ESTE MOARTEA CEVA DE CARE S{ NE FIE FRIC{?
Exist| atât de multe crezuri conflictuale despre moarte Õi ce este în spatele mormântului, c|
devine dificil s| Õti care crezuri sunt adev|rate. Îns| Dumnezeu nu Ô i-a l|sat poporul S|u s| se
r|t|ceasc| în acest subiect important f|r| s| le dea specific|ri despre adev|rul acestui subiect.
“Toat| Scriptura este însuflat| de Dumnezeu Õi de folos ca s| înveÛe , s| mustre, s| îndrepte,
s| dea înÛelepciune în neprih|nire, pentru ca omul lui Dumnezeu s| fie des|vârÕit Õi cu totul destoinic
pentru orice lucrare bun|.” 2 Timotei 3:16-17.
Dup| cum toat| Scriptura este inspirat| de Dumnezeu, atunci aceste pagini sfinte sunt în
siguranÛ| pentru a merge la ele pentru a g|si o temelie sigur| pentru doctrin|, pentru mustrare Õi
corectare a greÕelilor noastre, Õi astfel s| obÛinem o cunoÕtinÛ| curat| a neprih|nirii. AÕadar, ce ne
spune Dumnezeu prin Cuvântul S|u despre moarte?
În primul rând, ce este moartea? Biblia se refer| la aceasta iar|Õ i Õ i iar|Õi c| moartea este
asemenea somnului. În timpul Vechiul Testament, cÂnd cineva a murit s-a spus c| el “a adormit cu
p|rinÛii lui” (vezi 1 Regi 2:10, 11:43, 14:20, 31, 15:8, 24). În timpul Noului Testament, deasemenea
moartea a fost asemanat| cu somnul (vezi 1 Corinteni 11:30, 15:20; 1 Tesaloniceni 4:14). Isus
declar| acelaÕi lucru când s-a referit la moartea prietenului S|u Laz|r:
“Laz|r, prietenul nostru doarme: dar M| duc s|-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis:
Doamne, dac| doarme, are s| se fac| bine. Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau c|
vorbeÕte despre odihna c|p|tat| prin somn. Atunci Isus le-a spus pe faÛ|: Laz|r a murit.” Ioan 11:1114.
Astfel, fiind mort este ca Õi cum dormi (vezi deasemenea Matei 27:52; 1 Corinteni 15:51;
Daniel 12:2). Îns| când murim sau adormim, ce se întâmpl| atunci?
“Suflarea lor trece, se întorc în p|mânt, Õi în aceiaÕi zi le pier Õi planurile lor.” Psalmi 146:4.
Dumnezeu ne-a spus c| atunci când murim, noi nu mai avem nici un gând sau proces mintal.
Astfel, în mormânt nu exist| conÕtienÛ|. Ne va ar|ta Dumnezeu minunile Lui din trecut, prezent sau
viitor, în mormânt? Nu.
“Oare pentru morÛi faci Tu minuni? Sau se scoal| morÛii s| Te laude?...Se vorbeÕ te de
bun|tatea Ta în mormânt, Õi de credincioÕia Ta în Adânc? Sunt cunoscute minunile Tale în
întuneric, Õi dreptatea Ta în Ûara uit|rii?” Psalmi 88:10-12.
Vom l|uda noi pe Domnul în mormânt? Nu.
“Nu morÛii laud| pe Domnul, Õi nici vreunul din cei ce se pogoar| în locul t|cerii.” Psalmi
115:17.
Ne vom aduce noi aminte de Domnul în mormânt? Nu.
“C|ci cel ce moare nu-Õi mai aduce aminte de Tine; Õi cine Te va l|uda în locuinÛa morÛilor?”
Psalmi 6:5.
Vom vedea noi pe altcineva în timp ce suntem morÛi? Nu.
“Ziceam: În cei mai buni ani ai vieÛii mele trebuie s| m| duc la porÛile locuinÛei morÛilor!...nu
voi mai vedea pe nici un om în locuinÛa morÛilor!” Isaia 38:10-11.

Îns| nu vedem noi pe cei dragi ai noÕtri Õi prietenii venind la mormântul nostru în semn de
respect? Nu.
“Dar omul când moare, r|mâne întins; omul când îÕi d| sufletul...De ajung fiii lui la cinste,
el nu Õtie nimic; de sunt înjosiÛi, habar n-are...” Iov 14:10, 21.
AÕadar, aceia care au murit nu mai Õtiu nimic!
“Cei vii, în adev|r, m|car Õtiu c| vor muri; dar cei morÛi nu Õtiu nimic, Õi nu mai au nici o
r|splat|, fiindc| pân| Õi pomenirea li se uit|.” Eclesiastul 9:5.
Într-adev|r, fiind mort este ca Õi cum dormi – aÕa cum a spus Isus. Cu toate acestea mulÛi au
fost înv|ÛaÛi c| la moarte unii merg direct la cer. Îns| ne învaÛ| Dumnezeu c| noi mergem la cer Õi
c| Îl vom vedea pe Domnul când murim?
“...trebuie s| m| duc la porÛile locuinÛei mormântului...Nu voi mai vedea pe Domnul, pe
Domnul, în p|mântul celor vii...” Isaia 38:10-11.
AlÛii au fost înv|ÛaÛi c| rudele lor moarte sunt în cer care privesc asupra lor Õi care lucreaz|
pentru binele lor prin diferite mijloace. Îns| este aceasta ceeace învaÛ| Biblia? Nu.
“Tot ce g|seÕte mâna ta s| fac| , f| cu toat| puterea ta! C|ci în locuinÛa morÛilor în care
mergi, nu mai este nici o lucrare, nici chibzuial|, nici ÕtiinÛ|, nici înÛelepciune!” Eclesiastul 9:10.
Ce este cu aceia care cred c| ei au v|zut Õi chiar au vorbit cu cei dragi ai lor morÛi, în aparenÛ|
înviaÛi din morÛi?
“AÕa se culc| Õi omul, Õi nu se mai scoal|; cât vor fi cerurile nu se mai deÕteapt|, Õi nu se mai
scoal| din somnul lui.” Iov 14:12.
Atunci ce este cu aceia care cred c| au v|zut spiritele morÛilor în case p|r|site sau la cimitire
sau chiar ajutând oameni?
“...Cei vii în adev|r, m|car Õtiu c| vor muri; dar cei morÛi nu Õtiu nimic, Õi nu mai au nici o
r|splat|, fiindc| pân| Õi pomenirea li se uit|. Ô i dragostea lor, Õi ura lor, Õi pizma lor, de mult au Õi
pierit, Õi niciodat| nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.” Eclesiastul 9:5-6.
Astfel cei morÛi nu au nici o amintire despre când au fost în viaÛ|. AÕa c| ei nu-Õi pot aminti
pe cineva sau ceva ce ei au iubit sau urât, dorit sau enviat în timpul vieÛii lor. Deaceea, chiar dac|
ei ar putea s| vin| înapoi ca un spirit sau duh, ei n-ar putea s|-Õi aduc| aminte m|car cine au fost,
pentru a bântui pe cineva sau a ajuta!
Cu toate acestea mulÛi oameni au v|zut cu adev|rat duhuri sau spirite Õi diferite apariÛii. AlÛii
au auzit zgomote de neexplicat Õi au v|zut fenomene supranaturale. Îns| pentru c| Biblia adev|rului
învaÛ| c| spiritele nu pot fi spiritele oamenilor morÛi aduÕi la viaÛ|, atunci cine sunt aceste apariÛii?
“Ô i în cer s-a f|cut un r|zboi. Mihail Õi îngerii Lui s-au luptat cu balaurul. Ô i balaurul cu
îngerii lui s-au luptat Õi ei, dar n-au putut birui; Õi locul lor nu li s-a mai g|sit în cer. Ô i balaurul cel
mare, Õarpele cel vechi, numit Diavolul Õi Satana, acela care înÕeal| întreaga lume, a fost aruncat pe
p|mânt; Õi împreun| cu el au fost aruncaÛi Õi îngerii lui....Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne
nemaipomenite, Õi care se duc la împ|raÛii p|mântului întreg, ca s|-i strâng| pentru r|zboiul zilei
celei mari a Dumnezeului Celui Atatputernic.” Apocalipsa 12:7-9, 16:14.

AÕa c| într-adev|r exist| duhuri sau spirite, îns| nici unul nu sunt de la oameni morÛi care vin
din mormânt. Ei sunt doar îngeri r|i, sau duhuri de draci care au fost aruncaÛi din cer. Aceste fiinÛe
rele pretind s| fie cei morÛi veniÛi în viaÛ|. Ôi nu conteaz| pe cine personificheaz| – chiar pe
Apostolul Pavel care este mort sau alÛi urmaÕi ai lui Hristos. De fapt, cu cât mai mult este cunoscut
individul mort, cu atât mai mult îi vor personificaÛi.
Îns| de ce aceÕti îngeri r|i personificheaz| morÛii Õi câteodat| chiar le comunicheaz|
informaÛii acelora pe care îi contacteaz|? Scopul lor întreg pentru a face aceasta este pentru a înÕela
pe oameni Õi s|-i fac| s| cread| c| informaÛia care le-a fost dat| este adev|r. Îns| spune Diavolul Õi
îngerii lui adev|rul?
“El dela început a fost uciga Õ, Õi nu st| în adev|r, pentru c| în el nu este adev|r. Oridecâteori
spune o minciun|, vorbeÕte din ale lui, c|ci este mincinos Õi tat|l minciunii.” Ioan 8:44.
AÕadar, noi nu trebuie s| credem nici una din aceste informaÛii trasmise de aceste apariÛii
sau aÕa numite spirite ale morÛilor pentru c| nu sunt altceva decât minciuni! Cea mai mare minciun|
pe care Diavolul Õi spiritele lui rele au încercat s-o fac| s| apar| ca adev|r, este crezul c| atunci când
murim sufletul nostru continu| s| traiasc|. Aceast| minciun| este cunoscut| deasemenea ca
imortalitatea sufletului, iar mulÛimi au fost p|c|lite s| cread| aceasta ca fiind adev|rat. Îns| este
aceast| umanitate imortal|?
Biblia învaÛ| c| toate fiinÛele umane sunt “muritoare”, nu nemuritoare (vezi Iov 4:17; Romani
6:12). De fapt, doar Dumnezeu are “imortalitatea” 1 Timotei 6:16.
Astfel Scriptura declar| c| la moarte, noi nu tr|im pentru veÕnicie. Noi nu mergem la cer sau
în iad când murim, ci ne odihnim în mormânt. Ô i nici nu suntem reîncarnaÛi într-o alt| creatur| ca
în credinÛa p|gân| al circurilor de viaÛ| f|r| de sfrâÕit – o renaÕtere continu| doar pentru a muri iar|Õi.
Pentru c| Dumnezeu ne spune c| fiinÛele umane mor o dat| – nu de multe ori.
“...Ô i dup| cum oamenilor le este rânduit s| moar| o singur| dat|, iar dup| aceea vine
judecata...” Evrei 9:27.
Îns| marea întrebare care trebuie s| fie întrebat| este: Ce cauzeaz| umanitatea s| moar| în
primul rând?
“Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: ‘PoÛi s| m|nânci dup| placere din orice
pom din gr|din|; dar din pomul cunoÕtinÛei binelui Õi r|ului s| nu m|nânci, c|ci în ziua în care vei
mânca din el, vei muri negreÕit.’...Femeia a v|zut c| pomul era bun de mâncat Õi pl|cut de privit Õi
c| pomul era de dorit ca s| deschid| cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, Õ i a mâncat; a dat Õi
b|rbatului ei care era lâng| ea, Õi b|rbatul a mâncat Õi el....Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om,
Õi i-a zis:...‘În sudoarea feÛei tale s|-Ûi m|nânci pâinea, pân| când te vei întoarce în p|mânt, c|ci din
el ai fost luat; c|ci Û|râna eÕti, Õi în Û|râna te vei întoarce.” Geneza 2:16-17, 3:6, 9, 19.
Astfel moartea a început când porunca sau legea lui Dumnezeu nu a fost ascultat| ci
înc|lcat|. Ce se întâmpl| când noi nu ascult|m sau înc|lc|m legea lui Dumnezeu?
“Oricine face p|cat, face si f|r|delege, Õi p|catul este f|r|delege.” 1 Ioan 3:4.
Astfel prin înc|lcarea legii lui Dumnezeu, noi p|c|tuim, Õi ce se întâmpl| din cauza alegerii
noastre când p|c|tuim?
“Pentru c| plata p|catului este moartea...” Romani 6:23.

Cine este autorul Õi încep|torul p|catului Õi al morÛii?
“Ai fost perfect în toate c|ile tale pân| când nelegiuirea s-a g|sit în tine.” “El (Diavolul) a
fost un ucigaÕ de la început...” Ezechiel 28:15; Ioan 8:44.
AÕa c| Dumnezeu nu poate fi învinov|Ûit fie pentru p|cat sau fie pentru moarte pentru c|
Diavolul, sau Satana, sau Lucifer este iniÛiatorul Õi creatorul p|catului Õi morÛii Õi astfel el singur este
responsabil pentru toat| oroarea, durerea, Õi suferinÛa cauzat| datorit| acesteia. Ô i pentru c| p|catul
a intrat în lume cu penalitatea sa de moarte, umanitatea a tot încercat de atunci s| gaseasc| o cale
pentru a împiedica moartea Õi s| continue s| tr|iasc|, iar Diavolul a fost plin de succes în a ne ajuta
s| credem aceasta cu minciunile lui.
MulÛimi cred teoria c| p|catul cauzeaz| penalitatea morÛii doar trupului nostru, îns| sufletul
nostru continu| s| tr|iasc| pentru totdeauna. Îns| învaÛ| Biblia aceasta? Nu.
“Sufletul care p|c|tuieÕte, acela va muri.” Ezechiel 18:20.
Sufletul care p|c|tuieÕte nu va trai pentru totdeauna, ci va muri! Ô i dup| cum “toÛi au
p|c|tuit, Õi sunt lipsiÛi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23), atunci, nici un suflet al unei fiinÛe
umane n-a continuat s| traiasc| dup| moarte! Acest crez c| noi suntem dintr-un trup Õi un suflet
separat, este o alt| minciun| direct de la Diavolul Õi spiritele lui rele. Dumnezeu ne spune adev|rul
despre cum am fost creaÛi.
“Domnul Dumnezeu a f|cut pe om din Û|râna p|mântului, i-a suflat în n|ri suflare de viaÛ|,
Õi omul s-a f|cut un suflet viu.” Geneza 2:7.
Dumnezeu ne spune clar ca un trup, plus suflarea de viaÛ|, este egal cu un suflet viu (vezi
deasemenea Iov 33:4; Ezechiel 37:6). Astfel un trup f|r| suflare, nu poate egala un suflet viu – ci
unul mort! AÕa c| nu este nici un pic de adev|r în doctrina c| sufletul continu| s| tr|iasc| dup| ce
murim. Ô i deasemenea umanitatea nu are un spirit care tr|ieÕte dup| moarte.
Suflarea noastr| care vine de la Dumnezeu Õi care ne d| viaÛ| poate s| fie tradus deasemenea
în Scripturi cu “spirit” (vezi deasemenea Iov 27:3). Astfel un trup plus spiritul de viaÛ|, face un
suflet viu. Îns| un trup f|r| un spirit, nu poate s| fac| un suflet viu. AÕ a c| nu este nici un pic de
adev|r crezului c| la moarte, spiritile noastre vor continua s| tr|iasc|. Cînd murim suflarea sau
spiritul nostru de viaÛ| merge înapoi la Dumnezeu care ni l-a dat la naÕtere (vezi Eclesiastul 12:7;
Psalmi 31:5), îns| nu exist| o viaÛ| separat| sau conÕtient| în aceasta suflare – nu e mai mult decât
atunci când r|sufl|m.
Este destinul umanit|Ûii s| întâlneasc| moartea f|r| nici o speranÛ| de a sc|pa vreodat| din
strâsoarea ei veÕnic|? Este cineva care ne-a eliberat din acest destin f|r| speranÛ|?
“Dar pe Acela, care a fost f|cut pentru puÛin| vreme mai pe jos de îngerii, adic| pe Isus, Îl
vedem încununat cu slav| Õi cinste, din pricina morÛii, pe care a suferit-o; pentru c| prin harul lui
Dumnezeu, El s| guste moartea pentru toÛi...Astfel dar, deoarece copiii sunt p|rtaÕi sângelui c|rnii,
tot aÕa Õi El a fost deopotriv| p|rtaÕ la ele, pentruca prin moarte, s| nimiceasc| pe cel ce are puterea
asupra morÛii, adic| pe diavolul, Õi s| izb|veasc| pe toÛi aceia, care prin frica morÛii erau supuÕ i
robiei toat| viaÛa lor.” Evrei 2:9, 14-15.

Isus ne-a oferit cu îndurare o cale prin care toat| umanitatea poate s| fie eliberat| din acest
destin f|r| speranÛ| al morÛii veÕnice în ordine pentru a avea iar|Õi viaÛ|!

“Fiindc| atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, c| a dat pe singurul S|u Fiu, pentru ca oricine
crede in El, s| nu piar|, ci s| aib| viaÛ| veÕnic|.” Ioan 3:16-17.
“Ô i dup| cum toÛi mor în Adam, tot aÕa, toÛi vor învia în Hristos.” “Ô i m|rturisirea este
aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaÛa veÕnic|, Õi aceast| viaÛ| este în Fiul Sau. Cine are pe Fiul, are
viaÛa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaÛa.” 1 Corinteni 15:22; 1 Ioan 5:11-12.
Întreaga umanitate poate acuma spera c|, cu adevarat este viaÛ| dup| moarte – îns| doar în
Isus Hristos. Nici o alt| fiinÛ| uman|: fie el preÕedinte sau pap|, evanghelist sau guru, conduc|tor
indian sau preot, nu poate s| ofere nim|nui viaÛ| veÕnic| în adev|r. ViaÛa dup| moarte este g|sit|
doar în Isus Hristos pentru c| doar lui Isus I S-a dat “puterea peste orice f|pur|, ca s| dea viaÛa
veÕnic| tuturor acelora, pe care I i-ai dat Tu” (vezi Ioan 17:2). Iar Isus Hristos este valabil pentru
toat| omenirea – chiar Õi aceia care sunt consideraÛi s| fie în gradul cel mai de jos al valorii umane
sau în groapa cea mai adânc| a p|catului.
“C|ci n-avem un Mare Preot care s| n-aib| mil| de sl|biciunile noastre; ci unul care în toate
lucrurile a fost ispitit ca Õi noi, dar f|r| p|cat. S| ne apropiem dar cu deplin| îndurare de scaunul
harului, ca s| c|p|t|m îndurare Õi s| g|sim har, pentru ca s| fim ajutaÛi la vreme de nevoie.” Evrei
4:15-16.
“O, adev| rat Õ i cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: ‘Hristos Isus a venit în
lume ca s| mântuiasc| pe cei p|c|toÕi’, dintre care cel dintâi sunt eu.” 1 Timotei 1:15.
AÕadar toat| omenirea se poate odihni în speranÛa c| este cu adev|rat viaÛ| dup| moarte –
îns| doar în Hristos Isus. Nimeni nu mai trebuie s|-i fie fric| de moarte – numai dac| n-a acceptat
pe Isus ca Salvatorul s|u Õi nu este în leg|tur| cu El.
V| rog, nu l|saÛi ca un alt moment s| treac| f|r| s| v| puneÛi pe genunchi, poc|indu-v| de
p|catele voastre, Õi cerând lui Isus s| v| ierte Õi apoi s|-L rugaÛi s| i-a controlul vieÛii voastre.
“Acum este ziua mântuirii” (2 Corinteni 6:2) – nu mâine, pentru c| mâine s-ar putea s| fie prea
târziu.
Acest adev|r c| este viaÛ| dup| moarte prin Hristos, este o mare mângâiere Õi binecuvântare
pentru aceia care sunt înc| în viaÛ|, îns| ce va fi cu aceia care au murit deja?
Vor fi aceia care au murit deja sau care au adormit înviaÛi iar|Õi înapoi la viaÛ| – incluzând
Õi pe aceia care L-au refuzat pe Hristos? V| rog s | scrieÛi pentru urm|toarea noastr| broÕur| care
trateaz| acest subiect important despre înviere.
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