacă 
credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că 
Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei 
ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem, 
prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom 
rămâne 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 vor învia 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 
totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii 
cu aceste cuvinte” (1 Tesaloniceni 4:13-18). 

Nu uitaţi vă rog, cele trei adevăruri 
semnificative exprimate aici: 

1. Toate acestea sânt în conformitate cu 
Cuvântul Domnului. Ceea ce învăţa Domnul 
Isus atunci şi mai târziu, clarifică în mod 
definitiv acest subiect pentru noi. 

2. Creştinii care vor fi în viaţă la revenirea 
Domnului Isus, vor fi înălţaţi în văzduh, 
împreună cu cei care vor fi înviaţi la cea de a 
doua venire a Sa. Cei vii nu o vor lua înaintea 
celor care au adormit în Isus şi nici cei care au 
adormit nu vor merge la cer unul mai repede 
decât celâlalt depinzând de data morţii lor. 

3. Termenul folosit de către Domnul Isus şi 
apostolul Pavel, pentru a-i descrie pe cei care au 
murit este „Adormit în El [Isus]”. 
 
 

Starea inconştientă în moarte 
 

Domnul Isus exprimă cu o deosebită 
claritate faptul că în moarte nu există conştiinţă 
de sine. Constiinţa de sine este o funcţie a minţii, 
iar la moarte, mintea încetează să funcţioneze. 
Ce clar exprimă Biblia aceasta: „Cei vii, în adevăr, 
măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic” 
(Eclesiastul 9:5). 
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Câte de multe ştiu cei morţi? „Nimic”. Prin 
urmare, celor morţi le este imposibil să 
comunice cu cei vii. De unde provine ideea că o 
persoană continuă să trăiască după moarte? 

Biblia ne învaţă că în timpul morţii omul se 
află în stare de inconştienţă. Iov a declarat 
aceasta foarte clar: „Cum se risipeşte norul şi trece, 
aşa nu se va mai ridica cel ce se pogoara în Locuinţa 
morţilor! Nu se va mai întoarce în casa lui, şi nu-şi 
va mai cunoaşte locul în care locuia” (Iov 7:9-10). 
Ideea vine chiar de la satana însuşi. În grădina 
Edenului, satana a înşelat-o pe Eva, iar ca 
urmare, ea şi soţul ei au pierdut căminul edenic 
şi în cele din urmă viaţa însăşi. satana s-a folosit 
de şarpe ca medium spiritist, conversând cu Eva 
prin intermediul acestuia. El este cel mai mare 
înşelător. Eva a crezut în minciuna satanei: „... 
Hotărât, că nu veţi muri” (Geneza 3:4). Minciuna 
satanei se află în contradicţie directă cu adevărul 
Lui Dumnezeu: „... vei muri negreşit” (Geneza 
2:17). Întrebarea este următoarea: „Pe cine vom 
crede?” 

Un spiritist spune (iar aceste cuvinte sunt 
repetate de către miile de spiritişti din întreaga 
lume), “Comunicarea cu cei dragi, de care suntem 
despărţiţi prin moarte este posibilă”. Este corectă 
afirmaţia lui? Este posibilă comunicarea cu cei 
morţi? Nicidecum. 

Din învăţăturile Domnului Isus, noi ştim în 
mod categoric că cei vii nu pot comunica cu 
morţii. De ce nu? Cei morţi nu ştiu nimic. Ei se 
află în somnul inconştient al morţii. 

Poate unii veţi întreba - cu o anumită intuiţie 
-, deoarece aţi comunicat deja cu spirite – “Dacă 
cei morţi nu sunt conştienţi, cine sunt “spiritele” 
care vorbesc cu cei vii?” Biblia ne spune în mod 
foarte clar cine sunt aceştia: “Apoi am văzut ieşind 
din gura balaurului ... trei duhuri necurate, şi din 
gura fiarei, şi din gura proorocului mincinos. Acestea 
sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, 
şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i 
strângă pentru războiul zilei celei mari a 
Dumnezeului Celui Atotputernic.” (Apocalipsa 
16:13-14). 

Mai mult decât atât, Biblia nu numai că ne 
dezvăluie cine sunt aceştia, ci şi de unde au 
venit aceste spirite: “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 li s-a mai găsit în cer. Şi 
balaurul cel mare, 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.” (Apocalipsa 12:7-9). 
Spiritele sunt deci îngeri căzuţi! Prieteni, fiţi 
precauţi! 
 
 

Pericolul contactării „morţilor” 
 

Cel mai periculos lucru pe care l-aţi putea 
înfăptui vreodată este să aveţi de a face cu aceste 
“spirite”. Unicul lor scop, repet, unicul lor scop 
este acela de a vă înşela şi de a vă îndepărta de 
Domnul Isus, prin aceasta determinându-vă să 
pierdeţi viaţa veşnică. Se poate ca aceasta să vă 
înfioare dar e bine să vă determine să fugiţi şi să 
ţineţi distanţa cât mai mare de aceste spirite. 

Dacă credeţi că morţii trăiesc, deschideţi larg 
poarta amăgirii şi sunteţi pierduţi, doar pentru 
faptul că încă nu aţi văzut aşa ceva! În cuvântul 
Său, Dumnezeu a condamnat în mod clar 
spiritismul şi a interzis orice încercare a omului 
de a comunica şi a lua legătura cu morţii. 

Să observăm avertizarea, pe care i-a adresat-
o Dumnezeu poporului Său cu privire la 
consultarea unei persoane, care încearcă să 
discute cu un “spirit cunoscut”.: “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.” (Levitic 19:31). 

Înainte ca poporul Israel să intre în ţara 
Kanaanului, ei au primit o poruncă foarte strictă 
şi clară: „Să nu fie la tine nimeni ... vrăjitor, de 
descântator, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă 
duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe 
pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o 
urâciune înaintea Domnului ...” (Deuteronom 
18:10-12). Dumnezeu ştia bine, că cei care 
cheamă spiritele ar duce poporul la pierzare, de 
aceea El spune: „Pe vrăjitoare să n-o laşi să 
trăiasca.” (Exod 22:18). 

Experienţa Regelui Saul cu privire la 
consultarea unui medium spiritist demonstrează 
pericolul şi absurditatea încercării de a vorbi cu 
morţii. „Saul a murit, pentru că s-a făcut vinovat de 
fărădelege faţă de Domnul, şi pentru că a întrebat şi 
cerut sfatul celor ce cheamă morţii.” (1 Cronici 
10:13). 

satana însuşi va încerca să ia înfăţişarea 
Domnului Isus Hristos. “Şi nu este de mirare, căci 
chiar satana se preface într-un înger de lumina.” (2 
Corinteni 11:14). 
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V-aţi întrebat vreodată cum este posibil ca o 
persoană să stea de vorba cu cineva care arată, 
vorbeşte şi actionează asemenea cuiva pe care l-
a cunoscut înainte de a muri? Biblia spune că 
aceasta se întâmplă datorită prefacerii lui satana 
(şi a îngerilor lui). Aceştia pot lua înfăţişarea 
oricărei persoane care a trăit vreodată. Este 
absolut înfricoşător să te gândeşti că nişte 
oameni buni pot fi înşelaţi în felul acesta şi pot fi 
atraşi în braţele satanei, crezând în tot acest 
timp, că se bucură de mângâierea celor dragi 
care au murit! 

Dar scriptura ne dezvăluie ceva chiar şi mai 
sinistru: „satana însuşi va încerca să întruchipeze 
persoana Domnului Isus.” (2 Corinteni 11:14) Vă 
puteţi imagina cât de mulţi oameni vor fi 
înşelaţi, deoarece nu cunosc adevărul cu privire 
la cea de a doua venire a Domnului Isus? Oare 
este de mirare că Domnul Isus a adresat 
avertizări atât de serioase, tocmai cu privire şi la 
acest fapt? Drept răspuns, Isus le-a zis: “Băgaţi 
de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni 
mulţi în Numele Meu, şi vor zice: “Eu sunt 
Hristosul!” Şi vor înşela pe mulţi.” (Matei 24:4-5). 

Pentru a arăta căt de important este acest 
lucru Domnul Isus a repetat această avertizare 
de mai multe ori în aceeaşi predică: „Atunci dacă 
vă va spune cineva: Iată, Hristosul este aici, sau 
acolo”, să nu-l credeţi. 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. Iată, că v-am spus mai 
dinainte.” (Matei 24:23-25). 

Poate că cineva declară - sau poate aveţi o 
cunoştinţă care declară astfel: „Am văzut cu ochii 
mei pe cineva care a murit, şi trăia.” Altcineva 
poate că insista: „Eu am vorbit cu soţul meu care 
este decedat.” Iar altcineva spune: „Eu mi-am 
pierdut fiul într-un atac terorist, dar mă întâlnesc şi 
vorbesc cu el, iar el este o mare mângâiere pentru 
mine.” 

Ce a spus Domnul Isus? Că morţii sunt 
adormiţi - şi că „duhurile vor încerca să ÎNŞELE 
dacă este cu putinţă chiar şi pe cei aleşi.” Milioane 
de oameni vor fi înşelaţi. De ce? Deoarece ei se 
încred mai mult în propriile lor simţuri, senzaţii 
şi experienţe, decât în Cuvântul Lui Dumnezeu. 
De ce nu sunt înşelati „cei aleşi”? Deoarece ei Îl 
cred pe Domnul Isus. Ei se încred în Cuvântul 
sigur al Lui Dumnezeu şi nu în simţurile, 
senzaţiile şi experienţele lor personale. 

Aceasta este întrebarea: Vom accepta 
adevărul Lui Dumnezeu, sau vom crede 
minciuna satanei? Numai cei care şi-au edificat 
convingerile prin cuvintele Bibliei, vor fi în stare 
să reziste împotriva valului copleşitor al 
amăgirii care a început deja să inunde lumea. 
Trebuie să cunoaştem aceste lucruri, crezându-le 
cu o hotărâre bine determinată şi să nu 
permitem nici unei experienţe, senzaţii sau 
„impresii” să ne abată de la adevăr. 

Probabil că v-aţi întrebat cu privire la 
experienţele trăite în „apropierea morţii”, de 
către persoane care au fost declarate decedate 
din punct de vedere clinic, dar care au revenit la 
viaţă povestind cum pluteau prin salonul 
spitalului privindu-şi propriul trup - sau cum au 
văzut o lumină strălucitoare şi pe Domnul Isus, 
ori un înger, invitându-i să vină. Unii raportează 
chiar că i-au văzut pe ţărâmul morţii, pe cei 
dragi care erau decedaţi. 

Noi nu putem fi în siguranţă în faţa 
amăgirilor şi nu putem detecta falsităţile, decât 
cu ajutorul Cuvântului Lui Dumnezeu. A spune: 
„Crede ceea ce vezi - Voi crede doar atunci când voi 
vedea cu proprii mei ochi”, constituie o cale sigură 
de a fi înşelaţi. Dacă ne bazăm pe propriile 
noastre simţuri, pe impresiile şi experienţele 
noastre - în loc de a ne baza pe Cuvântul Lui 
Dumnezeu, Biblia, putem ajunge la decizii 
greşite. 
 
 

Idei greşite despre moarte 
 

În zilele noastre, în lume exista atât de multe 
credinţe false care predomina cu privire la 
moarte. Să ne gândim de exemplu la 
„reîncarnare”. Milioane de oameni cred că 
atunci când moare cineva, se renaşte într-o 
formă diferită, deşi nimeni nu va şti vreodată în 
ce formă. Este foarte posibil să fie un animal, 
cum ar fi o vacă, un şoarece sau un şarpe. Sau ar 
putea fi o altă fiinţă umană, cu posibilitatea de a 
fi foarte bogată, sau un rege, sau un sărac, sau 
un cerşetor, un orb sau un surd, sau un 
handicapat sau o persoană suferindă de o boală 
dureroasă şi chinuitoare. 

 
Hinduismul ne învaţă că există o „Roată a 

vieţii”, care se roteşte în continuu şi că atunci 
când moare, omul se renaşte - iar aceste 
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renaşteri se repetă fără sfârşit pe pământ. Mulţi 
oameni sunt intrigaţi de această învăţătură, deşi 
nu cunosc întreaga filozofie pe care este 
întemeiata. În virtutea unei asemenea credinţe, 
omul nu deţine nici un control, nu are de făcut 
nici o alegere şi nu poate lua nici o decizie. Ţinta 
finală nu este o viaţă conştientă, în care se 
manifestă libertatea de a alege, bucuria şi 
prietenia, ci dorinţa de a ajunge, în cele din 
urmă, în Nirvana: - O stare de nefiinţă plină de 
pace, în care nu există un „Eu” personal, nu 
există inteligenţă sau amintiri, nu există nici o 
capacitate de a gândi, de a iubi, de a simţi sau de 
a trăi o bucurie conştientă. Eul este absorbit în 
univers asemenea unei picături de apă absorbite 
în ocean, cu o deplină pierdere a identităţii. 

 
Buddhismul este asemănător. Cu toate 

acestea, Buddha i-a învăţat pe oameni că pot fi 
eliberaţi de „Roata vieţii” la încheierea acestei 
vieţi - şi că omul nu este obligat să treacă printr-
un ciclu fără sfârşit al renaşterilor, dacă are o 
karma bună. Printr-un control subconştient al 
voinţei, spune această învăţătură, o persoană 
poate ajunge în punctul în care nu mai simte nici 
o dorinţă. Dacă reuşeşte să atingă această stare a 
trupului şi a minţii, când va muri, omul va 
merge direct în Nirvana, fiind absorbit în 
univers ca şi un atom printre toţi ceilalţi atomi. 

Aceste două religii principale susţin de 
asemenea ca şi alte religii, concepţia că binele şi 
răul sunt puteri egale şi că vor continua să existe 
de-a lungul veşniciei. Pe o insulă Bali, în 
Indonezia, puteţi asista la Dansul Barong. 

Barong, îmbrăcat într-un costum care 
seamănă cu un ou fiert imens, se luptă cu şase 
bărbaţi înarmaţi cu pumnale de forma curbată şi 
ascuţite pe ambele părţi şi foarte periculoase. 
Toţi se află sub influenţa unui drog de fabricaţie 
locală. Barong înaintează spre ei, iar aceştia se 
retrag. El se roteşte şi se retrage, iar luptătorii 
aleargă în jurul lui, lovind în aer şi încercând să-
l înjunghie. Barong se opreşte şi se întoarce cu 
faţa spre ei. Aceştia se opresc. El înaintează un 
pas, iar ei se retrag un pas. Mişcările se repetă, 
înainte şi înapoi, de mai multe ori, până când cei 
şase bărbaţi cad într-o stare de extaz şi îşi pierd 
controlul. Nu este ceva neobişnuit ca unul sau 
mai mulţi dintre ei să-şi arunce pumnalul şi să 
nimerească din greşeală pe cineva dintre 
spectatori. În acel moment, sătenii vin în spatele 
dansatorilor, se luptă cu ei, îi trântesc la pământ 

şi toarnă apă peste ei, până când se liniştesc. În 
cele din urma, aceştia îşi scutură capul, ca şi 
când ar ieşi din transă, se ridică şi pleacă spre 
adăposturile lor, iar Barong pleacă în direcţia 
opusă. 

Ce înseamnă acest ritual? Este o sărbătoare 
religioasă în care oamenii îşi reprezintă 
concepţiile lor de credinţă. Barong îl reprezintă 
pe Dumnezeu, iar cei şase oameni reprezintă 
răul. În conformitate cu credinţa Hindusă, între 
bine şi rău există o luptă continuă. Nici unul nu 
câştigă - întotdeauna rezultatul luptei este 
remiza. Toată această concepţie se bazează pe 
ideea că istoria este ciclică – ea se repetă la 
nesfârşit, istoria nu se îndreaptă în nici o 
direcţie. Nu există nici un Dumnezeu veşnic al 
iubirii, care în cele din urmă va învinge răul şi 
va instaura neprihănirea şi pacea pe întregul 
pământ. 
 
 

O veste mai bună din Biblie 
 

Sunt atât de mulţumitor pentru Domnul 
Isus, pentru Înviere şi Viaţă, dumneavoastră nu 
sunteţi? Ce speranţă minunată ne dă El! Răul nu 
va predomina veşnic. Istoria nu este ciclică; ea se 
îndreaptă într-o direcţie. Întreaga istorie se 
îndreaptă spre timpul când Dumnezeu va crea 
un pământ nou fără păcat, fără boli, războaie, 
foamete, suferinţă sau moarte, pentru nişte 
oameni adevăraţi. „Apoi am văzut un cer nou şi 
un pământ nou; pentru ca cerul dintâi şi 
pământul dintâi pierisera, şi marea nu mai era. 
Şi eu am văzut coborându-se din cer de la 
Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită 
ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi 
am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de 
domnie, şi zicea: Iată cortul Lui Dumnezeu cu 
oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul 
Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi 
Dumnezeul lor. El va sterge 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.” (Apocalipsa 21:1-4). 

Nu doriţi să-L alegeţi pe Domnul Isus chiar 
acum şi să fiţi „renăscuţi”? Nu după moarte, 
când va fi prea târziu. Nu după repetări 
nesfârşite ale reîncarnării în diferite forme de 
viaţă, pe parcursul a milioane de ani. Ci acum, 
chiar astăzi! 
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„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl 
Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea 
Sa cea mare, ne-a născut din nou ... la o nădejde vie, 
prin învierea Lui Isus Hristos din morţi şi la o 
moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se 
poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi.” (1 Petru 
1:3-4). Puteţi trăi veşnic. Aceasta este asigurarea 
pe care Dumnezeu doreşte să o aveţi astăzi. „Şi 
mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţă 
veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe 
Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul Lui Dumnezeu, 
nare viaţa.” (1 Ioan 5:11-12). 

Cum putem şti că este adevărat? Cum 
putem fi siguri? Cuvântul Lui Dumnezeu ne 
vorbeşte atât de clar: „V-am scris aceste lucruri ca 
să stiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului Lui 
Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.” (1 Ioan 5:13).  

Întrebarea la care trebuie să răspundă fiecare 
persoană este: „Îl am eu pe Domnul Isus?” Îl 
puteţi avea chiar în clipa aceasta. El spune: „Iată 
Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu 
şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu 
Mine.” (Apocalipsa 3:20). Doar să deschideţi uşa 
inimii chiar acum şi să Îl invitaţi pe Domnul să 
intre. 

 
Să ne rugăm ... 

Amin 

 


