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PREFAŢĂ 

Recomand neapărat să fie citită prefaţa de la KERYGMA UNU, ADEVĂRUL NE FACE LIBERI, O 
TRILOGIE A EVANGHELIZĂRII, unde am explicat pe larg conceptul meu de evanghelizare şi 
metodele ce urmează a fi folosite.  Aici mă voi limita la arătarea motivului pentru care a apărut 
această serie de predici.  Am ţinut evanghelizări pe tematica ADEVĂRUL NE FACE LIBERI, în 
câteva ţări şi în multe comunităţi.  Nu a trecut mult de la prima încercare, când am constatat că 
tema numărul 3, intitulată „Adevărul biblic despre viaţă şi moarte”, nu poate fi epuizată într-o 
singură predică, de aceea mi-am propus şi am realizat producerea a 7 teme numai despre acest 
adevăr, sub titlul general EXISTĂ VIAȚĂ DINCOLO DE MORMÂNT?  RĂSPUNDE BIBLIA!  Iată 
titlurile individuale ale acestor teme:                                                                                            

(01) Creaţiune şi anticreaţiune                                                                                                                            
(02) Nemurire naturală?                                                                                                                                           
(03) Reducere la absurd                                                                                                                                        
(04) O lume a spiritelor?                                                                                                                                           
(05) Realitatea învierii                                                                                                                                               
(06) Împărăţia de o mie de ani                                                                                                                                                                             
(07) Viaţa veşnică  

Am prezentat acest program în multe comunităţi şi am constatat în rândurile membrilor un 
interes crescând pentru studierea mai amănunţită a acestui adevăr atât de mult răstălmăcit. 

În perioada 3-9 septembrie 2011, am ţinut această evanghelizare în Comunitatea Tei din 
Bucureşti.  Cele 7 predici au fost înregistrate de Centrul Media Adventist pentru a fi televizate.   

Materialul acesta este numai pentru evanghelizări.  Partea întâi (STUDIUL COMPLET) și a doua 
(REZUMATUL STUDIULUI) de la fiecare temă le-am cuprins într-o carte separată, intitulată 
ADEVĂRURI BIBLICE FUNDAMENTALE, VOLUMUL III, ÎNVĂȚĂTURA BIBLICĂ  DESPRE VIAȚĂ ȘI 
MOARTE SAU EXISTĂ VIAŢĂ DINCOLO DE MORMÂNT?  RĂSPUNDE BIBLIA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tuturor celor ce se vor folosi de această carte pentru pregătirea unor acţiuni evanghelistice le 
doresc succes deplin şi bucurii nemărginite. 

Pastor/evanghelist Ştefan Radu  
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ÎNDRUMĂRI CU PRIVIRE LA FOLOSIREA ACESTEI CĂRŢI 

Cele 7 teme prezentate în cursul acestei cărţi cuprind învăţăturia biblică despre viaţă şi moarte.  
Fiecare temă a fost împărţită în 4 părţi şi anume:  

(01) Studiul complet                                                                                                                                            
(02) Rezumatul studiului                                                                                                                                           
(03) Diapozitive (slides) pentru proiector                                                                                                                          
(04) Microsinteză 

Prima parte a fiecărei teme cuprinde materialul întreg al învăţăturii respective.  Evanghelistul, 
fie pastor, fie membru laic, trebuie să citească de multe ori acest material şi să şi-l însuşească în 
mod temeinic, mai ales textele biblice. 

În partea a doua, care este rezumatul studiului, am cuprins ideile principale şi, pe cât posibil, 
toate textele biblice prezentate în public.  Rezumatul poate fi tipărit pe o singură pagină a unei 
coli de hârtie, apoi multiplicat şi distribuit vizitatorilor după terminarea fiecărei prelegeri, 
pentru ca aceştia să poată verifica acasă textele biblice şi să-şi însuşească ideile auzite.  Acolo 
unde comunitatea îşi poate permite, rezumatul poate fi oferit tuturor celor ce-l doresc.  
Niciodată să nu se înmâneze rezumatul înainte de prezentarea temei şi în niciun caz mai multe 
sau toate deodată, cu excepţia cazurilor când unele persoane părăsesc localitatea şi doresc să le 
aibă pe toate.   

Pentru uşurarea muncii evanghelistului, am defalcat materialul pe fragmente în partea a treia a 
cărţii; este vorba de selecţii şi compartimentări, nu de o reluare integrală a materialului.  Aceste 
selecţii formează textul diapozitivelor (în engleză „slides”) de prezentat pe ecran.  Este 
răspunderea fiecărui prezentator să îmbogăţească aceste diapozitive cu imagini, eventual chiar 
cu suplimente video şi cu animaţii, de asemenea să aleagă culorile potrivite pentru cuvintele 
care apar pe ecran.  Modul de expunere diferă de la comunitate la comunitate şi dacă 
prelegerea este tradusă sau nu, de aceea rămâne ca prezentatorul să decidă câte diapozitive va 
folosi.  În caz de reducere a numărului lor, trebuie atenţie să nu se renunţe la cele absolut 
necesare; pentru ascundere, se face „click dreapta” şi se apasă pe „hide”, după ce diapozitivul 
respectiv a fost selectat.  Repetarea acestui procedeu reactivează diapozitivele ascunse.   

Am un set complet al acestor diapozitive (powerpoint slides), dacă cineva vrea să le folosească 
pe cele create de mine.  Titlul setului este (2012) EXISTĂ VIAȚĂ DINCOLO DE MORMÂNT?  Îl pot 
trimite oricui dorește.   

Partea a patra a fiecărei teme am numit-o „microsinteză” şi cuprinde indicarea pe scurt a 
diferitelor elemente componente ale temei, de exemplu: crearea oamenilor; cauza morţii; 
căderea în păcat; ce este păcatul; consecinţele păcatului; de ce nu au murit pe loc; moartea nu 
a fost plănuită de Dumnezeu; antropologie biblică; sfinţire completă etc.  Această microsinteză 
nu acoperă mai mult de o jumătate de pagină; ea este purtată şi folosită în exclusivitate de 
evanghelist, pentru a avea o imagine de ansamblu, succintă, a temei.  Se păstrează în Biblie şi 
trebuie citită de multe ori, chiar în minutele când se cântă înainte de începerea prelegerii.  În 
microsinteză sunt şi alte idei sau naraţiuni cuprinse în partea A, „Studiul complet”, dar care nu 
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vor apărea pe ecran; pe acestea, evanghelistul e bine să le cunoască, pentru a le relata în mod 
liber.  Microsinteza trebuie ținută pe amvon, lângă Biblie, în fața ochilor, în tot cursul predicii.        
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TEMA NUMĂRUL 1                                                                                                                                
CREAŢIUNE ŞI ANTICREAŢIUNE 

A. STUDIUL COMPLET 

Dumnezeu a creat toate lucrurile.  În urmă cu şase milenii, El a creat planeta Pământ, cu tot ce 
este pe ea.  A creat vegetaţia în ziua a treia, vietăţile din ape, păsările din văzduh şi de pe 
pământ în ziua a cincea, iar restul vieţuitoarelor în ziua a şasea.   

La sfârşitul zilei a şasea, după toate celelalte lucruri, Dumnezeu i-a creat pe primii oameni.  Iată 
raportul succint al Sfintei Scripturi despre crearea lor: „Domnul Dumnezeu l-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).  „Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om şi omul a adormit; 
Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei.  Din coasta pe care o 
luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om” (Geneza 2,21.22).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Aşa cum declară Biblia, Dumnezeu este unicul izvor de viaţă: „Căci la Tine este izvorul vieţii, prin 
lumina Ta vedem lumina” (Psalmul 36,9).  Acest scriitor a fost David, un titan al Vechiului 
Testament.  „Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa” (Fapte 17,28).  Aşa a scris apostolul Pavel, 
un titan al Noului Testament.                                                                                    

Dumnezeu este „izvorul vieţii”, în El avem „viaţa, mişcarea şi fiinţa”.  Clar şi frumos.  Atunci de 
ce murim?   

În Geneza 2,16.17, ni se raportează că „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.’”   

Domnul sădise „tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul 
grădinii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului” (Geneza 2,9).  Adam şi Eva au fost creaţi 
desăvârşiţi şi fericiţi, iar Grădina Edenului era căminul lor.  Puteau mânca din toţi pomii grădinii, 
cu excepţia pomului numit „al cunoştinţei binelui şi răului”.  Nu era nimic otrăvitor în fructele 
acelui pom, ci Dumnezeu l-a prevăzut ca test al credincioşiei lor: vor asculta de Dumnezeu şi vor 
trăi în veci sau vor călca porunca Lui şi vor muri pentru totdeauna. 

Testul credincioşiei era necesar pentru formarea caracterului lor, prin exercitarea libertăţii de 
alegere, care este principiu fundamental al guvernării divine pentru toate fiinţele inteligente. 

Ce s-a întâmplat?  În Geneza 3,1-6, ni se spune că Eva s-a apropiat de pomul oprit, l-a admirat şi 
a fost acostată de un şarpe, care a vorbit cu glas omenesc.  De fapt, Satana folosea şarpele 
pentru ispitirea femeii.  Dumnezeu zisese: „În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit” 
(Geneza 2,17); şarpele a zis către Eva: „Hotărât, că nu veţi muri!”  (3,4).  Femeia l-a crezut pe 
şarpe, a mâncat din fructul pomului oprit şi i-a dat şi soţului ei, Adam, care a mâncat şi el. 

În felul acesta, Eva şi Adam au fost neascultători faţă de Dumnezeu şi au ascultat de Satana. 
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Ei s-au lăsaţi ademeniţi să calce porunca lui Dumnezeu, au devenit astfel păcătoşi, muritori, şi 
au fost expulzaţi din Grădina Edenului. 

Acestea au fost consecinţele păcatului.  Ele sunt foarte bine concretizate în următoarele trei 
texte biblice: „Oricine face păcat face şi fărădelege şi păcatul este fărădelege” (1 Ioan 3,4), adică 
păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu, a legii morale.  „De aceea, după cum printr-un singur 
om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea şi astfel moartea a trecut asupra 
tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit . . .” (Romani 5,12).  „Fiindcă plata păcatului 
este moartea” (6,23).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dar de ce nu au murit ei în ziua aceea, aşa cum îi avertizase Dumnezeu?  Pentru că a intervenit 
un Înlocuitor; Dumnezeu avea pregătit un plan de mântuire, potrivit căruia Cuvântul avea să Se 
întrupeze, să trăiască pe pământ o viaţă neprihănită şi să-Şi dea viaţa pentru salvarea 
păcătoşilor, o moarte înlocuitoare. 

Aceasta a fost chiar prima făgăduinţă, rostită de Dumnezeu către primii păcătoşi, înainte de a fi 
îndepărtaţi din Grădina Edenului: „Vrăjmăşie voi pune între tine (şarpele, Satana) şi femeie 
(neamul omenesc), între sămânţa ta şi sămânţa ei.  Aceasta (sămânţa femeii, Salvatorul ce urma 
să Se nască) îţi va zdrobi capul şi tu (Satana) Îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3,15).   

În răspunsul dat la întrebarea lui Isaac, „. . . tată, iată focul şi lemnele, dar unde este mielul 
pentru arderea de tot?”, Avraam a răspuns: „Fiule, Dumnezeu Însuşi va purta grijă de mielul 
pentru arderea de tot” (Geneza 22,7.8).                                                                                         

Apostolul Pavel a reluat acest adevăr şi l-a exprimat în termeni clari pentru orice muritor: 
„Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în 
Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6,23).  Moartea nu face parte din natura lucrurilor, ea nu 
a fost plănuită de Dumnezeu, deşi Dumnezeu a rostit o avertizare în legătură cu posibilitatea 
morţii.   

Antropologia este ştiinţa despre om, numele ei provenind din doi termeni greceşti, anthropos 
(om) şi logos (cuvânt, ştiinţă, studiu).  Orice antropologie biblică trebuie să pornească de la 
textul din Geneza 2,7: „Domnul Dumnezeu l-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 avem ecuaţia devenirii omului: 

pământ (materie) + suflare de viaţă (duh sau spirit) = suflet viu (rezultanta unirii, omul) 

În Geneza 3,19, Dumnezeu i-a spus omului păcătos: „În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci 
pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei 
întoarce.”  

Aici avem reversul actului creaţiunii, o anticreaţiune, ecuaţia destrămării fiinţei 
omeneşti: 
  
suflet viu (omul) - (minus) suflare de viaţă (duh sau spirit) = pământ (materia moartă) 
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Se poate observa fără dificultate că suflet înseamnă omul viu, persoana întreagă şi nu ceva 
implantat de Dumnezeu în om, rupt din Sine, invizibil şi nemuritor.      

Iată texte biblice în care persoanele sunt numite suflete:                                                                                                                

- „. . . îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea 
corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete şi anume opt” (1 Petru 3,20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- „Toate sufletele din familia lui Iacov care au venit în Egipt erau în număr de şaptezeci” (Geneza 
46,27).                                                                                                                                                                                   

- „Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor      
s-au adăugat aproape trei mii de suflete” (Fapte 2,41).                                                                                                                                                     

- „În corabie eram de toţi: două sute şaptezeci şi şase de suflete” (Fapte 27,37).   

Nici duhul sau suflarea de viaţă, prin care Adam a devenit un suflet viu, nu este o entitate de 
sine stătătoare, conştientă şi nemuritoare, ci este elementul vital, principiul de viaţă punând în 
mişcare organismul şi a fost creat de Dumnezeu, aşa cum citim în Zaharia 12,1: „Aşa vorbeşte 
Domnul, care a întins cerurile şi a întemeiat pământul şi a întocmit duhul omului din el . . .”.   

Dezintegrarea fiinţei omeneşti la moarte, anunţată de Dumnezeu în Geneza 3,19, „te vei 
întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce”, este 
menţionată şi de Solomon în Eclesiastul 12,7, unde zice: „. . . până nu se întoarce ţărâna în 
pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.”  În Geneza 2,7, am 
observat că Dumnezeu „i-a suflat în nări suflare de viaţă”, acesta fiind duhul care se întoarce la 
Dumnezeu, iar întoarcerea nu este o călătorie, ci o întrerupere, o revenire la starea dinainte de 
existenţa conştientă. 

Terminologia antropologică folosită în Biblie este foarte importantă, deoarece a făcut parte din 
limbajul profeţilor inspiraţi de Dumnezeu, care nu i-ar fi lăsat să strecoare erori în textul sacru.  
Vom cerceta în continuare această terminologie şi anume, în limba ebraică, limba scriitorilor 
Vechiului Testament, şi în limba greacă, limba folosită la redactarea Noului Testament. 

Trei termeni ebraici vor sta în atenţia noastră şi anume:                                                                                     

Nephesh, care are următoarele conotaţii:                                                                                                                            

- viaţă („numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi”, Geneza 9,4);  

- persoană („împăratul Sodomei i-a zis lui Avram: ‚Dă-mi oamenii şi ţine bogăţiile pentru 
tine’”, Geneza 14,21);  

- pronume/adjectiv determinativ („fă-mi o mâncare cum îmi place mie şi adu-mi s-o 
mănânc, ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri”, Geneza 27,4).                                                                                                                                          

Ruach, care înseamnă:  



 
P

ag
e1

0
 

- vânt („Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ şi apele s-au potolit”, Geneza 
8,1);  

- spirit („. . . se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat”, Eclesiastul 12,7).                                                                                                                                                   

Neshama, având aproximativ aceleaşi sensuri ca ruach (a fost folosit în Geneza 2,7: „Domnul 
Dumnezeu . . . i-a suflat în nări suflare de viaţă”). 

Termenii antropologici greceşti folosiţi în Noul Testament sunt:                                                    

Psuche, echivalentul ebraicului nephesh, care poate fi tradus cu:  

- viaţă („păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi”, Ioan 10,11);  

- persoană („. . . au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete şi anume opt”, 1 Petru 
3,20);  

- pronume/adjectiv determinativ („iată, robul Meu, pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, 
în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea”, Matei 12,18).                                                                                                                      

Pneuma, care funcţionează ca termenii ebraici ruach/neshama şi este tradus cu:  

- vânt („vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul”, Ioan 3,8);  

- spirit („Doamne Isuse, primeşte duhul meu”, Fapte 7,59).    

Din textele ebraice şi greceşti ale Bibliei reiese clar că aceşti termeni nu sunt concepuţi ca 
referindu-se la entităţi nemuritoare:                                                                                                                                     

Nephesh:   

„. . . toţi aceia dintre voi care au ucis pe cineva” (Numeri 31,19, nephesh);  

„. . . este întinat prin atingerea de un mort” (Numeri 5,2, de un nephesh);  

„să nu vă faceţi tăieturi în carne pentru un mort” (Leviticul 19,28, pentru un nephesh);  

„sufletul care păcătuieşte, acela va muri” (Ezechiel 18,4.20, nephesh va muri).                                                                                                                              

Psuche:   

„. . . temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă” 
(Matei 10,28, psuchen = suflet, la acuzativ; soma = trup);  

„. . . a murit orice făptură vie” (Apocalipsa 16,3, orice psuche zosa).   

Iov a pus semnul egalităţii între suflare de viaţă (neshama) şi spirit (ruah):  



 
P

ag
e1

1
 

„. . . atâta vreme cât voi avea suflet şi suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele” (Iov 
27,3; aici, cuvântul „suflet” în româneşte este rău plasat, termenul ebraic fiind 
neshama, dar „suflarea” traduce în mod corect termenul ebraic ruach).   

Apostolul Pavel a dorit o completă sfinţire a fiecărui individ, cuprinzând „duhul” (pneuma), 
„sufletul” (psuche) şi „trupul” (soma) (vezi 1 Tesaloniceni 5,23).   

Există riscuri când este vorba de tradus aceşti termeni ebraici şi greceşti într-o limbă modernă; 
erorile se pot datora neştiinţei sau neatenţiei traducătorului, dificultăţilor lingvistice sau 
concepţiei celui ce face traducerea.  Când creştinismul s-a întins şi Biblia a fost tradusă, păgânii 
câştigaţi şi cărora li se propovăduia Cuvântul lui Dumnezeu aveau deja în limbile lor termeni 
pentru „duh” şi „suflet” cu încărcături semantice păgâne.  Cred că ar fi fost mai bine să nu fi fost 
traduşi aceşti termeni, ci să fi fost preluaţi în limbile ţintă, cel puţin termenii ebraici, aşa cum au 
fost internaţionalizaţi aleluia, osana, amin.  Mai greu ar fi fost cu termenii greceşti ai Noului 
Testament, deoarece aceştia erau folosiţi deja de cei ce vorbeau limba greacă.  Important este 
să se ţină cont de modul cum gândeau scriitorii Noului Testament, care erau evrei, poate cu 
excepţia lui Luca.  Pentru ei, psuche era totuna cu nephesh, iar pneuma  era totuna cu 
ruach/neshama şi aşa ar fi trebuit, aşa trebuie să fie înţeleşi termenii greceşti corespunzători. 

Problema este că gândirea eronată neebraică despre constituţia fiinţei omeneşti a fost preluată 
în creştinismul nebiblic, dând aspectelor respective calităţi pe care nu le au, precum 
eternitatea.  Un exemplu de astfel de deformare este concepţia mormonilor că în cer au existat 
o mulţime de duhuri imateriale, dintre care unul a fost implantat în Adam; astfel, se susţine că 
fiecare familie trebuie să aibă cât mai mulţi copii, pentru a se da ocazie duhurilor cereşti 
nemuritoare să primească o existenţă corporală. 

Am văzut că Biblia spune că Dumnezeu a suflat în trupul lui Adam suflare de viaţă (neshama), 
pentru a deveni un suflet viu (Geneza 2,7).  Aceeaşi putere creatoare a lui Dumnezeu 
acţionează în procesul de dezvoltare a fiecărui embrion uman, aşa cum a zis David în Psalmul 
139,14-16: „Te laud că sunt o făptură aşa de minunată.  Minunate sunt lucrările Tale şi ce bine 
vede sufletul meu lucrul acesta!  Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un 
loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului.  Când nu eram decât un plod fără 
chip, 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.”  Ne putem da seama că distrugerea cu bună ştiinţă a unui 
astfel de embrion este o imixtiune în planul şi lucrarea lui Dumnezeu.  

Crearea omului a fost producerea şi animarea unui organism; moartea este încetarea acestei 
animări, sfârşitul vieţii.  Iată în continuare patru ilustraţii, folosite pentru clarificarea acestor 
două fenomene – crearea omului şi moartea lui:                                                                                                          

(01) bărbat + femeie = familie; prin divorţ, familia dispare;                                                                   
(02) H 2 + O = apă; prin hidroliză, obţinem hidrogen şi oxigen, iar apa dispare;                                 
(03) scânduri + cuie = ladă; prin extragerea cuielor, lada dispare;                                                      
(04) bec + electricitate = sursă de lumină; întreruperea curentului face să dispară sursa 
de lumină şi suntem lăsaţi cu un obiect întunecos; aşa zice Solomon în Proverbe 20,27: 
„Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor.” 



 
P

ag
e1

2
 

Moartea este reversul creaţiunii: trupul (ţărâna) se întoarce în ţărână (vezi Geneza 3,19) şi 
suflarea de viaţă se întoarce la Dumnezeu, care a dat-o (vezi Eclesiastul 12,7).  Această 
întoarcere nu este deplasarea spre cer a unei entităţi conştiente, ci doar întreruperea sau 
retragerea vieţii, aşa cum ne arată textele următoare: „Dacă nu S-ar gândi decât la El, dacă Şi-ar 
lua înapoi duhul (ruah, în engleză spirit) şi suflarea (neshama, în engleză breath, adică 
respirație), tot ce este carne ar pieri deodată şi omul s-ar întoarce în ţărână” (Iov 34,14.15).  „Îţi 
ascunzi Tu faţa, ele tremură; le iei Tu suflarea, ele mor şi se întorc în ţărâna lor.  Îţi trimiţi Tu 
suflarea, ele sunt zidite şi înnoieşti astfel faţa pământului” (Psalmul 104,29.30).  Acest al doilea 
text se referă mai întâi la moarte, apoi la înviere, adică la restituirea vieţii.   

Ce înseamnă cuvintele Domnului Isus din Matei 10,28, „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar 
care nu pot ucide sufletul”?  Înseamnă că prigonitorii pot întrerupe şi anula existenţa actuală a 
celor credincioşi, dacă Dumnezeu permite, dar nu pot anula, nu pot răpi existenţa lor viitoare în 
împărăţia lui Dumnezeu.  Fraza finală din acest text, „ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate 
să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă”, vrea să spună că, spre deosebire de oameni, 
Dumnezeu este în stare nu numai să întrerupă această viaţă, ci şi să-l lipsească pe cel 
neconvertit de existenţa viitoare, de viaţa veşnică pe care, în alte condiţii, ar fi putut-o avea.   

Am văzut că textul din Geneza 2,7, „Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna pământului, 
i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu”, este formula apariţiei 
omului, în care materia primeşte suflarea de viaţă şi devine astfel un suflet viu.  Aceasta este 
abordarea genetică a existenţei umane.  Există şi o altă abordare, una analitică sau funcţională, 
folosită de apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 5,23: „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe 
deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la 
venirea Domnului nostru Isus Hristos.”                                                                                                                                      

Aici sunt discutate trei aspecte ale fiinţei umane, a căror sfinţire este preconizată:                          

duhul – sufletul – trupul.  

În acest context, şi în concordanţă cu limbajul spiritual al Sfintei Scripturi,  

duh     =  activitatea raţională, deşi se întâlnesc şi alte conotaţii (Efeseni 4,23: „să vă 
înnoiţi în duhul minţii voastre”);                

suflet  =  activitatea emoţională (Matei 26,38: „sufletul Meu este cuprins de o întristare 
de moarte”); 

trup    =  organismul fizic, cu anatomia şi fiziologia lui (Matei 6,25: „Nu vă îngrijoraţi de     
. . . trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca . . .”). 

Aceste aspecte ale fiinţei omeneşti le distingem numai în mod analitic, dar niciunul dintre ele nu 
poate exista în mod independent ca o entitate vie.  De altfel, ce numim duh şi suflet în această 
analiză sunt activităţi ale creierului, care, bineînţeles, trebuie să fie viu ca să le realizeze.   

Un automobil circulă dacă are construcţia intactă şi completă, dacă are electricitate şi dacă este 
alimentat cu benzină.  Toate acestea trei, corpul maşinii, electricitatea şi benzina, în stare de 
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activitate, asigură mişcarea, deci funcţionarea vehiculului.  Niciuna dintre aceste părţi nu poate 
circula de sine stătătoare.  Fără benzină şi electricitate, este vorba de un obiect nemişcat, inutil; 
dar nici numai cu electricitate sau numai cu benzină, nu putem efectua deplasarea. 

Duhul omului nu este faţă de om ce este Duhul lui Dumnezeu faţă de Tatăl.  Duhul nostru este 
suflarea de viaţă, care încetează în momentul morţii.  Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt este 
Dumnezeu ca şi Tatăl şi ca şi Fiul, El este distinct de ceilalţi Doi şi este perfect, atotştiutor, 
omniprezent şi etern. 

În 2 Corinteni 12,2, apostolul Pavel relatează o experienţă personală fără a spune direct că el 
este individul în discuţie: „Cunosc un om în Hristos, care, acum patrusprezece ani, a fost răpit 
până în al treilea cer (dacă a fost în trup, nu ştiu, dacă a fost fără trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie).”       

În trup înseamnă aevea, realmente, cu prezenţă fizică. 

Fără trup înseamnă în vis sau în vedenie.  

Eu am părăsit România în iulie 1984 şi nu am mai venit în vizită deloc până în august 2002, adică 
timp de peste 18 ani.  Şi, totuşi, în tot acest răstimp, eu am văzut România de multe ori, dar fără 
trup, în vis.  În trup am venit numai atunci, în august 2002 şi de multe ori de atunci. 

Referindu-se la o judecată ce trebuia să aibă loc în biserica din Corint, apostolul Pavel scria: „Cât 
despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am şi judecat, ca şi 
când aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă” (1 Corinteni 5,3).  Aici este vorba 
despre imaginaţie şi împreună simţire cu fraţii săi din Corint.   

Acelaşi apostol vorbeşte despre trup firesc şi trup duhovnicesc: „Dacă este un trup firesc, este şi 
un trup duhovnicesc” (1 Corinteni 15,44).  Trupul firesc este condiţia în care ne aflăm noi acum 
şi pe care şi Fiul lui Dumnezeu a adoptat-o devenind Fiu al omului: „El, măcar că avea chipul lui 
Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a 
dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.  La înfăţişare 
a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte şi încă moarte de cruce” 
(Filipeni 2,6-8).   

Trupul duhovnicesc este trupul trezit din moarte sau schimbat în mod instantaneu, în cazul 
credincioşilor rămaşi în viaţă, la venirea Domnului Isus: „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi 
toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, 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” (1 Corinteni 
15,51.52).  Trupul duhovnicesc se comportă asemenea trupului Mântuitorului după înviere, 
fiind capabil de a apărea şi a dispărea, de a trece prin materie, de a fi nevătămat de niciun 
mediu şi de a parcurge distanţele cu viteze colosale.  

Cuvântul zice, de asemenea: „Ce spun eu, fraţilor, este că nu pot carnea şi sângele să 
moştenească împărăţia lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea” (1 
Corinteni 15,50).  Expresia „carnea şi sângele” înseamnă acelaşi lucru ca şi trupul firesc, adică: în 
starea noastră actuală, noi nu putem părăsi pământul, nu putem parcurge spaţiile imense şi nu 
putem suporta condiţiile vieţii cereşti.  E nevoie de o transformare fizică și psihică, pe care 
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Dumnezeu o va înfăptui deodată la cea de a doua venire a Mântuitorului.  Dar lucrul acesta nu 
înseamnă câtuşi de puţin că mântuiţii nu vor avea carne şi sânge, că vor fi nişte vapori 
dezcorporalizaţi.  Modul în care a fost creat Adam nu a fost o greşeală, Dumnezeu nu greşeşte 
niciodată – mântuiţii vor ajunge acolo unde a fost omul înainte de cădere.                                                                                                                                              

Chiar Domnul Isus Hristos, după înviere, avea „carne şi oase” (Luca 24,39) şi le-a arătat 
ucenicilor cicatricele care documentau suferinţele Sale.  

Satana a încercat să distrugă lucrarea creaţiunii, în ura lui teribilă contra lui Dumnezeu.  Planul 
de mântuire restabileşte totul aşa cum a fost la început.  Creaţiunea nu poate fi zădărnicită.  
Istoria păcatului şi a distrugerii, pe care am numit-o anticreaţiune, va fi un eşec total, dar 
planurile lui Dumnezeu vor reuşi sub toate aspectele.  La sfârşitul lucrării de creare a lumii 
noastre, „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune” (Geneza 1,31).  
Restaurarea nu va fi sub nivelul acelui superlativ ci, putem fi siguri, mai presus de el. 

B. REZUMATUL STUDIULUI                                                                                                                  

Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor şi unicul izvor de viaţă (Psalmul 36,9; Fapte 17,28).  
El i-a creat Adam şi pe Eva (Geneza 2,7; 3,21.22).  Moartea nu a fost opera lui Dumnezeu, ci 
urmarea călcării de către oameni a poruncii lui Dumnezeu de a nu mânca din pomul cunoştinţei 
binelui şi răului, care era testul credincioşiei lor faţă de Creator (Geneza 2,16.17; 3,1-6).  
Dumnezeu i-a avertizat că neascultarea va aduce moartea, în timp ce Satana, deghizat în şarpe, 
a asigurat-o pe Eva că nu vor muri.  Eva a ascultat de şarpe şi l-a atras şi pe Adam în neascultare.  
Păcatul este călcarea legii divine (1 Ioan 3,4) şi a adus moartea asupra tuturor oamenilor 
(Romani 5,12; 6,23).  Există, totuşi, speranţă, datorită morţii în locul păcătoşilor a Mântuitorului 
trimis de Cer (Geneza 3,15; 22,7.8).   

Antropologia biblică începe cu Geneza 2,7, unde citim că, pentru crearea omului, Dumnezeu a 
folosit pământ şi suflare de viaţă, rezultând un suflet viu.  Aceeaşi putere creatoare a lui 
Dumnezeu produce orice nouă fiinţă umană (Psalmul 139,14-16).  Moartea este reversul 
creaţiunii: Dumnezeu Îşi retrage suflarea, omul devenind din nou ţărână (Geneza 3,19).  Sufletul 
nu este ceva divin plantat în om, nu este nemuritor, ci omul viu şi întreg (1 Petru 3,20; Fapte 
2,41; 27,37; Geneza 46,27).  Duhul sau suflarea de viaţă este o creaţie a lui Dumnezeu şi nu 
ceva nemuritor (Zaharia 12,1); el se întoarce la Dumnezeu în clipa morţii (Eclesiastul 12,7), dar 
această întoarcere nu este o călătorie, ci o întrerupere, o oprire.   

Iată cuvinte ebraice de antropologie folosite în Vechiul Testament: nephesh, tradus de obicei cu 
„suflet”, dar înseamnă mai mult: viaţă (Geneza 9,4), persoană (14,21), pronume (eu, al meu – 
27,4); ruach, însemnând: vânt (Geneza 8,1), spirit (Eclesiastul 12,7); neshama, având 
aproximativ aceleaşi sensuri ca şi ruach, şi a fost folosit în Geneza 2,7.  Iată cuvinte greceşti de 
antropologie folosite în Noul Testament: psuche, echivalentul ebraicului nephesh, care poate fi 
tradus cu: viaţă (Ioan 10,11), persoană (1 Petru 3,20), pronume (eu, al meu – Matei 12,18); 
pneuma funcţionează ca termenii ebraici ruach/neshama şi se traduce cu: vânt (Ioan 3,8), spirit 
(Fapte 7,59).  Niciunul dintre aceste aspecte ale existenţei umane nu apare ca nemuritor: 
nephesh (Numeri 31,19; Leviticul 19,28; Ezechiel 18,4.20); psuche (Matei 10,28; Apocalipsa 
16,3).  La fel stau lucrurile cu ruach/neshama, respectiv pneuma.  Pavel a preconizat sfinţirea 
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deplină – duh, suflet, trup (1 Tesaloniceni 5,23), aceasta fiind o abordare analitică a fiinţei 
omeneşti, în care duhul este activitatea rațională (Efeseni 4,23), sufletul – viaţa afectivă (Matei 
26,38), iar trupul – organismul fizic (Matei 6,25).    

Suflarea de la Dumnezeu întreţine viaţa oricărei creaturi, fie om, fie animal (Iov 34,14.15; 
Psalmul 104,29.30).  Oamenii pot răpi existenţa aceasta, dar nu viaţa viitoare în împărăţia 
cerurilor, în timp ce Dumnezeu poate să distrugă trup şi suflet în gheenă (Matei 10,28).  În 2 
Corinteni 12,2, Pavel contrastează starea de „în trup”, care înseamnă aevea, cu aceea numită 
„fără trup”, ca în vedenie sau vis.  În 1 Corinteni 5,3, el vorbeşte despre prezenţa sa în duh, fiind 
departe de credincioşi, aceasta însemnând colaborare, împreună simţire.  Există trup firesc, aşa 
cum avem noi acum, şi trup duhovnicesc, cum vor avea credincioşii înviaţi sau proslăviţi (Filipeni 
2,6-8; Luca 24,39; 1 Corinteni 15,44.50-52).  Prin păcat, Satana a încercat să distrugă creaţiunea 
şi a produs multă stricăciune, dar restaurarea prin lucrarea mântuirii va aduce toate lucrurile 
într-o stare chiar mai bună decât la început (Geneza 1,31; Apocalipsa 21,5). 

C. DIAPOZITIVE (SLIDES) PENTRU PROIECTOR   

(01) EXISTĂ VIAŢĂ DINCOLO DE MORMÂNT?  RĂSPUNDE BIBLIA!  Pastor Ştefan Radu  

(02) CREAŢIUNE ŞI ANTICREAŢIUNE (titlul temei I)   

(03) Dumnezeu a creat toate lucrurile.  În urmă cu şase mii de ani, El a creat planeta Pământ cu 
tot ce este pe ea.   

(04) A creat vegetaţia în ziua a treia, vietăţile din ape şi păsările în ziua a cincea, iar restul 
vieţuitoarelor în ziua a şasea.   

(05) La sfârşitul zilei a şasea, după toate celelalte lucruri, Dumnezeu i-a creat pe primii oameni. 

(06) Iată raportul succinct al Sfintei Scripturi despre crearea lor:                                                                             

(07) „Domnul Dumnezeu l-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).   

(08) „Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om şi omul a adormit; Domnul 
Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei.   

(09) Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om” 
(Geneza 2,21.22).   

(10) Aşa cum declară Biblia, atât în Vechiul cât şi în Noul Testament, Dumnezeu este unicul izvor 
de viaţă:                                                                                                                                                                                           

(11) „Căci la Tine este izvorul vieţii; prin lumina Ta vedem lumina” (Psalmul 36,9).                                                    

(12) „Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa” (Fapte 17,28).   
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(13) Dacă Dumnezeu este izvorul vieţii, dacă în El avem „viaţa, mişcarea şi fiinţa”, atunci de ce 
murim???  

(14) „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).   

(15) Domnul sădise „tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare şi pomul vieţii în 
mijlocul grădinii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului” (Geneza 2,9).   

(16) Adam şi Eva au fost creaţi desăvârşiţi şi fericiţi, iar Grădina Edenului era căminul lor.   

(17) Puteau mânca din toţi pomii grădinii, cu excepţia pomului numit al „cunoştinţei binelui şi 
răului”.  Nu era nimic otrăvitor în fructele acelui pom, dar Dumnezeu l-a prevăzut ca test al 
credincioşiei lor:  

(18) vor asculta de Dumnezeu şi vor trăi în veci sau vor călca porunca Lui şi vor muri pentru 
totdeauna.   

(19) Testul credincioşiei era necesar pentru formarea caracterului lor, prin exercitarea libertăţii 
de alegere, care este un principiu fundamental al guvernării divine pentru toate fiinţele 
inteligente.                                                                                                                                                                
Ce s-a întâmplat? 

(20) În Geneza 3,1-6, ni se spune că Eva s-a apropiat de pomul oprit, l-a admirat şi a fost 
acostată de un şarpe, care a vorbit cu glas omenesc.  De fapt, Satana folosea şarpele pentru 
ispitirea femeii.   

(21) Dumnezeu zisese: „În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit” (Geneza 2,17).    
Şarpele a zis către Eva: „Hotărât, că nu veţi muri!”  (Geneza 3,4)  

(22) Femeia l-a crezut pe şarpe, a mâncat din fructul pomului oprit şi i-a dat şi soţului ei, Adam, 
care a mâncat şi el.  În felul acesta, Eva şi Adam au fost neascultători faţă de Dumnezeu, 
ascultând, în schimb, de Satana.  

(23) Ei s-au lăsat ademeniţi să calce porunca lui Dumnezeu, au devenit astfel păcătoşi şi au fost 
expulzaţi din Grădina Edenului.   

(24) Iată cum defineşte Biblia păcatul:                                                                                                      
„Oricine face păcat face şi fărădelege şi păcatul este fărădelege” (1 Ioan 3,4).   

(25) Aceasta înseamnă că păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu, a legii morale, iar 
consecinţele păcatului sunt foarte clar concretizate în următoarele texte biblice:  

(26) „. . . după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea şi 
astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit . . .” (Romani 
5,12).                                                                                                                                                                
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(27) „Fiindcă plata păcatului este moartea” (Romani 6,23).   

(28) Dar de ce nu au murit ei în ziua aceea, aşa cum îi avertizase Dumnezeu?  

(29) Pentru că imediat a intervenit un Înlocuitor; Dumnezeu avea pregătit un plan de mântuire, 
potrivit căruia Cuvântul urma să Se întrupeze, să trăiască pe pământ o viaţă fără păcat şi să-Şi 
dea viaţa pentru salvarea păcătoşilor, o moarte înlocuitoare.   

(30) Aceasta a fost chiar prima făgăduinţă, rostită de Dumnezeu către primii păcătoşi, înainte de 
a fi expulzaţi din Grădina Edenului:  

(31) „Vrăjmăşie voi pune între tine (şarpele, Satana) şi femeie (neamul omenesc), între sămânţa 
ta şi sămânţa ei.  Aceasta (Sămânţa femeii, Salvatorul care urma să Se nască) îţi va zdrobi capul 
şi tu (Satana) Îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3,15).   

(32) În răspunsul dat la întrebarea lui Isaac, „tată, iată focul şi lemnele, dar unde este mielul 
pentru arderea de tot?”, Avraam a răspuns: „Fiule, Dumnezeu Însuşi va purta grijă de mielul 
pentru arderea de tot” (Geneza 22,7.8).   

(33) Apostolul Pavel a reluat acest adevăr şi l-a exprimat în termeni clari pentru orice muritor:  

(34) „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa 
veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6,23).   

(35) Moartea nu face parte din natura lucrurilor, ea nu a fost plănuită de Dumnezeu, deşi 
Dumnezeu a rostit o avertizare în legătură cu posibilitatea morţii.   

(36) Antropologia este ştiinţa despre om, numele ei provenind din doi termeni greceşti, 
anthropos (om) şi logos (cuvânt, ştiinţă, studiu, raport). 

(37) Orice antropologie biblică trebuie să pornească de la textul din Geneza 2,7: „Domnul 
Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a 
făcut astfel un suflet viu.”   

(38) Avem aici ecuaţia devenirii omului:                                                                                                       
pământ + suflare de viaţă = suflet viu    materie + duh sau spirit = om viu 

(39) Dumnezeu i-a spus omului păcătos: „În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te 
vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce” 
(Geneza 3,19).   

(40) Aici avem reversul actului creaţiunii:                                                                                                          
suflet viu – suflarea de viaţă = pământ    omul – duh/spirit = materie (moartă) 

(41) Se poate observa fără dificultate că suflet înseamnă omul viu, persoana întreagă şi nu ceva 
implantat de Dumnezeu în om, rupt din Sine, invizibil şi nemuritor. 

(42) Iată texte biblice în care persoanele sunt numite suflete:  
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(43) „. . . îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea 
corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete şi anume opt” (1 Petru 3,20).   

(44) „Toate sufletele din familia lui Iacov care au venit în Egipt erau în număr de şaptezeci” 
(Geneza 46,27).   

(45) „Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor 
s-au adăugat aproape trei mii de suflete” (Fapte 2,41).   

(46) „În corabie eram de toţi: două sute şaptezeci şi şase de suflete” (Fapte 27,37).   

(47) Nici duhul sau suflarea, prin care trupul lui Adam a căpătat viaţă, nu este o entitate de sine 
stătătoare, conştientă sau nemuritoare, ci este elemental vital, principiul de viaţă punând în 
mişcare organismul şi a fost creat de Dumnezeu:   

(48) „Aşa vorbeşte Domnul, care a întins cerurile şi a întemeiat pământul şi a întocmit duhul 
omului din el . . .” (Zaharia 12,1).   

(49) Dezintegrarea fiinţei omeneşti la moarte, anunţată de Dumnezeu în Geneza 3,19, “te vei 
întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce”, este 
menţionată şi de Solomon în Eclesiastul 12,7:  

(50) „. . . până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la 
Dumnezeu, care l-a dat.”   

(51) În Geneza 2,7, am observat că lui Adam Dumnezeu „i-a suflat în nări suflare de viaţă”; 
acesta este duhul care se întoarce la Dumnezeu, iar întoarcerea nu este o călătorie, ci o 
întrerupere, o revenire la starea dinainte de existenţa conştientă.   

(52) Terminologia antropologică folosită în Biblie este foarte importantă, ea a făcut parte din 
limbajul profeţilor inspiraţi de Dumnezeu, care nu i-ar fi lăsat să strecoare erori în textul sacru.   

(53) Vom cerceta în continuare această terminologie şi anume: în limba ebraică, limba 
scriitorilor Vechiului Testament, şi în limba greacă, limba folosită la redactarea Noului 
Testament.   

(54) Trei termeni ebraici vor sta în atenţia noastră şi anume: nephesh, ruach şi neshama.    

(55) Nephesh are următoarele conotaţii:                                                                                                                      
(a) viaţă – „numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi” (Geneza 9,4);                              

(56) (b) persoană – „împăratul Sodomei i-a zis lui Avram: ,Dă-mi oamenii şi ţine bogăţiile pentru 
tine’” (Geneza 14,21);                                                                                                                                                   

(57) (c) pronume/adjectiv determinativ – „. . . fă-mi o mâncare cum îmi place mie şi adu-mi s-o 
mănânc, ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri” (Geneza 27,4). 
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(58) Ruach înseamnă:                                                                                                                                            
(a) vânt – „Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ şi apele s-au potolit” (Geneza 8,1, 
ultima parte);  

(59) (b) duh/spirit – „. . . se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat” (Eclesiastul 12,7, ultima 
parte).   

(60) Neshama are aproximativ aceleaşi sensuri ca ruach şi a fost folosit în Geneza 2,7: „Domnul 
Dumnezeu . . . i-a suflat în nări suflare de viaţă.”  

(61) Termenii antropologici greceşti folosiţi în Noul Testament sunt psuche, pneuma şi soma.   

(62) Psuche, echivalentul ebraicului nephesh, poate fi tradus cu:                                                                     
(a) viaţă – „. . . păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi” (Ioan 10,11);  

(63) (b) persoană – „ . . . au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete şi anume opt” (1 
Petru 3,20); 

(64) (c) pronume/adjectiv determinativ – „iată, Robul Meu, pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, 
în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea!”  (Matei 12,18) 

(65) Pneuma funcţionează ca termenii ebraici ruach/neshama şi este tradus cu:                                                    
(a) vânt – „vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul” (Ioan 3,8);   

(66) (b) duh/spirit – „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!”  (Fapte 7,59) 

(67) Din textele ebraice şi greceşti ale Bibliei reiese clar că aceşti termeni nu sunt concepuţi ca 
referindu-se la entităţi nemuritoare:       

(68) nephesh – „. . . toţi aceia dintre voi care au ucis pe cineva” (Numeri 31,19) –                                   
cineva = nephesh; 

(69) „. . . să nu vă faceţi tăieturi în carne pentru un mort” (Leviticul 19,28) –                                                          
pentru un mort = pentru un nephesh; 

(70) „sufletul care păcătuieşte, acela va muri” (Ezechiel 18,4.20) –                                                                    
sufletul  = nephesh va muri. 

(71) Psuche – „. . . temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în 
gheenă” (Matei 10,28) –                                                                                                                                       
suflet  = psuchen (în acuzativ), trup = soma; 

(72) „. . . a murit orice făptură vie” (Apocalipsa 16,3), făptură vie = psuche zosa. 

(73) Iov a pus semnul egalităţii între suflarea de viaţă (neshama) şi spirit (ruach): „. . . atâta 
vreme cât voi avea suflet şi suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele” (Iov 27,3).  

(74) Cuvântul „suflet” în româneşte este aici rău plasat, termenul ebraic fiind neshama, dar 
„suflarea lui Dumnezeu” redă în mod corect termenul ebraic ruach.  
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(75) Apostolul Pavel a dorit o completă sfinţire a fiecărui individ, cuprinzând                                      
duhul (pneuma),                                                                                                                                             
sufletul (psuche) şi                                                                                                                                            
trupul (soma) (1 Tesaloniceni 5,23). 

(76) Există riscuri când este vorba de tradus aceşti termeni ebraici şi greceşti într-o limbă 
modernă.  Erorile se pot datora: dificultăţilor lingvistice, neştiinţei, neatenţiei sau concepţiei 
traducătorului.   

(77) Când creştinismul s-a întins şi Biblia a fost tradusă, păgânii câştigaţi aveau deja în limbile lor 
termeni pentru „duh” şi „suflet”, cu încărcături semantice păgâne.   

(78) Cred că ar fi fost mai bine să nu fi fost traduse aceste cuvinte, ci să fi fost preluate în limbile 
ţintă, cel puţin cuvintele ebraice, aşa cum au fost internaţionalizate cuvintele aleluia, osana, 
amin.        

(79) Problema este că gândirea eronată neebraică despre constituţia fiinţei omeneşti a fost 
preluată în creştinismul nebiblic, dând aspectelor respective calităţi pe care nu le au, precum 
„veşnic”, „veşnicie”.   

(80) Un exemplu de astfel de deformare este concepţia mormonilor că în cer au existat o 
mulţime de duhuri imateriale, dintre care unul a fost implantat în Adam;  

(81) de aceea, ei susţin că fiecare familie trebuie să aibă cât mai mulţi copii, pentru a da ocazie 
duhurilor cereşti nemuritoare să primească o existenţă corporală.   

(82) Am văzut că Biblia spune că Dumnezeu a suflat în trupul lui Adam suflare de viaţă 
(neshama), pentru a deveni un suflet viu (Geneza 2,7).   

(83) Aceeaşi putere creatoare a lui Dumnezeu acţionează în procesul de dezvoltare a fiecărui 
embrion uman, aşa cum a zis David:  

(84) „Te laud că sunt o făptură aşa de minunată.  Minunate sunt lucrările Tale şi ce bine vede 
sufletul meu lucrul acesta!  Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc 
tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului.     

(85) Când nu eram decât un plod fără chip, 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” (Psalmul 139,14-16).   

(86) Ne putem da seama că distrugerea cu bună ştiinţă a unui astfel de embrion este un 
amestec în planul şi lucrarea lui Dumnezeu.   

(87) Crearea omului a fost producerea şi animarea unui organism; moartea este încetarea 
acestei animări, este sfârşitul vieţii.   

(88) Iată în continuare patru ilustraţii folosite pentru clarificarea acestor două fenomene, 
crearea omului şi moartea lui:  
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(89) (a) bărbat + femeie = familie; prin divorţ, familia dispare;  

(90) (b) hidrogen (H 2) + oxigen (O) = apă; prin hidroliză, obţinem hidrogen şi oxigen, iar apa 
dispare;  

(91) (c) scânduri + cuie = ladă; prin extragerea cuielor, lada nu mai există;  

(92) (d) bec + electricitate = sursă de lumină;   

(93) întrerupând electricitatea, 

(94) sursa de lumină a dispărut:   

(95) “Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor” 
(Proverbe 20,27).   

(96) Moartea este reversul creaţiunii: trupul (ţărâna) se întoarce în ţărână (Geneza 3,19), iar 
suflarea de viaţă (duhul) se întoarce la Dumnezeu, care a dat-o (Eclesiastul 12,7). 

(97) Această întoarcere nu este deplasarea către cer a unei entităţi conştiente, ci doar 
întreruperea sau retragerea vieţii, aşa cum ne arată textele următoare:  

(98) „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).   

(99) „Îţi ascunzi Tu faţa, ele tremură; le iei Tu suflarea, ele mor şi se întorc în ţărâna lor.  Îţi 
trimiţi Tu suflarea, ele sunt zidite şi înnoieşti astfel faţa pământului” (Psalmul 104,29.30).   

(100) Acest al doilea text se referă mai întâi la moarte, apoi la înviere, adică la restituirea vieţii.   

(101) Ce înseamnă cuvintele Domnului Isus din Matei 10,28: „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, 
dar care nu pot ucide sufletul”?   

(102) Înseamnă că prigonitorii pot întrerupe şi anula existenţa actuală a celor credincioşi, dacă 
Dumnezeu permite, dar ei nu pot anula, nu pot răpi existenţa lor viitoare în împărăţia lui 
Dumnezeu.     

(103) Fraza finală din acest text zice: „. . . ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi 
sufletul şi trupul în gheenă.”   

(104) Aceasta vrea să spună că, spre deosebire de oameni, Dumnezeu este în stare nu numai să 
întrerupă această viaţă, ci şi să-l lipsească pe cel neconvertit de existenţa viitoare, de viaţa 
veşnică, pe care, în alte condiţii, ar fi putut-o avea.   

(105) Am văzut că textul din Geneza 2,7, „Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna 
pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu”, este formula 
apariţiei omului, în care materia primeşte suflarea de viaţă şi devine astfel un suflet viu. 
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(106) Aceasta este abordarea genetică a existenţei umane.  Există însă şi o altă abordare, una 
analitică, folosită de apostolul Pavel în 

(107) 1 Tesaloniceni 5,23: „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, 
sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus 
Hristos.”      

(108) Aici sunt discutate trei aspecte ale fiinţei umane, a căror sfinţire este preconizată: duhul – 
sufletul – trupul.   

(109) În acest context şi în concordanţă cu limbajul spiritual al Sfintei Scripturi,                                        
duh = activitatea raţională – „să vă înnoiţi în duhul minţii voastre” (Efeseni 4,23); 

(110) suflet = activitatea emoţională – „. . . sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte” 
(Matei 26,38);  

(111) trup = organismul fizic cu anatomia şi fiziologia lui – „nu vă îngrijoraţi de . . . trupul vostru, 
gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca” (Matei 6,25).   

(112) Aceste aspecte ale fiinţei omeneşti le distingem numai în mod analitic, dar niciunul din ele 
nu poate exista în mod independent ca o entitate vie.   

(113) De altfel, ce numim duh şi suflet în această analiză sunt activităţi ale creierului, care, 
bineînţeles, trebuie să fie viu ca să le realizeze.   

(114) Un automobil circulă dacă are construcţia intactă şi completă, dacă are electricitate şi 
dacă este alimentat cu benzină.   

(115) Toate acestea trei, corpul maşinii, electricitatea şi benzina, în stare de activitate, asigură 
mişcarea, adică funcţionarea vehiculului.  Nici una din aceste părţi nu poate circula de sine 
stătătoare.   

(116) Fără benzină şi electricitate, este vorba de un obiect nemişcat, inutil; dar nici numai cu 
electricitate sau numai cu benzină nu putem efectua deplasarea.   

(117) Duhul omului nu este faţă de om ce este Duhul Sfânt faţă de Tatăl.  Duhul nostru este 
suflarea de viaţă, care încetează la moarte.   

(118) Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt este Dumnezeu, egal cu Tatăl şi cu Fiul; El este 
distinct de Ei şi perfect, atotştiutor, omniprezent şi veşnic.   

(119) În 2 Corinteni 12,2, apostolul Pavel relatează o experienţă personală, fără a spune direct 
că el este individul în discuţie:  

(120) „Cunosc un om în Hristos, care, acum patrusprezece ani, a fost răpit până în al treilea cer 
(dacă a fost în trup, nu ştiu, dacă a fost fără trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie).”   
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(121) „În trup” înseamnă aevea, realmente, cu prezenţă fizică;                                                               
„fără trup” înseamnă în vis sau în vedenie.   

(122) Eu am părăsit România în iulie 1984 şi nu am mai venit în vizită deloc până în august 2002, 
adică timp de peste 18 ani.   

(123) Şi, totuşi, în tot acest răstimp, eu am văzut România de multe ori, dar fără trup, în vis.  În 
trup am venit numai începând cu data amintită. 

(124) Referindu-se la o judecată care trebuia să aibă loc în biserica din Corint, apostolul Pavel 
scria:  

(125) „Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am şi  
judecat, ca şi când aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă” (1 Corinteni 5,3). 

(126) Aici este vorba de imaginaţie şi împreună simţire cu fraţii săi din Corint.   

(127) Acelaşi apostol vorbeşte despre trup firesc şi trup duhovnicesc: „Dacă este un trup firesc, 
este şi un trup duhovnicesc” (1 Corinteni 15,44, ultima parte).   

(128) Trupul firesc este condiţia în care ne aflăm noi acum şi pe care Cuvântul a adoptat-o, 
devenind Fiu al omului:  

(129) „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie 
deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se 
asemenea oamenilor.          

(130) La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte şi încă 
moarte de cruce” (Filipeni 2,6-8).   

(131) Trupul duhovnicesc este trupul trezit din moarte sau schimbat în mod instantaneu, în 
cazul credincioşilor rămaşi în viaţă, la venirea Domnului Isus:  

(132) „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o 
clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă.   

(133) Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi” (1 Corinteni 
15,51.52).   

(134) Trupul duhovnicesc se comportă asemenea trupului Mântuitorului după înviere, fiind 
capabil de a apărea şi a dispărea, de a trece prin materie, de a fi nevătămat de niciun mediu şi 
de a se deplasa cu viteze enorme.   

(135) Pavel zice, de asemenea: „Ce spun eu, fraţilor, este că nu pot carnea şi sângele să 
moştenească împărăţia lui Dumnezeu şi că putrezirea nu poate moşteni neputrezirea” (1 
Corinteni 15,50).   
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(136) Expresia „carnea şi sângele” înseamnă acelaşi lucru ca şi trupul firesc, adică: în starea 
noastră actuală, noi nu putem părăsi Pământul, nu putem parcurge spaţiul cosmic şi nu putem 
suporta condiţiile vieţii cereşti.   

(137) E nevoie de o transformare fizică, pe care Dumnezeu o va înfăptui deodată la cea de a 
doua venire a Mântuitorului.   

(138) Lucrul acesta nu înseamnă însă, câtuşi de puţin, că mântuiţii nu vor avea carne şi sânge, că 
vor fi nişte vapori dezcorporalizaţi.   

(139) Modul în care Dumnezeu l-a creat pe Adam nu a fost o greşeală.  El nu greşeşte niciodată 
– mântuiţii vor ajunge acolo unde a fost omul înainte de cădere.   

(140) Chiar Domnul Hristos, după înviere, avea „carne şi oase” (Luca 24,39) şi a arătat ucenicilor 
cicatricele produse de suferinţele Sale.   

(141) Satana a încercat să distrugă lucrarea creaţiunii, în ura lui teribilă împotriva lui Dumnezeu.   

(142) Planul de mântuire restabileşte totul aşa cum a fost la început.  Creaţiunea nu poate fi 
zădărnicită.   

(143) Istoria păcatului şi a distrugerii, pe care am numit-o anticreaţiune, va fi un total eşec, dar 
planurile divine vor reuşi sub toate aspectele.   

(144) La sfârşitul lucrării de creare a lumii noastre, „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse şi iată 
că erau foarte bune” (Geneza 1,31).   

(145) Restaurarea nu va fi sub nivelul acelui superlativ, ci, putem fi siguri, cu mult mai presus de 
el.  

(146) TEMA URMĂTOARE: NEMURIRE NATURALĂ?  

D.  MICROSINTEZĂ 

Dumnezeu a creat toate lucrurile; crearea omului; izvorul vieţii; cauza morţii; testul loialităţii în 
Eden; ispitirea Evei; căderea în păcat; definiţia păcatului; consecinţele păcatului; de ce Adam şi 
Eva nu au murit în ziua aceea; prima făgăduinţă; crearea omului şi moartea sa; antropologia 
biblică; formarea embrionului uman ca act de creare; 4 ilustraţii pentru creare/moarte; Matei 
10,28 – trup/suflet, ucidere/neucidere; antropologie, abordare genetică şi abordare analitică; 
părţile unui automobil ca ilustrare a integrităţii umane; duhul omului şi Duhul lui Dumnezeu; 2 
Corinteni 12,2 – în trup, fără trup; vizitele mele în România; trup firesc, trup duhovnicesc; 
creaţiune – anticreaţiune; restatornicirea tuturor lucrurilor  
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TEMA NUMĂRUL 2                                                                                                                                     
NEMURIRE NATURALĂ? 

A. STUDIUL COMPLET 

Nemurirea este calitatea de a exista la infinit în stare vie şi conştientă.  Biblia ne spune că numai 
Dumnezeu este nemuritor: „A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului 
Dumnezeu să fie cinstea şi slava în vecii vecilor!  Amin!”  (1 Timotei 1,17).  „. . . să păzeşti 
porunca fără prihană şi fără vină, până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, care va fi 
făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, 
singurul care are nemurirea . . .” (6,14-16).                                                                                                                                                                       

Afirmaţia că numai Dumnezeu are nemurirea este adevărată despre toate cele Trei Persoane 
ale Dumnezeirii.  În Ioan 5,26, Mântuitorul a zis: „Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa 
a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.”  Unii cred că acest text vrea să spună că Isus a primit viaţa 
de la Tatăl, deci El nu ar fi izvor de viaţă.  În niciun caz.  Este vorba de timpul petrecut de Fiul lui 
Dumnezeu pe pământ ca Mesia, timp în care a acceptat de bună voie limitările proprii fiinţelor 
omeneşti.  În această stare, El a primit de la Tatăl prerogativa de a da viaţă, cum s-a şi văzut în 
învierile efectuate de El.  În existenţa Sa din eternitate însă, El nu a avut niciun fel de limitare.  
De altfel, El a spus: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa” (Ioan 14,6).  „Eu sunt învierea şi viaţa” 
(11,25).  El a fost viaţa, izvor de viaţă, Creator, ca şi Tatăl şi Duhul Sfânt, din veşnicie.  A fost la 
fel chiar aici pe pământ datorită înzestrării cu această putere de către Tatăl Său.  

Nu există nemurire naturală în fiinţele create.  Acestea au viaţă împrumutată, primind 
nemurirea de la Creatorul lor, dar pot muri.  Orice creatură poate muri, chiar îngerii, şi vor muri 
unii din ei, a treia parte din îngeri vor fi nimiciţi.                                                                                                            

Iată ce zice Scriptura: „Căci, dacă nu i-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a 
aruncat în adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată 
. . .” (2 Petru 2,4).  „El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în 
întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa” (Iuda 6).  „. . . de                                    
aceea, scot din mijlocul tău un foc, care te mistuie, şi te prefac în cenuşă pe pământ, înaintea 
tuturor celor ce te privesc.  Toţi cei ce te cunosc între popoare rămân uimiţi din pricina ta; eşti 
nimicit şi nu vei mai fi niciodată!”  (Ezechiel 28,18.19).  Acesta este Satana, pe care Dumnezeu îl 
va nimici, aşa cum reiese şi din Romani 16,20: „Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana 
sub picioarele voastre.”   

Nu există nimic nemuritor în om, moartea este o oprire totală, de 100%.  Iată cum sună porunca 
pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Adam: „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).  Verbul acesta „vei muri”, în care subiectul este inclus („tu vei 
muri”) arată că este vorba de întreaga fiinţă omenească.  Dumnezeu nu a zis: „Ceva din tine, o 
parte din tine va muri, restul trăieşte în veci pentru că este nemuritor.”    

În Geneza 5,5, avem epitaful lui Adam: „Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute 
treizeci de ani; apoi a murit” (el).  Întregul Adam a murit.   
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Moartea este încheierea vieţii, aşa cum bine o spun anunţurile funebre româneşti:   

X a încetat din viaţă;  

Y s-a stins din viaţă;  

Z a trecut în nefiinţă. 

Este exact ce a vrut să spună Dumnezeu când l-a avertizat pe Adam: „vei muri” – vei înceta din 
viaţă, te vei stinge din viaţă, vei trece în nefiinţă.  Solomon exprimă acest sfârşit, în Eclesiastul 
12,7, astfel: „. . . până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul 
la Dumnezeu, care l-a dat.”  Dumnezeu „i-a dat” lui Adam şi îi dă fiecărui om suflarea de viaţă 
sau duhul de viaţă; în momentul morţii, El retrage ce a dat. 

Să contemplăm din nou textul din Geneza 2,7: „Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna 
pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.”  

Aceasta este descrierea creării omului. 

În Geneza 3,19, Dumnezeu a zis: „În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei 
întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”                                                  

Aceasta este descrierea morţii omului.  

Moartea este o întoarcere:     

pământ    existenţă vie sau viaţă   pământ.  

S-a pus adesea întrebarea dacă omul a fost creat muritor sau nemuritor.  Dacă ar fi fost creat 
nemuritor, atunci ar avea nemurirea în sine şi nu ar putea muri, dar noi vedem că moare.  
Atunci a fost creat muritor?  În cazul acesta, Dumnezeu ar fi creat moartea, El ar fi răspunzător 
de faptul că omul moare.  Cred că răspunsul corect este: Dumnezeu l-a creat pe om cu 
posibilitatea de a fi nemuritor, dacă ascultă de porunca Sa, ori de a fi muritor, dacă violează 
acea poruncă.  Nu în felul în care a fost creat consta nemurirea sau murirea sa, ci în alegerea 
făcută de om în mod liber.   

Adam şi Eva au fost creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (vezi Geneza 1,26.27).  
Dumnezeu le-a dat o suflare de viaţă, nu un suflet nemuritor.  Cuvântul „suflet” este folosit în 
Biblie de circa 1.600 de ori, dar niciodată nu se spune că ar fi nemuritor.  Aţi văzut că Biblia 
spune despre Dumnezeu că este „singurul care are nemurirea” (1 Timotei 6,16).  Pentru a 
obţine nemurirea, nemurire derivată, împrumutată, oamenii trebuie să o caute, aşa cum destul 
de clar s-a exprimat apostolul Pavel în Romani 2,7: „Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin 
stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea.”   

Credinţa în nemurirea sufletului nu este de origine creştină, nu este promovată de Biblie, ci a 
fost preluată din păgânism, adică de la babilonieni, egipteni, greci, romani etc.  Orice trib 
omenesc are această credinţă a supravieţuirii duhurilor celor decedaţi, mulţi fiind torturaţi de 
teama reîntoarcerii acestora pentru a le face rău.                       
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Cuvântul lui Dumnezeu zice: „Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.”  Aşa se încheie versetul 
4 al capitolului 18 al cărţii profetului Ezechiel, iar versetul 20 începe cu exact aceleaşi cuvinte.  
Ştiţi ce a zis Iosif către faraon?  „Cât priveşte faptul că faraon a visat visul de două ori, înseamnă 
că lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu şi că Dumnezeu Se va grăbi să-l aducă la 
îndeplinire” (Geneza 41,32).  În Biblie, repetările au caracter de subliniere, de întărire. 

Mântuitorul a confirmat adevărul rostit prin Ezechiel, când a zis în Matei 10,28: „. . . temeţi-vă 
mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.” 

Apostolul Pavel îi avertiza pe credincioşii din Colose: „Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu 
filosofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii 
şi nu după Hristos” (Coloseni 2,8).  Filosofia greacă, în special aceea a lui Plato, susţinea 
dualismul trup-suflet, care se separă la moarte, trupul fiind muritor, dar sufletul nemuritor.  În 
felul acesta, trupul nu este altceva decât o colivie sau o închisoare a sufletului, de care acesta se 
liberează prin experienţa morţii. 

Filosofia greacă despre trup-suflet a influenţat în mod considerabil gândirea multor teologi 
creştini, ideea nemuririi sufletului răspândindu-se în mod regretabil, deşi este în contradicţie cu 
ce ne spune Biblia.  Generalizarea acestei filosofii şi a altor învăţături provenite din păgânismul 
antic a fost profetizată în Apocalipsa 17,4: „Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu, 
era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare.  Ţinea în mână un potir de aur plin 
de spurcăciuni şi de necurăţiile desfrânării ei.”  În Apocalipsa 18,3, se continuă: „. . . toate 
neamurile au băut din vinul mâniei desfrânării ei.”   

În Geneza 2,17, Dumnezu a spus în mod răspicat: 

„Vei muri negreşit!” 

În Geneza 3,4, Satana a declarat în mod tot atât de răspicat: 

      „Hotărât, că nu veţi muri!” 

Noi pe cine credem? 

Vorbind despre Satana, Mântuitorul a zis că „în el nu este adevăr.  Ori de câte ori spune o 
minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii” (Ioan 8,44).  Pe pământ, 
prima minciună a fost rostită de Satana către Eva, când a zis: „Hotărât, că nu veţi muri” (Geneza 
3,4).  Eva l-a crezut şi de atunci oamenii continuă să-l creadă pe Satana, considerând că morţii 
nu sunt chiar morţi, ci doar transferaţi într-o sferă de existenţă superioară. 

Vom vorbi cândva mai pe larg despre învierea lui Lazăr, un  prieten al Domnului Isus.  Aflându-
se în faţa mormântului lui Lazăr, care era o peşteră, Mântuitorul a strigat cu glas tare: „Lazăre, 
vino afară!”  Şi Lazăr a înviat (Ioan 11,43.44; cuvintele citate sunt din versetul 43).  Dacă ar fi 
adevărată concepţia populară despre starea morţilor, Isus ar fi trebuit zică așa, atunci când Și-a 
ridicat ochii în sus: „Lazăre, vino jos!”  Sau mai exact: „Duhule al lui Lazăr, coboară-te din cer şi 
intră din nou în trupul lui Lazăr aflat în această peşteră!”  Nu aşa a zis Isus, ci: „Lazăre, vino 
afară!”  Lazăr era în peşteră şi de acolo l-a chemat.  Dacă Lazăr ar fi fost în cer, atunci Isus i-ar fi 
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făcut un mare rău, deranjându-l din fericirea aceea şi chemându-l înapoi la o viaţă chinuită aici 
pe pământ.  Mai mult, Lazăr ar fi fost îndreptăţit să-I zică, amărât: „Ce mi-ai făcut, Doamne, era 
atât de bine acolo!”  În felul acesta, toate învierile ar fi fost nişte deservicii făcute celor morţi.   

Ideea continuării vieţii după moarte pătrunsese şi în minţile unor iudei, de aceea s-au găsit 
destui curioşi care au venit să-l vadă pe Lazăr cel înviat şi să vorbească cu el (vezi Ioan 12,9).  
Dacă au vrut povestiri de dincolo de mormânt, au fost profund dezamăgiţi, pentru că Lazăr nu 
avea ce să le spună, el nu fusese nicăieri, ci se aflase, în stare de descompunere, în mormânt.  

Apostolul Petru, în cursul predicii sale din Ziua Cincizecimii, a spus, printre altele: „Căci David nu 
s-a suit în ceruri . . .” (Fapte 2,34).  În versetul 29, el a zis: „Cât despre patriarhul David, să-mi fie 
îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat; şi mormântul lui este în 
mijlocul nostru până în ziua de azi.”  E clar că oamenii nu se duc în ceruri sau în altă parte, sub 
nicio formă şi în nicio cantitate, atunci când mor, ci rămân acolo unde îi punem, în mormânt, în 
criptă, în cavou. 

Dar chiar nu există niciun om în cer?  Ba da, dar numai aceia despre care Biblia spune acest 
lucru.  Primul a fost Enoh, aşa cum citim în Geneza 5,24: „Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu 
s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.”  Enoh nu s-a bucurat de înmormântare, în sensul 
că nu a avut parte de ea, dar s-a bucurat de şansa de a fi primul muritor devenit nemuritor, care 
a străbătut spaţiile şi a ajuns în împărăţia lui Dumnezeu.  Aşa citim despre el şi în Evrei 11,5: 
„Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea.  Şi n-a mai fost găsit, 
pentru că Dumnezeu îl mutase.  Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui 
Dumnezeu.” 

Un altul a fost Ilie; nici el nu a trecut prin mormânt, ci a fost luat la cer fără să guste moartea.  
Aşa ni se spune în 2 Împăraţi 2,11.12: „Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc şi nişte 
cai de foc i-au despărţit pe unul de altul şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt.  Elisei se 
uita şi striga: ‚Părinte!  Părinte!  Carul lui Israel şi călărimea lui!’  Şi nu l-a mai văzut.”   

Moise a avut o experienţă diferită de aceea a lui Enoh şi a lui Ilie; el a murit şi a fost înviat.  
Despre moartea lui, citim în Deuteronom 34,5.6: „Moise, robul Domnului, a murit acolo, în ţara 
Moabului, după porunca Domnului.  Şi Domnul l-a îngropat în vale, în ţara Moabului, faţă în faţă 
cu Bet-Peor.  Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi.”  Iar despre învierea lui 
Moise aflăm din Iuda 9: „Arhanghelul Mihail, când Se împotrivea diavolului şi Se certa cu el 
pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a 
zis: ‚Domnul să te mustre!’”  Mihail venise pentru trupul lui Moise?  Cu ce scop?  Chiar l-a 
înviat?  În Luca 9,30.31, ni se spune aşa: „Şi iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbaţi, erau 
Moise şi Ilie, care se arătaseră în slavă şi vorbeau despre sfârşitul Lui, pe care avea să-l aibă în 
Ierusalim.”   

Când Mântuitorul Şi-a dat viaţa pe cruce, s-a întâmplat ceva extraordinar, aşa cum citim în 
Matei 27,50-53: „Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul.  Şi, îndată, perdeaua 
dinăuntrul templului s-a rupt în două, de sus pînă jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au 
despicat, mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat.  Ei au 
ieşit din morminte după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora.”  În 
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momentul încetării din viaţă a lui Isus, mormintele respective s-au deschis, dar sfinţii aceia au 
înviat numai după învierea lui Isus, altfel nu văd de ce ar fi mai stat în morminte până a treia zi; 
astfel, Isus a fost cel dintâi rod al învierii.  În Efeseni 4,8, apostolul Pavel declară: „De aceea, 
este zis: ‚S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor.’”  Robia a fost luată roabă – 
este vorba despre deţinuţii mormintelor, care au înviat după învierea lui Isus; reiese de aici că ei 
nu au înviat ca să moară iar, ci Isus i-a luat cu Sine la cer, un prim snop al recoltelor de mântuiţi 
ce vor fi completate la venirea Sa. 

Nu există în cer suflete sau spirite ale morţilor, aşa cum le concepe gândirea populară.  Ei se află 
acolo în stare corporală, ca Enoh, Moise şi Ilie şi ca aceia care au fost înviaţi după învierea lui 
Isus (care s-au arătat multora, deci erau vizibili), sau nu se află acolo deloc.  La revenirea Sa, Isus 
va apărea cu toţi îngerii Săi (vezi Matei 25,31 şi Iuda 14), dar nu cu duhuri ale sfinţilor morţi 
pentru a le reintroduce în corpuri; o astfel de reunire este un mit.  Morţii sunt înviaţi, nu doar 
trupuri.  Adică David, apostolii etc.  De fapt, trupurile înviate sunt trupuri noi.   

Isus le-a promis ucenicilor Săi că va veni din nou, după ce le va fi pregătit locuri în cer.  Ucenicii 
Domnului se duc la cer vii şi toţi odată, nu la moarte, unul câte unul.  Să citim făgăduinţa 
Mântuitorului: „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).   

Eram seminarist în Bucureşti între anii 1956-1960.  În anul şcolar 1958-1959, am locuit la o 
gazdă în cartierul Colentina, strada Balcic numărul 34.  A murit o vecină şi a fost expusă în sicriu, 
pe masă, într-o cameră din locuinţa sa.  Locuiau mai multe familii în clădirea aceea.  M-am dus 
şi eu seara să o văd.  Acolo erau câţiva vecini în vârstă.  Pe masă erau câteva lumânări.  I-am 
întrebat: „Lumânările acestea pentru ce sunt, pentru trup sau pentru suflet?”  Nu au ştiut ce  
să-mi răspundă.  Atunci, eu am continuat: „Dacă sunt pentru trup, nu este nevoie de ele, pentru 
că lumina electrică este mai puternică şi nu produce fum.  Dacă sunt pentru suflet, nu văd de ce 
ar fi necesare, pentru că, dacă sufletul ei este în rai, acolo este multă lumină, iar dacă este în 
iad, acolo este foc!”  Se pare că au ridicat din umeri.  Sigur că eu nu credeam aceste idei, dar am 
vrut să văd cum gândesc ei şi am constatat că erau foarte confuzi: nu-şi puseseră niciodată 
asemenea întrebări.   

Există un text în Noul Testament care face aluzie la botezul pentru cei morţi; să-l citim: „Altfel, 
ce ar face cei ce se botează pentru cei morţi?  Dacă nu înviază morţii nicidecum, de ce se mai 
botează ei pentru cei morţi?”  (1 Corinteni 15,29).  E clar, din modul în care a scris apostolul, că 
el nu era unul dintre cei care practicau botezul pentru cei morţi şi nici nu credea într-un astfel 
de botez.  O fac mormonii: ei cercetează arhivele popoarelor şi se botează, când pentru unul, 
când pentru altul, ca să-i asigure de mântuire.  Sigur, mulţi sunt uitaţi, dar alţii sunt avuţi în 
vedere – poate şi pentru dictatorii sângeroşi s-au botezat unii.  E singurul text care face aluzie la 
această practică şi nu este apreciată.  Primii creştini nu făceau aşa ceva.  Isus a zis: „Cine va 
crede şi se va boteza va fi mântuit” (Marcu 16,16).  Deci, primeşte botezul numai individul în 
cauză, pentru sine, niciodată pentru altul, iar ca să creadă şi să se boteze trebuie să fie viu.  E o 
hotărâre şi o experienţă personală şi directă. 
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Mai dificil pare să fie un alt text, anume cel din 1 Petru 4,6: „Căci tocmai în vederea aceasta a 
fost vestită evanghelia şi celor morţi, pentru ca să fie judecaţi ca oameni în trup, dar să trăiască 
după Dumnezeu, în duh.”  Evanghelia este predicată celor morţi?  Apostolul nu ne-a dat nicio 
explicație în legătură cu această afirmație, însă putem înțelege din expresiile „a fost vestită” și 
„și celor morți”, că este vorba de generații precedente; putem fi siguri că le-a fost vestită 
evanghelia înainte de a ajunge morți, înainte de a le pieri cunoștința și sensibilitatea.  
Evanghelia, adică vestea mântuirii, le-a fost propovăduită oamenilor întotdeauna după căderea 
în păcat.  Cât timp au fost vii.   

Să citim și în Efeseni 2,1.4.5: „Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre . . . .  Dar 
Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că 
eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos.”  Păcătoşii nepocăiţi 
sunt morţi din punct de vedere spiritual, morţi în păcatele lor.  Ei au nevoie să li se predice 
evanghelia, ca să fie aduşi la viaţă.  S-ar putea însă să o respingă, pentru că Dumnezeu nu 
forţează voinţa nimănui.  Dar evanghelia se predică tuturor: credincioşilor şi necredincioşilor; ea 
este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire (Romani 1,16).  Nu există predicare după moartea 
fizică, căci Biblia spune în Evrei 9,27, „. . . şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o 
singură dată, iar după aceea vine judecata . . .”.  Moartea marchează încheierea cazului fiecărui 
individ, după ea va veni judecata, nu alte ocazii de întoarcere la Dumnezeu. 

Este speculată, în mod ciudat, de cei ce susţin transferarea la cer a morţilor credincioşi, o 
experienţă tristă din viaţa lui David şi, anume, în legătură cu Amnon, întâiul său născut, care a 
fost ucis de fratele său Absalom.  În 2 Samuel 13,39, suntem informaţi că „împăratul David a 
încetat să-l mai urmărească pe Absalom, căci se mângâiase de moartea lui Amnon.”  Zic unii 
predicatori: „Cum ar fi putut David să se simtă mângâiat, dacă nu ar fi ştiut că sufletul lui 
Amnon era în cer?”  Gândirea aceasta este total greşită şi iată de ce:                                                                                                                                                                                             

– am văzut deja şi vom mai vedea că oamenii nu se duc în cer la moarte;                                                    
– chiar după credinţa populară, Amnon nu avea ce căuta în cer, pentru că păcătuise cu sora sa 
Tamar şi nu există niciun indiciu că s-ar fi pocăit;                                                                                      
– dacă siguranţa că Amnon era în cer i-a procurat lui David mângâiere, el ar fi trebuit să se simtă 
mângâiat chiar de la bun început, imediat după moartea lui Amnon şi să nu-l plângă deloc, ci să 
se bucure că fiul său a ajuns într-un loc mai bun;                                                                                                  
– textul vrea să spună, de fapt, că durerea lui David pentru pierderea fiului său s-a micşorat prin 
trecerea timpului (trei ani, vezi 2 Samuel 13,38) şi o astfel de diminuare poate fi experimentată 
de oricine. 

Mântuitorul a fost răstignit pe cruce între doi tâlhari.  Potrivit evangheliştilor Matei şi Marcu 
(vezi Matei 27,44 şi Marcu 15,32), amândoi tâlharii s-au unit cu batjocoritorii Domnului Isus.  
Totuşi, la un moment dat, unul dintre ei, observând comportarea lui Isus şi bunătatea Lui faţă 
de prigonitori, şi-a schimbat atitudinea, l-a mustrat pe celălalt tâlhar şi I s-a adresat Domnului 
Isus cu următoarele cuvinte: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine când vei veni în împărăţia Ta!”  
(Luca 23,42).  Răspunsul Mântuitorului a fost, potrivit cu versiunea traducătorului Cornilescu: 
„Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai” (versetul 43).   
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O cercetare atentă şi serioasă a acestui caz impune următoarele obserrvaţii:                                    

– Cuvântul „că” din răspunsul lui Isus nu există în original, ci a fost adăugat de traducător;                         
– o traducere exactă ar suna astfel: „Adevărat ţie spun astăzi cu Mine vei fi în paradis”;                           
– în manuscrisele greceşti ale Noului Testament nu existau semne de punctuaţie, de aceea ne 
putem da seama că traducătorii le-au plasat cum au crezut ei că este bine;                                                        
– dacă virgula este pusă înaintea cuvântului „astăzi”, rezultă că în ziua aceea tâlharul a fost cu 
Isus în paradis şi chiar aşa a procedat Cornilescu, pentru că el credea că morţii continuă să 
trăiască;                                                                                                                                                                                      
– dacă însă virgula este pusă după cuvântul „astăzi”, înţelesul este că Isus a zis: „Astăzi îţi spun” 
nu: „astăzi vei fi cu Mine în paradis”;                                                                                                                        
– după cum vedem, punctuaţia nu rezolvă nimic, ci este subiectivă.                                                     

– Să ţinem seama, neapărat, de rugămintea tâlharului căit: el nu I-a cerut Mântuitorului să-l ia 
în paradis în ziua aceea, ci atunci când Hristos va veni în împărăţia Sa, or acesta este un 
eveniment încă de ordinul viitorului şi noi încă ne rugăm, „Vie împărăţia Ta!”  Asigurarea pe 
care Domnul i-a dat-o a fost un răspuns corespunzător rugăciunii acestuia.                                                  

– Tâlharul nu a murit în ziua aceea de vineri, de aceea soldaţii romani i-au zdrobit fluierele 
picioarelor, atât lui cât şi celuilalt tâlhar; Isus era mort, de aceea Lui nu I-au zdrobit fluierele 
picioarelor (Ioan 19,31-33); dacă i-ar fi zdrobit capul, tâlharul ar fi murit pe loc, dar în felul cum 
a fost tratat mai putea trăi câteva zile şi scopul mutilării a fost tocmai ca să împiedice fuga lui.                                                                                                                       

– Isus nu S-a dus în cer în ziua aceea de vineri, aşa cum reiese din afirmaţia Sa către Maria 
Magdalena, făcută a treia zi după înviere: „Nu Mă ţine (în greacă, ‚nu Mă atinge!’), căci încă nu 
M-am suit la Tatăl Meu.  Ci du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, 
la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru” (Ioan 20,17). 

Un alt pasaj biblic le dă unor cititori multă bătaie de cap şi anume pilda bogatului şi a săracului 
Lazăr, raportată în Luca 16,19-31:                                                                                                                                  

„Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in subţire şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de 
veselie şi strălucire” (19).                                                                                                                                      
„La uşa lui zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube” (20).                                                                                
„Şi dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii 
veneau şi-i lingeau bubele” (21).                                                                                                                            

„Cu vremea, săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam.  A murit şi bogatul şi l-au 
îngropat” (22).                                                                                                                                                
„Pe când era el în locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, l-a văzut de departe pe 
Avraam şi pe Lazăr în sânul lui (23) şi a strigat: ‚Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe 
Lazăr să-şi moaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în 
văpaia aceasta’” (24).                                                                                                                                                                  
„‚Fiule’, i-a răspuns Avraam, ‚adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune şi Lazăr şi-a 
luat pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit (25).  Pe lângă toate acestea, 
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între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de 
acolo la noi să nu poată’” (26).                                                                                                                                              

„Bogatul a zis: ‚Rogu-te, dar, părinte Avraame, să-l trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu (27),                                                                                                                                                              
căci am cinci fraţi şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin’” 
(28).                                                                                                                                                                                                               
„Avraam a răspuns: ‚Au pe Moise şi pe prooroci, să asculte de ei’” (29).                                                          
„‚Nu, părinte Avraame’, a zis el, ‚ci, dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi’” (30).                                                                                                                                                                                               
„Şi Avraam i-a răspuns: ‚Dacă nu-i ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă 
ar învia cineva din morţi’” (31).                                                                                                                                          

În primul rând, să nu uităm că aceasta este o pildă, iar pildele trebuie să fie interpretate, nu 
luate aşa cum par la prima vedere.  Iată o altă pildă din Biblie, scrisă în 2 Cronici 25,18.19: „Şi 
Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să-i spună lui Amaţia, împăratul lui Iuda: ‚Spinul din Liban a 
trimis să-i spună cedrului din Liban: ‚Dă pe fiică-ta de nevastă fiului meu!’  Şi fiarele sălbatice din 
Liban au trecut şi au călcat în picioare spinul.  Tu te gândeşti că i-ai bătut pe edomiţi şi, de 
aceea, ţi se înalţă inima ca să te mândreşti.  Acum stai mai bine acasă.  Pentru ce să stârneşti un 
rău, care ţi-ar aduce pieirea ta şi a lui Iuda?”  Spinul şi cedrul reprezentau oameni şi Ioas a dat o                                                                                                                                                   
astfel de explicaţie. 

Cunoaşteţi, desigur, fabula cu greierele şi furnica.  În cursul verii, furnica a strâns provizii pentru 
iarnă.  A venit iarna şi ea avea hrană.  Un greier a venit la ea să se împrumute, dar furnica nu i-a 
dat, ci l-a întrebat ce a făcut în cursul verii.  Greierele a spus că a cântat.  „Acum”, a continuat 
furnica, „joacă dacă poţi.”  Este oare aici vorba despre aceste vietăţi sau despre oameni?  Da, 
despre oameni, oameni harnici şi oameni leneşi. 

Adesea, se folosesc în predici scene imaginare, ca, de exemplu, următoarea: Un om a murit şi   
s-a dus la cer, având cu el un săculeţ cu aur.  La poarta cerului, i s-a spus că nu se poate aduce 
nimic înăuntru.  Noul sosit a insistat că nu are prea mult bagaj cu el.  Atunci îngerul s-a uitat în 
sac şi a zis: „A, tu ai acolo pavaj.”  Nimeni nu consideră aceste scene reale, ci presupuse, pentru 
a se da o învăţătură. 

Mântuitorul a preluat o istorisire populară imaginară pentru a le da oamenilor anumite 
învăţături.  În felul acesta, El i-a întâlnit pe terenul lor. 

Dacă luăm pilda cu bogatul şi săracul Lazăr ca fapt real, dacă, deci, o interpretăm în mod literal, 
intrăm în mari încurcături şi anume:                                                                                                                

– Există comunicare între iad şi rai?                                                                                                             
– Are Avraam un sân atât de mare încât să-i cuprindă pe toţi cei buni?                                                 
– Dacă da, atunci cum a reuşit bogatul să-l observe pe Lazăr din miliarde de indivizi?                    
– Dacă morţii se duc dincolo fără trup, cum se face că ei au ochi, limbă, degete etc.? 

Domnul a folosit istorisirea aceea populară numai pentru a transmite ascultătorilor anumite 
învăţături, printre care următoarele:                                                                                                                     
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– Felul cum trăim viaţa aceasta are consecinţe veşnice.                                                                         
– Cei ce au murit nu mai pot fi ajutaţi cu nimic; în timpul vieţii se hotărăşte totul.                                         
– Dacă oamenii nu cred Sfânta Scriptură, atunci nu vor crede nici chiar dacă ar veni la ei cineva 
dintre cei morţi ca să le vorbească. 

Un alt caz care se foloseşte ca argument pentru teoria nemuririi sufletului este cel din 
Apocalipsa 6,9-11: „Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce 
fuseseră junghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o 
ţinuseră.  Ei strigau cu glas tare şi ziceau: ‚Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, 
zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?’  Fiecăruia din ei 
i s-a dat o haină albă şi li s-a spus să se mai odihnească puţină vreme, până se va împlini 
numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca şi ei.”   

Un text paralel este cel din Apocalipsa 20,4: „Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au 
şezut pe ele li s-a dat judecata.  Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina 
mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi 
icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână.  Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos 
o mie de ani.” 

În primul text, este vorba numai despre martiri; în al doilea – despre martiri şi nemartiri.  În al 
doilea caz, a avut loc prima înviere, învierea drepţilor, care au fost luaţi la cer.  Ioan vede în 
viziune acest eveniment, care este încă de domeniul viitorului.   

În ambele cazuri, Ioan „vede” sufletele, ceea ce lipseşte aceste suflete de proprietatea 
invizibilităţii şi imaterialităţii.  Dar cum se poate oare aşa ceva, Dumnezeu primeşte suflete în 
cer pentru a le ţine sub un altar?  Aşa ospitalitate?  Dacă dezbrăcăm pasajul de caracterul lui 
simbolic ajungem la o serie de nonsensuri.  Altarul pe care Isus, Mielul lui Dumnezeu, a fost 
jertfit, este pământul.  Sub altar înseamnă sub pământ.  Isus a fost sub acest altar din momentul 
când a fost înmormântat şi până când a înviat.  Morţii se află sub acest altar.  Ei sunt suflete 
moarte, practic dezintegrate.   

Cum se face însă că ei, martirii, care şi-au iubit vrăjmaşii şi s-au rugat pentru ei (de exemplu 
Ştefan: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!”, Fapte 7,60), acum cer răzbunare?  Ei 
sunt morţi şi incapabili de vreo reacţie, dar cauza lor strigă şi cere răzbunare, adică dreptate.  
Cain l-a ucis pe fratele său Abel şi Dumnezeu i-a zis: „Ce ai făcut?  Glasul sângelui fratelui tău 
strigă din pământ la Mine” (Geneza 4,10).  În Evrei 12,24, se spune despre sângele Domnului 
Isus Hristos că „vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.”   

Haina albă dată martirilor în timp ce ei sunt încă în mormintele lor este reabilitarea în faţa 
opiniei publice mondiale prin Reformaţiune.  La data când au fost ucişi, ei au trecut drept 
eretici, indivizi periculoşi pentru biserică şi omenire; reformatorii au arătat adevărul despre 
aceştia, că, de fapt, au fost servi credincioşi ai viului Dumnezeu, nu eretici şi rătăciţi, ci martiri şi 
eroi ai credinţei creştine. 

Ne întrebăm, probabil, dacă această descoperire cu privire la natura noastră muritoare şi cu 
privire la nemurire are vreo importanţă, dacă merită tot acest efort de cercetare.  Fără îndoială 
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că merită.  De ce?  În primul rând, pentru că noi trebuie să credem numai adevărul biblic şi 
nimic altceva.  În al doilea rând, convingerea că morţii nu sunt morţi, ci continuă să trăiască şi 
după deces, este baza spiritismului, de care ne vom ocupa într-o altă temă.  Satana comunică în 
mod subtil cu oamenii şi-i duce pe calea pierzării.  Acest pericol nu există pentru cei care ştiu cu 
claritate şi siguranţă că morţii sunt inconştienţi până la înviere. 

Există oare vreo deosebire între nemurire şi viaţa veşnică?  Nemurirea este capacitatea de a trăi 
încontinuu la nesfârşit, iar viaţa veşnică se referă strict la durată; una redă o însuşire, cealaltă se 
referă la timp.   

Nemurirea se poate obţine numai prin Isus Hristos.  Acest adevăr reiese din conversaţia pe care 
El a avut-o cu Marta în ziua învierii lui Lazăr: „Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi” 
(Ioan 11,25) – ceea ce înseamnă că, în ciuda faptului că ar putea muri şi trece prin mormânt, va 
veni ziua când va trăi din nou (va trăi = nu prezent, ci viitor).  „Şi oricine trăieşte şi crede în Mine 
nu va muri niciodată” (Ioan 11,26) – este vorba din nou de un viitor când individul respectiv va 
intra în faza nemuririi. 

Numai cei ce cred în Hristos ca Mântuitor al lor vor ajunge nemuritori, trăind astfel viaţa 
veşnică: „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 viaţa veşnică” (Ioan 3,16).  Nu vor ajunge nemuritori şi, 
deci, nu vor trăi viaţa veşnică, aceia care refuză să creadă în El.  Ori una ori alta, este imposibilă 
dobândirea vieţii veşnice în orice condiţii. 

De asemenea, apostolul Pavel a afirmat în Romani 6,23 că „plata păcatului este moartea, dar 
darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”  Ceea ce 
înseamnă că 

moartea veşnică este negarea vieţii veşnice; 

viaţa veşnică este negarea morţii veşnice.  

Dumnezeu le oferă tuturor oamenilor posibilitatea atingerii nemuririi şi trăirii la infinit, iar 
această posibilitate provine din jertfa şi mijlocirea Fiului Său în favoarea păcătoşilor: „Pentru că 
nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare 
pentru mulţi” (Matei 20,28). „De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se 
apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 
7,25).    

Hristos a deschis pentru oameni porţile eternităţii: „El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare 
sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în 
Hristos Isus, înainte de veşnicii, 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 1,9.10).   
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B. REZUMATUL STUDIULUI 

Nemurirea este calitatea de a exista la infinit în stare vie şi conştientă.  Biblia ne spune că numai 
Dumnezeu este nemuritor (1 Timotei 1,17; 6,14-16).  Isus, ca toate Persoanele Dumnezeirii, 
este nemuritor şi sursă de viaţă (Ioan 5,26; 14,6; 11,25).  Nu există nemurire naturală în fiinţele 
create; ele au viaţă împrumutată, primind nemurirea de la Creatorul lor, dar pot muri, chiar 
îngerii pot muri şi vor muri a treia parte dintre ei, îngerii căzuţi (2 Petru 2,4; Iuda 6; Romani 
16,20).  Moartea este o curmare totală a vieţii (Geneza 2,16.17; 5,5), de aceea, expresiile 
româneşti „încetare din viaţă”, „stingere din viaţă”, „trecere în nefiinţă” sunt corecte.  La 
moarte, trupul (ţărâna) se întoarce în pământ, iar duhul (suflarea de viaţă) „se întoarce la 
Dumnezeu, care l-a dat” (Eclesiastul 12,7).  În Geneza 2,7, este descrisă crearea omului, iar în 
Geneza 3,19, dezintegrarea lui prin moarte.  Moartea este o întoarcere la starea dinainte de 
creaţiune, este o anticreaţiune.  Creaţiunea înseamnă pământ plus suflare de viaţă, având ca 
rezultat sufletul viu; moartea sau anticreaţiunea înseamnă sufletul viu minus suflarea de viaţă, 
având ca rezultat ţărâna.   

Cuvântul „suflet” este folosit în Biblie de circa 1.600 de ori, dar niciodată nu se spune că ar fi 
nemuritor.  Nimic în fiinţa omenească nu este nemuritor; pentru a avea nemurirea, oamenii 
trebuie să o caute şi o vor primi la venirea Domnului Isus (Romani 2,7).  În Coloseni 2,8, suntem 
avertizaţi împotriva filosofiei păgâne.  Credinţa în nemurirea sufletului este de origine păgână, 
provenind de la babilonieni, egipteni, greci, romani etc.,  şi nu  este susţinută de Biblie, care 
spune clar că „sufletul care păcătuieşte, acela va muri” (Ezechiel 18,4.20).  În Matei 10,28, 
Hristos a arătat că  sufletul şi trupul vor fi distruse în gheenă; aceasta este o clară dovadă că 
sufletul nu este indestructibil, nu este nemuritor.  Dumnezeu a spus că, prin călcarea poruncii 
Sale, omul va muri; Satana a spus, din contra, că omul nu va muri (Geneza 2,16.17; 3,4).  
Credinţa în nemurirea sufletului este bazată pe această născocire a Satanei, pe care Isus l-a 
numit „tatăl minciunii” (Ioan 8,44).  La moarte, oamenii nu se duc nici în cer, nici în altă parte 
(Fapte 2,34), ci în mormânt, unde se odihnesc până la înviere.   

Tâlharului pocăit, Isus i-a promis o întâlnire când va veni în împărăţia Sa, nu imediat, nu la 
moarte (Luca 23,42.43; Ioan 19,31-33; 20,17).  Povestirea din Luca 16,19-31, despre un bogat şi 
săracul Lazăr, este o pildă, o istoririre populară care trebuie să fie interpretată; Isus a arătat prin 
ea că morţii nu pot fi ajutaţi cu nimic, pentru că felul cum e trăită această viaţă are consecinţe 
veşnice.  În Apocalipsa 6,9-11 (vezi şi Apocalipsa 20,4 şi Fapte 7,60), sufletele de sub altar 
înseamnă cei ce dorm în morminte, pământul fiind altarul pe care s-a adus marea jertfă 
mântuitoare; cei amintiţi acolo au fost martiri, a căror cauză cere dreptate şi Dumnezeu o va 
face în curând.  Haina albă primită de ei în timp ce încă dorm în morminte este reabilitarea lor 
în faţa opiniei publice mondiale prin Reformaţiune, care a arătat că ei nu au fost şarlatani, ci 
martiri, eroi ai credinţei creştine.  

Înţelegerea corectă a învăţăturii biblice despre viaţă şi moarte ne scuteşte de mari rătăciri, mai 
ales de cursa spiritismului, care este lucrarea lui Satana.  Nemurirea se poate obţine numai prin 
Hristos, la revenirea Sa glorioasă (Ioan 11,25.26).  Prin jertfa Sa mântuitoare, Domnul Isus 
Hristos a pregătit şi a garantat  pentru cei credincioşi moştenirea nemuririi (2 Timotei 1,9.10).   
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C. DIAPOZITIVE (SLIDES) PENTRU PROIECTOR 

(01) EXISTĂ VIAŢĂ DINCOLO DE MORMÂNT?  RĂSPUNDE BIBLIA!  Pastor Ştefan Radu 

(02) NEMURIRE NATURALĂ?  (titlul temei II) 

(03) Nemurirea este calitatea de a exista la infinit în stare vie şi conştientă.  Biblia ne spune că 
numai Dumnezeu este nemuritor:  

(04) „A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu să fie 
cinstea şi slava în vecii vecilor!  Amin!”  (1 Timotei 1,17)  

(05) „Să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină, până la arătarea Domnului nostru Isus 
Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi 
Domnul domnilor, singurul care are nemurirea . . .” (1 Timotei 6,14-16). 

(06) Afirmaţia că numai Dumnezeu are nemurirea este adevărată despre toate cele trei 
Persoane ale Dumnezeirii.   

(07) Mântuitorul a zis: „Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa 
în Sine” (Ioan 5,26).   

(08) Unii cred că acest text vrea să spună că Isus a primit viaţa de la Tatăl, deci El Însuşi nu ar fi 
izvor de viaţă.  

(09) În niciun caz!  Este vorba de timpul petrecut de Fiul lui Dumnezeu pe pământ ca Mesia, 
timp în care a acceptat de bună voie limitările proprii fiinţelor omeneşti.   

(10) În această stare, El a primit de la Tatăl prerogativa de a da viaţă, cum s-a văzut în învierile 
efectuate de El.  

(11) În existenţa Sa din eternitate însă, Cuvântul nu a avut niciun fel de limitări.   

(12) De altfel, El a spus:                                                                                                                                                    
„Eu sunt calea, adevărul şi viaţa” (Ioan 14,6).                                                                                                                  
„Eu sunt învierea şi viaţa” (Ioan 11,25). 

(13) El a fost viaţa, izvor de viaţă, Creator, ca şi Tatăl şi Duhul Sfânt, din veşnicie.  

(14) A fost la fel chiar aici pe pământ, datorită înzestrării cu această putere de către Tatăl Său.   

(15) Nu există nemurire naturală în fiinţele create.  Acestea au viaţă împrumutată, primind 
nemurirea de la Creatorul lor.       

(16) Dar ele pot muri.  Orice creatură poate muri, chiar îngerii pot muri şi unii din ei, a treia 
parte, vor muri.   
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(17) Iată ce zice Scriptura: „Căci, dacă nu i-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a 
aruncat în adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată 
. . .” (2 Petru 2,4).   

(18) „El i-a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii 
care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa” (Iuda 6).   

(19) „Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre” (Romani 16,20).  

(20) Nu există nimic nemuritor în om, moartea este o oprire totală, de 100%.    

(21) Dumnezeu l-a avertizat pe Adam: „. . . în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit” 
(Geneza 2,17, ultima parte).   

(22) Tu vei muri.  Când zicem tu, ne referim la întreaga persoană.  Dumnezeu nu a zis: „Va muri 
o parte din tine!”  Tu vei muri!  

(23) Şi aşa a fost: „Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi 
a murit” (Geneza 5,5).  El a murit!  

(24) Moartea este încheierea vieţii, aşa cum bine o spun anunţurile funebre româneşti:                                
X a încetat din viaţă.                                                                                                                                                                         
Y s-a stins din viaţă.                                                                                                                                                                 
Z a trecut în nefiinţă.   

(25) Este exact ce a vrut Dumnezeu să spună când l-a avertizat pe Adam: „. . . vei muri!”  
Aceasta însemna: „Vei înceta din viaţă!”  „Te vei stinge din viaţă!”  „Vei trece în nefiinţă!” 

(26) Solomon se referă la acest sfârşit, în Eclesiastul 12,7, astfel: „. . . până nu se întoarce ţărâna 
în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.”   

(27) Dumnezeu „i-a dat” lui Adam şi îi dă fiecărui om suflarea de viaţă sau duhul de viaţă; în 
momentul morţii, El retrage ce a dat.   

(28) Să contemplăm din nou textul din Geneza 2,7: „Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din 
ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.”  
Aceasta este descrierea creării omului. 

(29) În Geneza 3,19, Dumnezeu a zis: „În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei 
întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”  Aceasta 
este descrierea morţii omului.   

(30) Moartea este o întoarcere:   pământ  existenţă vie  pământ.     

(31) S-a pus adesea întrebarea: omul a fost creat nemuritor sau muritor?  

(32) Dacă ar fi fost creat nemuritor, atunci ar avea deja nemurirea şi nu ar putea muri, dar noi 
vedem că moare.       
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(33) Sau a fost creat muritor?  Dacă da, atunci moartea ar fi opera lui Dumnezeu şi El ar fi 
răspunzător de faptul că omul moare.   

(34) Cred că răspunsul corect este: Dumnezeu l-a creat pe om cu posibilitatea de a fi nemuritor, 
dacă ascultă de porunca Sa, sau de a fi muritor, dacă violează acea poruncă.  

(35) Nu în felul cum a fost creat consta nemurirea sau murirea omului, ci în alegerea făcută de 
acesta.    

(36) Cuvântul „suflet” este folosit în Biblie de circa 1.600 de ori, dar niciodată nu se spune că ar 
fi nemuritor.   

(37) Am văzut că Biblia spune despre Dumnezeu că este „singurul care are nemurirea” (1 
Timotei 6,16).  

(38) Pentru a dobândi nemurirea – nemurirea derivată, împrumutată – oamenii trebuie să o 
caute, aşa cum a spus Pavel în Romani 2,7:    

(39) „Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi 
nemurirea.”  

(40) Credinţa în nemurirea sufletului nu este de origine creştină, nu este promovată de Biblie, ci 
a fost preluată din păgânism, adică de la babilonieni, egipteni, greci, romani etc.  

(41) Orice trib omenesc are această credinţă a supravieţuirii duhurilor celor decedaţi, mulţi fiind 
torturaţi de teama reîntoarcerii acestora pentru a le face rău.   

(42) Cuvântul lui Dumnezeu zice: „Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.”  Aşa se încheie 
versetul 4 şi aşa începe versetul 20 din Ezechiel 18.   

(43) Isus a confirmat acest adevăr în Matei 10,28, ultima parte: „. . . temeţi-vă mai degrabă de 
Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.”   

(44) Pavel i-a avertizat pe creştinii din Colose: „Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia şi 
cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii şi nu după 
Hristos” (Coloseni 2,8). 

(45) Filosofia greacă antică, în special cea a lui Plato, susţinea dualismul trup/suflet, acestea 
separându-se la moarte, dat fiind că trupul este muritor, dar sufletul nemuritor.   

(46) Astfel, trupul este doar o colivie sau o închisoare a sufletului, de care este eliberat prin 
moarte.   

(47) Filosofia greacă despre trup/suflet a influenţat gândirea multor teologi creştini, în acest fel 
ideea nemuririi sufletului generalizându-se.  

(48) În Geneza 2,17, ultima parte, Dumnezeu a zis: „Vei muri negreşit!”                                                     
În Geneza 3,4, ultima parte, Satana a spus: „Hotărât, că nu veţi muri!”   
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(49) Noi pe cine credem?  Hristos a zis, în Ioan 8,44, ultima parte, că diavolul este „tatăl 
minciunii”.   

(50) Din nefericire, Eva l-a crezut pe tatăl minciunii şi nu pe Dumnezeul adevărului; oamenii 
continuă şi astăzi să-l creadă pe diavolul, considerând că morţii nu sunt chiar morţi, ci doar 
transferaţi într-o existenţă superioară.   

(51) Apostolul Petru a făcut precizarea că „David nu s-a suit în ceruri . . .” (Fapte 2,34, prima 
parte).   

(52) E clar că oamenii nu se duc în ceruri sau în altă parte, atunci când mor, sub nicio formă şi în 
nicio cantitate, ci rămân acolo unde îi punem, în mormânt, în criptă sau în cavou. 

(53) O experienţă tristă din viaţa lui David este speculată, în mod ciudat, de cei ce susţin 
transferarea la cer a morţilor credincioşi.   

(54) Amnon, primul fiu al lui David, a fost ucis de fratele său Absalom.  În 2 Samuel 13,39, 
suntem informaţi că „împăratul David a încetat să-l mai urmărească pe Absalom, căci se 
mângâiase de moartea lui Amnon.”          

(55) Zic unii cititori ai Bibliei: „Cum ar fi putut David să se simtă mângâiat, dacă nu ar fi ştiut că 
sufletul lui Amnon era în cer?”   

(56) Ciudată concluzie şi iată de ce:                                                                                                                 
(a) am văzut deja că oamenii nu se duc în cer după ce mor;                                                                                                        

(57) (b) chiar după credinţa populară, Amnon nu avea ce căuta în cer, pentru că păcătuise cu 
sora sa Tamar şi nu există niciun indiciu că s-ar fi pocăit; 

(58) (c) dacă siguranţa că Amnon era în cer i-a produs lui David mângâiere, el ar fi trebuit să se 
simtă mângâiat de la început şi nu să-l plângă;       

(59) (d) textul vrea să spună, de fapt, că durerea lui David s-a micşorat prin trecerea timpului (3 
ani), aşa cum poate experimenta oricine.   

(60) Mântuitorul a fost răstignit pe o cruce între doi tâlhari.  La un moment dat, unul din ei, 
văzând comportarea lui Isus, I s-a adresat cu următoarele cuvinte: „Doamne, adu-Ţi aminte de 
mine, când vei veni în împărăţia Ta!”  (Luca 23,42)    

(61) Răspunsul lui Hristos, potrivit cu traducerea lui Cornilescu, sună aşa: „Adevărat îţi spun că 
astăzi vei fi cu Mine în rai” (Luca 23,43).   

(62) Felul cum a tradus Cornilescu acest verset creează probleme; el a scris aşa pentru că se 
număra printre adepţii ideii că morţii nu sunt morţi.   

(63) Trebuie menţionat că, în textul grecesc, nu s-a folosit un corespondent al cuvântului 
românesc „că”.  O traducere exactă ar suna astfel: „Adevărat ţie spun astăzi cu Mine vei fi în 
paradis.”   
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(64) În manuscrisele greceşti ale Noului Testament, nu existau semne de punctuaţie, iar 
traducătorii au folosit aceste semne aşa cum au gândit ei că este corect.   

(65) Dacă punem virgula înaintea cuvântului „astăzi”, rezultă: „. . . îţi spun, astăzi vei fi cu Mine 
în rai”, adică în ziua aceea de vineri.   

(66) Dacă aşezăm însă virgula după cuvântul „astăzi”, rezultatul va fi: „. . . îţi spun astăzi, vei fi 
cu Mine în rai”.   

(67) Cel mai bine este să nu ne conducem după metoda virgulei, pentru că este arbitrară şi nu 
rezolvă nimic.   

(68) Este mult mai bine să ţinem cont de rugămintea tâlharului pocăit.  Ce I-a cerut el lui Isus?  
Nu să fie cu El în rai în ziua aceea!   

(69) El s-a rugat aşa: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în împărăţia Ta!”  

(70) Noi încă ne rugăm: „Vie împărăţia Ta!”  Acest eveniment este încă de domeniul viitorului. 

(71) Domnul a răspuns exact la rugăciunea care I-a fost adresată!   

(72) Apoi, tâlharul n-a murit în ziua aceea de vineri, de aceea soldaţii romani i-au zdrobit 
fluierele picioarelor, atât lui cât şi celuilalt tâlhar.   

(73) Aşa ni se spune în Ioan 19,31-33.  Dacă i-ar fi zdrobit capul, ar fi murit pe loc, dar i-au 
zdrobit picioarele, ca să nu poată fugi.   

(74) În fine, Isus nu S-a dus în cer în ziua aceea de vineri, aşa cum i-a spus El Mariei Magdalena a 
treia zi după crucificare, adică în ziua când a înviat:  

(75) „Nu Mă ţine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu.  Ci du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă 
sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru” (Ioan 20,17). 

(76) Un pasaj biblic care le dă unora ceva bătaie de cap este pilda bogatului şi a săracului Lazăr, 
din Luca 16,19-31, pe care o redau în întregime:   

(77) „Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in subţire şi în fiecare zi ducea o viaţă plină 
de veselie şi strălucire (19).  La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube” (20).   

(78) „Şi dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii 
veneau şi-i lingeau bubele (21).  Cu vremea, săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui 
Avraam.  A murit şi bogatul şi l-au îngropat” (22).   

(79) „Pe când era el în locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, l-a văzut de departe 
pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui (23)  

(80) şi a strigat: ‚Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi moaie vârful 
degetului în apă şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta’” (24).   
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(81) „,Fiule’, i-a răspuns Avraam, ‚adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune şi Lazăr 
şi-a luat pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit (25).   

(82) Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să 
treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată’” (26).   

(83) „Bogatul i-a zis: ‚Rogu-te, dar, părinte Avraame, să-l trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu 
(27); căci am cinci fraţi şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de 
chin’” (28).  

(84) „Avraam a răspuns: ‚Au pe Moise şi pe prooroci, să asculte de ei’ (29).  ‚Nu, părinte 
Avraame’, a zis el, ‚ci, dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi’” (30).   

(85) „Şi Avraam i-a răspuns: ‚Dacă nu-i ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar 
dacă ar învia cineva din morţi’” (31).    

(86) Să ţinem cont, mai întâi de toate, că aceasta este o pildă, iar pildele nu trebuie luate aşa 
cum apar la prima vedere, ci se interpretează.   

(87) Iată o altă pildă din Biblie, scrisă în 2 Cronici 25,18.19: „Şi Ioas, împăratul lui Israel, a trimis 
să-i spună lui Amaţia, împăratul lui Iuda:  

(88) ‚Spinul din Liban a trimis să-i spună cedrului din Liban: ‚Dă pe fiică-ta de nevastă fiului 
meu!’   

(89) Şi fiarele sălbatice din Liban au trecut şi au călcat în picioare spinul.  Tu te gândeşti că i-ai 
bătut pe edomiţi şi de aceea ţi se înalţă inima ca să te mândreşti.  

(90) Acum, stai mai bine acasă.  Pentru ce să stârneşti un rău care ţi-ar aduce pieirea ta şi a lui 
Iuda?’”   

(91) Spinul şi cedrul reprezentau oameni, iar Ioas a dat o astfel de explicaţie.   

(92) Adesea, se folosesc în predici scene imaginare şi oricine ştie că sunt imaginare, ca, de 
exemplu, următoarea:  

(93) Un om a murit şi s-a dus la cer, luând cu el un săculeţ cu aur.  La poarta cerului i s-a spus că 
nu se poate aduce nimic înăuntru.   

(94) Noul sosit a insistat, spunând că nu are mult bagaj, doar un săculeţ.  Îngerul s-a uitat în 
săculeţ şi a zis: „A, acolo tu ai pavaj!”  

(95) Mântuitorul a preluat o istorisire populară imaginară, pentru a le da oamenilor anumite 
învăţături.  Astfel, El i-a întâlnit pe oameni pe terenul lor.  

(96) Dacă luăm pilda bogatului şi a săracului Lazăr ca fapt real, dacă, deci, o interpretăm în mod 
literal, intrăm în mari încurcături şi anume:  
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(97) (a) Există comunicare între iad şi rai?                                                                                                        
(b) Are Avraam un sân atât de mare, încât să-i cuprindă pe toţi cei buni?                                                                    

(98) (c) Dacă da, atunci cum a reuşit bogatul, de la aşa distanţă, să-l identifice pe Lazăr din 
miliardele de indivizi?                                                                                                                                                      

(99) (d) Dacă morţii se duc dincolo fără trup, cum se face că ei au ochi, limbă, degete etc.? 

(100) Domnul Isus a folosit istorisirea aceea populară numai pentru a le transmite ascultătorilor 
anumite învăţături, printre care următoarele:      

(101) (a) Felul cum trăim viaţa aceasta are consecinţe veşnice.                                                                    
(b) Cei ce au murit nu mai pot fi ajutaţi cu nimic din această lume.   

(102) (c) După încheierea acestei vieţi, nu mai există nicio şansă de pocăinţă.                                                                           
(d) Dacă oamenii nu cred Biblia, nu vor crede nici chiar dacă ar veni la ei cineva dintre cei morţi 
ca să le vorbească. 

(103) Un alt caz, care se foloseşte ca „argument” pentru teoria nemuririi sufletului, este cel din 
Apocalipsa 6,9-11:  

(104) „Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră 
junghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră. 

(105) Ei strigau cu glas tare şi ziceau: ‚Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, 
zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?’   

(106) Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă şi li s-a spus să se mai odihnească puţină vreme, până 
se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca şi ei.” 

(107) Un text paralel este cel din Apocalipsa 20,4: „Şi am văzut nişte scaune de domnie şi celor 
ce au şezut pe ele li s-a dat judecata.  Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase tăiase capul, din 
pricina  

(108) mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi ale celor ce nu se închinaseră 
fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână.  Ei au înviat şi au împărăţit cu 
Hristos o mie de ani.”   

(109) În primul text, este vorba despre martiri: în al doilea, despre martiri şi despre nemartiri.   

(110) În al doilea caz, a avut loc prima înviere, învierea drepţilor, care au fost luaţi la cer.  Ioan 
vede acest eveniment, care era şi este încă viitor.   

(111) În ambele cazuri, Ioan „vede” suflete, deci sufletele nu sunt nici imateriale, nici invizibile.   

(112) Dar cum este posibil aşa ceva?  Aşa ospitalitate în cer?  Dumnezeu duce acolo nişte 
suflete şi le depozitează sub un altar!?   
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(113) Dacă dezbrăcăm pasajul de caracterul lui simbolic, ajungem la o serie de nonsensuri.  Să 
reluăm scena: suflete, altar, strigăte, odihnă, haină albă.  Ce înseamnă toate acestea?   

(114)  Altarul pe care Isus, Mielul lui Dumnezeu, a fost jertfit, este planeta Pământ.  Sub altar 
înseamnă sub pământ, în morminte.   

(115) Isus a fost sub altarul pământ din momentul când a fost înmormântat şi până în 
momentul când a înviat.  Şi martirii se află sub acest altar, sub pământ, în morminte.   

(116) Cum se face însă că martirii cer răzbunare?  Noi ştim că ei şi-au iubit vrăjmaşii şi s-au rugat 
pentru ei, ca Ştefan, în Fapte 7,60: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!”   

(117) Martirii sunt morţi, incapabili de vreo reacţie, gândire sau vorbire.  Totuşi, cauza lor cere 
dreptate, cere răzbunare.   

(118) Cain l-a ucis pe fratele său Abel, iar Dumnezeu l-a întrebat: „Ce ai făcut?  Glasul sângelui 
fratelui tău strigă din pământ la Mine” (Geneza 4,10).   

(119) Observaţi că nu Abel strigă, ci sângele lui, cauza lui, şi strigă din pământ, adică de sub 
altar, către Dumnezeu! 

(120) Haina albă dată martirilor în timp ce ei se odihnesc încă sub glie este reabilitarea lor în 
faţa opiniei publice mondiale.   

(121) Această reabilitare a fost făcută prin Reformaţiune, care a arătat adevărul despre 
credincioşii ucişi în evul mediu şi mai înainte, 

(122) anume că ei nu erau eretici, rătăciţi, periculoşi, duşmani ai creştinismului, ci adevăraţi 
slujitori ai lui Dumnezeu, eroi. 

(123) Ne întrebăm, probabil, la ce foloseşte această constatare cu privire la caracterul muritor 
al fiinţelor omeneşti, dacă acest efort slujeşte la ceva.  

(124) Fără îndoială că slujeşte.  La ce?  În primul rând, pentru că, atunci când vorbim despre 
viaţă şi moarte, trebuie să credem numai învăţătura biblică şi nimic altceva.   

(125) Apoi, convingerea că morţii nu sunt morţi, ci continuă să trăiască şi după deces, este baza 
spiritismului, despre care vom studia în altă seară.   

(126) Satana comunică în mod subtil cu oamenii şi-i duce pe calea pierzării.  Acest pericol nu 
există pentru cei care ştiu cu claritate şi siguranţă că morţii sunt inconştienţi până la înviere.   

(127) Nemurirea se poate obţine numai prin Hristos.  În conversaţia Sa cu Marta înainte de 
învierea lui Lazăr, Hristos a zis: 

(128) „Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi” (Ioan 11,25, ultima parte).   

(129) Aceasta înseamnă: cine crede în Mine, chiar dacă va fi cazul să treacă prin mormânt, 
cândva va fi readus la viaţă şi va trăi.   
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(130) „Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată” (Ioan 11,26).   

(131) Cu alte cuvinte, va veni timpul când individul respectiv va intra în faza nemuririi şi atunci 
nu va muri niciodată.   

(132) În Romani 6,23, Pavel a spus că „plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui 
Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”   

(133) Aici este vorba despre moarte şi viaţă: moartea veşnică este plata păcatului, iar viaţa 
veşnică este darul lui Dumnezeu în Hristos.  

(134) Cum viaţa veşnică şi moartea veşnică se exclud reciproc, nimeni nu le poate avea pe 
amândouă.   

(135) A trăi veşnic, chiar în foc, înseamnă viaţă veşnică, dar Dumnezeu nu a promis o astfel de 
viaţă veşnică.   

(136) Prin jertfa Sa, Hristos a deschis pentru noi porţile eternităţii: „El ne-a mântuit şi ne-a dat o 
chemare sfântă,  

(137) nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos 
Isus, înainte de veşnicii, dar care a fost descoperit acum,  

(138) prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină 
viaţa şi neputrezirea prin evanghelie” (2 Timotei 1,9.10).   

(139) TEMA URMĂTOARE: REDUCERE LA ABSURD  

D.  MICROSINTEZĂ 

definiţia nemuririi; numai Dumnezeu are nemurirea; fiinţele create nu au nemurirea în sine, ele 
pot muri; chiar îngerii pot muri; moartea este oprire totală; tu vei muri = întreaga fiinţă; 
anunţuri funebre româneşti; moartea ca întoarcere; omul – creat nemuritor sau muritor; 
cuvântul „suflet” în Biblie; nemurirea trebuie căutată; originea păgână a ideii de nemurire a 
sufletului; sufletul poate muri; Coloseni 2,8 – pericolul filosofiei; pătrunderea în creştinism a 
antropologiei păgâne greceşti; Satana L-a contrazis pe Dumnezeu în Eden; oamenii îl cred pe 
tatăl minciunii; Lazăr nu a fost chemat din cer; David nu s-a suit în ceruri; oameni care au fost 
luaţi la cer; Isus vine însoţit de îngeri, nu de spirite umane; moarta din Colentina; rătăcirea 
botezului pentru cei morţi; morţi în greşeli, evanghelia vestită celor morţi; David şi fiul său 
Amnon; tâlharul pocăit; pilda bogatului şi a săracului Lazăr; fabula cu greierele şi furnica; omul 
cu sacul plin cu aur; sufletele de sub altar; la ce foloseşte cunoaşterea acestei tematici; 
nemurirea numai în Hristos; moartea veşnică nu este viaţă veşnică; Isus a nimicit moartea  
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TEMA NUMĂRUL 3                                                                                                                                
REDUCERE LA ABSURD 

A. STUDIUL COMPLET 

Argumentul apagogic sau al reducerii la absurd se foloseşte în logică şi în logica matematică 
pentru a demonstra absurditatea contrariului.  E un procedeu străvechi, care a fost folosit mult 
de matematicianul grec Euclid.  Un exemplu: două drepte paralele nu se întâlnesc niciodată.  Să 
presupunem însă că s-ar întâlni şi să vedem ce s-ar întâmpla atunci: ar fi încălcată regula cutare 
şi cutare şi cutare . . ., deci nu este adevărat că se pot întâlni. 

Aplicând argumentul apagogic sau metoda reducerii la absurd la învăţătura despre viaţă şi 
moarte, vom vedea care sunt rezultatele.  Mai exact, dacă admitem părerea populară că 
oamenii continuă să trăiască şi să acţioneze după moarte, atunci foarte multe texte biblice 
trebuie să fie înlăturate.  Biblia va fi mutilată într-un mod îngrozitor.  Să vedem care texte 
biblice vor fi afectate.   

„Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri, dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nicio răsplată, 
fiindcă până şi pomenirea li se uită.  Şi dragostea lor şi ura lor şi pizma lor de mult au şi 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!”  (Eclesiastul 9,5.6.10) 

Textul este foarte clar şi anume, în moarte avem: 

cunoştinţă – zero, 

simţire – zero.    

Când creierul este mort, nicio funcţie a lui nu poate continua.   

„Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.  Suflarea lor trece, se întorc 
în pământ şi, în aceeaşi zi, le pier şi planurile lor” (Psalmul 146,3.4).  

„De ajung fiii lui la cinste, el nu ştie nimic, de sunt înjosiţi, habar n-are” (Iov 14,21).  

„Cum se risipeşte norul şi trece, aşa nu se va mai ridica cel ce se pogoară în locuinţa morţilor!”  
(Iov 7,9) 

„Căci numărul anilor mei se apropie de sfârşit şi mă voi duce pe o cărare de unde nu mă voi mai 
întoarce” (Iov 16,22).   

Nimeni nu trebuie să se teamă de terorismul duhurilor morţilor, acestea nu se mai întorc, căci, 
practic, sunt inexistente din clipa morţii. 

„Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii” (Psalmul 
115,17).  
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„Oare pentru morţi faci Tu minuni?  Sau se scoală morţii să Te laude?  Se vorbeşte de bunătatea 
Ta în mormânt şi de credincioşia Ta în adânc?  Sunt cunoscute minunile Tale în întuneric şi 
dreptatea Ta în ţara uitării?”  (Psalmul 88,10-12) 

„Ziceam: ‚Nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul, în pământul celor vii, nu voi mai vedea pe 
niciun om în locuinţa morţilor!’ . . .  Căci nu locuinţa morţilor Te laudă, nu moartea Te măreşte 
şi cei ce s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta.  Ci cel viu, da, cel viu Te 
laudă, ca mine astăzi” (Isaia 38,11.18.19). 

Toate aceste texte, care susţin inconştienţa şi insensibilitatea morţilor, exclud ideea că ei sunt 
nemuritori.  Nimic din ei nu călătoreşte la cer, altfel ar fi de neconceput ca acolo ei să nu-L 
laude pe Domnul.                                                                                                      

Singura soluţie pentru moarte este învierea.  În timp ce nu ştie nimic despre un suflet 
nemuritor, Biblia vorbeşte foarte mult despre înviere şi vom avea o temă întreagă despre 
aceasta.  Nu există viaţă între moarte şi înviere.  Cele două teze, nemurirea sufletului şi 
învierea, se exclud una pe alta – ele nu pot fi armonizate.   

Eclesiastul 12,7 spune că duhul se întoarce la Dumnezeu, care l-a dat.  Nu se face nicio precizare 
cum că numai duhurile celor buni; Dumnezeu le-a dat tuturor viaţa şi le-o retrage tuturor.  Nu 
există două direcţii în care duhurile oamenilor s-ar retrage, ci una singură, Dumnezeu le retrage, 
în sensul stingerii scânteii vieţii.                                                                                                       

Atunci când mor, oamenii nu se duc nici în paradis, nici în iad sau în purgatoriu, nu se duc în 
nirvana şi nu trec printr-o proces de reîncarnare.  Ei merg la odihnă.  Ei dorm în mormintele 
unde sunt puşi.   

Biblia declară de 53 de ori că moartea este un somn, din care oamenii vor fi treziţi numai prin 
înviere.  Iată unele dintre aceste texte:                                                                                                                           

„Dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morţii” (Psalmul 13,3).                                                                                                
„Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică şi alţii pentru 
ocară şi ruşine veşnică” (Daniel 12,2).                                                                                                                 
„Când a ajuns Isus în casa fruntaşului sinagogii şi când i-a văzut pe cei ce cântau din fluier şi 
gloata bocind, le-a zis: ‚Daţi-vă la o parte, căci fetiţa n-a murit, ci doarme!’”  (Matei 9,23.24)                                                                                                                                                              
„După aceea, S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă 
în viaţă, iar unii au adormit” (1 Corinteni 15,6).                                                                                                               
„Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre 
şi, prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi” (1 Corinteni 15,17.18).                                                 

„Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi” (1 Corinteni 15,51).                                        
„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 
îi 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” (1 Tesaloniceni 4,13-15).                                                                                                                                                
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„După aceste vorbe, le-a zis: ‚Lazăr, prietenul nostru, doarme, dar Mă duc să-l trezec din somn.’ 
. . .  Atunci, Isus le-a spus pe faţă: ‚Lazăr a murit’” (Ioan 11,11.14).                                                    
„Apoi, a îngenunchiat şi a strigat cu glas tare: ‚Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!’  Şi, 
după aceste vorbe, a adormit” (Fapte 7,60).                                   

Asemănări între somnul morţii şi cel fiziologic: totală necunoştinţă de ce se întâmplă împrejur, 
imposibilitate de a conversa cu cei treji, imposibilitate de a întreprinde vreo acţiune.  

Deosebiri: în somnul fiziologic, corpul este încă viu şi multe funcţii ale lui continuă la scară 
redusă; se produc vise şi individul se poate trezi singur sau poate fi trezit de factori de mediu, în 
timp ce somnul morţii înseamnă încetarea completă a tuturor activităţilor fiziologice, nu mai 
este posibilă nicio mişcare, nu există vise, niciun factor de mediu nu poate produce trezirea, iar 
corpul se descompune.                                                                                             

Dacă moartea, aşa cum am văzut din Scripturile sfinte, este o totală încetare a vieţii, cu toate 
manifestările ei, atunci este inutil să mai arătăm că acţiunile următoare sunt imposibile: 

– comunicări cu cei morţi,                                                                                                                             
– reîncarnare,                                                                                                                                                     
– călătorie la cer sau la iad după moarte. 

Biblia susţine că morţii se transformă în ţărână: „În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, 
până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei 
întoarce” (Geneza 3,19).  Acolo, în acea formă, rămâne până când va interveni Dumnezeu.   

Se vorbeşte mult în zilele noastre despre aşa-numitele experienţe din apropierea morţii (EAM).  
În ziua de 15 ianuarie 2009, la orele 6,50 p.m., un avion ale cărui motoare au fost scoase din 
funcţiune datorită impactului cu un stol de păsări a reuşit să coboare în siguranţă pe râul 
Hudson din New York, acelaşi oraş de unde avionul decolase.  Pilotul Chesley B. Sullenberger a 
avut o extraordinară prezenţă de spirit şi, fiţi siguri, mâna lui Dumnezeu a fost la lucru.  Toţi cei 
peste 150 de călători şi membri ai echipajului au scăpat cu viaţă.  Vă puteţi însă imagina prin ce 
spaime au trecut; a fost, cu adevărat, o experienţă din apropierea morţii. 

Cele pe care le pretind însă anumite persoane, cum că ar fi ieşit din trup şi, plutind pe tavan,     
s-ar fi uitat în jos spre trup, pot avea una dintre următoarele trei explicaţii:                                                          

(01) ele nu sunt deloc experienţe, ci pure invenţii;                                                                                             
(02) sunt halucinaţii, adică activităţi aberante ale creierului în stare de inconştienţă;                                       
(03) sunt intervenţii satanice. 

Aşa cum, în timpul somnului fiziologic, creierul rulează anumite imagini din trecut şi le combină 
sau creează altele noi, în general bizare, producând visele, tot aşa, în stare de leşin, fenomene 
identice pot avea loc, deoarece creierul nu este mort.  Halucinaţiile sunt cauzate de insuficienţa 
oxigenului în creier.  Într-un experiment, doctorul Ladis Meduna a administrat unui pacient 30% 
bioxid de carbon şi 70% oxigen.  Ulterior, pacientul a declarat: „Mă simţeam (o percepţie) ca şi 
când priveam în jos spre trupul meu, iar eu eram undeva în spaţiu. . . .  Simţeam un soi de 
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detaşare.”  (Din Global Evanghelism, Faith for Today, Hope for Tomorrow/Credinţă pentru 
astăzi, nădejde pentru mâine, 2004, Lecţia 15, „Dezlegarea misterului morţii”)                                       
 
Dacă cineva este lovit cu un par în cap şi leşină, nu ştie ce se întâmplă cu el, iar când îşi revine 
nu-şi aminteşte accidentul.  Dacă însă, fiind în stare de leşin, e lovit din nou şi din nou aşa încât 
moare, mulţi cred că atunci ştie foarte multe lucruri şi că poate să le furnizeze celor vii 
informaţii preţioase.  Nimic mai absurd şi mai ridicol!                                                  
 
În Psalmul 16,10, David a scris: „Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui 
ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea.”  Am văzut la tema numărul 1 că termenul ebraic 
nephesh (referindu-se la ce a rezultat după ce Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna pământului 
şi a suflat în nările lui suflare de viaţă, în româneşte tradus prin „suflet viu”), s-a folosit şi în 
cazul cadavrelor, de exemplu în Numeri 5,2, „atingerea de un mort”, însemnând, textual, „suflet 
mort” sau nesuflet, corp neînsufleţit.                                                                                                                                                                                                                                  
 

Astfel, David se referă la omul mort pus în mormânt, un suflet mort, exprimându-şi încrederea 
că Dumnezeu nu-l va lăsa acolo.  Cuvintele psalmistului au fost preluate de Petru în predica sa 
din Ziua Cincizecimii şi aplicate la Domnul Isus Hristos, care chiar nu a fost lăsat în locuinţa 
morţilor, ci a fost readus la viaţă (vezi Fapte 2,27).  Termenul grecesc pentru locuinţa morţilor 
este hades şi corespunde ebraicului sheol.                                                 
 

Capitolul 11 al Epistolei către Evrei este o lungă listă de oameni ai credinţei.  În încheierea 
capitolului, scriitorul zice: „Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au 
primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să 
n-ajungă ei la desăvârşire fără noi” (versetele 39 şi 40).  Aceştia erau printre cei mai 
proeminenţi slujitori ai lui Dumnezeu din veacurile precedente şi, totuşi, se spune despre ei că 
nu au primit răsplata credincioşiei lor.  Nu încă.  Aceasta era şi este încă de domeniul viitorului, 
când toţi credincioşii vor fi răsplătiţi simultan.                                                       
 
La fel reiese şi din cuvintele Mântuitorului din Matei 25,31-46, unde se arată răsplata pozitivă şi 
răsplata negativă.  Cei care au făcut binele aşa cum l-a detaliat Isus, vor primi, repet, toţi odată, 
chemarea: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia care v-a fost pregătită de 
la întemeierea lumii” (versetul 34).  Din contra, cei ce nu au făcut binele aşa cum l-a detaliat 
Isus, vor fi respinşi: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit 
diavolului şi îngerilor lui!”  (Versetul 41).  Unii sunt chemaţi şi binecuvântaţi, în bloc, alţii sunt 
alungaţi şi blestemaţi, tot în bloc.  Atât binecuvântarea, cât şi pedepsirea, se aplică tuturor celor 
din categoria respectivă, situaţi la dreapta sau la stânga Mântuitorului.  Concluzia din versetul 
46 este: „Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa 
veşnică.”    
 
În pasajul despre venirea Domnului din 1 Tesaloniceni 4,13-18, întâlnim declaraţia următoare a 
apostolului: „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” (versetul 15).   
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În Evrei 11,39.40, ni se spune despre cei adormiţi că nu au primit răsplata înaintea celor vii, iar 
în 1 Tesaloniceni 4,15, se face precizarea că sfinţii vii nu vor fi răsplătiţi înaintea celor ce 
urmează a fi înviaţi.  Versetele 16 şi 17 o spun în mod desluşit: „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-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi, astfel, vom fi totdeauna cu Domnul.”   

În Evrei 11,4, se spune despre Abel: „Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună 
decât Cain.  Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui.  
Şi, prin ea, vorbeşte el încă, măcar că este mort.”  Adică, Abel a adus o jertfă prin care el 
„vorbeşte încă, măcar că este mort.”  Ceea ce înseamnă că ar fi de aşteptat să nu vorbească, 
pentru că este mort; totuşi, jertfa lui a rămas ca mărturie grăitoare despre faptul că el a fost 
acceptat de Dumnezeu.  Morţii nu vorbesc!!! 

Solomon declară în Eclesiastul 3,18-20: „Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai 
pentru oameni, ca să-i încerce Dumnezeu şi ei înşişi să vadă că nu sunt decât nişte dobitoace.  
Căci soarta omului şi a dobitocului este aceeaşi, aceeaşi soartă au amândoi: cum moare unul, 
aşa moare şi celălalt, toţi au aceeaşi suflare şi omul nu-l întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul 
este deşertăciune.  Toate merg la un loc; toate au fost făcute din ţărână şi toate se întorc în 
ţărână.” 

Nu încape îndoială că omul îl întrece cu mult pe dobitoc; între oameni şi animale sunt deosebiri 
colosale.  Iată cum au fost create fiinţele vii din ape, din văzduh şi de pe pământ: „Dumnezeu a 
zis: ‚Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea 
cerului.’  Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună 
apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei.  Dumnezeu a văzut că 
erau bune” (Geneza 1,20.21).  „Dumnezeu a zis: ‚Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, 
vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor.’  Şi aşa a fost.  Dumnezeu a făcut fiarele 
pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor.  
Dumnezeu a văzut că era bune” (versetele 24 şi 25).                                                                                                                                                                                                

În cazul necuvântătoarelor, metoda de creare a fost prin cuvânt: „Căci El zice şi se face, 
porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă” (Psalmul 33,9).  Când a fost vorba de crearea omului, 
parte bărbătească şi parte femeiască, Dumnezeu i-a făcut după chipul şi asemănarea Sa şi a 
acţionat nu prin cuvânt, ci cu mâinile Sale (vezi Geneza 1,26.27; 2,21.22).                                  

Dar nu numai din punctul de vedere al genezei le întrece omul pe dobitoace; el este o fiinţă 
raţională, înzestrată cu conştiinţă şi răspundere morală.  Omul are un viitor dincolo de moarte, 
când Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele sale.  

Totuşi, distingem un aspect în care nu există nicio deosebire între om şi animale şi anume, 
încetarea din viaţă.  Fenomenul morţii se produce la fel atât la oameni, cât şi la animale.  Ar 
însemna atunci că, dacă din om iese şi se duce în altă parte a universului o entitate invizibilă, 
imponderabilă şi nemuritoare, indiferent cum ar numi-o oamenii, acelaşi lucru ar trebui să aibă 
loc şi în cazul animalelor.  Unde se duc duhurile animalelor?  Nicăieri, se dezintegrează, ca şi în 
cazul oamenilor; Dumnezeu Îşi retrage suflarea de viaţă. 
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Această similaritate este confirmată şi în Psalmul 104,25-29: „Iată marea cea întinsă şi mare: în 
ea se mişcă nenumărate vieţuitoare, mici şi mari.  Acolo, în ea, umblă corăbiile şi în ea este 
leviatanul acela, pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei.  Toate aceste vieţuitoare Te 
aşteaptă, ca să le dai hrana la vreme.  Le-o dai Tu, ele o primesc; Îţi deschizi Tu mâna, ele se 
satură de bunătăţile Tale.  Îţi ascunzi Tu faţa, ele tremură; le iei Tu suflarea, ele mor şi se întorc 
în ţărâna lor.” 

În timpul potopului, s-a produs o anihilare totală a vieţuitoarelor din afara corabiei: „Şi a pierit 
orice făptură care se mişca pe pământ, atât păsările cât şi vitele şi fiarele, tot ce se târa pe 
pământ şi toţi oamenii.  To ce răsufla, tot ce avea suflare de duh 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: au fost nimicite de pe pământ.  N-a 
rămas decât Noe şi ce era cu el în corabie” (Geneza 7,21-23). 

Biblia este cel mai bun comentariu al ei.  Deşi am făcut uz de termeni ebraici şi greceşti, nu este 
neapărată nevoie de cunoaşterea acestor limbi pentru a înţelege Cuvântul lui Dumnezeu.  O 
descoperire valoroasă este că niciun adevăr vital nu apare în Biblie într-un singur loc.  De 
exemplu, adevărul despre cea de a doua venire a Mântuitorului este atât de frecvent în Noul 
Testament, încât e menţionat în medie în fiecare al 25-lea verset.              

Folosindu-ne de o concordanţă sau, pur şi simplu, de cunoştinţele personale acumulate prin 
studiu sârguincios al Bibliei, trebuie să punem laolaltă şi să cercetăm toate textele care se 
referă la un anumit subiect.  Nu încape îndoială că există în Biblie şi texte greu de înţeles; chiar 
apostolul Petru avea probleme cu unele dintre ele când a scris despre epistolele apostolului 
Pavel că „în ele sunt unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le 
răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor” (2 Petru 3,16). 

O regulă importantă este aceea că textele greu de înţeles trebuie să fie cercetate în lumina 
celor înrudite care sunt desluşite şi nicidecum invers.  Când întreaga Biblia a lămurit problema 
stării omului în moarte, ar fi de neconceput ca un text izolat să răstoarne totul.  Pentru orice 
text, mai ales când este dificil, trebuie să aplicăm regula contextului general.  Adică acel text 
dificil nu are voie să contrazică restul Scripturii, ci e obligat să ţină cont de el. 

Diavolul I-a sugerat lui Isus să Se arunce de pe templu, „căci că este scris”, a zis el (Matei 4,5-7; 
cuvintele citate sunt din versetul 6), aducînd în discuţie textul din Psalmul 91,11.12, pe care nici 
nu l-a citat corect.  Răspunsul Mântuitorului a fost sugestiv pentru noi toţi: „De asemenea este 
scris: ‚Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău’” (versetul 7).  Ceea ce înseamnă: da, este scris 
aşa, dar ţine cont de faptul că mai este scris şi altceva, în altă parte a Scripturii.  Nu te crampona 
de un text, ţine cont de toate. 

Cred că între lucrurile greu de înţeles din scrierile lui Pavel, ca să folosim caracterizarea făcută 
de Petru, sunt şi următoarele expresii şi afirmaţii: „nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul 
acesta, ci să fim îmbrăcaţi cu trupul celălalt peste acesta” (2 Corinteni 5,4), „acasă în trup . . . 
departe de Domnul” (versetul 6), „să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul” 
(versetul 8), „în trup . . . fără trup” (2 Corinteni 12,2.3), „să mă mut şi să fiu împreună cu 
Hristos” (Filipeni 1,23), „să rămân în trup” (versetul 24).   
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Cum procedăm?  Cum le înţelegem?  În prelungirea tuturor celor învăţate până aici.  Încheierea 
cursei vieţii de credinţă nu este urmată de o imediată transferare în cer, dar pauza ce urmează 
este irelevantă, câtă vreme individul decedat nu o percepe, ci are ulterior impresia unei 
continuităţi.  Când va veni Domnul, credincioşii vor fi pe veci cu El şi vor fi răsplătiţi.  El S-a dus 
să pregătească locuri şi apoi vine să-i ia acolo.  Nimic înainte de aceea, dar o anestezie totală 
numită moarte poate fi.   

Eu m-am bucurat de o sănătate excelentă, cea mai mare parte din viaţa mea, slavă Domnului.  
Totuşi, în martie 2007, aflându-mă pentru o evanghelizare în Madrid, împreună cu soţia mea, 
am simţit o durere în partea dreaptă a abdomenului, jos, şi am văzut o mică umflătură.  Soţia 
mea a zis: „Este hernie!”  Hernie?  De unde?  Nu-mi aduceam aminte ce ar fi putut-o pricinui.  
Am mers la operaţie, care a avut loc în ziua de 30 aprilie 2007.  Câteva ore am stat la policlinică 
şi apoi m-a dus soţia acasă.  Pe patul de operaţie, asistenta mi-a pus o mască mică pe nas şi a 
zis: „Vă dăm puţin oxigen!”  Nu a fost exigen!  După 1-2 secunde, am fost dus.  În secunda 
„următoare”, m-am trezit.  Chirurgul a zis: „Noi am terminat!”  „Ce?  Când?”  am întrebat eu 
uimit.  Operaţia durase 45 de minute; nu am simţit nimic, nu ştiam nimic, parcă am adormit şi 
m-am trezit: o secundă şi alta.  Şi nu eram mort.   

Nu e nicio catastrofă să mori, dacă eşti în pace cu Dumnezeu.  Închizi şi deschizi ochii, aşa ţi se 
pare, pentru că nu ştii nimic, iar între timp pot să fi trecut zeci de ani, sute, mii în alte cazuri. 

Un baptist român din oraşul Atlanta, Statele Unite, l-a întrebat pe un adventist, pe nume Aurel 
Negru, cândva la începutul anilor 1990: „Dumneata crezi că tatăl meu este în cer?”  „Cum a 
ajuns acolo?”  l-a întrebat Aurel Negru.  Ce răspuns aş fi dat eu: „Nu l-am cunoscut pe tatăl 
dumneavoastră, dar ştiu unde este tatăl meu, este acolo unde l-am pus când l-am înmormântat, 
în ziua de 22 iunie 1980, în cimitirul oraşului Piteşti.  De acolo, Dumnezeu îl va învia.  Precis nu 
este încă în cer, pentru că nu a venit învierea.  Dacă, aşa cum a afirmat Petru în Fapte 2,34, 
‚David nu s-a suit în ceruri’, atunci nici tatăl meu nu s-a suit.”   

Dacă morţii sunt vii, atunci, pe 22 iunie 1980, noi, familia, am înmormântat un om viu; noi toţi 
ar fi trebuit să fim arestaţi pentru această crimă monstruoasă; nu numai atât, dar şi medicul 
care a semnat certificatul de deces ar fi trebuit să fie arestat, pentru că a săvârşit o fraudă, 
scriind că un om era mort, când, de fapt, era viu.  Absurd!  Tatăl meu era mort, el doarme 
somnul morţii şi-l va dormi atât timp cât a hotărât Dumnezeu. 

De ce-l plâng membrii familiei pe un credincios decedat?  De ce nu se bucură mai degrabă?  De 
ce nu sunt consecvenţi, apreciind „promovarea” pe care Dumnezeu a operat-o în dreptul 
persoanei dragi, când ei cred așa? 

La începutul anilor 1950, o credincioasă de altă orientare, care credea în nemurirea morţilor, o 
asista pe o coreligionară care era pe punctul de a se stinge din viaţă.  Cuvintele ei de mângâiere 
erau: „Curaj, imediat eşti sus, adică hop în cer!”  Există expresii complet nebiblice şi, totuşi, de 
largă circulaţie între unii cititori ai Bibliei: „s-a dus la Dumnezeu”, „l-a luat Domnul”, „s-a dus 
acasă” etc.  Absurd!   
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Să admitem, din nou prin absurd (argumentul apagogic), că, într-adevăr, credincioşii adevăraţi 
se duc în cer imediat ce respiraţia lor a încetat.  Ce fericire pot avea ei acolo privind în jos la cei 
rămaşi în urmă, fiinţe dragi care continuă să se lupte cu necazurile şi cu ispitele?  Nu este mult 
mai bine să se ducă acolo toţi odată, aşa cum a programat Dumnezeu? 

În toamna anului 1994, Susan Smith, o femeie tânără din Carolina de Sud, Statele Unite, fără 
soţ, dar având doi băieţi preşcolari, s-a hotărât să se scape de ei de dragul unui amant.  I-a 
aşezat în maşină pe banca din spate (în America nici nu este voie altfel!) şi i-a legat cu centurile.  
A pornit maşina şi s-a apropiat încet de un lac, apoi, nu ştiu cum a reuşit să coboare brusc din 
maşină şi să o lase să continue deplasarea până în lac.  Maşina s-a umplut cu apă şi amândoi 
băieţii s-au înecat.  Imediat după aceea, s-a dus la cel mai apropiat post de poliţie şi s-a plâns că 
i s-au furat copiii.  Poliţiştii americani au experienţă şi au o practică: până una alta îl bănuiesc pe 
reclamant.  Nu au crezut-o pe Susan Smith şi ea, nu ştiu cum, în scurtă vreme a spus adevărul.  
A fost arestată, judecată, condamnată la ani grei de închisoare.  M-a şocat ce a spus ea la un 
interviu: „Acum, eu ştiu că băieţii mei sunt cu Tatăl nostru ceresc!”  Culmea!  Nu ar fi concepţia 
aceasta un stimulent pentru trimiterea unor fiinţe dragi mai devreme acolo?  Ce pericol! 

Să ne ocupăm, în final, de un text în aparenţă dificil, de data aceasta nu din scrierile lui Pavel, ci 
chiar din ale lui Petru.  Textul acesta este foarte mult răstălmăcit, deşi nu există nici un motiv de 
a-l complica.  Se află în 1 Petru 3,18-20: „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 prin apă un mic număr de suflete şi 
anume opt.” 

Interpretarea pe care o dau mulţi teologi şi alţi cititori ai Bibliei: în timpul cât a fost mort, 
Hristos a continuat lucrarea Sa de propovăduire şi anume, duhul Său s-a dus în închisoarea 
iadului şi le-a propovăduit pocăinţa duhurilor locuitorilor pământului înecaţi de potop, care nu 
se lăsaseră convinşi de Noe, ci se răzvrătiseră împotriva soliilor sale.  Rezultatele acestei ciudate 
evanghelizări a iadului nu le mai cunosc! 

Cum trebuie înţeles acest text?  Aşa cum este scris şi în contextul istoriei şi învăţăturilor întregii 
Scripturi.  Cu secunde înainte de a muri, Isus a zis: „Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!”  
Şi evanghelistul notează mai departe: „Şi, când a zis aceste vorbe, Şi-a dat duhul” (Luca 23,46).  
Unde s-a aflat duhul lui Hristos în orele cât El a fost mort?  În mâinile Tatălui Său – nicio 
călătorie, nicio evanghelizare nu a avut loc.  Isus Îşi terminase evanghelizările deja: „Eu Te-am 
proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac” (Ioan 17,4).  De aceea, şi 
din alte motive, a strigat El pe cruce: „S-a isprăvit!”  (19,30)   

Despre o misiune a lui Isus în iad, cât timp a fost mort, Petru nu a suflat un cuvânt, e pur şi 
simplu introducere de corpuri străine în 1 Petru 3,18-20.   

Despre ce închisoare este vorba?  Toţi păcătoşii nepocăiţi sunt deţinuţi ai lui Satana, sunt prinşi 
în închisoarea păcatului şi acest lucru a fost adevărat şi cu privire la contemporanii lui Noe, 
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despre care Biblia spune: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate 
întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău” (Geneza 6,5).   

Şi cum le-a propovăduit Isus, de fapt duhul lui Isus, acelor oameni răi din timpul lui Noe?  Foarte 
simplu, ne explică tot apostolul Petru în 1 Petru 1,10.11: „Proorocii, care au proorocit despre 
harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor 
stăruitoare.  Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care 
era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate.” 

Să concretizăm: Isus a preexistat naşterii Sale în Betleem (vezi Mica 5,2; Isaia 9,6), El a existat în 
toate timpurile.  El i-a condus pe israeliţi prin pustie (vezi 1 Corinteni 10,4).  Prin toţi proorocii 
adevăraţi a vorbit Hristos, în ei era Duhul lui Hristos.  Printre ei se număra şi Noe, acest 
„propovăduitor al neprihănirii” (vezi 2 Petru 2,5).  Duhul lui Hristos a vorbit prin Noe către 
contemporanii săi, încarceraţi de Satana în temniţa sa.  Fără succes, da, dar au fost avertizaţi şi 
nu vor avea nicio scuză în ziua judecăţii.    

Duhul lui Hristos ne vorbeşte şi nouă astăzi, prin slujitorii Săi şi prin Cuvântul inspirat de El la 
vremea cuvenită.  Acest Cuvânt are aceeaşi putere renăscătoare pe care a avut-o întotdeauna, 
ca să producă fiinţe născute din nou pe plan spiritual şi gata să dobândească trupuri 
duhovniceşti prin înviere binecuvântată sau transformare fericită la revenirea glorioasă a Celui 
ce a fost mort şi este viu în vecii vecilor (vezi Apocalipsa 1,18).   

B. REZUMATUL STUDIULUI  

Dacă admitem părerea populară că oamenii continuă să trăiască după moarte, o serie de texte 
biblice îşi pierd valoarea, deoarece acestea ne învaţă că morţii sunt inconştienţi şi insensibili, şi 
nu poate fi altfel după ce creierul a încetat să lucreze.  Iată astfel de texte: Eclesiastul 9,5.6.10; 
Psalmul 146,3.4; 115,17; 88,10-12; Iov 14,21; 7,9.10; 16,22; Isaia 38,11.18.19.  În Evrei 11,4, 
autorul afirmă că Abel continuă să vorbească prin jertfa sa, „măcar că este mort”; precizarea ar 
fi inutilă dacă morţii ar vorbi cu adevărat.  

Singura soluţie pentru moarte este învierea.  Nu există viaţă între moarte şi înviere, iar 
concepţia despre nemurirea sufletului şi cea despre înviere se exclud reciproc.  Eclesiastul 12,7 
spune că duhurile se întorc la Dumnezeu cu prilejul morţii, dar nu se face deosebire între buni şi 
răi – este vorba despre suflarea de viaţă, pe care o retrage Dumnezeu şi pe care o restituie la 
înviere, aşa cum reiese şi din Psalmul 104,25-29.  Biblia declară de 53 de ori că moartea este un 
somn; iată unele dintre aceste texte: Psalmul 13,3; Daniel 12,2; Matei 9,23.24; 1 Corinteni 
15,6.17.18.51; 1 Tesaloniceni 4,13-15; Ioan 11,11.14; Fapte 7,60.  În aceste condiţii, este inutil 
să ne străduim a demonstra că sunt false concepţiile despre comunicări cu cei morţi, 
reîncarnare, călătorie la cer sau iad după încetarea din viaţă.   

Biblia susţine că morţii se transformă în ţărână (Geneza 3,19), aşteptând, în mod inconştient, 
intervenţia lui Dumnezeu.  Aşa-numitele experienţe din apropierea morţii pot fi născociri, 
halucinaţii cauzate de insuficienta oxigenare a creierului sau intervenţii satanice.  În Psalmul 
16,10, David şi-a exprimat nădejdea că Dumnezeu nu va lăsa sufletul său (nephesh în ebraică) în 
locuinţa morţilor, iar acest text a fost aplicat de Petru la Hristos, în sensul că sufletul Său nu va fi 
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abandonat în locuinţa morţilor (Fapte 2,27).  Cuvântul nephesh a fost folosit şi pentru cadavre, 
ca în Numeri 5,2, iar termenii pentru locuinţa morţilor sunt hades în greacă şi sheol în ebraică.   

Dumnezeu nu-i răsplăteşte pe oameni imediat după moarte (Evrei 11,39.40; 1 Tesaloniceni 
4,13-18), tocmai pentru că ei se odihnesc în pământ.  Răsplata se aplică în bloc, la vremea 
cuvenită, atât cea pozitivă, pentru cei „binecuvântaţi”, cât şi cea negativă, pentru cei 
„blestemaţi” (Matei 25,31-46).  

În Eclesiastul 3,18-20, Solomon declară că există un punct comun între oameni şi animale şi 
anume, modul cum se produce moartea; din moment ce aşa stau lucrurile, de ce sufletele 
oamenilor ar continua să trăiască, iar ale animalelor nu?  Desigur, dincolo de această 
asemănare, adică transformarea în ţărână inconştientă, deosebirile sunt mari: omul a fost creat 
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Geneza 1,26.27; 2,21.22), el are raţiune, conştiinţă şi 
răspundere, el poate avea un viitor fericit în împărăţia lui Dumnezeu.  Întrucât între momentul 
morţii şi cel al învierii omul nu ştie nimic, el nu percepe scurgerea timpului, care i se va părea la 
înviere ca o clipă, ceea ce înseamnă că, în mod subiectiv, venirea Domnului este ca şi realizată, 
indiferent cât timp ar trece până atunci; aşa trebuie să fie înţelese unele expresii ale lui Pavel 
din 2 Corinteni 5,4.6.8; 12,2.3; Filipeni 1,23.24.  În 1 Petru 3,18-20, se vorbeşte despre moartea 
şi învierea lui Isus, dar nu se spune nimic despre vreo călătorie a Sa în iad cât timp a fost mort; 
în orele acelea, duhul lui Isus s-a odihnit în mâinile Tatălui ceresc (Luca 23,46).  Totuşi, înainte 
de întrupare, Duhul lui Hristos a vorbit prin toţi profeţii adevăraţi ai Vechiului Testament (1 
Petru 1,10.11), inclusiv prin Noe, care i-a îndemnat la pocăinţă pe contemporanii săi ţinuţi de 
Satana în închisoarea păcatului. 

C. DIAPOZITIVE (SLIDES) PENTRU PROIECTOR 

(01) EXISTĂ VIAŢĂ DINCOLO DE MORMÂNT?  RĂSPUNDE BIBLIA!  Pastor Ştefan Radu  

(02) REDUCERE LA ABSURD (titlul temei III)  

(03) Argumentul apagogic sau al reducerii la absurd se foloseşte în logică şi în logica matematică 
pentru a demonstra absurditatea contrariului.   

(04) E un procedeu străvechi, care a fost folosit mult de matematicianul grec Euclid.   

(05) Spus simplu, procedeul reducerii la absurd înseamnă: lucrul acesta nu este adevărat, dar să 
presupunem că ar fi adevărat.   

(06) Să vedem ce se întâmplă atunci: este încălcată această regulă şi această regulă şi această 
regulă.  Deci, nu poate fi adevărat.   

(07) Aplicând metoda reducerii la absurd la învăţătura biblică despre viaţă şi moarte, să vedem 
care sunt rezultatele.    

(08) Mai exact, să admitem părerea populară că oamenii continuă să trăiască şi să acţioneze 
după moarte; atunci, multe texte biblice ar trebui să fie înlăturate.  

(09) Biblia ar fi mutilată într-un mod îngrozitor.  Iată astfel de texte:  
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(10) „Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri, dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nicio 
răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită.   

(11) Şi dragostea lor şi ura lor şi pizma lor de mult au şi pierit şi niciodată nu vor mai avea parte 
de tot ce se face sub soare. . . .   

(12) 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!”  (Eclesiastul 
9,5.6.10)    

(13) Textul este foarte clar şi anume, în moarte avem: cunoştinţă = zero; simţire = zero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Când creierul este mort, nicio funcţie a lui nu poate continua!   

(14) „Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.  Suflarea lor trece, se 
întorc în pământ şi, în aceeaşi zi, le pier şi planurile lor” (Psalmul 146,3.4).   

(15) „De ajung fiii lui la cinste, el nu ştie nimic, de sunt înjosiţi, habar n-are” (Iov 14,21).   

(16) „Cum se risipeşte norul şi trece, aşa nu se va mai ridica cel ce se pogoară în locuinţa 
morţilor!   

(17) Nu se va mai întoarce în casa lui şi nu-şi va mai cunoaşte locul în care locuia” (Iov 7,9.10).   

(18) „Căci numărul anilor mei se apropie de sfârşit şi mă voi duce pe o cărare de unde nu mă voi 
mai întoarce” (Iov 16,22).   

(19) Nimeni nu trebuie să se teamă de terorismul duhurilor morţilor; acestea nu se mai întorc, 
fiind inexistente din clipa morţii.   

(20) „Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii” (Psalmul 
115,17).   

(21) „Oare pentru morţi faci Tu minuni?  Sau se scoală morţii să Te laude?  Se vorbeşte de 
bunătatea Ta în mormânt şi de credincioşia Ta în adânc?  Sunt cunoscute minunile Tale în 
întuneric şi dreptatea Ta în ţara uitării?”  (Psalmul 88,10-12)  

(22) „Ziceam: ,Nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul, în pământul celor vii, nu voi mai vedea 
pe niciun om în locuinţa morţilor!’ . . .  

(23) Căci nu locuinţa morţilor Te laudă, nu moartea Te măreşte şi cei ce s-au pogorât în groapă 
nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta.  Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi” (Isaia 
38,11.18.19).   

(24) Toate aceste texte, care susţin inconştienţa şi insensibilitatea morţilor, exclud ideea că ei ar 
fi nemuritori.   

(25) Nimic din ei nu călătoreşte la cer, altfel ar fi de neconceput ca acolo ei să nu-L laude pe 
Domnul.  
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(26) Singura soluţie pentru moarte este învierea.  În timp ce nu zice nimic despre un suflet 
nemuritor, Biblia vorbeşte foarte mult despre înviere şi vom avea o temă întreagă despre 
aceasta.   

(27) Nu există viaţă între moarte şi înviere.  Cele două teze, nemurirea sufletului şi învierea, se 
exclud una pe alta. 

(28) Eclesiastul 12,7 spune că duhul se întoarce la Dumnezeu, care l-a dat.  Nu se face nicio 
precizare cum că numai duhurile celor buni.  Dumnezeu le-a dat tuturor oamenilor viaţa şi le-o 
retrage tuturor.   

(29) Nu există două direcţii în care s-ar duce duhurile oamenilor, ci una singură – Dumnezeu le 
retrage, în sensul stingerii scânteii vieţii. 

(30) Atunci când mor, oamenii nu se duc nici în paradis, nici în iad sau în purgatoriu, nu se duc 
în nirvana şi nici nu trec prin vreun proces de reîncarnare.  

(31) Ei merg la odihnă.  Ei dorm în mormintele unde sunt puşi.  Biblia declară de 53 de ori că 
moartea este un somn.  Iată unele din aceste texte:  

(32) „Dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morţii” (Psalmul 13,3, ultima parte).   

(33) „Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică şi alţii 
pentru ocară şi ruşine veşnică” (Daniel 12,2).   

(34) „Când a ajuns Isus în casa fruntaşului sinagogii şi când i-a văzut pe cei ce cântau din fluier şi 
gloata bocind, le-a zis: ,Daţi-vă la o parte, căci fetiţa n-a murit, ci doarme!’”  (Matei 9,23.24)  

(35) „După aceea, S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt 
încă în viaţă, iar unii au adormit” (1 Corinteni 15,6).   

(36) „Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele 
voastre şi, prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi” (1 Corinteni 15,17.18).   

(37) „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi” (1 Corinteni 15,51).   

(38) „Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca 
ceilalţi, care n-au nădejde.  

(39) Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu îi va aduce înapoi 
împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.    

(40) 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” (1 Tesaloniceni 4,13-15).   

(41) „După aceste vorbe, le-a zis: ,Lazăr, prietenul nostru, doarme, dar Mă duc să-l trezesc din 
somn.’. . .  Atunci, Isus le-a spus pe faţă: ,Lazăr a murit’” (Ioan 11,11.14).  
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(42) „Apoi, a îngenunchiat şi a strigat cu glas tare: ,Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!’  
Şi, după aceste vorbe, a adormit” (Fapte 7,60).     

(43) Iată, în continuare, o comparaţie între somnul fiziologic şi somnul morţii:  

(44) Asemănări: totală necunoştinţă de ce se întâmplă împrejur, imposibilitate de a conversa cu 
cei treji sau a întreprinde o acţiune.   

(45) Deosebiri: în somnul fiziologic, corpul este încă viu şi multe funcţii ale lui continuă la scară 
redusă,  

(46) se produc vise şi individul se poate trezi, de la sine sau datorită unor factori de mediu;  

(47) somnul morţii înseamnă încetarea completă a oricăror acte fiziologice, nu mai este posibilă 
mişcarea, nu există vise,  

(48) niciun factor de mediu nu poate produce trezirea, iar corpul se descompune.   

(49) Dacă moartea este, aşa cum am văzut din Biblie, o totală încetare a vieţii cu toate 
manifestările ei, atunci este inutil să ne străduim a dovedi că acţiunile următoare sunt 
imposibile:  

(50) – comunicările între cei morţi şi cei vii;                                                                                                       
– călătoria la cer sau la iad după moarte;                                                                                                                                              
– reîncarnarea.   

(51) Biblia susţine că morţii se transformă în ţărână: „În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci 
pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei 
întoarce” (Geneza 3,19).   

(52) Acolo, în ţărână, cei dispăruţi aşteaptă în mod inconştient intervenţia lui Dumnezeu.   

(53) Se vorbeşte mult în zilele noastre despre aşa-numitele experienţe din apropierea morţii 
(EAM).   

(54) Aceste pretinse experienţe, cum că individul ar fi ieşit din trup şi, plutind pe tavan, s-ar fi 
uitat în jos spre trup, se pot explica astfel:   

(55) (a) ele nu sunt deloc experienţe, ci sunt pure născociri;                                                                                                   
(b) sunt halucinaţii, adică activităţi aberante ale creierului în stare inconştientă;                                                     
(c) sunt intervenţii satanice.   

(56) Halucinaţiile sunt cauzate de lipsa de oxigen in creier.  Doctorul Ladis Meduna a 
administrat unui pacient 30% bioxid de carbon şi 70% oxigen.   

(57) Ulterior, pacientul a declarat: „Mă simţeam ca şi când priveam în jos spre trupul meu, iar 
eu eram undeva în spaţiu. . . .  Simţeam un soi de detaşare.”   
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(58) În Psalmul 16,10, David a scris: „Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei 
îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea.”  

(59) Am văzut la tema numărul 1 că termenul ebraic nephesh se referă la ce a rezultat după ce 
Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna pământului şi a suflat în nările lui suflare de viaţă; acest 
rezultat este tradus în româneşte cu „suflet viu”.      

(60) S-a folosit şi în cazul cadavrelor, de exemplu, în Numeri 5,2, ultima parte, atingerea „de un 
mort” însemnând, textual, „de un suflet mort” sau nesuflet, corp neînsufleţit.   

(61) Astfel, David se referă la omul mort pus în mormânt, un suflet mort; psalmistul îşi exprimă 
încrederea că nu va fi lăsat acolo. 

(62) Apostolul Petru a preluat cuvintele lui David şi le-a aplicat la Hristos, care chiar nu a fost 
lăsat mult timp în locuinţa morţilor, ci a fost curând readus la viaţă (Fapte 2,27). 

(63) Termenul pentru locuinţa morţilor este în ebraică sheol, iar în greacă hades. 

(64) Despre oamenii credinţei se spune, în Evrei 11,39.40: „Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi 
pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere 
ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi.” 

(65) Aceştia erau cei mai proeminenţi slujitori ai lui Dumnezeu din veacurile precedente şi, 
totuşi, se spune că nu au primit răsplata pentru credincioşia lor.  

(66) Nu încă.  Aceasta era şi este de domeniul viitorului, când toţi credincioşii vor fi răsplătiţi 
simultan.  La fel reiese şi din cuvintele lui Isus, redate în Matei 25,31-46, unde se arată răsplata 
pozitivă şi răsplata negativă.   

(67) Cei care au făcut binele, aşa cum l-a detaliat Isus, vor primi, toţi odată, chemarea: „Veniţi, 
binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea 
lumii!”  (Versetul 34)  

(68) Din contra, cei ce nu au făcut binele, aşa cum l-a detaliat Isus, vor fi respinşi: „Duceţi-vă de 
la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!”  
(Versetul 41)  

(69) Unii sunt chemaţi şi binecuvântaţi, în bloc, alţii sunt alungaţi şi blestemaţi, tot în bloc. 

(70) La fel înţelegem şi din pasajul despre revenirea Domnului, aflat în 1 Tesaloniceni 4,13-18, 
unde apostolul Pavel declară:  

(71) „. . . noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor 
adormiţi” (versetul 15).        

(72) Cei vii nu o iau înaintea celor adormiţi.  De aici reiese clar că ar fi absurd să se creadă 
despre cei adormiţi că au luat-o ei înainte.  
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(73) „Prin credinţă I-a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain.  Prin ea a căpătat el 
mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui.  Şi, prin ea, vorbeşte el încă, 
măcar că este mort” (Evrei 11,4).   

(74) Cuvântul „măcar” vrea să spună că morţii nu vorbesc, dar jertfa adusă de Abel este 
grăitoare în legătură cu neprihănirea lui.   

(75) „Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i încerce 
Dumnezeu şi ei înşişi să vadă că nu sunt decât nişte dobitoace.    

(76) Căci soarta omului şi a dobitocului este aceeaşi, aceeaşi soartă au amândoi: cum moare 
unul, aşa moare şi celălalt, toţi au aceeaşi suflare  

(77) şi omul nu-l întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deşertăciune.  Toate merg la un loc; 
toate au fost făcute din ţărână şi toate se întorc în ţărână” (Eclesiastul 3,18-20).  

(78) Nu încape îndoială că omul îl întrece cu mult pe dobitoc; între oameni şi animale sunt 
deosebiri colosale.  

(79) În cazul necuvântătoarelor, metoda de creare a fost prin cuvânt: „Căci El zice şi se face, 
porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă” (Psalmul 33,9). 

(80) Când a fost vorba de crearea omului, parte bărbătească şi parte femeiască, Dumnezeu i-a 
făcut după chipul şi asemănarea Sa şi nu a acţionat prin cuvânt, ci cu mâinile Sale (Geneza 
2,7.21.22).   

(81) Dar nu numai sub aspectul creării sale le întrece omul pe dobitoace; el este o fiinţă 
raţională, înzestrată cu conştiinţă şi răspundere morală.   

(82) Omul are un viitor dincolo de moarte, când Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele 
sale.   

(83) Distingem, totuşi, un aspect în care nu există nicio deosebire între om şi animale şi anume, 
încetarea din viaţă.  Fenomenul morţii se produce la fel atât la oameni, cât şi la animale.       

(84) Dacă din om ar ieşi o entitate invizibilă, imponderabilă şi nemuritoare, ducându-se în altă 
parte a universului, indiferent cum ar numi oamenii entitatea şi partea universului, acelaşi lucru 
ar trebui să aibă loc şi în cazul animalelor.   

(85) Unde se duc duhurile animalelor?  Nicăieri, se dezintegrează, ca şi în cazul oamenilor: 
Dumnezeu Îşi retrage suflarea de viaţă.    

(86) Această asemănare este evidentă în Psalmul 104,25-29: „Iată marea cea întinsă şi mare: în 
ea se mişcă nenumărate vieţuitoare, mici şi mari.   

(87) Acolo, în ea, umblă corăbiile şi în ea este leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în 
valurile ei.  Toate aceste vieţuitoare Te aşteaptă, ca să le dai hrana la vreme.  
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(88) Le-o dai Tu, ele o primesc; Îţi deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătăţile Tale.  Îţi ascunzi 
Tu faţa, ele tremură; le iei Tu suflarea, ele mor şi se întorc în ţărâna lor.”  

(89) În Biblie există şi texte greu de înţeles, ba chiar apostolul Petru avea probleme când era 
vorba de scrierile apostolului Pavel;  

(90) el a zis că „în ele sunt unele lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le 
răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor” (2 Petru 3,16).   

(91) O regulă importantă de studiere a Bibliei este că textele greu de înţeles trebuie să fie 
cercetate în lumina celor înrudite, care sunt desluşite, şi nicidecum invers.   

(92) Când întreaga Biblie a lămurit problema stării omului în moarte, aşa cum am văzut, ar fi de 
neconceput ca un text izolat să răstoarne totul.   

(93) Pentru orice text, mai ales când este dificil, trebuie aplicată regula contextului general.  
Acel text dificil nu are voie să contrazică restul Scripturii, ci e obligat să ţină cont de el.   

(94) Între lucrurile greu de înţeles din scrierile lui Pavel pot fi expresii şi afirmaţii ca acestea: „să 
fim dezbrăcaţi de trupul acesta”, „să fim îmbrăcaţi cu trupul celălalt peste acesta” (2 Corinteni 
5,4);  

(95) „acasă în trup . . ., departe de Domnul” (versetul 6); „să părăsim trupul acesta”, „să fim 
acasă la Domnul” (versetul 8);  

(96) „în trup”, „fără trup” (2 Corinteni 12,2.3); „să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos” 
(Filipeni 1,23); „să rămân în trup” (versetul 24).       

(97) Cum procedăm?  Cum înţelegem?  În armonie cu cele învăţate până aici.   

(98) Încheierea vieţii creştinului nu este urmată de o imediată transferare la cer, dar pauza ce 
urmează este irelevantă, câtă vreme individul decedat nu o percepe, ci are ulterior impresia 
unei continuităţi.   

(99) Când va veni Domnul, credincioşii vor fi pe veci cu El şi vor fi răsplătiţi.  El S-a dus să le 
pregătească locuri şi apoi vine ca să-i ducă acolo.   

(100) Nimic înainte de aceea, dar o anestezie totală numită moarte poate interveni.  Nu este 
nicio catastrofă să mori, dacă eşti în pace cu Dumnezeu.   

(101) Închizi ochii şi imediat îi deschizi, aşa ţi se pare, pentru că nu ştii nimic, deşi, între timp, 
pot să fi trecut zeci, sute sau chiar mii de ani.  

(102) De ce-i plâng credincioşii pe membrii decedaţi ai familiei lor?   De ce nu se bucură mai 
degrabă?  De ce nu sunt consecvenţi, apreciind „promovarea” pe care Dumnezeu a operat-o în 
dreptul persoanelor dragi?   
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(103) Să admitem, din nou prin reducere la absurd (argumentul apagogic), că, într-adevăr, 
credincioşii adevăraţi se duc în cer imediat ce a încetat respiraţia lor.   

(104) Ce fericire pot avea ei acolo, privind în jos la cei rămaşi în urmă, fiinţe dragi care continuă 
să se lupte cu necazurile şi cu ispitele?   

(105) Nu este mult mai bine să se ducă acolo toţi odată, aşa cum a programat Dumnezeu?   

(106) Să ne ocupăm acum de un alt text în aparenţă dificil, de data aceasta nu din scrierile lui 
Pavel, ci chiar din cele ale lui Petru. 

(107) Textul acesta este foarte mult răstălmăcit, deşi nu există niciun motiv de a-l complica.  Se 
află în 1 Petru 3,18-20: 

(108) „Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei 
nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu.   

(109) 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,  

(110) când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea 
corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete şi anume opt.”   

(111) Interpretarea pe care o dau acestui text mulţi teologi şi alţi cititori ai Bibliei este 
următoarea:  

(112) În timpul care s-a scurs de când a încetat din viaţă şi până când a înviat din morţi, Hristos 
a continuat lucrarea Sa de propovăduire şi anume, 

(113) duhul Lui s-a dus în închisoarea iadului şi le-a propovăduit pentru pocăinţă duhurilor 
locuitorilor pământului înecaţi de potop, care nu se lăsaseră convinşi de Noe, ci se răzvrătiseră 
împotriva soliilor sale. 

(114) Rezultatele acestei ciudate evanghelizări a iadului nu le mai cunosc şi nici nu pricep de ce 
nu le-a predicat tuturor celor din iad, de ce numai celor din timpul lui Noe. 

(115) Cum trebuie înţeles acest text?  Aşa cum este scris şi în contextul istoriei şi învăţăturilor 
întregii Scripturi.   

(116) Cu secunde înainte de a muri, Isus a zis: „Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!”  „Şi, 
când a zis aceste vorbe, Şi-a dat duhul” (Luca 23,46).   

(117) Unde s-a aflat duhul lui Hristos în timpul cât El a fost mort?  În mâinile Tatălui Său – nicio 
călătorie, nicio evanghelizare nu a avut loc. 

(118) Isus Îşi terminase deja evanghelizările: „Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea 
pe care Mi-ai dat-o s-o fac” (Ioan 17,4).   

(119) De aceea, şi din alte motive, a strigat El pe cruce: „S-a isprăvit!”  (Ioan 19,30)  
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(120) Despre o astfel de misiune a lui Isus în iad, Petru nu a suflat un cuvânt, e pur şi simplu 
infiltrare de corpuri străine în text.   

(121) Despre ce fel de închisoare este vorba?  Toţi păcătoşii nepocăiţi sunt deţinuţi ai lui Satana, 
sunt prinşi în închisoarea păcatului.   

(122) Lucrul acesta a fost adevărat şi cu privire la contemporanii lui Noe, despre care Biblia 
spune:   

(123) „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor 
din inima lui erau îndreptate, în fiecare zi, numai spre rău” (Geneza 6,5).   

(124) Şi cum le-a propovăduit Isus, de fapt duhul lui Isus, acelor oameni răi din timpul lui Noe? 

(125) Foarte simplu, ne explică acelaşi apostol în 1 Petru 1,10.11:   

(126) „Proorocii, care au proorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din 
mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare.   

(127) Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în 
ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate.”   

(128) Să concretizăm: Isus a preexistat naşterii Sale în Betleem (vezi Mica 5,2; Isaia 9,6);  

(129) El a existat în toate timpurile.   

(130) El i-a condus pe israeliţi prin pustie (vezi 1 Corinteni 10,4).   

(131) Prin toţi proorocii adevăraţi a vorbit Hristos, în ei era Duhul lui Hristos.   

(132) Printre ei se număra şi Noe, acel „propovăduitor al neprihănirii” (2 Petru 2,5).   

(133) Duhul lui Hristos a vorbit prin Noe către contemporanii săi, încarceraţi de Satana în 
temniţa sa, temniţa păcatului.   

(134) Fără succes, da, dar au fost avertizaţi şi nu vor avea nicio scuză la judecata de apoi.   

(135) Duhul lui Hristos ne vorbeşte şi nouă astăzi prin slujitorii Săi şi prin cuvântul inspirat de El 
la vremea cuvenită.   

(136) Acest cuvânt are aceeaşi putere renăscătoare pe care a avut-o întotdeauna, de a produce 
fiinţe născute din nou pe plan spiritual  

(137) şi gata să dobândească trupuri duhovniceşti prin înviere binecuvântată sau transformare 
fericită  

(138) la revenirea glorioasă a Celui ce a fost mort şi este viu în vecii vecilor (vezi Apocalipsa 
1,18).   

(139) TEMA URMĂTOARE: O LUME A SPIRITELOR?     
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D. MICROSINTEZĂ 

argumentul apagogic; aplicat la texte biblice; multe texte ar fi invalidate; inconştienţa şi 
insensibilitatea morţilor; Eclesiastul 12,7 – orice duh omenesc se întoarce la Dumnezeu; 
moartea este un somn; asemănări şi deosebiri între somnul fiziologic şi cel al morţii; aşa-zisele 
experienţe din apropierea morţii; Psalmul 16,10 – sufletul nelăsat în locuinţa morţilor; Evrei 
11,39.40 – morţii credincioşi n-au primit încă răsplata; Matei 25,31-46 – răsplată simultană 
pentru fiecare grup;  1 Tesaloniceni 4,15 – cei vii nu o iau înaintea celor adormiţi; Evrei 11,4 – 
Abel vorbeşte prin jertfa sa; Eclesiastul 3,18-20 – la moarte, oamenii nu le întrec pe dobitoace; 
textele grele să fie înţelese prin cele uşoare; expresii dificile despre trup, dezbrăcare, mutare, în 
scrierile lui Pavel; operaţia mea de hernie, inconştienţă; baptistul şi Negru Aurel; tatăl meu se 
odihneşte în mormânt, altfel înmormântarea sa a fost o crimă; cei ce susţin că rudele moarte 
sunt în cer nu ar trebui să plângă la înmormântare; cei transferaţi la cer nu pot fi fericiţi văzând 
mizeria de jos; Susan Smith; 1 Petru 3,18-20, duhurile din închisoare; Duhul lui Hristos a vorbit 
prin prooroci 
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TEMA NUMĂRUL 4                                                                                                                                               
O LUME A SPIRITELOR? 

A. STUDIUL COMPLET 

Când am cercetat informaţia biblică despre crearea omului, aşa cum este prezentată în Geneza 
2,7, am constat că Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de 
viaţă sau duh de viaţă şi omul a devenit astfel un suflet viu sau o persoană.  Acel duh de viaţă 
nu a fost o părticică din Fiinţa divină, ci o creaţie (vezi Zaharia 12,1), energia vitală care a pus în 
funcţiune organismul inert.   

Termenul „duh”, care provine din limbile slave, sau „spirit”, care este de origine latină, nu 
înseamnă numai această suflare de viaţă prin care trăiesc fiinţele omeneşti.  Aşa cum prin 
„corn” înţelegem mai multe lucruri: o excrescenţă pe osul frontal al rumegătoarelor, instrument 
muzical, arbust, produs de panificaţie etc.  (potrivit cu Dicţionarul explicativ al limbii române, 
Editura Academiei Române, Bucureşti, 1975, pagina 199), multe cuvinte pot avea mai multe 
conotaţii.   

În Sfânta Scriptură distingem şi un alt sens al termenilor „duh/spirit”, care nu înseamnă suflare 
de viaţă, ci o fiinţă superioară omului; iată astfel de categorii:                                                                            

– Dumnezeu-Tatăl: „Dumnezeu este Duh”, a declarat Mântuitorul în Ioan 4,24.                                        

– Duhul Sfânt: „. . . Duhul adevărului . . ., Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi” (Ioan 
14,17).                                                                                                                                                                                                                                         

– Cuvântul cel veşnic:  în Luca 24,39, Isus a zis că „un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi 
că am Eu”; evanghelistul Ioan afirmă că „la început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi 
Cuvântul era Dumnezeu. . . .  Și Cuvântul S-a făcut trup” (Ioan 1,1.14), iar apostolul Pavel evocă 
astfel această întrupare: „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru 
de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de 
rob, făcându-Se asemenea oamenilor.  La înfăţişare, a fost găsit ca un om” (Filipeni 2,6-8).  Din 
aceste texte rezultă că, înainte de întrupare, chiar Fiul lui Dumnezeu era Duh, asemenea Tatălui 
şi Duhului Sfânt, nelimitat la o structură fizică aşa cum o cunoaştem noi.                                                                                                                                        

– Îngerii sfinţi, potrivit cu Evrei 1,13.14: „Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: ‚Şezi la dreapta 
Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale?’  Nu sunt oare toţi duhuri 
slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?’”                                                                                                                                                       

– Îngerii căzuţi, care sunt numiţi „duhuri rele” (Luca 7,21), „duhurile răutăţii” (Efeseni 6,12), 
„duhuri necurate” (Matei 10,1) sau, simplu, „duhuri” (Luca 10,20). 

Imaginaţia populară merge dincolo de aceste categorii dezvăluite în Sfintele Scripturi, 
considerând, din cele mai vechi timpuri, omul ca pe o păpuşă rusească, adică om în om, un om 
invizibil care locuieşte într-unul vizibil.  Cel invizibil îl părăseşte, la moarte, pe cel vizibil, având 
toate caracteristicile acestuia, adică fiind capabil să mănânce, să bea, să vorbească, iar acesta se 
cheamă „duh” (mai exact, când „duh”, când „suflet”!).   
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Este proiectată, astfel, în închipuirea oamenilor, o lume a spiritelor umane; acestea nu pot pieri 
şi există cumva în jurul nostru sau la distanţe mai mari, având cunoştinţe extraordinare şi, în 
anumite condiţii, fiind în stare să comunice cu cei vii.  Această concepţie este generată de ideea 
nemuririi naturale a sufletului, pe care am văzut că Biblia nu o susţine nicidecum.  În realitate, 
nu este vorba de altceva decât de manifestări ale demonilor care pretind a fi astfel de spirite 
umane desprinse de corpurile fizice.  

În triburi primitive, demonii acţionează asupra oamenilor într-un mod brutal, şicanându-i,                    
chinuindu-i, în permanenţă tulburându-le existenţa.  În societăţi mai avansate, influenţa 
demonică este mai rafinată, astfel de comunicaţii fiind considerate ştiinţă.   

Dacă acţiunile de contactare a spiritelor sunt ridicole sau sunt sofisticate, dacă există fapte reale 
sau doar păcăleli, nu are nicio importanaţă,  acelaşi prinţ al întunericului operând în umbră 
pentru înşelarea şi distrugerea oamenilor lesne crezători. 

Despre cine vorbim însă?  A creat Dumnezeu duhuri rele, fiind astfel răspunzător de acţiunile 
lor? 

Biblia ne spune că Dumnezeu a creat toate lucrurile, „căci El zice şi se face, porunceşte şi ce 
porunceşte ia fiinţă” (Psalmul 33,9).  Dumnezeu i-a creat pe îngeri, în rândul cărora există şi 
ordine superioare ca heruvimi, serafimi.  Cel mai înţelept şi mai frumos dintre toţi îngerii, de 
fapt conducătorul lor, Lucifer, era învestit cu răspunderea de a fi un „heruvim ocrotitor, cu 
aripile întinse”.   

În Ezechiel 28,11-19, se face o amplă descriere a acestui heruvim, iar versetul 15 zice: „Ai fost 
fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în 
tine.”  Prin urmare, Lucifer a fost creat perfect, tot ce face Dumnezeu este perfect, dar, într-o zi, 
s-a găsit nelegiuirea în el, adică în el a apărut, în mod misterios, inexplicabil, păcatul.  Păcatul 
este neascultare de Dumnezeu, este nesocotirea şi călcarea legii lui Dumnezeu, este răzvrătire 
împotriva Atotputernicului.  Nu există explicaţie pentru păcat, altfel ar putea fi scuzat, şi, astfel, 
ar înceta de a fi păcat. 

Cum s-a manifestat această nelegiuire, acest păcat, în fiinţa lui Lucifer?  Ni se explică în Isaia 
14,12-15: „Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor!  Cum ai fost doborât la 
pământ tu, biruitorul neamurilor!  Tu ziceai în inima ta: ‚Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul 
de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la 
capătul miazănoaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.’  Dar ai fost aruncat în 
locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului.” 

În Apocalipsa 12,3.4.7-9, ni se arată că Lucifer, prezentat ca fiind „balaurul cel mare, şarpele cel 
vechi, numit Diavolul şi Satana” (versetul 9), a atras de partea sa a treia parte din îngerii cerului 
şi a produs război, care s-a soldat cu eliminarea din cer a lui şi a îngerilor coalizaţi cu el.  Ei au 
fost aruncaţi împreună pe pământ.  Aici, Satana a reuşit să-i atragă în păcat pe Eva şi pe Adam, 
devenind, de-a lungul mileniilor, înşelătorul întregii lumi. 
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Omenirea este astfel divizată în slujitori ai lui Dumnezeu şi în fii ai neascultării; totuşi, Satana şi 
îngerii lui, deveniţi demoni sau duhuri rele, au acces la toţi locuitorii pământului, pentru ca să-i 
ispitească, fără a li se permite să-şi impună voinţa asupra cuiva. 

Am descoperit astfel cine se află în spatele lucrurilor vizibile ca sursă a amăgirilor cărora 
oamenii le cad victimă.  Apostolul Pavel ne spune în Efeseni 6,11.12: „Îmbrăcaţi-vă cu toată 
armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.  Căci noi n-avem 
de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva 
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în locurile 
cereşti.”  

Ideea că spiritele omeneşti supravieţuiesc morţii fizice este fundamentul filosofiei spiritiste.  
Spiritismul se bazează pe această credinţă în nemurirea naturală a sufletului, fiind un sistem de 
idei şi practici de natură satanică.   

Amintesc şi trei definiţii din dicţionare:                                                                                                                             

„Spiritismul este doctrina celor care cred că, prin mijlocirea unui medium, pot chema spiritele 
morţilor sau pot primi comunicări din lumea în care acestea continuă să trăiască.”  (Vechi 
dicţionar enciclopedic)                                                                                                                             

„Spiritismul este credinţa în manifestarea sufletelor morţilor; doctrina stabilită pe această 
credinţă.”  (Dicţionarul Larousse)                                                                                                              

„Spiritismul este credinţa că sufletele celor decedaţi pot să comunice cu oamenii muritori prin 
manifestări fizice, ca de pildă prin lovituri sau prin stări de spirit anormale ca extazele şi altele la 
fel, care se arată printr-un medium.”  (Dicţionarul Webster)    

Iată aici afirmaţii făcute de doi autori spiritişti:     

„Principiul fundamental al spiritismului este că fiinţele omeneşti supravieţuiesc morţii fizice . . . 
şi că, din când în când, în condiţii încă necunoscute pe deplin, putem să comunicăm cu cei care 
au plecat dintre noi.”  (J. Arthur Hill, în cartea Spiritismul: istorie, fenomene şi doctrină, pagina 
25) 

„Nu există moarte în cimitir.  Eu am vorbit adesea cu cei morţi. . . .  Pentru mine nu există nicio 
îndoială că oamenii trăiesc după moarte, deoarece eu am vorbit adesea cu ei.”  (Afirmaţii ale lui 
Sir Oliver Lodge, spiritist din Londra) 

Ce nu ştiu aceşti doi autori spiritişti, sau se fac că nu ştiu, este că la telefon nu răspund cei 
morţi, care sunt ţărână şi nu ştiu nimic, ci Satana sau oricare dintre îngerii lui.   

Prima şedinţă spiritistă a avut loc în Grădina Edenului, aşa cum ni se arată în Geneza 3,1-6.  
Dumnezeu îi instruise pe primii oameni că pot mânca din toţi pomii din grădină, cu excepţia 
pomului cunoştinţei binelui şi răului, pentru că în ziua când ar mânca din el ar muri.  Eva s-a 
aventurat să se ducă singură în faţa pomului oprit.  În pom era un şarpe care a vorbit cu glas 
omenesc, dar, în realitate, Satana vorbea prin el.  Şarpele a întrebat-o dacă Dumnezeu le-a 
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interzis consumul fructelor tuturor pomilor, la care Eva a răspuns că nu este aşa, ci numai 
pomul cunoştinţei binelui şi răului este oprit.  Motivul?  În ziua în care vor mânca din el vor 
muri.  Şarpele a asigurat-o că nu vor muri şi, ca urmare, Eva a mâncat din fructul pomului şi apoi 
i-a dat şi lui Adam. 

Călcarea poruncii prin consumarea fructului pomului oprit a fost primul păcat săvârşit de 
fiinţele omeneşti, iar păcatul a ruinat omenirea şi planeta.  Acel dialog nefast a fost purtat între 
Eva, o fiinţă omenească, şi Satana, vrăjmaşul nevăzut, prin intermediul unui şarpe.  Acest animal 
a funcţionat drept medium.  În practicile spiritiste, un individ uman, bărbat sau femeie, 
funcţionează ca medium spiritist, care consultă „spiritele” pretins umane, în realitate spirite de 
demoni, pentru clienţii care apelează la acest serviciu.   

În toate timpurile şi la toate popoarele au existat practici spiritiste.  Moise şi Aaron au fost 
trimişi de Dumnezeu la faraon pentru a-i cere să-l lase pe poporul Israel să plece.  Faraon a 
refuzat, sfidând autoritatea cerului.  Atunci, Aaron şi-a aruncat toiagul în faţa lui faraon, iar 
toiagul s-a transformat în şarpe.  „Dar faraon i-a chemat pe nişte înţelepţi şi pe nişte vrăjitori şi 
vrăjitorii Egiptului au făcut şi ei la fel prin vrăjitoriile lor.  Toţi şi-au aruncat toiegele şi s-au 
prefăcut în şerpi.  Dar toiagul lui Aaron a înghiţit toiegele lor” (Exodul 7,11.12).  Satana a putut 
crea impresia falsă că şi toiegele vrăjitorilor s-au transformat în şerpi reali. 

Tot pe bază de iluzie au reuşit vrăjitorii să-l imite pe Aaron, făcând ca apa să pară sânge.  Mai 
departe, când, la comanda lui Aaron, o mulţime de broaşte au ieşit din râu şi au invadat Egiptul, 
o mişcare asemănătoare au reuşit să facă şi vrăjitorii.  Satana a putut lucra pe bază de amăgire 
sau mânuire pentru imitarea minunilor făcute de Dumnezeu prin Aaron.  Însă, când ţărâna 
moartă s-a transformat în păduchi vii, adică atunci când a fost creată viaţă, vrăjitorii au fost 
înfrânţi, pentru că Satana nu poate crea viaţă.  Vrăjitorii s-au recunoscut depăşiţi: „Aici este 
degetul lui Dumnezeu” (Exodul 8,19). 

Nebucadneţar, împăratul Babilonului, era el însuşi un vrăjitor: „Căci împăratul Babilonului stă la 
răscruce, la capătul celor două drumuri, ca să dea cu bobii; el scutură săgeţile, întreabă terafimii 
şi cercetează ficatul” (Ezechiel 21,21).  Mai mult decât atât, el întreţinea la curtea imperială o 
adevărată armată de spiritişti, adică „vrăjitori, cititori în stele, descântători şi haldei” (Daniel 
2,2), care însă s-au dovedit incapabili să-i spună visul şi tâlcuirea lui. 

Spiritismul a fost practicat şi de regi apostaziaţi ai lui Israel şi Iuda; astfel, citim despre Manase, 
împăratul lui Iuda, că „şi-a trecut fiii prin foc în valea fiilor lui Hinom, umbla cu descântece şi 
vrăjitorii şi ţinea la el oameni care chemau duhurile şi care-i spuneau viitorul” (2 Cronici 33,6).   

Să urmărim avertismentele pe care le dă Biblia împotriva spiritismului, începând din cele mai 
vechi timpuri:                                                                                                                                              

„Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă 
meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, 
nimeni care să-i întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să-i întrebe 
pe morţi.  Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului şi din pricina 
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acestor lucruri le va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta” 
(Deuteronom 18,10-12). 

„Să nu ghiciţi după vârcolaci, nici după nori. . . .  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 19,26.31). 

„Dacă vi se zice însă: ‚Întrebaţi-i pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc 
şi bolborosesc’, răspundeţi: ‚Nu-L va întreba oare un popor pe Dumnezeul său?  Îi va întreba el 
pe cei morţi pentru cei vii?  La lege şi la mărturie!’  Căci, dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări 
zorile pentru poporul acesta” (Isaia 8,19.20). 

Spiritismul modern a început în localitatea Hydesville, statul New York, Statele Unite ale 
Americii.  Acolo, un locuitor „numit Michael Weekman a fost deranjat până la exasperare în 
anul 1847 de nişte ciocănituri ciudate.  Nemaiputând suporta situaţia, s-a mutat, iar în locul lui 
a venit familia lui John D. Fox.  Una dintre fete a început să răspundă ciocăniturilor, descoperind 
un ‚cod’ misterios cu ajutorul căruia putea să comunice cu ‚străinul’ necunoscut.  Prin acel cod 
ciudat au aflat că ar fi vorba de un oarecare Charles B. Rosma, un nume necunoscut de ei.  Mare 
le-a fost surpriza când au aflat că acel individ a fost asasinat cândva chiar în casa lor.  Familia 
Fox s-a mutat la Rochester, dar ciocăniturile stranii i-au urmat şi acolo.  Una din fetele Fox a 
devenit un medium vestit, iar din practicile familiei s-a născut spiritismul modern.”  (Vilhelm 
Moldovan, Manualul Doctrinelor Biblice A.Z.Ş., Bucureşti, 1982, pagina 161)   

„Se disting trei faze în dezvoltarea spiritismului modern: prima perioadă este cea a fenomenelor 
psihice şi fizice obişnuite începute cu activitatea surorilor Fox în 1848.  Perioada a doua, 
începând din 1893, este faza dezvoltării religioase a spiritismului.  În ultimele decenii asistăm la 
dezvoltarea aspectului parapsihologic şi extrasenzorial al fenomenului spiritist.”  (Ibid.)   

Autorul citat, în cartea amintită, la paginile 164-166, aminteşte următoarele preocupări din 
domeniul parapsihologiei, care „încearcă limitele extrafizice ale raţiunii umane”:                          

(01) „Mesmerismul, introdus de medicul vienez Friedrich A. Mesmer în jurul anului 1775, 
consideră boala un dezechilibru al fluidelor universale şi acest dezechilibru poate fi corectat 
prin ‚somn magnetic’ sau ‚transă magnetică’.                                                                                            

(02) Hipnoza, în care o stare indusă în mod artificial, asemănătoare cu somnul, îl expune pe 
individ la impresiile stăpânitoare ale spiritelor invadatoare, voinţa pacientului fiind controlată 
din afară.                                                                                                                                                                         

(03) Telepatia, comunicare de la distanţă, recepţie extrasenzorială.                                                 

(04) Telekinezia, mişcarea unor obiecte neînsufleţite fără atingerea lor.                                                        

(05) Levitaţia, fenomen asemănător telekineziei, când obiectele plutesc în aer fără ajutor uman 
sau mecanic.                                                                                                                                                        
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(06) Materializarea, când spiritelor prezente li se cere să se manifeste într-un anumit fel vizibil 
sau perceptibil în alte feluri.                                                                                                                                        

(07) Aportul, fenomen ocult al apariţiei unui obiect care până atunci nu a existat în încăpere.”   

Satana poate face să apară chipuri ale proorocilor şi ale apostolilor, care spun lucruri contrare 
Scripturilor.  El poate să se arate sub înfăţişarea unor fiinţe dragi decedate, imitând în totul 
aspectul, îmbrăcămintea, vocea, gesturile acestora.  Cei curioşi şi setoşi de senzaţional pot fi 
uşor traşi în cursa diavolului prin astfel de actualizări. 

Spiritismul face confuzie între Dumnezeu şi Satana.  În revista americană ”Banner of 
Light”/„Drapel de lumină”, din 4 noiembrie 1865, era redat un dialog dintre doi spiritişti: 
„Cunoşti un spirit care corespunde personajului pe care noi îl numim diavol?”  „Da, desigur, 
cunosc un aşa personaj şi chiar acest diavol este dumnezeul şi tatăl nostru.”   

Un scriitor spiritist, Dr.  A. B. Childs, a scris lucrarea intitulată Christ and the People/Hristos şi 
oamenii, unde, la pagina 67, zice: „Ceea ce este de obicei numit diavol este în realitate spiritul 
lui Dumnezeu în natură.” 

În altă lucrare, Better Views of Living/Concepţii mai bune despre existenţă, el zice: „Misiunea 
diavolului, la care oamenii nu s-au gândit încă, este de a-i face să treacă prin iadul acestui 
pământ şi a-i pregăti pentru cerul lumii spirituale.”  

O altă lucrare spiritistă conţine următoarea rugăciune făcută de un medium feminin, 
conferenţiara Miss Lizzie Doten, la deschiderea conferinţei sale: „O, Lucifer, fiu al zorilor, care ai 
căzut din înalta poziţie şi pe care muritorii obişnuiesc să te numească întruparea răului, noi 
înălţăm glasurile noastre spre tine!” 

Locuiam în oraşul Kingman, statul Arizona, Statele Unite ale Americii.  Soţia mea era asistentă 
medicală într-o clinică de oftalmologie.  Una dintre cliente, în timp ce soţia mea o pregătea 
pentru consultaţia făcută de medic, a zis: „Eu mă rog tatălui meu şi el are grijă de mine!”  „Vreţi 
să spuneţi că vă rugaţi lui Dumnezeu!”, a intervenit soţia mea.  „Nu”, a zis ea, „eu mă rog lui 
Satana!”  

Satanismul este foarte răspândit în Statele Unite ale Americii şi mulţi tineri intră în astfel de 
cercuri primejdioase.  E foarte dificilă recuperarea psihică şi socială a acestor persoane.  
Satanismul se consideră biserică şi îşi trece identitatea în cărţile de telefoane.                                          

Este interesant că biserica majoritară din România detestă vrăjitoria, iar enoriaşii sunt întrebaţi 
la spovedanii dacă au fost la vrăjitori.  Corect.  Dar oamenii tot apelează la vrăjitori.  Un pastor 
adventist din Oltenia îmi povestea, în februarie sau martie 2004: „Călătoream cu maşina spre 
satul . . .  Două femei au făcut cu mâna, iar eu am oprit şi le-am luat.  Le-am întrebat unde 
merg; mi-au spus.  Am fost curios să ştiu de ce se duc acolo, pentru că veneau de departe, din 
altă parte a ţării.  Mi-au spus că au auzit de o vrăjitoare care locuieşte în satul acela şi vor să 
discute cu ea.”  Pastorul le-a explicat ce zice Biblia despre vrăjitorie şi le-a sfătuit să nu se ducă. 
Deşi îngândurate, la coborâre ele au zis: „Acum, dacă tot am venit până aici . . .”.   
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Am vizitat-o împreună cu un prezbiter pe o membră a unei comunităţi din America pe care o 
păstoream.  Sora era în vârstă, iar soţul său decedase; din motive financiare, nu-i organizase o 
înmormântare propriu-zisă, ci îl incinerase, iar o parte din cenuşă o avea într-un vas păstrat  
într-un dulap din sufragerie.  Ne-a spus aşa: „În fiecare seară, deschid uşile dulapului şi zic: 
‚Noapte bună, dragul meu!’  Apoi mă culc.”  Am întrebat-o: „Şi ce faceţi dacă odată vă 
răspunde?”  „O”, a zis dânsa, „m-aş speria de moarte.”  „Vedeţi”, am continuat eu, „noi nu 
vorbim cu morţii.”   

Sunt posibile numai trei interpretări ale fenomenelor spiritiste:                                                                   
(01) că nu este nimic real, ci doar păcăleală; aceasta este, în special, pretenţia celor ce nu cred 
în existenţa unor fiinţe supranaturale;                                                                                                         
(02) că este vorba despre vizite, sub formă de spirite, ale unor persoane decedate, cunoscute 
sau necunoscute;                                                                                                                                                
(03) că sunt manifestări satanice, și aceasta este interpretarea adventiștilor de ziua a șaptea. 

Saul, împăratul lui Israel, a avut o serie de comportări care l-au îndepărtat de Dumnezeu, de 
aceea Dumnezeu nu a mai comunicat deloc cu el.  Aflat în faţa unui înspăimântător război cu 
filistenii, el a încercat din nou să obţină sfat de la Dumnezeu, dar fără rezultat; în disperare, Saul 
s-a dus la o vrăjitoare.  E bine să avem în faţă întregul text din 1 Samuel 28,7-20:                                                                                                                                                          

„Atunci, Saul a zis slujitorilor lui: ‚Căutaţi-mi o femeie care să cheme morţii, ca să mă duc s-o 
întreb.’  Slujitorii lui i-au zis: ‚Iată că în En-Dor este o femeie care cheamă morţii’” (7).                    
„Atunci, Saul s-a schimbat, a luat alte haine şi a plecat cu doi oameni.  Au ajuns la femeia aceea 
noaptea.  Saul i-a zis: ‚Spune-mi viitorul chemând un mort şi scoală-mi pe cine-ţi voi spune’” (8).                                                                                                                                              
„Femeia i-a răspuns: ‚Ştii ce a făcut Saul, cum a nimicit din ţară pe cei ce cheamă morţii şi pe cei 
ce ghicesc viitorul; pentru ce dar întinzi o cursă vieţii mele, ca să mă omori?’”  (9)                                                             
„Saul i-a jurat pe Domnul şi a zis: ‚Viu este Domnul, că nu ţi se va întâmpla niciun rău pentru 
aceasta’” (10).                                                                                                                                                              

„Femeia a zis: ‚Pe cine vrei să-ţi scol?’  Şi el a răspuns: ‚Scoală-mi pe Samuel’” (11).                         
„Când l-a văzut femeia pe Samuel, a scos un ţipăt mare şi i-a zis lui Saul: ‚Pentru ce m-ai înşelat?  
Tu eşti Saul!’”  (12)                                                                                                                                  
„Împăratul i-a zis: ‚Nu te teme de nimic; dar ce vezi?’  Femeia i-a zis lui Saul: ‚Văd o fiinţă 
dumnezeiască sculându-se din pământ’” (13).                                                                                         
„El i-a zis: ‚Cum e la chip?’  Şi ea a răspuns: ‚Este un bătrân care se scoală şi este învelit cu o 
mantie.’  Saul a înţeles că era Samuel şi s-a plecat cu faţa la pământ şi s-a închinat” (14).  

„Samuel i-a zis lui Saul: ‚Pentru ce m-ai tulburat, chemându-mă?’  Saul a răspuns: ‚Sunt într-o 
mare strâmtoare: filistenii îmi fac război şi Dumnezeu S-a depărtat de la mine; nu mi-a răspuns 
nici prin prooroci, nici prin vise.  Şi te-am chemat să-mi arăţi ce să fac’” (15).                                      
„Samuel a zis: ‚Pentru ce mă întrebi pe mine când Domnul S-a depărtat de tine şi S-a făcut 
vrăjmaşul tău?  (16).  Domnul îţi face aşa cum îţi vestisem din partea Lui: Domnul a rupt 
împărăţia din mâinile tale şi a dat-o altuia, lui David (17).  N-ai ascultat de glasul Domnului şi     
n-ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea mâniei Lui; de aceea îţi face Domnul aşa astăzi (18).  Şi 
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chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor.  Mâine, tu şi fiii tăi veţi fi 
împreună cu mine şi Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor’” (19).                                                 

„Îndată, Saul a căzut la pământ, cât era de lung, şi cuvintele lui Samuel l-au umplut de groază; 
nu mai avea nicio putere, căci nu mâncase toată ziua şi toată noaptea” (20).   

Am întâlnit cititori ai Bibliei care susţin că vizitatorul misterios era chiar Samuel.  Câteva date 
ale cronicii acestui eveniment conduc la o altă concluzie:                                                                                  

(01) Dacă Domnul nu i-a răspuns lui Saul prin prooroci vii, cum îi răspundea acum printr-un 
prooroc mort?                                                                                                                                            
(02) Din moment ce instrucţiunile clare şi repetate ale lui Dumnezeu erau împotriva vrăjitoriei, 
ba El chiar spusese în Exodul 22,18, „pe vrăjitoare să n-o laşi să trăiască”, cum  l-ar fi trimis El pe 
profetul Său tocmai în bârlogul unei vrăjitoare, răspunzând la apelul ei, pentru a-i da sfat unui 
rege lepădat?                                                                                                                                                            

(03) În 1 Samuel 28,3, chiar înaintea episodului relatat mai înainte, se precizează: „Samuel 
murise.  Tot Israelul îl plânsese şi-l îngropaseră la Rama în cetatea lui.  Saul îndepărtase din ţară 
pe cei ce chemau morţii şi pe cei ce ghiceau.”  Acest verset arată că misiunea lui Samuel era 
încheiată, el era mort, nu mai avea nimic de făcut şi nu mai putea face nimic.                                                                                                                                                                            
(04) Am învăţat din alte texte ale Bibliei, multe la număr, că morţii nu ştiu nimic; dacă în acest 
pasaj ar fi vorba chiar de Samuel cel adevărat, restul Scripturii ar fi contrazis.  Samuel nu mai 
ştia nimic, nu mai vorbea, nu călătorea, pentru că aceia care s-au dus în mormânt nu se mai 
întorc.                                                                                                                                                                                           

(05) Dacă, potrivit cu credinţa populară, Samuel era în cer, cum ar fi reuşit o femeie care „nu 
trebuia lăsată să trăiască”, a cărei activitate Dumnezeu o condamna, să-l coboare pe omul lui 
Dumnezeu din cer?                                                                                                                                           
(06) Chiar înălţat la cer ca om, dacă aşa ar fi fost cazul (cum nu a fost, pentru că l-au 
înmormântat), de ce pretinsul Samuel s-a ridicat din pământ şi arăta ca o fiinţă dumnezeiască?                                                                                                                                     
(07) Intrusul a apărut în ţinuta şi la vârsta lui Samuel cel îmbătrânit, nicio problemă pentru 
Satana să contrafacă perfect identitatea cuiva.                                                                                              

(08) Saul nu a văzut nimic, numai vrăjitoarea „vedea” şi descria pentru Saul arătarea 
subpământeană.                                                                                                                                                     
(09) Textul spune că Saul a înţeles că era Samuel, aceasta a fost concluzia lui, total greşită şi, pe 
baza ei, „s-a plecat cu faţa la pământ şi s-a închinat”; ce oroare, i s-a închinat lui Satana, dar 
chiar să fi fost Samuel, închinarea aceea ar fi fost idolatră!                                                                                                                                                              

(10) Solia rostită către Saul de individul suspect era extrem de descurajatoare, sadică, curat 
satanică.  Şi numai această solie ar fi suficientă pentru a-l identifica pe vizitator cu Satana.                                                                                                                                                                                          
(11) Aluzia la neascultarea lui Saul cu privire la Amalec nu era nimic nou, Domnul îl mustrase 
prin Samuel la timpul cuvenit; pentru ce ar fi fost repetată acum?                                                            

(12) Cum se face că Satana a prezis cu acurateţe ce avea să se întâmple a doua zi?  Satana nu 
cunoaşte viitorul, numai Dumnezeu îl cunoaşte.  Totuşi, Satana are o vastă experienţă şi o 
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înţelepciune de înger căzut; mai mult decât atât, el cunoaşte foarte bine viaţa oamenilor şi 
împrejurările prin care trec, de aceea nu era deloc greu să fie prezisă înfrângerea lui Israel în 
condiţiile în care era condus de un rege demoralizat şi în care armata era slabă, înfricoşată şi 
prost înarmată, faţă de superioritatea multilaterală a armatei filistene.  Și Satana știa că Domnul 
nu va fi cu Saul cel lepădat și cu armata lui.  Era calcul bazat pe fapte şi nu profeţie.                                                                                                                                                                 

(13) Şi cum se face că pretinsul Samuel a zis: „Mâine, tu şi fiii tăi veţi fi împreună cu mine”, dacă 
Samuel era în cer?  Urma Saul cel lepădat de Dumnezeu să se ducă în cer?                                                                    
(14) Scrierea ebraică nu avea vocale şi, cu atât mai puţin, semne de punctuaţie.  O scriere după 
normele actuale ar fi cerut redarea numelui Samuel între ghilimele, adică „Samuel”, aşa-zisul 
Samuel.                                                                                                                                                                 

(15) Nu era Samuel, era Satana, pe care Saul îl servise cu devotament.  Ni s-a spus mai înainte în 
1 Samuel 16,14: „Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul şi a fost muncit de un duh rău care 
venea de la Domnul.”  Acel duh rău şi-a mai făcut o dată lucrarea, sau poate că altul a fost trimis 
la Saul; o făcea şi fără deplasarea lui Saul la En-Dor.                                                                                                                                                   
(16) Satana a îndrăznit să-L ispitească pe Mântuitorul în pustie, după ce Acesta postise 40 de 
zile, şi nu a apărut ca diavol, ci deghizat într-un înger din ceruri.  Zice apostolul Pavel: „Şi nu este 
de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină” (2 Corinteni 11,14). 

Experienţa lui Saul ne arată cum Satana ştie să speculeze sensibilităţile omeneşti, zdrobind un 
suflet părăsit de Dumnezeu, ducând descurajarea la disperare totală.  Dar el ştie şi să ungă 
sufletul omenesc cu ulei diabolic, „mângâind” în mod şarlatan pentru a-şi ajunge scopul.  Astfel, 
el se poate arăta sub forma unei fiinţe dragi decedate, care dă asigurări încurajatoare, dar şi 
sfaturi păcătoase şi îndrumări împotriva Sfintei Scripturi.  Dacă tatăl meu, care a murit în iunie 
1980, mi s-ar arăta, răspunsul meu ar fi: „Înapoia mea, Satano!  Nu eşti tatăl meu; pe el îl voi 
revedea numai la învierea credincioşilor!” 

Am citit într-o revistă din Australia că un misionar din Statele Unite, lucrând în America de Sud, 
a avut o experienţă tragică: cele două fetiţe ale lui s-au îmbolnăvit brusc de o boală incurabilă şi 
au murit în scurtă vreme una după alta.  Era devastat, dar a încercat să se refacă.  A programat 
o evanghelizare.  În timp ce se afla la un medic, l-a invitat pe acesta la adunările pe care urma să 
le ţină.  Medicul a zis: „Da, voi veni, dar cu o condiţie: veniţi şi dumneavoastră la una dintre 
adunările pe care le ţin eu.”  „Aş putea întreba ce fel de adunări ţineţi?”  a întrebat misionarul.  
„Da”, a zis medicul, „adunări spiritiste.”  Misionarul a stat pe gânduri, dar medicul a insistat şi 
argumentele sale lucrau asupra minţii clientului, care şi-a făcut următorul calcul: „Mă duc o 
dată, dar astfel îl determin să vină şi el la evanghelizare.  E un mod de a-l atrage.”   

Se pare că medicul s-a ţinut de cuvânt şi apoi a fost rândul misionarului, care s-a dus la casa 
unde se ţineau şedinţele spiritiste.  Cum a intrat în sală, cele două fetiţe ale lui s-au repezit spre 
el: „Tăticule, tăticule!”  Arătau perfect.  De atunci, n-a mai lipsit de acolo.  Ştia că era pierdut, 
dar a încercat să aibă o întrevedere cu mai marele lor, care i-a spus un secret, avertizându-l 
apoi: „Dacă spui la cineva, vei fi omorât!”  Omul nu s-a putut stăpâni, ci i-a spus soţiei sale unde 
fusese şi că fetiţele erau acolo: „Draga mea, sunt ele!”  După puţine zile, a fost omorât. 
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„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).  Problema este că 
persoana, care cu bună ştiinţă calcă pe un astfel de teren, cade într-o cursă teribilă şi diavolul  
nu-şi abandonează uşor victimele. 

Neştiutorii pot fi recuperaţi prin harul lui Dumnezeu.  În cartea Faptele apostolilor, ni se 
raportează că, în oraşul Efes, s-a produs o mare trezire în favoarea creştinismului: „Mulţi din cei 
ce crezuseră veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră.  Şi unii din cei ce făcuseră 
vrăjitorii şi-au adus cărţile şi le-au ars înaintea tuturor: preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de 
arginţi” (Fapte 19,18.19). 

Cea mai bună caracterizare ce s-ar putea face vrăjmaşului nevăzut provine de la Hristos şi e 
redată în Ioan 8,44: „. . . Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este 
mincinos şi tatăl minciunii.”    

Cartea psalmilor începe cu cuvintele: „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi (şi care 
fiinţe sunt mai rele decât demonii?), nu se opreşte pe calea celor păcătoşi (care indivizi sunt mai 
păcătoşi decât îngerii căzuţi?) şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori (pot diavolii să fie 
întrecuţi când este vorba de batjocuri?)”  (Ps 1,1).  

Spiritismul pretinde că este o religie şi a atins proporţii mondiale, influenţând deciziile 
conducătorilor politici.  În Apocalipsa 16,13.14, se spune: „Apoi, am văzut ieşind din gura 
balaurului şi din gura fiarei şi din gura proorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau 
cu nişte broaşte.  Acestea sunt duhuri de demoni, 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.”   

Nu numai din punct de vedere geografic se extinde spiritismul, ci, în zilele din urmă, el 
penetrează toate religiile şi majoritatea bisericilor creştine, toate acelea care cred în nemurirea 
sufletului: „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 cel 
mare!  A ajuns un locaş al demonilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei 
păsări necurate şi urâte . . .’” (Apocalipsa 18,1.2).  Babilon este numit aici creştinismul care nu 
se bazează pe Biblie şi numai pe Biblie, ajuns îmbibat cu prezenţa demonilor.  Aşa se încheie 
istoria pământului. 

În 2 Tesaloniceni 2,9-12, citim: „Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de 
minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe 
calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului, ca să fie mântuiţi.  Din această 
pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toţi cei ce       
n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.” 

În final, vor exista pe pământ numai două tabere:                                                                               
(01) închinătorii viului Dumnezeu;                                                                                                            
(02) închinătorii fiarei, unde spiritismul este orientarea generală. 
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Cei care se vor afla în tabăra a doua pot fi în prezent oameni religioşi care îi slujesc vrăjmaşului 
sau oameni care tăgăduiesc existenţa fiinţelor supranaturale, bune sau rele.  Ce vor face aceştia 
din urmă în faţa manifestărilor spiritiste vizibile?  Vor înceta să mai fie necredincioşi şi vor 
îmbrăţişa spiritismul. 

Oamenii Îi pot sluji numai lui Dumnezeu sau numai lui Satana.  De partea cui suntem? 

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea oferă siguranţă absolută împotriva oricărei câtimi sau 
forme de spiritism, deoarece este clară şi consecventă cu privire la învăţătura biblică despre 
viaţă şi moarte. 

Nu trebuie nicidecum să exagerăm puterea Satanei, dar nici să o bagatelizăm.  El este un 
vrăjmaş puternic, un înger care a căzut ca un fulger din cer (vezi Luca 10,18).  Un grup de 
demoni a forţat o mare turmă de porci (vezi Luca 8,32.33), aproape 2.000 (vezi Marcu 5,13), să 
se repeadă în mare şi să se înece.  Multă vreme, acei demoni îl făcuseră pe un bărbat stăpânit 
de ei extrem de puternic, capabil să rupă lanţuri şi cătuşe (vezi Marcu 5,3.4).  Satana a produs o 
furtună îngrozitoare, care a distrus casa în care erau adunaţi copiii lui Iov (vezi Iov 1,19) şi a 
cauzat alte teribile dezastre de-a lungul timpului.  Oamenii nu sunt în stare să se măsoare cu 
Satana şi cu îngerii lui.  Şi, totuşi, el este un vrăjmaş înfrânt; alături de Isus îl putem birui în orice 
vreme. 

În Romani 16,20, avem făgăduinţa: „Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub 
picioarele voastre.”   

Iată, în încheiere faimosul imn al Reformaţiunii:                                                                                                                           

(1) „Cetate tare-i Dumnezeu                                                                                                                              
şi armă-apărătoare!                                                                                                                                        
El ne ajută-n orice greu                                                                                                                            
ce-ar vrea să ne doboare.                                                                                                                

         
        Vrăjmaşul cel bătrân                                                                                                                                       
        se crede-acum stăpân;                                                                                                                                  
        putere, vicleşug,                                                                                                                                                                               
        el are din belşug,                                                                                                                                                    
        dar Domnul e mai tare! 
                                                                                                                                                                          
(2) Tăria noastră nu-i de-ajuns                                                                                                                                    

şi-am fi răpuşi pe dată,                                                                                                                                           
dar pentru noi, Hristos Isus,                                                                                                                                              
El duce lupta toată!                       

Şi-ntrebi tu cine-i El?                                                                                                                                      
El e Emanuel,                                                                                                                                                 
e Domnul Savaot                                                                                                                                              
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şi Dumnezeu a tot,                                                                                                                            
izbânda întrupată! 

(3) De-ar fi cu draci pământul plin                                                                                                                              
ce-ar vrea să ne înghită,                                                                                                                                                        
nu ne-ndoim cât de puţin                                                                                                                                        
de-a noastră reuşită!                                                                                                                                                    

Al răzvrătirii prinţ                                                                                                                           
scrâşneşte-amar din dinţi,                                                                                                                              
dar oricât ar scrâşni,                                                                                                                            
Scriptura-l va zdrobi:                                                                                                                                   
ea stă nebiruită! 

(4) Să nu se-atingă de Cuvânt,                                                                                                                                             
să-l lase cum e-n Carte!                                                                                                                              
Cuvântul şi cu Duhul Sfânt                                                                                                                                                 
ne sunt a noastră parte!  

Şi de-ar ameninţa                                                                                                                                         
chiar viaţa să ne ia      
tiranul inamic,                                                                                                                                                                
noi n-am pierdut nimic!                                                                                                                                                                 
Hristos e Domn şi-n moarte!”   

 
(Uniunea de Conferinţe, Imnuri creştine, Editura „Viaţă şi Sănătate”, 2006, imnul 268). 
                                                                                                

B. REZUMATUL STUDIULUI 

În Geneza 2,7, citim că „Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în 
nări suflare de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu”.  Această suflare de viaţă este totuna 
cu duh sau spirit de viaţă şi nu este o entitate independentă, nemuritoare, implantată în corpul 
omului, ci principiul de viaţă care pune în acţiune organismul pentru a fi un suflet viu.  Termenul 
„duh”/”spirit” înseamnă însă mai mult decât acea suflare de viaţă; el se referă şi la fiinţe 
superioare omului, precum Persoanele Dumnezeirii (Ioan 4,24; 14,17; 1,1-3.14; Luca 24,39) şi 
îngerii, atât cei sfinţi (Evrei 1,13.14), cât şi cei căzuţi (Luca 7,21; Efeseni 6,12; Matei 10,1; Luca 
10,20).  Imaginaţia populară a creat şi o lume a spiritelor umane dezcorporalizate, care, 
chipurile, nu pot pieri, ci supravieţuiesc morţii fizice, fiind eterne şi beneficiind de calităţi 
extraordinare, între care şi capacitatea de a se arăta oamenilor şi a le transmite cunoştinţe 
speciale.  Biblia demască aceste fenomene ca fiind manifestări satanice. 

Dumnezeu a creat toate lucrurile (Psalmul 33,6.9); el i-a creat pe îngeri, între care serafimi şi 
heruvimi.  Unul dintre heruvimi, care era conducătorul tuturor îngerilor, a dorit să fie ca 
Dumnezeu, ocupându-I locul în cârmuirea universului (Ezechiel 28,11-19; Isaia 14,12-15).  El a 
atras de partea sa a treia parte din îngeri în război ideologic împotriva lui Dumnezeu 
(Apocalipsa 12,3.4.7-9); în urma acelui război, Lucifer, devenit Satana, împreună cu îngerii lui, 



 
P

ag
e7

6
 

deveniţi demoni, au fost aruncaţi pe pământ.  Satana a reuşit să-i conducă pe oameni la păcat, 
ispitindu-i să calce porunca lui Dumnezeu.  Păcatul este un mister, nu are nicio scuză ca să 
existe şi va fi lichidat pentru totdeauna prin planul de mântuire.  Până atunci, demonii au acces 
la toţi oamenii, ispitindu-i în toate felurile pentru a le ruina viaţa.   

Ideea că spiritele omeneşti continuă să trăiască după moarte este fundamentul filosofiei 
spiritiste.  Spiritismul este un sistem de idei şi practici de natură satanică, pretinzând că duhurile 
celor morţi trăiesc şi pot să comunice cu cei vii, de obicei cu ajutorul unui intermediar numit 
medium.  Prima şedinţă spiritistă a avut loc în Grădina Edenului, când Eva a stat de vorbă cu 
Satana deghizat într-un şarpe ca medium (Geneza 3,1-6).  În toate timpurile şi la toate 
popoarele au existat practici spiritiste (Exodul 7,11.12; 8,18.19; Ezechiel 21,21; Daniel 2,2; 2 
Cronici 33,6).  Biblia condamnă cu tărie toate formele de spiritism (Deuteronom 18,10-12; 
Leviticul 19,26.31; Isaia 8,19.20).  Psalmul 1,1 îi declară fericiţi pe cei ce nu se duc la sfatul celor 
răi şi aici se poate încadra cu siguranţă şi spiritismul.  Cei neştiutori, care au fost prada 
spiritismului, pot fi recuperaţi, ca unii locuitori din Efes (Fapte 19,18.19).  În contrast cu aceştia, 
împăratul Saul a apelat la serviciile unei vrăjitoare şi a avut, fără să-şi dea seama, o discuţie 
fatală cu Satana, care a apărut sub chipul şi înfăţişarea profetului Samuel (1 Samuel 28,7-20).   

Spiritismul modern a început în Hydesville, New York, în 1848, sub forma unor ciocănituri 
ciudate pe care le-au interceptat surorile Fox; acestea au creat un alfabet sonor cu ajutorul 
căruia au putut conversa cu interlocutorul necunoscut, care pretindea a fi duhul unui mort, dar 
în realitate era un demon.  Astfel de comunicări s-au extins şi au devenit o religie universală, 
penetrând toate bisericile care cred în nemurirea sufletului (Apocalipsa 16,13-16; 18,2).  
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea rămâne la învăţătura biblică despre viaţă şi moarte, de 
aceea ea oferă protecţie sigură împotriva primejdiei spiritismului.  Domnul Isus ne-a învăţat să 
ne rugăm pentru o astfel de izbăvire (Matei 6,13).   

C. DIAPOZITIVE (SLIDES) PENTRU PROIECTOR 

(01) EXISTĂ VIAŢĂ DINCOLO DE MORMÂNT?  RĂSPUNDE BIBLIA!  Pastor Ştefan Radu  

(02) O LUME A SPIRITELOR?  (Titlul temei IV) 

(03) Când am cercetat informaţia biblică despre crearea omului, aşa cum este prezentată în 
Geneza 2,7,  

(04) am constatat că Dumnezeu l-a creat pe om din ţărână şi i-a suflat în nări suflare de viaţă, 
făcându-l astfel „un suflet viu”.   

(05) Termenul „duh” provine din limbile slave, iar „spirit” din limba latină, însemnând, aşa cum 
am văzut, suflarea de viaţă care a făcut din Adam un suflet viu.   

(06) Totuşi, duh sau spirit nu înseamnă numai această suflare de viaţă.  

(07) Adesea, un cuvânt poate avea mai multe sensuri, de exemplu, „corn” înseamnă: 

(08) (a) excrescenţă pe osul frontal al rumegătoarelor;                                                                                 
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(09) (b) instrument musical;                                                                                                                                             

(10) (c) arbust;   

(11) (d) produs de panificaţie.   

(12) În Sfânta Scriptură, distingem şi alt sens al termenului „duh”/„spirit” şi anume, o fiinţă 
superioară omului.  Iată categorii de spirite:   

(13) Dumnezeu-Tatăl, despre care Domnul Isus a declarat în Ioan 4,24 că „Dumnezeu este 
Duh”. 

(14) Duhul Sfânt, despre care citim astfel în făgăduința Mântuitorului: „. . . Duhul adevărului      
. . ., Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi” (Ioan 14,17).      

(15) Fiul lui Dumnezeu, care a zis că „un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu” 
(Luca 24,39);  

(16) de aici putem să înţelegem că, înainte de întrupare, şi Fiul lui Dumnezeu era duh, neavând 
„carne şi oase”;  

(17) El este numit Cuvântul, care era de la început cu Dumnezeu, care era El Însuşi Dumnezeu şi 
care S-a făcut trup (Ioan 1,1-3.14).  

(18) Îngerii sfinţi, care, potrivit cu Evrei 1,13.14, sunt „duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească 
o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea”.   

(19) Îngerii căzuţi, numiţi „duhuri rele” (Luca 7,21), „duhurile răutăţii” (Efeseni 6,12), „duhurile 
necurate” (Matei 10,1), „duhurile” (Luca 10,20).   

(20) Imaginaţia populară merge dincolo de aceste categorii dezvăluite în Biblie; din timpuri 
străvechi, ea concepe omul ca pe o păpuşă rusească, adică om în om, un om invizibil, care 
locuieşte într-unul vizibil.   

(21) Cel invizibil îl părăseşte, la moarte, pe cel vizibil, având toate însuşirile acestuia şi chiar mai 
multe, fiind capabil să mănânce, să bea, să vorbească.   

(22) Acest om invizibil e considerat nemuritor şi e numit când „duh”/”spirit”, când „suflet”.  
Pentru simplificare, îl vom numi, în continuare, „duh” sau „spirit”. 

(23) Este proiectată, astfel, în închipuirea oamenilor, o lume a spiritelor morţilor; acestea nu pot 
pieri şi există cumva în jurul nostru sau la distanţe mai mari,   

(24) având cunoştinţe extraordinare şi, în anumite condiţii, fiind chiar în stare să comunice cu 
cei vii.   

(25) Această concepţie este generată de ideea nemuririi naturale a sufletului, pe care, aşa cum 
am văzut, Biblia nu o susţine nicidecum.   
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(26) În realitate, nu este vorba de altceva decât de manifestări ale demonilor sau duhurilor rele, 
care se dau drept duhuri ale oamenilor decedaţi.   

(27) În triburi primitive, demonii acţionează asupra oamenilor într-un mod brutal, şicanându-i, 
chinuindu-i, în permanenţă tulburându-le existenţa.   

(28) În societăţi mai avansate, influenţa demonică este mai rafinată, astfel de comunicaţii fiind 
numite ştiinţă. 

(29) Dacă acţiunile de contactare a spiritelor sunt banale sau sunt sofisticate, dacă există fapte 
reale sau doar păcăleli, nu are nicio importanţă; fapt este că  

(30) acelaşi prinţ al întunericului operează în umbră pentru înşelarea şi distrugerea oamenilor 
creduli.     

(31) Biblia ne spune că Dumnezeu a creat toate lucrurile, „căci El zice şi se face, porunceşte şi ce 
porunceşte ia fiinţă” (Psalmul 33,9).   

(32) Dumnezeu i-a creat pe îngeri, toţi buni şi perfecţi.  Există şi ordine superioare de îngeri, ca, 
de exemplu, heruvimii şi serafimii.   

(33) Cel mai înţelept şi cel mai frumos dintre toţi îngerii, conducătorul lor, a fost Lucifer, învestit 
cu răspunderea de „heruvim ocrotitor, cu aripile întinse”.   

(34) „Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit 
nelegiuirea în tine” (Ezechiel 28,15).  

(35) Prin urmare, Lucifer a fost creat perfect, dar, într-o zi, a apărut în el, în mod misterios, 
păcatul.   

(36) Păcatul este neascultare de Dumnezeu, este nesocotirea legii lui Dumnezeu, este răzvrătire 
împotriva Atotputernicului.   

(37) Nu există explicaţie pentru păcat, altfel ar putea fi scuzat, încetând astfel să mai fie păcat.   

(38) În Apocalipsa 12,3.4.7-9, ni se arată că Lucifer, prezentat ca fiind „balaurul cel mare, 
şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana” (versetul 9),  

(39) a atras de partea lui a treia parte din stelele, adică îngerii cerului, în război ideologic 
împotriva lui Dumnezeu.   

(40) Satana a pierdut războiul şi a fost aruncat pe pământ împreună cu îngerii lui, deveniţi 
demoni.   

(41) Aici, Satana a reuşit să-i atragă în păcat pe Eva şi pe Adam, devenind, de-a lungul mileniilor, 
înşelătorul întregii lumi.   

(42) Omenirea este, astfel, divizată în slujitori ai lui Dumnezeu şi în fii ai neascultării.  Totuşi, 
Satana şi îngerii lui răi au acces la toţi locuitorii pământului pentru a-i ispiti.   
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(43) Ideea că spiritele omeneşti supravieţuiesc morţii fizice este fundamentul filosofiei spiritiste.   

(44) Spiritismul este un sistem de idei şi practici de natură satanică, bazându-se în teorie pe 
această credinţă în nemurirea sufletului.   

(45) Iată trei definiţii din dicţionare:                                                                                                                                   
(a) „Spiritismul este doctrina celor care cred că, prin mijlocirea unui medium, pot chema 
spiritele morţilor sau pot primi comunicări din lumea în care acestea continuă să trăiască.” 
(Vechi dicţionar enciclopedic) 

(46) (b) „Spiritismul este credinţa în manifestarea sufletelor morţilor; doctrina stabilită pe 
această credinţă.”  (Dicţionarul Larousse)  

(47) (c) „Spiritismul este credinţa că sufletele celor decedaţi pot să comunice cu oamenii 
muritori prin manifestări fizice, ca, de pildă, prin lovituri sau prin stări de spirit anormale ca 
extazele şi altele la fel, care se arată printr-un medium.”  (Dicţionarul Webster)   

(48) Iată aici afirmaţii făcute de doi scriitori spiritişti:                                                                         
„Principiul fundamental al spiritismului este că fiinţele omeneşti supravieţuiesc morţii fizice . . . 

(49) şi că, din când în când, în condiţii încă necunoscute pe deplin, putem să comunicăm cu cei 
care au plecat dintre noi.”  (J. Arthur Hill, Spiritismul: istorie, fenomene şi doctrină, pagina 25)   

(50) „Nu există moarte în cimitir.  Eu am vorbit adesea cu cei morţi. . . .  Pentru mine nu există 
nicio îndoială că oamenii trăiesc după moarte, deoarece eu am vorbit adesea cu ei.”  (Afirmaţii 
ale lui Sir Oliver Lodge, spiritist din Londra)   

(51) Ce nu ştiu aceşti doi autori spiritişti sau se fac că nu ştiu este că la telefon nu răspund cei 
morţi, care sunt ţărână şi nu ştiu nimic, ci Satana sau oricare dintre îngerii lui.   

(52) Prima şedinţă spiritistă a avut loc în Grădina Edenului, aşa cum ni se arată în Geneza 3,1-6.   

(53) Dumnezeu îi instruise pe primii oameni că pot mânca din toţi pomii din grădină, cu excepţia 
pomului cunoştinţei binelui şi răului, pentru că, în ziua în care ar mânca din el, ei ar muri. 

(54) Eva s-a aventurat să se oprească singură în faţa pomului oprit.  În pom era un şarpe care a 
vorbit cu glas omenesc.   

(55) În realitate, Satana vorbea prin şarpe.  Acesta a întrebat-o pe Eva dacă Dumnezeu le-a 
interzis consumul fructelor tuturor pomilor, la care Eva a răspuns că nu este aşa, ci numai 
pomul cunoştinţei binelui şi răului le-a fost oprit.   

(56) Motivul?  În ziua în care vor mânca din el vor muri.  Şarpele a asigurat-o că nu vor muri; 
drept urmare, Eva a mâncat din fruct şi i-a dat apoi şi lui Adam.   

(57) Călcarea poruncii prin consumarea fructului oprit a fost primul păcat săvârşit de fiinţele 
omeneşti, iar păcatul a ruinat omenirea şi planeta.   
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(58) Acel dialog nefast a fost purtat între Eva, o fiinţă omenească, şi Satana, vrăjmaşul nevăzut, 
prin intermediul unui şarpe, folosit drept medium.   

(59) În practicile spiritiste, un factor uman, bărbat sau femeie, funcţionează ca medium spiritist, 
consultând „spiritele” pretins umane, în realitate spirite de demoni, pentru clienţii care 
apelează la aceste servicii.   

(60) În toate timpurile şi la toate popoarele au existat practici spiritiste. 

(61) Moise şi Aaron au fost trimişi de Dumnezeu la faraon ca să-i ceară să-l lase pe Israel să 
plece.  Faraon a refuzat, sfidând autoritatea divină.   

(62) Atunci, Aaron şi-a aruncat toiagul în faţa lui faraon şi toiagul s-a transformat în şarpe.   

(63) „Dar faraon i-a chemat pe nişte înţelepţi şi pe nişte vrăjitori; şi vrăjitorii Egiptului au făcut şi 
ei la fel prin vrăjitoriile lor.  Toţi şi-au aruncat toiegele şi s-au prefăcut în şerpi.  Dar toiagul lui 
Aaron a înghiţit toiegele lor” (Exodul 7,11.12).  

(64) Satana a putut crea impresia falsă că şi toiegele vrăjitorilor au devenit nişte şerpi reali.  Tot 
pe bază de iluzie au reuşit vrăjitorii şi alte imitaţii ale minunilor făcute de Dumnezeu prin Aaron.   

(65) Ei au eşuat însă când au încercat să transforme ţărâna în păduchi.  Atunci au zis: „Aici este 
degetul lui Dumnezeu” (Exodul 8,19).  

(66) Nebucadneţar, împăratul Babilonului, era el însuşi un vrăjitor: „Căci împăratul Babilonului 
stă la răscruce, la capătul celor două drumuri, ca să dea cu bobii; el scutură săgeţile, întreabă 
terafimii şi cercetează ficatul” (Ezechiel 21,21).   

(67) Mai mult, el întreţinea la curtea imperială o adevărată armată de spiritişti, adică „vrăjitori, 
cititori în stele, descântători şi haldei” (Daniel 2,2).   

(68) Aceştia s-au dovedit incapabili să-i spună lui Nebucadneţar visul lui şi tâlcuirea visului.   

(69) Spiritismul a fost practicat şi de regi apostaziaţi ai lui Israel şi Iuda; astfel, citim despre 
Manase, împăratul lui Iuda,  

(70) că „şi-a trecut fiii prin foc în valea fiilor lui Hinom, umbla cu descântece şi vrăjitorii şi ţinea 
la el oameni care chemau duhurile şi care-i spuneau viitorul” (2 Cronici 33,6).  

(71) Să urmărim avertismentele pe care le dă Biblia împotriva spiritismului, începând din cele 
mai vechi timpuri.   

(72) „Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă 
meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, 
nimeni care 
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(73) să-i întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să-i întrebe pe 
morţi.  Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului . . .” (Deuteronom 
18,10-12).   

(74) „Să nu ghiciţi după vârcolaci, nici după nori. . . .  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 19,26.31).           

(75) „Dacă vi se zice însă: ‚Întrebaţi-i pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care 
şoptesc şi bolborosesc’, răspundeţi: ‚Nu-L va întreba oare un popor pe Dumnezeul său?  Îi va 
întreba el 

(76) pe cei morţi pentru cei vii?  La lege şi la mărturie!’  Căci, dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai 
răsări zorile pentru poporul acesta!”  (Isaia 8,19.20)  

(77) Spiritismul modern a început în localitatea Hydesville, statul New York, Statele Unite ale 
Americii.  Acolo, un locuitor numit Michael Weekman, a fost deranjat până la exasperare în anul 
1847 de nişte ciocănituri ciudate.   

(78) Nemaiputând suporta situaţia, s-a mutat, iar în locul lui a venit familia John D. Fox.   

(79) Una dintre fete, Kate, a început să răspundă ciocăniturilor şi, cu ajutorul vecinilor, a fost 
stabilit un „cod”, prin care să se comunice cu „străinul” necunoscut.   

(80) Folosind acel „cod”, au aflat că ar fi vorba de un oarecare Charles B. Rosma, un nume 
necunoscut de ei.  Au găsit în beci doar câteva oase, dar, în 1904, căderea unui zid a dus la 
găsirea unui schelet uman.   

(81) Familia Fox s-a mutat la Rochester, dar ciocăniturile stranii i-au urmat şi acolo.  Una dintre 
fetele Fox a devenit un medium vestit, iar din practicile familiei s-a născut spiritismul modern 
(din Manualul Doctrinelor Biblice A. Z. Ş., de Vilhelm Moldovan, pagina 161).   

(82) „Se disting trei faze în dezvoltarea spiritismului modern:  

(83) (a) Prima perioadă este cea a fenomenelor psihice şi fizice obişnuite, începute cu 
activitatea surorilor Fox în 1848.   

(84) (b) Perioada a doua, începând din 1893, este faza dezvoltării religioase a spiritismului.   

(85) (c) În ultimele decenii, asistăm la dezvoltarea aspectului parapsihologic şi extrasenzorial al 
fenomenului spiritist.”  (Ibid.)  

(86) Autorul citat, în cartea amintită, la paginile 164-166, menţionează următoarele preocupări 
din domeniul parapsihologiei, care „încearcă limitele extrafizice ale raţiunii umane”:   

(87) (a) „Mesmerismul, introdus de medicul vienez Friedrich A. Mesmer în jurul anului 1775, 
consideră boala un dezechilibru al fluidelor universale şi acest dezechilibru poate fi corectat 
prin ‚somn magnetic’ sau ‚transă magnetică’.  
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(88) (b) Hipnoza, în care o stare indusă în mod artificial, asemănătoare cu somnul, îl expune pe 
individ la impresiile stăpânitoare ale spiritelor invadatoare, voinţa pacientului fiind controlată 
din afară.  

(89) (c) Telepatia, comunicare de la distanţă, recepţie extrasenzorială.  

(90) (d) Telekinezia, mişcarea unor obiecte neînsufleţite fără atingerea lor.  

(91) (e) Levitaţia, fenomen asemănător telekineziei, când obiectele plutesc în aer fără ajutor 
uman sau mecanic.  

(92) (f) Materializarea, când spiritelor prezente li se cere să se manifeste într-un anumit fel 
vizibil sau perceptibil în alte feluri.  

(93) (g) Aportul, fenomen ocult al apariţiei unui obiect care până atunci nu a existat în 
încăpere.”  

(94) Satana poate face să apară chipuri ale proorocilor sau ale apostolilor, care spun lucruri 
contrare Bibliei.   

(95) El poate să se arate sub înfăţişarea unor fiinţe dragi decedate, imitând în totul aspectul, 
îmbrăcămintea, vocea şi gesturile lor.   

(96) Cei curioşi şi setoşi de senzaţional pot fi uşor traşi în cursa diavolului prin astfel de imitaţii 
şi actualizări.   

(97) Spiritismul face confuzie între Dumnezeu şi Satana.  În revista americană ”Banner of 
Light”/„Drapel de lumină”, din 4 noiembrie 1865, era redat un dialog dintre doi spiritişti:  

(98) „Cunoşti un spirit care corespunde personajului pe care noi îl numim diavol?”  „Da, desigur, 
cunosc un aşa personaj şi chiar acest diavol este dumnezeul şi tatăl nostru.”   

(99) Un scriitor spiritist, Dr. A. B. Childs, a scris lucrarea intitulată Hristos şi oamenii, unde, la 
pagina 67, zice:  

(100) „Ceea ce este de obicei numit diavol este în realitate spiritul lui Dumnezeu în natură.”   

(101) În altă lucrare, Vederi mai bune despre viaţă, el zice: „Misiunea diavolului, la care oamenii 
nu s-au gândit încă, este de a-i face să treacă prin iadul acestui pământ şi a-i pregăti pentru 
cerul lumii spirituale.”   

(102) O altă lucrare spiritistă conţine următoarea rugăciune făcută de un medium feminin, 
conferenţiara Miss Lizzie Doten, la deschiderea conferinţei sale:  

(103) „O, Lucifer, fiu al zorilor, care ai căzut din înalta poziţie şi pe care muritorii obişnuiesc să te 
numească întruparea răului, noi înălţăm glasurile noastre spre tine!”  

(104) Numai trei interpretări ale fenomenelor spiritiste sunt posibile:  
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(105) (a) că nu este nimic real, ci doar păcăleală – aceasta este mai ales pretenţia celor ce nu 
cred deloc în supranatural;  

(106) (b) că este vorba despre vizite, sub formă de spirite, ale unor persoane decedate, 
cunoscute sau necunoscute;  

(107) (c) că sunt manifestări demonice.   

(108) Saul, împăratul lui Israel, a avut unele comportări care l-au îndepărtat de Dumnezeu, iar 
Dumnezeu nu a mai comunicat deloc cu el.   

(109) Aflat în faţa unui război îngrozitor cu filistenii, el a încercat din nou să obţină sfat de la 
Dumnezeu, dar fără succes.   

(110) Disperat, Saul s-a dus la o vrăjitoare.   

(111) E bine să cercetăm textul biblic întreg, care se găseşte în 1 Samuel 28,7-20: 

(112) „Atunci, Saul a zis slujitorilor lui: ‚Căutaţi-mi o femeie care să cheme morţii, ca să mă duc 
s-o întreb.’  Slujitorii lui i-au zis: ‚Iată că în En-Dor este o femeie care cheamă morţii’” (7). 

(113) „Atunci, Saul s-a schimbat, a luat alte haine şi a plecat cu doi oameni.  Au ajuns la femeia 
aceea noaptea.  Saul i-a zis: ‚Spune-mi viitorul chemând un mort şi scoală-mi pe cine-ţi voi 
spune’” (8).         

(114) „Femeia i-a răspuns: ‚Ştii ce a făcut Saul, cum a nimicit din ţară pe cei ce cheamă morţii şi 
pe cei ce ghicesc viitorul; pentru ce dar întinzi o cursă vieţii mele, ca să mă omori?’”  (9)  

(115) „Saul i-a jurat pe Domnul şi a zis: ‚Viu este Domnul că nu ţi se va întâmpla niciun rău 
pentru aceasta’” (10).   

(116) „Femeia a zis: ‚Pe cine vrei să-ţi scol?’  Şi el a răspuns: ‚Scoală-mi pe Samuel’” (11).   

(117) „Când l-a văzut femeia pe Samuel, a scos un ţipăt mare şi i-a zis lui Saul: ‚Pentru ce m-ai 
înşelat?  Tu eşti Saul!’”  (12)  

(118) „Împăratul i-a zis: ‚Nu te teme de nimic; dar ce vezi?’  Femeia i-a zis lui Saul: ‚Văd o fiinţă 
dumnezeiască sculându-se din pământ’” (13).   

(119) „El i-a zis: ‚Cum e la chip?’  Şi ea a răspuns: ‚Este un bătrân care se scoală şi este învelit cu 
o mantie.’   

(120) Saul a înţeles că era Samuel şi s-a plecat cu faţa la pământ şi s-a închinat” (14).   

(121) „Samuel i-a zis lui Saul: ‚Pentru ce m-ai tulburat, chemându-mă?’  Saul a răspuns: ‚Sunt 
într-o mare strâmtoare: filistenii îmi fac război 

(122) şi Dumnezeu S-a depărtat de la mine; nu mi-a răspuns nici prin prooroci, nici prin vise.  Şi 
te-am chemat să-mi arăţi ce să fac’” (15).   
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(123) „Samuel a zis: ‚Pentru ce mă întrebi pe mine când Domnul S-a depărtat de tine şi S-a făcut 
vrăjmaşul tău?  (16)   

(124) Domnul îţi face aşa cum îţi vestisem din partea Lui: Domnul a rupt împărăţia din mâinile 
tale şi a dat-o altuia, lui David (17).  

(125) N-ai ascultat de glasul Domnului şi n-ai făcut pe Amalec să simtă aprinderea mâniei Lui; de 
aceea îţi face Domnul aşa astăzi (18).   

(126) Şi chiar Domnul va da pe Israel împreună cu tine în mâinile filistenilor.  Mâine, tu şi fiii tăi 
veţi fi împreună cu mine şi Domnul va da tabăra lui Israel în mâinile filistenilor’” (19).   

(127) „Îndată, Saul a căzut la pământ cât era de lung şi cuvintele lui Samuel l-au umplut de 
groază; nu mai avea nicio putere, căci nu mâncase toată ziua şi toată noaptea” (20).   

(128) Am întâlnit cititori ai Bibliei care susţin că vizitatorul misterios era chiar Samuel.  O 
mulţime de date din text ne conduc la o altă concluzie: 

(129) (01) Dacă Domnul nu i-a răspuns lui Saul prin prooroci vii, cum îi răspundea acum     
printr-un prooroc mort? 

(130) (02) Din moment ce instrucţiunile clare şi repetate ale Domnului erau împotriva 
vrăjitoriei, cum l-ar fi trimis El pe profetul Său tocmai în bârlogul unei vrăjitoare, răspunzând la 
apelul ei, pentru a-i da sfat unui împărat lepădat?   

(131) (03) În 1 Samuel 28,3, chiar înaintea episodului relatat, se precizează: „Samuel murise.  
Tot Israelul îl plânsese şi-l îngropaseră la Rama în cetatea lui.  Saul îndepărtase din ţară pe cei ce 
chemau morţii şi pe cei ce ghiceau.”   

(132) Acest verset arată că misiunea lui Samuel era încheiată, el era mort, nu mai avea nimic de 
făcut şi nu mai putea face nimic.   

(133) (04) Am învăţat, din numeroase texte ale Bibliei, că morţii nu ştiu nimic; dacă, în acest 
pasaj, ar fi vorba chiar de Samuel cel adevărat, restul Scripturii ar fi contrazis.  Samuel nu ştia 
nimic, nu vorbea, nu călătorea, nu se mai întorcea.   

(134) (05) Dacă, potrivit cu credinţa populară, Samuel era în cer, cum ar fi reuşit o femeie, a 
cărei activitate Dumnezeu o condamna, să-l coboare pe profet din cer?  

(135) (06) Chiar înălţat la cer ca om, dacă aşa ar fi fost cazul (cum nu a fost, pentru că l-au 
înmormântat), de ce aşa-zisul Samuel s-a ridicat din pământ ca o fiinţă dumnezeiască?   

(136) (07) Intrusul a apărut în ţinuta şi la vârsta lui Samuel cel îmbătrânit; nu era greu pentru 
Satana să contrafacă perfect identitatea profetului.   

(137) (08) Saul nu a văzut nimic, numai vrăjitoarea „vedea” şi descria pentru Saul arătarea 
subpământeană.   
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(138) (09) Textul spune că „Saul a înţeles că era Samuel”, aceasta a fost concluzia lui, total 
greşită şi, pe baza ei, „s-a plecat cu faţa la pământ şi i s-a închinat.” 

(139) Ce oroare, i s-a închinat lui Satana, dar chiar să fi fost Samuel, închinarea ar fi fost 
idolatră.   

(140) (10) Solia rostită de individul suspect către Saul era extrem de descurajatoare, sadică,   
de-a dreptul satanică. 

(141) (11) Aluzia la neascultarea lui Saul cu privire la Amalec nu era nimic nou, Domnul îl 
mustrase prin Samuel la timpul cuvenit. 

(142) (12) Cum a reuşit Satana să prezică exact viitorul, pe care numai Dumnezeu îl cunoaşte?  
Satana are o vastă experienţă şi ştie să facă unele estimări;  

(143) armata lui Saul era mică, slabă, prost echipată şi antrenată şi ei nu erau credincioşi 
Domnului; nu era greu de spus că va fi zdrobită de armata mult superioară a filistenilor.  Ce 
făcea Satana era calcul şi nu profeţie. 

(144) (13) Şi cum se face că pretinsul Samuel a zis: „Mâine, tu şi fiii tăi veţi fi împreună cu 
mine”?  Unde, în cer sau în pământ?   

(145) (14) Scrierea ebraică nu avea vocale şi nici semne de punctuaţie.  Noi am scrie astăzi 
„Samuel”.       

(146) (15) Acela nu era Samuel, ci Satana, pe care Saul îl servise cu devotament.  Duhul 
Domnului Se depărtase de Saul şi un duh rău îl muncea (1 Samuel 16,14).  Acel duh rău sau altul 
ca el a făcut deplasarea până la En-Dor.   

(147) (16) Satana, deghizat ca un înger, a îndrăznit să-L ispitească pe Isus, care era slăbit de un 
post ce durase patruzeci de zile.   

(148) Pavel spune că „Satana se preface într-un înger de lumină” (2 Corinteni 11,14).  Cu atât 
mai uşor într-un profet.  

(149) Experienţa lui Saul ne arată că Satana ştie să speculeze sensibilităţile omeneşti de durere, 
disperare, dor aprins.   

(150) El se poate arăta sub forma unei fiinţe dragi decedate, care dă asigurări mângâietoare, 
dar şi sfaturi contrare Sfintei Scripturi. 

(151) „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).  

(152) Persoana care, cu bună ştiinţă, se aventurează pe terenul fermecat al lui Satana s-ar putea 
să nu mai reuşească să se întoarcă. 

(153) Neştiutorii pot fi recuperaţi prin harul lui Dumnezeu. 
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(154) În Faptele apostolilor, ni se raportează că mulţi locuitori ai oraşului Efes s-au convertit la 
creştinism,  

(155) „şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii şi-au adus cărţile şi le-au ars înaintea tuturor; preţul 
lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi” (Fapte 19,19).   

(156) Cartea psalmilor începe prin cuvintele: „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi 
(care fiinţe sunt mai rele decât demonii?),   

(157) nu se opreşte pe calea celor păcătoşi (care indivizi sunt mai păcătoşi decât îngerii căzuţi?) 

(158) şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori (pot diavolii să fie întrecuţi când este vorba de 
batjocuri?)”  (Psalmul 1,1).    

(159) Spiritismul pretinde că este o religie şi a atins proporţii mondiale.  În Apocalipsa 16,13.14, 
se spune:  

(160) „Apoi, am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei şi din gura proorocului 
mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte.   

(161) Acestea sunt duhuri de demoni, 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.”   

(162) Nu numai din punct de vedere geografic se extinde spiritismul, ci, în zilele din urmă, în 
zilele noastre, el penetrează toate religiile necreştine şi majoritatea absolută a bisericilor, de 
fapt, toate cele care cred în nemurirea sufletului. 

(163) Despre toată această gloată de confesiuni se spune în Apocalipsa 18,2:  

(164) „A căzut, a căzut Babilonul cel mare!  A ajuns un locaş al demonilor, o închisoare a oricărui 
duh necurat.”  

(165) Babilon este numit aici creştinismul care nu se bazează numai pe Biblie în toată puritatea 
ei.  

(166) În final, vor exista pe pământ numai două tabere:                                                                                  
(a) închinătorii viului Dumnezeu;                                                                                                                      
(b) închinătorii fiarei, unde spiritismul este orientarea generală.   

(167) Oamenii nu pot sluji şi lui Dumnezeu şi lui Satana.  De partea cui suntem?  

(168) Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea oferă siguranţă absolută împotriva oricărei câtimi sau 
forme de spiritism, deoarece este clară şi consecventă cu privire la învăţătura biblică despre 
viaţă şi moarte.   

(169) Satana este un vrăjmaş puternic, nu ne putem măsura cu el; totuşi, el este biruit de 
Hristos, care este mult mai puternic decât Satana.   
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(170) Să ne rugăm aşa cum ne-a învăţat Mântuitorul: „. . . izbăveşte-ne de cel rău” (Matei 6,13). 

(171) TEMA URMĂTOARE: REALITATEA ÎNVIERII      

D. MICROSINTEZĂ 

crearea omului; sensuri ale termenului „corn”; categorii de duhuri; o lume a duhurilor; acţiuni 
ale demonilor asupra oamenilor; Lucifer şi îngerii căzuţi; spiritismul, definiţii; declaraţiile a doi 
scriitori spiritişti; prima şedinţă spiritistă; medium spiritist; universalitatea practicilor spiritiste; 
avertismente biblice; spiritismul modern; preocupări parapsihologice; apariţii de apostoli şi 
rude; confuzie între Dumnezeu şi Satana; rugăciuni la Satana; satanismul; vrăjitoria în România; 
sora din Kingman; explicaţii ale fenomenelor spiritiste; Saul în En-Dor; specularea sensibilităţilor 
omeneşti; misionarul din America de Sud; neştiutorii; convertirile din Efes; răspândirea 
spiritismului în zilele din urmă ca o religie; în final, vor fi numai două tabere; Biserica Adventistă 
de Ziua a Şaptea oferă siguranţă; Satana – un vrăjmaş puternic, dar înfrânt de Hristos; imnul 
„Cetate tare-i Dumnezeu”    
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TEMA NUMĂRUL 5                                                                                                                                                          
REALITATEA ÎNVIERII                                                                                                                                                  

A.  STUDIUL COMPLET 

Aşa cum am învăţat din declaraţiile Sfintei Scripturi studiate la temele precedente, morţii dorm 
în mormintele lor.  În tot timpul acestui somn total, nimic nu-i poate tulbura, nimic nu-i poate 
ajuta, ei nu ştiu nimic, ci sunt, aşa cum se poate foarte uşor constata, transformaţi în ţărână.  
Aşa a zis Dumnezeu, imediat după căderea în păcat: „. . . până te vei întoarce în pământ, căci 
din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce” (Geneza 3,19).  Statutul lor moral 
înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu este fixat pentru totdeauna, nimic şi nimeni nu-l 
poate schimba.   

Nicăieri în paginile inspirate ale Sfintei Scripturi nu este în vreun fel încurajată rugăciunea 
pentru cei morţi.  Am zis „inspirate”, pentru că şaizeci şi şase de cărţi compun canonul biblic 
acceptat de toate formaţiunile religioase care se declară creştine.  În niciuna dintre aceste cărţi 
nu se vorbeşte ceva despre rugăciunea pentru cei morţi.  Din acest motiv, cei care practică 
acest fel de rugăciuni se bazează pe material extrascripturistic şi anume, pe nişte cărţi adăugate 
în unele Biblii la Vechiul Testament şi care sunt numite apocrife, adică ascunse.   

Acestea nu pot fi considerate inspirate, cel puţin din 3 motive:                                                                                                   
(01) nu au făcut niciodată parte din Biblia ebraică;                                                                                         
(02) nu sunt menţionate niciodată în Noul Testament;                                                                                 
(03) conţin unele învăţături care contrazic restul Scripturii.  Aşa este cazul cu rugăciunea pentru 
cei morţi. 

A avut loc o bătălie între iudei, conduşi de Iuda Macabeul, şi armata lui Gorgias, comandantul 
Idumeei.  Iuda s-a rugat şi a obţinut biruinţa, apoi s-a retras cu armata lui în oraşul Adulam, 
unde au ţinut Sabatul.  A doua zi, s-au dus să recupereze morţii şi să-i îngroape în mormintele 
părinţilor lor (conform cu 2 Macabei 12,32-39).  Iată citate, în continuare, versetele 40-46:                                                                                                                                              

„ Acolo, au găsit la fiecare dintre cei căzuţi, sub cămaşă, chipuri ale idolilor din Iamnia, lucru 
care iudeilor le este interzis în lege.  Atunci, pentru toţi a devenit clar că din această vină 
căzuseră” (40).                                                                                                                                                                         
„Atunci, ei toţi L-au lăudat pe Domnul, Judecătorul cel drept, care aduce la lumina zilei lucrurile 
ascunse” (41).                                                                                                                                                                     
„S-au unit apoi în rugăciune, implorând ca acest păcat să fie şters cu desăvârşire.  Şi nobilul Iuda 
a îndemnat mulţimea ca de acum să se ferească de păcate, fiindcă puteau vedea cu ochii lor că 
aceştia căzuseră din pricina păcatului lor” (42).                                                                                                       

„El a strâns apoi, printr-o colectă, circa două mii de drahme de argint, pe care le-a trimis la 
Ierusalim ca jertfă pentru păcat.  A procedat astfel bine şi lăudabil, pentru că s-a gândit la 
înviere” (43).                                                                                                                                                    
„Dacă nu s-ar fi aşteptat că vor învia cei căzuţi, atunci ar fi fost inutil, ba chiar absurd, să se 
roage pentru morţi” (44).                                                                                                                               
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„În felul acesta însă, el s-a gândit că şi acelora care adorm ca oameni evlavioşi le este pregătit 
darul harului; acesta este un gând solemn şi sfânt” (45).                                                                                     
„De aceea a adus el şi pentru aceşti morţi o jertfă de ispăşire, pentru ca ei să fie mântuiţi de 
păcatul lor” (46). 

Aşa a făcut un om, dacă acesta este un raport istoric şi autentic.  Nu Dumnezeu i-a poruncit să 
facă aşa, ci a fost propria lui orientare.  Nu tot ce au făcut oamenii în vechime sau ce fac ei în 
prezent, chiar dacă sunt oameni credincioşi, este corect şi este o regulă de urmat.  Sau, aşa cum 
spun teologii, acesta este un pasaj descriptiv, nu prescriptiv.     

Mai mult, a aduce jertfe pentru morţi este un serviciu contrar cu Scripturile.  Nicăieri în cartea 
Leviticul sau în alte părţi ale Bibliei nu găsim un astfel de gen de jertfe.  Păcătosul trebuia să 
vină în persoană cu animalul de jertfă la templu, să-şi mărturisească păcatul cu mâinile pe capul 
acestuia şi să-l înjunghie; niciun mort nu ar fi putut face aşa ceva.  Biblia ne arată că păcatele 
pot fi iertate numai în urma unei atitudini corespunzătoare a vinovatului şi anume:                                                                                                                                                         

„Dacă ne mărturism păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne 
curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1,9).                                                                                                        
„Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă 
îndurare” (Proverbe 28,13).                                                                                                                                    
„Să se lase cel rău de calea lui şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la 
Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând” (Isaia 55,7).     

În Psalmul 106,28.29, astfel de jertfe sunt condamnate: „Ei s-au alipit de Baal-Peor şi au mâncat 
vite jertfite morţilor.  Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor şi o urgie a izbucnit între ei.”  
În germană, traducerea lui Luther zice: „für die Toten”, adică „pentru cei morţi”. 

De la împăratul David învăţăm teologia atitudinii corecte faţă de cei morţi.  Copilul care i se 
născuse întâi din Bat-Şeba s-a îmbolnăvit foarte grav.  „David s-a rugat lui Dumnezeu pentru 
copil şi a postit şi, când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ.  Bătrânii casei au 
stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a voit şi n-a mâncat nimic cu ei.  A şaptea zi, copilul 
a murit.  Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul.  Căci ziceau: ‚Când 
copilul trăia încă, i-am vorbit şi nu ne-a ascultat; cum să îndrăznim să-i spunem: ‚A murit 
copilul’?  Are să se întristeze şi mai mult.’  David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în 
şoaptă între ei şi a înţeles că murise copilul.  El a zis slujitorilor săi: ‚A murit copilul?’  Şi ei au 
răspuns: ‚A murit.’  Atunci, David s-a sculat de la pământ.  S-a spălat, s-a uns şi şi-a schimbat 
hainele; apoi s-a dus în casa Domnului şi s-a închinat.  Întorcându-se acasă, a cerut să i se dea să 
mănânce şi a mâncat” (2 Samuel 12,16-20).   

A urmat o conversaţie interesantă: „Slujitorii lui i-au zis: ‚Ce înseamnă ceea ce faci?  Când trăia 
copilul, posteai şi plângeai, şi acum, când a murit copilul, te scoli şi mănânci!’  El a răspuns: 
‚Când trăia copilul, posteam şi plângeam, căci ziceam: ‚Cine ştie dacă nu Se va îndura Domnul 
de mine şi dacă nu va trăi copilul?’  Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc?  Pot să-l 
întorc în viaţă?  Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine” (versetele 21-23).  Pasajul 
acesta şi cuvintele lui David ar trebui să lămurească pentru totdeauna această problemă: ne 
rugăm pentru bolnav, postim, strigăm la Dumnezeu cu disperare pentru însănătoşirea sa, dar 
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încetăm definitiv aceste eforturi, dacă Dumnezeu a hotărât altfel, chemându-l pe bolnav la 
odihnă.  Pledăm cu stăruinţă pentru omul viu; ne oprim din această strădanie, dacă a survenit 
moartea – nici post, nici rugăciune, nimic de felul acesta.  Aşteptăm învierea.    

Aşa cum am văzut la relatarea şi explicarea pildei despre bogatul şi săracul Lazăr, din Luca 
16,19-31, după moarte nu se mai poate rezolva nimic în legătură cu cei dispăruți, ei nu mai pot 
fi ajutaţi în niciun fel; iar în Evrei 9,27, se spune clar: „Şi, după cum oamenilor le este rânduit să 
moară o singură dată, iar după aceea vine judecata . . .”.  Acest din urmă text arată că, în urma 
morţii, vine judecata; prin urmare, niciun serviciu pentru cei decedați, de nicio natură, material 
sau spiritual, nu mai este posibil.  Nicăieri nu vorbeşte Biblia despre o a doua ocazie de 
pocăinţă, alta decât în viaţa aceasta.   

Singura soluţie pentru fenomenul morţii este învierea.  Rugăciuni pentru morţi?  Într-un fel, da, 
dar într-un singur fel: Ilie s-a rugat pentru fiul văduvei din Sarepta, care era mort; la fel Elisei, 
pentru fiul sunamitei etc., dar acestea nu au fost rugăciuni pentru iertare, ci pentru înviere, iar 
învierile au avut loc. 

Acolo unde locuiesc, avem în jurul casei o zonă verde, multă iarbă, care trebuie tăiată în mod 
periodic.  A venit noiembrie, apoi decembrie, iarna toată, iarba noastră s-a uscat.  Mi-am zis că 
e iarnă, în primăvară îşi va reveni.  Era însă aprilie şi iarba era galbenă, deci uscată.  La toţi 
vecinii iarba era verde, la noi nu.  Eram îngrijorat, pentru că ne-a costat bani.  Am mai tăiat-o o 
dată în jurul zilei de 10 aprilie; era ca miriştea, era moartă, mă resemnasem, anul acesta nu 
avem iarbă.  A dat însă o ploaie şi, spre bucuria mea, firişoarele verzi de iarbă s-au arătat şi 
întreaga zonă s-a schimbat.  Desprimăvărarea este o parabolă despre înviere, pe care 
Dumnezeu a pus-o în natură şi noi o observăm în fiecare an.  Vom studia în continuare ce zice 
Biblia despre înviere. 

Iată cazuri de învieri în Vechiul Testament:                                                                                                
– învierea fiului văduvei din Sarepta (1 Împăraţi 17,17-24);                                                                                               
– învierea fiului Sunamitei (2 Împăraţi 4,32-37);                                                                                                             
– învierea unui mort atins de oasele lui Elisei (2 Împăraţi 13,20.21);                                                                
– în Evrei 11,19, ni se spune despre Avraam că „se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar 
şi din morţi; şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi” (pe Isaac). 

În Vechiul Testament avem nu numai cazuri de persoane înviate din morţi, ci şi aluzii la 
posibilitatea învierii morţilor, cum şi multe făgăduinţe în acest sens:                                                     

– „Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne!  Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune şi pământul 
este plin de făpturile Tale.  Iată marea cea întinsă şi mare: în ea se mişcă nenumărate 
vieţuitoare, mici şi mari.  Acolo, în ea, umblă corăbiile şi în ea este leviatanul acela, pe care l-ai 
făcut să se joace în valurile ei.  Toate aceste vieţuitoare Te aşteaptă ca să le dai hrana la vreme.  
Le-o dai Tu, ele o primesc; Îţi deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătăţile Tale.  Îţi ascunzi Tu 
faţa, ele tremură; le iei Tu suflarea, ele mor şi se întorc în ţărâna lor.  Îţi trimiţi Tu suflarea, ele 
sunt zidite şi înnoieşti astfel faţa pământului” (Psalmul 104,24-30).                                                                                                                                                         



 
P

ag
e9

1
 

– „Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ.  Chiar dacă mi 
se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, Îl voi vedea, totuşi, pe Dumnezeu.  Îl voi 
vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea şi nu ai altuia.  Sufletul meu tânjeşte de dorul 
acesta înlăuntrul meu” (Iov 19,25-27).                                                                                                                                                           

– „. . . nimiceşte moartea pe vecie; Domnul Dumnezeu şterge lacrimile de pe toate feţele şi 
îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său.  Da, Domnul a vorbit” (Isaia 25,8).                                                                                                                                                          

– „Îi voi răscumpăra din mâna locuinţei morţilor, îi voi izbăvi de la moarte.  Moarte, unde îţi este 
ciuma?  Locuinţă a morţilor, unde îţi este nimicirea?”  (Osea 13,14)                                                     

– „Să învie dar morţii Tăi!  Să se scoale trupurile mele moarte!  Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei 
ce locuiţi în ţărână!  Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă şi pământul îi va scoate iarăşi 
afară pe cei morţi” (Isaia 26,19).                                                                                                                                  

– „Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula, unii pentru viaţa veşnică şi alţii 
pentru ocară şi ruşine veşnică” (Daniel 12,2).                                                                                                                                

– „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).                                                                                                

– „Mâna Domnului a venit peste mine şi m-a luat în Duhul Domnului şi m-a pus în mijlocul unei 
văi pline de oase.  M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur şi iată că erau foarte multe pe 
faţa văii şi erau uscate de tot.  El mi-a zis: ‚Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să 
învieze?’  Eu am răspuns: ‚Doamne, Dumnezeule, Tu ştii lucrul acesta!’  El mi-a zis: ‚Prooroceşte 
despre oasele acestea şi spune-le: ‚Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului!  Aşa vorbeşte 
Domnul Dumnezeu către oasele acestea: ‚Iată că voi face să intre în voi un duh şi veţi învia!  Vă 
voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi şi 
veţi învia!  Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.’  Am proorocit cum mi se poruncise.  Şi, pe când 
prooroceam, s-a făcut un vuiet şi iată că s-a făcut o mişcare şi oasele s-au apropiat unele de 
altele!  M-am uitat şi iată că le-au venit vine, carnea a crescut şi le-a acoperit pielea pe 
deasupra; dar nu era încă duh în ele.  El mi-a zis: ‚Prooroceşte şi vorbeşte duhului!  Prooroceşte, 
fiul omului şi zi duhului: ‚Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‚Duhule, vino din cele patru vânturi, 
suflă peste morţii aceştia, ca să învieze!’  Am proorocit, cum mi se poruncise.  Şi a intrat duhul 
în ei şi au înviat şi au stătut pe picioare; era o oaste mare, foarte mare la număr’” (Ezechiel 
37,1-10).   

Iată cazuri de învieri în Noul Testament:                                                                                                      
– învierea fiicei lui Iair (Marcu 5,38-43);                                                                                                                    
– învierea fiului văduvei din Nain (Luca 7,11-17);                                                                                                   
– învierea lui Lazăr din Betania (Ioan 11,1-46);                                                                                                             
– e posibil să fi avut loc şi alte învieri (Matei 10,8; 11,5);                                                                                                              
– învierea unor sfinţi după învierea lui Isus (Matei 27,51-53);                                                                   
– învierea Tabitei (Fapte 9,36-42);                                                                                                                              
– învierea lui Eutih (Fapte 20,7-12).  
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Noul Testament abundă în aluzii la învierea morţilor şi în făgăduinţe în acest sens:                           

–  „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. . . .  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 5,25.28.29).                                                                                                                    

– „Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de 
apoi.  Voia Tatălui Meu este ca oricine Îl vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică şi Eu îl 
voi învia în ziua de apoi. . . .  Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a 
trimis, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi” (Ioan 6,39.40.44).                                                                         

– „Isus i-a zis: ‚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’” (Ioan 11,25.26).                                               

– „El îi va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare şi îi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru 
vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă” (Matei 24,31).                                                          

– „Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o 
înviere a morţilor?”  (1 Corinteni 15,12)                                                                                                                          

– „. . . dar fiecare la rândul cetei lui.  Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai 
lui Hristos” (1 Corinteni 15,23).                                                                                                                                      

– „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, 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’” (1 Corinteni 15,51-54).                                                                                                                                                                   

– „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 
îi 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-L întâmpinăm pe Domnul 
în văzduh; şi, astfel, vom fi totdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4,13-17).                                                                                                                                                               

– „Şi am văzut nişte scaune de domnie şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata.  Şi am văzut 
sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui 
Dumnezeu şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte 
şi pe mână.  Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.  Ceilalţi morţi n-au înviat până 
nu s-au sfârşit cei o mie de ani.  Aceasta este întâia înviere.  Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte 
de întâia înviere!  Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu 
şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani. . . .  Marea i-a dat înapoi pe morţii care erau în 
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ea, moartea şi locuinţa morţilor i-au dat înapoi pe morţii care erau în ele” (Apocalipsa 20,4-
6.13).     

În Noul Testament, se face precizarea că vor fi două învieri:                                                                                                                                                                                                  
(01) învierea credincioşilor, pentru viaţa veşnică, menţionată în 1 Tesaloniceni 4,15-17 şi                                                                                                                                                                 
(02) învierea necredincioşilor, pentru judecată şi pedeapsă (Apocalipsa 20,5).                                                      
Amândouă au fost amintite de Mântuitorul în Ioan 5,28.29 şi detaliate în Apocalipsa 20,4-6. 

Învăţătura biblică despre învierea morţilor este atât de clară, încât ea nu a putut fi evitată de 
teologii de mai târziu, ci a fost inclusă în diferitele variante ale crezului creştin: „Aştept învierea 
morţilor şi viaţa veacului ce va să vină . . .”.   

Învierea lui Hristos este o garanţie a învierii credincioşilor, aşa cum pledează apostolul Pavel în 1 
Corinteni 15,12-23: „Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre 
voi că nu este o înviere a morţilor?  Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat.  Şi, 
dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică şi zadarnică este şi credinţa 
voastră.  Ba, încă, noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu, fiindcă am 
mărturisit despre Dumnezeu că El L-a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că 
morţii nu înviază.  Căci, dacă nu înviază morţii, nici Hristos n-a înviat.  Şi, dacă n-a înviat Hristos, 
credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre şi, prin urmare, şi cei ce au 
adormit în Hristos sunt pierduţi.  Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în 
Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!  Dar acum, Hristos a înviat din 
morţi, pârga celor adormiţi.  Căci, dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea 
morţilor.  Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul 
cetei lui.  Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.”   

Cel mai documentat caz de înviere întâlnit în Sfânta Scriptură este acela al învierii lui Lazăr.  Iată 
ce ni se spune în Ioan 11,1-46:                                                                                                                                                            

(01) Lazăr era fratele Martei şi al Mariei şi locuiau împreună în Betania (versetele 1 și 2).                                     
(02) Aceste persoane se numărau printre prietenii lui Isus (versetul 11).                                                         
(03) Lazăr s-a îmbolnăvit de o boală nespecificată, iar surorile L-au anunţat pe Isus de această 
situaţie dureroasă (versetele 1-3).                                                                                                          
(04) Isus le-a spus ucenicilor Săi că boala aceea nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu 
şi a Fiului Său (versetul 4).                                                                                                                          

(05) În mod intenţionat, Isus nu a plecat imediat în Iudea din locul unde Se afla, ci a zăbovit 
două zile după ce fusese anunţat de îmbolnăvirea lui Lazăr (versetul 6).                                        
(06) Iniţial, Mântuitorul le-a spus ucenicilor: „Lazăr, prietenul nostru, doarme, dar Mă duc să-l 
trezesc din somn” (versetul 11).                                                                                                              
(07) Ucenicii au crezut că este vorba de un somn obişnuit, care îi va face bine bolnavului 
(versetul 12).                                                                                                                                                
(08) „Atunci, Isus le-a spus pe faţă: ‚Lazăr a murit!  Şi Mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, 
ca să credeţi’” (versetele 14 şi 15).                                                                                                          
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(09) „Când a venit, Isus a aflat că Lazăr era de patru zile în mormânt” (versetul 17).  Nu încăpea 
nicio îndoială că Lazăr era cu adevărat mort.                                                                                       
(10) Isus a întâlnit-o mai întâi pe Marta, care a spus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit 
fratele meu!”  (Versetul 21)                                                                                                                     
(11) Isus a asigurat-o că Lazăr va învia, dar ea a înţeles că va învia la sfârşitul istoriei lumii 
(versetele 23 şi 24).                                                                                                                                                
(12) Isus a declarat în continuare: „Eu sunt învierea şi viaţa.  Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi 
murit, va trăi” (versetul 25).                                                                                                                            
(13) Marta şi-a exprimat apoi convingerea că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu (versetul 
27).                                                                                                                                                                  

(14) Marta s-a dus acasă şi i-a spus sorei sale Maria că Mântuitorul a sosit (versetul 28).                                      
(15) Imediat, Maria s-a sculat şi s-a dus la Isus (versetele 29-31), rostind aceleaşi cuvinte ca şi 
Marta: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu!”  (Versetul 32)                                                               
(16) Mişcat de durerea familiei şi de durerea omenească în general, Mântuitorul a plâns 
(versetul 35).                                                                                                                                                  

(17) Isus a venit la mormânt, care „era o peşteră, la intrarea căreia era aşezată o piatră” 
(versetul 38).                                                                                                                                                 
(18) Mântuitorul le-a cerut să dea piatra la o parte, dar Marta a obiectat: „Doamne, miroase 
greu, căci este mort de patru zile” (versetul 39).  Iată o nouă dovadă că Lazăr era cu adevărat 
mort, intrat deja în putrefacţie.                                                                                                              
(19) Isus a rostit o uşoară mustrare: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui 
Dumnezeu?”  (Versetul 40)                                                                                                                           

(20) „Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul” (versetul 41, prima parte).                                                                           
(21) Mântuitorul Şi-a ridicat ochii spre cer şi a rostit o scurtă rugăciune de mulţumire: „Tată, Îţi 
mulţumesc că M-ai ascultat.  Ştiam că totdeauna Mă asculţi, dar vorbesc astfel pentru norodul 
care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis” (versetele 41 şi 42).                                           
(22) „După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: ‚Lazăre, vino afară!’”  (Versetul 43)                                                                                                                                                              
(23) Rezultatul a fost că „mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză şi cu faţa 
înfăşurată cu un ştergar” (versetul 44, prima parte).                                                                                                 
(24) Isus le-a zis mai departe: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă” (versetul 44, ultima parte).                                              
(25) Aceasta a fost minunea minunilor Domnului Isus Hristos.  Ca urmare a ei, „mulţi din iudeii 
care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El” (versetul 45). 

Observăm că a fost vorba de un bolnav.  Isus l-ar fi putut vindeca, dar a preferat să vină după 
moartea aceastuia, pentru ca să facă nu o vindecare, ci o înviere.  Lazăr era în mormânt, nu în 
cer sau în altă parte.  Din mormânt l-a chemat Isus şi, la glasul Mântuitorului, mortul a înviat şi 
şi-a reluat viaţa.  Învierea lui Lazăr este o puternică dovadă a posibilităţii învierii şi a puterii 
nemărginite a lui Hristos, care îi va învia pe toţi morţii la prima şi la a doua înviere.   

Nu numai în timpurile noastre, ci întotdeauna, inclusiv în vremea apostolilor, mulţi oameni au 
pus la îndoială faptul că morţii pot învia.  De aceea, apostolul Pavel, fiind deţinut, l-a întrebat pe 
împăratul Agripa: „Ce?  Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morţii?”  (Fapte 26,8)   
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De-a lungul istoriei, ştiinţa şi tehnica au progresat încontinuu, dar, în ultimul secol, progresul 
acesta a fost colosal.  Să ne imaginăm o discutie între doi câini: „Ascultă, Grivei, ştii că lătratul 
nostru poate fi auzit de la sute de kilometri?”  „Da de unde!  Noi nu-i putem auzi nici măcar pe 
câinii din satul vecin!”, a ripostat Grivei.  „Ba da”, a insistat Bubi, „putem fi auziţi şi văzuţi la sute 
de kilometri!”  Aşa ar fi discutat oamenii acum două sute de ani despre televiziune. 

Oamenii de ştiinţă, credincioşi şi necredincioşi, sunt de acord că dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii 
continuă neîncetat.  Atunci, i-aş întreba pe cei necredincioşi: „Având în vedere faptul că, în 
ultimii 50 de ani, s-a ajuns la realizări uimitoare în domeniul medicinii şi biologiei, consideraţi 
posibil ca peste 10.000 de ani să se poată face învieri?”  Nu ştiu ce ar răspunde, dar, potrivit 
teoriei lor de progres ştiinţific nelimitat, ar trebui să se ajungă şi acolo. 

Ba nu!  Dumnezeu este sursa vieţii, aşa cum ne-a spus Biblia, numai El poate da viaţă şi o poate 
restitui după ce a fost întreruptă.  Dumnezeu este atotputernic.  Crearea omului a fost o acţiune 
fenomenală, de ce nu ar fi posibilă şi învierea omului odată creat şi decedat – prin puterea 
aceluiaşi Dumnezeu-Creator?!  Învierea este o recreaţiune. 

Nu numai că mulţi oameni pun la îndoială posibilitatea învierii morţilor, dar sunt destui care o şi 
ridiculizează şi aşa a fost întotdeauna.  Apostolul Pavel, într-o cuvântare ţinută în Atena în faţa 
filosofilor stoici şi epicurieni, a amintit învierea; „Când au auzit ei de învierea morţilor, unii îşi 
băteau joc, iar alţii au zis: ‚Asupra acestor lucruri te vom asculta altădată’” (Fapte 17,32).    

Saducheii erau un partid religios conducător în vremea când Fiul lui Dumnezeu a trăit pe 
pământ.  Aceştia credeau numai în scrierile lui Moise şi negau posibilitatea învierii, pretinzând 
că Moise nu a zis nimic despre aceasta.  Au venit la Isus cu o întrebare încuietoare, după 
părerea lor.  I-au povestit despre o femeie al cărei soţ a murit, fără a avea copii,  iar după regula 
leviratului, fratele mortului trebuia să se căsătorească cu ea, ceea ce a şi făcut.  Rând pe rând, 
toţi cei şapte fraţi s-au căsătorit cu ea, fără să aibă vreun copil.  Apoi a murit şi femeia.   

Întrebarea critică a saducheilor era: „La înviere, nevasta căruia din cei şapte va fi ea?  Fiindcă 
toţi au avut-o de nevastă” (Matei 22,28).  Isus le-a răspuns: „Vă rătăciţi!  Pentru că nu 
cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.  Căci la înviere nici nu se vor însura, nici 
nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer” (versetele 29 şi 30). 

În continuare, Isus le-a arătat că până şi în scrierile lui Moise este vorba despre înviere, atunci 
când Dumnezeu a zis către Moise: „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi 
Dumnezeul lui Iacov.”  Şi concluzia Sa a fost: „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci 
al celor vii” (versetul 32).  

În Luca 20,36, vorbind despre credincioşii înviaţi, Isus a zis: „Pentru că nici nu vor putea muri, 
căci vor fi ca îngerii.  Şi vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii.”  În versetul 38, Isus a făcut o 
afirmaţie foarte interesantă şi anume: „Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al 
celor vii, căci pentru El toţi sunt vii.”  Aceasta înseamnă că morţii sunt înregistraţi în memoria lui 
Dumnezeu, care îi va reconstitui fără nicio dificultate, redând cu fidelitate identitatea fiecăruia.  
Cel decedat se face pulbere, dar codul lui e păstrat cu exactitate în mintea lui Dumnezeu, care 
va efectua învierea potrivit hotărârii, ştiinţei şi puterii Sale făcătoare de minuni.  Această 



 
P

ag
e9

6
 

acţiune nu poate fi imposibilă şi nici dificilă pentru un Dumnezeu „care înviază morţii şi care 
cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi” (Romani 4,17).   

Savantul englez Isaac Newton era un om credincios.  Întrebat odată cum se pot împăca în 
convingerile sale ştiinţa şi credinţa în înviere, savantul a luat un magnet şi l-a apropiat de un 
amestec de pilitură de fier şi ţărână.  Imediat, fierul s-a adunat în jurul magnetului, ţărâna 
rămânând jos.  Atunci, el a răspuns: „Dacă eu pot să fac lucrul acesta, atunci Dumnezeu, cu 
magnetul puterii Lui, va fi în stare să adune particulele materiale şi să refacă organismul omului 
care a trecut la odihnă prin moarte!” 

La glasul Celui Atotputernic, toate mediile naturii îi vor da înapoi pe morţii ascunşi în ele: 
„Marea i-a dat înapoi pe morţii care erau în ea; moartea şi locuinţa morţilor i-au dat înapoi pe 
morţii care erau în ele” (Apocalipsa 20,13).   

Apostolul Pavel arată succint cum va proceda Dumnezeu cu muritorii credincioşi la cea de a 
doua venire a lui Hristos: „El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea 
trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile” (Filipeni 
3,21).   

Există trupuri fireşti, aşa cum le avem noi acum, şi trupuri duhovniceşti, aşa cum le au îngerii.  
Iată ce zice apostolul Pavel în acest sens: „Aşa este şi învierea morţilor.  Trupul este semănat în 
putrezire şi înviază în neputrezire, este semănat în ocară şi înviază în slavă, este semănat în 
neputinţă şi înviază în putere.  Este semănat trup firesc şi înviază trup duhovnicesc.  Dacă este 
un trup firesc, este şi un trup duhovnicesc.  De aceea este scris: ‚Omul dintâi Adam a fost făcut 
un suflet viu.’  Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.  Dar întâi vine nu ce este 
duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc vine pe urmă” (1 Corinteni 15,42-46).                                                                                                                      

Iată ce se spune despre îngeri: „Din vânturi face îngeri ai Lui şi dintr-o flacără de foc slujitori ai 
Lui” (Evrei 1,7).  O traducere exactă ar fi: „El îi face pe îngerii Lui vânturi şi pe slujitorii Lui flăcări 
de foc.”    

Domnul Isus este un exemplu clar de înviere într-un trup spiritual sau duhovnicesc.  Când S-a 
arătat ucenicilor Săi, El a zis: „Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt, pipăiţi-Mă şi 
vedeţi, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu” (Luca 24,39).  Prin urmare, era 
trup, mai exact identificat în Ioan 20,25.27, unde Toma a declarat către colegii săi că el nu va 
crede în învierea lui Isus decât dacă va observa cicatricele produse în palmele Sale şi în coasta 
Sa; când Isus S-a arătat din nou peste opt zile, l-a chemat să facă această constatare. 

Deci, trup: după înviere, Isus avea un trup, păstrând urmele maltratării Sale.  Dar era un trup 
proslăvit, capabil de acţiuni imposibile pentru trupurile noastre.  Un trup duhovnicesc nu 
cunoaşte bariere de distanţă, materie, temperatură etc.  Nici nu cunoaşte vreun pericol fizic.  
Revenind la textul din 1 Petru 3,18-20, unde se spune, în versetul 18, că Isus „a fost omorât în 
trup, dar a fost înviat în duh”, putem afirma că aici le avem pe amândouă – trupul firesc, înainte 
de răstignire şi de înviere, trupul duhovnicesc – după aceea.   
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Biblia vorbeşte mult despre învierea oamenilor morţi, dar nu pomeneşte nimic despre o înviere 
a animalelor.  Aşa cum va recrea pământul, Dumnezeu va recrea întreaga natură, producând 
plante şi animale noi, de care să se bucure cei răscumpăraţi.  Nu există un plan de mântuire a 
animalelor sau o secţie pentru animale în planul de mântuire; în consecinţă, nici nu se pune 
problema învierii lor.  Cei care zic altfel forţează nişte texte biblice şi o fac pentru a-i consola pe 
adulţii, dar mai ales pe copiii care au pierdut animale dragi, datorită morţii acestora.  Un 
răspuns cinstit şi, totuşi, mângâietor, ar fi acesta: „Dumnezeu îţi va da un câine mult mai frumos 
şi mai inteligent decât acela pe care l-ai pierdut!”   

Învierea este, astfel, fericita nădejde a celor credincioşi şi singura idee adevărată despre 
perspectiva morţilor.  Că se duc imediat în paradis este o anticipare neadevărată, mai ales că 
am văzut clar din Scripturi că morţii se odihnesc în totală neştiinţă.  Ideea nemuririi naturale a 
sufletului omenesc şi ideea învierii morţilor se exclud reciproc.  Pentru ce ar fi necesară o 
înviere, dacă se trăieşte în continuare după moarte şi se trăieşte mult mai bine?  Poate că 
obsesia nemuririi actuale şi înnăscute a făcut ca în formulările crezului să se vorbească despre 
„învierea trupului”, ca şi când trupul ar fi tot ce reclamă înviere.   

Mulţi cred că sufletul care a părăsit trupul este reunit cu el la înviere.  Dar nu, ci învierea este o 
refacere generală, pornind dela zero.  Adevărul, atât de desluşit expus în Biblie, este nu că avem 
de a face cu o despărţire şi apoi o reunire, ci o dispariţie şi o reapariţie, o încetare a vieţii şi o 
reconstituire a ei.  În Psalmul 104,29.30, se arată cum Dumnezeu retrage, adică întrerupe, 
suflarea de viaţă la moartea unui individ şi o restituie la înviere: „Îţi ascunzi Tu faţa, ele tremură; 
le iei Tu suflarea, ele mor şi se întorc în ţărâna lor.  Îţi trimiţi Tu suflarea, ele sunt zidite şi 
înnoieşti astfel faţa pământului.” 

S-ar pune problema dacă Dumnezeu, cu ocazia învierii, va folosi aceleaşi particule care au 
constituit vechiul trup; propriu-zis, El nu este legat de materie şi de ce ar repeta reţeta unui 
trup slab şi suferind?  Acesta s-a descompus şi a dispărut.  Dumnezeu va produce un trup 
perfect, nemuritor, aşa cum numai El ştie, în creierul căruia fiinţa, identitatea, personalitatea şi 
aspiraţiile celui ce a fost sunt restabilite la dimensiuni nebănuite de noi.  Iată ce spune apostolul 
Pavel în 1 Corinteni 2,9: „Dar, după cum este scris: ‚Lucruri pe care 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.’”  

Există texte care, luate împreună, demonstrează că identitatea celor decedaţi este păstrată prin 
înviere:                                                                                                                                                       

„Acum, cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe 
deplin” (1 Corinteni 13,12; mântuiţii se vor cunoaşte, adică se vor recunoaşte unii pe alţii).                        
„Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi” (Evrei 11,35; sunt aceiaşi, nu alţii).                                                
Isus cel înviat S-a arătat ucenicilor Săi şi le-a spus: „Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu 
sunt” (Luca 24,39, deci nu este altcineva).                                                                                                                              

Fiind în vizită la doi ucenici în cetatea Emaus, fără ca aceştia să ştie cine era străinul, Isus „a luat 
pâinea şi, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o şi le-a dat-o.  Atunci, li s-au deschis ochii şi   
L-au cunoscut, dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor. . . .  Şi au istorisit ce li se întâmplase pe 
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drum şi cum L-au cunoscut la frângerea pâinii” (Luca 24,30.31.35; gesturile Mântuitorului i-au 
ajutat pe ucenici să-L identifice).  „Isus i-a zis (Mariei Magdalena): ‚Marie!’  Ea s-a întors şi I-a zis 
în evreieşte: ‚Rabuni!’  adică ‚Învăţătorule!’”  (Ioan 20,16; Maria Îl confundase mai înainte pe 
Isus cu grădinarul, dar vocea Mântuitorului a trezit în mintea ei amintirea persoanei Sale).                                                                                                                                                                                                                                                                            

Hristos a zis: „Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi” (Matei 10,30; 
Dumnezeu are un inventar complet al existenţei credincioşilor), iar în Luca 21,18, se dă 
asigurarea: „Dar niciun păr din cap nu vi se va pierde” (în versetul 16, Isus zisese: „. . . şi îi vor 
omorî pe mulţi dintre voi” – ceea ce înseamnă, puteţi fi omorâţi, dar se păstrează identitatea 
voastră, veţi fi readuşi la viaţă pentru veşnicie).                                                                                                       

„Când nu eram decât un plod fără chip, 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” (Psalmul 139,16).  Fără a 
influenţa în vreun fel deciziile omului, care îi aparţin acestuia datorită libertăţii alegerii, 
Dumnezeu are un plan exact şi o evidenţă perfectă a fiinţei şi vieţii fiecărui individ, înainte ca 
acesta să apară pe lume, iar aceaste capacităţi ale Sale se manifestă şi cu ocazia refacerii prin 
înviere a fiinţei omeneşti dezintegrate prin moarte.                 

„Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă şi-i voi da o piatră albă şi pe piatra 
aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l ştie nimeni, decât acela care-l primeşte” 
(Apocalipsa 2,17).  Bine s-a zis că Dumnezeu nu creează în serie; există pentru fiecare lucru sau 
fiinţă un fond şi o formă stabilite de Creator şi e de aşteptat ca reluarea vieţii prin înviere să 
menţină exact aceşti parametri, deşi în condiţii absolut noi.       

Trebuie cultivată o atitudine raţională şi echilibrată faţă de moarte.  Credincioşii nu trebuie nici 
să se teamă de moarte, dar nici să o idealizeze, ca fiind o stare superioară de existenţă.  
Moartea este dispariţie; ea nu trebuie să fie nici dorită şi nici provocată, deoarece viaţa este un 
minunat dar de la Dumnezeu, care trebuie păstrat şi îngrijit cu sfinţenie.  Biblia nu prezintă 
fenomenul morţii ca fiind un lucru pozitiv, ea apare nu ca un prieten, ci ca un duşman: 
„Vrăjmaşul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea” (1 Corinteni 15,26).  „. . . nimiceşte 
moartea pe vecie” (Isaia 25,8).  „Şi moartea şi locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc.  
Iazul de foc este moartea a doua” (Apocalipsa 20,14).  Planul lui Dumnezeu este desfinţarea pe 
veci a morţii, care a apărut ca o consecinţă nefastă a păcatului şi va dispărea pentru totdeauna 
odată cu el.   

Şi, totuşi, nici teama de moarte, în cazul credincioşilor, nu este justificată.  Dumnezeu îi cheamă 
pe oameni la odihnă, aşa cum citim în Psalmul 90,3: „Tu îi întorci pe oameni în ţărână şi zici: 
‚Întoarceţi-vă, fiii oamenilor!’”  

Să reţinem acum următoarele două făgăduinţe preţioase: „Scumpă este înaintea Domnului                                                                                                 
moartea celor iubiţi de El” (Psalmul 116,15).  „Ferice de acum încolo de morţii care mor în 
Domnul.  ‚Da’, zice Duhul, ‚ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!’”  
(Apocalipsa 14,13)  

Au murit în Domnul. . . .  Suntem confruntaţi însă uneori cu situaţii delicate, în care persoane 
greu încercate prin decesul, produs de o boală, de un accident sau de o ucidere, al unor fiinţe 
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dragi, caută consolare, punându-ne întrebări în legătură cu viitorul acestora.  Cei ce întreabă 
pot fi credincioşi sau nu, la fel şi persoanele dispărute.  Nu este uşor să le dai un răspuns, care 
să fie şi cinstit şi mângâietor.  Ar fi greşit să declarăm că persoanele decedate sunt pierdute, 
oricare ar fi fost situaţia lor, dar şi să rostim vreo garanţie cu privire la viitorul lor.  Consider că 
este potrivit şi prudent să afirmăm că Dumnezeu este drept şi, în acelaşi timp,  milos, de aceea 
este bine să se încreadă cu toată inima în El şi să accepte cu credincioşie hotărârile Sale.  Este, 
de asemenea, înţelept să arătăm că nimeni dintre oameni nu cunoaşte perfect viaţa şi situaţia 
cuiva, aşa că Dumnezeu singur este în măsură să Se pronunţe cu privire la perspectiva eternă a 
oricărui muritor.   

În astfel de situaţii, e inspirator cuvântul rostit de David către proorocul Gad: „Oh!  Mai bine să 
cădem în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite!”  (2 Samuel 24,14)  

B.  REZUMATUL STUDIULUI  

Aşa cum citim în Biblie, morţii dorm în morminte, iar din acest somn nimic şi nimeni nu-i poate 
tulbura, dar nici nu mai pot fi ajutaţi cu nimic, pentru că ei nu ştiu nimic, fiind transformaţi în 
ţărână.  Statutul lor moral înaintea judecăţii divine este fixat pentru totdeauna; nimic şi nimeni 
nu-l mai poate schimba, de aceea, nicăieri în Biblie nu este încurajată rugăciunea pentru cei 
morţi.  Păcatele pot fi iertate numai în timpul vieţii, în urma unei atitudini corespunzătoare a 
vinovatului, care constă în regret, mărturisire şi părăsire a păcatului (1 Ioan 1,9; Proverbe 28,13; 
Isaia 55,7).  În Psalmul 106,28.29 sunt condamnate jertfele pentru cei morţi.  Singura soluţie 
pentru fenomenul morţii este învierea.   

În Vechiul Testament, sunt raportate unele cazuri de învieri: fiul văduvei din Sarepta (1 Împăraţi     
17,17-24), fiul sunamitei (2 Împăraţi 4,32-37), un mort atins de oasele profetului Elisei (2 
Împăraţi 13,20.21), ba chiar se spune, în Evrei 11,19, că Avraam l-a primit înapoi pe Isaac ca 
„înviat din morţi”.  De asemenea, găsim în Vechiul Testament aluzii la învierea morţilor şi 
făgăduinţe în acest sens (Psalmul 104,24-30; Iov 19,25-27; Isaia 25,8; 26,19; Osea 13,14; Daniel 
12,2; 12,13; Ezechiel 37,1-10).  Iată cazuri de învieri în Noul Testament: fiica lui Iair (Marcu 5,38-
43), fiul văduvei din Nain (Luca 7,11-17), Lazăr din Betania (Ioan 11,1-46), posibil şi alţii (Matei 
11,5; 10,8), unii sfinţi care au înviat după învierea lui Isus (Matei 27,51-53), Tabita (Fapte 9,36-
42), Eutih (Fapte 20,7-12).  Noul Testament abundă în aluzii la învierea morţilor şi în făgăduinţe 
în acest sens (Ioan 5,25.28.29; 6,39.40.44; 11,25.26; Matei 24,31; 1 Corinteni 15,22.23.51-54; 1 
Tesaloniceni 4,13-17; Apocalipsa 20,4-6.13).  

În Noul Testament, se face precizarea că vor fi două învieri: a credincioşilor, pentru viaţă, 
menţionată în 1 Tesaloniceni 4,15-17 şi în alte texte, şi a necredincioşilor, pentru judecată; sunt 
amintite împreună în Ioan 5,28.29 şi detaliate în Apocalipsa 20,4-6.  Cel mai documentat caz de 
înviere este acela al lui Lazăr din Betania; Isus nu l-a chemat din cer, ci din mormânt, unde 
fusese pus şi unde intrase în putrefacţie.   

Întotdeauna s-au găsit oameni care s-au îndoit de posibilitatea învierii morţilor (Fapte 26,8) sau 
chiar au ridiculizat-o (Fapte 17,32; Matei 22,23-32).  În urma învierii, credincioşii „nici nu vor 
putea muri”, fiind fii ai lui Dumnezeu şi fii ai învierii (Luca 20,36).  Citând declaraţia lui 
Dumnezeu către Moise că El este „Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov”, Isus a zis că 
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El „nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii, căci pentru El toţi sunt vii” (versetele 37 şi 
38), fiind în stare să-i readucă pe morţi la viaţă oricând doreşte.  Toate mediile naturii îi vor da 
înapoi pe cei morţi (Apocalipsa 20,13).  Credincioşii vii vor deveni nemuritori, iar credincioşii 
morţi vor învia în trupuri nemuritoare (Filipeni 3,21; 1 Corinteni 15,42-56).  Identitatea 
indivizilor nu se pierde prin moarte, ci va fi restabilită fidel la înviere, chiar dacă trupurile 
dobândesc o stare de perfecţiune (1 Petru 3,18; 1 Corinteni 13,12; Evrei 11,35; Ioan 20,16; Luca 
24,30.31.35.39; 21,16.18; Matei 10,30; Psalmul 139,16; Apocalipsa 2,17).   

Trebuie păstrată o atitudine raţională şi echilibrată faţă de moarte, fără teamă de ea, dar şi fără 
a o idealiza.  Viaţa este un dar de la Dumnezeu şi trebuie preţuită, moartea fiind un duşman pe 
care Dumnezeu îl va nimici (1 Corinteni 15,26; Isaia 25,8; Apocalipsa 20,14).  Dumnezeu îi 
cheamă pe oameni la odihnă (Psalmul 90,3), dar moartea celor iubiţi de El Îi este scumpă 
(Psalmul 116,15), odihna lor fiind urmată de înviere şi de viața veșnică (Apocalipsa 14,13). 

C.  DIAPOZITIVE (SLIDES) PENTRU PROIECTOR 

(01) EXISTĂ VIAŢĂ DINCOLO DE MORMÂNT?  RĂSPUNDE BIBLIA!  Pastor Ştefan Radu  

(02) REALITATEA ÎNVIERII (titlul temei V)  

(03) Aşa cum am văzut din declaraţiile Sfintei Scripturi studiate până acum, morţii dorm în 
mormintele lor.   

(04) În tot timpul acestui somn total, nimic nu-i poate tulbura, nimic nu-i poate ajuta, ei nu ştiu 
nimic, pentru că sunt transformaţi în ţărână.     

(05) Statutul lor moral înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu este fixat pentru 
totdeauna; nimic şi nimeni nu-l poate schimba.   

(06) Nicăieri pe paginile inspirate ale Bibliei nu este încurajată rugăciunea pentru cei morţi.  

(07) Am zis „inspirate”, pentru că unele Biblii au adăugate la Vechiul Testament unele cărţi care 
sunt numite apocrife, adică ascunse.   

(08) Acestea nu sunt cărţi inspirate, din următoarele motive:                                                                          
(a) nu au făcut niciodată parte din Biblia ebraică;                                                                                         
(b) nu sunt menţionate niciodată în Noul Testament;                                                                                  
(c) contrazic unele învăţături din Sfânta Scriptură.   

(09) Una din învăţăturile îndoielnice care apar în această literatură este promovarea 
rugăciunilor pentru cei morţi.   

(10) A avut loc o bătălie între iudei, conduşi de Iuda Macabeul, şi armata lui Gorgias, 
comandantul Idumeei.  Iuda s-a rugat şi a fost biruitor, apoi s-a retras cu armata lui în oraşul 
Adulam, unde au ţinut Sabatul. 

(11) A doua zi, s-au dus să recupereze morţii şi să-i îngroape în mormintele părinţilor lor (2 
Macabei 12,32-39).  Iată, în continuare, versetele 40-46:  
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(12) „Au găsit acolo, sub cămaşa fiecăruia din cei căzuţi, chipuri ale idolilor din Iamnia, lucru 
care iudeilor le este interzis în lege.  Pentru toţi a fost atunci clar că din această vină căzuseră” 
(40).   

(13) „Apoi, ei toţi L-au lăudat pe Domnul, Judecătorul cel drept, care aduce la lumina zilei 
lucrurile ascunse” (41).  „După aceea, s-au unit în rugăciune, implorând ca acest păcat să fie 
şters cu desăvârşire.  

(14) Şi nobilul Iuda a îndemnat mulţimea ca de acum să se ferească de păcate, fiindcă puteau 
vedea acum cu ochii lor că aceştia căzuseră din pricina păcatului lor” (42). 

(15) „El a strâns apoi printr-o colectă circa două mii de drahme de argint, pe care le-a trimis la 
Ierusalim ca jertfă pentru păcat.  A procedat astfel bine şi lăudabil, pentru că s-a gândit la 
înviere” (43).   

(16) „Dacă nu s-ar fi aşteptat că vor învia cei căzuţi, ar fi fost inutil, ba chiar absurd, să se roage 
pentru morţi” (44).     

(17) „Astfel însă, el s-a gândit că şi acelora care adorm ca oameni evlavioşi le este pregătit darul 
harului; acesta este un gând solemn şi sfânt” (45).   

(18) „De aceea a adus el şi pentru aceşti morţi o jertfă de ispăşire, pentru ca ei să fie mântuiţi 
de păcatul lor” (46).  Se încheie citatul din 2 Macabei.   

(19) Aşa a făcut un om, dacă acesta este un raport istoric şi autentic, dar nu Dumnezeu i-a 
poruncit să procedeze aşa, ci a fost propria lui orientare.   

(20) Nu tot ce au făcut oamenii în vechime sau ce fac ei în prezent, chiar dacă sunt oameni 
credincioşi, este o regulă de urmat.   

(21) Mai mult, a aduce jertfe pentru morţi este un serviciu contrar Sfintelor Scripturi.  Nicăieri în 
Biblie nu sunt aprobate astfel de jertfe.   

(22) Păcătosul trebuia să vină în persoană cu animalul de jertfă la templu,  

(23) să-şi mărturisească păcatul, punând mâinile pe capul animalului, şi să-l înjunghie;  

(24) niciun mort nu putea face aşa ceva.   

(25) Biblia ne arată că păcatele pot fi iertate numai în urma unei atitudini corespunzătoare a 
vinovatului şi anume:  

(26) „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne 
curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1,9).   

(27) „Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele 
capătă îndurare” (Proverbe 28,13).   
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(28) „Să se lase cel rău de calea lui şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la 
Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând” (Isaia 55,7).  

(29) În Psalmul 106,28, jertfele pentru morţi sunt condamnate: „Ei s-au alipit de Baal-Peor şi au 
mâncat vite jertfite morţilor.” 

(30) În 2 Samuel 12,16-20, se arată că fiul născut de Bat-Şeba s-a îmbolnăvit grav.  David a postit 
şi s-a rugat pentru vindecarea lui,  

(31) dar a reluat cursul obişnuit al vieţii, când a aflat că pruncul a murit.  Iată explicaţia dată 
chiar de David:  

(32) „Când trăia copilul, posteam şi plângeam, căci ziceam: ,Cine ştie dacă nu Se va îndura 
Domnul de mine şi dacă nu va trăi copilul?’   

(33) Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc?  Pot să-l întorc în viaţă?  Eu mă voi duce la 
el, dar el nu se va întoarce la mine” (versetele 22 și 23).   

(34) Pasajul acesta arată cu claritate, pentru totdeauna, absurditatea şi lipsa de orice support 
biblic a rugăciunilor pentru morţi.     

(35) Singura soluţie pentru fenomenul morţii este învierea.  Rugăciuni pentru morţi?  Numai 
pentru învierea lor, aşa cum au procedat proorocii:                                                                                      
Ilie – pentru fiul văduvei din Sarepta;                                                                                                               
Elisei – pentru fiul sunamitei;                                                                                                                                             
Petru – pentru Tabita. 

(36) Iată cazuri de învieri în Vechiul Testament:  

(37) – fiul văduvei din Sarepta (1 Împăraţi 17,17-24);                                                                                                                                            
– fiul sunamitei (2 Împăraţi 4,32-37);                                                                                                                    
– un mort atins de oasele profetului Elisei (2 Împăraţi 13,20.21).   

(38) În Evrei 11,19, ni se spune despre Avraam că „se gândea că Dumnezeu poate să învieze 
chiar şi din morţi şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi” (pe Isaac).       

(39) În Vechiul Testament, avem nu numai cazuri de persoane înviate din morţi, ci şi aluzii la 
posibilitatea învierii morţilor şi făgăduinţe în acest sens:  

(40) „Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne!  Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune şi 
pământul este plin de făpturile Tale.  Iată marea cea întinsă  

(41) şi mare: în ea se mişcă nenumărate vieţuitoare, mici şi mari.  Acolo, în ea, umblă corăbiile şi 
în ea este leviatanul acela, pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei.   

(42) Toate aceste vieţuitoare Te aşteaptă ca să le dai hrana la vreme.  Le-o dai Tu, ele o primesc; 
Îţi deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătăţile Tale. 
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(43) Îţi ascunzi Tu faţa, ele tremură; le iei Tu suflarea, ele mor şi se întorc în ţărâna lor.  Îţi trimiţi 
Tu suflarea, ele sunt zidite şi înnoieşti astfel faţa pământului” (Psalmul 104,24-30).  

(44) „Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ.  Chiar dacă 
mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, 

(45) Îl voi vedea, totuşi, pe Dumnezeu.  Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea 
şi nu ai altuia” (Iov 19,25-27).   

(46) „Nimiceşte moartea pe vecie; Domnul Dumnezeu şterge lacrimile de pe toate feţele şi 
îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său.  Da, Domnul a vorbit” (Isaia 25,8).   

(47) „Îi voi răscumpăra din mâna locuinţei morţilor, îi voi izbăvi de la moarte.  Moarte, unde îţi 
este ciuma?  Locuinţă a morţilor, unde îţi este nimicirea?”  (Osea 13,14)  

(48) „Să învie dar morţii Tăi!  Să se scoale trupurile mele moarte!  Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, 
cei ce locuiţi în ţărână!  Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă şi pământul îi va scoate 
iarăşi afară pe cei morţi” (Isaia 26,19).   

(49) „Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula, unii pentru viaţa veşnică şi alţii 
pentru ocară şi ruşine veşnică” (Daniel 12,2).   

(50) „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).  

(51) „Mâna Domnului a venit peste mine şi m-a luat în Duhul Domnului şi m-a pus în mijlocul 
unei văi pline de oase.  M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, 

(52) şi iată că erau foarte multe pe faţa văii şi erau uscate de tot.  El mi-a zis: ,Fiului omului, vor 
putea oare oasele acestea să învieze?’   

(53) Eu am răspuns: ,Doamne, Dumnezeule, Tu ştii lucrul acesta!’  El mi-a zis: ,Prooroceşte 
despre oasele acestea şi spune-le: ,Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului!   

(54) Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele acestea: ,Iată că voi face să intre în voi un 
duh şi veţi învia!   

(55) Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în 
voi şi veţi învia!  Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.’   

(56) Am proorocit, cum mi se poruncise.  Şi, pe când prooroceam, s-a făcut un vuiet şi iată că s-a 
făcut o mişcare şi oasele s-au apropiat unele de altele! 

(57) M-am uitat şi iată că le-au venit vine, carnea a crescut şi le-a acoperit pielea pe deasupra; 
dar nu era încă duh în ele.  El mi-a zis: ,Prooroceşte şi vorbeşte Duhului!   

(58) Prooroceşte, fiul omului, şi zi Duhului: ,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Duhule, vino din 
cele patru vânturi, suflă peste morţii aceştia, ca să învieze!’   
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(59) Am proorocit, cum mi se poruncise.  Şi a intrat duhul în ei şi au înviat şi au stătut pe 
picioare; era o oaste mare, foarte mare la număr” (Ezechiel 37,1-10).   

(60) Iată cazuri de învieri în Noul Testament:  

(61) – fiica lui Iair (Marcu 5,38-43);                                                                                                                           
– fiul văduvei din Nain (Luca 7,11-17);                                                                                                                   
– Lazăr din Betania (Ioan 11,1-46);  

(62) – posibil şi alţii (Matei 11,5; 10,8);                                                                                                                    
– unii sfinţi, care au înviat după învierea lui Isus (Matei 27,51-53);                                                                    
– Tabita (Fapte 9,36-42);                                                                                                                                             
– Eutih (Fapte 20,7-12).   

(63) Noul Testament abundă în aluzii la învierea morţilor şi în făgăduinţe în acest sens:  

(64) „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 5,25).   

(65) „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).   

(66) „Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua 
de apoi.  Voia Tatălui Meu este ca oricine Îl vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică şi Eu 
îl voi învia în ziua de apoi. . . .  Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a 
trimis, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi” (Ioan 6,39.40.44).   

(67) „Isus i-a zis: ,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’” (Ioan 11,25.26).   

(68) „El îi va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare şi îi vor aduna pe aleşii Lui din cele 
patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă” (Matei 24,31).  

(69) „. . . dar fiecare la rândul cetei lui.  Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, cei ce 
sunt ai lui Hristos” (1 Corinteni 15,23).  

(70) „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, 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.   

(71) Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire şi trupul acesta 
muritor să se îmbrace în nemurire.   

(72) 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’” (1 Corinteni 15,51-54).   
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(73) „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 
îi va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. 

(74) 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. 

(75) 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.   

(76) Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să-L 
întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi, astfel, vom fi totdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4,13-
17).     

(77) „Şi am văzut nişte scaune de domnie şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata.  Şi am 
văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui 
Dumnezeu şi ale celor ce nu se închinaseră 

(78) fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână.  Ei au înviat şi au 
împărăţit cu Hristos o mie de ani.  Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani.  
Aceasta este întâia înviere.   

(79) Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere!  Asupra lor a doua moarte n-are nicio 
putere, ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani” 
(Apocalipsa 20,4-6).    

(80) În Noul Testament, se face precizarea că vor fi două învieri:  

(81) (a) învierea credincioşilor, pentru viaţa veşnică, menţionată de Pavel în 1 Tesaloniceni 4,15-
17;                                                                                                                                                                                
(b) învierea necredincioşilor, pentru judecată şi pedeapsă (Apocalipsa 20,5, prima parte).   

(82) Amândouă aceste învieri au fost amintite de Mântuitorul în Ioan 5,28.29 şi au fost detaliate 
în Apocalipsa 20,4-6.   

(83) Cel mai documentat caz de înviere întâlnit în Sfânta Scriptură este acela al învierii lui Lazăr, 
din Ioan 11,1-46.  Îl vom analiza acum:  

(84) (01) Lazăr era fratele Martei şi al Mariei şi locuiau împreună în Betania (1).   

(85) (02) Aceste persoane se numărau printre prietenii lui Isus (11).  

(86) (03) Lazăr s-a îmbolnăvit de o boală nespecificată, iar surorile L-au anunţat pe Isus de 
această situaţie dureroasă (2-3).   

(87) (04) Isus le-a spus ucenicilor Săi că boala aceea nu era spre moarte, ci spre slava lui 
Dumnezeu-Tatăl şi a Fiului Său (4). 
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(88) (05) În mod intenţionat, Isus nu a plecat imediat în Iudea, ci a zăbovit două zile după ce a 
fost înştiinţat de situaţia lui Lazăr (6). 

(89) (06) Iniţial, Mântuitorul le-a spus ucenicilor: „Lazăr, prietenul nostru, doarme, dar Mă duc 
să-l trezesc din somn” (11).   

(90) (07) Ucenicii au crezut că este vorba de somnul fiziologic, care îi va face bine bolnavului 
(12).   

(91) (08) „Atunci, Isus le-a spus pe faţă: ,Lazăr a murit!  Şi Mă bucur că n-am fost acolo, pentru 
voi ca să credeţi’” (14-15).  

(92) (09) „Când a venit, Isus a aflat că Lazăr era de patru zile în mormânt” (17).  Lazăr era cu 
adevărat mort.   

(93) (10) Isus a întâlnit-o mai întâi pe Marta, care a zis: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit 
fratele meu!”  (21)  

(94) (11) Isus a asigurat-o că Lazăr va învia, dar ea a înţeles că El Se referă la învierea de la 
sfârşitul istoriei lumii (23-24).   

(95) (12) Isus a declarat în continuare: „Eu sunt învierea şi viaţa.  Cine crede în Mine, chiar dacă 
ar fi murit, va trăi” (25).   

(96) (13) Marta şi-a exprimat apoi convingerea că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu (27).   

(97) (14) Marta s-a dus acasă şi i-a spus sorei sale Maria că a sosit Învăţătorul (28).   

(98) (15) Imediat, Maria s-a sculat şi s-a dus la Isus, rostind aceleaşi cuvinte ca şi Marta: 
„Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu!”  (32) 

(99) (16) Mişcat de durerea familiei şi de durerea omenească în general, Mântuitorul a plâns 
(35).     

(100) (17) Isus a venit la mormânt, care „era o peşteră, la intrarea căreia era aşezată o piatră” 
(38).   

(101) (18) Isus le-a cerut să dea piatra la o parte, dar Marta a obiectat: „Doamne, miroase greu, 
căci este mort de patru zile” (39).   

(102) (19) Isus a rostit o uşoară mustrare: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui 
Dumnezeu?”  (40)  

(103) (20) „Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul” (41).   

(104) (21) Mântuitorul Şi-a ridicat ochii spre cer şi a rostit o scurtă rugăciune de mulţumire: 
„Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. 
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(105) Ştiam că totdeauna Mă asculţi, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să 
creadă că Tu M-ai trimis” (41-42). 

(106) (22) „După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: ,Lazăre, vino afară!’”  (43) 

(107) (23) Rezultatul a fost că „mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză şi 
cu faţa înfăşurată cu un ştergar” (44).   

(108) (24) Isus le-a zis mai departe: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă” (44).   

(109) (25) Aceasta a fost minunea minunilor Domnului Isus.  Ca urmare, „mulţi din iudeii care 
veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El” (45).   

(110) Isus nu l-a chemat pe Lazăr din cer.  El nu a zis: „Lazăre, vino jos!”  Sau: „Duh al lui Lazăr, 
coboară-te şi intră din nou în trup!”   

(111) El l-a chemat pe Lazăr din mormânt, pentru că acolo era, unde fusese pus de cei ce îl 
înmormântaseră.      

(112) Nu numai în timpul nostru, ci în toate timpurile, mulţi au pus la îndoială posibilitatea 
învierii.  De aceea, apostolul Pavel,  

(113) fiind deţinut, l-a întrebat pe împăratul Agripa: „Ce?  Vi se pare de necrezut că Dumnezeu 
înviază morţii?”  (Fapte 26,8)   

(114) Nu numai că mulţi oameni pun la îndoială posibilitatea învierii morţilor, dar sunt destui 
care o şi ridiculizează şi aşa a fost întotdeauna.   

(115) Apostolul Pavel, într-o cuvântare ţinută în Atena în faţa filosofilor stoici şi epicurieni, a 
amintit învierea morţilor; iată ce ni se spune apoi:  

(116) „Când au auzit ei de învierea morţilor, unii îşi băteau joc, iar alţii au zis: ,Asupra acestor 
lucruri te vom asculta altădată’” (Fapte 17,32).  

(117) Saducheii erau un partid religios conducător, pe vremea când Domnul Isus era pe pământ.  
Ei acceptau numai scrierile lui Moise şi nu credeau în înviere, susţinând că Moise nu a zis nimic 
în acest sens.   

(118) În Matei 22,23-32, este redată o discuţie între ei şi Domnul Isus, pe care veniseră să-L 
ispitească.  Saducheii au amintit un caz în care o femeie a fost căsătorită, 

(119) rând pe rând, cu fiecare dintr-o serie de şapte fraţi, care au murit fără a lăsa urmaşi.  După 
ei toţi a murit şi femeia.   

(120) Întrebarea saducheilor a fost: „La înviere, nevasta căruia din cei şapte va fi ea?  Fiindcă 
toţi au avut-o de nevastă” (versetul 28).   

(121) Răspunsul Mântuitorului a fost: „. . . la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, 
ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer” (versetul 30).   
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(122) În Luca 20,36, vorbind despre credincioşii înviaţi, Isus a zis: „Pentru că nici nu vor putea 
muri, căci vor fi ca îngerii.  Şi vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii.”   

(123) În continuare, El le-a arătat că, în scrierile lui Moise, este amintită, totuşi, indirect, 
învierea, când Domnul Se declară „Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui 
Iacov” (versetul 37).   

(124) În versetul 38, Isus a zis: „Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor 
vii, căci pentru El toţi sunt vii.”   

(125) Aceasta înseamnă că identitatea celor decedaţi este înregistrată în mod perfect în 
memoria lui Dumnezeu, care îi poate readuce la viaţă oricând doreşte.    

(126) La glasul lui Dumnezeu, toate mediile naturii îi vor da înapoi pe morţii ascunşi în ele:  

(127) „Marea i-a dat înapoi pe morţii care erau în ea, moartea şi locuinţa morţilor i-au dat 
înapoi pe morţii care erau în ele” (Apocalipsa 20,13).   

(128) Apostolul Pavel arată în mod succint cum va proceda Dumnezeu cu muritorii credincioşi la 
cea de a doua venire a lui Hristos:  

(129) „El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin 
lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile” (Filipeni 3,21).   

(130) Comparând învierea cu germinarea unei seminţe, Pavel zice: „Aşa este şi învierea 
morţilor.  Trupul este semănat în putrezire şi înviază în neputrezire, este semănat în ocară şi 
înviază în slavă, este semănat în neputinţă şi înviază în putere.   

(131) Este semănat trup firesc şi înviază trup duhovnicesc.  Dacă este un trup firesc, este şi un 
trup duhovnicesc.  De aceea este scris: ,Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu.’  Al doilea 
Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.   

(132) Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc vine pe urmă” 
(1 Corinteni 15,42-46).   

(133) Domnul Isus este exemplul perfect de înviere; când a înviat, El a păstrat urmele maltratării 
Sale, după care era uşor de recunoscut,   

(134) dar trupul Său era acum un trup duhovnicesc, proslăvit, capabil de acţiuni de care un trup 
firesc, aşa cum îl avem noi acum, nu este capabil. 

(135) Un trup duhovnicesc nu cunoaşte bariere de distanţă, materie, temperatură, pericole etc.  
În 1 Petru 3,18, se spune că Isus „a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh”;  

(136) putem afirma că El le-a avut pe amândouă, trup firesc, înainte de înviere, trup 
duhovnicesc, după înviere.  
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(137) Mulţi cred că sufletul părăseşte trupul la moarte şi este reunit cu el la înviere.  Dar 
învierea nu este o reunire, ci o refacere totală.   

(138) S-ar pune problema dacă Dumnezeu, cu ocazia învierii, va folosi aceleaşi particule care au 
format vechiul trup; propriu-zis, El nu este dependent de materie şi de ce ar reproduce un trup 
slab şi suferind?  Acesta s-a descompus şi a dispărut ca atare. 

(139) Dumnezeu va produce un trup perfect, nemuritor, în creierul căruia fiinţa, identitatea, 
personalitatea şi aspiraţiile celui ce a fost sunt restabilite la dimensiuni nebănuite de noi.   

(140) Iată ce spune Pavel în 1 Corinteni 2,9: „Dar, după cum este scris: ,Lucruri pe care 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.’”   

(141) Există texte care, luate împreună, demonstrează că identitatea celor decedaţi este 
păstrată prin înviere:  

(142) „Acum, cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut 
pe deplin” (1 Corinteni 13,12, ultima parte).   

(143) Astfel, mântuiţii se vor recunoaşte unii pe alţii: „Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor 
înviaţi” (Evrei 11,35 – erau aceiaşi, nu alţii).    

(144) Isus cel înviat a fost recunoscut de ucenicii Săi după semnele produse de cuie şi suliţă.  El 
a zis:  

(145) „Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt” (Luca 24,39; deci nu este vorba de 
altcineva).   

(146) Maria Magdalena L-a recunoscut după glas, atunci când El a zis: „Marie!”  Şi ea I-a 
răspuns: „Rabuni!”  (Ioan 20,16)  

(147) Cleopa şi tovarăşul lui „L-au cunoscut la frângerea pâinii” (Luca 24,35; vezi şi versetele 30-
31), deci după gesturi.  

(148) Hristos a zis: „Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi” (Matei 10,30).   

(149) De asemenea: „Dar niciun păr din cap nu vi se va pierde” (Luca 21,18), deşi, în versetul 16, 
El zisese: „. . . şi îi vor omorî pe mulţi dintre voi.”   

(150) Aceste texte ne învaţă că Dumnezeu are un inventar complet al tuturor particularităţilor 
unui individ, care sunt reconstituite după abolirea morţii.  

(151) Creatorul vede individul înainte ca acesta să existe, aşa cum a zis David în Psalmul 139,16:    

(152) „Când nu eram decât un plod fără chip, 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.”   
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(153) Astfel, fără a forţa în vreun fel deciziile omului, care îi aparţin prin libertatea alegerii, 
Dumnezeu are un plan exact şi o evidenţă perfectă a fiinţei şi vieţii fiecărui individ,  

(154) înainte ca acesta să apară pe lume, iar aceste capacităţi ale sale se manifestă şi cu ocazia 
refacerii prin înviere a fiinţei omeneşti dezintegrate prin moarte.  

(155) „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă şi-i voi da o piatră albă şi pe 
piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l ştie nimeni, decât acela care-l primeşte” 
(Apocalipsa 2,17).      

(156) Bine s-a zis că Dumnezeu nu creează în serie; există pentru fiecare lucru sau fiinţă un fond 
şi o formă stabilite de Creator 

(157) şi este de aşteptat ca reluarea vieţii prin înviere să menţină aceşti parametri, deşi în 
condiţii absolut noi şi superioare.   

(158) Trebuie cultivată o atitudine raţională şi echilibrată faţă de moarte:  

(159) credincioşii nu trebuie nici să se teamă de moarte şi nici să o idealizeze, ca şi când ar fi o 
stare superioară de existenţă.   

(160) Moartea este dispariţie, ea nu trebuie să fie nici dorită şi nici provocată şi în niciun caz să 
nu ne rugăm ca să vină.   

(161) Viaţa este un minunat dar de la Dumnezeu, care trebuie păstrat şi îngrijit cu sfinţenie.   

(162) Biblia nu prezintă fenomenul morţii ca pe ceva pozitiv, ci vorbeşte despre el ca despre un 
duşman:  

(163) „Vrăjmaşul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea” (1 Corinteni 15,26).                             
„. . . nimiceşte moartea pe vecie” (Isaia 25,8).   

(164) „Şi moartea şi locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc.  Iazul de foc este moartea 
a doua” (Apocalipsa 20,14).  

(165) Planul lui Dumnezeu prevede desfiinţarea pe veci a morţii, care a apărut ca o consecinţă 
nefastă a păcatului şi va dispărea pentru totdeauna odată cu el.   

(166) Şi, totuşi, nici teama de moarte, în cazul credincioşilor, nu este justificată.   

(167) Dumnezeu îi cheamă pe oameni la odihnă, aşa cum citim în Psalmul 90,3: „Tu îi întorci pe 
oameni în ţărână şi zici: ‚Întoarceţi-vă, fiii oamenilor!’”   

(168) Iată, în încheiere, două făgăduinţe preţioase: „Scumpă este înaintea Domnului moartea 
celor iubiţi de El” (Psalmul 116,15).   

(169) „Ferice, de acum încolo, de morţii care mor în Domnul!  ‚Da’, zice Duhul, ‚ei se vor odihni 
de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează’” (Apocalipsa 14,13).  
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(170) TEMA URMĂTOARE: ÎMPĂRĂŢIA DE O MIE DE ANI         

D.  MICROSINTEZĂ 

statutul moral al morţilor e fixat pentru totdeauna; cărţi canonice şi cărţi apocrife; Iuda 
Macabeul şi rugăciunea pentru morţi; Biblia nu recomandă rugăciunea pentru morţi; pentru 
iertare, pocăinţa vinovatului este necesară; jertfele pentru morţi sunt condamnate în Biblie; 
David şi moartea copilului născut de Bat-Şeba; după moarte, vine judecata; singura soluţie 
pentru moarte este învierea; desprimăvărarea – simbol al învierii; cazuri de învieri în Vechiul 
Testament; aluzii şi făgăduinţe în legătură cu învierea în Vechiul Testament; cazuri de învieri în 
Noul Testament; aluzii şi făgăduinţe în legătură cu învierea în Noul Testament; două învieri; 
învierea lui Hristos este garanţie a învierii credincioşilor; învierea lui Lazăr; îndoieli şi batjocuri 
cu privire la înviere; discuţia saducheilor cu Isus; pentru Dumnezeu, toţi sunt vii; Isaac Newton 
despre posibilitatea învierii; toate mediile îi vor da înapoi pe morţi; trupuri fireşti, trupuri 
duhovniceşti; Biblia nu zice nimic despre învierea animalelor; nemurire naturală şi înviere, se 
exclud reciproc; nu reunire, ci recreare; aceleaşi particule sau altele; identitatea persoanelor se 
păstrează; atitudine raţională şi echilibrată faţă de moarte; două făgăduinţe; răspuns de dat 
celor îndoliaţi   
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TEMA NUMĂRUL 6                                                                                                                                         
ÎMPĂRĂŢIA DE O MIE DE ANI                                                                                                                                 

A.  STUDIUL COMPLET  

Există bancnote autentice şi există bancnote false.  Cele false sunt cu atât mai periculoase, cu 
cât seamănă mai bine cu cele autentice.  Se zice că era cineva care recunoştea foarte uşor şi 
imediat o bancnotă falsă.  Întrebat cum a reuşit să le cunoască pe toate, el a spus: „Eu le 
cunoasc numai pe cele autentice, dar le cunosc atât de bine, încât cele false îmi trezesc îndoieli 
imediat ce le văd.”   

Am încercat să fac o cercetare în legătură cu diferitele concepţii despre mileniul biblic; ele sunt 
atât de multe şi majoritatea atât de confuze, încât m-am lăsat păgubaş.  Ar fi trei concepţii de 
bază:                                                                                                                                                             

(01) amilenialismul, interpretare introdusă de Augustin (354-430), după care mileniul este 
perioada dintre prima şi a doua venire a lui Hristos, indiferent cât durează această perioadă, 
când creştinismul avansează neîncetat în dauna lui Satana;                                                                      

(02) postmilenialismul, care susţine că a doua venire a lui Hristos are loc după terminarea 
mileniului;                                                                                                                                                      

(03) premilenialismul; potrivit acestei concepţii, Hristos revine înainte de începerea mileniului. 

Bine, dar ce înseamnă mileniu?  Termenul acesta vine de la două cuvinte latine, însemnând „o 
mie de ani”: mille/„mie” + annus/„an”.  Nu găsim în Biblie cuvântul „mileniu”, dar sensul său, 
acela de o mie de ani, apare de 6 ori în capitolul 20 din Apocalipsa.  După ce ni se spune în 
versetul 1: „Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia adâncului şi 
un lanţ mare”, ni se dau mai departe următoarele informaţii:                                                                                                                        

(01) „El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat 
pentru o mie de ani” (versetul 2).                                                                                                                
(02) „L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai 
înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani” (versetul 3, prima parte).                                                                        
(03) „Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani” (versetul 4, ultima parte).                     
(04) „Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani” (versetul 5, prima parte).                                                                                                                                                              
(05) „. . . vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani” (versetul 
6, ultima parte).                                                                                                                                          
(06) „Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat” (versetul 7).  

Ar fi de remarcat o complicată şi total nejustificată reaşezare a evenimentelor finale, făcută de 
unii teologi, potrivit căreia Hristos Îşi răpeşte credincioşii la cer, lumea rămâne în urmă, se 
reclădeşte templul din Ierusalim, se aduc iarăşi jertfe de animale, apoi apare anticristul, un 
dictator misterios, care intră în acel templu, se declară Dumnezeu şi opreşte aducerea de jertfe, 
urmând un timp de strâmtorare, războiul de la Armaghedon şi mai ştiu eu ce. 

Iată concepţia aceasta desfăşurată:                                                                                                             
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(01) Există o eră a bisericii, care durează circa 2,000 de ani, de la Ziua Cincizecimii până când 
Hristos coboară ca să-Şi răpească biserica.                                                                                           

(02) Săptămâna a 70-a din Daniel 9,24-27 este timpul strâmtorării.                                                                   

(03) La începutul timpului strâmtorării, Dumnezeu face un legământ cu naţiunea Israel; în 
Ierusalim, este reclădit templul şi se aduc iarăşi jertfe de animale.                                                           

(04) În mijlocul săptămânii a 70-a, legământul este rupt, apare „omul fărădelegii”, care se aşază 
în templu şi se dă drept Dumnezeu, potrivit cu 2 Tesaloniceni 2,3.4; el opreşte aducerea de 
jertfe de animale, devine conducătorul lumii şi le cere oamenilor să i se închine lui ca unui 
Dumnezeu.                                                                                                                                                            

(05) Ultimii 3½ ani ai săptămânii a 70-a constituie marea strâmtorare sau marele necaz la care 
S-a referit Isus în Matei 24,21; în timpul acela, Satana va fi conducătorul lumii şi dictator 
absolut.                                                                                                                                                                

(06) Timpul strâmtorării se va termina cu cea de a doua venire a lui Hristos, care Îşi va stabili 
împărăţia de o mie de ani pe pământ, deşi se pare că nu o va conduce de pe pământ.                

(07) În timpul acelor o mie de ani, Satana şi îngerii lui sunt literalmente izolaţi, lumea trăieşte în 
pace şi înfrăţire generală, animalele sunt toate paşnice; răul nu dispare complet dintre oameni, 
dar se produce o convertire generală.                                                                                                               

Teoria aceasta ignoră cel puţin următoarele două fapte:                                                                                                           
(a) că Dumnezeu nu ar mai accepta niciodată jertfe animalice, care ar însemna o negare a jertfei 
lui Isus şi                                                                                                                                                          
(b) că muntele unde a fost cândva templul este ocupat de o mare moschee (the Dome of the 
Rock), pe care musulmanii ar apăra-o cu îndârjire.    

Teoria răpirii secrete a fost necunoscută în bisericile protestante până în anul 1830.  Ea se 
bazează pe prima propoziţie a textului din 2 Petru 3,10, care zice că „ziua Domnului însă va veni 
ca un hoţ”; acest lucru nu înseamnă însă în mod secret, ci pe neaşteptate pentru lumea 
nepocăită.  Imediat mai departe, textul zice: „În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, 
trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.”  Prin 
urmare, va fi un cataclism de proporţii globale, nimic secret. 

Nu există o venire specială a lui Hristos pentru a-Şi răpi biserica în mod secret şi a o feri astfel 
de timpul strâmtorării.  Iar a doua venire a lui Hristos nu este un eveniment liniştit; iată ce stă 
scris în 1 Tesaloniceni 4,16: „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.”   

Teoria răpirii secrete rupe săptămâna a 70-a din Daniel 9,24-27 şi o pune la sfârşitul timpului, cu 
o mare întrerupere de la săptămâna a 69-a, care s-a terminat în toamna anului 27 al erei 
creştine, când Isus a fost botezat.  Săptămâna rămasă s-a întins de atunci până în anul 34, când 
conducătorii iudei au respins creştinismul, iar evanghelia a trecut de hotarele ţării iudeilor şi a 
ajuns la întreaga omenire. 
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Este împotriva învăţăturilor Sfintei Scripturi să se creadă că Dumnezeu va muta biserica Sa de 
pe pământ pentru timpul strâmtorării.  În timpul celor 10 plăgi din Egipt, poporul lui Dumnezeu 
a rămas acolo, dar a fost ocrotit.  La fel cei trei tineri evrei în Babilon în cuptorul aprins şi Daniel 
în groapa cu lei; primii creştini au fost prigoniţi şi maltrataţi în diferite ţări, de asemenea, în 
timpuri mai noi, în ţări cu regimuri ateiste.  Isus S-a rugat astfel: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci 
să-i păzeşti de cel rău” (Ioan 17,15).  Acelaşi înţeles are şi făgăduinţa din Apocalipsa 3,10: 
„Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină 
peste lumea întreagă, ca să-i încerce pe locuitorii pământului.” 

Teoria răpirii secrete a fost inventată de iezuiţi în secolul al 16-lea, ca răspuns la Reformaţiunea 
Protestantă.  Reformatorii susţineau că papalitatea este anticristul discutat în Biblie, iar preoţii 
iezuiţi au studiat timp de câţiva ani cărţile Daniel şi Apocalipsa, ca să poată veni cu un răspuns.  
Ei au ajuns să plaseze săptămâna a 70-a în viitor, arătând că nu are nimic de a face cu 
catolicismul, ci cu un individ misterior în viitor, acela fiind anticristul.  În anii 1500, au apărut 4 
cărţi în care era expusă această nouă teorie; cel dintâi care a susţinut-o a fost Francisco Ribera 
(1537-1591), urmat de Malvenda şi de alţii.  În 1590, Ribera a publicat un comentariu de 500 de 
pagini al cărţii Apocalipsa, atacând concepţia protestantă care aplica termenul anticristul la 
papalitate. 

În 1830, o femeie pe nume Margaret MacDonald a pretins că Duhul Sfânt a luat-o în stăpânire şi 
i-a descoperit că răpirea credincioşilor din această lume va avea loc înainte de apariţia 
anticristului şi a timpului strâmtorării.  Această concepţie a fost apoi promovată de John Darby 
(1800-1882) şi de Fraţii din Plymouth (Plymouth Brethren) şi a fost inclusă în Biblia de referinţă 
Scofield.  Mai multe date se pot găsi în cărţile The Antichrist Chronicles/Cronicile anticristului, 
Texas Media Center, Fort Worth, Texas, 2001 şi End Time Delusions/Amăgiri ale timpului din 
urmă, Destiny Image Publishers, Inc., Shippensburg, Pennsylvania, 2004, ambele scrise de Steve 
Wohlberg.    

Problematice sunt pentru unii următoarele texte:                                                                                

„Atunci, din doi bărbaţi care vor fi la câmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat.  Din două femei care 
vor măcina la moară, una va fi luată şi alta va fi lăsată” (Matei 24,40.41).                                           

„Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat.  
Două femei vor măcina împreună; una va fi luată şi alta va fi lăsată.  Doi bărbaţi vor fi la câmp: 
unul va fi luat şi altul va fi lăsat” (Luca 17,34-36).                                                                                      

Aici nu este vorba despre o răpire secretă, despre care Biblia nu zice nicăieri nimic, ci, pur şi 
simplu, de faptul că, în ziua revenirii Domnului Isus, relaţiile de familie, de muncă sau altfel de 
relaţii nu vor schimba situaţia celor mântuiţi sau a celor pierduţi.  Cel credincios va fi despărţit 
de orice anturaj şi va fi luat la cer, în timp ce persoanele nepocăite se vor pierde, indiferent de 
legăturile lor cu cei mântuiţi.   

Să revenim acum la textul din Apocalipsa 20,1-9, unde expresia „o mie de ani” este folosită de 
şase ori.  Iată tabloul complet descris de acest pasaj:  
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Secvenţa întâi:                                                                                                                                                      
– Un înger coboară din cer, având cheia adâncului şi un lanţ mare (versetul 1);                                        
– acest înger pune mâna pe Satana şi îl leagă pentru o mie de ani, închizându-l în adânc şi 
pecetluind intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile (versetele 2 şi 3).                                    

Secvenţa a doua:                                                                                                                                               
– Nişte scaune de domnie sunt prezentate, pe care şed mântuiţii găsiţi vii la revenirea Domnului 
şi cei readuşi la viaţă la întâia înviere; între aceştia sunt martiri şi nemartiri (versetul 4, prima 
parte);                                                                                                                                                                            
– aceşti biruitori sunt de acum nemuritori, devin preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi 
împărăţesc cu Hristos o mie de ani (versetul 4, ultima parte şi versetul 6).                                        

Secvenţa a treia:                                                                                                                                                 
– La încheierea celor o mie de ani, Satana este dezlegat (versetul 7);                                                               
– el iese din temniţa lui ca să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, 
numite în mod simbolic Gog şi Magog (versetul 8);                                                                                            
– pentru ca lucrul acesta să fie posibil, cei nepocăiţi trebuie să fie mai întâi înviaţi, aceasta fiind 
învierea a doua (versetul 5, prima parte);                                                                                                                                                         
– Satana îi adună pentru război împotriva cetăţii preaiubite, Ierusalimul ceresc coborât pe 
pământ, în care sunt toţi mântuiţii împreună cu îngerii şi cu Dumnezeu (versetele 8 şi 9; vezi şi 
Apocalipsa 21,1-3);                                                                                                                                                    
– din cer se pogoară un foc care îi mistuie pe toţi aceşti agresori (versetul 9, ultima parte). 

Să descifrăm puţin acest limbaj.  Fiind un înger, deci o fiinţă spirituală, diavolul nu poate fi legat 
cu un lanţ metalic, ci vorbirea este figurată.  Toată legarea şi întemniţarea aceasta înseamnă 
punerea lui în imposibilitate de a acţiona, de a-i înşela pe oameni, ceea ce trebuie să fie extrem 
de chinuitor pentru un vrăjmaş care timp de mii de ani a fost neobosit în ispitirea muritorilor.  
După cei o mie de ani, împrejurările se schimbă, astfel că Satana este din nou liber să-şi facă 
lucrarea. 

„A doua venire a lui Hristos este evenimentul care inaugurează mileniul.  Mileniul nu este, aşa 
cum presupun mulţi, o mie de ani de glorie şi de pace pe pământ.  Nu este o eră de progres.  Nu 
va urma ca rezultat al convertirii întregii lumi şi nici nu va fi lumea convertită în cursul acelei 
perioade.  Nici Hristos şi nici poporul Său nu vor fi pe pământ în timpul celor o mie de ani.  
Perioada aceea nu oferă nimănui o a doua şansă.”  (C. B. Haynes, Timpul nostru şi însemnătatea 
lui, pagina 291)    

Să admitem, prin reducere la absurd, că mileniul ar fi, aşa cum pretind foarte mulţi, o perioadă 
de o mie de ani de pace şi înfrăţire aici pe pământ.  Atunci s-ar ivi probleme foarte complicate, a 
căror rezolvare ar fi imposibilă şi anume:                                                                                                  

(01) În Matei 24,14, Mântuitorul a spus că, după încheierea vestirii evangheliei „în toată lumea, 
ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârşitul.”  Nu urmează o perioadă 
fericită pentru omenire, ci sfârşitul ei.                                                                                                      
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(02) Dacă nu în timpul mileniului, atunci când va fi pământul într-o stare de tohu vabohu, adică 
de devastare sau pustiire generală?  Iată cum descrie Biblia această pustiire:                                                                                                          

- „Apropiaţi-vă, neamuri, să auziţi!  Popoare, luaţi aminte!  S-asculte pământul, el şi ce-l umple, 
lumea cu toate făpturile ei!  Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile şi plin de urgie pe 
toată oştirea lor: El le nimiceşte cu desăvârşire, le măcelăreşte de tot.  Morţii lor sunt aruncaţi, 
trupurile lor moarte miros greu şi se topesc munţii de sângele lor.  Toată oştirea cerurilor piere, 
cerurile sunt făcute sul ca o carte şi toată oştirea lor cade, cum cade frunza de viţă, cum cade 
frunza de smochin” (Isaia 34,1-4).                                                                                                                                            

- „Mă uit la pământ şi iată că este pustiu şi gol; mă uit la ceruri şi lumina lor a pierit!  Mă uit la 
munţi şi iată că sunt zguduiţi şi toate dealurile se clatină!  Mă uit şi iată că nu este niciun om şi 
toate păsările cerurilor au fugit!  Mă uit şi iată, Carmelul este un pustiu şi toate cetăţile sale 
sunt nimicite înaintea Domnului şi înaintea mâniei Lui aprinse!  Căci aşa vorbeşte Domnul: 
‚Toată ţara va fi pustiită, dar nu o voi nimici de tot.  Din pricina aceasta, ţara este în jale şi 
cerurile sus sunt întunecate; căci Eu am zis, am hotărât lucrul acesta şi nu-Mi pare rău de el, nu 
Mă voi întoarce’” (Ieremia 4,23-28).                                                                                                                        

- „,Voi nimici oamenii şi vitele, păsările cerului şi peştii mării, pietrele de poticnire şi pe cei răi 
împreună cu ele; îi voi nimici cu desăvârşire pe oameni de pe faţa pământului’, zice Domnul” 
(Ţefania 1,3).                                                                                                                                                                      

- „Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului până la 
celălalt; nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi, ci vor fi un gunoi de pământ” (Ieremia 
25,33).                                                                                                                                                                         

(03) În Matei 24,37-39, Hristos a prezentat nu tabloul unei omeniri convertite în întregime, ci al 
unei omeniri pierdute, comparând timpul din urmă cu timpul lui Noe: „Cum s-a întâmplat în 
zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului.  În adevăr, cum era în zilele 
dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe 
în corabie şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la 
venirea Fiului omului.”  Şi cum a fost la potop?  „Un mic număr de suflete şi anume opt” (1 
Petru 3,20) au fost scăpate, iar ceilalţi oameni, împreună cu animalele, din afara corabiei, au 
pierit.                                                                                                                                                                                                 

(04) A doua venire a lui Hristos va cauza pieirea celor neconvertiţi, nu reciclarea lor spirituală: 
„Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întristează . . ., într-o 
flacără de foc, ca să-i pedepsească pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de 
evanghelia Domnului nostru Isus Hristos” (2 Tesaloniceni 1,6.8).                                                                              

(05) În timpul plăgilor din Egipt, Dumnezeu l-a ocrotit pe poporul Israel, care nu a fost luat la 
cer, ci păstrat în siguranţă acolo în Egipt, în ţinutul Gosen.  De ce ar proceda Dumnezeu altfel cu 
credincioşii de la sfârşit, în timpul celor şapte plăgi?                                                                            
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(06) Dacă e posibil ca întreaga lume să fie câştigată pentru evanghelie în timpul mileniului, 
atunci de ce nu a avut loc o astfel de convertire generală şi totală cât timp a fost Mântuitorul pe 
pământ pentru prima dată?   

(07) Apostolii nu au reuşit să convertească naţiuni, necum întreaga lume, cu toate că erau plini 
de Duhul Sfânt; cum s-ar putea realiza acest lucru când toţi creştinii ar fi în cer?   

(08) Mai mult, generaţiile din timpul mileniului ar fi generaţii favorizate, dar „Dumnezeu nu este 
părtinitor” (Fapte 10,34).  Oamenii au avut întotdeauna libertatea de a-I spune lui Dumnezeu 
„da” sau „nu” şi această libertate rămâne valabilă şi în viitor.                                                                                                                                                                                

(09) În Matei 7,13.14, Isus nu a fost deloc optimist despre numărul convertirilor, ci a descris 
omenirea ca mergând pe două căi: puţini pe calea cea îngustă, care duce la viaţă, mulţi pe calea 
cea largă, care duce la pierzare.                                                                                                                

(10) Hristos a pus următoarea întrebare, aşteptând un răspuns negativ: „Dar, când va veni Fiul 
omului, va găsi El credinţă pe pământ?”  (Luca 18,8)                                                                                                                         

(11) În Romani 7,14-25, apostolul Pavel arată că răul se află în om, ceea ce înseamnă că l-ar 
săvârşi chiar dacă Satana ar fi imobilizat.  De fapt, cine l-a ispitit pe el?  În Ezechiel 28,15, se 
precizează: „Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a 
găsit nelegiuirea în tine.”                                                                                                                                                              

(12) În 2 Tesaloniceni 2,9-12, apostolul Pavel spune că „Dumnezeu le trimite o lucrare de 
rătăcire, ca să creadă o minciună” (versetul 11); este de aşteptat, deci, o amăgire universală şi 
nu o convertire universală.                                                                                                                                                              

(13) În Apocalipsa 20,5-9, se arată că, odată cu dezlegarea lui Satana, are loc şi învierea a doua, 
a nelegiuiţilor, iar „numărul lor va fi ca nisipul mării” (versetul 8).  Toată această gloată colosală 
ieşită din morminte este nu o omenire paşnică şi convertită la adevăr, ci o armată uriaşă în 
slujba vrăjmaşului, înconjurând „tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită.  Dar din cer s-a pogorât 
un foc care i-a mistuit” (versetul 9).  Dacă mileniul biblic este o perioadă de pace şi înfrăţire pe 
pământ, pentru că Satana este legat în mod literal sau altfel, cum se explică faptul că, la 
încheierea mileniului, când Satana este dezlegat, toţi „convertiţii” aceia întorc armele împotriva 
lui Dumnezeu?  Înseamnă că, în tot acel mileniu, „de pace şi de înfrăţire”, ei nu au fost deloc de 
partea lui Dumnezeu, ci, în mod secret, aliaţi cu vrăjmaşul! 

Mileniul începe cu a doua venire a lui Hristos; teoriile care aşază mileniul înainte de a doua 
venire a lui Hristos sunt toate false, pentru că, aşa cum am observat deja, ele contrazic Sfânta 
Scriptură.  Revenirea lui Hristos este, deci, premilenială.   

Sfânta Scriptură vorbeşte despre învierea tuturor celor care zac în morminte: „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).  
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După cum a arătat Isus în acest text, prima înviere va fi învierea celor credincioşi.  Acest lucru 
este confirmat şi în Apocalipsa 20,6: „Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere!  
Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi 
vor împărăţi cu El o mie de ani.” 

Despre restul morţilor, adică despre cei necredincioşi, se spune în Apocalipsa 20,5: „Ceilalţi 
morţi n-au înviat, până nu s-au sfârşit cei o mie de ani.”  Concluzia este că învierea a doua este 
rezervată pentru cei nemântuiţi şi are loc la sfârşitul mileniului.  Dacă cei ce ies din morminte la 
prima înviere sunt fericiţi şi sfinţi şi asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, reiese că aceia 
care vor ieşi din morminte la a doua înviere nu sunt nici fericiţi şi nici sfinţi, iar a doua moarte 
are putere asupra lor, pentru că îi va mistui. 

Potrivit acestor texte şi altora, mileniul biblic se scurge între prima şi a doua înviere.   

Vor fi patru categorii de oameni la cea de a doua venire a lui Hristos:                                                  
(01) credincioşii din morminte;                                                                                                                                       
(02) credincioşii vii;                                                                                                                                     
(03) necredincioşii vii;                                                                                                                                                           
(04) necredincioşii din morminte. 

(01) Întâi va avea loc învierea credincioşilor: „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 4,16).   

(02) În continuare, vor fi schimbaţi credincioşii vii, care-i vor întâlni în atmosferă pe cei înviaţi: 
„Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâmpinăm 
pe Domnul în văzduh şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul” (versetul 17).   

Aici se impun două observaţii:                                                                                                                    

(a) singura răpire este aceasta, a credincioşilor vii şi a celor înviaţi, care-L  vor întâlni pe Domnul 
împreună în văzduh, spre a fi totdeauna cu El; aceasta este o răpire publică, vizibilă, generală;                                                                                                                                                                        

(b) înainte de a-L întâmpina pe Domnul în văzduh, având în vedere faptul că „nu pot carnea şi 
sângele să moştenească împărăţia lui Dumnezeu” (1 Corinteni 15,50), credincioşii vii vor fi 
schimbaţi: „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă,   
într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă.  Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi 
putrezirii, și noi vom fi schimbaţi” (versetele 51 și 52). 

Din văzduh, unde se vor duce mântuiţii, înviaţi sau schimbaţi?  Răspunsul este dat de 
Mântuitorul în Ioan 14,1-3: „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.” 

Aşa cum ne arată Biblia, la 40 de zile după înviere, Isus S-a înălţat la cer: „Acest Isus, care S-a 
înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 
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1,11).  De acolo va veni din nou: „Căci Însuşi Domnul . . . Se va pogorî din cer” (1 Tesaloniceni 
4,16).  Acolo, în cer, El S-a dus ca să pregătească locaşuri, tot de acolo va veni a doua oară şi 
acolo îi va duce pe cei mântuiţi. 

Deci, la a doua venire a lui Hristos, pământul va fi complet golit de mântuiţi.  Ce se va întâmpla 
cu categoriile 3 şi 4 de indivizi la venirea Domnului?                                                                                               

(03) Necredincioşii vii vor fi îngroziţi de venirea Domnului: „Atunci se va arăta în cer semnul 
Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi-L vor vedea pe Fiul omului venind pe 
norii cerului cu putere şi cu o mare slavă” (Matei 24,30).  De groază, ei vor încerca să se 
ascundă: „Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii 
şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor.  Şi ziceau munţilor şi 
stâncilor: ‚Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de 
mânia Mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui şi cine poate sta în picioare?’”  
(Apocalipsa 6,15-17).  Aceştia vor fi apoi nimiciţi prin gloria prezenţei lui Hristos: „. . . într-o 
flacără de foc, ca să-i pedepsească pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de 
evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.  Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică, de la faţa 
Domnului şi de la slava puterii Lui, când va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi . . .”  
(2 Tesaloniceni 1,8-10).                                                                                                                                            

(04) Necredincioşii din morminte vor continua să doarmă somnul morţii până la sfârşitul 
mileniului: „Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani” (Apocalipsa 20,5). 

Iată care va fi starea demografică a planetei Pământ în timpul celor o mie de ani: toţi 
credincioşii plecaţi la cer, toţi necredincioşii morţi.  Despre o astfel de stare de pustiire totală a 
pământului ne-au vorbit textele din Isaia 34,1-4, Ieremia 4,23-28, Ţefania 1,3 şi Ieremia 25,33; 
iată ce spune, de exemplu, penultimul text, redând cuvintele lui Dumnezeu: „‚. . . voi nimici cu 
desăvârşire pe oameni de pe faţa pământului’,  zice Domnul.”  Cu excepţia celor luaţi la cer, 
bineînţeles. 

Timp de o mie de ani, nu vor exista oameni vii pe pământ.  Singurii locuitori vii ai pământului 
vor fi Satana şi îngerii lui căzuţi.  Aşa este legat Satana, nu cu un lanţ metalic, ci cu lanţul 
împrejurărilor – el nu mai are activitate, nu mai are pe cine să ispitească, credincioşii sunt în cer, 
necredincioşii sunt morţi. 

În timpul celor o mie de ani, credincioşii aflaţi în cer vor participa la judecarea îngerilor căzuţi şi 
a oamenilor nepocăiţi: „Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? . . .  Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe 
îngeri?”  (1 Corinteni 6,2.3).  „Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li  
s-a dat judecata” (Apocalipsa 20,4, prima parte).  Este vorba despre cei înviaţi la învierea întâi şi 
cei vii transformaţi instantaneu.                                                                                                                                                                              

Ce se va întâmpla la sfârşitul celor o mie de ani?  Ierusalimul ceresc se va pogorî pe pământ: „Pe 
cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi afară din el.  Voi 
scrie pe el numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care 
are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu . . .” (Apocalipsa 3,12).  „Şi eu am văzut 
coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă 
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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’” (Apocalipsa 21,2.3). 

Prin urmare, la sfârşitul celor o mie de ani, Ierusalimul ceresc coboară pe pământ, acolo unde 
este acum Muntele Măslinilor, potrivit cu Zaharia 14,4, adică în Ierusalimul actual.  În cetatea 
măreaţă va fi Dumnezeu, iar mântuiţii vor fi împreună cu El în vecii vecilor. 

Imediat după amplasarea cetăţii sfinte la locul ei de veci, vor fi înviaţi cei nemântuiţi.  Acum, 
Satana este dezlegat, în sensul că are din nou clienţi de înşelat, pe care-i organizează pentru a 
cuceri cetatea sfântă: „Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi din 
temniţa lui ca să înşele neamurile, care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe 
Magog, ca să-i adune pentru război.  Numărul lor va fi ca nisipul mării.  Şi ei s-au suit pe faţa 
pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită.  Dar din cer s-a pogorât un foc 
care i-a mistuit” (Apocalipsa 20,7-9).   

Învierea întâi are loc pentru ca slujitorii lui Dumnezeu să primească viaţa veşnică şi să fie cu El 
pentru totdeauna.  Dar de ce vor învia cei nelegiuiţi?  „Pentru judecată”, a zis Domnul Isus în 
Ioan 5,29.  Aceasta este aplicarea sentinţelor rostite în cer timp de o mie de ani, în cadrul 
judecăţii la care au participat credincioşii; acum are loc judecata de executare, de exterminare a 
nelegiuiţilor.  Judecaţi sunt toţi indivizii responsabili pentru faptele lor rele.  Nelegiuiţii trebuie 
să fie înviaţi şi pentru a vedea răsplata primită de cei credincioşi, pe care ar fi putut-o avea şi ei.                                                                                                                                                                    

De asemenea, ei vor fi înviaţi pentru a se împlini cuvântul Bibliei care spune că orice genunchi 
se va pleca înaintea lui Dumnezeu: „Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea şi 
cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va jura 
pe Mine” (Isaia 45,23).  „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat numele care 
este mai pe sus de orice nume, pentru ca, în numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor 
din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui 
Dumnezeu-Tatăl, că Isus Hristos este Domnul” (Filipeni 2,9-11).  Dumnezeu nu va aduce asupra 
celor răi pedeapsa nimicitoare înainte ca ei, demonii şi oamenii, să recunoască faptul că 
judecata lui Dumnezeu a fost dreaptă şi că Isus este Domn. 

Am intitulat această temă „împărăţia de o mie de ani”, potrivit limbajului din capitolul al 
douăzecilea din Apocalipsa: „Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani” (versetul 4).  Ei 
„vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani” (versetul 6).  
Unde?  Am constatat că în cer.  Mulţi din cei ce cred altfel despre mileniu pretind că va fi o 
împărăţie de o mie de ani de pace şi înfrăţire pe pământ.  Da, pe pământ va fi pace pentru că 
toţi necredincioşii sunt morţi şi nu mai are cine să facă războaie.  Pace ca în cimitire.  Pace    
într-un vast cimitir.  Aceasta este o pace înfricoşătoare, a unui pământ devastat.  

Sinceritatea presupune acceptarea unui adevăr imediat ce este auzit şi înţeles.  Cei ce nu se 
comportă aşa nu au nicio scuză în faţa judecăţii divine.  A avut loc o ceartă într-o familie, în 
legătură cu un şoarece apărut în cameră.  Întrebarea era de unde a ieşit şoarecele: soţul 
susţinea că a ieşit dintr-un anumit loc, în timp ce soţia era de altă părere.  La un moment dat, 
obosiţi de ciorovăiată şi de absurditatea ei, unul dintre soţi a zis: „Hai să terminăm, nu are rost 
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să ne certăm pentru asta!”  „Aşa este”, a răspuns celălalt, „trebuie să ne împăcăm, dar să ştii că 
şoarecele tot de acolo a ieşit, de unde am spus eu!”  

Prezentarea cu claritate şi iubire a acestor adevăruri îi poate ajuta pe mulţi în călătoria lor 
spirituală, dar nu este nicio garanţie că toţi cei ce aud le vor şi accepta.  Este regretabil că mulţi 
preferă varianta lor, în ciuda tuturor dovezilor care demonstrează contrariul.  „Credinţa vine în 
urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos”, a zis apostolul Pavel în Romani 10,17.  
Nu poate veni altfel, dar auzitorii au libertatea să decidă pentru ei înşişi, suportând consecinţele 
pozitive sau negative.  Apostolul notează şi posibilitatea respingerii adevărului: „Dar eu întreb: 
‚N-au auzit ei?’  Ba da, căci ‚glasul lor a răsunat prin tot pământul şi cuvintele lor au ajuns până 
la marginile lumii’” (versetul 18).   

Credincioşii vor domni împreună cu Hristos în cer, aşa cum atâtea texte au confirmat.  În 
Apocalipsa 5,10, se spune însă: „Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru şi 
ei vor împărăţi pe pământ.”  În cer sau pe pământ?  După ce au împărăţit împreună cu Hristos în 
cer o mie de ani şi după strămutarea pe pământ odată cu Ierusalimul cel nou, mântuiţii vor 
împărăţi împreună cu Hristos în vecii vecilor, pe un pământ înnoit şi perfect: „Acolo nu va mai fi 
noapte.  Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul 
Dumnezeu îi va lumina.  Şi vor împărăţi în vecii vecilor” (Apocalipsa 22,5).                                                                                                                                  

La fel înţelegem şi din Daniel 7,27: „Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care 
sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt.  Împărăţia Lui este o 
împărăţie veşnică şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!”   

B.  REZUMATUL STUDIULUI 

Termenul „mileniu” provine din două cuvinte latine, mille („o mie”) şi annus („an”); el nu se 
găseşte în Biblie, dar este echivalentul expresiei „o mie de ani”, folosită de 6 ori în Apocalipsa 
20,1-9.  Există trei concepţii fundamentale cu privire la mileniul biblic: (1) amilenialismul, 
interpretare introdusă de Augustin, după care mileniul înseamnă întreaga eră creştină, de la 
prima şi până la a doua venire a Domnului Isus Hristos; (2) postmilenialismul, conform căruia 
Hristos va veni la sfârşitul mileniului şi (3) premilenialismul, care susţine că revenirea Domnului 
are loc la începutul mileniului.   

O teorie iezuită din secolul al 16-lea, preluată de protestanţi în secolul al 19-lea, pretinde că 
Hristos Îşi va răpi biserica la cer, lăsând în urmă lumea neconvertită, care va primi adevărul în 
timpul mileniului, când Satana şi îngerii lui vor fi izolaţi undeva.  După „răpire”, ar urma şapte 
ani de strâmtorare, când templul din Ierusalim va fi reconstruit şi se vor aduce din nou jertfe de 
animale, iar la mijlocul acelei săptămâni de ani va interveni anticristul, un individ misterios, care 
va opri jertfele, se va aşeza în templu, pretinzând că este dumnezeu, şi va cârmui lumea ca 
dictator absolut.  Toată această concepţie este extrabiblică şi nu are niciun temei.  După 
crucificarea Mielului lui Dumnezeu, nicio jertfă animalică nu ar mai avea valoare.  Va fi, în 
adevăr, o vreme de strâmtorare, a cărei durată nu este precizată, dar în timpul acela poporul lui 
Dumnezeu va fi pe pământ, ocrotit şi aşteptând venirea Domnului (Ioan 17,15; Apocalipsa 3,10).  
Textele din Matei 24,40.41 şi Luca 17,34-36 nu se referă la răpiri secrete, ci la despărţirea 
credincioşilor de cei necredincioşi, indiferent de relaţiile lor, cu ocazia revenirii Mântuitorului. 
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Ideea din 2 Petru 3,10, că „ziua Domnului va veni ca un hoţ”, nu înseamnă în secret, ci pe 
neaşteptate pentru cei necredincioşi.  Venirea Sa va fi publică, vizibilă şi foarte sonoră (1 
Tesaloniceni 4,16; Apocalipsa 1,7).  În Apocalipsa 20,1-9, unde expresia „o mie de ani” este 
folosită de şase ori, sunt oferite explicaţii simple şi clare despre mileniu.  Perioada aceea începe 
cu prima înviere, care are loc la cea de a doua venire a lui Hristos, şi se termină cu a doua 
înviere, când Ierusalimul ceresc coboară pe pământ.  Atunci, nelegiuiţii sunt înviaţi şi, organizaţi 
de Satana, încearcă să cucerească cetatea sfântă, dar foc se coboară din cer şi îi mistuie pe toţi.  
Pământul va fi înnoit şi locuit de cei mântuiţi în vecii vecilor.  

Credincioşii din morminte au parte de prima înviere, iar credincioşii vii sunt atunci schimbaţi în 
nemurire; împreună, ei Îl întâlnesc pe Domnul în văzduh şi domnesc împreună cu El o mie de 
ani în cer,  judecându-i pe cei răi (Ioan 14,1-3; 1 Corinteni 6,2.3; Apocalipsa 20,4).  La arătarea 
lui Isus, necredincioşii vii vor încerca să se ascundă, dar vor muri imediat (Matei 24,30; 
Apocalipsa 6,15-17; 2 Tesaloniceni 1,8-10), iar cei din morminte vor continua să doarmă până la 
sfârşitul mileniului (Apocalipsa 20,5).  Astfel, în timpul mileniului, toţi credincioşii sunt în cer şi 
toţi necredincioşii sunt morţi; nu mai există oamenii vii pe pământ, de aceea Satana, neavând 
pe cine ispiti, este legat, adică legat de lanţul împrejurărilor, iar pământul este pustiu 
(Apocalipsa 20,1-3; Isaia 34,1-4; Ieremia 4,23-28; 25,33; Ţefania 1,3).  După cea de a doua 
înviere, Satana este dezlegat în sensul că, având la dispoziţie uriaşa gloată a nelegiuiţilor, îşi 
poate relua activitatea de amăgire (Apocalipsa 20,7-9).  Înainte însă de a fi nimiciţi prin foc, 
Satana, îngerii lui şi oamenii neconvertiţi se vor pleca înaintea lui Hristos, recunoscându-L ca 
Domn şi mărturisind că judecăţile lui Dumnezeu au fost drepte (Isaia 45,23; Filipeni 2,9-11). 

C.  DIAPOZITIVE (SLIDES) PENTRU PROIECTOR 

(01) EXISTĂ VIAŢĂ DINCOLO DE MORMÂNT?  RĂSPUNDE BIBLIA!  Pastor Ştefan Radu  

(02) ÎMPĂRĂŢIA DE O MIE DE ANI (titlul temei VI) 

(03) Există banknote autentice şi există banknote false.  Se zice că era cineva care recunoştea 
foarte uşor şi imediat o bancnotă falsă.  Întrebat cum a reuşit să le cunoască pe toate, el a 
răspuns:  

(04) „Eu le cunosc numai pe cele autentice, dar le cunosc atât de bine, încât cele false îmi 
trezesc îndoieli imediat ce le văd.”   

(05) Am încercat să fac o cercetare în legătură cu diferitele concepţii despre mileniul biblic; ele 
sunt atât de multe şi majoritatea atât de confuze, încât m-am lăsat păgubaş.   

(06) Ar fi trei concepţii de bază:                                                                                                                           
(a) amilenialismul, interpretare introdusă de Augustin (354-430), după care mileniul este 
perioada  

(07) dintre prima şi a doua venire a lui Hristos, indiferent cât durează această perioadă, când 
creştinismul avansează neîncetat, în dauna Satanei, care este astfel legat; 
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(08) (b) postmilenialismul, care susţine că a doua venire a lui Hristos are loc după terminarea 
mileniului;  

(09) (c) premilenialismul, concepţie potrivit căreia Hristos revine înainte de începerea 
mileniului.    

(10) Bine, dar ce înseamnă „mileniu”?  Acest cuvânt provine de la două cuvinte latine: mille („o 
mie”) şi annus („an”), o mie de ani.  

(11) Nu întâlnim în Biblie cuvântul „mileniu”, dar găsim echivalentul său, „o mie de ani”, care 
apare de 6 ori în Apocalipsa 20.      

(12) După ce ni se spune în versetul 1: „Apoi, am văzut pogorându-se din cer un înger, care 
ţinea în mână cheia adâncului şi un lanţ mare”, ni se dau mai departe următoarele informaţii: 

(13) (a) „El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat 
pentru o mie de ani” (2).                                                                       

(14) (b) „L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai 
înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani” (3, prima parte). 

(15) (c) „Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani” (4, ultima parte).                                                          
(d) „Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani” (5, prima parte).   

(16) (e) Ei „vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani” (6, 
ultima parte).                                                                                                                                                             
(f) „Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat” (7).   

(17) Ar fi de remarcat o complicată şi total nejustificată rearanjare a evenimentelor finale, 
făcută de unii teologi, potrivit căreia Hristos Îşi răpeşte credincioşii la cer, iar lumea rămâne în 
urmă,  

(18) se reclădeşte templul din Ierusalim, se aduc iarăşi jertfe de animale, apoi apare anticristul, 
un dictator misterios, care intră în templu, 

(19) se declară dumnezeu şi opreşte aducerea de jertfe, urmând un timp de strâmtorare, 
războiul de la Armaghedon şi mai ştiu eu ce!  

(20) Iată concepţia aceasta desfăşurată:  

(21) (a) Există o eră a bisericii, care durează circa 2.000 de ani, de la Ziua Cincizecimii până când 
Hristos coboară ca să-Şi răpească biserica.   

(22) (b) Săptămâna a 70-a din Daniel 9,24-27 este timpul strâmtorării.   

(23) (c) La începutul timpului strâmtorării, Dumnezeu face un legământ cu naţiunea Israel; în 
Ierusalim, este reclădit templul şi se aduc iarăşi jertfe de animale.   
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(24) (d) În mijlocul săptămânii a 70-a, legământul este rupt, apare „omul fărădelegii”, care se 
aşază în templu şi se dă drept dumnezeu, potrivit cu 2 Tesaloniceni 2,3.4;  

(25) el opreşte aducerea de jertfe de animale, devine conducătorul lumii şi le cere oamenilor să 
i se închine lui ca unui dumnezeu.   

(26) (e) Ultimii 3½ ani ai săptămânii a 70-a constituie marea strâmtorare sau marele necaz la 
care S-a referit Isus în Matei 24,21; în timpul acela, Satana va fi conducătorul lumii ca dictator 
absolut.  

(27) (f) Timpul strâmtorării se va termina cu cea de a doua venire a lui Hristos, care Îşi va stabili 
împărăţia de o mie de ani pe pământ, deşi se pare că nu o va conduce de pe pământ.   

(28) (g) În timpul acelor 1.000 de ani, Satana şi îngerii lui sunt literalmente izolaţi, lumea 
trăieşte în pace şi înfrăţire generală, animalele vor fi toate paşnice; răul nu va dispărea dintre 
oameni, dar se va produce o convertire generală.   

(29) Teoria aceasta ignoră cel puţin următoarele două fapte:  

(30) (a) că Dumnezeu nu ar mai accepta niciodată jertfe de animale, care ar însemna o negare a 
jertfei lui Isus; 

(31) (b) că muntele unde a fost cândva templul este ocupat acum de o mare moschee, pe care 
musulmanii ar apăra-o cu îndârjire.   

(32) Teoria răpirii secrete a fost necunoscută în bisericile protestante până în anul 1830.   

(33) Ea se bazează pe prima propoziţie din 2 Petru 3,10, prima parte, care zice că „ziua 
Domnului însă va veni ca un hoţ”; acest lucru nu înseamnă însă în mod secret, ci pe neaşteptate 
pentru lumea nepocăită.     

(34) Imediat mai departe, textul zice: „În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile 
cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.”   

(35) Prin urmare, va fi un cataclism de proporţii globale, nimic secret.  Nu există o venire 
specială a lui Hristos pentru a-Şi răpi biserica în mod tainic şi a o feri de timpul strâmtorării. 

(36) Iar a doua venire a lui Hristos nu este un eveniment liniştit; iată ce stă scris în 1 
Tesaloniceni 4,16:  

(37) „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.”  

(38) Teoria răpirii secrete rupe săptămâna a 70-a din Daniel 9,24-27 şi o pune la sfârşitul 
timpului, cu o mare întrerupere de la săptămâna a 69-a, care s-a terminat în anul 27 al erei 
creştine, când Isus a fost botezat.   
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(39) Săptămâna rămasă s-a întins de atunci până în anul 34, când conducătorii iudei au respins 
creştinismul, iar evanghelia a trecut de hotarele ţării iudeilor şi a ajuns la întreaga lume.   

(40) Ideea că Dumnezeu va muta biserica Sa de pe pământ pentru timpul strâmtorării este 
împotriva învăţăturilor Sfintei Scripturi.   

(41) În timpul celor 10 plăgi din Egipt, poporul lui Dumnezeu a rămas acolo, dar a fost ocrotit.   

(42) La fel cei trei tineri evrei în Babilon în cuptorul aprins şi Daniel în groapa cu lei.   

(43) Primii creştini au fost prigoniţi şi maltrataţi în diferite ţări; la fel s-a procedat, în timpuri mai 
noi, în ţări cu regimuri ateiste.  

(44) Isus S-a rugat astfel: „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău” (Ioan 17,15).  

(45) Acelaşi înţeles are şi făgăduinţa din Apocalipsa 3,10: „Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării 
Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să-i încerce 
pe locuitorii pământului.”  

(46) Teoria răpirii secrete a fost inventată de iezuiţi în secolul al 16-lea, ca răspuns la 
Reformaţiunea Protestantă.  Reformatorii susţineau că papalitatea este anticristul discutat în 
Biblie,   

(47) dar preoţii iezuiţi au studiat timp de câţiva ani cărţile Daniel şi Apocalipsa, ca să vină cu un 
răspuns.  Ei au ajuns să plaseze săptămâna a 70-a în viitor şi au pretins că anticristul va fi un 
individ misterios care nu va avea nimic de a face cu catolicismul.   

(48) În anii 1500, au apărut 4 cărţi în care era expusă această teorie; cel dintâi care a susţinut-o 
a fost Francisco Ribera (1537-1591), urmat de Malvenda şi de alţii.   

(49) În 1590, Ribera a publicat un comentariu de 500 de pagini al cărţii Apocalipsa, atacând 
concepţia protestantă care aplica termenul „anticristul” la papalitate.   

(50) În 1830, o femeie pe nume Margaret MacDonald a pretins că Duhul Sfânt a luat-o în 
stăpânire şi i-a descoperit că răpirea credincioşilor din această lume va avea loc înainte de 
apariţia anticristului şi a timpului strâmtorării.  

(51) Această concepţie a fost apoi promovată de John Darby (1800-1882) şi de Fraţii din 
Plymouth (Plymouth Brethren) şi a fost inclusă în Biblia de referinţă Scofield.   

(52) Problematice sunt pentru unii următoarele texte:  

(53) „Atunci, din doi bărbaţi care vor fi la câmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat.  Din două femei 
care vor măcina la moară, una va fi luată şi alta va fi lăsată” (Matei 24,40.41).  

(54) „Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat.  
Două femei vor măcina împreună: una va fi luată şi alta va fi lăsată.  Doi bărbaţi vor fi la câmp: 
unul va fi luat şi altul va fi lăsat” (Luca 17,34-36).        
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(55) Aici nu este vorba de o răpire secretă, despre care Biblia nu zice nicăieri nimic, ci, pur şi 
simplu, de faptul că relaţiile de familie, de muncă sau altfel de relaţii nu vor schimba situaţia 
celor mântuiţi sau a celor pierduţi, în ziua revenirii Domnului Isus.   

(56) Cel credincios va fi despărţit de orice anturaj şi va fi luat la cer, în timp ce persoanele 
nepocăite se vor pierde, indiferent de legăturile lor cu cei salvaţi.  

(57) Să revenim acum la textul din Apocalipsa 20,1-9, unde expresia „o mie de ani” apare de 6 
ori.  Iată tabloul complet din acest pasaj:  

(58) Secvenţa întâi:                                                                                                                                                    
– un înger coboară din cer, având cheia adâncului şi un lanţ mare (1);  

(59) – acest înger pune mâna pe Satana şi îl leagă pentru o mie de ani, închizându-l în adânc şi 
pecetluind intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile (2-3).  

(60) Secvenţa a doua:                                                                                                                                              
– nişte scaune de domnie sunt prezentate, pe care şed mântuiţii găsiţi vii la revenirea Domnului 
şi cei readuşi la viaţă la întâia înviere; între aceştia sunt martiri şi nemartiri (4, prima parte);  

(61) – aceşti biruitori sunt acum nemuritori, devin preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi 
împărăţesc cu Hristos o mie de ani (4, ultima parte şi 6).   

(62) Secvenţa a treia:                                                                                                                                                   
– la încheierea celor o mie de ani, Satana este dezlegat (7); el iese din temniţa lui ca să înşele 
neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, numite în mod simbolic Gog şi Magog 
(8);   

(63) – Satana îi adună pentru război împotriva cetăţii preaiubite, Ierusalimul ceresc coborât pe 
pământ, în care sunt toţi mântuiţii împreună cu Dumnezeu şi cu îngerii sfinţi (8-9; vezi şi 
Apocalipsa 21,1-3);  

(64) – pentru ca lucrul acesta să fie posibil, cei nepocăiţi trebuie să fie înviaţi, aceasta este 
învierea a doua (5, prima parte);   

(65) – din cer se pogoară însă un foc care îi mistuie pe toţi aceşti agresori (9, ultima parte).   

(66) Să descifrăm puţin acest limbaj.  Fiind un înger căzut, deci un spirit, diavolul nu poate fi 
legat cu un lanţ metalic, ci vorbirea este figurată.  

(67) Toată legarea şi întemniţarea aceasta înseamnă punerea lui în imposibilitate de a acţiona, 
de a-i înşela pe oameni.  Acest lucru trebuie să fie extrem de chinuitor pentru un vrăjmaş care 
timp de mii de ani a fost neobosit în ispitirea muritorilor. 

(68) După cei o mie de ani, împrejurările se schimbă, astfel că Satana este din nou liber să-şi 
facă lucrarea.  
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(69) „A doua venire a lui Hristos este evenimentul care inaugurează mileniul.  Mileniul nu este, 
aşa cum presupun mulţi, o mie de ani de glorie şi de pace pe pământ.  Nu este o eră de progres.  

(70) Nu va urma ca rezultat al convertirii întregii lumi şi nici nu va fi lumea convertită în cursul 
acelei perioade.  Nici Hristos şi nici poporul Său nu vor fi pe pământ în timpul celor o mie de ani.   

(71) Perioada aceea nu oferă nimănui o a doua şansă.”  (C. B. Haynes, Timpul nostru şi 
însemnătatea lui, pagina 291) 

(72) Să admitem, prin reducere la absurd, că mileniul ar fi, aşa cum pretind mulţi, o perioadă de 
o mie de ani de pace şi înfrăţire aici pe pământ.   

(73) Atunci s-ar ivi probleme foarte complicate, a căror rezolvare ar fi imposibilă şi anume:  

(74) (01) În Matei 24,14, Mântuitorul a spus că, după încheierea vestirii evangheliei, „în toată 
lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârşitul.”  Nu urmează o 
perioadă fericită pentru omenire, ci sfârşitul ei.   

(75) (02) Dacă nu în timpul mileniului, atunci când va fi pământul într-o stare de tohu vabohu, 
adică de devastare şi pustiire generală?  Iată cum descrie Biblia această pustiire:  

(76) „Apropiaţi-vă, neamuri, să auziţi!  Popoare, luaţi aminte!  S-asculte pământul, el şi ce-l 
umple, lumea cu toate făpturile ei!  Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile şi plin de urgie 
pe toată oştirea lor: El le nimiceşte cu desăvârşire, le măcelăreşte de tot.   

(77) Morţii lor sunt aruncaţi, trupurile lor moarte miros greu şi se topesc munţii de sângele lor.  
Toată oştirea cerurilor piere, cerurile sunt făcute sul ca o carte şi toată oştirea lor cade, cum 
cade frunza de viţă, cum cade frunza de smochin” (Isaia 34,1-4). 

(78) „Mă uit la pământ şi iată că este pustiu şi gol; mă uit la ceruri şi lumina lor a pierit!  Mă uit 
la munţi şi iată că sunt zguduiţi şi toate dealurile se clatină!      

(79) Mă uit şi iată că nu este niciun om şi toate păsările cerurilor au fugit!  Mă uit şi iată, 
Carmelul este un pustiu şi toate cetăţile sale sunt nimicite înaintea Domnului şi înaintea mâniei 
Lui aprinse!   

(80) Căci aşa vorbeşte Domnul: ,Toată ţara va fi pustiită, dar nu o voi nimici de tot.  Din pricina 
aceasta, ţara este în jale şi cerurile sus sunt întunecate; căci Eu am zis, am hotărât lucrul acesta 
şi nu-Mi pare rău de el, nu Mă voi întoarce’” (Ieremia 4,23-28).  

(81) „,Voi nimici oamenii şi vitele, păsările cerului şi peştii mării, pietrele de poticnire şi pe cei 
răi împreună cu ele; îi voi nimici cu desăvârşire pe oameni de pe faţa pământului’, zice Domnul” 
(Ţefania 1,3).   

(82) (03) În Matei 24,37-39, Hristos a prezentat nu tabloul unei omeniri convertite în întregime, 
ci al unei omeniri pierdute, comparând timpul din urmă cu timpul lui Noe:  
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(83) „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului.  În 
adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau,  

(84) până în ziua când a intrat Noe în corabie şi n-au ştiut nimic până când a venit potopul şi i-a 
luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.”   

(85) Şi cum a fost la potop?  „Un mic număr de suflete şi anume opt” (1 Petru 3,20) au scăpat, 
iar ceilalţi oameni, împreună cu animalele din afara corabiei, au pierit.   

(86) (04) A doua venire a lui Hristos va cauza pieirea celor neconvertiţi, nu reciclarea lor 
spirituală: „Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întristează . . .  

(87) . . . într-o flacără de foc, ca să-i pedepsească pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei 
ce nu ascultă de evanghelia Domnului nostru Isus Hristos” (2 Tesaloniceni 1,6.8). 

(88) (05) În timpul plăgilor din Egipt, Dumnezeu l-a ocrotit pe poporul Său Israel, care nu a fost 
luat în cer, ci păstrat în siguranţă acolo în Egipt, în ţinutul Gosen.  

(89) De ce ar proceda Dumnezeu altfel cu credincioşii de la sfârşit, în timpul celor şapte plăgi? 

(90) (06) Dacă se presupune că întreaga lume va fi câştigată pentru evanghelie în timpul 
mileniului, atunci de ce nu a avut loc o astfel de convertire generală şi totală cât timp 
Mântuitorul a fost pe pământ pentru prima dată?        

(91) (07) Apostolii nu au reuşit să convertească naţiuni, necum întreaga lume, cu toate că erau 
plini de Duhul Sfânt; cum s-ar putea realiza acest lucru când toţi creştinii ar fi în cer?   

(92) (08) Mai mult, generaţiile din timpul mileniului ar fi generaţii favorizate, dar „Dumnezeu nu 
este părtinitor” (Fapte 10,34).   

(93) Oamenii au avut întotdeauna libertatea de a-I spune lui Dumnezeu „da” sau „nu” şi această 
libertate continuă.   

(94) (09) În Matei 7,13.14, Isus nu a fost deloc optimist în ce priveşte numărul convertirilor, ci a 
descris omenirea ca mergând pe două căi:  

(95) puţini pe calea cea îngustă, care duce la viaţă, mulţi pe calea cea largă, care duce la 
pierzare.   

(96) (10) Hristos a pus următoarea întrebare, aşteptând un răspuns negativ: „Dar, când va veni 
Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”  (Luca 18,8, ultima parte)  

(97) (11) În Romani 7,14-25, apostolul Pavel arată că răul se află în om, ceea ce înseamnă că l-ar 
săvârşi chiar dacă Satana ar fi imobilizat.  De fapt, cine l-a ispitit pe Satana?   

(98) În Ezechiel 28,15, se precizează: „Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut 
până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.”  
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(99) (12) În 2 Tesaloniceni 2,9-12, apostolul Pavel spune că „Dumnezeu le trimite o lucrare de 
rătăcire, ca să creadă o minciună” (11); este de aşteptat, deci, o amăgire universală şi nu o 
convertire universală.  

(100) (13) În Apocalipsa 20,5-9, se arată că, odată cu dezlegarea lui Satana, are loc învierea a 
doua, a nelegiuiţilor, iar „numărul lor va fi ca nisipul mării” (8).   

(101) Toată această gloată colosală ieşită din morminte este nu o omenire paşnică şi convertită 
la adevăr, ci o armată uriaşă în slujba vrăjmaşului, înconjurând „tabăra sfinţilor şi cetatea 
preaiubită.  Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit” (9).   

(102) Dacă mileniul biblic este o perioadă de pace şi înfrăţire pe pământ, pentru că Satana este 
legat în mod literal,  

(103) cum se explică faptul că, la încheierea mileniului, când Satana este dezlegat, toţi 
„convertiţii” aceia întorc armele împotriva lui Dumnezeu?   

(104) Înseamnă că, în tot acel mileniu de „pace şi înfrăţire”, ei nu au fost deloc de partea lui 
Dumnezeu, ci, în mod secret, aliaţi cu vrăjmaşul!   

(105) Mileniul începe cu a doua venire a lui Hristos; teoriile care aşază mileniul înainte de a 
doua venire a lui Hristos sunt toate false, pentru că, aşa cum am observat deja, ele contrazic 
Sfânta Scriptură.  Revenirea lui Hristos este, deci, premilenială.    

(106) Sfânta Scriptură vorbeşte despre învierea tuturor celor ce zac în morminte:  

(107) „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).   

(108) După cum a arătat Isus în acest text, prima înviere va fi învierea celor credincioşi.  Acest 
lucru este confirmat şi în Apocalipsa 20,6:  

(109) „Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere!  Asupra lor a doua moarte n-are 
nicio putere, ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.” 

(110) Despre restul morţilor, adică despre cei necredincioşi, se spune în Apocalipsa 20,5, prima 
parte: „Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani.”   

(111) Concluzia este că învierea a doua este rezervată pentru cei nemântuiţi şi are loc la 
sfârşitul mileniului.   

(112) Dacă cei ce ies din morminte la prima înviere sunt fericiţi şi sfinţi şi asupra lor a doua 
moarte n-are nicio putere, reiese că aceia care vor ieşi din morminte la a doua înviere 

(113) nu sunt nici fericiţi şi nici sfinţi, iar asupra lor a doua moarte are putere, pentru că îi va 
mistui.  
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(114) Între aceste două învieri se scurge mileniul biblic.  

(115) Vor fi patru categorii de oameni la cea de a doua venire a lui Hristos:  

(116) (a) credincioşii din morminte;                                                                                                                                            
(b) credincioşii vii;                                                                                                                                        
(c) necredincioşii vii;                                                                                                                                              
(d) necredincioşii din morminte.   

(117) (a) Întâi vor fi înviaţi cei credincioşi: „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 4,16).     

(118) (b) Apoi vor fi schimbaţi credincioşii vii, care îi vor întâmpina în atmosferă pe cei înviaţi:  

(119) „Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să-L 
întâmpinăm pe Domnul în văzduh şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul” (versetul 17).   

(120) Aici se impun două observaţii:                                                                                                                 
I.  Singura „răpire” este aceasta, a credincioşilor vii şi a credincioşilor înviaţi,  

(121) care-L vor întâlni pe Domnul împreună în văzduh, spre a fi întotdeauna cu El.  Aceasta este 
o răpire publică, vizibilă, generală.    

(122) II.  Înainte de a-L întâmpina pe Domnul în văzduh, având în vedere faptul că „nu pot 
carnea şi sângele să moştenească împărăţia lui Dumnezeu” (1 Corinteni 15,50),  

(123) credincioşii vii vor fi schimbaţi: „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi 
schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă.  

(124) Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, iar noi vom fi schimbaţi” (1 
Corinteni 15,51.52).   

(125) Iar din văzduh, unde se vor duce mântuiţii, înviaţi sau schimbaţi?  Răspunsul a fost dat de 
Isus în Ioan 14,1-3:  

(126) „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.   

(127) 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.”   

(128) Aşa cum ne spune Biblia, la 40 de zile de la înviere, Isus S-a înălţat la cer: „Acest Isus, care 
S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 
1,11).   

(129) De acolo va veni din nou: „Căci Însuşi Domnul . . . Se va pogorî din cer” (1 Tesaloniceni 
4,16).  Şi acolo îi va duce pe cei credincioşi – în cer!  
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(130) La cea de a doua venire a lui Isus, pământul va fi complet golit de cei mântuiţi.  Ei vor fi 
luaţi la cer.   

(131) Ce se va întâmpla la venirea Domnului cu categoriile 3 şi 4 de indivizi?   

(132) (c) Necredincioşii vii vor fi îngroziţi de venirea Domnului:  

(133) „Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci   
şi-L vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă” (Matei 24,30). 

(134) Necredincioşii se vor ascunde în peşteri şi în stâncile munţilor, zicând munţilor şi stâncilor:  

(135) „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia 
Mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui şi cine poate sta în picioare?”  (Apocalipsa 
6,16.17)     

(136) Apoi, ei vor fi nimiciţi prin gloria prezenţei lui Hristos: „. . . într-o flacără de foc, ca să-i 
pedepsească pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de evanghelia Domnului 
nostru Isus Hristos.   

(137) Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică, de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui, 
când va veni, în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi . . .” (2 Tesaloniceni 1,8-10).   

(138) (d) Necredincioşii din morminte vor continua să doarmă somnul morţii până la sfârşitul 
mileniului: „Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani” (Apocalipsa 20,5, 
prima parte).   

(139) Aşa cum am văzut mai înainte, în timpul celor o mie de ani nu vor exista oameni vii pe 
pământ.  Singurii locuitori vii ai pământului vor fi Satana şi îngerii lui căzuţi. 

(140) Aşa este legat Satana, nu cu un lanţ metalic, ci cu lanţul împrejurărilor: el nu mai are 
activitate, nu mai are pe cine ispiti.   

(141) În timpul celor o mie de ani, credincioşii aflaţi în cer vor participa la judecarea îngerilor 
căzuţi şi a oamenilor nepocăiţi:  

(142) „Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea?. . .  Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe îngeri?”  (1 
Corinteni 6,2.3)  

(143) „Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata” 
(Apocalipsa 20,4, prima parte).   

(144) Ce se va întâmpla la sfârşitul celor o mie de ani?  Ierusalimul ceresc va fi coborât pe 
pământ:  

(145) „Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului Meu şi nu va mai ieşi afară 
din el.  Voi scrie pe el numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, 
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(146) noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu . . .” (Apocalipsa 
3,12).   

(147) „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:  

(148) ,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’” (Apocalipsa 21,2.3).   

(149) La sfârşitul celor o mie de ani, Ierusalimul ceresc va coborî pe pământ, acolo unde este 
actualul Ierusalim; Muntele Măslinilor se va desface astfel încât un şes imens va rezulta pentru 
instalarea cetăţii sfinte (vezi Zaharia 14,4).   

(150) Capitala universului se va muta astfel pe pământ, iar Dumnezeu va fi aici cu poporul Său în 
veci. 

(151) Imediat după acea aterizare grandioasă, Satana va fi dezlegat.  Cum?  Cei nepocăiţi vor fi 
înviaţi: 

(152) „Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi din temniţa lui, ca să 
înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i 
adune pentru război.   

(153) Numărul lor va fi ca nisipul mării.  Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra 
sfinţilor şi cetatea preaiubită.  Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit” (Apocalipsa 20,7-
9).   

(154) Prima înviere are loc pentru ca slujitorii lui Dumnezeu aflaţi în morminte să primească 
viaţa veşnică şi să fie cu Domnul lor. 

(155) Dar de ce vor învia nelegiuiţii?  „Pentru judecată”, a zis Domnul Isus în Ioan 5,29.  Aceasta 
este executarea sentinţelor rostite în cer timp de o mie de ani, la care judecată au participat şi 
credincioşii.   

(156) Acum are loc judecata de executare, de nimicire a nelegiuiţilor.  Judecaţi sunt toţi cei 
responsabili pentru faptele lor.   

(157) Nu numai atât, dar cei pierduţi trebuie să fie înviaţi şi pentru a vedea răsplata primită de 
cei credincioşi, pe care ar fi putut-o avea şi ei.  

(158) De asemenea, cei nelegiuiţi vor fi înviaţi pentru a se împlini cuvântul care zice:  

(159) „Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea şi cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: 
orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va jura pe Mine” (Isaia 45,23).  

(160) „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat numele care este mai pe sus 
de orice nume, pentru ca, în numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, 
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(161) de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu- 
Tatăl, că Isus Hristos este Domnul” (Filipeni 2,9-11).  

(162) Dumnezeu nu va aduce asupra celor răi pedeapsa nimicitoare înainte ca ei, demonii şi 
oamenii, să recunoască faptul că judecata lui Dumnezeu a fost dreaptă şi că Isus este Domn.  

(163) Mileniul l-am numit „împărăţia de o mie de ani”, potrivit limbajului din Apocalipsa 20: „Ei 
au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani” (versetul 4, ultima parte).   

(164) Unde vor împărăţi?  Am constatat că în cer.  Mulţi din cei ce cred altfel despre mileniu 
pretind că va fi o împărăţie de o mie de ani de pace şi de înfrăţire pe pământ.   

(165) Într-un fel, va fi pace, pentru că toţi necredincioşii vor fi morţi şi nu va mai avea cine să 
facă războaie.   

(166) Pace ca în cimitire.  Pace într-un vast cimitir.  Aceasta este o pace înfricoşătoare, a unui 
pământ devastat.   

(167) „Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului 
până la celălalt; nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi, ci vor fi un gunoi de pământ” 
(Ieremia 25,33).     

(168) Credincioşii vor domni împreună cu Hristos în cer, aşa cum atâtea texte au confirmat.  În 
Apocalipsa 5,10, se spune însă:  

(169) „Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru şi ei vor împărăţi pe 
pământ!”  În cer sau pe pământ?   

(170) După ce au împărăţit împreună cu Hristos în cer o mie de ani şi după strămutarea pe 
pământ odată cu Ierusalimul cel nou, mântuiţii vor împărăţi împreună cu Hristos, în vecii 
vecilor, pe un pământ înnoit şi perfect:  

(171) „Acolo nu va mai fi noapte.  Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina 
soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina.  Şi vor împărăţi în vecii vecilor” (Apocalipsa 
22,5).   

(172) La fel înţelegem şi din Daniel 7,27: „Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor 
care sunt pretutindeni sub ceruri 

(173) se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt.  Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică şi 
toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!”  

(174) TEMA URMĂTOARE: VIAŢA VEŞNICĂ             

D.  MICROSINTEZĂ 

bancnote autentice şi bancnote false; trei concepţii despre mileniul biblic; ce este un mileniu; 
expresia „o mie de ani”, folosită de 6 ori în Apocalipsa 20; teoria anticristului, în legătură cu 
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mileniul, pe scurt şi desfăşurată; două fapte sunt ignorate în această teorie; teoria răpirii 
secrete; originea acestei teorii; texte despre „luat” şi „lăsat”; trei secvenţe în Apocalipsa 20; 
descifrarea limbajului „Satana legat/dezlegat”; mileniul nu va fi un timp de glorie şi pace; 
reducere la absurd în legătură cu „mileniul înfrăţirii”, în 13 puncte; mileniul începe cu a doua 
venire; două învieri, mileniul le desparte; 4 categorii de oameni; credincioşii vor fi luaţi la cer; 
Satana inactiv; judecarea nelegiuiţilor; Jerusalimul coboară pe pământ; distrugerea nelegiuiţilor; 
de ce vor avea loc cele două învieri; problema sincerităţii, cearta despre şoarece; domnie în cer 
şi pe pământ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
P

ag
e1

3
5

 

TEMA NUMĂRUL 7                                                                                                                                        
VIAŢA VEŞNICĂ                                                                                                                                                       

A.  STUDIUL COMPLET 

Aşa cum reiese clar dintr-o cercetare temeinică a Sfintei Scripturi, Dumnezeu i-a creat pe 
oameni cu perspectiva de a trăi în vecii vecilor, moartea nefiind nici plănuită şi nici provocată de 
Dumnezeu.    

Care a fost oare cauza pentru care Dumnezeu i-a dat afară pe Adam şi pe Eva din Grădina 
Edenului?  Pentru că, la îndemnul lui Satana, au călcat porunca divină de a nu mânca din pomul 
cunoştinţei binelui şi răului (vezi Geneza 2,16.17 și 3,7).                                                                                              

Care a fost scopul pentru care Dumnezeu i-a dat afară din Grădina Edenului?  Conform cu 
Geneza 3,22.24, ca să nu-şi întindă mâna şi să mănânce şi din pomul vieţii după păcătuire şi să 
trăiască astfel în veci în păcat. 

Observăm că erau două condiţii ale vieţii veşnice: una pozitivă, să mănânce în mod repetat din 
pomul vieţii, şi alta negativă, să nu mănânce din pomul cunoştinţei binelui şi răului.  Că le era 
permis iniţial să mănânce din pomul vieţii reiese din chiar faptul că nu le-a fost interzis decât un 
pom, aşa cum le-a poruncit Dumnezeu: „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).  Ideea că numai lui Adam i s-a interzis să mănânce 
din pomul cunoştinţei binelui şi răului este contrazisă de chiar faptul că Eva a fost pedepsită 
pentru consumarea din fructul lui.  Că ea a aflat de această poruncă de la Adam şi nu direct de 
la Dumnezeu este o pură speculaţie. 

Adam şi Eva aveau, prin urmare, dreptul să mănânce din pomul vieţii, fapt de care depindea 
continuarea vieţii lor, dar au fost împiedicaţi să facă lucrul acesta după căderea în păcat.  Chiar 
faptul că nimeni dintre oameni nu a mai avut acces la pomul vieţii după căderea în păcat 
demonstrează în mod suficient că oamenii sunt muritori. 

Astfel, Dumnezeu nu a programat căderea primilor noştri părinţi; El le-a poruncit să nu 
mănânce din pomul oprit şi ar fi fost de dorit ca ei aşa să se comporte, ascultând de porunca 
Lui.  Păcatul a adus cu sine compromiterea relaţiilor dintre om şi Dumnezeu, dintre om şi 
semenii săi, dintre om şi mediul înconjurător.   

Întreaga natură suferă din pricina căderii omului, aşa cum citim în Romani 8,19-22: „De 
asemenea, şi firea (adică natura, creaţiunea) aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor 
lui Dumnezeu.  Căci firea a fost supusă deşertăciunii, nu de voie, ci din pricina Celui ce a    
supus-o, cu nădejdea însă că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de 
slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.  Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi 
suferă durerile naşterii.” 

Căderea primului om a adus moartea asupra tuturor urmaşilor săi şi asupra naturii: „De aceea, 
după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea şi astfel 
moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit . . .” (Romani 5,12).   
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Mântuirea prin Hristos le este oferită tuturor păcătoşilor care o primesc:                                                               

„Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte 
ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului” (1 Timotei 2,3.4).                                   

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat” (Tit 2,11).   

 „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare 
pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Petru 3,9).   

În Ezechiel 18,23, Domnezeu a pus întrebarea: „Doresc Eu moartea păcătosului?”  Şi imediat a 
dat răspunsul tot sub forma unei întrebări: „Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe 
căile lui şi să trăiască?”  Nu există nicio predestinare pentru pierzare, ci dorinţă divină expresă 
ca toţi oamenii să primească adevărul şi să fie mântuiţi.  

Ce deosebire există între mântuire şi viaţa veşnică?  Aceeaşi deosebire care există între 
vindecare şi sănătate, mântuirea fiind vindecarea, iar viaţa veşnică fiind sănătatea – prima fiind 
calea spre a doua.  Prin mântuire ajungem să dobândim viaţa veşnică: „În nimeni altul nu este 
mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi” 
(Fapte 4,12).  „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 viaţa veşnică” (Ioan 3,16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Care este deosebirea dintre nemurire şi viaţa veşnică?  Nemurirea este o calitate, faptul de a nu 
putea muri („pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii”, Luca 20,36, prima parte), 
iar viaţa veşnică este prelungirea la infinit a acestei calităţi.  Nemurirea se referă la o stare de 
fapt, viaţa veşnică la durata existenţei acesteia, fără sfârşit.    

Aşa cum am constatat mereu şi mereu în aceste studii, morţii sunt morţi cu adevărat.  Prima 
minciună rostită pe pământ a fost din partea Satanei, spre nenorocirea oamenilor care l-au 
crezut şi îl cred; minciuna aceea a fost: „Hotărât, că nu veţi muri!”  (Geneza 3,4).  Nu el a avut 
dreptate, ci Dumnezeu, care a zis: „. . . căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit” 
(2,17).   

Cum se explică însă faptul că existenţa lor nu a încetat în ziua în care au gustat din fructul oprit?  
Ei au devenit muritori chiar în momentul călcării poruncii lui Dumnezeu şi ar fi încetat chiar 
atunci să trăiască, dacă nu s-ar fi găsit un Înlocuitor, Fiul lui Dumnezeu, care a luat locul 
păcătosului, „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29).  „El a purtat păcatele 
noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru 
neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi” (1 Petru 2,24).   

Păcatul a produs o existenţă mizerabilă şi a redus viaţa la dimensiuni efemere, aşa cum ne 
spune Biblia în multe feluri:                                                                                                                                 

„Omul născut din femeie are viaţa scurtă, dar plină de necazuri.  Se naşte şi e tăiat ca o floare, 
fuge şi piere ca o umbră” (Iov 14,1.2).                                                                                             
„Omul!  Zilele lui sunt ca iarba şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.  Când trece un vânt peste ea, 
nu mai este şi locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaşte” (Psalmul 103,15.16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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„Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână şi viaţa mea este ca o nimica înaintea Ta.  Da, orice 
om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ţine.  Da, omul este ca o umbră . . .” (Psalmul 39,5.6).                                                                                                                                                        
„(omul) va zbura ca un vis şi nu-l vor mai găsi, va pieri ca o vedenie de noapte” (Iov 20,8).                                                                                                                                                                                                                                             

„Toate zilele noastre pier de urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet.  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, căci trece iute şi noi zburăm” 
(Psalmul 90,9.10).                                                                                                                                                                

„Îi mături ca un vis: dimineaţa sunt ca iarba, care încolţeşte iarăşi; înfloreşte dimineaţa şi creşte, 
iar seara este tăiată şi se usucă” (Psalmul 90,5.6).                                                                                      

Iarbă, floare, sunet, umbră, zbor, vedenie de noapte, vis, suflare, lat de mână, nimica – 
interesante metafore exprimând scurtimea vieţii omeneşti ca rezultat al păcatului, în contrast 
cu veşnicia, care ar fi fost rezultatul trăirii în armonie cu voinţa lui Dumnezeu. 

Aşa cum am văzut şi cunoaştem, morţii sunt morţi din toate punctele de vedere, însă existenţa 
lor este păstrată în mod codificat în memoria lui Dumnezeu, aşa cum a zis Mântuitorul în Luca 
20,38: „Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii, căci pentru El toţi 
sunt vii.”  Pentru Dumnezeu, moartea nu este o problemă, El îi poate readuce pe morţi la viaţă 
oricând doreşte şi o va face, aşa cum spune Sfânta Scriptură.  Scriind despre Avraam, apostolul 
Pavel a zis: „El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază 
morţii şi care cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi” (Romani 4,17).   

A fost şi este plăcerea lui Satana să tulbure şi să zăpăcească minţile oamenilor cu privire la 
caracterul lui Dumnezeu şi cu privire la realităţile viitoare, creând concepţii deformate ca aceea 
de iad actual şi interminabil, în care se duc cei răi imediat după moarte, reîncarnare, adică 
trăirea mai multor vieţi în diferite forme biologice, sau purgatoriu.  Biserica medievală a 
inventat această formă intermediară între iad şi rai, purgatoriul, unde merg sufletele care nu 
sunt nici destul de rele ca să se ducă în iad, dar nici destul de bune ca să meargă în rai, suferind 
acest foc curăţitor temporar de unde se poate pleca spre cer mai curând sau mai târziu, în 
funcţie de contribuţiile financiare ale celor rămaşi în urmă. 

Biblia vorbeşte despre un sfârşit al tuturor lucrurilor vechi: „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.  Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: ‚Iată, Eu fac toate lucrurile noi’” 
(Apocalipsa 21,4.5, prima parte).  Planul lui Dumnezeu nu prevede prelungirea la infinit a 
lucrurilor actuale, ci terminarea lor şi înlocuirea lor cu lucruri noi.   

În Apocalipsa 20,9, se precizează că „din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit” (pe nelegiuiţii 
readuşi la viaţă la învierea a doua şi pe demoni).  În timpul scurt de nimicire va fi durere 
(„plânsul şi scrâşnirea dinţilor”, conform cu Matei 8,12, ultima parte), dar aceasta se va încheia 
cu transformarea tuturor nelegiuiţilor în cenuşă, care va fi amestecată în masa pământului nou 
creat.  Unde vor fi ei după aceea?  Sub picioarele mântuiţilor: „,Şi îi veţi călca în picioare pe cei 
răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc Eu’, zice 
Domnul oştirilor” (Maleahi 4,3).                                                                                                                                 
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„,Căci, după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea 
Mea’, zice Domnul, ‚aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru.  În fiecare lună nouă şi în 
fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea’, zice Domnul.  ‚Şi, când vor ieşi, 
vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea’” (Isaia 66,22-24).  
Aici este vorba de pământul cel nou şi perfect, unde credincioşii se vor aduna în mod periodic, 
în fiecare Sabat şi în fiecare lună nouă, ca să se închine înaintea lui Dumnezeu.   

Cum este posibil ca, ieşind din locul de închinare, ei să vadă trupurile moarte ale nelegiuiţilor?  
Va fi păstrat oare în lumea cea perfectă un spectacol înfiorător şi dezgustător ca acesta?  Nu 
zice Dumnezeu, în Apocalipsa 21,5, că El face toate lucrurile noi?  Singura explicaţie este că 
nelegiuiţii arşi şi transformaţi în cenuşă sunt parte componentă a materialului din care este 
făcut noul pământ.  Unde sunt ei?  Acolo, dispăruţi ca fiinţe vii. 

S-au lansat două concepţii extreme cu privire la caracterul lui Dumnezeu:                                                                                
(01) că este imposibil ca El, care este un Dumnezeu al iubirii, să distrugă pe cineva şi               
(02) că îi va chinui pe cei răi la nesfârşit, după unii chiar găsind o deosebită plăcere în acest 
lucru.   

Susţinând prima extremă, unii întreabă care părinte ar avea plăcerea să-şi distrugă copiii. 
Adevărul este însă că aceia care vor fi distruşi nu mai sunt de mult copii ai lui Dumnezeu, chiar 
dacă au fost creaţi de El; ei au devenit, prin propria lor alegere, fiii şi fiicele vrăjmaşului: „Prin 
aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului.  Oricine nu trăieşte în neprihănire nu 
este de la Dumnezeu” (1 Ioan 3,10).   

Distrugerea, într-un timp scurt, a celor neconvertiţi reprezintă o măsură inevitabilă şi necesară 
pentru înnoirea tuturor lucrurilor (conform cu Apocalipsa 21,5), fără a-I produce lui Dumnezeu 
absolut nicio plăcere, ci, din contra, enormă durere.  Cea mai mizerabilă zi din existenţa infinită 
a lui Dumnezeu va fi aceea când va fi constrâns să-i anihileze pe cei care, dacă ar fi ales binele, 
ar fi putut fi şi ei cetăţeni ai împărăţiei Sale: „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 
și sămânța ta . . .” (Deuteronom 30,19).     

Nimicirea nelegiuiţilor este o lucrare nedorită, o dată pentru totdeauna, aşa cum o descrie Isaia 
în capitolul 28,21: „Căci Domnul Se va scula ca la muntele Peraţim şi Se va mânia ca în valea 
Gabaonului, ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi împlinească lucrul, lucrul Lui 
nemaiauzit.”  

Unii nu înţeleg aşa caracterul lui Dumnezeu, ci aderă la cealaltă extremă, a chinuirii 
interminabile.  Iată ce a scris Samuel Hopkins, un teolog american din secolul al 18-lea, în una 
din cărţile sale, la paginile 457-458: „Mirosul chinului lor se va ridica pentru totdeauna înaintea 
celor binecuvântaţi . . . sub privirile lor.  Această manifestare a caracterului şi slavei divine va fi 
în favoarea celor răscumpăraţi şi va fi foarte distractivă, precum şi cea mai mare plăcere . . . a 
celor care-L iubesc pe Dumnezeu. . . .  Dacă focul şi chinurile lor veşnice s-ar stinge, aceasta ar 
pune capăt într-o mare măsură fericirii şi slavei celor binecuvântaţi.”    
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Mântuitorul a declarat, din contra, că „va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos 
care se pocăieşte decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de 
pocăinţă” (Luca 15,7).    

Aici s-ar putea pune pe bună dreptate întrebarea: Care tată ar avea plăcerea să-şi bată copilul 
24 de ore fără întrerupere?  Şi, dacă nu poate exista un aşa caz, cum îşi închipuie unii că 
Dumnezeu ar face-o, şi încă la proporţii considerabil mai mari, chiar dacă este vorba de foşti 
copii ai Săi? 

Distrugerea nelegiuiţilor va fi totală, aşa cum a arătat Isus în Matei 10,28, ultima parte:              
„. . . temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.”  Aceasta 
înseamnă că nimic din ei nu va rămâne viu.  Viaţa veşnică nu poate să fie decât bună, în niciun 
caz rea, adică o viaţă veşnică în flăcări.           

În Maleahi 4,1, această consumare a celor răzvrătiţi este ilustrată astfel: „,Căci iată, vine ziua, 
care va arde ca un cuptor!  Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va 
arde,’ zice Domnul oştirilor, ‚şi nu le va lăsa nici rădăcină nici ramură.’”    

În Romani 6,23, Pavel declară: „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui 
Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”  Dacă păcătoşii neconvertiţi ar 
continua să trăiască în foc, ar însemna că şi ei au darul vieţii veşnice, ceea ce, în lumina textului 
citat, apare ca un nonsens. 

Iată ce zice şi textul din 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 viaţa veşnică.”  Acest verset 
admite numai două alternative:                                                                                                                          
(01) credinţă în Hristos şi viaţa veşnică;                                                                                                     
(02) lipsa credinţei în Hristos şi pieirea.                                                                                                     

Cei ce cred în Hristos nu pot pieri; din contra, cei ce nu cred în Hristos pier, ei nu pot avea viaţa 
veşnică.  Nicio promisiune nu este făcută undeva în Biblie că indivizii neconvertiţi vor avea 
parte, în paralel cu cei convertiţi, de o viaţă veşnică de altă natură.  Numai urmaşii 
Mântuitorului vor avea parte de viaţa veşnică laolaltă cu îngerii sfinţi, cu alte lumi din univers, 
care nu au căzut în păcat, şi, mai presus de orice, cu Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor.   

În terminologia greacă referitoare la timp, întâlnim construcţia eis tous aionas ton aionon, adică 
„în vecii vecilor”, unde substantivul aion/aionos înseamnă „eternitate”, dar şi „epocă” sau 
„perioadă de timp”; durata acesteia depinde de subiectul la care se referă: referindu-se la viaţă, 
poate fi fără sfârşit numai în cazul lui Dumnezeu sau al creaturilor cu viaţă veşnică.  Când se 
referă la distrugere, se înţelege că aceasta nu poate fi fără încheiere. 

Chiar intonaţia poate schimba complet sensul unui cuvânt sau al unei propoziţii:                           
– de aici până la gară e puţină distanţă (înseamnă că distanţa este mică);                                                                                                          
– de aici până la gară e puţină distanţă (înseamnă că distanţa este mare). 

Un cuvânt poate avea sensuri contrare:                                                                                                          
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– „Cine va putea spune isprăvile măreţe ale Domnului?”  (Psalmul 106,2, prima parte).  În 
această propoziţie, cuvântul „isprăvile” înseamnă fapte de vitejie.                                                                                           
– „Ai făcut ispravă!” înseamnă o faptă rea, numită, în mod satiric, „ispravă”.   

În Sfânta Scriptură, termenul „veşnic” are trei înţelesuri:                                                                                
(01) fără început şi fără sfârşit, sens valabil numai pentru cele Trei Persoane ale Dumnezeirii;                                                                                                                                                
(02) cu început şi fără sfârşit, se aplică la toate creaturile necăzute în păcat şi la păcătoşii 
mântuiţi;                                                                                                                                                             
(03) cu început şi cu sfârşit, fenomenul producându-se fără întrerupere de când începe până 
când se termină şi având rezultate ireversibile.  

Pentru acest ultim fel de veşnicie, avem cazul cetăţilor Sodoma, Gomora, Adma, Ţeboim şi Ţoar: 
„Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la desfrânare 
şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic” 
(Iuda 7).  Cât de veşnic a fost acel foc?  A transformat acele cetăţi în cenuşă; nimeni nu l-a putut 
stinge, dar s-a stins de la sine după ce şi-a terminat misiunea, după ce a ars tot ce avea de ars:                                  
„. . . dacă a osândit El la pieire şi a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească 
de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire . . .” (2 Petru 2,6).  Cetățile acelea nu mai ard, acolo este 
Marea Moartă.   

Un alt caz este Ierusalimul nelegiuit din timpul profetului Ieremia: „Dar, dacă nu veţi asculta 
când vă poruncesc să sfinţiţi ziua Sabatului, să nu duceţi nicio povară şi să n-o aduceţi înăuntru 
pe porţile Ierusalimului în ziua Sabatului, atunci voi aprinde un foc la porţile cetăţii, care va arde 
casele cele mari ale Ierusalimului şi nu se va stinge” (Ieremia 17,27).  S-a stins focul acela?  Nu   
s-a stins până când nu şi-a terminat lucrarea, dar după aceea s-a stins.  Iată ce găsim în Neemia 
1,3: „Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în ţară, în cea mai mare nenorocire şi ocară; 
zidurile Ierusalimului sunt dărâmate şi porţile sunt arse de foc.”  Astfel, focul prezis de Ieremia a 
ars până la consumare, dar s-a stins, lăsând în urmă ruine. 

În 1 Samuel 1,22, Ana, mama profetului Samuel, a zis: „Când voi înţerca copilul, îl voi duce, ca să 
fie pus înaintea Domnului şi să rămână acolo pentru totdeauna.”  În limba engleză „forever”, 
adică „pe veci”, iar în textul ebraic este folosită expresia ad-olam, de asemenea, „pentru 
veşnicie”.  Şi cât a durat veşnicia aceea?  A explicat tot mama lui Samuel în versetul 28, prima 
parte: „De aceea, vreau să-l dau Domnului: toată viaţa lui să fie dat Domnului.”  Veşnicia 
însemna, fără întrerupere, toată viaţa lui Samuel.  Adică o anumită perioadă de timp da capo al 
fine.   

În 1 Împăraţi 12,7, este vorba despre Roboam, fiul lui Solomon; după moartea tatălui său, 
Roboam urma să devină împărat.  Poporul a cerut unele înlesniri; iată ce sfat i-au dat bătrânii: 
„Dacă îl vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer şi dacă le vei răspunde cu vorbe 
binevoitoare, îţi vor sluji pe vecie.”  Roboam nu a făcut aşa şi a pierdut o mare parte din 
împărăţie.  În 1 Împăraţi 14,31, suntem informaţi că „Roboam a adormit cu părinţii lui şi a fost 
îngropat cu părinţii lui în cetatea lui David.”  Dacă ar fi ascultat de glasul poporului, acesta i-ar fi 
slujit pe vecie, adică până la moartea lui Roboam. 
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Aşa cum în muzică acordurile disonante se rezolvă în acorduri consonante, cuvintele şi 
expresiile aparent problematice din Apocalipsa se rezolvă prin cuvintele şi expresiile care sunt 
absolut clare: afirmaţia „vor fi munciţi zi şi noapte, în vecii vecilor” (Apocalipsa 20,10, ultima 
parte) îşi găseşte soluţia în „iazul de foc este moartea a doua” (Apocalipsa 20,14, ultima parte) 
sau „iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a două” (Apocalipsa 21,8, ultima 
parte).                                                                                                 

Dar „. . . focul gheenei, unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge” (Marcu 9,47, ultima 
parte şi 48)?  Aici, Hristos a folosit ca termen de comparaţie pentru focul nimicitor din ziua de 
apoi o vale din apropierea Ierusalimului, Valea lui Hinom, unde se ardeau cadavre şi gunoaie.  
Ne putem întreba: cum era posibil ca viermii să trăiască în foc?  Erau părţi ale gunoaielor care 
putrezeau, acolo acţionau viermii; alte părţi ardeau, acolo acţiona focul.  Când focul ajungea la 
ei, viermii erau arşi.  Astfel, erau viermi în unele locuri, foc în altele; aceste resturi fiind 
alimentate mereu, perpetuau atât existenţa viermilor, cât şi pe cea a focului.  Însă rând pe rând 
totul ardea, nimic nu ardea în veci.     

Hades este echivalentul grecesc al ebraicului sheol şi este folosit de 10 ori în Noul Testament, 
însemnând „locuinţa morţilor”, iar gheena, folosit de 12 ori în Noul Testament, este „focul 
nimicitor” din ziua de apoi.  „Focul nu se stinge” înseamnă că nimeni nu-l poate stinge, dar se 
stinge cu siguranţă de la sine după ce a terminat de ars ce era de ars.   

În 2 Petru 2,9, se spune: „. . . să-i păstreze pe cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii”; 
o traducere engleză, numită NIV, zice: „să-i păstreze pe cei nedrepţi pentru ziua judecăţii, 
continuând pedepsirea lor” – aşa este şi în greacă; kolazomenous terein, adică să-i ţină 
pedepsindu-i.  De aici s-a tras concluzia că nelegiuiţii sunt pedepsiţi încontinuu, chiar în 
aşteptarea pedepsei, ceea ce ar însemna că sunt ţinuţi într-un iad incandescent.  Sensul este că 
mizeria produsă de viaţa de păcat este ea însăşi o pedeapsă; cei ce nu au parte de viaţa veşnică 
sunt, poate în mod inconştient, în aşteptarea chinuitoare a pedepsei din ziua de apoi. 

În Apocalipsa 14,11, prima parte, se spune: „Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor.”  
Fumul este un rezultat al focului („până nu faci foc nu iese fum”).  În Maleahi 4,3, se vorbeşte 
despre cenuşa celor nelegiuiţi.  Şi cenuşa este un rezultat al arderii.  Mai exact, fumul este 
rezultatul focului în acţiune, cenuşa este rezultatul focului terminat.  Amândouă, fumul şi 
cenuşa, sunt rezultate ale arderii – deci, nu arderea este eternă, ci rezultatele ei.   

Legislaţia americană interzice „cruel and unusual punishment”, adică „pedepsire crudă şi 
neobişnuită”.  De asemenea, se spune în limbajul juridic american că pedeapsa trebuie să 
corespundă crimei; nimeni nu este condamnat la moarte pentru că a aruncat o cutie de 
conserve pe şosea; dacă este prins, va plăti o amendă.  Ar fi oare normal ca, pentru 70 de ani de 
păcat în viaţa aceasta, să fie cineva pedepsit cu trilioane de ani petrecuţi în foc?   

Să ne gândim la doi criminali, Cain şi Adolf Hitler.  Cain a ucis un om, pe fratele său Abel; dacă, 
aşa cum spune opinia populară, la moarte el s-a dus în iad, înseamnă că suferă acolo de circa 
5.000 de ani.  Adolf Hitler a ucis milioane de oameni, dar s-a dus în iad, după opinia populară, în 
ziua de 9 mai 1945, când s-a sinucis, acum 72 de ani (în 2017), deci, cu mult în urma lui Cain.  
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Astfel, cel ce a făcut o singură victimă a suferit un timp mult mai îndelungat decât cel ce a făcut 
milioane de victime.  Dreptate dumnezeiască?  Deloc, mai degrabă filosofie satanică absurdă! 

Nu există un iad în prezent.  Morţii se descompun în morminte, devenind pământ.  Fiind în stare 
inconştientă, ei nu percep scurgerea timpului, care la înviere li se pare o clipă.  Arderea celor 
nelegiuiţi după cea de a doua înviere, la sfârşitul celor o mie de ani, îi transformă în cenuşă.  
Dumnezeu este bun şi cu cei răi. 

Această terminare efectivă a vieţii celor neconvertiţi este ilustrată perfect prin patru termeni: 
mistuire, nimicire, pieire, ştergere.   

(01) Mistuire, să citim următoarele texte:                                                                                                                                  

„Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită.  Dar din 
cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit” (Apocalipsa 20,9).  „. . . ci doar o aşteptare înfricoşată a 
judecăţii şi văpaia unui foc care-i va mistui pe cei răzvrătiţi” (Evrei 10,27).   

„,Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor!  Toţi cei trufaşi şi toţi 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).  „Casa lui Iacov va fi un foc şi casa lui Iosif o flacără; dar casa lui Esau va fi 
miriştea, pe care o vor aprinde şi o vor mistui, şi nu va mai rămâne niciunul din casa lui Esau, 
căci Domnul a vorbit!”  (Obadia 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Maleahi spune că ziua Domnului îi va arde pe cei răi cum arde miriştea, iar Obadia precizează că 
arderea miriştii înseamnă mistuire.  (În momentul următor, ardem o coală de hârtie, în faţa 
publicului, pentru a arăta cum se produce o mistuire.) 

(02) Nimicire; acest cuvânt vine de la verbul „a nimici”, care înseamnă a transforma în nimic, a 
anihila, a reduce la zero.                                                                                                                                  

În Ezechiel 28,19, ultima parte, Dumnezeu zice către Lucifer: „. . . eşti nimicit şi nu vei mai fi 
niciodată!”  Prin nimicire, obiectul afectat nu mai este, nu mai există niciodată.  „Fiindcă cei răi 
vor fi nimiciţi . . .” (Psalmul 37,9, prima parte), aceeaşi consecinţă ca şi în cazul lui Lucifer.   

„. . . cei blestemaţi de El sunt nimiciţi” (Psalmul 37,22, ultima parte).  „Apoi va zice celor de la 
stânga Lui: ‚Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit 
diavolului şi îngerilor lui!’”  (Matei 25,41).  Cei pierduţi sunt blestemaţi, iar cei blestemaţi sunt 
nimiciţi, adică transformaţi în nimic                                                                                                         

„Dar cei răzvrătiţi sunt nimiciţi cu toţii, sămânţa celor răi este prăpădită” (Psalmul 37,38).                              
„Dacă cei răi înverzesc ca iarba şi dacă toţi cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciţi 
pe vecie” (Psalmul 92,7).                                                                                                                                    

„Căci, după cum aţi băut paharul mâniei, voi, cei de pe muntele Meu cel sfânt, tot aşa, toate 
neamurile îl vor bea necurmat; vor bea, vor sorbi din el şi vor fi ca şi când n-ar fi fost niciodată” 
(Obadia 16).  Nimicirea este aducere la stare de inexistenţă, ca şi înainte de a lua fiinţă.   
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(03) Pieire înseamnă dispariţie, ca o imagine virtuală dintr-o oglindă sau un vis după trezire.  
Iată texte care afirmă acest lucru în dreptul celor nelegiuiţi:                                                                                                                          

„Chiar dacă s-ar înălţa până la ceruri şi capul i-ar ajunge până la nori, va pieri pentru totdeauna, 
ca murdăria lui, şi cei ce-l vedeau vor zice: ‚Unde este?’” (Iov 20,6.7).  Pieirea este descrisă aici 
ca dispariţie totală.  „Dar cei răi pier şi vrăjmaşii Domnului sunt ca cele mai frumoase păşuni: 
pier, pier ca fumul” (Psalmul 37,20).  Foarte plastică ilustrare a ceea ce înseamnă a pieri, 
precum se risipeşte fumul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Textul de aur al Bibliei, formulat de Domnul nostru Isus Hristos, zice: „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 viaţa veşnică” (Ioan 3,16).  Cei necredincioşi nu au viaţa veşnică, ci pier. 

(04) Ştergere; gândiţi-vă la scrisul de pe o tablă, şters cu un burete, cine îl mai poate citi?   

În Isaia 43,25, Dumnezeu ne dă minunata făgăduinţă: „Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, 
şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.”  Ştergerea fărădelegilor, a păcatelor, înseamnă 
eliminarea lor pentru totdeauna.  Așa este și așa ne place să fie.    

Dar exact aşa se întâmplă și cu păcătoşii pierduţi.  „Le vei şterge sămânţa de pe pământ şi 
neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor” (Psalmul 21,10).  Ceea ce însemna eradicare.  Iată un 
exemplu istoric: „. . . spune-i lui Iosua că voi şterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri” (Exodul 
17,14, ultima parte).  Aceasta însemna exterminare.  Nu există în prezent o națiune a 
amaleciților și nimeni care să poată fi identificat ca amalecit.                                                                                                                                            

Capitolul 19 din Apocalipsa descrie a doua venire a Domnului Isus Hristos.  Versetele 17 şi 18 ne 
spun: „Apoi, am văzut un înger, care stătea în picioare în soare.  El a strigat cu glas tare şi a zis 
tuturor păsărilor, care zburau prin mijlocul cerului: ‚Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui 
Dumnezeu, ca să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea 
cailor şi a călăreţilor şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!’”                                                                                                                                                          

Versetul 20, ultima parte, spune că vrăjmaşii Mântuitorului „au fost aruncaţi de vii în iazul de 
foc, care arde cu pucioasă.”  Cum vor muri cei nelegiuiţi: mâncaţi de păsări sau arşi în foc?  În 
Ieremia 4,25, se spune: „Mă uit şi iată că nu este niciun om şi toate păsările cerurilor au fugit!”  
Acestea sunt forme de exprimare a distrugerii; Petru spune că „pământul, cu tot ce este pe el, 
va arde” (2 Petru 3,10, ultima parte).  Focul va distruge tot ce este rău; ilustraţia cu păsările se 
referă la efectele finale ale un război sau la o nimicire totală în alte împrejurări: „Cel ce va muri 
în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de câini şi cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de 
păsările cerului.  Căci Domnul a vorbit” (1 Împăraţi 14,11).   

În funcţie de alegerea lor proprie, toţi locuitorii pământului se vor împărţi în două tabere:                    
(01) „. . . cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică” (Matei 25,46, ultima parte);                              
(02) „aceştia (cei pierduţi) vor merge în pedeapsa veşnică” (același verset, prima parte). 

Este uşor de înţeles că indivizi din fiecare tabără vor avea rude, mai apropiate sau mai 
depărtate, prieteni, colegi, vecini, în cealaltă tabără; cum vor suporta cei mântuiţi pierderea 
acelor persoane dragi?  Dacă fiul este mântuit şi merge în viaţa veşnică, iar tatăl este pierdut şi 
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merge în pedeapsa veşnică, cel ce supravieţuieşte nu va fi chinuit în vecii vecilor din cauza 
acelei pierderi?  Nu!  În Isaia 65,17, Dumnezeu făgăduieşte: „Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un 
pământ nou, aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor 
mai veni în minte.”  Lucrul acesta înseamnă că tot ce a fost rău, tot ce ne-ar mânji sau chinui 
memoria va fi făcut să dispară din mintea noastră.  Niciun un fel de ataşament emoţional faţă 
de persoanele pierdute nu va mai exista, ci acestea vor fi pentru cei mântuiţi ca şi când nu ar fi 
existat niciodată. 

În familia părintească, ne-am născut trei fraţi şi trei surori: Emil (decedat la scurt timp după 
naștere), Emilia, Mircea, Ştefan, Claudia, Cornelia.  Mai suntem în viață (în 2017) ultimii trei.  În 
familia noastră nu s-a născut un băiat cu numele Adrian – Adrian Radu nu a existat niciodată în 
familia noastră.  Nu plângem după el.  Nu am plâns niciodată după Adrian Radu.  Pentru orice 
mântuit, rudele, prietenii etc., care s-au pierdut, vor fi ca pentru mine Adrian Radu, care nu a 
existat niciodată.  

Viaţa veşnică oferită celor mântuiţi începe în momentul în care ei Îl acceptă pe Hristos ca 
Mântuitor din păcat şi din moarte: „Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele 
şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la 
viaţă” (Ioan 5,24).  „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această 
viaţă este în Fiul Său.  Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa” (1 
Ioan 5,11.12).                                                                                                                                       

Şi, totuşi, în Marcu 10,29.30, Isus a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă 
sau fraţi sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde, pentru Mine şi pentru 
evanghelie, şi să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult . . ., iar în 
veacul viitor, viaţa veşnică.”   

Deci, când primim viaţa veşnică, acum sau în veacul viitor?  O primim acum prin Hristos ca 
făgăduinţă, ca nădejde, „nădejdea vieţii veşnice” (Tit 1,2).  Este ca un cec care trebuie depus la 
bancă pentru a primi banii.  Viaţa veşnică va deveni fapt concret atunci când „vrăjmaşul cel din 
urmă care va fi nimicit va fi moartea” (1 Corinteni 15,26).   

Că atât nemurirea cât şi viaţa veşnică în fapt vor fi obţinute la venirea Domnului Hristos reiese 
cu claritate din Romani 2,7: „Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută 
slava, cinstea şi nemurirea.”  Iată acest fenomen descris în mod excelent: „. . . nu vom adormi 
toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță.  
Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați.  Căci trebuie ca 
trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în nemurire, și trupul acesta muritor să se îmbrace 
în nemurire” (1 Corinteni 15,51-53).  Iată obținerea nemuririi, iată viața veșnică trăită în mod 
fizic.  Concluzia apostolului este: „. . . atunci se va împlini cuvântul care este scris: ,Moartea a 
fost înghițită de biruință’” (versetul 54).     

Un ultim considerent ar fi conceptul biblic despre cartea vieţii.  În ea sunt trecute nume şi de 
acea înregistrare depinde situaţia veşnică a fiecărui pământean:                                                                      
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„Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii a fost aruncat în iazul de foc” (Apocalipsa 20,15).  
Potrivit cu versetul precedent, „iazul de foc este moartea a doua.”                                                                              

Apocalipsa 21,27 zice despre cetatea sfântă, Ierusalimul ceresc: „Nimic întinat nu va intra în ea, 
nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună, ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.”                                                                                                                                                       

Acestea sunt singurele direcţii posibile:                                                                                                                    
– în cetatea sfântă, cei găsiţi scrişi în cartea vieţii;                                                                                                                     
– în iazul de foc, moartea a doua, ireversibilă, cei negăsiţi scrişi în cartea vieţii. 

Să citim toate cele 11 texte din Sfânta Scriptură care vorbesc despre cartea vieţii:                         

(01) „,Iartă-le acum păcatul!  Dacă nu, atunci şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!’  
Domnul i-a zis lui Moise: ‚Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi şterge din cartea 
Mea’” (Exodul 32,32.33).                                                                                                                                                                               

(02) „Să fie şterşi din cartea vieţii şi să nu fie scrişi împreună cu cei neprihăniţi!”  (Psalmul 69,28)                     

(03) „Totuşi, să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă că numele 
voastre sunt scrise în ceruri” (Luca 10,20).                                                                                                                  

(04) „Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat 
împreună cu mine pentru evanghelie, cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi de lucru ai mei, ale căror 
nume sunt scrise în cartea vieţii” (Filipeni 4,3).                                                                                                                      

(05) „Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe.  Nu-i voi şterge nicidecum numele din 
cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui” (Apocalipsa 
3,5).                                                                                                                                                                  

(06) „Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la 
întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat” (Apocalipsa 13,8).                                      

(07) „Şi locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea 
vieţii, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este şi va veni” (Apocalipsa 17,8).    

(08) „Și i-am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie,  Niște cărți au 
fost deschise.  Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții.  Și morții au fost judecați după 
faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea” (Apocalipsa 20,12).   
                                                           

(09) „Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii a fost aruncat în iazul de foc” (Apocalipsa 20,15).                

(10) „Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit şi anume oricine va fi găsit scris în carte” 
(Daniel 12,1).   

(11) „Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună, ci numai 
cei scrişi în cartea vieţii Mielului” (Apocalipsa 21,27).  

Aceste unsprezece texte ne conduc la concluzia că, din punct de vedere al cărţii vieţii, oamenii 
se împart în trei categorii:                                                                                                                                  
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(01) cei ale căror nume nu au fost scrise niciodată în cartea vieţii;                                                                 
(02) cei ale căror nume au fost scrise în cartea vieţii, dar ulterior au fost şterse;                             
(03) cei ale căror nume au fost scrise în cartea vieţii şi au fost păstrate acolo. 

Ultima categorie este singura care are parte de viaţa veşnică, de împărăţia de 1.000 de ani cu 
Hristos în cer şi de împărăţia veşnică pe noul pământ.                             

Fiecare dintre noi este chemat să ia o hotărâre, să aleagă viaţa, care se află în Hristos, 
Mântuitorul nostru.  Atunci, numele său este scris în cartea vieţii.  Mă rog ca fiecare dintre noi 
să-şi aibă numele scris şi păstrat pentru totdeauna în cartea vieţii, cu fericita perspectivă de a 
intra pe porţi în cetatea cea sfântă.  Îndemnul meu, adresat acum tuturor, este cel pe care Pavel 
i l-a scris lui Timotei: „. . . apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat!”  (1 Timotei 6,12)  

B.  REZUMATUL STUDIULUI 

Dumnezeu i-a creat pe oameni cu perspectiva de a nu muri niciodată, dacă trăiesc în ascultare 
de voinţa Sa.  Moartea nu a fost nici plănuită nici cauzată de Dumnezeu, care ar fi dorit ca toate 
creaturile Sale să trăiască în veci.  Cauza expulzării lui Adam şi Eva din Grădina Edenului a fost 
neascultarea, care s-a manifestat prin consumarea fructului pomului oprit, la insinuarea lui 
Satana (Geneza 2,16.17; 3,1-6).  Scopul acelei expulzări a fost de a nu mânca apoi şi din pomul 
vieţii şi să trăiască în veci în păcat (Geneza 3,22.24).  Păcatul a adus moartea asupra tuturor 
oamenilor şi degradarea naturii (Romani 5,12; 8,19-22).  Adam şi Eva nu au murit îndată ce au 
păcătuit, pentru că s-a găsit un Înlocuitor, Isus Hristos, a Cărui jertfă este singurul mijloc de 
mântuire (Fapte 4,12; Ioan 3,16; 1,29; 1 Petru 2,24).  Mântuirea le este oferită tuturor 
păcătoşilor care o acceptă (1 Timotei 2,3.4; Tit 2,11; 2 Petru 3,9; Ezechiel 18,23).    

Păcatul a făcut ca viaţa să fie mizerabilă şi scurtă (Iov 14,1.2; 20,8; Psalmul 103,15.16; 39,5.6; 
90,5.6.9.10).  Dumnezeu înviază morţii (Romani 4,17) şi aceasta este singura soluţie pentru 
fenomenul morţii, contrar părerilor eronate de nemurire naturală şi călătorie la cer, iad, 
purgatoriu, ori un proces de reîncarnare.  Distrugerea nelegiuiţilor la sfârşitul mileniului va fi de 
scurtă durată şi ei vor deveni cenuşă încorporată în masa pământului înnoit (Maleahi 4,3; Isaia 
66,22-24); acela va fi focul iadului (Apocalipsa 20,9), dar în prezent nu există nicăieri un astfel 
de foc.  Iată două păreri extreme cu privire la distrugerea celor răi: (1) că nu va avea loc, 
deoarece Dumnezeu este prea bun ca să-Şi distrugă copiii, numai că aceia nu mai sunt de mult 
copii ai lui Dumnezeu, ci ai celui rău (1 Ioan 3,10), iar măsura aceea este excepţională şi 
inevitabilă, străină firii lui Dumnezeu (Isaia 28,21); (2) că actul pedepsirii va dura la nesfârşit.  
Cerul nu se bucură de pieirea nimănui (Luca 15,7), iar oamenii au libertatea să aleagă viaţa sau 
moartea (Deuteronom 30,19).   

Distrugerea nelegiuiţilor va fi totală (Maleahi 4,1; Matei 10,28); o viaţă interminabilă în foc ar fi 
viaţă veşnică, dar viaţa veşnică este darul lui Dumnezeu pentru cei ce-L ascultă (Romani 6,23).  
Termenul „veşnic” are în Scriptură trei sensuri:  (1) fără început şi fără sfârşit – numai 
Persoanele Dumnezeirii; (2) cu început şi fără sfârşit – îngerii sfinţi, lumile necăzute şi oamenii 
mântuiţi; (3) cu început şi cu sfârşit (Iuda 7; Ieremia 17,27; 1 Samuel 1,22.28; 1 Împăraţi 12,7).  
Acest ultim sens explică textele biblice care dau impresia unui foc ce nu se termină (Apocalipsa 
20,10.14; 21,8; Marcu 9,47.48).  „Locuinţa morţilor” redă cuvântul grecesc hades şi ebraicul 
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sheol, care se referă la cimitir, iar gheena este focul din ziua de apoi;  acesta „nu se stinge” 
pentru că arde cât timp are ce să ardă.  În Apocalipsa 14,11, se vorbeşte despre „fumul chinului 
lor” şi în Maleahi 4,3, despre „cenuşa” celor răi – ambele fiind rezultate ale focului; rezultatele 
sunt veşnice, nu focul în sine.  Biblia descrie această pedeapsă ca mistuire (Apocalipsa 20,9; 
Evrei 10,27; Obadia 18), nimicire (Ezechiel 28,19; Psalmul 37,9.22.38; 92,7; Matei 25,41; Obadia 
16), pieire (Iov 20,6.7; Psalmul 37,20; Ioan 3,16), ştergere (Psalmul 21,10; Exodul 17,14).   

Cei mântuiţi nu vor simţi durere pentru rudele pierdute, deoarece amintirile rele sau dureroase 
vor fi şterse din memoria lor (Isaia 65,17).  Viaţa veşnică începe atunci când Îl primim pe Hristos 
ca Mântuitor (Ioan 5,24; 1 Ioan 5,11.12), dar se realizează practic „în veacul viitor” (Marcu 
10,29.30), la venirea Mântuitorului, când cei ce caută nemurirea o vor primi odată cu viaţa 
veşnică (Romani 2,7); acum, ei o au sub formă de făgăduință și nădejde (Tit 1,2). 

C.  DIAPOZITIVE (SLIDES) PENTRU PROIECTOR 

(01) EXISTĂ VIAŢĂ DINCOLO DE MORMÂNT?  RĂSPUNDE BIBLIA!  Pastor Ştefan Radu  

(02) VIAŢA VEŞNICĂ (titlul temei VII) 

(03) Dumnezeu i-a creat pe oameni cu perspectiva de a nu muri niciodată, dacă trăiesc în 
ascultare de voinţa Sa.   

(04) Moartea nu a fost nici plănuită, nici cauzată de Dumnezeu, care ar fi dorit ca toate 
creaturile Sale să trăiască în vecii vecilor. 

(05) Care a fost cauza expulzării lui Adam şi Eva din Grădina Edenului?   

(06) Călcarea poruncii de a nu mânca din pomul oprit (Geneza 2,16.17).   

(07) Care a fost scopul acelei expulzări?  Ca să nu mănânce din pomul vieţii după călcarea 
poruncii şi să trăiască astfel veşnic în păcat (Geneza 3,22.24).   

(08) Astfel, distingem două condiţii ale vieţii veşnice în starea iniţială a primilor noştri părinţi:   

(09) (a) condiţia negativă, să nu mănânce din pomul cunoştinţei binelui şi răului;  

(10) (b) condiţia pozitivă, să mănânce din pomul vieţii; de fapt, un singur pom le era oprit, toţi 
ceilalţi le stăteau la dispoziţie. 

(11) Faptul că, după îndepărtarea lui Adam şi Eva din Eden, nimeni nu a mai avut acces la pomul 
vieţii confirmă idea că toţi oamenii sunt muritori.   

(12) Păcatul a pricinuit compromiterea relaţiilor dintre om şi Dumnezeu, dintre om şi semenii 
săi, dintre om şi mediul înconjurător. 

(13) Întreaga natură suferă din pricina căderii omului, aşa cum citim în Romani 8,19-22:  
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(14) „De asemenea, şi firea (= natura, creaţiunea) aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea 
fiilor lui Dumnezeu.  Căci firea a fost supusă deşertăciunii, nu de voie, ci din pricina Celui ce a 
supus-o, 

(15) cu nădejdea însă că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia 
slavei copiilor lui Dumnezeu.  Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă 
durerile naşterii.”   

(16) Căderea primului om a adus moartea asupra tuturor urmaşilor lui şi asupra naturii:  

(17) „De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat 
moartea şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit . . .” 
(Romani 5,12).   

(18) Mântuirea prin Hristos  le este oferită tuturor păcătoşilor care o acceptă:  

(19) „Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care 
voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului” (1 Timotei 2,3.4). 

(20) „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat” (Tit 
2,11).         

(21) „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare 
pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Petru 3,9).   

(22) Domnul întreabă: „Doresc Eu moartea păcătosului?”  şi răspunde imediat: „Nu doresc Eu 
mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui şi să trăiască?”  (Ezechiel 18,23)   

(23) Ce deosebire există între mântuire şi viaţa veşnică?  Aceeaşi deosebire care există între 
vindecare şi sănătate, prima fiind calea către a doua. 

(24) Prin mântuire ajungem să dobândim viaţa veşnică: „În nimeni altul nu este mântuire, căci 
nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi” (Fapte 4,12).   

(25) „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 viaţa veşnică” (Ioan 3,16).  

(26) Ce deosebire există între nemurire şi viaţa veşnică?  Nemurirea este o calitate, faptul de a 
nu putea muri: „. . . pentru că nici nu vor putea muri, ci vor fi ca îngerii” (Luca 20,36, prima 
parte).  Viaţa veşnică este prelungirea la infinit a acestei calităţi.  

(27) Nemurirea se referă la o stare de fapt, viaţa veşnică la durata existenţei acesteia – fără 
sfârşit.   

(28) Satana le-a promis primilor noştri părinţi că nu vor muri, deşi Dumnezeu le spusese clar:     
„. . . în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit”.  Nu Satana a avut dreptate, ci 
Dumnezeu, aşa cum observăm mereu şi mereu. 
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(29) Cum se face însă că existenţa lor nu a fost curmată în ziua în care au mâncat din pomul 
oprit?   

(30) Ei au devenit muritori chiar în momentul păcătuirii şi ar fi încetat imediat să trăiască, dacă 
nu ar fi intervenit un Înlocuitor, Fiul lui Dumnezeu, care a luat locul păcătosului, „Mielul lui 
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29).   

(31) „El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de 
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi” (1 Petru 2,24).   

(32) Păcatul a produs o existenţă mizerabilă şi a redus viaţa la dimensiuni efemere, aşa cum ne 
spune Biblia în multe feluri:   

(33) „Omul născut din femeie are viaţa scurtă, dar plină de necazuri.  Se naşte şi e tăiat ca o 
floare, fuge şi piere ca o umbră” (Iov 14,1.2).   

(34) „Omul!  Zilele lui sunt ca iarba şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.  Când trece un vânt 
peste ea, nu mai este şi locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaşte” (Psalmul 103,15.16).   

(35) „Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână şi viaţa mea este ca o nimica înaintea Ta.  Da, 
orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ţine.  Da, omul umblă ca o umbră . . .” (Psalmul 
39,5.6).   

(36) „(omul) va zbura ca un vis şi nu-l vor mai găsi, va pieri ca o vedenie de noapte” (Iov 20,8).   

(37) „Toate zilele noastre pier de urgia Ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet.  Anii vieţii 
noastre se ridică la şaptezeci de ani, 

(38) 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, căci trece iute şi noi zburăm” (Psalmul 90,9.10).   

(39) „Îi mături ca un vis: dimineaţa sunt ca iarba, care încolţeşte iarăşi; înfloreşte dimineaţa şi 
creşte, iar seara este tăiată şi se usucă” (Psalmul 90,5.6).   

(40) Iarbă, floare, sunet, umbră, zbor, vedenie de noapte, vis, suflare, lat de mână, nimica – 
interesante metafore, reflectând scurtimea vieţii omeneşti ca rezultat al păcatului, în contrast 
cu veşnicia, care ar fi fost rezultatul trăirii în armonie cu voinţa divină. 

(41) Isus a zis, în Luca 20,38, că „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii, 
căci pentru El toţi sunt vii”.  Aceasta înseamnă că, pentru El, moartea nu este o problemă, 
pentru că îi poate readuce pe morţi la viaţă oricând doreşte şi chiar o va face.   

(42) Scriind despre Avraam, Pavel a zis: „El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în 
care a crezut, care înviază morţii şi care cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi” (Romani 
4,17).         
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(43) A fost şi este plăcerea lui Satana să tulbure şi să zăpăcească minţile oamenilor cu privire la 
caracterul lui Dumnezeu şi cu privire la realităţile viitoare, creând concepţii deformate, ca, de 
pildă:  

(44) – reîncarnare, adică trăirea mai multor vieţi în diferite forme biologice;                                                   
– iad actual şi interminabil, în care se duc cei răi imediat după moarte;                                                       
– purgatoriu.   

(45) Biserica medievală a inventat purgatoriul, această staţie intermediară între iad şi rai, unde 
se crede că merg sufletele care nu sunt nici destul de rele ca să se ducă în iad, dar nici destul de 
bune ca să meargă în rai, 

(46) suferind acest foc curăţitor temporar, de unde pot pleca spre rai mai curând sau mai târziu, 
în funcţie de contribuţiile financiare ale celor rămaşi în urmă. 

(47) Biblia vorbeşte despre un sfârşit al tuturor lucrurilor vechi:  

(48) „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.  Cel ce şedea pe scaunul de domnie a 
zis: ,Iată, Eu fac toate lucrurile noi’” (Apocalipsa 21,4.5, prima parte).  

(49) Planul lui Dumnezeu nu prevede prelungirea la infinit a lucrurilor actuale, ci terminarea lor 
şi înlocuirea lor cu lucruri noi.  Un iad infinit ar contrazice promisiunea acestei înnoiri generale şi 
totale.   

(50) În Apocalipsa 20,9, se precizează că „. . . din cer, s-a pogorât un foc care i-a mistuit” (pe 
nelegiuiţii readuşi la viaţă la a doua înviere şi pe demoni). 

(51) În timpul scurt de nimicire va fi durere („plânsul şi scrâşnirea dinţilor”, Matei 8,12, ultima 
parte), dar aceasta se va termina cu transformarea tuturor celor răi în cenuşă, care va fi 
amestecată în masa pământului nou creat.   

(52) Şi unde vor fi ei după aceea?  

(53) „,Şi îi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre, în 
ziua pe care o pregătesc Eu’, zice Domnul oştirilor” (Maleahi 4,3).     

(54) „,Căci, după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui 
înaintea Mea’, zice Domnul, ,aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru. 

(55) În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea’, 
zice Domnul.  ,Şi, când vor ieşi, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit 
împotriva Mea’” (Isaia 66,22-24).   

(56) Aici este vorba despre pământul cel nou şi perfect, unde credincioşii se vor aduna în mod 
periodic, în fiecare Sabat şi în fiecare lună nouă, ca să se închine înaintea lui Dumnezeu.  
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(57) Cum este posibil ca, ieşind de la locul de închinare, ei să vadă trupurile moarte ale 
nelegiuiţilor?  Va fi păstrat oare în lumea cea perfectă un spectacol înfiorător şi dezgustător ca 
acesta?  Nu vor deveni toate lucrurile noi?   

(58) Singura explicaţie este că nelegiuiţii arşi şi transformaţi în cenuşă sunt parte componentă a 
materialului din care este făcut noul pământ.   

(59) S-au lansat două concepţii extreme cu privire la caracterul lui Dumnezeu: 

(60) (a) că este imposibil ca un Dumnezeu al iubirii să distrugă pe cineva;                                                                                             
(b) că îi va chinui pe cei nepocăiţi la nesfârşit, după unii chiar găsind o deosebită plăcere în acest 
lucru. 

(61) Susţinând prima extremă, unii întreabă care părinte ar avea plăcerea să-şi distrugă copiii.   

(62) Adevărul este însă că aceia care vor fi distruşi nu mai sunt de mult copii ai lui Dumnezeu, 
chiar dacă au fost creaţi de El; prin propria lor alegere, ei au devenit fii şi fiice ale vrăjmaşului:   

(63) „Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului.  Oricine nu trăieşte în 
neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubeşte pe fratele său” (1 Ioan 3,10).   

(64) Distrugerea, într-un timp scurt, a celor neconvertiţi reprezintă o măsură inevitabilă şi 
necesară pentru înnoirea tuturor lucrurilor, fără a-I produce lui Dumnezeu absolut nicio plăcere, 
ci, din contra, o enormă durere. 

(65) De fapt, nimeni nu trebuie să ajungă acolo; există o alternativă mult mai bună, viaţa 
veşnică, la dispoziţia tuturor:  

(66) „Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră, că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea    
. . .  Alege viaţa . . .” (Deuteronom 30,19).   

(67) Nimicirea nelegiuiţilor este o lucrare nedorită, o dată pentru totdeauna, aşa cum o descrie 
profetul în Isaia 28,21:    

(68) „Căci Domnul Se va scula ca la Muntele Peraţim şi Se va mânia ca în valea Gabaonului, ca 
să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit.” 

(69) Aceasta a fost numită şi „o lucrare străină firii Lui”.                                                                               
Dar există şi cealaltă extremă, credinţa în prelungirea la infinit a acelui chin al celor răi.   

(70) Iată ce a scris teologul american Samuel Hopkins, în una din cărţile sale, la paginile 457-
458:         

(71) „Mirosul chinului lor se va ridica pentru totdeauna înaintea celor binecuvântaţi . . . sub 
privirile lor.  Această manifestare a caracterului şi slavei divine va fi în favoarea celor 
răscumpăraţi şi va fi foarte distractivă, 
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(72) precum şi cea mai mare plăcere . . . a celor care-L iubesc pe Dumnezeu. . . .  Dacă focul şi 
chinurile lor veşnice s-ar stinge, aceasta ar pune capăt într-o mare măsură fericirii şi slavei celor 
binecuvântaţi.”   

(73) Hristos a declarat, din contra, că „va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos 
care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi care n-au nevoie de 
pocăinţă” (Luca 15,7).  

(74) Distrugerea nelegiuiţilor va fi totală: „,Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor!  Toţi 
cei trufaşi şi toţi 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).   

(75) „. . . temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă” (Matei 
10,28, ultima parte).   

(76) Aceasta înseamnă că nimic din ei nu va rămâne viu.  Viaţa veşnică nu poate să fie decât 
bună, în niciun caz rea, adică veşnică în flăcări.   

(77) În Romani 6,23, Pavel declară că „plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui 
Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” 

(78) Dacă păcătoşii neconvertiţi ar continua să trăiască în foc, ar însemna că şi ei ar avea darul 
vieţii veşnice, acesta fiind un total nonsens.      

(79) În Ioan 3,16, Isus a zis: „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 viaţa veşnică.” 

(80) Acest text admite numai două posibilităţi:                                                                                                 
(a) credinţa în Hristos şi viaţa veşnică;                                                                                                            
(b) lipsa credinţei în El şi pieirea.   

(81) În terminologia greacă referitoare la timp, întâlnim construcţia eis tous aionas ton aionon, 
adică „în vecii vecilor”, în care substantivul aion/aionos înseamnă „eternitate”, dar şi „epocă” 
sau „perioadă”;   

(82) durata acesteia depinde de subiectul la care se referă, de aceea, referindu-se la viaţă, 
poate fi fără sfârşit în cazul lui Dumnezeu sau al creaturilor care primesc viaţa veşnică.   

(83) Când se referă la distrugere, se înţelege că aceasta nu poate fi fără încheiere.                            

(84) Chiar intonaţia poate schimba sensul unui cuvânt sau al unei propoziţii.  De exemplu:   

(85) „De aici până la gară e puţină distanţă” (înseamnă o distanţă mică).  

(86) „De aici până la gară e puţină distanţă” (înseamnă o distanţă mare).   
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 (87) Un cuvânt poate avea sensuri contrare: „Cine va putea spune isprăvile măreţe ale 
Domnului?”  (Psalmul 106,2, prima parte)                                                                                                                            
Un alt sens: „Ai făcut ispravă!” 

(88) În Sfânta Scriptură, termenul „veşnic” are trei sensuri:                                                                                        
(a) fără început şi fără sfârşit – numai Dumnezeu, adică Sfânta Treime;                                                       

(89) (b) cu început, dar fără sfârşit – toate creaturile necăzute în păcat şi păcătoşii mântuiţi; 

(90) (c) cu început şi cu sfârşit.  Pentru acest ultim fel de veşnicie avem cazul cetăţilor Sodoma, 
Gomora, Adma, Ţeboim şi Ţoar:  

(91) „Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la 
desfrânare şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc 
veşnic” (Iuda 7).    

(92) Cât de veşnic a fost acel foc?  A transformat în cenuşă acele cetăţi; nimeni nu l-a putut 
stinge, dar s-a stins de la sine atunci când şi-a terminat misiunea, după ce a ars tot ce avea de 
ars.  

(93) Iată Ierusalimul nelegiuit din timpul profetului Ieremia:  

(94) „Dar, dacă nu veţi asculta când vă poruncesc să sfinţiţi ziua Sabatului, să nu duceţi nicio 
povară şi să n-o aduceţi înăuntru pe porţile Ierusalimului în ziua Sabatului, 

(95) atunci voi aprinde un foc la porţile cetăţii, care va arde casele cele mari ale Ierusalimului şi 
nu se va stinge” (Ieremia 17,27).   

(96) S-a stins focul acela?  Nu s-a stins până când nu şi-a terminat lucrarea, dar după aceea s-a 
stins.  Iată ce găsim în Neemia 1,3: 

(97) „Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în ţară, în cea mai mare nenorocire şi ocară; 
zidurile Ierusalimului sunt dărâmate şi porţile sunt arse de foc.”   

(98) Astfel, focul prezis de profetul Ieremia a ars până la consumare, dar s-a stins, lăsând în 
urmă ruine.   

(99) Ana, mama profetului Samuel, a zis: „Când voi înţerca copilul, îl voi duce, ca să fie pus 
înaintea Domnului şi să rămână acolo pentru totdeauna” (1 Samuel 1,22).   

(100) În limba engleză, este folosit aici cuvântul forever, adică „pe veci”, iar în textul ebraic este 
folosită expresia ad-olam, tot „pentru veşnicie”.  Şi cât a durat veşnicia aceea?  A explicat tot 
mama lui Samuel (în versetul 28, prima parte):   

(101) „De aceea, vreau să-l dau Domnului: toată viaţa lui să fie dat Domnului.”  Veşnicia aceea 
însemna „toată viaţa lui Samuel”, fără întrerupere, adică o perioadă de timp da capo al fine.   
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(102) În 1 Împăraţi 12,7, este vorba de Roboam, fiul lui Solomon, care urma să devină împărat 
după moartea tatălui său.  După ce poporul i-a cerut unele înlesniri, iată ce sfat i-au dat 
bătrânii:   

(103) „Dacă îl vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer şi dacă le vei răspunde cu 
vorbe binevoitoare, îţi vor sluji pe vecie.”  Aceasta însemna „toată viaţa lui”.   

(104) În muzică, disonanţele se rezolvă prin acorduri consonante.  Cuvintele şi expresiile 
aparent problematice din cartea Apocalipsa se rezolvă prin cuvinte şi expresii biblice care sunt 
absolut clare:  

(105) afirmaţia că „vor fi munciţi zi şi noapte, în vecii vecilor” (Apocalipsa 20,10, ultima parte) îşi 
găseşte soluţia în afirmaţia „iazul de foc este moartea a doua” (20,14, ultima parte) sau „iazul 
care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua” (21,8, ultima parte).   

(106) Dar „. . . focul gheenei, unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge” (din Marcu 9,47, 
ultima parte şi 48)?   

(107) Aici, Isus a folosit ca termen de comparaţie pentru focul din ziua de apoi o vale de lângă 
Ierusalim, Valea lui Hinom, unde se ardeau cadavre de animale şi gunoaie.   

(108) Ne putem întreba: cum era posibil ca viermii să trăiască în foc şi să trăiască în veci?  Erau 
părţi ale gunoaielor care putrezeau, acolo acţionau viermii; alte părţi ardeau, acolo acţiona 
focul.  

(109) Când focul ajungea la ei, viermii erau arşi.  Astfel, erau viermi în unele locuri, foc în altele; 
aceste resturi fiind alimentate mereu, era perpetuată atât existenţa viermilor, cât şi a focului.  

(110) Hades este echivalentul grecesc al ebraicului sheol şi este folosit de 10 ori în Noul 
Testament, însemnând „locuinţa morţilor” (cimitirul), ca fază preliminară, şi „focul nimicitor” 
din ziua de apoi, ca exterminare a nelegiuiţilor.   

(111) „Focul nu se stinge” înseamnă că nimeni nu-l poate stinge, dar se stinge cu siguranţă, de 
la sine, după ce a terminat ce avea de ars.   

(112) În Apocalipsa 14,11, prima parte, se spune: „Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii 
vecilor.”  Fumul este un rezultat al arderii.  În Maleahi 4,3, se vorbeşte despre cenuşa celor 
nelegiuiţi.  Şi cenuşa este un rezultat al arderii.        

(113) Atât fumul, cât şi cenuşa sunt urmări ale arderii; înţelegem de aici că nu arderea este 
eternă, ci rezultatele ei.   

(114) Legislaţia americană interzice “cruel and unusual punishment”, adică „pedepsire crudă şi 
neobişnuită”.  De asemenea, se spune, în limbajul juridic american, că pedeapsa trebuie să 
corespundă cu infracţiunea.   

(115) De exemplu, nimeni nu este condamnat la moarte pentru că a aruncat o cutie de conserve 
pe şosea; dacă este prins, va plăti o amendă.   
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(116) Ar fi oare normal ca pentru 70 de ani de păcat în viaţa aceasta să fie cineva pedepsit cu 
trilioane de ani petrecuţi în foc?  

(117) Să ne gândim la doi criminali: Cain şi Adolf Hitler.   

(118) Cain a ucis un om, pe fratele său Abel; dacă opinia populară ar fi corectă, atunci Cain s-ar 
afla deja în iad de circa 5.000 de ani. 

(119) Adolf Hitler, care a ucis milioane de oameni, s-a dus în iad, chipurile, în ziua de 9 mai 
1945, acum 72 de ani (în 2017), când s-a sinucis, cu mult în urma lui Cain.  Dreptate 
dumnezeiască?  Nu, filosofie diavolească!   

(120) Nu există iad în prezent.  Morţii se descompun în morminte, devenind pământ.  Fiind în 
stare inconştientă, ei nu percep scurgerea timpului, care la înviere li se pare o clipă. 

(121) Arderea celor nelegiuiţi după învierea a doua, la sfârşitul celor o mie de ani, îi transformă 
în cenuşă.  Dumnezeu este bun şi cu cei răi. 

(122) Această terminare efectivă a vieţii celor neconvertiţi poate fi ilustrată foarte bine prin 
patru termeni: mistuire, nimicire, pieire, ştergere.  

(123) (a) Mistuire, să citim nişte texte:                                                                                                                                
„Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită.  Dar din 
cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit” (Apocalipsa 20,9).   

(124) „. . . ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care-i va mistui pe cei 
răzvrătiţi” (Evrei 10,27). 

(125) „Casa lui Iacov va fi un foc şi casa lui Iosif o flacără; dar casa lui Esau va fi miriştea, pe care 
o vor aprinde şi o vor mistui” (Obadia 18).   

(126) (b) Nimicire, verb care înseamnă a anihila, a reduce la zero, a transforma în nimic: 

(127) Dumnezeu a zis către Lucifer: „. . . eşti nimicit şi nu vei mai fi niciodată” (Ezechiel 28,19, 
ultima parte).  Prin nimicire, obiectul afectat nu mai este, nu mai există.  

(128) „Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi” (Psalmul 37,9, prima parte).                                                                          
„. . . cei blestemaţi de El sunt nimiciţi” (Psalmul 37,22, ultima parte). 

(129) „Apoi va zice celor de la stânga Lui: ,Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel 
veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!’”  (Matei 25,41) 

(130) Cei pierduţi sunt blestemaţi, iar cei blestemaţi devin nimic. 

(131) „Dar cei răzvrătiţi sunt nimiciţi cu toţii, sămânţa celor răi este prăpădită” (Psalmul 37,38).  

(132) „Dacă cei răi înverzesc ca iarba şi dacă toţi cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie 
nimiciţi pe vecie” (Psalmul 92,7). 
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(133) „Căci, după cum aţi băut paharul mâniei, voi, cei de pe muntele Meu cel sfânt, tot aşa, 
toate neamurile îl vor bea necurmat; vor bea, vor sorbi din el şi vor fi ca şi când n-ar fi fost 
niciodată” (Obadia 16).    

(134) Nimicirea este aducere la stare de inexistenţă, ca şi înainte de a lua fiinţă.   

(135) (c) Pieire înseamnă dispariţie, ca o imagine virtuală dintr-o oglindă sau ca un vis după 
trezire.  Iată texte care confirmă acest lucru:  

(136) „Chiar dacă s-ar înălţa până la ceruri şi capul i-ar ajunge până la nori, va pieri pentru 
totdeauna, ca murdăria lui, şi cei ce-l vedeau vor zice: ,Unde este?’”  (Iov 20,6.7)  

(137) Pieirea este descrisă aici ca dispariţie totală.   

(138) „Dar cei răi pier şi vrăjmaşii Domnului sunt ca cele mai frumoase păşuni: pier, pier ca 
fumul” (Psalmul 37,20).      

(139) „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 viaţa veşnică” (Ioan 3,16).          

(140) Cei necredincioşi nu au viaţa veşnică, ci pier. 

(141) (d) Ştergere: gândiţi-vă la scrisul de pe o tablă, şters cu un burete, cine îl mai poate citi?  

(142) În Isaia 43,25, Dumnezeu ne dă minunata făgăduinţă: „Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru 
Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.”   

(143) Ştergerea păcatelor înseamnă eliminarea lor pentru totdeauna.  Aşa se întâmplă şi cu 
păcătoşii pierduţi, ei sunt şterşi, eliminaţi din univers. 

(144) „Le vei şterge sămânţa de pe pământ şi neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor” (Psalmul 
21,10).  Aceasta este eradicare.  

(145) „. . . spune-i lui Iosua că voi şterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri” (Exodul 17,14, 
ultima parte).  Aceasta înseamnă exterminare. 

(146) Toţi locuitorii pământului se vor împărţi în două tabere, în funcţie de propria lor alegere: 

(147) (a) „. . . cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică” (Matei 25,46, ultima parte);  

(148) (b) „. . . aceştia (cei pierduţi) vor merge în pedeapsa veşnică” (Matei 25,46, prima parte).   

(149) Cum se vor simţi cei mântuiţi când rude apropiate vor fi nimicite în focul zilei de apoi?  
Dacă fiul este mântuit şi tatăl este pierdut, cel ce supravieţuieşte va fi chinuit în vecii vecilor din 
cauza acestei pierderi? 

(150) Cred că răspunsul este dat în Isaia 65,17: „Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou, 
aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în 
minte.”   
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(151) Tot ce a fost rău, tot ce mânjeşte sau chinuieşte memoria va fi pentru totdeauna şters din 
mintea celor mântuiţi. 

(152) Adrian Radu – îl cunoaşteţi?  

(153) Viaţa veşnică oferită celor credincioşi începe în momentul în care ei Îl acceptă pe Hristos 
ca Mântuitor al lor din păcat şi din moarte:  

(154) „Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis 
are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă” (Ioan 5,24).   

(155) „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul 
Său.  Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa” (1 Ioan 5,11.12).   

(156) Dar Hristos a zis în Marcu 10,29.30: „Adevărat vă spun, că nu este nimeni care să fi lăsat 
casă sau fraţi sau surori sau tată sau mamă sau nevastă 

(157) sau copii sau holde, pentru Mine şi pentru evanghelie, şi să nu primească acum, în veacul 
acesta, de o sută de ori mai mult, . . . iar în veacul viitor, viaţa veşnică.”   

(158) Când primim viaţa veşnică: acum sau în veacul viitor?  O primim acum prin Hristos ca 
făgăduinţă, ca nădejde, „nădejdea vieţii veşnice” (Tit 1,2).   

(159) Este ca un cec, care trebuie depus la bancă pentru a primi banii.  Viaţa veşnică va deveni 
fapt concret atunci când „vrăjmaşul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea” (1 Corinteni 
15,26).   

(160) Că atât nemurirea, cât şi viaţa veşnică vor fi obţinute la venirea Domnului Isus a doua oară 
reiese cu claritate din Romani 2,7:  

(161) „Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi 
nemurirea.”   

(162) Să cercetăm acum, în final, învăţătura biblică despre cartea vieţii.  Există 11 texte care 
vorbesc despre această carte.   

(163) Din aceste texte învăţăm, în primul rând, că, din punct de vedere al cărţii vieţii, există trei 
categorii de oameni:    

(164) (a) Aceia ale căror nume n-au fost scrise niciodată în cartea vieţii: „Şi toţi locuitorii 
pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în 
cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat” (Apocalipsa 13,8).   

(165) (b) Aceia ale căror nume au fost scrise în cartea vieţii, dar ulterior au fost şterse: „Să fie 
şterşi din cartea vieţii şi să nu fie scrişi împreună cu cei neprihăniţi!”  (Psalmul 69,28)   

(166) „Domnul i-a zis lui Moise: ,Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi şterge din 
cartea Mea’” (Exodul 32,33).  
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(167) (c) Aceia ale căror nume au fost scrise în cartea vieţii şi au fost păstrate acolo: „Cel ce va 
birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe.  Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii . . .” 
(Apocalipsa 3,5, prima parte).   

(168) De înregistrarea şi rămânerea numelui în cartea vieţii depinde situaţia veşnică a fiecărui 
muritor:  

(169) „Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună, ci 
numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului” (Apocalipsa 21,27).  

(170) „Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii a fost aruncat în iazul de foc” (Apocalipsa 
20,15).  Versetul precedent (14, ultima parte) zice: „Iazul de foc este moartea a doua.”  

(171) Prin urmare, toţi indivizii ale căror nume au fost scrise şi au rămas în cartea vieţii vor fi 
mântuiţi.  Ei vor împărăţi cu Hristos o mie de ani în cer şi, pe noul pământ, în vecii vecilor.   

(172) „Apucă viaţa veşnică, la care ai fost chemat!”  (1 Timotei 6,12, partea a doua)   

D.  MICROSINTEZĂ 

Dumnezeu nu este răspunzător de apariţia morţii; cauza şi scopul expulzării lui Adam şi Eva din 
Eden; cele două condiţii ale vieţii veşnice; efectele dezastruoase ale păcatului; mântuirea prin 
Hristos le este oferită tuturor păcătoşilor; deosebire între mântuire şi viaţa veşnică; deosebire 
între nemurire şi viaţa veşnică; de ce nu au murit primii noştri părinţi în ziua primului păcat; 
scurtimea vieţii, ca rezultat al păcatului; pentru Dumnezeu, moartea nu este o problemă; 
cenuşa nelegiuiţilor pe noul pământ – Isaia 66,22-24; două concepţii extreme despre caracterul 
lui Dumnezeu; cei nimiciţi nu sunt copii ai lui Dumnezeu; pieirea celor răi nu este dorită de 
Dumnezeu; ideea că Dumnezeu îi va arde pe cei răi la infinit; nu există viaţă veşnică în foc; 
moartea este terminare ca miriştea arsă; numai cei ce cred în Hristos au viaţa veşnică; înţelesul 
termenilor greceşti aion/aionos; intonaţia poate influenţa înţelesul; un cuvânt poate avea 
sensuri contrare; trei sensuri ale cuvântului „veşnic”; exemple biblice de veşnicie limitată; foc 
veşnic în cazul cetăţilor din câmpie şi al Ierusalimului; acorduri disonante şi acorduri consonante 
– texte de acest fel; focul care „nu se stinge”; hades/sheol; fum, cenuşă – rezultate ale arderii; 
legislaţia americană despre limitele unei pedepse; Cain Şi Hitler; mistuire, nimicire, pieire, 
ştergere; rude pierdute – Adrian Radu; viaţa veşnică, acum şi în viitor; cartea vieţii  

 


