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Prefaþã
“Murind omul continuã sã trãiascã?” Aceastã întrebare apare în
mintea tuturor fiinþelor raþionale. ªi cine ne va putea rãspunde?
Incertitudinea în aceastã privinþã a produs confuzie în multe minþi
ºi încã va mai produce. Oamenii de ºtiinþã nu ne pot spune nimic,
deoarece nu au mijloace pentru a investiga acest subiect. Filozofii
pot doar sã ne prezinte propriile lor ipoteze. Pe noi însã, care suntem
dotaþi cu raþiune, nu ne satisface ceea ce gândesc alþii ºi nici ceea
ce credeau pãrinþii noºtri. Vrem sã ºtim realitatea. ªi cum o vom
cunoaºte?
Dacã am pune aceastã întrebare Maestrului maeºtrilor, Isus
Hristos, ne-ar spune ceea ce a spus cândva contemporanilor Sãi,
când L-au consultat în legãturã cu subiectele spirituale: “Cercetaþi
Scripturile... ªi Scriptura nu poate fi desfiinþatã” (Ioan 5:39; 10:35).
Sã ne îndreptãm deci cãtre Scripturã, izvor infailibil a toatã ºtiinþa
ºi adevãrul, pentru a vedea ce ne spune despre subiectul pe care neam propus sã-l investigãm.
Autorul
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OMUL - ORIGINEA, NATURA
ªI DESTINUL SÃU ÎN MOARTE
“La început era Cuvântul ºi Cuvântul era cu Dumnezeu ºi
Cuvântul era Dumnezeu... Toate lucrurile au fost fãcute prin El ºi
nimic din ce a fost fãcut, n-a fost fãcut fãrã El” (Ioan 1:1-3).
“Prin credinþã pricepem cã lumea a fost fãcutã prin Cuvântul
lui Dumnezeu, aºa cã tot ce se vede n-a fost fãcut din lucruri care
se vãd” (Evrei 11:3). Prin urmare “ce se poate cunoaºte despre
Dumnezeu, însuºirile nevãzute ale Lui, puterea Lui veºnicã ºi
dumnezeirea Lui, se vãd lãmurit, de la facerea lumii când te uiþi cu
bãgare de seamã la ele în lucrurile fãcute de El” (Romani 1:19-20).
Relatarea inspiratã se referã la creaþiune cu cuvinte foarte simple,
pentru ca sã fie înþelese de poporul din acest timp. Pentru binele
nostru Dumnezeu nu a folosit un limbaj tehnic, deoarece nimeni
nu ar fi fost capabil sã-l înþeleagã, nici chiar erudiþii oameni de
ºtiinþã din zilele noastre. Trebuie deci sã ne mulþumim cu simplitatea
limbajului biblic.
Biblia numeºte aceastã lume un glob (cerc) (Isaia 40:22) ºi spune
cã Dumnezeu “suspendã pãmântul pe nimic” (Iov 26:7). Oamenii
de ºtiinþã din trecut, cu teoriile lor cosmice absurde, desigur cã
râdeau de faptul cã Biblia se referã la Pãmânt ca fiind un glob ce se
miºcã în spaþiu, dar în final s-a demonstrat, ºi astãzi orice copil ºtie
cã relatarea biblicã este adevãratã, rãmânând deci evident, cum va
rãmâne totdeauna, cã Cuvântul lui Dumnezeu este adevãrat ºi cã
înþelepciunea umanã este “nebunie înaintea lui Dumnezeu”. (1 Cor.
3:19).
Dumnezeu a creat prin Sine Însuºi nu doar acest pãmânt, ºi acest
cer, ci tot universul.
Aceastã lume, cu sistemul planetar cãruia îi aparþine, ºi
bineînþeles, toate celelalte lumi ºi sisteme planetare din vastul
univers al lui Dumnezeu, nu s-au creat prin sine însele, din nimic,
ci au luat fiinþã din mâinile unui Creator Atotºtiutor ºi Atotputernic.
Legile care îl guverneazã nu au luat naºtere prin sine însele. Toate
provin de la Creator ºi sunt menþinute prin El.
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Creând Cerul ºi Pãmântul, cu regnul sãu animal ºi vegetal,
Dumnezeu a zis: “Sã facem om dupã chipul nostru, dupã asemãnarea
noastrã; el sã stãpâneascã... peste tot pãmântul”. “Dumnezeu a fãcut
pe om dupã chipul Sãu... parte bãrbãteascã ºi parte femeiascã i-a
fãcut” (Gen. 1:26-27). Omul a fost fãcut dupã chipul lui Dumnezeu,
nu doar la caracter, ci de asemenea în formã ºi aspect. Cu toate
acestea nu a fost îmbrãcat în “expresia imaginii” Tatãlui deoarece
aceasta o posedã doar Hristos (Evrei 1:3). Omul nu a fost alcãtuit,
cum îl cunoaºtem astãzi, slab din punct de vedere fizic ºi intelectual,
deformat ºi bolnav. Era de staturã înaltã, trãsãturile sale erau
perfecte, veºmintele de luminã învãluind corpul sãu ºi era dotat cu
o mare capacitate intelectualã. Mintea sa, modelatã dupã mintea
lui Dumnezeu, era capabilã sã înþeleagã lucrurile divine. Voinþa lui
Dumnezeu îi era gravatã în inimã ºi în înþelegere.
Sfânta Scripturã relateazã într-un mod simplu ºi explicit originea
rasei umane: “Dumnezeu a fãcut pe om dupã chipul Sãu”. Nu existã
aici nici un loc pentru concluzii eronate.
Cã din materia inertã ar fi luat naºtere, prin sine însãºi, oarecare
forme de viaþã, este o idee respinsã de toþi învãþaþii celebri ºi sinceri.
Pânã astãzi, cel puþin, nimeni nu poate demonstra posibilitatea
acestui absurd. ªi altã absurditate este credinþa eronatã în
transformarea progresivã a speciilor, potrivit cãreia un om nu este
nimic mai mult decât rezultatul evoluþiei unui germen.
Dar pânã astãzi nu s-a demonstrat posibilitatea acestei supoziþii
ºi toate teoriile false inventate în acest sens au doar un suport
pãmântesc. Asemãnarea care existã între anumite specii de animale
nu demonstreazã în nici un fel cã una ar descinde din alta, aºa cum
asemãnarea dintre roºie ºi caqui nu demonstreazã cã prima îºi are
originea în a doua (caqui - fruct dulce foarte asemãnãtor ca aspect,
cu roºia). Roºia, reproducându-se cu ajutorul seminþelor întotdeauna
va da roºii ºi arborele caqui va rodi fructul caqui.
Chiar ºi peste mii de ani vor fi (ºi una ºi alta) ceea ce sunt astãzi.
Acelaºi lucru este valabil ºi în cazul animalelor. Pot doar sã se
reproducã urmând caracteristicile specifice speciei lor.
Nu existã nici un motiv pentru a crede cã omul, printr-un proces
lent de evoluþie, de-a lungul unei genealogii de germeni, moluºte,
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reptile ºi patrupede, sã se ridice din formele inferioare ale vieþii
animale. Mulþi pretinºi cunoscãtori sunt atât de înguºti în concepþiile
lor, încât înjosesc propria lor origine, deposedând-o de toatã
demnitatea.
Înþeleptul apostol Pavel spune: “Fiindcã mãcar cã au cunoscut
pe Dumnezeu nu L-au proslãvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulþumit,
ci s-au dedat la gânduri deºarte ºi inima lor fãrã pricepere s-a
întunecat. S-au fãlit cã sunt înþelepþi ºi au înnebunit” (Romani 1:2122). Lumina Cuvântului lui Dumnezeu este obþinutã de toþi ºi
strãluceºte foarte clar în aºa fel încât nimeni nu are nevoie sã
rãtãceascã în întunericul filozofiei umane.
Omul, creat dupã asemãnarea lui Dumnezeu, se ºtie în mod popular cã este compus din corp ºi suflet.
Sufletul, cãruia de asemenea în mod popular i se spune spirit, se
pretinde a fi o entitate imaterialã, conºtientã ºi nemuritoare, care
continuã sã trãiascã dupã moartea corpului.
Aceastã credinþã referitoare la natura omului este menþinutã
aproape universal, atât de pãgâni, cât ºi de creºtini. Protestanþii,
aproape în totalitate, cred cã omul posedã un suflet abstract,
conºtient ºi nemuritor, care supravieþuieºte corpului, ºi cred aceasta
pentru cã au moºtenit aceastã credinþã în mod inadecvat de la
catolicism care, la rândul sãu, a preluat filozofia de la popoarele
pãgâne, în primele secole ale erei creºtine.
Sã lãsãm totuºi Scriptura, autoritatea demnã de încredere ºi
infailibilã, sã se exprime cu privire la acest subiect.
Scriptura spune cã “Domnul Dumnezeu a fãcut pe om din þãrâna
pãmântului, i-a suflat în nãri suflare de viaþã ºi omul s-a fãcut astfel
un suflet viu” (Gen. 2:7). Toate elementele din care este format
corpul uman sunt conþinute în pãmânt ºi provin din pãmânt. ªi când
Dumnezeu a creat omul, nu a pus în el suflet, ci doar suflare de
viaþã.
Înainte ca sã i se fi insuflat aceastã respiraþie, omul era un suflet
mort. Dumnezeu a suflat în nãrile acestui suflet mort suflare ºi
acesta a devenit un suflet viu, o creaturã vie. Biblia nu spune cã
Dumnezeu a pus în om o entitate abstractã ºi nemuritoare, care ar
continua sã trãiascã în stadiul de conºtienþã, afarã de corp, dupã
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moartea acestuia. De aceastã entitate imaginarã, care în general se
numeºte suflet sau spirit, nu depinde viaþa omului.
Viaþa tuturor fiinþelor vii ºi de asemenea a plantelor, depinde de
respiraþie. Planta are un principiu vital în baza cãruia trãieºte.
Efectivitatea acestui principiu necesitã printre altele de bioxid de
carbon ºi oxigen. Lipsind aceste elemente la plantã, înceteazã
existenþa efectivã a acestui principiu ºi, în consecinþã, înceteazã de
asemenea viaþa plantei. Ea moare. Aceastã ilustraþie serveºte pentru
a ne da o idee de viaþã ºi moarte în cazul omului.
Dar sã vedem o ilustraþie, poate mai adecvatã. Admitem ipoteza
cã am avea în faþa noastrã o lumânare aprinsã. Flacãra însãºi care
dã lumina, depinde de oxigen. Lipsindu-i acest element, flacãra se
stinge ºi lumina dispare. Tot astfel ºi omul posedã un principiu
vital, dat ºi menþinut de cãtre Dumnezeu, principiul acesta pe care
Biblia de multe ori îl numeºte “suflet” ºi mijlocul prin care omul
are viaþã. Acest principiu vital depinde de respiraþie. De aceea Biblia
numeºte de asemeni “suflet”, respiraþia omului.
Retrãgând Dumnezeu “suflarea de duh de viaþã” (Gen. 7:22)
omul moare. Principiul sãu vital se stinge ºi înceteazã sã existe, aºa
cum se stinge flacãra candelei ºi lumina se stinge. Din om, cu ocazia
morþii, nu se desprinde nici o entitate imaterialã, conºtientã ºi
nemuritoare pe care mulþi o numesc în mod eronat “spirit” sau
“suflet”. Biblia nu foloseºte aceºti termeni în acest sens, deoarece
nu existã aceastã entitate supravieþuind în corp.
Când omul ia fiinþã Dumnezeu îi dã “suflare de viaþã” (Gen.
7:22). “...El dã tuturor viaþã ºi suflare...” (Fapte 17:22). ...Domnul
a fãcut ... pãmântul... care a dat suflare celor ce-l locuiesc ºi suflet
celor ce merg pe el” (Isaia 42:5). Dumnezeu oferã principiul vital
întregii creaturi. “El þine în mânã sufletul a tot ce trãieºte, suflarea
oricãrui trup omenesc” (Iov 12:10). Acelaºi lucru îl confirmã
psalmistul zicând: “În mâinile Tale îmi încredinþez duhul... soarta
mea este în mâna Ta” (Psalmi 31:5,15). Cât timp omul trãieºte,
Dumnezeu îi conservã principiul vital ºi suflarea: “Mi-ai pãstrat
suflarea prin îngrijirile ºi paza Ta” (Iov 10:12).
Omul totuºi nu are putere sã-ºi retragã suflarea sa. “Omul nu
este stãpân pe suflarea lui ca s-o poatã opri ºi n-are nici o putere
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peste ziua morþii” (Eclesiastul 8:8). Psalmistul spune: “...le iei Tu
suflarea, ele mor ºi se întorc în þãrâna lor” (Psalmi 104:29). Când
omul moare, pleacã de la el duhul sau suflarea de viaþã (Psalmi
146:4). Aceastã suflare este retrasã de Dumnezeu, conform cu cele
citite în Iov 34:14-15: “Dacã nu s-ar gândi decât la El, dacã ªi-ar
lua înapoi duhul ºi suflarea, tot ce este carne ar pieri deodatã ºi
omul s-ar întoarce în þãrânã”. Spiritul ºi suflarea omului sunt aici
unul ºi acelaºi lucru. Repetiþia are ca scop întãrirea ideii. Vezi
exemple în Psalmi 79:4; 119:44; Isaia 58:1; 60:2; Naum 2:12 etc.
De asemenea, înþeleptul Solomon a confirmat cã Dumnezeu
retrage la Sine suflarea din om când acesta moare: “pânã nu se
întoarce în þãrânã, în pãmânt cum a fost ºi pânã nu se întoarce duhul
la Dumnezeu care l-a dat” (Eclesiastul 12:7). Aici înþeleptul, fãcând
referire la elementele din care omul a fost compus la creaþiune “þãrâna” care vine din pãmânt ºi “suflarea” care vine de la Dumnezeu
(Gen. 2:7), spune cã aceste douã elemente se întorc la izvoarele lor
originale. Aceastã “suflare” sau “suflet” nu este totuºi o entitate
conºtientã, deoarece, dacã ar fi, conºtienþa omului ar fi stat în nãri.
Vezi Gen. 2:7; 7:22; Isaia 2:22.
Scriitorii biblici legau ideea de “moarte” cu cea de “înãlþare a
duhului”. Orice cititor al Bibliei va fi desigur familiarizat cu
folosirea termenului “a-ºi da duhul” în sensul de “a muri”. Aºadar
“a muri” vrea sã spunã “eliberarea aerului inhalat”. Poporul din
timpurile biblice era obiºnuit cu acest limbaj scripturistic. Se spunea
de exemplu despre o persoanã care s-ar fi îmbolnãvit ºi ar fi murit,
astfel: “boala lui a fost atât de cumplitã, încât n-a mai rãmas suflare
în el”- 1 Regi 17:17. Poporul înþelege cã suflarea expiratã de om la
moarte, era retrasã de Dumnezeu, conform cu notaþiile din pasajele
citate alãturat: Iov 34:14-15; Psalmi 104:29; Eclesiastul 12:17. În
aceastã concepþie muribundul, la eliberarea ultimei respiraþii, cerea
lui Dumnezeu sã primeascã suflarea sau sufletul sãu. ªtefan a spus:
“Doamne Isuse, primeºte duhul meu” (Fapte 7:59). ªi Domnul
Hristos, murind pe crucea de la Calvar, a exclamat: “Tatã, în mâinile
Tale Îmi încredinþez duhul”. ªi când a zis aceste vorbe ªi-a dat
duhul” (Luca 23:46). Aceasta totuºi nu vrea sã spunã, în nici un
caz cã “eul conºtient” sau în mod individual Hristos S-a înãlþat la
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Tatãl, deoarece Însuºi Isus, trei zile dupã aceea, a declarat: “Nu Mã
þine, cãci încã nu M-am suit la Tatãl Meu” (Ioan 20:17).
Scriptura declarã: “Cãci soarta omului ºi a dobitocului este
aceeaºi: aceeaºi soartã au amândoi; cum moare unul, aºa moare ºi
celãlalt, toþi au aceeaºi suflare ºi omul nu întrece cu nimic pe
dobitoc; cãci totul este deºertãciune. Toate merg la un loc; toate au
fost fãcute din þãrânã. Cine ºtie dacã suflarea omului se suie în sus
ºi dacã suflarea dobitocului se pogoarã în jos pe pãmânt?”
(Eclesiastul 3:19-21.)
În toate sensurile, fãrã îndoialã, omul este superior în raport cu
animalele iraþionale, chiar ºi dupã moarte, pentru cã în timp ce
animalele odatã moarte nu vor învia, omul are glorioasa speranþã
de înviere (Ioan 5:28-29). Totuºi omul nu are avantaj imediat la
moarte, deoarece ca ºi animalele, se întoarce în þãrânã. Dacã imediat,
la moarte, “sufletul” omului ar fi în cer, atunci ar fi un mare avantaj
pentru om faþã de animale, ºi, în acest caz ar fi falsã declaraþia
biblicã pe care tocmai am luat-o în consideraþie.
Dacã suflarea sau duhul pe care omul îl emanã la moarte este o
entitate conºtientã ºi nemuritoare, atunci ajungem la îngrozitoarea
concluzie cã animalele, la moarte, desprind de asemenea o entitate
conºtientã ºi nemuritoare, pentru cã ambii, omul ºi animalele, au
“aceeaºi suflare”. În textul original din limba ebraicã pentru
“suflare” în Eclesiastul 3:19 este acelaºi termen ca ºi pentru “duh”
din Eclesiastul 12:7.
Atât într-un verset, cât ºi în celãlalt întâlnim cuvântul “ruah”.
Acest “ruah”, pentru toþi oamenii, buni ºi rãi, deoarece înþeleptul
vorbeºte de oameni în general, ºi “ruah” pentru animale, la moarte,
este retras la Dumnezeu, care l-a dat, deoarece Domnul a fost Cel
care a suflat în nãri. ªi unde merge suflarea sau sufletul (ruah)
omului când îl retrage Dumnezeu? Merge în cer? În nici un caz.
Dacã duhul omului cel puþin ar merge în sus, în timp ce al animalelor
ar merge în jos, acesta ar fi un mare avantaj, faþã de acestea. Dar
nici mãcar acest avantaj omul nu-l are faþã de animale, cu ocazia
morþii. “Cine ºtie dacã suflarea omului se suie în sus ºi dacã suflarea
dobitocului se pogoarã în jos pe pãmânt?” Eclesiastul 3:21. Cine
poate afirma aceasta?
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Dumnezeu retrage duhul sau suflarea la orice creaturã, la moarte,
pentru a o reintegra în aer. ªi la învierea morþilor, Dumnezeu va
proceda ca la creaþiune, aceasta înseamnã a sufla suflarea sau duhul,
aerul, în nãrile celor înviaþi, conform celor citite în Ezechiel 37:910. “El mi-a zis: “Prooroceºte ºi vorbeºte duhului! Prooroceºte fiul
omului ºi zi duhului: “Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu: “Duhule,
vino din cele patru vânturi, suflã peste morþii aceºtia, ca sã învieze.
Am proorocit, cum mi s-a poruncit. ªi a intrat duhul în ei ºi au
înviat ºi au stat în picioare, era o oaste mare, foarte mare la numãr”
observaþi cã nu sunt duhuri individuale, venite din cer, ci un singur
duh pentru toate, care vine din “vânturi”. Acesta vrea sã spunã cã
morþii se vor transforma la primirea respiraþiei ºi astfel vor deveni
vii.

ESTE SUFLETUL NEMURITOR?
Credinþa eronatã în nemurirea sufletului nu se bazeazã pe nici o
declaraþie biblicã. Întâlnim în Biblie de aproximativ 400 de ori
cuvântul “suflet” ºi de aproximativ 450 de ori cuvântul “duh”, dar
în nici o variantã nu este legat de ideea nemuririi naturale.
Dacã protestanþii cred în nemurirea sufletului, nu este pentru cã
au gãsit în Scripturã fundament pentru aceastã credinþã, ci pur ºi
simplu pentru cã au moºtenit aceasta în mod neglijent de la biserica
catolicã, care, la rândul ei, a primit-o din filozofia popoarelor
pãgâne, încorporând-o la religie, la începutul întunecatului Ev
Mediu, când pãgânismul a invadat biserica ºi a adus apostazia
doctrinei originale, conþinutã în Sfintele Scripturi. Au fost acceptate
încã un mare numãr de erezii grave. “Printre cele mai de frunte
erau credinþa în nemurirea naturalã a omului ºi conºtienþa lui în
moarte. Aceastã învãþãturã a pus temelia pe care Roma ºi-a întemeiat
invocarea sfinþilor ºi adorarea fecioarei Maria. Din aceasta a izvorât
ºi rãtãcirea cu privire la chinurile veºnice pentru cel care rãmâne
nepocãit ºi care a fost încorporatã de timpuriu în doctrina papalã.
Atunci a fost pregãtitã calea pentru introducerea unei alte
nãscociri a pãgânismului, pe care Roma a numit-o purgatoriu ºi a
folosit-o pentru a îngrozi mulþimile credule ºi superstiþioase. Prin
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aceastã rãtãcire se afirma existenþa unui loc de torturã, în care
sufletele acelora care n-au meritat condamnarea veºnicã trebuie sã
sufere pedeapsa pentru pãcatele lor ºi din care, dupã ce sunt eliberate
de necurãþie, sunt primite în ceruri”. Tragedia Veacurilor 55.
Ceea ce a dat naºtere la credinþa nemuririi sufletului a fost
manifestarea agenþilor satanici (îngerilor cãzuþi), care s-au deghizat
în spirite fãrã corp ale persoanelor moarte. Din aceste timpuri
îndepãrtate, comunicarea cu presupusele duhuri ale morþilor a fost
baza idolatriei pãgâne. Manifestarea acestor îngeri cãzuþi în forma
sufletelor persoanelor moarte, este o farsã prin care Satan cautã sã
reînvie minciuna pe care a lansat-o încã de la începutul lumii:
“Hotãrât nu veþi muri” (Gen. 3:4).
Omul nu posedã nemurire naturalã. Dumnezeu a zis primilor
oameni din lume: “Poþi sã mãnânci din toþi pomii din grãdinã, dar
din pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului sã nu mãnânci, cãci în ziua
în care vei mânca din el, vei muri negreºit.” (Gen. 2:16-17).
Satana a contrazis totuºi aceastã afirmaþie divinã cu urmãtoarea
minciunã: “Hotãrât nu veþi muri”. Iatã fundamentul doctrinei
nemuririi sufletului. Dacã aveau sã asculte, trãiau; dacã nu ascultau
aveau sã moarã. În aceste condiþii, în ziua în care omul a cãzut în
neascultare, a fost pronunþatã asupra lui urmãtoarea sentinþã de
moarte: “þãrânã eºti ºi în þãrânã te vei întoarce” (Gen. 3:19). În
continuare au fost luate mãsuri pentru ca omul sã nu-ºi poatã
perpetua viaþa, deoarece Dumnezeu nu ar fi putut consimþi ca un
pãcãtos sã devinã nemuritor. “Domnul Dumnezeu a zis: “Iatã cã
omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele ºi rãul. Sã-l
împiedicãm dar acum ca nu cumva sã-ºi întindã mâna, sã ia din
pomul vieþii, sã mãnânce ºi sã trãiascã în veci. De aceea Domnul
Dumnezeu l-a izgonit din grãdina Edenului ca sã lucreze pãmântul,
din care fusese luat. Astfel a izgonit El pe Adam; ºi la rãsãritul
grãdinii Edenului a pus niºte heruvimi care sã învârteascã o sabie
învãpãiatã, ca sã pãzeascã drumul care duce la pomul vieþii” (Gen.
3:22-24).
Dacã omul ar fi avut nemurire naturalã, ce nevoie ar fi avut sã
mãnânce din pomul vieþii pentru a-ºi perpetua existenþa, sau de ce
era nevoie ca Dumnezeu sã-l împiedice sã obþinã ceea ce deja
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poseda? Vor vedea cei ce cred în nemurirea sufletului absurdul în
care cad cu teoria lor? Dacã omul ar fi posedat deja nemurirea,
atunci sentinþa “în þãrânã te vei întoarce” ar fi fost fãrã efect,
deoarece nu ar fi atins esenþa omului, duhul “conºtient ºi nemuritor”.
Ce avantaj existã în distrugerea exteriorului, în cazul în care este
imposibil a distruge miezul - interiorul? Dacã omul ar poseda suflet
nemuritor, atunci moartea trupului nu ar fi moartea omului, ci doar
o continuare a vieþii sub altã formã. Dar Dumnezeu a spus omului
întreg, individualitãþii conºtiente: “hotãrât vei muri”.
În cazul în care omul, dupã neascultare, ar fi avut acces la pomul
vieþii, ar fi devenit un pãcãtos nemuritor. Dar calea cãtre pomul
vieþii a fost pãzitã prin heruvimi ºi deci, nici unui membru din prima
familie umanã nu i-a fost dat sã mãnânce din fructele sale. Primul
om, prin urmare, nu putea transmite urmaºilor sãi aceea ce el însuºi
nu poseda, nemurirea, ºi de aceea nu existã nici un pãcãtos
nemuritor.
Din punct de vedere biblic sufletul este muritor, deoarece
cuvintele “corupþie”, “moarte”, “a muri”, “a pieri”, “a omorî”, etc.,
îi sunt aplicate. Exemple:
“sufletul i se apropie de groapã, ºi viaþa de vestitorii morþii”
(Iov. 33:22).
“...nu le-a scãpat sufletul de la moarte” (Psalmi 78:50).
“Dumnezeu mi-a izbãvit sufletul ca sã nu intre în groapã” (Iov
33:28).
“Tu mi-ai izbãvit sufletul de la moarte” (Psalmi 116:8).
“Cine întoarce pe un pãcãtos de la rãtãcirea cãii lui, va mântui
un suflet de la moarte...” (Iacov 5:20).
Dacã sufletul este nemuritor, cum spun unii, atunci el nu este
supus morþii. Prin urmare de ce este nevoie ca un suflet sã se
elibereze de la ceva la care nu este supus?
“...suflet mort...” (în portughezã astfel este denumit în acest
verset mortul) Numeri 6:6; 19:13.
“S-a aºezat sub un ienuper ºi dorea sã moarã, zicând: Acum
Doamne ia-mi sufletul...” (1 Regi 19:4).
“Atunci a dorit sã moarã ºi a zis: ‘Mai bine sã mor, decât sã
trãiesc’.” (Iona 4:8).
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“... o, dacã sufletul meu ar muri de moartea celor neprihãniþi”
(Numeri 23:10 - trad. portughezã).
“Iatã cã toate sufletele sunt ale Mele. Dupã cum sufletul fiului
este al Meu, tot aºa ºi sufletul tatãlui este al Meu. Sufletul care
pãcãtuieºte, acela va muri” (Ezechiel 18:4).
“Voi Mã necinstiþi înaintea poporului Meu, pentru câþiva pumni
de orz ºi câteva bucãþi de pâine, ucigând niºte suflete, care n-ar
trebui sã moarã, ºi fãcând sã trãiascã niºte suflete care n-ar trebui
sã trãiascã...” (Ezechiel 13:19).
“... temeþi-vã mai degrabã de Cel ce poate sã piardã ºi sufletul ºi
trupul în gheenã” (Matei 10:28).
Iatã cã Însuºi Isus declarã cã sufletul este muritor.
În nici un caz omul nu ar putea fi nemuritor, deoarece nimeni,
afarã de Dumnezeu, nu posedã nemurire inerentã: “fericitul ºi
singurul Stãpânitor, Împãratul împãraþilor ºi Domnul domnilor,
singurul care are nemurirea...” (1 Timotei 6:15-16).

NEMURIREA ESTE OFERITÃ CONDIÞIONAT
A trãi etern în fericire de nesfârºit – nimic nu poate încuraja
mai mult dorinþa omului decât aceasta. Dintre toate aspiraþiile,
aceasta este cea mai înaltã. Dintre toate preocupãrile, cea care
vizeazã acest scop este cea mai avantajoasã. Dintre toate ºtiinþele,
cea care trateazã acest subiect este cea mai importantã. Din toate
momentele cheltuite, cel angajat în acest sens este cel mai bine
valorificat. Dintre toate comorile, aceasta este cea mai preþioasã.
Între toate câte existã de mai mare valoare în aceastã lume, darul
vieþii eterne se evidenþiazã ca fiind obiectivul principal.
Viaþa veºnicã nu este o simplã himerã, este o realitate. Scopul
original al lui Dumnezeu la crearea omului era ca acesta sã trãiascã
veºnic, ca ºi celelalte fiinþe inteligente care locuiesc în lumile
universului ca fiinþe spirituale...
Omul a fost creat cu viaþã dependentã de stricta ascultare a
poruncilor lui Dumnezeu, condiþia aceasta sub care îngerii - fiinþe

14

superioare omului în înþelepciune, glorie ºi putere - au de asemenea
viaþã. Totuºi primul om a pierdut acest dar prin neascultare. ªi “cum
printr-un singur om a intrat pãcatul în lume ºi prin pãcat a intrat
moartea ºi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor” (Romani
5:12).
Omul este deci muritor. “Noi de asemenea suntem muritori”
spune apostolul. (Fapte 14:14 trad. portughezã).
Ca urmare, Dumnezeu în Cuvântul Sãu, Sfânta Scripturã,
clasificã omul ca muritor. “Eu”, zice Domnul, “Eu vã mângâi. Dar
cine eºti tu, ca sã te temi de omul cel muritor...?” (Isaia 51:12).
Unde este, în faþa acestei declaraþii, doctrina nemuririi naturale
a omului? Este complet anulatã prin Biblie. Dacã omul este muritor,
este logic cã nu poate fi dotat cu suflet nemuritor.
Aceasta totuºi, nu vrea sã spunã cã nemurirea n-ar putea fi
obþinutã de cãtre om. Dumnezeu a dat posibilitate omului sã obþinã
darul vieþii veºnice. Numele Sãu va fi lãudat în eternitate pentru
aceastã glorioasã provizie fãcutã în favoarea tuturor descendenþilor
lui Adam.
Înainte de a merge mai departe, dorim sã clarificãm cã
“nemurirea” este aceeaºi cu “viaþa veºnicã” deoarece acela care
este nemuritor trãieºte veºnic ºi cel care nu trãieºte veºnic este
muritor.
“Nemurirea, fãgãduitã omului cu condiþia ascultãrii, a fost
pierdutã prin pãcãtuire. Adam nu putea transmite urmaºilor lui ceea
ce nu avea; ºi n-ar fi fost nici o nãdejde pentru neamul omenesc
cãzut dacã Dumnezeu, prin jertfa Fiului Sãu, n-ar fi adus nemurirea.
Deoarece moartea a trecut asupra tuturor oamenilor pentru cã toþi
au pãcãtuit, Hristos a adus la luminã viaþa ºi nemurirea prin
Evanghelie” (Romani 5:12; 2 Timotei 1:10)” Tragedia Veacurilor,
547.
Viaþa veºnicã sau nemuritoare este un “dar gratuit” (Rom. 6:23)
obþinut de toþi prin intermediul lui Hristos, cu condiþia ascultãrii.
“Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã
aibã viaþa veºnicã”. “Cine crede în Fiul, are viaþa veºnicã; dar cine
nu crede în Fiul, nu va vedea viaþa, ci mânia lui Dumnezeu rãmâne
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peste el”. (Ioan 3:16, 36). Doctrina despre nemurirea inerentã
anuleazã aºadar necesitatea unui Salvator ºi implicit condiþiile
impuse de acesta, pentru a obþine viaþa veºnicã, acestea fiind
ascultare de poruncile lui Dumnezeu. “Atunci s-a apropiat de Isus
un om ºi I-a zis: “Învãþãtorule, ce bine sã fac, ca sã am viaþa veºnicã?
El i-a rãspuns: “De ce mã întrebi: “Ce bine?” Binele este unul singur:
Dar dacã vrei sã intri în viaþã, pãzeºte poruncile”. (Matei 19:1617).
Pe de altã parte, Biblia declarã cã omul poate avea viaþa veºnicã,
doar prin Hristos, sub condiþia ascultãrii ºi pe de altã parte o falsã
teologie care vine de la “tatãl minciunii”, afirmã cã omul este
nemuritor prin sine însuºi.
“Singurul care a fãgãduit lui Adam viaþa prin neascultare era
marele amãgitor. Iar declaraþia ºarpelui cãtre Eva în Eden - ‘Negreºit
nu veþi muri’ - a fost prima predicã despre nemurirea sufletului.
Totuºi declaraþia aceasta, care se bazeazã numai pe autoritatea
Satanei, rãsunã de la amvoanele creºtinãtãþii ºi este primitã de
majoritatea omenirii tot atât de uºor cum a fost primitã de primii
noºtri pãrinþi. Sentinþa divinã: ‘sufletul care pãcãtuieºte acela va
muri’ (Ezechiel 18:20) este fãcutã a însemna: ‘Sufletul care
pãcãtuieºte nu va muri, ci va trãi veºnic’. Nu putem decât sã ne
mirãm de absurditatea ciudatã care face pe oameni atât de lesne
crezãtori la cuvintele Satanei ºi atât de necredincioºi faþã de
cuvintele lui Dumnezeu”. Tragedia Veacurilor, 547.
Apostolul Pavel spune cu hotãrâre: “Dar, cu împietrirea inimii
tale, care nu vrea sã se pocãiascã, îþi aduni o comoarã de mânie
pentru ziua mâniei ºi a arãtãrii dreptei judecãþi a lui Dumnezeu,
care va rãsplãti fiecãruia dupã faptele lui. ªi anume, va da viaþa
veºnicã celor ce, prin stãruinþa în bine, cautã slava, cinstea ºi
nemurirea; ºi va da mânie ºi urgie celor ce, din duh de gâlceavã se
împotrivesc adevãrului ºi ascultã de nelegiuire” (Romani 2:5-8).
Este clar cã termeni ca “a cãuta” ºi “nemurire” semnificã faptul
cã încã nu avem, pentru cã ce nevoie am avea sã cãutãm ceva ce
deja avem? Ea va fi oferitã ascultãtorilor “în ziua dreptei judecãþi a
lui Dumnezeu”.
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CÂND VOR PRIMI DREPÞII NEMURIREA?
Unii spun: “Dacã nu am avea un suflet nemuritor, care dupã
moarte sã se bucure de binecuvântãrile cerului, atunci toatã viaþa
noastrã creºtinã este zadarnicã”.
Ar avea dreptate sã spunã aceasta în cazul în care nu am avea
glorioasa speranþã a învierii. În lipsa acesteia credinþa noastrã ar fi
fãrã valoare. Apostolul Pavel învaþã cã “dacã morþii nu învie... cei
care dorm în Hristos sunt pierduþi” (1 Cor. 15:16-18). Atunci dacã
sunt în cer, cum pot fi pierduþi? Aici putem vedea cã Pavel îºi
concentra speranþele sale nu într-o continuare a vieþii, sub o altã
formã la moarte, ci în înviere. Dacã am poseda un suflet care s-ar
separa de corp dupã moartea acestuia ºi s-ar bucura imediat de
binecuvântãrile cerului, atunci în nici un caz n-ar fi putut fi pierduþi
cei ce aveau sã moarã în Hristos, în ipoteza în care nu ar fi înviat.
Învierea însãºi nu ar mai fi necesarã, deoarece ce nevoie am avea
de înviere în ziua de pe urmã, dacã imediat dupã moarte am continua sã trãim sub o altã formã ºi am merge imediat în cer? Dupã
cum se vede, doctrina nemuririi sufletului nu face decât sã anuleze
glorioasa speranþã a învierii.
Dacã, conform celor învãþate de apostolul Pavel, suntem pierduþi
în cazul în care nu am învia, aceasta este pentru cã înainte de înviere
nu existã nici o altã recompensã. Profeþii ºi apostolii nu sperau a
merge la cer atunci când mureau, deoarece îºi concentrau toate
speranþele într-o rãsplãtire la cea de a doua venire a lui Hristos, ocazie
cu care toþi drepþii vor fi înviaþi pentru a primi recompensa.
Cu aceastã speranþã Iov a spus: “Cum pier apele din lacuri ºi cum
seacã ºi se usucã râurile, aºa se culcã ºi omul ºi nu se mai scoalã; cât
vor fi cerurile, nu se mai deºteaptã ºi nu se mai scoalã din somnul
lui... Dar ºtiu cã Rãscumpãrãtorul meu este viu ºi cã se va ridica la
urmã pe pãmânt. Chiar dacã mi se va nimici pielea ºi chiar dacã nu
voi mai avea carne, voi vedea totuºi pe Dumnezeu... ochii mei Îl vor
vedea ºi nu ai altuia” (Iov 14:12; 19:25-27). Când profetul Daniel ºia terminat misiunea, Dumnezeu nu l-a luat la cer, dar i-a spus: “Iar
tu, du-te, pânã va veni sfârºitul; tu te vei odihni ºi te vei scula iarãºi
odatã în partea ta de moºtenire, la sfârºitul zilelor” (Daniel 12:13).
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Apostolul Pavel ºi-a pus toate speranþele în înviere, când spera
sã primeascã recompensa, doar la cea de a doua venire a lui Hristos.
“Ba încã ne spunea gândul cã trebuie sã murim; pentru ca sã ne
punem încrederea nu în noi înºine, ci în Dumnezeu care înviazã
morþii” (2 Cor. 1:9). Pavel a suferit pierderea tuturor lucrurilor în
scopul de a putea câºtiga pe Hristos pentru a vedea dacã va putea
ajunge “la învierea morþilor” (Filipeni 3:11). Dacã Pavel ar fi sperat
ca recompensã sã meargã la cer imediat dupã moarte, ar fi spus:
“ca sã ajung cu orice chip, dacã voi putea, la cer, dupã ce voi muri”.
În ajunul executãrii sale, Pavel s-a referit la premiul care i-a fost
promis, zicând: “M-am luptat lupta cea bunã, mi-am isprãvit
alergarea, am pãzit credinþa. De acum mã aºteaptã cununa
neprihãnirii, pe care mi-o va da, în “ziua aceea”, Domnul,
Judecãtorul cel drept. ªi nu numai mie, ci ºi tuturor celor ce vor fi
iubit venirea Lui” (2 Timotei 4:7-8). Sã luãm în considerare încã
altã declaraþie a lui Pavel ce subliniazã faptul cã premiul nu va fi
acordat drepþilor înainte de a doua venire a lui Hristos: “Am hotãrât
ca un astfel de om sã fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea
cãrnii, ca duhul lui sã fie mântuit în ziua Domnului Isus” (1 Cor.
5:5). Duhul (sau sufletul sau viaþa - cuvinte sinonime), al drepþilor,
nu este salvat cu ocazia morþii, dar va fi salvat “în ziua Domnului”.
În aceastã zi se vor împlini aceste cuvinte ale lui Isus: “oricine îºi
va pierde viaþa pentru Mine, o va câºtiga” (Luca 9:24).
Hristos de asemenea a declarat cã dreptul nu este rãsplãtit înainte
de înviere, când a spus: “ªi va fi ferice de tine pentru cã ei n-au cu
ce sã-þi rasplãteascã, dar þi se va rãsplãti la învierea celor neprihãniþi”
(Luca 14:14).
Recompensa drepþilor, a sfinþilor, a profeþilor, a tuturor celor
credincioºi de la începutul lumii, le va fi datã la timpul stabilit, la
care se face referire ca la sfârºitul lumii ºi a doua venire a lui Hristos.
La acest timp ºi-a îndreptat Ioan ochiul profetic în viziune, când a
auzit pe cei 24 de bãtrâni zicând: “a venit vremea sã judeci pe cei
morþi, sã rãsplãteºti pe robii Tãi prooroci, pe sfinþi ºi pe cei ce se
tem de Numele Tãu, mici ºi mari, ºi sã prãpãdeºti pe cei ce prãpãdesc
pãmântul” (Apocalipsa 11:18).
Poate un creºtin sincer sã citeascã aceste pasaje ºi sã spere sã
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primeascã recompensa imediat dupã moarte? Existã în Biblie cel
puþin un pasaj care le promite imediat intrarea în cer cu ocazia
morþii?
“David nu s-a suit la cer” (Fap. 2:34) spune Petru într-unul din
discursurile sale. ªi David a afirmat: “Eu plec pe calea pe care
merge toatã lumea” (1 Regi 2:2). Din acestea rezultã cã drumul
pentru toatã omenirea, la moarte, nu duce la cer. Dacã ar fi fost
adevãrat cã omul posedã un “suflet abstract, nemuritor ºi conºtient,
care supravieþuieºte corpului”, conform celor învãþate de cei ce
cred în nemurire, atunci David putea fi numai “sufletul” sãu ºi în
nici un caz trupul sãu. Trupul trebuie sã fie doar un înveliº sau casa
rezidenþialã a lui David ºi nu propriul David. Dacã deci, este scris
cã “David nu s-a urcat la cer”, rezultã cã, sau omul nu posedã acest
“suflet”, sau el însuºi nu merge în cer cu ocazia morþii trupului,
înveliºul omului. Dacã ar fi fost adevãrat cã drepþii merg la cer
când mor, atunci unul din doi, Petru sau David, ar trebui sã mintã.
Dar Biblia nu se contrazice. Ea este caracterizatã de armonie deplinã.
Oamenii sunt cei care contrazic Biblia când afirmã cã omul la moarte
merge în cer, deoarece, în realitate pe cale legalã “nimeni nu s-a
suit în cer, afarã de Cel ce S-a pogorât din cer, adicã Fiul Omului,
care este în Cer” (Ioan 3:13).
Viaþa veºnicã sau nemuritoare va fi oferitã drepþilor cu ocazia
învierii, la a doua venire a lui Hristos, când de asemenea le va fi
permisã intrarea în cer. “Iatã vã spun o tainã”, a scris apostolul
Pavel corintenilor, “nu vom adormi toþi, dar toþi vom fi schimbaþi,
într-o clipã, într-o clipealã din ochi, la cea din urmã trâmbiþã.
Trâmbiþa va suna, morþii vor învia nesupuºi putrezirii, ºi noi vom fi
schimbaþi. Cãci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, sã se
îmbrace în neputrezire, ºi trupul acesta muritor sã se îmbrace în
nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrãca în
neputrezire, ºi trupul acesta muritor se va îmbrãca în nemurire,
atunci se va împlini cuvântul care este scris: “Moartea a fost înghiþitã
de biruinþã. Unde îþi este biruinþa moarte? Unde îþi este boldul,
moarte?” (1 Corinteni 15:51-55). Dacã numai atunci drepþii vor fi
îmbrãcaþi în nemurire, este pentru cã nu au posedat-o pânã atunci.
În cazul cã ar fi posedat viaþa eternã inerentã, nu ar fi fost necesar
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sã fie îmbrãcaþi în nemurire la cea de-a doua venire a lui Hristos,
ocazie cu care sfinþii care zac în morminte, vor învia.
Popular se crede cã drepþii, la moarte, îºi asumã natura spiritualã
a îngerilor, intrând imediat în compania acestora. Mulþi afirmã chiar
cã “duhurile slujitoare, trimise sã îndeplineascã o slujbã pentru cei
ce vor moºteni mântuirea” (Ev. 1:14), cei pe care apostolul Pavel
în versetul anterior îi numeºte “îngeri”, sunt “spiritele sfinþilor
desãvârºiþi” (Evrei 12:23). Dupã teologia popularã spiritul care se
desprinde de om, cu ocazia morþii, este o entitate conºtientã, dar
abstractã, deoarece “un duh nu are nici carne, nici oase” (Luca
24:39). ªi îngerii, prin faptul cã sunt numiþi “duhuri”, sunt de aceeaºi
specie, potrivit concepþiei populare. Ceea ce nu are nici carne, nici
oase, trebuie sã fie neapãrat abstract - este pãrerea multora.
Pentru ca cititorul sã poatã sã discearnã mai bine absurditatea
acestei teorii, sã cearã unui copil sã-i arate câteva lucruri concrete,
care nu au nici carne, nici oase ºi va vedea cã acesta va gãsi multe.
Va spune poate: un autoturism, o minge, o carte, etc. Sã-l întrebe în
continuare, cu cuvinte pe înþelesul vârstei sale, dacã aceste lucruri
sunt abstracte în virtutea faptului cã nu au carne, nici oase, ºi va
vedea cã un copil în inocenþa, sinceritatea ºi lipsa sa de prejudecãþi,
înþelege mai bine adevãrurile cuvântului lui Dumnezeu decât cei
care se intituleazã impropriu “teologi”.
Este adevãrat cã sfinþii vor deveni asemenea îngerilor. Dar când
va fi aceasta? La moarte sau la înviere? Sã ascultãm cuvintele lui
Hristos: “Cãci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mãrita,
ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer” (Mat. 22:30; Luca 20:35,36).
Da vom fi la înviere, când Hristos se va întoarce ºi nu înainte,
asemenea îngerilor. Dar îngerii nu sunt imateriali, cum se presupune
în general, nici noi nu vom fi când vom ieºi din morminte, dacã
Hristos nu va veni înainte sã murim.
“Adevãrat, adevãrat vã spun”, a spus Isus, “cã vine ceasul ºi
acum a ºi venit, când cei morþi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu,
ºi cei ce-L vor asculta, vor învia... Nu vã miraþi de lucrul acesta;
pentru cã vine ceasul când toþi cei din morminte vor auzi glasul Lui
ºi vor ieºi afarã din ele. Cei ce au fãcut binele, vor învia pentru
viaþã; iar cei ce au fãcut rãul, vor învia pentru judecatã” (Ioan
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5:15,18,19). “Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va
despãrþi pe unii de alþii cum desparte pãstorul oile de capre... ºi vor
merge... în viaþa veºnicã” (Matei 25:32,46). Ce nevoie ar avea
drepþii, la a doua venire a lui Hristos, sã intre în viaþa veºnicã, în
cazul în care sunt deja posesorii acesteia, ca un dar natural? ªi ce
rost ar avea “înviere la viaþã”, dacã oamenii, cum spuneam deja
posedã viaþa veºnicã, încã de la naºtere? Drepþii vor primi viaþa
veºnicã, doar când vor învia la viaþã ºi nu înainte. “Mulþi din cei ce
dorm în þãrâna pãmântului se vor scula: unii pentru viaþa veºnicã,
ºi alþii pentru ocarã ºi ruºine veºnicã” (Daniel 12:2). “Cine are pe
Fiul”, scrie apostolul Ioan, “are viaþa; cine n-are pe Fiul lui
Dumnezeu, n-are viaþa. V-am scris aceste lucruri ca sã ºtiþi cã voi,
care credeþi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveþi viaþa veºnicã”
(1 Ioan 5:12,13). Cu aceste cuvinte apostolul Ioan nu vrea sã spunã
cã creºtinul este efectiv îmbrãcat în nemurire, chiar din momentul
când Îl acceptã pe Hristos. Creºtinii cãrora servul lui Dumnezeu le
spune: “aveþi viaþa veºnicã”, sunt morþi deja de mai mult de 2000
de ani. Ei, totuºi, aveau viaþa veºnicã în fãgãduinþã, sau aveau
fãgãduinþa intrãrii în viaþã, când aveau sã învie la a doua venire a
lui Hristos.
“ªi fãgãduinþa pe care ne-a fãcut-o El este aceasta: viaþa veºnicã”
(Ioan 2:25).
Dacã avem promisiunea primirii vieþii veºnice, atunci nu suntem
încã în posesia ei, deoarece ce rost ar fi avut ca Dumnezeu sã ne
promitã ceea ce am fi posedat efectiv? Avem doar speranþa cã o
vom primi. “Sã ne facem în nãdejde moºtenitori ai vieþii veºnice”
(Tit 3:7). Este posibil ca cineva sã spere sã primeascã aceste lucruri,
numai dacã încã nu le posedã.
Hristos ºi apostolii se referã la viaþa veºnicã, ca fiind o stare
viitoare. Apostolul Pavel spune: “fãgãduinþa vieþii de acum ºi a
celei viitoare” (1 Timotei 4:8). “Dar acum, odatã ce aþi fost izbãviþi
de pãcat ºi v-aþi fãcut robi ai lui Dumnezeu, aveþi ca rod sfinþirea,
iar ca sfârºit: viaþa veºnicã”(Romani 6:22). În Romani 2:5-7 citim
cã viaþa eternã va fi datã drepþilor în ziua judecãþii, sau, când Hristos
va veni “pentru a face judecata tuturor” (Iuda 14.15; 2 Timotei
4:1). Hristos zice: “Adevãrat vã spun cã nu este nimeni care sã-ºi fi
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lãsat casa, sau nevasta, sau fraþii, sau pãrinþii, sau copiii, pentru
Împãrãþia lui Dumnezeu, ºi sã nu primeascã mult mai mult în
veacul de acum, iar în veacul viitor, viaþa veºnicã” (Luca
18:29,30).
“ªtim în adevãr cã dacã se desface casa pãmânteascã a cortului
nostru trupesc”, spune apostolul Pavel, “avem o clãdire în cer, de
la Dumnezeu, o casã, care nu este fãcutã de mânã, ci este veºnicã...
Noi întotdeauna suntem plini de încredere; cãci ºtim cã, dacã
suntem acasã în trup, pribegim departe de Domnul pentru cã
umblãm prin credinþã ºi nu prin vedere. Da, suntem plini de
încredere ºi ne place mult mai mult sã pãrãsim trupul acesta, ca
sã fim acasã la Domnul” (2 Cor. 5:1; 6-8).
Pavel se referã aici la ceea ce spusese în epistola sa corintenilor:
“ªi dupã cum am purtat chipul celui pãmântesc, tot aºa vom purta
ºi chipul Celui ceresc. Ce spun eu, fraþilor, este cã nu poate carnea
ºi sângele sã moºteneascã Împãrãþia lui Dumnezeu; ºi cã,
putrezirea nu poate moºteni neputrezirea. Iatã, vã spun o tainã:
nu vom adormi toþi, dar toþi vom fi schimbaþi; într-o clipã, într-o
clipealã din ochi, la cea din urmã trâmbiþã. Trâmbiþa va suna,
morþii vor învia nesupuºi putrezirii ºi noi vom fi schimbaþi” (1
Cor. 15:49-52). În 2 Cor. 5:1-8, Pavel doreºte sã evidenþieze faptul
cã pentru a locui cu Hristos, în cer, este necesar sã ne despãrþim
de carne ºi sânge, care sunt “casa noastrã pãmânteascã” ºi sã ne
îmbrãcãm în corp ceresc, “asemenea trupului slavei Sale” (Filipeni
3:21). Aceasta totuºi numai dacã ne va fi dat la a doua venire a lui
Hristos. Numai atunci vom fi cu Domnul ºi vom locui cu El.
“ªi dupã ce Mã voi duce”, a zis Isus, “ºi vã voi pregãti un loc,
Mã voi întoarce ºi vã voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu sã
fiþi ºi voi” (Ioan 14:3). În cazul în care apostolii ºi toþi ceilalþi
drepþi ar fi locuit cu Hristos în Cer, de la moartea lor, nu ar fi fost
necesar ca El sã vinã sã-i adune, dupã multe secole, când “însuºi
Domnul cu un strigãt, cu glasul unui arhanghel ºi cu trâmbiþa lui
Dumnezeu, Se va pogorî din cer, ºi întâi vor învia cei morþi în
Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rãmas, vom fi rãpiþi toþi
împreunã cu ei, în nori, ca sã întâmpinãm pe Domnul în vãzduh;
ºi astfel vom fi totdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:16-17).
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Numai atunci se va împlini aceastã speranþã a lui Pavel de “a fi cu
Hristos”(2 Cor. 5:8) deoarece numai la “venirea lui Isus Hristos”,
“vom cãpãta mântuirea” (2 Timotei 2:10).
În expresia lui Pavel “astfel vom fi totdeauna cu Domnul”,
cuvântul “astfel” indicã modul cum am ajuns în prezenþa Sa pentru
a fi cu El: prin a doua Sa venire, ceea ce anuleazã aºadar
învãþãturile populare nefondate potrivit cãrora drepþii vor fi cu
Hristos de la moarte.
Numai la a doua venire a lui Hristos drepþii vor fi efectiv salvaþi,
deoarece numai atunci vor fi rãsplãtiþi cu viaþa eternã. Pentru ca
sã înþelegem mai bine aceasta, vom da un exemplu practic. Un
elev, dupã ce dã toate examenele, ºi obþine note bune, spune
satisfãcut: “Am trecut”. În realitate el încã nu a trecut, dar sperã
aceasta cu certitudine în virtutea bunelor examene pe care le-a
dat. Tot astfel putem spune cã suntem deja mântuiþi în sensul cã
vom avea promisiunea ºi speranþa mântuirii care va veni, dar în
realitate suntem salvaþi doar când vom primi viaþa veºnicã, la a
doua venire a lui Hristos.
Sfintele Scripturi se referã la mântuire ca fiind un eveniment
viitor, în care sunt centralizate speranþele noastre: “suspinãm în
noi”, spune apostolul Pavel, “ºi aºteptãm înfierea, adicã
rãscumpãrarea trupului nostru. Cãci în nãdejdea aceasta am fost
mântuiþi. Dar o nãdejde care se vede, nu mai este nãdejde; pentru
cã ce se vede, se mai poate nãdãjdui? Pe când, dacã nãdãjduim ce
nu vedem, aºteptãm cu rãbdare” (Romani 8:23-25). “... vom fi
mântuiþi....” (Romani 5:10). “... mântuirea este mai aproape de
noi, decât atunci când am crezut” (Romani 13:11). “...dacã vei
face aºa te vei mântui pe tine însuþi ºi pe cei ce te ascultã”
(1 Timotei 4:16). “...ºtiu cã lucrul acesta se va întoarce spre
mântuirea mea” (Fil. 1:19). “...dar cine va rãbda pânã la sfârºit va
fi mântuit” (Mat. 10:22). “Voi sunteþi pãziþi prin puterea lui
Dumnezeu, prin credinþã, pentru mântuirea gata sã fie descoperitã
în vremurile de apoi!” (1 Petru 1:5).
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SUNT MORÞII CONªTIENÞI?
În contrast direct cu mãrturia Bibliei se învaþã în popor cã morþii
sunt conºtienþi. Este destul de straniu cã de asemenea protestanþii,
care mãrturisesc acceptarea Bibliei cu unica lor regulã de credinþã,
cred în aceastã înºelãtorie, deoarece Sfânta Scripturã nu prezintã
nici o dovadã cã morþii ar fi conºtienþi. Din contrã, ea insistã cã
morþii sunt inconºtienþi. “Cei vii în adevãr, mãcar ºtiu cã vor muri;
dar cei morþi nu ºtiu nimic ºi nu mai au nici o rãsplatã, fiindcã pânã
ºi pomenirea li se uitã. ªi dragostea lor, ºi ura lor ºi pizma lor, de
mult au ºi pierit ºi niciodatã nu vor mai avea parte de tot ce se face
sub soare” (Eclesiastul 9:5-6).
Dacã este adevãratã teoria de “nemurire a sufletului”, atunci cei
nedrepþi care sunt în iad ºi drepþii care se gãsesc în cer, nu ºtiu
nimic ºi nu simt nimic.
Dar adevãrul este cã conºtienþa omului este în creier ºi nu întro presupusã entitate abstractã, nemuritoare ºi conºtientã (lucru care
nu existã), pe care mulþi o numesc duh sau spirit. Dacã omul ar
poseda aceastã entitate imaginarã, atunci în nici un caz facultãþile
sale mentale nu ar înceta la moarte. Sau înþeleptul, uitând cã
conºtienþa este în aceastã entitate, în mod comun numitã duh, a
vorbit de conºtienþã cu referire la materie?
Sã vedem acum un exemplu practic: Omul, primind o loviturã
în cap, îºi pierde simþurile ºi devine inconºtient. Dacã lovitura este
mai puternicã, ºi moare, nu-ºi pierde simþurile ºi va deveni
conºtient?
Dacã omul ar poseda acest presupus spirit imaterial ºi nemuritor,
conºtient, atunci conºtienþa omului ar sta fãrã dubii în acest duh. ªi
în acest caz, cum ar putea o afecþiune fizicã în creier sã afecteze
facultãþile psihice, aºa cum se întâmplã în cazul bolilor mintale? ªi
cum ar putea sã aibã pierdere de memorie?
Mai mult: În cazul unei intervenþii chirurgicale, cum poate un
anestezic sã anestezieze nu doar carnea, dar de asemeni duhul, astfel
încât sã-l lase pe om în completã inconºtienþã?
Ori avem de negat starea inconºtientã a morþilor, ori respingem
Biblia, deoarece acestea se exclud în mod reciproc. Biblia afirmã
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insistent cã morþii nu exercitã puteri mintale. “Avraam nu ne
cunoaºte” citim în Isaia 63:16. Iov, vorbind despre oameni dupã
moarte, spune: “De ajung fiii lui la cinste, nu ºtie nimic, de sunt
înjosiþi, habar n-are” (Iov 14:21). Cei care mor “în aceeaºi zi le
pier ºi gândurile” (Psalmi 146:4).
Dacã este acest “duh” ºi ne imaginãm cã gândeºte atunci el
înceteazã sã gândeascã dupã moarte. Psalmistul spune: “Cel ce
moare nu-ºi mai aduce aminte de Tine ºi cine Te va lãuda în locuinþa
morþilor?” (Psalmi 6:6).
Conform teologiei populare, dupã moarte drepþii continuã sã
laude pe Dumnezeu în cer, dar Biblia exclude aceastã învãþãturã
fabuloasã, deoarece zice cã “nu morþii laudã pe Domnul ºi nici
unul din cei ce se pogoarã în locul tãcerii” (Psalmi 115:17).

UNDE SUNT MORÞII?
Mulþi cred cã morþii buni sunt în cer (rai), iar cei rãi în infern
(iad). Dar aceasta nu este mai mult decât o fabulã de provenienþã
pãgânã, deoarece Biblia învaþã cã morþii sunt în þãrâna pãmântului,
de unde nu vor ieºi pânã în ziua învierii.
“Dacã omul, odatã mort, ar putea sã mai învie, ... aºa cã se culcã
ºi omul ºi nu se mai scoalã; cât vor fi cerurile, nu se mai deºteaptã,
ºi nu se mai scoalã din somnul lui.” (Iov. 14:14,12)
“Nu vã miraþi de lucrul acesta; pentru cã vine ceasul când toþi
cei din morminte vor auzi glasul Lui ºi vor ieºi afarã din ele. Cei ce
au fãcut binele, vor învia pentru viaþã, iar cei ce au fãcut rãul, vor
învia pentru judecatã” (Ioan 5:28,29).
“Mulþi din cei ce dorm în þãrâna pãmântului se vor scula...”
(Daniel 12:2).
“Mormintele s-au despicat ºi multe trupuri ale sfinþilor care
muriserã, au înviat” (Matei 27:52). Aceºti sfinþi nu erau în cer, ci
în morminte.
“Tot ce gãseºte mâna ta sã facã, fã cu toatã puterea ta! Cãci în
locuinþa morþilor, în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici
chibzuialã, nici ºtiinþã, nici înþelepciune!” (Eclesiastul 9:10).
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Vorbind despre Lazãr, fratele Mariei ºi al Martei, care fusese
bolnav ºi murise, Isus a spus ucenicilor Sãi: “Lazãr prietenul nostru
doarme: dar Mã duc sã-l trezesc din somn”. Ucenicii I-au zis:
“Doamne, dacã doarme, are sã se facã bine”. Isus vorbise despre
moartea Lui, dar ei credeau cã vorbeºte despre odihna cãpãtatã
prin somn. Atunci Isus le-a spus pe faþã: “Lazãr a murit”. (Ioan
11:11-14).
Trecuserã deja patru zile de la moartea lui Lazãr, dar el nu se
urcase la cer. Dormea în mormânt. Hristos nu l-a chemat din bucuria
gloriei cereºti pentru a se întoarce în aceastã lume rece ºi
întunecoasã. Nu i-a spus: Lazãre, coboarã din cer, ci cerând sã se
dea la o parte piatra de la uºa mormântului, i-a zis: “Lazãre, vino
afarã” (Vers. 43).
Biblia nu spune cã omul, la moarte, se împarte în douã pãrþi,
una - materie moartã, pentru mormânt, ºi alta - un duh abstract,
conºtient ºi nemuritor - pentru cer sau pentru un loc de chin. La
moarte omul nu elibereazã altceva decât suflarea, aerul inhalat.
Individualitatea conºtientã, eul ce gândeºte al omului, moare
împreunã cu corpul. În cazul acesta presupusul duh abstract,
conºtient ºi nemuritor al dreptului ar fi în cer, în timp ce
înþelepciunea ºi cunoºtinþa sa ar continua sã fie aici. Dar Biblia
spune cã aceste lucruri înceteazã la mormânt.
Cuvântul ebraic corespondent pentru “mormânt” este “sheol”
ºi în greacã “hades”. Aceste cuvinte sunt de multe ori traduse ca
“infern”. Mormântul ºi infernul sunt în consecinþã acelaºi lucru.
Mai mult, de multe ori tradus ca “iad”, “sheol” nu semnificã
“un loc de chin”. Acest loc nu existã. Cu o ocazie Biblia vorbeºte
despre acest loc imaginar.
Patriarhul Iacov se aºtepta sã coboare în “sheol” când avea sã
moarã (Gen. 37:35; 42:38); unde gândea sã gãseascã pe fiul sãu
Iosif. Dar credea Iacov cã fiul sãu ar fi în aºa numitul iad, - potrivit
teologiei populare? Dorea el sã-l însoþeascã în acest presupus loc?
Pânã ºi un copil sincer va înþelege cã nu.
Un alt patriarh credincios, Iov, bolnav fiind, dorea sã coboare în
“sheol” (Iov 14:13). “Da, speranþa mea”, spunea el, “se va pogorî
cu mine la porþile locuinþelor morþilor, când vom merge împreunã
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sã ne odihnim în þãrânã” (Iov 17:15-16). Dorea ºi aºtepta patriarhul
sã se coboare în aºa numitul iad? În nici un caz.
Iona, relatând experienþa sa, a spus cã era “în locuinþa morþilor”sheol - Iona 2:2, de unde a strigat cãtre Domnul. Cu aceasta el nu
vrea sã spunã cã era într-un loc de chin, în flãcãri, ci în pântecele
unui peºte mare.
Sufletul, care este însãºi persoana, moare ºi este înmormântat.
“Este vreun om care sã poatã trãi ºi sã nu vadã moartea, care sã
poatã sã-ºi scape sufletul din locuinþa morþilor (acelaºi sheol termen în Biblia originalã, care înseamnã locuinþa morþilor sau iad,
dupã credinþã popularã). Odatã mort sufletul nu se poate elibera
din iad. Pânã chiar sufletul lui Hristos a rãmas în iad (mormânt),
fiind de aici înviat în a treia zi. “Cãci nu vei lãsa sufletul meu în
locuinþa morþilor (sheol), spune Isus prin gura lui David, “nu vei
îngãdui ca prea iubitul Tãu sã vadã putrezirea” (Psalmi 16:10).
Iatã destinul tuturor oamenilor la moarte: “Sunt duºi ca o turmã
în locuinþa morþilor, îi paºte moartea ºi în curând oamenii fãrã
prihanã îi calcã în picioare; li se duce frumuseþea ºi locuinþa morþilor
le este locaºul” (Psalmi 49:14). Dacã “locuinþa morþilor” este “un
loc de chin în flãcãri”, atunci rezultã de aici cã oile sunt duse acolo
când mor. Dar aceasta este mult prea absurd pentru ca oricine sã
creadã.
Orice om, bun sau rãu, la moarte, se întoarce în þãrâna
pãmântului. Dar cu aceasta nu se terminã totul, deoarece creºtinul
rãmâne în glorioasa speranþã a învierii la cea de a doua venire a lui
Hristos. “Dar mie Dumnezeu îmi va scãpa sufletul din locuinþa
morþilor, cãci mã va lua sub ocrotirea Lui” (Psalmi 49:15).

NECREDINCIOªII MORÞI SUNT ÎN CHINURI?
Aºa cum drepþii, odatã ce mor, nu merg la cer, de asemenea nici
necredincioºii nu merg în chinuri când mor, ci sunt pãstraþi în þãrâna
pãmântului pentru ziua judecãþii, pentru ca atunci sã primeascã
pedeapsa meritatã: “...Domnul ºtie sã izbãveascã din încercare pe
oamenii cucernici ºi sã pãstreze pe cei nelegiuiþi ca sã fie pedepsiþi
în ziua judecãþii” (2 Petru 2:9). Dacã morþii ar merge direct în rai
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sau în iad, de ce ar fi necesar ca Dumnezeu sã stabileascã o zi
pentru a-i judeca? Va fi oare o judecatã a morþilor” (Apocalipsa
20:12) destinatã sã clarifice dacã aceºtia meritã de fapt a fi cer sau
în chinuri (iad) unde, dupã credinþa popularã, trebuie sã meargã
din ziua morþii? Se va spune oare, dupã judecatã, unora care acum
stau în cer: “Pleacã de aici ºi mergi în iad; eºti aici prin
înºelãciune!”? sau unora care acum sunt în flãcãri: “Mergi de aici,
din chinuri, în cer!”? Dacã omul îºi primeºte rãsplata sa la moarte,
de ce este necesarã o judecatã la sfârºitul veacurilor? Îºi poate
imagina cititorul cã un judecãtor ar pune un inculpat în închisoare,
pentru câþiva zeci de ani, pentru ca apoi sã examineze cazul sãu
pentru a vedea dacã fapta sa este demnã de aceastã pedeapsã? Nu
este respingãtoare aceastã idee? Totuºi, cei care se numesc maeºtri
în religie, pretind cã mai întâi vine recompensa, pentru drepþi, sau
pedeapsa pentru necredincioºi, ºi apoi judecata.
Judecata are de scop de a cerceta care dintre cei care stau în
morminte meritã cerul ºi care pedeapsa. Înainte de aceasta nimeni
nu-ºi va primi recompensa. “Dar cu împietrirea inimii tale”, spune
Pavel, “care nu vrea sã te ducã la pocãinþã, îþi aduni o comoarã de
mânie pentru ziua mâniei ºi a arãtãrii dreptei judecãþi a lui
Dumnezeu, care va rãsplãti fiecãruia dupã faptele lui. ªi anume, va
da viaþa veºnicã celor ce, prin stãruinþa în bine, cautã slava, cinstea
ºi nemurirea” (Romani 2:5-7).
Pânã aici vedem cã înainte de “ziua” de “judecatã” nimeni
nu-ºi va primi recompensa, deci cum ar putea necredincioºii sã fie
pedepsiþi înainte de a fi judecaþi?
De multe ori Isus a privit asupra cetãþii unde sãvârºise cele mai
mari din minunile Sale ºi care nu voiau sã se cãiascã, spunând:
“Vai de tine Horazine!”, a zis El. “Vai de tine, Betsaido!” Cãci,
dacã ar fi fost fãcute în Tir ºi Sidon minunile care au fost fãcute în
voi, de mult s-ar fi pocãit, cu sac ºi cenuºã. De aceea vã spun cã, în
ziua judecãþii, va fi mai uºor pentru Tir ºi Sidon decât pentru voi.
ªi tu, Capernaume, vei fi înãlþat oare pânã la cer? Vei fi pogorât
pânã în locuinþa morþilor; cãci dacã ar fi fost fãcute în Sodoma
minunile, care au fost fãcute în tine, ea ar fi rãmas în picioare pânã
în ziua de astãzi. De aceea, vã spun, cã în ziua judecãþii, va fi mai
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uºor pentru þinutul Sodomei decât pentru tine”. (Matei 11:21-24).
Cum poate cineva sã citeascã aceste pasaje ºi în acelaºi timp sã
susþinã cã locuitorii acestor cetãþi împietrite deja sufãr rigorile
pedepsei din ziua în care au murit?
Când vine ziua de executare a judecãþii asupra celor ce “au fãcut
rãul”, va avea loc o “înviere pentru judecatã” (Ioan 5:29).
Necredincioºii morþi rãmân în þãrâna pãmântului pânã în aceastã
zi. Nu merg într-un loc de chin imediat dupã moarte, deoarece nu
pot fi pedepsiþi înainte de a fi judecaþi ºi vor fi judecaþi la “învierea
pentru judecatã”.

DOCTRINA CHINULUI VEªNIC - O EREZIE
Dupã cãderea primilor noºtri pãrinþi, “Satan a îndemnat pe îngerii
sãi sã facã un efort deosebit pentru a rãspândi credinþa cã omul ar fi
din fire nemuritor. ªi, amãgind pe oameni sã creadã aceastã rãtãcire,
urma sã se ajungã la concluzia cã pãcãtosul ar trãi în nenorocire
veºnicã. Apoi, prinþul întunericului, lucrând prin agenþii lui, Îl
prezintã pe Dumnezeu ca pe un tiran rãzbunãtor, declarând cã El
aruncã în iad pe toþi acei care nu-i sunt pe plac ºi-i face sã simtã
mânia Lui; ºi cã, în timp ce suferã o groazã ºi un chin de nedescris
în flãcãrile veºnice, Creatorul lor priveºte cu satisfacþie la ei.
În felul acesta arhiamãgitorul pune atributele lui pe seama
Creatorului ºi Binefãcãtorului omenirii…
Cât de respingãtoare faþã de orice emoþie de iubire ºi de milã, ºi
chiar pentru simþul nostru de dreptate, este învãþãtura dupã care
morþii nelegiuiþi sunt chinuiþi în foc ºi pucioasã, într-un iad care
arde veºnic; cã, pentru pãcatele unei vieþi pãmânteºti scurte, trebuie
sã suferi chinul cât va fi Dumnezeu. Totuºi aceastã învãþãturã a
fost mult predicatã ºi este cuprinsã în multe din crezurile
creºtinãtãþii. Un doctor în teologie spunea: “Priveliºtea chinurilor
iadului va mãri fericirea sfinþilor pe vecie. Când vãd pe alþii cu
aceeaºi naturã, nãscuþi în aceleaºi împrejurãri, aruncaþi într-o aºa
nenorocire, iar ei atât de deosebiþi, îºi dau seama cât de fericiþi
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sunt”. Un altul folosea aceste cuvinte: “Când hotãrârea de
condamnare veºnicã se executã asupra vaselor mâniei, fumul
chinului lor se ridicã veºnic înaintea vaselor milei, care, în loc sã
aibã partea acestor fiinþe chinuite, spun: Amin! Aleluia! Lãudaþi
pe Domnul!”
Unde în paginile Cuvântului lui Dumnezeu se gãseºte o astfel
de învãþãturã? Vor pierde cei rãscumpãraþi în ceruri toate
sentimentele de milã ºi de compasiune, chiar ºi sentimentul
obiºnuit al omeniei? Sunt transformate oare în nepãsare ºi stoicism sau în cruzimea fiarei? Nu, nicidecum; nu aceasta este
învãþãtura Cãrþii lui Dumnezeu. Aceia care prezintã vederile
exprimate în citatele de mai înainte s-ar putea sã fie oameni învãþaþi
ºi sinceri, dar sunt amãgiþi de sofistãria lui Satan. El îi cãlãuzeºte
sã foloseascã greºit unele expresii categorice ale Scripturii, dând
limbajului un colorit de amãrãciune ºi de rãutate care-i aparþine
lui, dar nu Creatorului nostru. “Pe viaþa Mea, zice Domnul
Dumnezeu, cã nu doresc moartea pãcãtosului, ci sã se întoarcã de
la calea lui ºi sã trãiascã. Întoarceþi-vã, întoarceþi-vã de la calea
voastrã cea rea! Pentru ce vreþi sã muriþi?” (Ezechiel 33:11).
Ce ar câºtiga Dumnezeu dacã am admite cã El Îºi gãseºte
plãcerea în a vedea chinurile veºnice; cã El Îºi gãseºte plãcere în
gemetele, þipetele ºi blestemele fãpturilor ce sufãr, pe care El le
þine în flãcãrile iadului? Pot oare aceste gemete îngrozitoare sã
constituie o muzicã în auzul Iubirii Infinite? Se susþine cã aceastã
pedeapsã de nenorocire nesfârºitã asupra celor nelegiuiþi ar arãta
ura lui Dumnezeu pentru pãcat, ca fiind un rãu care ruineazã pacea
ºi ordinea Universului. Ce batjocurã grozavã! Ca ºi când ura lui
Dumnezeu faþã de pãcat este un motiv ca el sã fie perpetuat. Cãci,
dupã învãþãturile acestor teologi, continuarea chinurilor fãrã
nãdejde de milã scot din minþi victimele nenorocite ºi, când îºi
revarsã mânia în blesteme ºi hulã, ei mãresc continuu povara de
vinovãþie. Slava lui Dumnezeu nu este nicidecum sporitã prin
perpetuarea creºterii continue a pãcatului de-a lungul veacurilor
veºnice.
Este dincolo de puterea minþii omeneºti sã aprecieze rãul care
a fost produs de aceastã rãtãcire a chinurilor veºnice. Religia

30

Bibliei, plinã de dragoste ºi de bunãtate ºi abundând în milã, este
întunecatã de superstiþie ºi îmbrãcatã în groazã. Când ne dãm
seama în ce culori false a înfãþiºat Satana caracterul lui Dumnezeu,
ne mai mirã oare cã milostivul nostru Creator este de temut, de
groazã ºi chiar urât de oameni? Concepþiile înspãimântãtoare
despre Dumnezeu, care sunt rãspândite în toatã lumea prin
învãþãturile de la amvoane, au dat naºtere la mii, ba chiar la
milioane de sceptici ºi de necredincioºi.
Teoria chinurilor veºnice este una din învãþãturile rãtãcite care
constituie vinul nelegiuirii Babilonului, din care dã sã bea
popoarelor (Apocalipsa 14:8; 17:2). Este fãrã îndoialã o tainã cum
slujitorii lui Hristos au primit aceastã rãtãcire ºi au predicat-o de la
amvoanele sfinte. Ei au primit-o de la Roma, aºa cum au primit ºi
sabatul cel neadevãrat. Este adevãrat cã a fost susþinutã de oameni
mari ºi buni; dar ºi lor le-a venit luminã asupra acestui subiect aºa
cum ne-a venit ºi nouã. Ei au fost rãspunzãtori numai pentru lumina care a strãlucit în vremea lor; noi suntem rãspunzãtori pentru
aceea care strãluceºte în vremea noastrã. Dacã ne întoarcem de la
mãrturia Cuvântului lui Dumnezeu ºi primim învãþãturi rãtãcite
numai pentru cã pãrinþii noºtri le-au învãþat, cãdem sub aceeaºi
condamnare pronunþatã asupra Babilonului; noi bem din vinul
desfrânãrii ei”. Tragedia Veacurilor 549-551 - E.G.White
Pentru ca cititorul sã poatã aprecia mai bine respingãtoarea
erezie ºi doctrina antibiblicã a chinului veºnic, citãm în continuare
un fragment dintr-o carte pentru copii, intitulatã: “Scena iadului”,
publicatã în Dublin, Irlanda: “Copilaºule, dacã vei merge în iad,
vei avea un diavol alãturi pentru a te bate. El va continua sã te
batã zi dupã zi pentru totdeauna, fãrã sã se opreascã. Prima loviturã
va face ca trupul tãu sã devinã atât de ruinat, ca al lui Iov, acoperit
de rãni, din cap pânã în picioare. La a doua loviturã trupul tãu va
fi mai rãu ca al lui Iov... Cum va fi atunci corpul tãu dupã ce diavolul
te va bate în fiecare moment pentru sute de ani, fãrã oprire?
Poate exista lucru mai pervertit ºi mai distrugãtor de credinþã
ºi iubire de Dumnezeu, ca aceastã minciunã calculatã ºi
înfricoºãtoare pentru copii?
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EXPLICAREA
PASAJE DIFICILE ÎN
AREA CÂTORVA
CÂ
LEGÃTURÃ CU PEDEAPSA VIITOARE A
NECREDINCIOªILOR
Existã în Biblie anumite expresii referitoare la soarta nedrepþilor
care pot, la prima vedere, sã punã la încurcãturã cititorul, pasaje
care sunt des citate de cãtre cei ce susþin credinþa eronatã în
nemurirea sufletului ºi a chinului fãrã sfârºit al necredincioºilor.
Sã le examinãm în continuare:
“Veºnic”, “vecii vecilor”
“Apoi le va zice celor de la stânga Lui: Duceþi-vã de la Mine,
blestemaþilor, în focul cel veºnic, care a fost pregãtit diavolului ºi
îngerilor lui” (Mat. 25:41).
“ªi aceºtia vor merge în pedeapsa veºnicã” (vers. 45).
“ªi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor” (Apocalipsa
14:11).
“ªi vor fi munciþi, zi ºi noapte în vecii vecilor” (Apocalipsa
20:10).
Cuvintele “veºnic” ºi “pentru totdeauna” (în vecii vecilor) sunt
traduse din greacã “aion” ºi aionios”. Ultimul este adjectiv, derivat
din primul. Aceºti termeni nu semnificã neapãrat “fãrã sfârºit”. Pot
indica o perioadã de timp limitatã. Lexicologii definesc astfel
cuvântul “aion”:
Liddell & Scott: “Un spaþiu sau perioadã de timp, în special
perioada unei vieþi, aevum, un secol, o generaþie, prin urmare interval de timp, eternitate; la plural, eis tous aionas ton aionon, pentru
secole de secole, pentru totdeauna ºi mereu (Gal. 1:5). Semnificã
de asemeni un interval de timp clar definit ºi marcat, o erã, un
secol, perioada unei dispensaþiuni: ho aion houtos, aceastã viaþã
prezentã, aceastã lume”.
Greenfield: duratã, finitã sau infinitã, duratã nelimitatã,
eternitate, o perioadã de timp, trecutã sau viitoare, timp, secol, etate,
lume, univers”.
Schrevelius: “Un secol, o lungã perioadã de timp, perioadã
nedefinitã, timp, mare sau mic”.
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Sommer: “Timp, viaþã, duratã, secol”.
Când, în limbaj biblic, se doreºte denumirea unei perioade de
timp mai lungã ca “aion”, se foloseºte “eis tous aionas ton aionon”.
Acesta este “aion”, desfãºurat ºi multiplicat. Este cum se spune
“mii de mii” (Daniel 7:10) pentru termenul “mie”. Dar “eis tous
aionas ton aionon” nu denumeºte neapãrat “timp fãrã sfârºit”. Poate
semnifica o perioadã de timp îndelungatã, dar finitã.
Cuvântul ebraic corespondent pentru “aion” este “holam”, care,
dupã lexicologi, denumeºte de asemeni o perioadã de timp scurtã
sau lungã, finitã sau infinitã.
Foarte frecvent în Scripturã este folosit cuvântul “etern” ºi “vecii
vecilor” cu referire la evenimentele temporale. Sã luãm în
considerare câteva exemple în acest sens:
“El a pãstrat pentru judecata zilei celei mari, puºi în lanþuri
veºnice, în întuneric pe îngerii care nu ºi-au pãstrat vrednicia, ci ºiau pãrãsit locuinþa” (Iuda 6). “Lanþurile veºnice” au limitã,
înþelegându-se “pânã la judecatã în acea mare zi” (Vezi 1 Cor. 6:3).
“Tot aºa Sodoma ºi Gomora ºi cetãþile dimprejurul lor, care se
dãduserã ca ºi ele la curvie ºi au poftit dupã trupul altuia, ne stau
înainte ca o pildã suferind pedeapsa unui foc veºnic” Iuda 7.
“Focul veºnic” ce a distrus Sodoma ºi Gomora nu mai este aprins.
Nu este adevãrat? Cum se vede “veºnic” aici se referã la timpul
când focul a cãzut pentru a distruge acele cetãþi nelegiuite - o
perioadã limitatã.
“... ºi stãpânul lui sã-i gãureascã urechea cu o sulã ºi robul sã
rãmânã pentru totdeauna în slujba lui” (Exod 21:6). “Pentru
totdeauna” aici are limita sa în ziua morþii acestuia.
“Pâraiele Edomului se vor preface în smoalã ºi pulberea lui în
pucioasã; da, þara lui va fi ca smoala care arde. Nu se va stinge, nici
zi, nici noapte ºi fumul lui se va înãlþa în veci. Din veac în veac va
fi pustiit ºi nimeni nu va trece prin el în veci de veci” (Isaia 34:910). Cum se sublinia în versetul anterior profetul vorbeºte aici atât
de distrugerea pãmântului Edom, cât ºi de judecãþile ce vor veni în
aceastã lume, la cea de a doua venire a lui Hristos. În ambele cazuri
“în veci”, se referã la o perioadã limitatã, deoarece focul ce a distrus
Edomul s-a stins, aºa cã s-a terminat lucrarea sa distrugãtoare; ºi în
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acelaºi mod se vor stinge focurile judecãþii de la sfârºitul lumii,
când acest pãmânt va fi locuit în veºnicie de sfinþi (vezi Matei 5:5;
2 Petru 3:13 etc.). Cuvintele “din veac în veac” semnificã în ambele
cazuri o lungã perioadã, dar nu un timp fãrã sfârºit.
Iona, referindu-se la rãmânerea sa în pântecele peºtelui, zice:
“...zãvoarele pãmântului mã încuiau pe vecie...” (Iona 2:6). Dar
acesta “pe vecie” a durat doar “trei zile ºi trei nopþi” (Iona 1:17).
Vom vedea încã, cum cuvântul “veºnic”, când este folosit în
sens de “fãrã sfârºit”, de multe ori nu se referã la continuitatea
faptului, ci la rezultatele lui. În Evrei 5:9 se vorbeºte spre exemplu
de o “mântuire veºnicã”. ªi ce este veºnic aici, actul salvãrii sau
rezultatul salvãrii? Evident cã rezultatul. În Evrei 6:2 citim despre
o “judecatã veºnicã”. Din aceasta înþelegem cã ceea ce este etern
este efectul judecãþii, ºi nu actul de a judeca. Acelaºi lucru îl
înþelegem în legãturã cu “rãscumpãrarea veºnicã”, de care se
vorbeºte în Evrei 9:12. Astfel cazul folosirii cuvântului “veºnic” în
expresia “foc veºnic”, ar avea o semnificaþie “fãrã sfârºit”, putând
înþelege cã acest foc va fi veºnic în efectele sale, rezultatele sale
fiind eterne, deoarece în realitate cei nedrepþi vor fi distruºi sau
exterminaþi ºi niciodatã nu vor putea fi eliberaþi din acest stadiu
(Obadia 15,16).

"VIERMELE" CARE "NU MOARE" ªI "FOCUL"
CARE “NU SE STINGE"
“Dacã mâna ta te face sã cazi în pãcat, tai-o; este mai bine pentru
tine sã intri ciung în viaþã, decât sã ai douã mâini ºi sã mergi în
gheenã, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare ºi
focul nu se stinge” (Marcu 9:43,44).
Acest pasaj este citat în mod frecvent de cei care cred în
nemurirea sufletului, ca o dovadã a chinului nesfârºit pentru cei
nedrepþi.
Termenii pe care Isus i-a folosit aici erau bine cunoscuþi de
ascultãtorii Sãi, ºi ei ºtiau exact ceea ce dorea El sã spunã. Înþelegeau
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cã El vorbea de o distrugere sau exterminare completã a pãcãtoºilor,
prin elementele distrugãtoare - focul ºi viermele. O reflectare simplã
asupra termenilor folosiþi de Isus ne conduce la aceastã concluzie.
Cuvântul “gheenã” este tradus aici din vocabularul grec
“Gheena”. Lexicologul Greenfield îl defineºte astfel: “Gheena,
valea Hinon, în sudul Ierusalimului, era cunoscutã ca loc unde se
celebra cultul lui Moloch ºi a fost apoi populatã cu toate felurile de
imoralitãþi ºi era un loc de depozitare a pieilor de animale ºi
cadavrelor tuturor rãufãcãtorilor. ªi pentru a se consuma aceste
necurãþii, pentru a evita ciuma, care ar fi rezultat cu siguranþã din
acumularea atâtor murdãrii, se menþinea un foc continuu”. ªi putem
adãuga: Ceea ce focul nu consuma era ros de viermi. Aceºti doi
agenþi de distrugere existau permanent ºi prin urmare distrugerea
cadavrelor lãsate aici era completã. Isus a indicat deci aceste scene
binecunoscute pentru acei cãrora le vorbea, pentru a-i face sã
înþeleagã distrugerea completã rezervatã în viitor, pãcãtoºilor.
În versetele la care ne-am referit, Hristos nu vorbeºte de duhuri
sau spirite fãrã corpuri, conºtiente ºi nemuritoare (lucruri care de
altfel nu existã), aruncate în foc, ci de persoane concrete... “Cãci
este spre folosul tãu”, spune El, “sã piarã unul din mãdularele tale
ºi sã nu-þi fie aruncat tot trupul în gheenã” (Mat. 5:19). Aceasta
anuleazã ideea popularã cã “sufletul fãrã corp” al pãcãtosului este
aruncat în iad, cu ocazia morþii.
Aceste cuvinte ale lui Hristos, referitoare la pedepsirea viitoare
a pãcãtoºilor, se bazeazã evident pe un fragment binecunoscut din
Scripturã, pentru cei care-L ascultau: “ªi când vor ieºi vor vedea
trupurile moarte ale oamenilor care s-au rãzvrãtit împotriva Mea,
cãci viermele lor nu va muri ºi focul lor nu se va stinge; ºi vor fi o
pricinã de groazã pentru orice fãpturã” Isaia 66:24. Aceasta se va
verifica doar dupã mia de ani, când vor trebui fãcute “ceruri noi ºi
un pãmânt nou” (vers. 22). Va avea deci loc învierea pãcãtoºilor
(Apocalipsa 20:5,6), numitã “învierea pentru judecatã” (Ioan 5:29).
Atunci va fi aplicatã asupra lor judecata. Pãcãtoºii sunt deci pãstraþi
“ca sã fie pedepsiþi în ziua judecãþii” (2 Petru 2:9). Va cãdea atunci
foc din cer ºi îi va mistui (Apocalipsa 20:9). Aceasta va fi “moartea
a doua” (vers. 14) ºi distrugerea finalã (definitivã) a pãcãtoºilor.
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Atunci Dumnezeu va face “sã piarã ºi sufletul ºi trupul în gheenã”
(Mat.10:28) ale tuturor celor ce au abuzat de bunãtatea Sa.
“Sufletul” care este viaþa, va dispare primul, apoi corpul. Nu vor
exista suflete fãrã corpuri, arzând la nesfârºit.
“Dar”, întreabã unii, “cum se înþelege expresia focul care nu se
va stinge”? Aceste cuvinte sunt traduse din greacã “pur asbeston”,
care înseamnã “foc neconsumabil” (Vezi Marcu 9:43). Biblic, “foc
neconsumabil” nu este un foc ce arde fãrã sã se stingã, ci un foc ce
nu se stinge înainte de a-ºi termina lucrarea distrugãtoare. Întâlnim
în Biblie, diferite referiri la foc ce nu se stinge, care, totuºi s-a stins
când s-a consumat materia ce o cuprindea: “Spune pãdurii de la
miazãzi: Ascultã cuvântul Domnului! Aºa vorbeºte Domnul,
Dumnezeu: ‘Iatã voi aprinde un foc în tine, care va mistui orice
copac verde ºi orice copac uscat: nimeni nu va putea stinge flacãra
aprinsã ºi totul va fi ars de ea, de la miazãzi pânã la miazãnoapte.
ªi orice fãpturã va vedea cã Eu Domnul l-am aprins ºi nu se va
stinge nicidecum’ ” (Ezechiel 20:47-48).
“Domnul þine un praznic în Boþra, ºi un mare mãcel este în þara
Edomului... Pâraiele Edomului se vor preface în smoalã ºi pulberea
lor în pucioasã; da, þara lui va fi o smoalã care arde. Nu se va stinge
nici zi, nici noapte ºi fumul lui se va înãlþa în veci. Din veac în veac
va fi pustiit ºi nimeni nu va trece prin el din veci în veci” (Isaia
34:6-10).
Avem încã un exemplu mai adecvat: distrugerea Ierusalimului
prezisã de Domnul prin profetul Ieremia: “Dar dacã nu veþi asculta
când vã poruncesc sã sfinþiþi ziua Sabatului, sã nu duceþi nici o
povarã ºi sã n-o aduceþi înãuntru pe porþile Ierusalimului, în ziua
Sabatului, atunci voi aprinde un foc la porþile cetãþii, care va arde
casele cele mari ale Ierusalimului ºi nu se va stinge” (Ier. 17:27).
Versiunea a 7-a (Septuaginta), foloseºte aici aceeaºi expresie ca în
Marcu 9:43 - “pur asbeston”. Acest “foc care nu se stinge” s-a stins
totuºi dupã ce cetatea a fost distrusã. Împlinirea acestei pãrþi a
prezicerii contra Ierusalimului este descrisã astfel în altã parte a
Scripturii: “Au ars casa lui Dumnezeu, au dãrâmat zidurile
Ierusalimului ºi au pus foc tuturor caselor lui ºi au nimicit toate
lucrurile scumpe... ca sã se împlineascã cuvântul Domnului rostit
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prin gura lui Ieremia; pânã ce þara ºi-a þinut Sabatele ei ºi s-a odihnit
tot timpul cât a fost pustiitã, pânã la împlinirea celor 70 de ani” (2
Cor. 36:19-21).
“Pur asbeston” este un foc ce nu se stinge înainte de a se consuma
totul (pânã ce totul se reduce la cenuºã).

DEFINIÞII ALE
“SPIRITULUI" ªI "SUFLETULUI"
SPIRITUL
Cuvântul “spirit” (în ebraicã “nechama” sau “ruah”, ºi în greacã
“pneuma”) este folosit în Biblie cu diferite semnificaþii cum ar fi:
Totalitatea facultãþilor morale ºi intelectuale, cum ar fi
caracter, înþelegere, gândire etc.:
Num. 5:13-14; Iov. 20:3; Psalmii 51:10; Proverbele 17:27; Isaia
19:14; 29:10,24; Ezechiel 11:5; Osea 4:12; Þefania 3:9; Zaharia
12:1; Luca 1:17; 2:40; 1 Cor. 2:11-12; 4:21; 5:3; 2 Cor. 4:13; 12:18;
Efeseni 4:23; Fil. 1:27; 2 Timotei 1:7; Iacov 3:16.
Curaj sau energie:
Gen. 45:27; Judec. 15:19; 1 Regi 10:5,6; 1 Samuel 30:12; Iov
17:1; Psalmi 143:7.
Respiraþie:
Iov 14:10; 34:14,15; Eclesiastul 3:19-21; 12:7; Psalmi 146:4;
Luca 8:55; Iacov 2:26; Apocalipsa 11:11.
Principiu vital sau viaþã:
Iov 10:12; 12:10; Psalmi 31:5.15; Luca 8:55; 1 Cor. 5:5; Iacov
2:26; Apocalipsa 13:15.
Putere divinã:
Gen. 1:2; Numeri 11:25; Isaia 44:3; 61:1; Fapte 11:15,16; 1 Cor.
6:19
Înger:
2 Cronici 18:18-20; Iov. 4:15-16; Fapte 8:26,29; Evrei 1:13,14
În nici un caz însã “spirit” nu înseamnã “fiinþã abstractã ºi
nemuritoare ce continuã sã trãiascã în stare de conºtienþã, în afara
corpului, dupã moartea acestuia. “Spirit” în acest sens nu existã.
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SUFLETUL
Cuvântul “suflet” (în ebraicã “nefech” ºi în greacã “psike”) are
de multe ori în Biblie sensul de “persoanã” sau “creaturã”.
Biblic, omul poate genera suflete (Ex. 1:5); sufletul are sânge
ce poate fi vãrsat (Geneza 9:5; Ieremia 2:34); poate fi þinut în braþe
ºi aruncat (din braþe) (Ezechiel 13:20); poate mânca ºi bea (Lev.
17:12; Luca 12:19); poate slãbi ºi se poate îngrãºa (Psalmi 106:15;
Proverbele 11:25); se poate omorî (Ezechiel 13:19); poate fi
ºtrangulat (Iov 7:15); la moarte “sufletul se apropie de groapã”
(Iov 33:22). “Este vreun om care sã poatã trãi ºi sã nu vadã moartea,
care sã poatã sã-ºi scape sufletul din locuinþa morþilor?” (Psalmi
89:48).
De multe ori “sufletul” este de asemenea folosit în Biblie în
sensul de “principiu vital” sau “viaþã” prezentã sau viitoare, astfel
cã traducerile biblice folosesc de multe ori termenii “suflet” ºi
“viaþã” în mod indiferent, conform exemplului urmãtor:
În versiunea J. Almeida, de exemplu, citim: “sufletul trupului
este în sânge” (Leviticul 17:11), în timp ce versiunea Matos Soares
în acelaºi pasaj scrie: “viaþa trupului este în sânge”. “ªi pe când îºi
dãdea ea sufletul, cãci trãgea sã moarã...” (Gen. 35:18 - Alemeida).
Moffatt, la rândul sãu, traduce: “Viaþa a pãrãsit-o, cãci a murit...”
“... sufletul copilului s-a întors în el ºi a înviat” (1 Regi 17:22 Almeida). În versiunea Moffat, citim acelaºi pasaj dupã cum
urmeazã: “Viaþa copilului s-a întors în el ºi a reînviat”.
“ªi ce ar folosi unui om sã câºtige toatã lumea, dacã ºi-ar pierde
sufletul? sau ce ar da un om pentru sufletul sãu?” (Marcu 16:26 Almeida). Acelaºi verset în trad. Brasiliera: “Ce ar folosi unui om
sã câºtige toatã lumea, dacã ºi-ar pierde viaþa? Sau ce ar da un om
în schimbul vieþii sale?”
“Nu vã tulburaþi, cãci sufletul lui este în el” (Faptele 20:10 Almeida). H.Rohden traduce astfel acest verset: “Nu vã tulburaþi;
încã are viaþã”.
(Acestea sunt versiuni ale Bibliei în limba portughezã).
Uneori “suflet” este folosit în Biblie în acelaºi sens cu “inima”
sau centrul sentimentelor, emoþiilor, afecþiunilor, voinþelor etc. Vezi
exemple în Leviticul 16:29; Num. 21:4; Deuteronom 11:18; Iosua
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23:13; 1 Samuel 18:1; 1 Cronici 22:19; Marcu 12:30; Fapte 4:32;
Filipeni 1:27.
În ziua de astãzi se obiºnuieºte sã se spunã: “persoana mea” în
loc de “eu”, “persoana ta” în loc de “tu”. Tot astfel, în timpurile
biblice se obiºnuia sã se spunã “sufletul meu” pentru “eu”, “sufletul
tãu”, pentru “tu”, “sufletul sãu” pentru “el”. Examinaþi urmãtoarele
exemple în acest sens:
“Fã-mi o mâncare cum îmi place mie ºi adu-mi s-o mãnânc, ca
sã te binecuvânteze sufletul meu înainte de a muri” (Gen. 27:4).
“...cãci nu este pâine, nici apã ºi ni s-a scârbit sufletul de aceastã
hranã proastã”. “Acum mi s-a uscat sufletul: nu mai este nimic!
Ochii noºtri nu vãd decât mana aceasta” (Numeri 21:5; 11:6).
“Este vreun om care sã poatã trãi ºi sã nu vadã moartea, care sã
poatã sã-ºi scape sufletul din locuinþa morþilor?” (Psalmi 89:48).
“ªi voi zice sufletului meu: “Suflete, ai multe bunãtãþi, strânse
pentru mulþi ani; odihneºte-te, mãnâncã, bea ºi veseleºte-te” (Luca
12:19). “Cãci nu vei lãsa sufletul meu în locuinþa morþilor, nu vei
îngãdui ca prea iubitul tãu sã vadã putrezirea” (Psalmi 16:10; Fap.
2:27).
A spune “pentru ca sufletul meu sã te binecuvânteze” este acelaºi
lucru cu a spune “pentru ca eu sã te binecuvântez”; “sufletul nostru
s-a sãturat de aceastã hranã” este acelaºi lucru cu “ne-am sãturat
de aceastã hranã”; sufletul omului care merge spre mormânt este
însãºi omul etc.
Cine poate contrazice aceasta? Cine nu înþelege un lucru atât de
simplu ºi explicit?
În Numeri 9:6-7, în originalul ebraic, se vorbeºte despre câþiva
care erau necuraþi pentru cã se atinseserã de un suflet (evreieºte
“nefech”), adicã de om mort. Sufletul unui om, în limbaj biblic
poate fi deci însuºi omul.
Niciodatã totuºi în Biblie “suflet” nu înseamnã “o fiinþã
imaterialã, conºtientã, nemuritoare ºi separatã de corp dupã moarte”.
Omul nu posedã aceastã entitate. Acest lucru nu existã. Este o simplã
himerã. Nu poate fi prezentat nici un singur verset biblic în care
cuvântul “suflet” sã fie folosit în acest sens.
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FIINÞE - SPIRITE
Prin Sfintele Scripturi putem înþelege clar cã, în afarã de aceastã
lume, existã de asemeni altele, care sunt tot la fel populate. Fiinþe
vii existã nu doar pe acest glob, ci în tot universul. Existenþa de
fiinþe extraterestre a fost întotdeauna recunoscutã de toate popoarele
ºi mai este încã astãzi. ªi aceasta se datoreazã manifestãrilor acestor
fiinþe faþã de oameni.
Existã totuºi multe superstiþii ºi idei eronate în legãturã cu aceste
fiinþe spirite. Mulþi cred cã un spirit este o fabulaþie ºi nimic mai
mult. Dacã ar fi fost aºa nu ar fi fost posibil ca fiinþele spirite sã se
manifeste cu dovezi vizibile ºi evidente ale existenþei lor reale,
cum se întâmplã în realitate.
Îngeri
Se crede de asemenea cã “duhurile slujitoare trimise sã
îndeplineascã o slujbã pentru cei ce vor moºteni mântuirea” (Ev.
1:14), spiritele acestea pe care Tatãl le numeºte “îngeri” (vers. 13),
ar fi spiritele morþilor. Dar Biblia ne spune cã existau îngeri înainte
ca vreo fiinþã umanã sã fi murit. Când primii noºtri pãrinþi, din cauza
neascultãrii, au fost alungaþi din Eden, Dumnezeu a aºezat heruvimi
la poarta grãdinii pentru a pãzi drumul spre pomul vieþii (Gen. 3:24).
ªi când Dumnezeu a pus temeliile pãmântului, toþi fiii lui Dumnezeu
scoteau strigãte de bucurie (Iov. 38:4-7). Pânã aici putem vedea cã
îngerii nu sunt spiritele persoanelor moarte, ci fiinþe create cu natura
pe care o posedã. Niciodatã nu s-au încarnat în oameni. Încarnare
sau reîncarnare nu existã. Biblia ne spune de asemenea cã îngerii
sunt superiori oamenilor (Psalmi 8:5; Evrei 2:7). Iatã aici o altã dovadã
cã îngerii nu sunt spirite care au pãrãsit trupul.
Credinþa cã îngerii au naturã abstractã face parte din mulþimea
minciunilor satanice în privinþa sufletului: nemurirea sufletului,
starea conºtientã a morþilor, chinul veºnic etc. Sunt mulþi care au
ºtiut sã se apere de aceste înºelãtorii, dar nu sunt complet liberi de
acest ansamblu de minciuni, deoarece, prin influenþa credinþei
populare, cred cã îngerii sunt imateriali ºi cã tot la fel ar fi ºi corpurile
spirituale (1 Cor. 15:44) ale sfinþilor înviaþi.

40

Îngerii sau fiinþele spirituale nu sunt abstracþi, cum se presupune
în general. Sunt în întregime concreþi ºi tangibili. Aceasta însã nu
doreºte sã spunã cã au corpuri de naturã umanã coruptibilã (Luca
24:37,39). Sunt constituiþi dintr-o altã substanþã, glorioasã.
Satan este un înger. Înainte de cãderea sa, când era încã în cer,
poziþia sa era de “heruvim ocrotitor” (Ezechiel 28:16). El, totuºi,
în nici un caz nu este imaterial, ci este concret. Aceasta o vedem
din descrierea ce i se face în continuare: “Stãteai în grãdina Eden,
grãdina lui Dumnezeu ºi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe:
cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu
safir, cu rubin, cu smaragd, ºi cu aur; timpanele ºi flautele erau în
slujba ta, pregãtite pentru ziua când ai fost fãcut.” (Ezechiel 28:13)
Cã îngerii sunt fiinþe fizice, vedem de asemeni prin faptul cã ei
mãnâncã alimente (Gen. 18:8). Mana este numitã de asemeni
“pâinea îngerilor” (Psalmi 78:25). Drepþii înviaþi vor fi la fel ca
îngerii (Luca 20:36) ºi în împãrãþia lui Dumnezeu de asemeni vor
mânca ºi vor bea. “Vã spun”, le-a zis Isus, “cã de acum încolo nu
voi mai bea din acest rod al viþei, pânã în ziua când îl voi bea cu voi
nou în Împãrãþia Tatãlui Meu” (Matei 26:29). “Celui ce va birui”,
este fãgãduinþa Salvatorului, “îi voi da sã mãnânce din pomul vieþii
care este în raiul lui Dumnezeu” (Apocalipsa 2:7), care dã “rod în
fiecare lunã” (Apocalipsa 22:2). Vezi de asemenea Ezechiel 47:12.
Fiinþele spirite sunt în mod normal invizibile ochilor umani.
Omului, pãcãtos fiind, nu-i este dat sã vadã îngerii pentru cã este
incapabil de a suporta gloria lor. Dar faptul cã nu putem vedea nu
înseamnã cã nu existã; cu atât mai puþin nu înseamnã cã sunt
imateriali. Invizibilitatea unui lucru nu dovedeºte inexistenþa sa fizicã.
Dacã Dumnezeu ar deschide ochii noºtri, orbiþi din cauza
pãcatului, atunci am vedea îngerii în jurul nostru, aºa cum “Domnul
a deschis ochii lui Balaam ºi el a vãzut pe îngerul Domnului”
(Numeri 22:31).
Un înger, pentru a deveni vizibil, nu se materializeazã deoarece
nu este necesar, cãci deja este material. Nu suferã nici o
transformare. Cei care sufãr transformare sunt ochii omeneºti.
Închiºi nu pot vedea îngerii, dar când sunt deschiºi vor vedea, aºa
cum s-a întâmplat în cazul lui Balaam.
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Un alt caz tipic pe care îl vom explica, îl întâlnim în relatarea
încercuirii cetãþii în scopul capturãrii profetului Elisei, de cãtre
sirieni. Siria era în rãzboi cu Israel ºi profetul, prin descoperire
divinã, fãcea ca regele lui Israel sã ºtie planurile sirienilor. Regele
Siriei a crezut cã era trãdat de unul dintre ai sãi ºi, fãcând o cercetare,
unul din slujitori i-a spus: “Nimeni împãrate, domnul meu, dar
proorocul Elisei, care este în Israel, spune împãratului lui Israel
cuvintele pe care le rosteºti în odaia ta de culcare”. Atunci împãratul
a zis: “Duceþi-vã ºi vedeþi unde este, ca sã trimit sã-l prindã. I s-a
spus cã este în Dotan. A trimis acolo cai, care ºi o oaste puternicã.
Au ajuns noaptea ºi au înconjurat cetatea cu cai ºi care. ªi slujitorul
a zis omului lui Dumnezeu: Ah, domnul meu, cum vom face? El a
rãspuns: Nu te teme cãci mai mulþi sunt cei cu noi, decât cu ei.
Elisei s-a rugat ºi a zis: Doamne, deschide-i ochii sã vadã. ªi Domnul
a deschis ochii slujitorului care a vãzut muntele plin de cai ºi de
care de foc împrejurul lui Elisei” (2 Regi 6:13-17).
Domnul permite de multe ori ca îngerii sã se prezinte în mod
vizibil oamenilor în scopul de a-i instrui. Aºa a fost când Dumnezeu
a trimis un înger la profetul Daniel, pentru a-l anunþa cu privire la
ceea ce avea sã se întâmple în viitor: “Am ridicat ochii, m-am uitat
ºi iatã cã acolo stãtea un om îmbrãcat în haine de in ºi încins la
mijloc cu un brâu de aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatrã de
hrisolit, faþa îi strãlucea ca fulgerul ºi ochii îi erau niºte flãcãri ca
de foc dar braþele ºi picioarele semãnau cu niºte aramã lustruitã ºi
glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulþimi. Eu, Daniel, am vãzut
singur vedenia; dar oamenii care erau cu mine n-au vãzut-o; totuºi
au fost apucaþi de o mare spaimã, ºi au luat-o la fugã ca sã se
ascundã! Eu am rãmas singur, ºi am vãzut aceastã mare vedenie.
Puterile m-au lãsat, culoarea mi s-a schimbat, faþa mi s-a sluþit, ºi
am pierdut orice vlagã. Am auzit glasul cuvintelor lui; ºi pe când
auzeam glasul cuvintelor lui, am cãzut leºinat cu faþa la pãmânt”.
(Daniel 10:5-9).
Gãrzilor romane, care pãzeau corpul lui Isus, li s-a arãtat un
înger, care a rostogolit piatra de la mormântul în care zãcea
Salvatorul. Acest mesager ceresc este descris astfel: “ªi iatã cã s-a
fãcut un mare cutremur de pãmânt; cãci un înger al Domnului s-a
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pogorât din cer, a venit ºi a prãvãlit piatra de la uºa mormântului ºi
a ºezut pe ea. Înfãþiºarea lui era ca fulgerul ºi îmbrãcãmintea lui
albã ca zãpada. Strãjerii au tremurat de frica lui ºi au rãmas ca niºte
morþi”. (Matei 28:2-4).
Aceste descrieri ar fi improprii dacã îngerii ar fi fost fiinþe
abstracte. Alte cazuri de apariþie a îngerilor sunt înregistrate în
Numeri 22:22-31; Judec. 13:3; 2 Samuel 24:16-17.
De multe ori îngerii s-au prezentat oamenilor în formã umanã.
Pavel scrie cã “unii au gãzduit, fãrã sã ºtie pe îngeri”(Ev. 13:2).
Trei îngeri s-au arãtat odatã lui Avraam. Acesta i-a adãpostit, le-a
oferit mâncare ºi citim cã “au mâncat” (Gen. 18:2-9). Înainte de
distrugerea Sodomei ºi Gomorei de asemeni lui Lot i s-au arãtat
doi îngeri. Lot, gândind cã sunt oameni ca ºi el i-a întâmpinat ºi
le-a zis: “Domnii mei, intraþi vã rog în casa robului vostru, ca sã
rãmâneþi peste noapte în ea ºi splãlaþi-vã picioarele; mâine vã veþi
scula de dimineaþã ºi vã veþi vedea de drum”. “Nu”, au rãspuns ei,
“ci vom petrece noaptea în uliþã”. Dar Lot a stãruit de ei pânã au
venit ºi au intrat în casa lui. Le-a pregãtit o cinã, a pus sã coacã
azimi ºi au mâncat” (Gen. 19:1-3). Odatã “pe când Iosua era lângã
Ierihon, a ridicat ochii ºi s-a uitat. ªi iatã cã un om stãtea în picioare
înaintea lui, cu sabia scoasã din teacã în mânã. Iosua s-a dus spre
el, ºi i-a zis: “Eºti dintre ai noºtri sau dintre vrãjmaºii noºtri?” El a
rãspuns: “Nu, ci Eu sunt Cãpetenia oºtirii Domnului, ºi acum am
venit”. Iosus s-a aruncat cu faþa la pãmânt, s-a închinat ºi I-a zis:
“Ce spune Domnul meu robului Sãu?” ªi Cãpetenia oºtirii Domnului
a zis lui Iosus: “Scoate-þi încãlþãmintea din picioare, cãci locul pe
care stai este sfânt”. ªi Iosua a fãcut aºa”. (Iosua 5:13-15)
Biblia ne vorbeºte de douã clase de îngeri: buni ºi rãi. A existat
o rãscoalã contra autoritãþii lui Dumnezeu ºi rebelul numit Satan,
“a fost aruncat la pãmânt ºi împreunã cu el au fost aruncaþi ºi îngerii
lui” (Apocalipsa 12:7-8). “Dumnezeu nu a cruþat pe îngerii care au
pãcãtuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraþi în întuneric,
legaþi cu lanþuri ºi pãstraþi pentru judecatã” (2 Petru 2:4). “Adâncul”
în care au fost aruncaþi este închisoarea sa pe acest pãmânt. Nu
sunt în suferinþã, dar sunt pãstraþi pentru judecatã, când îºi vor primi
pedeapsa meritatã. Apostolul Iuda, vorbeºte despre aceasta: “El a
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pãstrat pentru judecata zilei celei mari, puºi în lanþuri veºnice, în
întuneric, pe îngerii care nu ºi-au pãstrat vrednicia, ci ºi-au pãrãsit
locuinþa”. Iuda 6.
Îngerii sunt superiori oamenilor în înþelepciune, putere ºi glorie
(2 Petru 2:11). Atât cei buni, cât ºi cei rãi, sunt dotaþi cu o putere ce
se numeºte “spirit” ºi prin aceastã putere lucreazã în fiii oamenilor.
Biblia vorbeºte despre “spirite de demoni” (Apocalipsa 16:14). De
aici se înþelege cã demonii, sau îngerii cãzuþi, posedã spirite. Îngerii
pot de asemenea, prin spiritul pe care îl posedã, sã influenþeze pe
oameni la a gândi, a vorbi ºi a acþiona. Un exemplu în acest sens
întâlnim în 1 Regi 22:20-22: “ªi Domnul a zis: ‘Cine va amãgi pe
Ahab, ca sã se suie la Ramot din Galaad ºi sã piarã acolo?’ ªi au
rãspuns unul într-un fel, altul într-altul. ªi un duh a venit ºi s-a
înfãþiºat înaintea Domnului, ºi a zis: ‘Eu îl voi amãgi’. Domnul i-a
zis: ‘Cum?’ ‘Voi ieºi’, a rãspuns el, ‘ºi voi fi un duh de minciunã în
gura tuturor proorocilor lui’. Domnul a zis: Îl vei amãgi, ºi-þi vei
ajunge þinta; ieºi ºi fã aºa!’ ”
Când demonul, prin intermediul spiritului, lucreazã într-o
oarecare persoanã, acesta va deveni posedat sau demonizat. Isus,
când era în lume, a vindecat “mulþi demonizaþi” (Mat. 8:16), dând
afarã demonii din ei sau spiritele demonilor. Citim cã “În sinagogã
se afla un om, care avea un duh de drac necurat ºi care a strigat cu
glas tare: Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai
venit sã ne prãpãdeºti? Te ºtiu cine eºti: Sfântul lui Dumnezeu”.
Isus l-a certat ºi i-a zis: “Taci, ºi ieºi afarã din omul acesta!” ªi
dracul, dupã ce l-a trântit jos, în mijlocul adunãrii, a ieºit afarã din
el, fãrã sã-i facã vreun rãu”. (Luca 4:33-35).
Motivul pentru care îngerii sunt numiþi “spirite” se explicã prin
figura de stil numitã “sinecdocã”. Se spune de exemplu, dupã acest
stil, “100 acoperiºuri” pentru “100 case”, “oraº de 200.000 suflete”
în loc de “oraº de 200.000 locuitori”, “o velã” în sensul de “barcã
cu velã” etc. În Sfânta Scripturã apare de asemeni aceastã figurã de
stil ºi altele asemãnãtoare. Urmaºii lui Hristos sunt numiþi de
exemplu: “sarea pãmântului” sau “lumina lumii” (Matei 5:13-14),
termeni care sunt folosiþi simbolic pentru a descrie cunoºtinþa,
atitudinea, comportamentul, faptele, etc. creºtinilor. Un alt exemplu:
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“Cuvintele pe care Eu vi le-am spus”, a zis Isus, “sunt duh ºi viaþã”
(Ioan 6:63). Însoþite de puterea Spiritului Sfânt, cuvintele lui Hristos
transformã caracterul omului, pregãtindu-l pentru viaþa veºnicã. În
acest sens sunt duh ºi viaþã. Totuºi în sine însele, literal, nu sunt.
Îngerii la rândul lor sunt numiþi “spirite” în loc de fiinþe dotate cu
spiritualitate. Va fi totuºi impropriu ca cineva sã creadã cã îngerii sunt
spirite în mod literal ºi prin urmare, abstracte, cum va fi de asemeni
impropriu sã considerãm creºtinii ca fiind în mod literal sare sau luminã.
Hristos
Despre Hristos este scris cã El a fost fãcut “un duh dãtãtor de
viaþã” (1 Cor. 15:45). Apostolul Ioan care L-a vãzut în viziune,
L-a descris ca fiind o fiinþã personalã, concretã: “ªi în mijlocul
celor ºapte sfeºnice pe cineva, care semãna cu Fiul omului, îmbrãcat
cu o hainã lungã pânã la picioare, ºi încins la piept cu un brâu de
aur. Capul ºi pãrul Lui erau albe ca lâna albã, ca zãpada; ochii Lui
erau ca para focului; picioarele Lui erau ca arama aprinsã ºi arsã
într-un cuptor; ºi glasul Lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna
dreaptã þinea ºapte stele. Din gura Lui ieºea o sabie ascuþitã cu
douã tãiºuri ºi faþa Lui era ca soarele, când strãluceºte în toatã
puterea lui”. (Apocalipsa 1:13-16)
Tatãl
Dumnezeu Tatãl de asemeni este Duh (Ioan 4:24) ºi totuºi este
o fiinþã personalã, fizicã, nu doar pentru cã Hristos este “întipãrirea
Fiinþei Lui” (Evrei 1:3), dar de asemeni pentru cã Tatãl este descris
astfel (Dan. 7:9).
“Sufletul” ºi “duhul” oamenilor
Cum am demonstrat deja în paginile anterioare, Scriptura
foloseºte frecvent termenul “suflet” ca sinonim pentru om sau
creaturã. Aceasta se datoreazã faptului cã omul luat ca întreg este
dotat cu un suflet, un principiu de viaþã. Avem deci, aici acelaºi caz
de sinecdocã. Existã de asemenea câteva cazuri în care Biblia, prin

45

aceeaºi figurã de stil, foloseºtetermenul “spirite” ca sinonim pentru
“oameni”.
Cu aceastã ocazie considerãm necesar de menþionat cã în Biblie
uneori existã echivalenþã între “suflet” ºi “spirit” când aceºti termeni
sunt folosiþi pentru a semnifica “viaþã”. În alte sensuri totuºi Biblia
face distincþie între unul ºi altul. Pavel zice cã Cuvântul lui Dumnezeu
“pãtrunde pânã acolo cã desparte sufletul ºi duhul” (Ev. 4:12). ªi
pentru ca sufletul sã fie separat de duh trebuie ca cele douã sã fie
douã lucruri diferite. În alt loc apostolul sfãtuieºte pe creºtini astfel:
“Dumnezeul pãcii sã vã sfinþeascã, El însuºi pe deplin; ºi duhul vostru
ºi sufletul vostru ºi trupul vostru sã fie pãzite întregi, fãrã prihanã, la
venirea Domnului nostru Isus Hristos” (1 Tesaloniceni 5:23). “Duhul”
este aici “conºtienþa, gândirea” etc. ºi “sufletul” este “senzitivul,
emoþionalul” etc.
În greacã sufletul este “psike” ºi “duhul” este “pneuma”. Apostolul
Pavel vorbeºte de corpul nostru actual cu sensul de “corp firesc”
(soma pneumatikon) - 1 Cor. 15:44. Dacã deci, nu existã nici o
distincþie între suflet ºi duh, de asemeni nu existã nici o distincþie
între corpul firesc ºi corpul spiritual. În 1 Corinteni 2:14-15 întâlnim
aceastã distincþie: “Dar omul firesc (psikikos) nu înþelege lucrurile
Duhului lui Dumnezeu... Omul duhovnicesc dimpotrivã poate sã
judece (discerne) totul...” În Iuda 19 existã un alt exemplu.

NECROMANÞIA ANTICÃ ªI MODERNÃ
De când Satan a lansat în Eden marea minciunã de nemurire a
sufletului - “Hotãrât cã nu veþi muri”- el a cãutat sã susþinã aceastã
falsitate, fãcând sã se arate locuitorilor pãmântului, îngeri cãzuþi
(demoni) în forma persoanelor moarte, pentru a-i face sã creadã cã
în cazul omului la moarte, în realitate se desprinde un “duh”
nemuritor care supravieþuieºte corpului în stadiu de conºtienþã.
Demonii au putere de a reproduce cu exactitate aspectul, gesturile,
expresiile, tonul vocii etc. Contrafacerea este perfectã. Trimiºi de
Satan ei se manifestã celor vii înãlþaþi în “duhurile” sau “spiritele”
fãrã corp ale rudelor sau prietenilor care au coborât în mormânt.
Pretind a fi fericiþi în bucuria cerului ºi spun cã sunt trimiºi pe
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pãmânt ca “duhuri slujitoare trimise sã slujeascã în favoarea acelora
care vor moºteni salvarea”. Cunosc cu precizie trecutul celor vii,
în toate detaliile sale ºi pot sã le relateze toate incidentele din viaþã,
de la început. Nici un mister nu existã pentru ei în acest sens.
Pretind a nutri un profund interes pentru bunãstarea lor ºi spun cã
sunt împuterniciþi pentru a veni la ei, a-i lumina, a le aduce
mângâiere în ore amare. De multe ori le dau sfaturi bune ºi îi
avertizeazã împotriva rãului. Astfel câºtigã încrederea celor cu care
comunicã ºi în continuare îi învaþã lucruri care stau în contrazicere
directã cu Cuvântul lui Dumnezeu, conducându-i în acest fel spre
pierzare. Aceste duhuri înºelãtoare pun de-o parte Legea lui
Dumnezeu, dispreþuind Spiritul harului, au în vedere profanarea
sângelui legãmântului, desconsiderã mijlocirea Mântuitorului
nostru în sanctuarul din cer ºi neagã divinitatea lui Hristos. Nu fac
nici o distincþie între drept ºi nedrept, între curat ºi necurat, între
sfânt ºi profan.
Necromanþia ºi vrãjitoria din trecut ºi toate formele de sacrilegiu
ºi idolatrie care, din timpuri îndepãrtate s-au rãspândit între naþiunile
pãmântului, se învârteau în jurul comunicãrii cu demonii
personificaþi în rudele sau prietenii morþi. Acei care se integrau în
aceastã practicã pretindeau a fi instruiþi ºi iluminaþi de spiritele
persoanelor moarte. Dumnezeii pãgâni erau pretinsele spirite ale
eroilor care erau morþi. În concluzie religia pãgânilor era ºi este ºi
astãzi, cultul morþilor. Aceasta putem sã o consemnãm prin Sfânta
Scripturã. Este scris cã moabitele “au poftit poporul la jertfele
dumnezeilor lor ºi poporul a mâncat ºi s-a închinat pânã la pãmânt
înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a alipit de Baal-Peor...” (Num.
25:1-3). Aceºti dumnezei erau în mod just morþi, deoarece
psalmistul, referindu-se la acea experienþã a israeliþilor, zice: “Ei
s-au alipit de Baal-Peor ºi au mâncat vite jertfite morþilor” (Psalmi
106:28). Israel participase la sacrificiile oferite “morþilor” care
erau “dumnezeii” pãgânilor. Biblia declarã cultul morþilor ca fiind
cultul demonilor. “Dimpotrivã, eu zic cã jertfesc Neamurilor,
jertfesc dracilor, ºi nu lui Dumnezeu. ªi eu nu vreau ca voi sã fiþi în
împãrtãºire cu dracii” (1 Cor. 10:20). Presupunând a sluji cultului
morþilor, slujesc în realitate demonilor.
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Israeliþilor Dumnezeu interzisese în mod categoric a sluji
morþilor sau a-i consulta. Citim aceasta în diferite pãrþi ale Bibliei.
ªi neascultarea de aceastã interdicþie era pedepsitã cu moartea. Atât
de insuportabilã era pentru ochii lui Dumnezeu aceastã practicã
idolatrã! Profetul Isaia a scris: “Dacã vi se zice însã: “Întrebaþi pe
cei ce cheamã morþii ºi pe cei ce spun viitorul, care ºoptesc ºi
bolborosesc, rãspundeþi: “Nu va întreba oare un popor pe
Dumnezeul sãu? Va întreba el pe cei morþi pentru cei vii? La lege
ºi la mãrturie!” Cãci dacã nu vor vorbi aºa, nu vor mai rãsãri zorile
pentru poporul acesta”( Isaia 8:19-20). ªi citim în altã parte: “Dupã
ce vei intra în þara pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul tãu, sã nu te
înveþi sã faci dupã urâciunile neamurilor acelora. Sã nu fie la tine
nimeni care sã-ºi treacã pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care
sã aibã meºteºugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al
viitorului, de vrãjitor, de descântãtor, nimeni care sã întrebe pe cei
ce cheamã duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care sã întrebe pe
morþi. Cãci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea
Domnului; ºi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul,
Dumnezeul tãu, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu sã te þii în totul
totului tot numai de Domnul Dumnezeul tãu. Cãci neamurile acelea
pe care le vei izgoni, ascultã de cei ce citesc în stele ºi de ghicitori;
dar þie, Domnul Dumnezeul tãu, nu-þi îngãduie lucrul acesta.”
(Deuteronom 18:9-14). “Dar dacã un om sau o femeie cheamã duhul
unui mort, sau se îndeletniceºte cu ghicirea, sã fie pedepsiþi cu
moartea; sã-i ucideþi cu pietre: sângele lor sã cadã asupra lor”.
(Leviticul 20:27).
Aceastã veche idolatrie pãgânã a pãtruns de asemenea sub
numele de “cultul morþilor”, ºi “invocarea sfinþilor”, în prima
bisericã creºtinã ºi necromanþia ºi vrãjitoria din antichitate prin
porþile marii minciuni despre nemurirea sufletului, s-a introdus de
asemenea sub numele de “spiritism” între creºtini. Atât idolatria ºi
necromanþia anticã, cât ºi spiritismul modern, se concentreazã în
jurul pretinsei comunicãri cu morþii ºi se bazeazã pe minciuna
lansatã de Satan în Eden: ‘Hotãrât cã nu veþi muri”. Apariþia
spiritismului între creºtinii cunoscãtori este profeþitã în Biblie: “Dar
Duhul spune lãmurit cã în vremurile din urmã, unii se vor lepãda
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de credinþã, ca sã se alipeascã de duhuri înºelãtoare ºi de învãþãturile
dracilor.” (1 Timotei 4:1). Acþiunea de proporþii ºi marile minuni
ale lui Satan prin spiritism, vrãjitori ºi fãcãtori de minuni, apostolul
Pavel o declarã ca fiind unul din semnele apropierii venirii
Domnului. Existã astãzi mulþi fãuritori de minuni care nu-ºi zic
spiritiºti, dar a cãror putere prin care fac minunile, vine de la Satan.
Apostolul Ioan, vorbind despre puterea fãcãtoare de minuni care
avea sã aparã în ultimele zile, scrie: “Sãvârºea semne mari, pânã
acolo cã fãcea chiar sã se pogoare foc din cer pe pãmânt, în faþa
oamenilor. ªi amãgea pe locuitorii pãmântului prin semnele pe care
i se dãduse sã le facã în faþa fiarei. Ea a zis locuitorilor pãmântului
sã facã o icoanã fiarei, care avea rana de sabie ºi trãia.” (Apocalipsa
13:13-14). ªi Hristos rãspunzând la întrebarea ucenicilor: “Care
vor fi semnele venirii Tale la sfârºitul lumii?”, a spus printre alte
lucruri, urmãtoarele: “Cãci se vor scula Hristoºi mincinoºi ºi
prooroci mincinoºi; vor face semne mari ºi minuni, pânã acolo încât
sã înºele, dacã va fi cu putinþã, chiar ºi pe cei aleºi” (Matei 24:24).
Spiritismul face lucruri de admirat: zgomote care descoperã
anumitã inteligenþã - de exemplu: orice lovituri ºi imitãri de sunete;
miºcãri de obiecte, de asemenea cu semne de inteligenþã, ca: mese,
paturi, scaune, etc. - sunt mutate din locul lor, trântite la pãmânt,
împinse cu violenþã, etc., deschiderea ºi închiderea uºilor, folosirea
instrumentelor de muzicã, deschiderea unei case de bani bine
închisã, scrierea cu o panã sau cu un toc pe o hârtie, sau cu cretã pe
o tablã etc.; diferite activitãþi musculare, nervoase ºi spirituale de
mediumuri, independente de orice influenþã a altor fiinþe terestre,
urmate de a vorbi, a scrie, a predica, a citi, a filozofa ºi a profetiza;
apariþia braþului sau mâinii unui spirit sau a unei forme umane
complete; conversarea între persoane moarte; contact cu fiinþe
moarte ºi alte probe evidente ale existenþei lor; intervenþii
chirurgicale, mesaje de consolare, avizare de întâmplãri viitoare ºi
necunoscute care se confirmã mai târziu; reþete de remedii de bun
efect; avertizãri contra pericolelor etc. - toate acestea fãrã intervenþia
mâinilor sau inteligenþei umane.
Aceste fenomene notabile se realizeazã în prezenþa fiziologilor,
chimiºtilor, fizicienilor, matematicienilor, naturiºtilor ºi toþi aceºtia
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au confirmat cã, prin spiritism sunt acþionate minunate forþe
invizibile. Spiritismul numãrã astãzi mii de adepþi.
Spiritismul se îmbracã cu o manta de înþelepciune ºi sub forma
unei ºtiinþe înalte, a penetrat de asemenea în cercurile intelectualilor,
atrãgând multe persoane din toate ramurile (de cunoºtinþe). Mulþi
viziteazã centre spiritiste numai din simplã curiozitate ºi se
strãduiesc sã explice manifestãrile care se verificã aici, spunând cã
nu se trateazã alte lucruri, ci doar minciunã din partea mediumurilor.
Este adevãrat cã de multe ori au fost prezentate artificii înºelãtoare
cu manifestãri extraordinare. Dar au fost de asemeni multe
prezentãri evidente de putere supranaturalã. ªi când îndoielile se
prezintã, sunt conduºi sã le accepte ca manifestãri de mare putere
din partea lui Dumnezeu. Aºa se întâmplã cu mii ºi mii, din toate
clasele sociale ºi gradele de culturã, inclusiv ateii declaraþi cad în
înºelãtoria domnului întunericului. Sunt înºelaþi nu prin ceea ce
spiritismul pretinde cã face, ci prin ceea ce face în realitate. Aceasta
nu s-ar întâmpla dacã ar avea cunoºtinþã de preþioasele adevãruri
conþinute în Sfânta Scripturã, deoarece acestea le-ar servi ca scut
contra atacurilor mincinoase ale rãului.
Nu se poate nega cã spiritismul este darnic în privinþa caritãþii,
dar pentru aceasta nu înseamnã cã nu este satanic. Satan nu se
descoperã oamenilor aºa cum el este în realitate, deoarece dacã ar
face aceasta, nimeni nu ar fi prins în înºelãtoriile sale. Un mormânt
poate fi lucrat ºi frumos zugrãvit pe dinafarã ºi plin de “oasele
morþilor de orice fel de necurãþie” (Mat. 23:25-27) pe dinãuntru.
Tot astfel Satan poate sã foloseascã mantaua unor adevãruri,
introducând multe ºi periculoase minciuni. “ªi nu este de mirare
cãci chiar Satan se va preface într-un înger de luminã” (1 Cor. 11:14).
Isus a stabilit o regulã care ne dã posibilitatea sã discernem între
adevãr ºi rãtãcire, în materie de religie: “Dupã roadele lor îi veþi
cunoaºte” (Mat. 7:16).
ªi care sunt fructele spiritismului? Vicii distrugãtoare pentru
corp ºi suflet, crime de tot felul, adulter, sinucideri, demenþã, etc.
Spiritismul mai mult decât orice, este cel care umple spitalele.
Demonii, cu puterea lor, lucreazã în oameni, influenþându-i sã
practice tot felul de rele pentru distrugerea lor ºi a altora. În timpul
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lui Isus existau multe persoane posedate de demoni. Aceºtia fãceau
din captivii lor jucãrii în mâinile lor, suferind în multe feluri. Pe
mulþi demonizaþi. Isus îi vindeca (Mat. 8:16). Odatã “L-au
întâmpinat doi demonizaþi, care ieºeau din morminte. Erau aºa de
cumpliþi cã nimeni nu putea trece pe drumul acela” (Mat. 8:28).
Erau oameni cu mintea tulburatã, umblând goi, fãcând spume la
gurã ºi cu tãieturi pe corp. Nu era numai un demon care îi chinuia,
ci “mulþi”, o “legiune” (Marcu 5:9). Isus a dat afarã aceste spirite
de diavoli ºi le-a permis sã intre într-o turmã de porci care pãºteau
acolo; “ºi turma s-a repezit de pe râpã în mare” ºi s-au înecat. ªi
iatã cã cei doi oameni care fuseserã chinuiþi de legiunea de demoni,
s-au aºezat la picioarele lui Isus, îmbrãcaþi ºi întregi la minte” (vers.
15). Cu altã ocazie un om a adus pe fiul sãu la Isus, zicând: ‘Doamne,
ai milã de fiul meu care este lunatic ºi pãtimeºte rãu; de multe ori
cade în foc ºi de multe ori cade în apã”; “fiul meu este stãpânit de
un duh mut; oriunde îl apucã îl trânteºte la pãmânt. Copilul face
spume la gurã, scrâºneºte din dinþi ºi rãmâne þeapãn. M-am rugat
de ucenicii Tãi sã scoatã duhul, dar n-au putut”. “O neam
necredincios”, le-a zis Isus. “Pânã când voi fi cu voi? Pânã când vã
voi suferi? Aduceþi-l la Mine”. L-au adus la El. ªi, cum a vãzut
copilul pe Isus, duhul l-a scuturat cu putere; copilul a cãzut la pãmânt
ºi se zvârcolea fãcând spumã la gurã… Când a vãzut Isus cã norodul
vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat ºi i-a zis: “Duh
mut ºi surd, îþi poruncesc sã ieºi afarã din copilul acesta ºi sã nu
mai intri în el”. ªi duhul a ieºit þipând ºi scuturându-l cu mare
putere. Copilul a rãmas ca mort, aºa cã mulþi ziceau: “A murit!”.
Dar Isus l-a apucat de mânã ºi l-a ridicat. ªi el s-a sculat în picioare.
Când a intrat Isus în casã ucenicii Lui L-au întrebat deoparte: “Noi
de ce n-am putut sã scoatem duhul acesta?” “Acest soi de draci”,
le-a zis El, “nu poate ieºi decât prin rugãciune ºi post”. (Matei
17:14-21; Marcu 9:17-29). Un alt caz este relatat în evanghelia lui
Luca: ‘Era în sinagogã un om care avea un duh de drac necurat, ºi
care a strigat cu glas tare: “Ah! Ce avem noi a face cu Tine, Isuse
din Nazaret? Ai venit sã ne prãpãdeºti? Te ºtiu cine eºti: Sfântul lui
Dumnezeu”. Isus l-a certat ºi i-a zis: “Taci, ºi ieºi afarã din omul
acesta!” ªi dracul, dupã ce l-a trântit jos, în mijlocul adunãrii, a
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ieºit afarã din el, fãrã sã-i facã vreun rãu”. (Luca 4:33-35). Afarã
de aceºtia Isus a vindecat pe mulþi alþii.
În ziua de astãzi existã mulþi care pretind cã au putere de la
Dumnezeu de a scoate duhuri de draci, dar, în realitate nu-i dau
afarã efectiv ºi definitiv. Demonii numai se prefac cã ies. Se retrag
de bunã voie, apoi se întorc. Procedând astfel, Satan are în vedere
a inspira în mintea oamenilor ideea cã persoanele care aparent scot
demoni, fac aceasta prin puterea lui Dumnezeu ºi cã prin aceasta,
învãþãturile acestor persoane sunt adevãrate. Astfel mulþi, înºelaþi
de manifestãrile puterilor supranaturale, cad în laþul lui Satan,
acceptând minciuna în locul adevãrului. Unii ar putea întreba astãzi:
‘Când cineva dã afarã demoni ºi face minuni, cum se poate ºti dacã
face aceasta prin puterea lui Dumnezeu sau a lui Satan?’ - o întrebare
destul de corectã. Rãspunsul este acesta: ‘dupã roadele lor îi veþi
cunoaºte” (Mat. 7:20) ºi încã este: “Oricine o ia înainte ºi nu rãmâne
în învãþãtura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rãmâne în
învãþãtura aceasta, are pe Tatãl ºi pe Fiul.” 2 Ioan 9. Dacã este
cineva a cãrui conduitã este dezagreabilã, fiind beþiv, fumãtor sau
având alte vicii, fiind cãlcãtor al legii lui Dumnezeu ºi ale cãrui
învãþãturi ºi credinþã sunt în contrast cu “învãþãtura sãnãtoasã”
conþinutã în Biblie, ºi pretinde cã scoate demoni ºi face mari minuni
ºi cã face aceasta în numele lui Isus, putem avea certitudinea cã
lucrarea sa este fãcutã cu puterea rãului. Despre aceasta Isus zice:
“Aºa cã dupã roadele lor îi veþi cunoaºte. Nu oriºicine-Mi zice:
Doamne, Doamne! va intra în Împãrãþia cerurilor, ci cel ce face
voia Tatãlui Meu care este în ceruri” (Matei 7:20-21).
Am citat anterior câteva exemple de persoane posedate, chinuite
de demoni, care exercitau influenþã asupra lor. Cu toate acestea nu
toþi demonizaþii sufãr. Acei care se supun în totalitate influenþelor
spiritelor rele, fãcând în totul voinþa lor, nu trebuie sã sufere. Acesta
era cazul lui Simon Magul (Fapte 8:9-10), vrãjitorul Elima, cãruia
Pavel i-a spus: “Om plin de toatã viclenia ºi de toatã rãutatea, fiul
dracului, vrãjmaº al oricãrei neprihãniri, nu mai încetezi tu sã
strâmbi cãile drepte ale Domnului? Acum, iatã cã mâna Domnului
este împotriva ta; vei fi orb ºi nu vei vedea soarele pânã la o vreme.”
(Fapte 13:10-11) ºi de asemeni tânãra ghicitoare din Filipi “care
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avea un duh de ghicire” ºi prin “ghicirea ei aducea mult câºtig
stãpânilor ei” (Fapte 16:16).
Cei care în trecut se dedicau artelor necromanþiei ºi vrãjitoriei
aveau un loc de frunte alãturi de guvernatorii naþiunilor. Când Moise
în timpul eliberãrii israeliþilor din sclavia egipteanã, s-a prezentat
lui Faraon ca fiind trimis de Dumnezeu, cu semne fãcute prin puterea
Domnului pentru a demonstra misiunea sa, regele Egiptului a trimis
sã cheme pe vrãjitori ºi aceºtia la început au contrafãcut prin puterea
lui Satan, acele minuni. Citim despre aceasta: “Domnul a zis lui
Moise ºi lui Aaron: “Dacã vã va vorbi Faraon ºi vã va zice: “Faceþi
o minune!” sã zici lui Aaron: “Ia-þi toiagul ºi aruncã-l înaintea lui
Faraon. ªi toiagul se va preface într-un ºarpe”. Moise ºi Aaron
s-au dus la Faraon ºi au fãcut cum poruncise Domnul. Aaron ºi-a
aruncat toiagul înaintea lui Faraon ºi înaintea slujitorilor lui; ºi
toiagul s-a prefãcut într-un ºarpe. Dar Faraon a chemat pe niºte
înþelepþi ºi pe niºte vrãjitori, ºi vrãjitorii Egiptului au fãcut ºi ei la
fel prin vrãjitoriile lor. Toþi ºi-au aruncat toiegele ºi s-au prefãcut
în ºerpi. Dar toiagul lui Aaron a înghiþit toiegele lor. Inima lui Faraon
s-a împietrit ºi n-a ascultat de Moise ºi de Aaron, dupã cum spusese
Domnul. Domnul a zis lui Moise: “Faraon are inima împietritã: nu
vrea sã lase poporul sã plece. Du-te la Faraon dis de dimineaþã,
când are sã iasã sã se ducã la apã, ºi sã te înfãþiºezi înaintea lui pe
malul râului. Sã-þi iei în mânã toiagul, care a fost prefãcut în ºarpe
ºi sã zici lui Faraon: “Domnul, Dumnezeul evreilor, m-a trimis la
tine, sã-þi spun: “Lasã pe poporul Meu sã plece ca sã-Mi slujeascã
în pustie. Dar iatã cã pânã acum n-ai ascultat”. Acum aºa vorbeºte
Domnul: “Iatã cum vei cunoaºte cã Eu sunt Domnul. Am sã lovesc
apele râului cu toiagul din mâna mea; ºi ele se vor preface în sânge.
Peºtii din râu vor pieri, râul se va împuþi, aºa cã le va fi greaþã
egiptenilor sã bea din apa râului”. Domnul a zis lui Moise: “Spune
lui Aaron: “Ia-þi toiagul ºi întinde-þi mâna peste apele egiptenilor,
peste râurile lor, peste pâraiele lor, peste iazurile lor ºi peste toate
bãlþile lor. Ele se vor preface în sânge; ºi va fi sânge în toatã þara
Egiptului, atât în vasele de lemn cât ºi în vasele de piatrã”. Moise
ºi Aaron au fãcut cum le poruncise Domnul. Aaron a ridicat toiagul
ºi a lovit apele râului, sub ochii lui Faraon ºi sub ochii slujitorilor
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lui; ºi toate apele râului s-au prefãcut în sânge. Peºtii din râu au
pierit, râul s-a împuþit, aºa cã egiptenii nu mai puteau sã bea apa
râului ºi a fost sânge în toatã þara Egiptului. Dar vrãjitorii Egiptului
au fãcut ºi ei la fel prin vrãjitoriile lor. Inima lui Faraon s-a împietrit
ºi n-a ascultat de Moise ºi de Aaron, dupã cum spusese Domnul”.
(Exod 7:8-22).
ªi apoi: “Aaron a întins mâna peste apele Egiptului; ºi au ieºit
broaºtele ºi au acoperit þara Egiptului. Dar ºi vrãjitorii au fãcut la
fel prin vrãjitoriile lor: au scos ºi ei broaºte peste toatã þara Egiptului.
Faraon a chemat pe Moise ºi pe Aaron, ºi a zis: “Rugaþi-vã Domnului,
sã depãrteze broaºtele de la mine ºi de la poporul meu; ºi am sã las
pe popor sã plece sã aducã jertfe Domnului.” (Ex. 8:6-8). Dar a treia
plagã, pãduchii, magicienii nu au mai putut-o imita. “Aaron ºi-a
întins mâna cu toiagul ºi a lovit þãrâna pãmântului; ºi s-a prefãcut
în pãduchi pe toþi oamenii ºi pe toate dobitoacele. Toatã þãrâna
pãmântului s-a prefãcut în pãduchi, în toatã þara Egiptului. Vrãjitorii
au cãutat sã facã ºi ei pãduchi prin vrãjitoriile lor; dar n-au putut.
Pãduchii erau pe oameni ºi pe dobitoace. ªi vrãjitorii au zis lui
Faraon: “Aici este degetul lui Dumnezeu!” Dar inima lui Faraon
s-a împietrit ºi n-a ascultat de Moise ºi de Aaron dupã cum spusese
Domnul” Exodul 8:17-19. Puterea lui Satan este limitatã; el nu
este capabil sã imite totul. Dupã aceste lucruri s-au fãcut încã alte
7 minuni prin puterea lui Dumnezeu (cap. 8 la 12), dar vrãjitorii nu
au putut imita nici n-au reuºit sã opreascã plãgile trimise de
Dumnezeu.
De asemenea la curtea Babilonului erau practicate diferite forme
de magii. Citim cã “în al doilea an al domniei lui Nebucadneþar,
Nebucadneþar a avut niºte visuri. Duhul îi era tulburat ºi i-a pierit
somnul. Împãratul a poruncit sã cheme pe vrãjitori, pe cititori în
stele, pe descântãtori ºi pe haldei, ca sã-i spunã visurile. Ei au venit
ºi s-au înfãþiºat înaintea împãratului. Împãratul le-a zis: “Am visat
un vis; duhul îmi era tulburat ºi aº vrea sã ºtiu visul acela”. Haldeii
au rãspuns împãratului în limba aramaicã: “Veºnic sã trãieºti
împãrate! Spune robilor tãi visul, ºi-þi vom arãta tâlcuirea lui!”
Împãratul a luat cuvântul ºi a zis Haldeilor: “Mi-a scãpat din minte
lucrul acela: dacã nu-mi veþi face cunoscut visul ºi tâlcuirea lui,
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veþi fi fãcuþi bucãþi ºi casele voastre vor fi prefãcute într-un morman
de murdãrii. Dar dacã-mi veþi spune visul ºi tâlcuirea lui, veþi primi
de la mine daruri ºi rãsplãtiri, ºi mare cinste. De aceea spuneþi-mi
visul ºi tâlcuirea lui!” “Haldeii au rãspuns împãratului: “Nu este
nimeni pe pãmânt, care sã poatã spune ce cere împãratul; de aceea
niciodatã nici un împãrat, oricât de mare ºi puternic ar fi fost, n-a
cerut aºa ceva de la nici un vrãjitor, cititor în stele sau Haldeu! Ce
cere împãratul este greu; nu este nimeni care sã spunã lucrul acesta
împãratului, afarã de zei, a cãror locuinþã nu este printre muritori!”
La auzul acestor cuvinte împãratul s-a mâniat ºi s-a supãrat foarte
tare. A poruncit sã piardã pe toþi înþelepþii Babilonului”. (Daniel
2:1-6; 10-12).
Dar ceea ce magicienii nu au putut face prin puterea lui Satan,
Daniel, servul lui Dumnezeu a fãcut, iluminat de puterea Domnului.
Cãpetenia strãjerilor împãratului “a dus degrabã pe Daniel înaintea
împãratului ºi i-a vorbit aºa: “Am gãsit printre prinºii de rãzboi ai
lui Iuda un om care va da împãratului tâlcuirea!” Împãratul a luat
cuvântul ºi a zis lui Daniel, care se numea Beltºaþar: “Eºti tu în
stare sã-mi spui visul pe care l-am visat ºi tâlcuirea lui?” Daniel a
rãspuns înaintea împãratului ºi a zis: “Ce cere împãratul este o tainã
pe care înþelepþii, cititorii în stele, vrãjitorii ºi ghicitorii nu sunt în
stare s-o descopere împãratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu
care descopere tainele ºi care face cunoscut împãratului
Nebucadneþar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmã. Iatã visul
tãu ºi vedeniile pe care le-ai avut în patul tãu”. (Vers. 25-28).
Cei care practicã vrãjitoria ºi magia în diversele lor forme, fie
consultând pretinsele spirite ale morþilor, fie bazându-se pe miºcãrile
aºtrilor, fie luând informaþii de la alte semne convenþionale ale lui
Satan, vor fi toþi distruºi, deoarece Dumnezeu urãºte aceste lucruri.
“Vino dar cu descântecele tale ºi cu mulþimea vrãjitoriilor tale,
cãrora þi-ai închinat munca din tinereþe; poate cã vei putea sã tragi
vreun folos din ele, poate cã vei izbuti. Te-ai obosit tot întrebând:
sã se scoale dar ºi sã te scape cei ce împart cerul, care pândesc
stelele, care vestesc dupã lunile noi, ce are sã þi se întâmple! Iatã-i,
au ajuns ca miriºtea, pe care o arde focul ºi nu-ºi vor scãpa viaþa
din flãcãri...” (Isaia 47:12-14).
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PROMISIUNEA
LUI HRISTOS CÃTRE
TÂLHARUL DE PE CRUCE
Cu toate cã Biblia spune în mod evident cã drepþii nu vor merge
în cer cu ocazia morþii, aproape toatã creºtinãtatea menþine opinia
contrarã acesteia ºi aparent întâlnesc în Biblie câteva puncte pentru
a-ºi sprijini credinþa. Este indicatã frecvent fãgãduinþa fãcutã de
Hristos tâlharului pe cruce: “Adevãrat îþi spun cã astãzi vei fi cu
Mine în rai” (Luca 23:43). Raiul este locul unde se aflã pomul
vieþii (Apocalipsa 2:7). Pomul vieþii este lângã râul de viaþã care
izvorãºte din tronul lui Dumnezeu (Apocalipsa 22:1-2). Raiul este
deci în locul în care Dumnezeu Îºi are tronul. Dacã Isus ºi tâlharul
credincios ar fi fost în rai, atunci ar fi ajuns în prezenþa Tatãlui.
Rãmâne acum sã explicãm cum Isus putea sã spunã tâlharului
cã în acea zi va fi cu El în rai ºi în consecinþã în prezenþa Tatãlui,
dacã trei zile mai târziu i-a spus Mariei: “Nu mã þine Maria, cãci
încã nu M-am suit la Tatãl Meu” (Ioan 20:17). Versetul 43 din
Luca 23 este tradus greºit. Corect el ar fi: “adevãrat îþi spun astãzi:
cã vei fi cu Mine în rai”. Diferite traduceri, de altfel, spun aºa.
“Astãzi” nu este ziua în care tâlharul avea sã fie cu Isus în rai, ci
ziua în care Isus îi fãcea promisiunea.
Ne simþim perfect justificaþi sã insistãm în acest sens, deoarece
textul original nu conþine semne de punctuaþie. Aceste semne au
fost introduse în secolul XV. Unii ar putea sã întrebe: Oare tâlharul
de pe cruce nu ºtia cã ziua în care Isus îi fãcea promisiunea este
ASTÃZI? La aceasta rãspundem cã în Biblie existã multe expresii
de aceastã formã. Exemplu: “Întoarceþi-vã la cetãþuie, prinºi de
rãzboi plini de nãdejde! O spun ºi astãzi, cã îþi voi întoarce îndoit!”
Zaharia 9:12. “Toþi cei ce mã ascultaþi astãzi...” (Fapte 26:29). Vezi
de asemeni Deuteronom 8:1,11; 9:1 etc.
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MOISE ªI ILIE
PE MUNTELE SCHIMBÃRII LA FAÞÃ
Un alt pasaj de care mulþi se folosesc pentru a trage concluzii
eronate pentru a susþine falsa credinþã în supravieþuirea sufletului
abstract, conºtient ºi nemuritor este acesta: “El S-a schimbat la
faþã înaintea lor; faþa Lui a strãlucit ca soarele, ºi hainele I s-au
fãcut albe ca lumina. ªi iatã li s-a arãtat Moise ºi Ilie, stând de
vorbã cu El.” (Matei 17:2-3)
Moise murise deja de multe secole ºi întrebarea este cum putea
el sã aparã cu acea ocazie în prezenþa lui Isus pe muntele schimbãrii
la faþã? Se pretinde deci a lua acest fapt ca argument în favoarea
doctrinei nemuririi sufletului. Se crede cã a fost sufletul lui Moise,
care a apãrut acolo.
Dar din fericire pasajul nu ne oferã nici o bazã pentru acest
punct de vedere. Sã lãsãm Biblia sã se explice în scopul de a lumina asupra acestui punct.
Ilie, toþi ºtim, “s-a înãlþat la cer într-un vârtej” (2 Regi 2:11),
fãrã sã vadã moartea. De aceea nu este ciudat cã el a apãrut acolo.
Dar se insistã cã Moise a murit ºi a fost îngropat (Deuteronom
34:5-6). Cum se explicã deci apariþia sa pe munte, în cazul în care
se neagã existenþa unui duh abstract, conºtient ºi nemuritor, separat
de corp dupã moartea acestuia? Pentru saduchei care negau învierea,
aceasta era de neexplicat, dar pentru acei care credeau în înviere,
apariþia lui Moise nu a constituit un mister.
Moise a fost îngropat, dar nu a fost lãsat în mormânt. Arhanghelul
Mihail, care este Hristos, S-a certat cu diavolul “pentru trupul lui
Moise” (Iuda 9) ºi se înþelege deci, liberarea lui de sub puterea lui
Satan, înviindu-l ºi transferându-l în cer. “...moartea a domnit de la
Adam pânã la Moise” (Rom. 5:14). Moise a fost primul care a
sfãrâmat legãtura morþii care pânã aici se extinsese în mod
neîntrerupt. Aºadar Moise a putut sã se arate lui Isus ºi celor care
se gãseau cu El pe munte, deoarece a fost înviat. Trebuie remarcat
totuºi cã învierea ºi transferarea lui Moise ºi rãpirea lui Ilie, fãrã sã
vadã moartea sunt cazuri excepþionale.
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Pentru a nega învierea lui Moise, cei ce cred în nemurirea
sufletului citeazã urmãtoarele pasaje: “Dar acum Hristos a înviat
din morþi, pârga celor adormiþi” (1 Cor. 15:20). “...Isus Hristos...
cel întâi nãscut din morþi” (Apocalipsa 1:5). Dar aceste texte nu
demonstreazã cã nu a existat înviere înainte de Hristos. Isus este
“pârga” (primul rod) în legãturã cu marea recoltã a învierii generale.
Recolta generalã, ca în model (tip) trebuie sã aibã primele sale
roade. Aceste prime roade totuºi nu este necesar sã fie primul care
ar fi înviat vreodatã, ci prima înviere luând în calcul învierea
generalã, ca garanþie a acesteia.
Tot astfel “primul nãscut” ºi “primele roade” nu indicã
întotdeauna antecedenþa de timp. Pot semnifica de asemeni
superioritatea. Vezi exemple în Exod 4:22; Ier. 31:9; Ev. 12:23;
Iac. 1:8; Ap. 14:4. Putem totuºi sã înþelegem cã expresiile “primul
nãscut” ºi “primele roade” indicã mai întâi poziþia în loc sã
evidenþieze prioritatea. Dar oricum ar interpreta expresiile la care
ne-am referit, nu existã dubii cã au fost învieri înainte ca Hristos sã
învie din morþi deoarece Biblia confirmã aceasta. Apostolul Pavel
spune cã “femeile ºi-au primit înapoi pe morþii lor înviaþi” (Ev.
11:35). ªi de fapt Scriptura relateazã diferite cazuri de înviere:
1 Regi 17:22; 2 Regi 4:35; 13:21; Luca 7:14; 8:55; Ioan 11:43,44.
Se admite în general cã schimbarea la faþã a fost o demonstraþie
în miniaturã a celei de a doua veniri a lui Hristos. Isus a spus
ucenicilor Sãi: “Adevãrat vã spun cã unii din cei ce stau aici nu vor
gusta moarte pânã nu vor vedea pe Fiul omului venind în împãrãþia
Sa.” (Matei 16:28). Aceasta s-a întâmplat la schimbarea la faþã.
Atunci Isus S-a arãtat la trei dintre ucenicii Sãi în mãreþia în care
avea sã vinã din ceruri la sfârºitul veacurilor.
Apariþia lui Isus schimbat este descrisã în termeni asemãnãtori
în descrierea pe care I-o face apostolul Ioan care L-a vãzut în viziune
pe insula Patmos (Matei 17:2 ºi Ap. 1:13-16). Moise ºi Ilie
reprezintã cele douã clase de mântuiþi care se vor uni cu Isus la
venirea Sa. Primul simbolizeazã drepþii înviaþi ºi al doilea drepþii
vii transformaþi cu acea ocazie. (1 Cor. 15:51,54; 1 Tes. 4:16,17).
Vedem astfel cât de îndurãtor este Dumnezeu: ne-a dat fãgãduinþa
învierii.
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UCID CORPUL, DAR NU POT UCIDE SUFLETUL
“Nu vã temeþi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul;
ci temeþi-vã mai degrabã de Cel ce poate sã piardã ºi sufletul ºi
trupul în gheenã“ (Matei 10:28). Cei ce susþin nemurirea îºi cautã
sprijin în acest text pentru a susþine doctrina nemuririi sufletelor.
Ei spun cã, dacã cineva poate sã ucidã corpul fãrã sã poatã ucide
sufletul, aceasta se întâmplã pentru cã sufletul este nemuritor. Dar
acest text în realitate nu-i favorizeazã nicidecum; din contrã, mai
degrabã aºazã teoria popularã de supravieþuire a sufletului în douã
mari dificultãþi. Prima: Declarã cã nu doar sufletul va merge în
gheenã, dar de asemeni ºi corpul, în timp ce credinþa popularã spune
cã numai sufletul este lãsat acolo. A doua: Declarã cã nu numai
corpul piere în gheenã, ci de asemeni sufletul. Sufletul este deci
trecãtor.
În versetul studiat “suflet” are semnificaþie de viaþã. Noi avem
promisiunea vieþii eterne pe care necredincioºii nu ne-o pot lua,
chiar dacã ne omoarã, pentru cã celor care rãmân credincioºi pânã
la moarte, le va fi dat sã participe la “învierea la viaþã” (Ioan 5:29).
În acest sens cei necredincioºi nu pot sã ne ucidã sufletul.
Dar cineva poate totuºi sã obiecteze zicând: Cum se face cã
sufletul, cãruia i se dã semnificaþia de “viaþã”, poate sã piarã? Pare
a nu avea sens sã spunem cã viaþa este susceptibilã de moarte. În
limbaj biblic, totuºi, aceasta este posibil. Exemple: “sufletul i se
apropie de groapã ºi viaþa de vestitorii morþii...” Iov. 33:22. Biblic,
lucruri abstracte ca de exemplu viaþa sau moartea, pot fi
personificate, tratate ca ºi cum ar fi persoane sau obiecte sensibile.
“Viaþa” poate primi “loviturile sabiei” (Iov 33:18) ºi “moartea”
poate fi aruncatã “în iazul de foc” (Apocalipsa 20:14) etc.

PENTRU DUMNEZEU TOÞI SUNT VII
“Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morþi, ci al celor
vii, cãci pentru El toþi sunt vii.“ (Luca 20:38)(
Exista între iudei o sectã, a saducheilor, ai cãrei adepþi negau
învierea. Odatã i-au pus lui Isus o întrebare vicleanã asupra învierii
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cu scopul de a-L putea pune în încurcãturã. Dar El i-a adus la
tãcere. (Mat. 22:23-30) Apoi Isus le-a demonstrat prin Scripturi cã
învierea morþilor va avea loc de fapt. El le-a zis: “Cât priveºte
învierea morþilor, oare n-aþi citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când
zice: “Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac ºi
Dumnezeul lui Iacov?” Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor
morþi, ci al celor vii”. (Matei 22:31-32) ªi a adãugat: “Cãci pentru
El toþi sunt vii” (Mat. 20:38).
Evenimentele viitoare sunt descrise în mod frecvent în Biblie
ca ºi cum ar fi prezente. Vezi exemplul în Isaia 34:1-2; Ezechiel
28:16-18; Ioan 3:13; 17:11; Iuda 14,15; Apocalipsa 13:8 etc.
Referitor la aceasta Pavel scrie: ‘Dumnezeu... înviazã morþii ºi
cheamã lucrurile care nu sunt ca ºi cum ar fi” (Romani 4:17). În
expresia: “pentru el toþi sunt vii” avem un caz tipic de aceastã naturã.
Acei care vor muri credincioºi lui Dumnezeu încã nu sunt efectiv
vii, pentru cã încã nu au înviat. Dar vor învia ºi vor trãi. “Sã învie
dar morþii Tãi! Sã se scoale trupurile mele moarte!” , a scris Isaia
în cap. 26:19. Când Isus a spus cã Dumnezeu este un Dumnezeu
“al celor vii”, “pentru cã pentru El toþi sunt vii”, El nu a spus aceasta
referindu-se la o presupusã continuare a vieþii în continuarea morþii
naturale, ci cu referire la “înviere”, lãsând sã se înþeleagã de aici cã
învierea este unica poartã prin care morþii se pot întoarce în viaþã.
Însãºi aceste consideraþii servesc de asemeni pentru a explica
urmãtoarele versete: “Ci v-aþi apropiat de muntele Sionului, de
cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii,
de adunarea în sãrbãtoare a îngerilor, de Biserica celor întâi nãscuþi,
care sunt scriºi în ceruri, de Dumnezeu, Judecãtorul tuturor duhurilor
celor neprihãniþi, fãcuþi desãvârºiþi” (Evrei 12:22-23).
Toate aceste glorioase fãgãduinþe se vor împlini în viitor, la cea
de a doua venire a lui Hristos. Când El va veni ºi nu înainte, vom fi
luaþi pe muntele Sion (Apocalipsa 14:1).
Prin urmare avem doar fãgãduinþa ºi speranþa de a sosi acolo.
Totuºi, cum Dumnezeu “chemã lucrurile care nu sunt ca ºi cum ar
fi” (Romani 4:17), acei creºtini cãrora Pavel le-a scris aceastã
epistolã, încã erau vii în trup, din punct de vedere biblic deja
ajunseserã la muntele Sion, la Ierusalimul ceresc, aºa cum Hristos,
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când era pe pãmânt a spus cã deja nu mai era în lume (Ioan 17:11)
ºi cã deja era în cer (Ioan 3:13).
Pânã acum nici un om nu a ajuns la perfecþiune în sensul pe
care Pavel vrea sã-l dea, în afarã de câteva excepþii în mod deosebit
relatate în Biblie. Drepþii morþi vor fi doar fãcuþi desãvârºiþi la
înviere, deoarece “mãcar cã au fost lãudaþi pentru credinþa lor, totuºi
n-au primit ce le fusese fãgãduit; pentru cã Dumnezeu avea în vedere
ceva mai bun pentru noi, ca sã nu ajungã ei la desãvârºire fãrã noi”
(Ev. 11:39-40).
“Fãgãduinþa” cã eroii credinþei ºi toþi ceilalþi credincioºi “n-au
obþinut”, se referã la patria cereascã, conform celor relatate de Pavel
în aceeaºi epistolã: “În adevãr, aþi avut milã de cei din temniþã ºi aþi
primit cu bucurie rãpirea averilor voastre, ca unii care ºtiþi cã aveþi
în ceruri o avuþie mai bunã, care dãinuieºte. Sã nu vã pãrãsiþi dar
încrederea voastrã, pe care o aºteaptã o mare rãsplãtire! Cãci aveþi
nevoie de rãbdare, ca, dupã ce aþi împlinit voia lui Dumnezeu, sã
puteþi cãpãta ce v-a fost fãgãduit” (Ev. 10:34-36).
Referindu-se la patriarhi Pavel spune: “În credinþã au murit toþi
aceºtia, fãrã sã fi cãpãtat lucrurile fãgãduite; ci doar le-au vãzut ºi
le-au urat de bine de departe, mãrturisind cã sunt strãini ºi cãlãtori
pe pãmânt. Cei ce vorbesc în felul acesta, aratã desluºit cã sunt în
cãutarea unei patrii. Dacã ar fi avut în vedere pe aceea din care
ieºiserã, negreºit cã ar fi avut vreme sã se întoarcã în ea. Dar doreau
o patrie mai bunã, adicã o patrie cereascã. De aceea lui Dumnezeu
nu-I este ruºine sã Se numeascã Dumnezeul lor, cãci le-a pregãtit o
cetate” (Evrei 11:13-16).
Dumnezeu ne-a dat fãgãduinþe mari ºi preþioase de a dobândi
viaþa veºnicã (2 Timotei 1:1; 1 Ioan 2:25), de a fi “pãrtaºi firii
dumnezeieºti” (2 Petru 1:4) ºi de a intra în patria cereascã (Ev.
10:34-36), deoarece “nu avem aici o cetate stãtãtoare, ci suntem în
cãutarea celei viitoare” (Ev. 13:14). Aceste fãgãduinþe totuºi nu
sunt împlinite cu ocazia morþii. Credincioºii de la începutul lumii
“au murit în credinþã, fãrã sã fi cãpãtat lucrurile fãgãduite” (Ev.
11:13). Pentru ce nu le-au primit? Rãspunde apostolul: “ca sã
n-ajungã ei la desãvârºire fãrã noi” (Evrei 11:39-40).
La cea de a doua venire a lui Hristos acestea se vor împlini.
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ÎN TRUP SAU FÃRÃ TRUP
“Cunosc un om în Hristos”, spune Pavel referindu-se la sine
însuºi, “care acum patrusprezece ani a fost rãpit pânã la al treilea
cer (dacã a fost în trup nu ºtiu; dacã a fost fãrã trup, nu ºtiu:
Dumnezeu ºtie). ªi ºtiu cã omul acesta (dacã a fost în trup sau fãrã
trup, nu ºtiu: Dumnezeu ºtie), a fost rãpit în rai, ºi a auzit cuvinte
care nu se pot spune, ºi pe care nu-i este îngãduit unui om sã le
rosteascã” (2 Corinteni 12:2-4).
Pavel a primit o descoperire cu privire la Paradis, care se afla în
al treilea cer. Totuºi el nu era sigur dacã a fost rãpit acolo în persoanã
sau dacã Paradisul i-a fost prezentat în viziune, printr-o rãpire a
simþurilor. La prima ipotezã el se referã cu cuvintele “în trup” ºi la
a doua, cu cuvintele “fãrã trup”.
Cei care cred în nemurirea sufletului citeazã aceste versete în
sprijinul credinþei referitor la existenþa unui stadiu fãrã corp, o
presupusã entitate conºtientã ºi nemuritoare a omului, cãreia i se
dã nume de duh sau spirit, entitate care în realitate nu existã. Ei
spun cã Pavel admite posibilitatea cã ar fi fost luat în rai fãrã corp
ºi cu aceasta a confirmat existenþa acestei entitãþi în om, în mod
obiºnuit numitã duh sau spirit.
Dar expresia “fãrã corp” cere altã interpretare. În alte epistole
Pavel foloseºte expresii echivalente celei “fãrã corp”, fãrã a pretinde
ceea ce pretind totuºi cei care cred în nemurire, ca 2 Cor. 12:2-4.
“Cât despre mine”, scrie el corintenilor, “mãcar cã n-am fost la
voi cu trupul, dar fiind de faþã cu duhul am ºi judecat ca ºi când aº
fi fost de faþã, pe cel ce a fãcut o astfel de faptã…” (1 Cor. 5:3). ªi
colosenilor el le-a scris: “Cãci mãcar cã sunt departe cu trupul,
totuºi cu duhul sunt cu voi ºi privesc cu bucurie la buna rânduialã
care domneºte între voi ºi la tãria credinþei voastre în Hristos” (Col.
2:5).
Pavel admite posibilitatea de a fi fost în al treilea cer în acelaºi
sens în care el era continuu cu corintenii ºi cu colosenii, ºi, de fapt,
cu toate celelalte biserici, în duh. Sau va pretinde cineva cã, în
timp ce el scria corintenilor, spunâd cã “n-a fost la ei cu trupul”,
dar a fost prezent în duh, sau colosenilor zicând cã era “departe cu
trupul”, dar era cu ei în spirit, se gãsea în aceste biserici presupusul
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“duh conºtient ºi nemuritor al lui Pavel” prin urmare cadavrul sãu
era la Roma scriind? Cu siguranþã cã nimeni nu va susþine aceastã
absurditate în legãturã cu viziunea din al treilea cer, datã de Pavel.
Pavel era prezent în biserici, nu în persoanã, ci cu gândul,
simþãmintele, etc. În acest sens el era “departe cu corpul”, dar
prezent în spirit. Tot astfel la al treilea cer, el a admis posibilitatea
de a fi avut o rãpire a simþurilor (Fapte 10:10; 11:5; Apocalipsa
1:10), un mijloc de care Domnul Se foloseºte pentru a-ºi comunica
voinþa ºi intenþiile sale oamenilor. Somnul poate sã ne dea o idee
despre cum se întâmplã aceasta. Uneori cineva viseazã cã este în
alt oraº, în altã þarã sau pe alt continent. Simþurile sale primesc
impresii atât de vii ºi perfecte, ca ºi cum el ar fi acolo în persoanã.
ªi se întâmplã adesea cã la deºteptare sã continue sã gândeascã, cã
este în acel loc unde s-a visat. Dar curând observã cã a fost vis. În
acel loc el a fost doar prezent cu spiritul, fãrã corpul sãu.

SUFLETELE DE SUB ALTAR
“Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am vãzut sub altar sufletele
celor ce fuseserã junghiaþi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu ºi
din pricina mãrturisirii pe care o þinuserã” (Apocalipsa 6:9).
Aceastã imagine este în mod popular consideratã ca o probã de
greutate a doctrinei de stadiu fãrã corp ºi conºtient al morþilor. Se
pretinde cã aici se iau în considerare sufletele vãzute de Ioan
într-un stadiu separat de corp, conºtient ºi cu cunoºtinþã despre
ceea ce se petrece, deoarece cereau rãzbunare pentru persecutorii
lor. Aceastã interpretare este inadmisibilã din diverse motive:
1. Opinia popularã aºazã aceste suflete în cer, dar altarul de
jertfã pe care au fost omorâte ºi sub care au fost vãzute, nu se poate
gãsi acolo. Unicul altar care ºtim cã ar exista acolo este altarul de
tãmâiere, dar nu ar fi corect de reprezentat ca stând sub altar, victime
recent moarte, având în vedere cã acest altar niciodatã nu a fost
consacrat pentru aceastã folosire.
2. S-ar împotrivi la toate ideile noastre cu privire la starea
cereascã, a reprezenta suflete în cer, închinându-se sub un altar.
3. Am putea admite cã ideea de rãzbunare dominã atât de
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insistent în mintea sufletelor în cer, care, în ciuda fericirii ºi gloriei
din aceastã stare de fericire de nedescris sunt totuºi nesatisfãcute
ºi neliniºtite pânã ce vrãjmaºii lor aveau sã fie pedepsiþi? Nu ar
avea mai întâi motiv de a se bucura pentru cã mâna persecuþiei a
fost ridicatã de deasupra lor ºi cã este mai degrabã ridicatã prin
prezenþa Rãscumpãrãtorului lor, alãturi de care existã plinãtate de
bucurie ºi plãcere fãrã sfârºit? Dar în afarã de aceasta, opinia
popularã care aºazã aceste suflete în cer, aºazã în acelaºi timp pe
necredincioºi în iazul de foc, unde sunt supuºi la chinuri evidente,
fiind bine observaþi de oastea cereascã. Aceasta se pretinde ºi se
susþine prin parabola omului bogat ºi a sãracului Lazãr care se
gãseºte în Luca 6. Sufletele care se gãsesc sub pecetea a cincea
sunt cei care au murit sub pecetea precedentã, cu zeci de ani înainte,
ºi mulþi dintre ei chiar cu sute de ani înainte. Fãrã îndoialã câþiva
din persecutorii lor deja trecuserã de activitate ºi, dupã opinia la
care ne-am referit, se gãsesc toþi suferind în chinurile iadului care
se aflã înaintea ochilor lor.
Ca ºi cum n-ar fi satisfãcute totuºi, ele cer lui Dumnezeu sã nu
mai zãboveascã cu rãzbunarea asasinilor. Ce rãzbunare mai mare
doresc ele? Sau, dacã persecutorii lor ar fi încã pe pãmânt, ele trebuie
sã ºtie cã, în cel mult câþiva ani, ei se vor uni la vasta mulþime care
zilnic este aruncatã spre o lume de suferinþã prin întunericul morþii.
Dar chiar în aceastã presupunere nu apare într-o luminã mai bunã
amabilitatea lor. Cel puþin un lucru este evident: Teoria popularã
cu privire la condiþia morþilor, drepþi sau nedrepþi, nu poate fi
corectã; sau atunci nu este corectã interpretarea generalã datã acestui
verset, pentru cã se exclude de la sine.
Dar se insistã cã aceste suflete trebuie sã fie conºtiente deoarece
ele strigã la Dumnezeu. Acest argument ar avea greutate dacã nu ar
exista o figurã retoricã numitã personificare. Din anumite motive,
în anumite condiþii se atribuie viaþã, acþiune ºi inteligenþã obiectelor
neînsufleþite. Astfel se spune cã sângele lui Abel striga cãtre
Dumnezeu din aceastã lume (Geneza 4:9,10). Piatra strigã din zid
ºi lemnul care leagã grinda îi rãspunde (Habacuc 2:11). Plata
lucrãtorilor reþinutã prin fraude a strigat ºi strigãtele au ajuns la
urechile Domnului oºtirilor (Iacov 5:4). Aºa ar putea sã strige ºi
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sufletele menþionate în textul nostru, fãrã ca sã demonstreze prin
aceasta cã ele ar fi conºtiente.
Neconcordanþa opiniei populare cu privire la acest verset este
atât de evidentã, încât Albert Barnes face urmãtoarea concesie: „Noi
nu trebuie sã presupunem cã aceasta s-a întâmplat în mod literal, ºi
Ioan a vãzut de fapt sângele martirilor sub altar, fiindcã întreaga
reprezentare este simbolicã: nici nu trebuie sã presupunem cã cei
care au fost vãtãmaþi ºi cãrora li s-a fãcut rãu în cer se roagã pentru
rãzbunarea asupra acelora care le-au fãcut rãu, cã cei mântuiþi din
cer vor continua sã se roage cu privire la lucrurile de pe pãmânt;
dar se poate deduce pe bunã dreptate din aceasta cã va exista o
amintire la fel de realã a vãtãmãrilor aduse celor persecutaþi, rãniþi
ºi oprimaþi, ca ºi când o asemenea rugãciune s-ar fi fãcut acolo ºi
cã asupritorul are la fel de mult de temut din partea rãzbunãrii divine, ca ºi când aceia pe care i-a vãtãmat ar striga în cer cãtre
Dumnezeu care ascultã rugãciunea ºi care sãvârºeºte rãzbunarea.”
Note cu privire la Apocalipsa, 6.
În cazul unor asemenea pasaje ca acestea, cititorul este indus în
eroare de definiþia popularã a cuvântului suflet. Din acea definiþie
el este fãcut sã presupunã cã acest text vorbeºte de o esenþã
imaterialã, invizibilã ºi nemuritoare în om, care la moarte ajunge
în libertatea pe care a dorit-o, la moartea piedicii ºi impedimentului
sãu, corpul muritor. Nici una din apariþiile cuvântului în originalul
ebraic sau grec nu susþine o asemenea definiþie. Cel mai adesea
înseamnã viaþã ºi nu rar este prezentat ca persoanã. Se aplicã
morþilor ca ºi celor vii, dupã cum se va vedea cu referire la Genesa
2:7, unde cuvântul viu nu trebuie sã fi fost exprimat dacã viaþa ar fi
un atribut de nedespãrþit al sufletului, ºi în Numeri 19:13, unde
concordanþa ebraicã spune „suflet mort”. Mai mult, aceste suflete
se roagã ca sângele lor sã fie rãzbunat – un articol pe care sufletul
imaterial, dupã cum se înþelegea în mod popular, nu se presupune
cã l-ar avea. Cuvântul “suflete” poate fi privit aici ca referindu-se
simplu la martiri, la aceia care au fost omorâþi, cuvintele suflete ale
lor fiind o perifrazã a întregii persoane. Ele au fost reprezentate
înaintea lui Ioan ca fiind omorâþi pe altarul de jertfã papal pe acest
pãmânt ºi zãcând ca morþi sub el. Ei sigur nu erau vii când i-a vãzut
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Ioan sub pecetea a cincea, fiindcã el prezintã din nou aceeaºi
companie în aproape acelaºi limbaj ºi ne asigurã cã prima datã
când vor trãi dupã martiriul lor este la învierea drepþilor. (Apocalipsa
20:4-6) Zãcând acolo, victimele setei de sânge a papalitãþii ºi a
opresiunii, ei au strigat cãtre Dumnezeu pentru rãzbunare în acelaºi
fel cum sângele lui Abel a strigat cãtre el din pãmânt.
“Hainele albe” – Acestea au fost date ca rãspuns parþial la
strigãtul lor: “Cât timp, Doamne,... întârzii sã judeci ºi sã rãzbuni
sângele nostru?” Cum s-a întâmplat? Ei au coborât în mormânt în
modul cel mai plin de ocarã. Vieþile lor au fost reprezentate greºit,
reputaþia lor defãimatã, numele lor defãimate de asemenea, motivele
lor greºit interpretate ºi mormintele lor acoperite de ruºine ºi ocarã,
ca ºi când ar fi conþinut þãrâna dezonoratã a celor mai rãi ºi mai
josnici la caracter. Astfel Biserica Romei, care a modelat atunci
sentimentul principalelor naþiuni ale pãmântului nu a precupeþit
nici un efort pentru a face victimele ei urâte de toþi oamenii.
Dar reforma ºi-a început lucrarea. A început sã se vadã cã
biserica era partea coruptã ºi neonorabilã ºi acei împotriva cãrora
îºi stârnise ea furia erau cei buni, cei curaþi ºi adevãraþi. Lucrarea a
înaintat între cele mai luminate naþiuni, reputaþia bisericii coborând
tot mai jos ºi aceea a martirilor crescând, pânã când corupþiile
urâciunilor papale au fost expuse pe deplin ºi acel uriaº sistem de
nelegiuire a fost expus înaintea lumii în diformitatea sa ruºinoasã,
în timp ce martirii au fost îndreptãþiþi pentru toatã suferinþa sub
care biserica anticristã a cãutat sã-i îngroape. Atunci s-a vãzut cã ei
suferiserã, nu fiindcã erau rãi ºi criminali, ci „pentru cuvântul lui
Dumnezeu ºi pentru mãrturia pe care au þinut-o.” Atunci au fost
cântate laudele lor, virtuþile lor au fost admirate, numele lor onorate
ºi amintirea lor preþuitã. Astfel li s-au dat la toþi haine albe.” Uriah
Smith, Profeþia din Apocalipsa, pag. 91-95.

PARABOLA BOGATULUI ªI SÃRACULUI LAZÃR
A se citi Luca 16:19-31
În aceastã parabolã mulþi cred cã au gãsit sprijin pentru credinþa
popularã potrivit cãreia, cu ocazia morþii, drepþii merg în cer ºi
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nedrepþii în flãcãrile chinuitoare. Cu toate cã Isus a început ilustraþia
sa cu cuvântul “era”, câþiva îndrãznesc încã sã spunã cã aici nu este
vorba de o parabolã, ci de o întâmplare realã.
Totuºi alte parabole ale lui Isus au fost prezentate de asemeni ca
fiind întâmplãri reale. Exemplu: “Un om bogat avea un ispravnic…”
(Luca 16:1). Totuºi aceastã parabolã - a ispravnicului necredincios
- niciodatã nu a încetat a fi o parabolã - ºi prin urmare acelaºi lucru
este valabil în legãturã cu “bogatul ºi Lazãr”.
O analizã a acestei parabole demonstreazã cã ea însãºi nu poate
fi aplicatã în mod literal, ci doar alegoric. Dacã toþi sãracii, ar fi
fost, cu ocazia morþii în sânul lui Abraam, atunci acesta ar trebui sã
aibã un sân uimitor de mare, în scopul de a putea cuprinde mulþimea
de mântuiþi. Dacã detaliile din aceastã parabolã ar trebui interpretate
în mod literal, atunci toþi cei care ar fi în cer ar recunoaºte pe iubiþii
lor în flãcãrile iadului. Taþi ºi mame, de exemplu, vor vedea pe fiii
lor care, ca urmare a vieþii lor nedrepte, se zbat în chinuri ºi aud
strigãtele lor chinuitoare. Cât de trist ar fi pentru cei salvaþi, un cer
în asemenea condiþii! Dacã parabola bogatului ºi sãracului Lazãr
ar avea o aplicaþie literalã, atunci condamnaþii, care ar trebui sã
stea în flãcãrile infernului, ar avea buze umane (materiale) care ar
putea fi rãcorite cu puþinã apã, adusã pe vârful degetelor. Atunci
aceste “suflete imateriale” au buze ºi degete materiale?
Este deci evident cã limbajul folosit aici de Hristos este tot la
fel de simbolic ca ºi cel folosit în Judecãtori 9:8-15: “Copacii au
plecat sã ungã un împãrat ºi au zis mãslinului: Împãrãþeºte peste
noi. Dar mãslinul le-a zis: Sã-mi pãrãsesc eu untdelemnul meu,
care îmi aduce laude din partea lui Dumnezeu ºi din partea
oamenilor, ca sã mã duc sã domnesc peste copaci? Atunci au zis
smochinului: Vino tu de împãrãþeºte peste noi. Dar smochinul le-a
rãspuns: …”.
Trebuie sã subliniem totuºi cã Isus, în diversele Sale ilustraþii,
folosea unele detalii accidentale, numai pentru a completa un cadru
alegoric, detalii care nu au aplicaþie la lucrurile principale pe care
aceste parabole trebuie sã le ilustreze.
Sã vedem de exemplu parabola judecãtorului nedrept ºi a
vãduvei. Luca 18:1-8. Vãduva mergea des la judecãtor, cerându-i
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sã-i facã dreptate cu adversarul sãu. La început judecãtorul nu a
dat atenþie femeii, dar în cele din urmã, pentru a nu-l mai necãji,
i-a fãcut dreptate. Prin aceastã parabolã Isus a ilustrat urmãtorul
fapt: Nevoia de a ne ruga perseverent la Dumnezeu pentru a fi
ascultaþi. Judecãtorul din parabolã era “nedrept” (Luca 18:6).
Judecãtorul ceresc (Iacov 4:12), totuºi nu este nedrept. De aici
vedem cã detaliul “nedrept” a fost întâmplãtor adãugat în ilustraþie
doar pentru a completa cadrul ilustrativ, dar nu poate fi aplicat ca
fapt real - ca lucru esenþial - cãci parabola are scop simbolic.
Un alt exemplu de acest gen îl întâlnim în parabola slujitorului
nedrept, în Luca 16:1-9. Citim aici cã slujitorul a procedat nedrept
faþã de stãpânul sãu, în scopul de a face provizii pentru viitor. Dar
care este obiectivul parabolei? A ilustra necesitatea de a fi
necredincioºi ºi nedrepþi? Hotãrât NU. Isus prin parabola slujitorului
nedrept a ilustrat doar datoria noastrã de a face provizii pentru viitor,
în scopul de a fi primiþi în “corturile veºniciei”. (vers. 9). Procedeul
nedemn al slujitorului a fost un detaliu accidental introdus doar pentru
a completa cadrul ilustrativ, nu având pentru aceasta, aplicaþie la
lucrul ilustrat în principal: Faceþi provizii pentru viitor.
Tot astfel detaliile accidentale din parabola bogatului ºi a
sãracului Lazãr nu au aplicaþie la faptul cã Salvatorul ar vrea sã
ilustreze condiþiile favorabile în care se gãseau iudeii, în raport cu
pãgânii, în vechea dispensaþiune ºi condiþiile defavorabile în care
s-ar gãsi iudeii în raport cu pãgânii în noua dispensaþiune.
În vechea dispensaþiune iudeii puteau fi comparaþi cu bogatul
care se delecta cu bunurile sale. Vezi Romani 9:4-5. Pãgânii erau
comparaþi cu câinii ºi în referirea religioasã erau mulþumiþi cu
fãrâmiturile care cãdeau de la masa bogaþilor. Dar în noua
dispensaþiune a avut loc o schimbare. Pãgânii care au acceptat pe
Hristos stau în mod simbolic fericiþi în sânul lui Abraam, cum spune
Pavel: “ªi dacã sunteþi ai lui Hristos, sunteþi sãmânþa lui Abraam,
moºtenitori prin fãgãduinþã” (Galateni 3:29). Astfel iudeii, prin
aceastã schimbare, sunt în mod figurativ în chinuri: “Vã voi
împrãºtia printre neamuri ºi voi scoate sabia dupã voi” (Leviticul
26:33). Ceea ce-i separã de binecuvântãrile din sânul lui Abraam
este abisul neascultãrii ºi necredinþei (Romani 11:20-23).
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Motivul pentru care Hristos a folosit scenele la care ne-am referit
pentru a ilustra parabola Sa rezidã evident în faptul cã în zilele
noastre deja predominã în multe minþi, prin influenþa pãgânismului,
idei asupra stãrii conºtiente a morþilor, infernului, purgatoriului,
etc. Hristos, înainte de aceasta, i-a înfruntat pe ascultãtorii Sãi pe
propriul lor teren pentru cã Domnul a zis: “orice om… care-ºi poartã
idolii în inimã … îi voi rãspunde în ciuda mulþimii idolilor lui”
(Ezechiel 14:4). Acest principiu îl vedem de asemeni în tratamentul
Domnului cu Balaam, cu israeliþii în deºert, când au cerut carne
pentru a mânca, cu Iosafat când, în alianþa cu Ahab a intrat în rãzboi
contra Ramot-Galaadului, etc.
Parabola cu bogatul ºi Lazãr conþine de asemenea ºi alte
învãþãturi în afarã de cele luate în consideraþie.

HRISTOS PROPOVÃDUIND DUHURILOR DIN
ÎNCHISOARE
“Hristos de asemenea, a suferit odatã pentru pãcate, El, Cel
neprihãnit, pentru cei nelegiuiþi, ca sã ne aducã la Dumnezeu, El a
fost omorât în trup, dar a înviat în duh, în care S-a dus sã
propovãduiascã duhurilor din închisoare, care fuseserã rãzvrãtite
odinioarã, când îndelunga rãbdare a lui Dumnezeu era în aºteptare,
în zilele lui Noe, când se fãcea corabia…” (1 Petru 3:18-20).
Mulþi creºtini, printr-o înþelegere greºitã gândesc cã Isus, timp
de “trei zile” în care a rãmas în sânul pãmântului, a propovãduit
celor ce erau supuºi suferinþei “chinului veºnic”. În sprijinul acestui
punct de vedere ei mai citeazã urmãtorul verset: “Cãci tocmai în
vederea aceasta a fost vestitã Evanghelia ºi celor morþi, pentru ca
sã fie judecaþi ca oameni în trup, dar sã trãiascã dupã Dumnezeu în
duh” (1 Petru 4:6).
Vom admite pentru moment aceastã idee pentru a vedea dacã ea
suportã un examen biblic. Deja am demonstrat în capitolul anterior
cã morþii nu sunt în cer ºi nici în iad, ci ei zac inconºtienþi în þãrâna
pãmântului. Dar vom admite pentru moment teoria celor care cred
în nemurirea sufletului conform ideii populare. Dacã Isus a predicat
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Evanghelia, celor care “ard în iad”, atunci rezultã de aici cã pentru
ele existã încã oarecare speranþã. Pentru care scop li s-a predicat
evanghelia? Pentru ca “sã trãiascã dupã Dumnezeu în duh”? Sã
citim cu atenþie versetul ºi sã meditãm asupra semnificaþiei sale.
Atunci cei care “au fost condamnaþi pentru veºnicie”, încã vor
putea sã se salveze - este concluzia la care vom ajunge în mod
obligatoriu. Dar Biblia demonstreazã cã dupã moarte nimeni nu-ºi
poate schimba starea sa, nici soarta sa. Cine moare nedrept, va
rãmâne nedrept. Un pãcãtos, murind fãrã cãinþã ºi fãrã convertire,
nu va putea, dupã moarte, sã-ºi cumpere condiþiile de salvare ºi de
dobândire a vieþii eterne. Numai cât timp trãieºte, poate face aceasta.
Eclesiastul 9:5,6,10. Evrei 9:27. Chiar ºi cei care cred în nemurirea
sufletului recunosc acest adevãr, citând în sprijinul lor Luca
16:25,26. ªi nu existã îndoialã în acest sens. Dar versetul în discuþie
- 1 Petru 3:18-20; 4:6 - demonstreazã în mod pozitiv cã Evanghelia
a fost predicatã morþilor pentru cã încã existã pentru ei speranþã de
a trãi. Evident, cã nu se vorbeºte aici despre morþi în sens literal.
Toþi creºtinii, înainte de convertirea lor, erau morþi. Evanghelia lea fost predicatã ºi au înviat. “Fiind noi încã morþi”, “în greºelile ºi
pãcatele noastre”, Dumnezeu ne-a adus la viaþã prin Evanghelie
(Efeseni 2:1,5). Vezi de asemenea 1 Timotei 5:6; Apocalipsa 3:1.
Sufletelor care sunt în închisoare, Hristos nu le-a predicat în
persoanã, ci prin intermediul Duhului. “Duhul lui Hristos” (1 Petru
1:11) care era în Noe, a predicat antediluvienilor în închisoare. Dar
ce închisoare era aceasta? Evident cã era închisoarea pãcatului. În
acele zile, “în timp ce se pregãtea corabia”, Hristos de asemenea Sa angajat “sã vesteascã robilor slobozenia ºi prinºilor de rãzboi
izbãvirea” (Isaia 61:1; Luca 4:19), dar cei prinºi în captivitatea
pãcatului erau rebeli ºi nu au acceptat avertismentele.
Aici nu e vorba de duhurile fãrã trup ale celor rãi, care sufãr
pedeapsa iadului, conform teologiei populare. “Duhurile” de care
Petru vorbeºte sunt înºiºi antediluvienii, deoarece Biblia foloseºte
de multe ori cuvântul “duhuri” ca ºi sinonim pentru “persoane”.
Aceste duhuri “fuseserã rãzvrãtite odinioarã”. Aceasta subliniazã
cã rãzvrãtirea lor deja a încetat. A încetat pentru cã au fost distruºi
de potop.
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SAUL CONSULTÃ VRÃJITOAREA DIN EN-DOR
Citiþi 1 Samuel capitolul 28.
Între pasajele biblice prezentate în mod obiºnuit în sprijinul
credinþei eronate de stare conºtientã a morþilor, se gãseºte de asemeni
relatatã vizita lui Saul la vrãjitoarea din En-Dor. Cei care cred în
nemurire pretind cã a fost într-adevãr “duhul” lui Samuel care a apãrut
ºi a discutat cu Saul. Dar faptele legate de aceste practici necromante
sunt imposibile pentru aceastã concluzie. Sã vedem:
a. Dumnezeu a refuzat sã rãspundã lui Saul prin mijloace oficiale
cum ar fi: vise, Urim sau profeþi (vers. 6). Cum putea atunci sã
comunice cu Saul prin mijloace nedrepte cum erau artele
necromanþiei? Vezi Leviticul 19:31; 20:27. Deuteronom 18:9-12.
Satan nu avea putere sã cheme pe Samuel din cer, unde, dupã
credinþa popularã, el trebuia sã se gãseascã ºi putea fi Dumnezeu
cel care îl înviase pe servul sãu, pe sfântul profet Samuel, în peºtera
unei vrãjitoare, ca rãspuns la vrãjitoriile ei?
b. Cum putea Samuel sã asculte invocarea unei necromante,
dacã el condamnase necromanþia, ca un pãcat vrednic de moarte?
(1 Samuel 15:23). Cum putea el sã comunice prima datã cu femeia,
în mod prietenos, ºi sã o previnã cã vizitatorul sãu este Saul,
cooperând astfel cu ea în mod diabolic?
c. Vrãjitoarea a vãzut pe pretinsul Samuel, în timp ce Saul nu a
vãzut nimic. Cum putea ea sã-l priveascã, prin vrãjitoriile sale, în
timp ce Saul nu l-a putut vedea? Oare vrãjitoarea era mai sfântã
decât Saul?
d. Presupusul Samuel a apãrut “învelit cu o mantie” (vers. 14) Oare “sufletele abstracte” umblã îmbrãcate în mantie?
e. Pretinsul Samuel a spus cã Saul ºi fii sãi vor fi a doua zi
împreunã cu el (vers. 19). Dacã Samuel ar fi fost în cer, cum ar fi
putut Saul sã intre acolo, din moment ce Dumnezeu îl respinsese
din cauza pãcatelor sale?
f. Faptul cã Saul a comunicat cu presupusul Samuel, prin
intermediul vrãjitoarei, a fost unul din motivele pentru care Domnul
l-a omorât (1 Cor. 10:13-14). ªi cum putea Dumnezeu sã-l
pedepseascã pentru un fapt pe care El l-ar fi favorizat?
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g. Dacã morþii cei drepþi sunt în cer, cum putea Samuel sã se
ridice “din pãmânt” (vers. 13)? Dacã cineva gãseºte cã Samuel a
înviat, atunci sã explice cum putea Dumnezeu sã-l învieze pentru a
rãspunde la vrãjitoriile unei vrãjitoare, ºi cum putea Samuel sã
învieze în En-Dor dacã a fost pus în mormântul sãu în Rama?
Aceste fapte ne conduc la concluzia inevitabilã cã Samuel care
a apãrut aici, a fost un demon deghizat în Samuel.

ÎNVIEREA DREPÞILOR
Biblia vorbeºte de douã învieri: a drepþilor, la venirea lui Hristos,
la începutul mileniului ºi a celor nedrepþi, la sfârºitul mileniului.
Cea a drepþilor este numitã “prima înviere” (Apocalipsa 20:6),
sau “învierea pentru viaþã” (Ioan 5:29) sau, încã “învierea celor
neprihãniþi” (Luca 14:14).
“Nu voim fraþilor”, scrie Pavel, “sã fiþi în necunoºtinþã despre
cei ce au adormit, ca sã nu vã întristaþi ca ceilalþi, care n-au nãdejde.
Cãci dacã credem cã Isus a murit ºi a înviat, credem ºi cã Dumnezeu
va aduce înapoi împreunã cu Isus pe cei ce au adormit în El. Iatã, în
adevãr, ce vã spuneam prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care
vom rãmânea pânã la venirea Domnului, nu o vom lua-o înaintea
celor adormiþi. Cãci însuºi Domnul, cu un strigãt, cu glasul unui
arhanghel ºi cu trâmbiþa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, ºi
întâi vor învia cei morþi în Hristos” (1 Tesaloniceni 4:13-16).
“Adevãrat, adevãrat vã spun”, a declarat Isus, cã vine ceasul ºi
acum a ºi venit, când cei morþi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu
ºi ce ce-L vor asculta, vor învia”. “Nu vã miraþi de lucrul acesta;
pentru cã vine ceasul când toþi cei din morminte vor auzi glasul Lui
ºi vor ieºi afarã din ele. Cei ce au fãcut binele, vor învia pentru
viaþã; iar cei ce au fãcut rãul, vor învia pentru judecatã”. (Ioan
5:25,28,29).
Profetul Ezechiel descrie astfel aceastã înviere: “Mâna Domnului
a venit peste mine ºi m-a luat în Duhul Domnului ºi m-a pus în
mijlocul unei vãi pline de oase. M-a fãcut sã trec pe lângã ele, de
jur împrejur ºi iatã cã erau foarte multe pe faþa vãii ºi erau uscate
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de tot. El mi-a zis: “Fiul omului, vor putea oare oasele acestea sã
învie? Eu am rãspuns: Doamne, Dumnezeule, tu ºtii lucrul acesta!”
El mi-a zis: “Prooroceºte despre oasele acestea ºi spune-le: “Oase
uscate, ascultaþi cuvântul Domnului! Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu, cãtre oasele acestea: “Iatã cã voi face sã intre în voi un
duh ºi veþi învia! Vã voi da vise, voi face sã creascã pe voi carne,
vã voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi ºi voi veþi învia. ªi
veþi ºti cã Eu sunt Domnul”. Am proorocit cum mi se poruncise. ªi
pe când prooroceam, s-a fãcut un vuiet ºi iatã cã s-a fãcut o miºcare
ºi oasele s-au apropiat unele de altele! M-am uitat ºi iatã cã le-au
venit vine, carnea a crescut ºi le-a acoperit pielea pe deasupra; dar
nu era încã duh în ele. El mi-a zis: “Prooroceºte ºi vorbeºte duhului!
Prooroceºte, fiul omului ºi zi duhului: “Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeu: “Duhule, vino din cele patru vânturi, suflã peste morþii
aceºtia, ca sã învie!” Am proorocit cum mi se poruncise. ªi a intrat
duhul în ei ºi au înviat ºi au stãtut în picioare: era o oaste mare,
foarte mare la numãr. El mi-a zis: “Fiul omului, oasele acestea sunt
toatã casa lui Israel. Iatã cã ei zic: “Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus
nãdejdea, suntem pierduþi! De aceea prooroceºte ºi spune-le: “Aºa
vorbeºte Domnul Dumnezeu: “Iatã vã voi deschide mormintele, vã
voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu ºi vã voi aduce
iarãºi în þara lui Israel” (Ezechiel 37:1-12).
Apostolul Pavel se referã la învierea drepþilor în urmãtorii
termeni: “Dar va zice cineva: “Cum înviazã morþii? ªi cu ce trup se
vor întoarce?” Nebun ce eºti! Ce semeni tu, nu înviazã, dacã nu
moare mai întâi. ªi când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci
doar un grãunte, cum se întâmplã: fie de grâu, fie de altã sãmânþã.
Apoi Dumnezeu îi dã un trup, dupã cum voieºte: ºi fiecãrei seminþe
îi dã un trup al ei. Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul
oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul pãsãrilor,
altul al peºtilor. Tot aºa, sunt trupuri cereºti ºi trupuri pãmânteºti;
dar alta este strãlucirea trupurilor cereºti ºi alta a trupurilor
pãmânteºti. Alta este strãlucirea soarelui, alta strãlucirea stelelor;
chiar o stea se deosebeºte în strãlucire de altã stea. Aºa este ºi
învierea morþilor. Trupul este semãnat în putrezire ºi înviazã în
neputrezire; este semãnat în ocarã ºi înviazã în slavã, este semãnat
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în neputinþã ºi înviazã în putere. Este semãnat trup firesc ºi înviazã
trup duhovnicesc. Dacã este un trup firesc, este ºi un trup
duhovnicesc. De aceea este scris: “Omul dintâi Adam a fost fãcut
un suflet viu”. Al doilea Adam a fost fãcut un duh dãtãtor de viaþã.
Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este
duhovnicesc, vine pe urmã. Omul dintâi este din pãmânt, pãmântesc;
omul al doilea este din cer. Cum este cel pãmântesc, aºa sunt ºi cei
pãmânteºti; cum este Cel ceresc, aºa sunt ºi cei cereºti. ªi dupã
cum am purtat chipul celui pãmântesc, tot aºa vom purta ºi chipul
Celui ceresc. Ce spun eu, fraþilor, este cã nu poate carnea ºi sângele
sã moºteneascã împãrãþia lui Dumnezeu; ºi cã putrezirea nu poate
moºteni neputrezirea. Iatã, vã spun o tainã; nu vom adormi toþi, dar
toþi vom fi schimbaþi, într-o clipã, într-o clipealã din ochi, la cea
din urmã trâmbiþã. Trâmbiþa va suna, morþii vor învia nesupuºi
putrezirii ºi noi vom fi schimbaþi. Cãci trebuie ca trupul acesta
nesupus putrezirii sã se îmbrace în neputrezire ºi trupul acesta
muritor sã se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus
putrezirii se va îmbrãca în neputrezire, ºi trupul acesta muritor se
va îmbrãca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este
scris: “Moartea a fost înghiþitã de biruinþã. Unde îþi este biruinþa
moarte? Unde îþi este boldul moarte?” (1 Corinteni 15:35-55).
Dupã izbãvire vom avea fãrã îndoialã, natura spiritualã. Dar se
înþelege de aici cã vom fi imateriali? În nici un caz. În mod cert
suntem spirituali de la convertirea noastrã (1 Cor. 14:37, Galateni
6:1). Suntem clasificaþi ca “duh” (Ioan 3:6). Totuºi starea noastrã
materialã nu a suferit nici cea mai micã diminuare. Suntem la fel
de concreþi ca ºi înainte. Vom fi schimbaþi din coruptibili în
incoruptibili, din muritori în nemuritori (1 Cor. 15:51-54). Duhul
nu va putea supravieþui fãrã corp, aºa cum nu poate exista muzicã
fãrã instrument. De aceea suntem pãstraþi pentru ziua venirii
Domnului, nu doar pentru salvarea duhului nostru (1 Cor. 5:5), ci
de asemeni pentru “rãscumpãrarea trupului nostru” (Romani 8:23).
Drepþii care dorm în þãrâna pãmântului nu înviazã cu duhuri
abstracte, ci cu trupuri concrete. Cu ocazia morþii lui Hristos pe
cruce “mormintele s-au deschis ºi multe trupuri ale sfinþilor care
muriserã au înviat. Ei au ieºit din morminte, dupã învierea Lui, au
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intrat în sfânta cetate ºi s-au arãtat multora (Matei 27:52,53). Avem
aici un exemplu de înviere a drepþilor, unde vedem cã nu este vorba
de entitãþi imateriale, ci de corpuri fizice, vizibile. “Dar ºtiu cã
Rãscumpãrãtorul meu este viu ºi cã se va ridica la urmã pe pãmânt.
Chiar dacã mi se va nimici pielea ºi chiar dacã nu voi mai avea
carne, voi vedea totuºi pe Dumnezeu” (Iov 19:25-26). În Ezechiel
37, unde se descrie învierea drepþilor, este spus cã ei vor avea oase,
nervi ºi carne.
Trebuie sã se înþeleagã totuºi cã este materie incoruptibilã,
deoarece “morþii vor învia nesupuºi putrezirii” (1 Cor. 15:52). Nu
vom avea carne ºi sânge coruptibile, cum avem astãzi, deoarece
astfel nu vom putea moºteni “împãrãþia lui Dumnezeu”.
Vom avea, da, corpuri glorioase, de naturã incoruptibilã,
asemenea “trupului slavei” lui Isus. Aceasta este ceea ce Pavel
numeºte “trup duhovnicesc”. El face o comparaþie între corpurile
cereºti - între lunã, soare ºi stele, de exemplu - pentru ca noi sã
vedem diferenþa dintre ele, ca sã ne dãm seama de diferenþa între
corpul nostru actual coruptibil ºi cel cu care vom fi îmbrãcaþi. Dacã
acest “corp duhovnicesc” ar fi abstract, atunci ar fi improprie
comparaþia lui Pavel între corpurile cereºti concrete ºi în acest caz
ar trebui sã se facã o comparaþie între corp concret ºi lucru abstract
ºi invizibil - între lunã ºi vânt de exemplu.
Hristos, la venirea Sa, nu va stabili regatul Sãu aici pe pãmânt,
cum se crede în mod popular. Sfinþii, atât cei morþi înviaþi, cât ºi
cei vii, transformaþi, nu vor rãmâne aici, ci vor fi “rãpiþi” de pe
pãmânt, “ca sã întâmpinãm pe Domnul în vãzduh” (1 Tesaloniceni
4:17). Vor fi apoi transferaþi în locuinþele cereºti care le-au fost
pregãtite de Isus, în casa Tatãlui. “Sã nu vi se tulbure inima”, spunea
Isus, “aveþi credinþã în Dumnezeu ºi aveþi credinþã în Mine. În casa
Tatãlui Meu sunt multe locaºuri; dacã n-ar fi aºa, v-aº fi spus. Eu
Mã duc sã vã pregãtesc un loc ºi dupã ce Mã voi duce ºi vã voi
pregãti un loc Mã voi întoarce ºi vã voi lua cu Mine, ca acolo unde
sunt Eu sã fiþi ºi voi” (Ioan 14:1-3). Se va împlini fãgãduinþa care
zice: “Lucruri pe care ochiul nu le-a vãzut, urechea nu le-a auzit ºi
la inima omului nu s-au suit, aºa sunt lucrurile pe care le-a pregãtit
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc” (1 Cor. 2:9).
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Cele douã clase de rãscumpãraþi - drepþii cei vii transformaþi ºi
drepþii morþi, înviaþi (1 Cor. 15:51-52; 1 Tesaloniceni 4:16-17) - au
fost prezentaþi vizionarului de pe Patmos în viziune. El îi descrie
astfel: “ªi am vãzut un alt înger care se suia dinspre rãsãritul
soarelui, ºi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat
cu glas tare la cei patru îngeri, cãrora le fusese dat sã vatãme
pãmântul ºi marea, zicând: “Nu vãtãmaþi pãmântul, nici marea, nici
copacii, pânã nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor
Dumnezeului nostru! ªi am auzit numãrul celor ce fuseserã
pecetluiþi: o sutã patruzeci ºi patru de mii, din toate seminþiile fiilor
lui Israel. ” (Apocalipsa 7:2-4). Aceºtia sunt sfinþii vii transformaþi
la cea de a doua venire a lui Hristos. Este clar cã ei vor fi transferaþi
în cer pentru cã Ioan îi vede pe marea de cristal (Apocalipsa 15:23), care se gãseºte în faþa tronului lui Dumnezeu (Apocalipsa 4:6).
În continuare apostolul Ioan a vãzut drepþii înviaþi la glasul lui
Hristos: “Dupã aceea m-am uitat ºi iatã cã era o mare gloatã, pe
care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice seminþie,
din orice norod ºi de orice limbã, care stãtea în picioare înaintea
scaunului de domnie ºi înaintea Mielului, îmbrãcaþi în haine albe,
cu ramuri de finic în mâini; ºi strigau cu glas tare ºi ziceau:
“Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care ºade pe scaunul de
domnie ºi a Mielului!” (Apocalipsa 7:9-10). Aceastã clasã de
rãscumpãraþi va fi de asemenea transferatã în cer, deoarece Ioan
i-a vãzut “înaintea tronului” lui Dumnezeu.
Cum am vãzut deja, Scripturile prezintã doar douã clase de
mântuiþi: vii transformaþi ºi morþii înviaþi cu ocazia revenirii lui
Hristos. Apostolului Ioan i-au fost prezentate doar douã clase: cei
144.000 (Apocalipsa 7:4) ºi “o mare gloatã” (vers. 9). Biblia nu
vorbeºte de o a treia clasã de mântuiþi.
Biblia vorbeºte de impunerea semnului fiarei prin lege în timpul
sfârºitului ºi ameninþã cu pedeapsã severã pe toþi cei care vor primi
acest semn. Aceºtia vor fi atinºi de plãgi (Apocalipsa 16:1-2) ºi
vor merge spre pierzare (Apocalipsa 14:9-11). De aici rezultã cã
dintre cei vii, vor fi salvaþi doar cei ce n-au primit semnul fiarei.
Impunerea acestui semn ºi a persecuþiei contra acelor care refuzã
sã-l primeascã, este descrisã în capitolul 13 din Apocalipsa.
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În continuare sunt prezentaþi învingãtorii în numãr de numai
144.000. “Apoi m-am uitat ºi iatã cã Mielul stãtea pe muntele
Sionului; ºi împreunã cu El stãteau o sutã patruzeci ºi patru de mii,
care aveau scris pe frunte Numele Sãu ºi Numele Tatãlui Sãu. ªi
am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul
unui tunet puternic; ºi glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce
cântã cu alãuta ºi cântau din alãutele lor. Cântau o cântare nouã
înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru fãpturi vii ºi
înaintea bãtrânilor. ªi nimeni nu putea sã înveþe cântarea, afarã de
cei o sutã patruzeci ºi patru de mii, care fuseserã rãscumpãraþi de
pe pãmânt”. (Apocalipsa 14:1-3). Acest grup este descris în capitolul
15 dupã cum urmeazã: “ªi am vãzut ca o mare de sticlã amestecatã
cu foc, ºi pe marea de sticlã, cu alãutele lui Dumnezeu în mânã,
stãteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei ºi ai numãrului numelui ei. Ei
cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu ºi cântarea Mielului,
ºi ziceau: “Mari ºi minunate sunt lucrãrile tale, Doamne
Dumnezeule, Atotputernice! Drepte ºi adevãrate sunt cãile Tale,
Împãrate al Neamurilor!” (Apocalipsa 15: 2-3) Dacã numai 144.000
vor ieºi “biruitori ai fiarei ºi al chipului ei ºi al semnului ºi numãrului
numelui ei”, rezultã cã toþi ceilalþi vii, atinºi de decret, nu vor
învinge, ci vor primi semnul fiarei ºi în acest caz vor fi pierduþi
(Apocalipsa 14:9-11; 16:1-2).
Mulþi cred cã venirea Salvatorului va marca începutul unui
mileniu de pace ºi convertire a pãcãtoºilor aici pe pãmânt. Dar
aceastã credinþã nu are fundament în Biblie. Toþi vii cei nedrepþi
vor fi distruºi la venirea lui Hristos. ªi de asemenea pretinºii creºtini
care nu s-au pregãtit, vor fi respinºi. Cei care pânã în acel moment
nu s-au pregãtit pentru mântuire, nu vor mai avea ocazie sã se
salveze. Biblia este foarte explicitã asupra acestui punct.
Când lucrarea de mare preot a lui Hristos în sanctuarul ceresc
se terminã, se va închide uºa harului ºi nimeni nu va mai putea
sã-ºi schimbe starea sa. Atunci va fi pronunþatã o frazã solemnã:
“Cine este nedrept, sã fie nedrept ºi mai departe; cine este întinat,
sã se întineze ºi mai departe; cine este fãrã prihanã sã trãiascã ºi
mai departe fãrã prihanã. ªi cine este sfânt, sã se sfinþeascã ºi mai
departe!” (Apocalipsa 22:11).
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Apoi Hristos va coborî spre pãmânt. Cei care s-au pregãtit pentru
mântuire vor fi salvaþi; cei care nu au fãcut aceasta, vor fi nimiciþi.
Mântuiþii înãlþaþi la cer, “vor fi preoþi ai lui Dumnezeu ºi ai lui
Hristos ºi vor împãrãþi cu El o mie de ani” (Apocalipsa 20:6).
Versetul 4 ne spune ce se va face în aceastã împãrãþie: vor fi
judecaþi necredincioºii ºi îngerii cãzuþi. “ªi am vãzut niºte scaune
de domnie ºi celor ce au ºezut pe ele li s-a dat judecata”. “Nu ºtiþi”,
zice Pavel, “cã sfinþii vor judeca lumea? … Nu ºtiþi cã noi vom
judeca pe îngeri?” (1 Cor. 6:2-3).

ÎNVIEREA ªI DISTRUGEREA PÃCÃTOªILOR LA
SFÂRªITUL MILENIULUI
Timp de un mileniu pãmântul va fi pustiu (Ier. 4:23-26), deoarece
pãcãtoºii vii vor muri toþi la cea de a doua venire a lui Hristos ºi
drepþii vor fi cu aceastã ocazie, înãlþaþi în cer. Astfel, în aceastã
perioadã, Satan va fi legat într-o închisoare de circumstanþe
(Apocalipsa 20:1-3), pentru cã nu va mai putea înºela pe nimeni.
Dar la sfârºitul mileniului pãcãtoºii vor învia.
Biblia vorbeºte clar de douã învieri generale. La a doua venire a
lui Hristos va avea loc “învierea pentru viaþã” (Ioan 5:29), care
este “învierea celor neprihãniþi” (Luca 14:14). Aceasta este “prima
înviere” (Apocalipsa 20:6). La aceasta nu va lua parte nici un
necredincios, ci numai acei asupra cãrora a doua moarte n-are nici
o putere” (Apocalipsa 20:6). Dacã existã “prima” trebuie sã existe
ºi a “doua”. ªi aceasta va avea loc la sfârºitul mileniului, deoarece
stã scris cã “ceilalþi morþi n-au înviat pânã nu s-au sfârºit cei 1000
de ani” (Apocalipsa 20:5). Învierea acestora “alþi morþi” este
învierea “celor nedrepþi” (Fapte 24:15) sau a celor ce “vor învia
pentru judecatã” (Ioan 5:29).
Cineva ar putea întreba acum: Dacã pãmântul va sta gol timp de
un mileniu, cum s-a demonstrat, de unde vor veni atunci, dupã o
mie de ani, “neamurile” (Apocalipsa 20:8) celor rãi, care vor lua
cu asalt cetatea sfântã? Aceste naþiuni sunt în mod sigur, ºi altã
variantã nu existã, pãcãtoºii care vor fi înviaþi atunci. “Când se vor
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împlini cei o mie de ani, Satan va fi dezlegat; ºi va ieºi din temniþa
lui, ca sã înºele Neamurile, care sunt în cele patru colþuri ale
pãmântului, pe Gog ºi pe Magog, ca sã-i adune pentru rãzboi. Numãrul
lor va fi ca nisipul mãrii. ªi ei s-au suit pe faþa pãmântului, ºi au
înconjurat tabãra sfinþilor ºi cetatea prea iubitã. Dar din cer
s-a pogorât un foc care i-a mistuit”. (Apocalipsa 20:7-9) În afara
cetãþii existau doar naþiunile pãcãtoºilor, toþi acei care vor fi distruºi.
“Cãci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai
fãcut, aºa þi se va face; faptele tale se vor întoarce asupra capului tãu.
Cãci, dupã cum aþi bãut paharul mâniei, voi cei de pe muntele Meu
cel sfânt, tot aºa, toate neamurile îl vor bea necurmat; vor bea, vor
sorbi din el ºi vor fi ca ºi când n-ar fi fost niciodatã”. (Obadia 15,16).
Avem aici rãspuns la întrebarea pusã de apostolul Petru: “Care va
fi sfârºitul celor ce nu ascultã de Evanghelia lui Dumnezeu?”
(1 Petru 4:17). Focul care coboarã din cer va transforma pãmântul
într-un lac de foc” (Apocalipsa 20:14). Aici toþi pãcãtoºii vor fi
consumaþi; “vor fi ca ºi când n-au fost niciodatã”, zice profetul. Biblia
vorbeºte clar, de nenumãrate ori ºi în multe feluri, de anihilarea
completã a necredincioºilor. “Ziua Domnului” la care face referire
profetul Obadia în versetele citate anterior, apostolul Pavel o descrie
astfel: “Iar cerurile ºi pãmântul de acum sunt pãzite ºi pãstrate prin
acelaºi Cuvânt, pentru focul de judecatã ºi de pieire a oamenilor
nelegiuiþi. Dar, prea iubiþilor, sã nu uitaþi un lucru; cã, pentru Domnul,
o zi este ca o mie de ani ºi o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu
întârzie în împlinirea fãgãduinþei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungã
rãbdare pentru voi, ºi doreºte ca nici unul sã nu piarã, ci toþi sã vinã
la pocãinþã”. (2 Petru 3:7-10).
Nedrepþii nu vor fi toþi pedepsiþi în acelaºi grad. Unii vor arde
mai puþin timp decât alþii, dupã culpabilitatea fiecãruia. Satan, îngerii
sãi, fiara ºi profeþii falºi, vor suferi mult timp, pentru cã este scris cã:
“vor fi munciþi zi ºi noapte în vecii vecilor” (Apocalipsa 20:10).
Expresia “în vecii vecilor” este tradusã din greacã “eis aionas ton
aionon”. Aceastã traducere literalã este egalã cu “secole de-a rândul”.
Este o perioadã mai lungã decât “aion”, este “aion” extins. Este vorba
de o perioadã de timp foarte lungã, care va avea totuºi un sfârºit.
Expresia “secole de-a rândul” poate fi numitã din punct de vedere
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biblic, un spaþiu de timp prelungit, totuºi care are un sfârºit. Astfel
citim de exemplu cã prin “þara Edomului” nimeni nu va putea trece
“în veci de veci” (secole de-a rândul) (Isaia 34:6.10). Dar acest
pãmânt deja este locuit de mult timp. Aceastã lungã perioadã (secole
de-a rândul) a avut totuºi sfârºitul ei.
“Iazul de foc” care va arde pãmântul secole de-a rândul se va
stinge în final, deoarece acest pãmânt, dupã ce va fi curãþit prin
foc, va deveni locuinþa eternã a sfinþilor.
La aceste întâmplãri profetul Maleahi se referã astfel: “Cãci
iatã vine ziua care va arde ca un cuptor! Toþi cei trufaºi ºi toþi cei
rãi vor fi ca miriºtea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oºtirilor,
ºi nu le va lãsa nici rãdãcinã, nici ramurã. Dar pentru voi, care vã
temeþi de Numele Meu, va rãsãri Soarele neprihãnirii ºi tãmãduirea
va fi sub aripile Lui; veþi ieºi ºi veþi sãri ca viþeii din grajd. ªi veþi
cãlca în picioare pe cei rãi, cãci ei vor fi ca cenuºa sub talpa
picioarelor voastre, în ziua pe care o pregãtesc Eu, zice Domnul
oºtirilor” (Maleahi 4:1-3).
Sfânta Scripturã învaþã clar cã pãcãtoºii nu vor arde la nesfârºit,
dar cã vor fi distruºi. În mai multe locuri Biblia vorbeºte despre
sfârºitul lor în chinuri care demonstreazã distrugerea lor completã.
Teologii spun cã soarta necredincioºilor este “o moarte care nu
omoarã”, dar aceastã contradicþie de termeni este atât de absurdã,
cum s-ar spune cã recompensa drepþilor ar fi “o viaþã în care nu se
trãieºte”.
Dacã Biblia, vorbind despre sfârºitul pãcãtoºilor, i-ar compara cu
lucruri incoruptibile sau fapte durabile, cu metale preþioase, pietre
rezistente etc., ºi-ar fi fãcut loc concluzia cã ei nu aveau sã fie consumaþi,
totuºi ar suferi la nesfârºit. Dar Sfânta Scripturã, vorbind de
exterminarea lor, îi aseamãnã cu obiecte ºi substanþe combustibile ºi
trecãtoare. Astfel spune cã vor fi sfãrmaþi ca un vas al unui olar (Psalmi
2:9); vor pieri cum trece vârtejul (Prov. 10:25); sunt ca o hainã roasã
de molii (Isaia 51:8); vor fi arºi ca miriºtea (Mal. 4:1); vor pieri ca cele
mai frumoase pãºuni, care pier ca fumul (Psalmi 37:20).
Dacã este adevãrat cã pãcãtoºii vor arde la nesfârºit, fãrã sã se
consume, atunci toate aceste ilustraþii sunt neaplicabile ºi prin
urmare false.
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În realitate totuºi aceste declaraþii sunt vrednice de crezut ºi
adevãrate. Falsã este teoria popularã ereticã ºi pãgânã referitoare
la chinurile eterne ale pãcãtoºilor.
Drag cititor, deja ai vãzut miriºte arzând, sau cearã care în contact cu focul se topeºte ºi dispare? Dacã ai vãzut aceste lucruri,
atunci îþi poþi face o imagine a distrugerii complete a pãcãtoºilor.
Pãcãtoºii vor pieri - “Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, cã a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, sã
nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã” (Ioan 3:16). Avem aici un
raþionament cu douã variante: Acel care crede în Isus trãieºte veºnic;
acel care nu crede, piere. Aceasta va fi soarta pãcãtoºilor. Dumnezeu
îi va face sã-ºi piardã “sufletul ºi trupul în gheenã” (Matei 10:28).
Cuvântul “gheenã” este tradus din “Geena”, valea Hinon, la sud de
Ierusalim, despre care deja am vorbit. Isus a fãcut aluzie la aceastã
vale, pentru a ilustra viitoarea gheenã, iazul de foc, care îi aºteaptã
pe pãcãtoºi la sfârºitul mileniului. Acolo vor pieri cei pãcãtoºi. “A
pieri” înseamnã “a înceta sã mai trãiascã, a muri” (de obicei
printr-o moarte violentã, nefireascã).
Pãcãtoºii vor fi nimiciþi. “Domnul pãzeºte pe toþi cei ce-L iubesc
ºi nimiceºte pe toþi cei rãi” (Psalmi 145:20). Prin “a nimici” se
înþelege “a face sã nu mai existe, a reduce la nimic” (omorând,
distrugând, lichidând), a distruge, a desfiinþa etc.
Pãcãtoºii vor fi nimiciþi cu desãvârºire. “Cel rãu… este nimicit
cu desãvârºire” (Naum 1:15). “A nimici cu desãvârºire” înseamnã
“a distruge prin moarte, a elimina, a anihila, a face sã disparã, a
omorî”.
Pãcãtoºii vor fi mistuiþi. “Din cer s-a coborât un foc care i-a
mistuit” (Apocalipsa 20:9). “Domnul îi va nimici (în româneºte
este folosit acelaºi cuvânt, care se potriveºte la explicaþia de mai
sus (Psalmi 21:9); “va arde focul pe vrãjmaºii Tãi” (Isaia 26:11);
“vãpaia unui foc care va mistui pe cei rãzvrãtiþi” (Evrei 10:27). În
privinþa înþelegerii cuvintelor “a nimici” ºi “a distruge”, credem cã
nu este necesar sã consultãm dicþionarul, deoarece toþi ºtim cã
înseamnã anihilare.
Pãcãtoºii nu vor mai fi (vor înceta sã mai existe) - “Încã puþinã
vreme ºi cel rãu nu va mai fi; te vei uita în locul unde era ºi nu va
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mai fi” (Psalmi 37:10). “Nimiceºte-i în mânia Ta, prãpãdeºte-i ca
sã nu mai fie! (Psalmi 59:13).
“Pãcãtosul este nimicit”, dar “cine face voia lui Dumnezeu
rãmâne în veac” (1 Ioan 2:17).
La sfârºitul mileniului Satan va fi de asemenea distrus. Aceastã
certitudine ne este datã prin victoria lui Hristos asupra lui Satan la
crucea de la Calvar. “Astfel dar, deoarece copiii sunt pãrtaºi sângelui
ºi cãrnii, tot aºa ºi El Însuºi a fost deopotrivã pãrtaº la ele, pentru
ca, prin moarte sã nimiceascã pe cel ce are puterea morþii, adicã pe
diavolul”. (Evrei 2:14). Aceasta este ceea ce Domnul spune de
asemenea în mod categoric prin profetul Ezechiel. Sã citim: “Fiul
omului, fã un cântec de jale asupra împãratului Tirului, ºi spune-i:
“Aºa vorbeºte Domnul, Dumnezeu; ajunsesei la cea mai înaltã
desãvârºire, erai plin de înþelepciune ºi desãvârºit în frumuseþe.
Stãteai în Eden, grãdina lui Dumnezeu ºi erai acoperit cu tot felul
de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu
onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smaragd, ºi cu aur; timpanele
ºi flautele erau în slujba ta, pregãtite pentru ziua când ai fost fãcut.
Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse; te pusesem pe muntele
cel sfânt al lui Dumnezeu ºi umblai prin mijlocul pietrelor
scânteietoare. Ai fost fãrã prihanã în cãile tale, din ziua când ai fost
fãcut, pânã în ziua când s-a gãsit nelegiuirea în tine. Prin mãrimea
negoþului tãu te-ai umplut de silnicie ºi ai pãcãtuit; de aceea te-am
aruncat de pe muntele lui Dumnezeu ºi te nimicesc, heruvim
ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Þi s-a îngâmfat inima
din pricina frumuseþii tale, þi-ai stricat înþelepciunea cu strãlucirea
ta. De aceea te arunc la pãmânt, te dau priveliºte împãraþilor. Prin
mulþimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoþului tãu, þi-ai
spurcat locaºurile sfinte; de aceea, scot din mijlocul tãu un foc,
care te mistuie, ºi te prefac în cenuºã pe pãmânt, înaintea tuturor
celor ce te privesc. Toþi cei ce te cunosc între popoare rãmân uimiþi
din pricina ta; eºti nimicit ºi nu vei mai fi niciodatã!” (Ezechiel
28:12-19).
Satan, crearea sa, activitatea sa ºi sfârºitul sãu, sunt descrise
aici sub figura împãratului Tirului. Este obiºnuitã în Biblie
exprimarea retoricã prin care se descrie un lucru fãcând aluzie la
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altul care-i serveºte ca imagine. Astfel de exemplu se vorbeºte de
“fiii lui Levi” pentru a desemna pe cei care se dedicã servirii în
timpul celei de a doua veniri a lui Hristos (Maleahi 3:2-5); se
vorbeºte de “profetul Ilie” pentru a indica pe precursorul primei
veniri a lui Hristos (Mal. 4:5-6; Luca 1:17; Matei 17:10-13), se
vorbeºte de “casa lui Iacob” sau “casa lui Iuda”, ca fiind poporul
lui Dumnezeu în marea ºi teribila zi a Domnului ºi de “casa lui
Esau” sau “Edom” ca fiind pãcãtoºii ºi neascultãtorii în aceeaºi
mare ºi teribilã zi (Obadia 15-18; Zaharia 12:1-6; Isaia 34:1-10;
2 Petru 3:7-12), care, aºa cum indicã semnele profetice, este deja
la uºi; Hristos vorbeºte de Gheenã (Valea Hinon, la sud de Ierusalim,
de care deja am vorbit), pentru a desemna iazul de foc în care vor fi
exterminaþi pãcãtoºii, la sfârºitul mileniului. Se va împlini atunci
cu acei care nu cunosc pe Dumnezeu ºi pentru care sunt numiþi
“Edom” sau “casa lui Esau”, Cuvântul lui Dumnezeu care zice:
“vei fi nimicit cu desãvârºire, pentru totdeauna” (Obadia 10). Uneori
Biblia vorbeºte simultan de douã persoane, sau lucruri, referinduse la ambele sau nu, anumite cuvinte putând sã se refere de preferinþã
sau exclusiv la primul, în timp ce alte cuvinte se referã de preferinþã
sau exclusiv la al doilea. Un exemplu de acest gen îl întâlnim în
Psalmi 16:22 ºi 40, unde David vorbeºte de sine însuºi ºi de Hristos;
în Isaia 34:1-10, unde Domnul, prin profet, vorbeºte atât de
distrugerea Edomului, cât ºi de distrugerea lumii cu ocazia celei de
a doua veniri a lui Hristos; în Matei 24, unde Hristos vorbeºte atât
de distrugerea Ierusalimului, cât ºi de distrugerea lumii la a doua
Sa venire.
Mulþi adepþi ai doctrinei nemuririi sufletului pretind cã cuvintele
din Ezechiel 28, citate mai sus, nu se referã la Satan, ci cu siguranþã
la regele Tirului. Ei se folosesc de aceste subterfugii deoarece aici
se face referire la anihilarea lui Satan în termeni clari ºi pozitivi:
“…te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu ºi te nimicesc” (în
portughezã verbele acestea sunt la timpul trecut). Aceste versete
care vorbesc de distrugerea lui Satan, îi pune pe adepþii nemuririi
sufletului într-o situaþie neplãcutã, deoarece nãruie edificiul
învãþãturilor doctrinale al Babilonului. De aici mulþi dintre ei
pretind, ca subterfugiu, cã aceste pasaje nu se referã la Satan.

83

Susþinerea unei erori în general implicã lansarea unei alte erori mai
grave.
Sã vedem acum de ce aceste versete se pot aplica doar la Satan.
Se spune: “Stãteai în Eden, grãdina lui Dumnezeu”. Regele Tirului
nu a stat niciodatã aici, dar Satan a stat: Geneza 3:1; Apocalipsa
12:9. Regele Tirului n-a fost niciodatã “heruvim” ºi niciodatã nu a
fost “desãvârºit”. Cuvântul inspirat spune: “…ªi ai pãcãtuit”.
Aceasta înseamnã cã pânã în acel moment el nu pãcãtuise. Poate sã
se aplice aceasta regelui Tirului? Relatarea continuã: “te-am aruncat
de pe muntele lui Dumnezeu… te arunc pe pãmânt”. A fost regele
Tirului vreodatã pe muntele sfânt al lui Dumnezeu, unde locuia
Satan? Vezi Ioel 3:17; Evrei 12:22; Apocalipsa 14:1. A fost aruncat
vreodatã regele Tirului de pe muntele sfânt al lui Dumnezeu, pe
pãmânt? Aceasta s-a întâmplat cu Satan ºi nu cu regele Tirului.
Vezi Isaia 14:12; Luca 10:18; Apocalipsa 12:8-9. ªi când a profanat
regele Tirului “locaºurile sfinte” ale lui Dumnezeu? Dupã cum se
vede, descrierea pe care o întâlnim în Ezechiel 28:12-19 nu poate
sã se aplice în nici un caz regelui Tirului, ci lui Satan.
Conform unor traduceri, (ex. Biblia portughezã) Domnul
vorbeºte de nimicirea lui Satan ca fiind un act deja împlinit: În
Biblie întâlnim frecvent aºa numita “anticipare”. Lucruri viitoare
sunt descrise ca fiind prezente ºi întâmplãri ce au sã vinã, ca ºi cum
deja ar fi avut loc. Exemple: “…s-asculte pãmântul, el ºi ce-l umple,
lumea cu toate fãpturile ei! Cãci Domnul este mâniat pe toate
neamurile ºi plin de urgie pe toatã oºtirea lor: El le nimiceºte cu
desãvârºire, le mãcelãreºte tot” (Isaia 34:1-2). “Nimeni nu s-a suit
în cer”, zice Isus, “afarã de Cel ce S-a pogorât din Cer, adicã Fiul
omului care este în cer” (Ioan 3:13). “Eu nu mai sunt în lume”
(Ioan 17:11). “Iatã cã a venit Domnul cu zecile de mii de sfinþi ai
Sãi, ca sã facã o judecatã împotriva tuturor…” (Iuda 14,15).
“V-am scris aceste lucruri ca sã ºtiþi cã voi, care credeþi în Numele
Fiului lui Dumnezeu, aveþi viaþa veºnicã” (1 Ioan 5:13). Apostolul
Pavel se exprimã astfel, referitor la anticiparea diferitelor cazuri ce
apar în Scripturã; “Dumnezeu…cheamã lucrurile care nu sunt, ca
ºi cum ar fi” (Romani 4:17).
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CE ESTE MOARTEA?
Odatã un doctor în teologie a spus: “Viaþa este fericirea ºi
moartea este suferinþa. A muri sau a pieri este acelaºi lucru cu a
suferi”. I-am cerut sã demonstreze aceastã absurditate cu Biblia,
dar nu a fost capabil.
Interesant! Anumite cuvinte folosite în Biblie, trebuie sã aibã o
semnificaþie pe care nici un om inteligent ºi sincer nu este capabil
sã o dea când apare în alte cãrþi. De exemplu cuvintele “viaþã” ºi
“moarte”, când le întâlnim în cãrþi obiºnuite, au în mod simplu
sensul de “existenþã animatoare” ºi respectiv “încetare de existenþã
animatoare”, dar când le întâlnim în Biblie trebuie, dupã teologi,
sã semnifice “fericire” ºi “suferinþã”. Ce pãrere ai iubite cititor?
Orice persoanã cu minte sãnãtoasã ºi sincerã ºtie sã dea fiecãrui
cuvânt obiºnuit adevãratul sãu sens. Dacã stimatul prieten întâlneºte
într-o carte cuvântul “apã”, ºtie cã este vorba chiar de apã, cã vinul
este însãºi vin, laptele este lapte, etc. Dar dacã un teolog, pentru a
justifica ereziile eronate moºtenite de la vechea bisericã mamã, ar
afirma cã în expunerea biblicã, în textul sfânt, apa este oþet, vinul
este unt ºi laptele este miere, ai fi de acord cu aceastã interpretare?
ªi cum este posibil a fi de acord cu falsele semnificaþii impuse de
cuvintele “viaþã” ºi “moarte”?
Când oamenii pierd dragostea de adevãr, Dumnezeu le trimite o
lucrare de rãtãcire, ca sã creadã o minciunã (Romani 2:10-11).
Pentru a susþine o eroare, se prind de alta ºi aºa mai departe. În
acest fel resping adevãrul ºi inventeazã teorii fabuloase, erezii
respingãtoare ºi erori grosolane. Astfel religiile care constituie
Babilonul spiritual nu sunt cu nimic mai presus de sistemele
doctrinale, ce sunt cu totul false ºi inconsistente.
Nu vrem sã spunem prin aceasta cã toþi adepþii lor sunt ipocriþi.
Nu! Existã multe persoane sincere în aceste biserici. Ei sunt înºelaþi.
De aceea Isus le trimite o invitaþie: “Ieºiþi din mijlocul ei, poporul
Meu, ca sã nu fiþi pãrtaºi la pãcatele ei ºi sã nu fiþi loviþi cu urgiile
ei!” (Apocalipsa 18:4).
Sã analizãm acum din punct de vedere biblic afirmaþia: “Viaþa
este fericire ºi moartea este suferinþã”. Profetul Iona a spus disperat:
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“Mai bine sã mor, decât sã trãiesc” (Iona 4:8). Oare suferinþa era
pentru el mai de dorit decât fericirea?
Hristos este numit “Mielul care a fost junghiat de la întemeierea
lumii” (Apocalipsa 13:8. trad. engl.). Dacã a muri înseamnã a suferi,
atunci Hristos suferã de la creaþiune?
Apostolul Ioan, descriind viziunea profeticã ce i-a fost datã
despre distrugerea în viitor a fiarei ºi a profetului mincinos, zice:
“Amândoi aceºtia au fost aruncaþi de vii în iazul de foc, care arde
cu pucioasã” (Apocalipsa 19:20). Dacã “viaþa este fericire”, atunci
fiara ºi profetul mincinos sunt aruncaþi plini de fericire în iazul de
foc. Pot sta lucrurile astfel?
Dupã cum se vede, când cineva fuge de adevãr, cade în mari
absurditãþi.
Sã vedem acest subiect în realitate. “Viaþa” înseamnã “existenþã
animatã”. Moartea este sfârºitul vieþii, încetarea funcþiilor vitale.
Biblia totuºi considerã morþi nu doar pe cei care au murit în realitate,
ci de asemenea pe cei care sunt sub sentinþa de moarte. Biblic, a fi
condamnat la moarte, înseamnã a muri. Astfel primii noºtri pãrinþi
puteau fi consideraþi morþi din acest moment în care au primit
sentinþa de moarte: “þãrânã eºti ºi în þãrânã te vei întoarce” (Gen.
3:19). Hristos este numit “Mielul care a fost junghiat de la
întemeierea lumii” (Apocalipsa 13:8 engl.). Aceasta nu vrea sã
spunã cã de la creaþiune El S-a separat de Duhul Sãu sau a fost
separat de Dumnezeu, ci cã de atunci era decisã moartea Sa pentru
rãscumpãrarea omului. ªi din momentul când a fost hotãrât sã
moarã, putea fi considerat mort. Aceasta pentru cã
“Dumnezeu…cheamã lucrurile care nu sunt, ca ºi cum ar fi”
(Romani 4:17). Tot astfel, de când am primit fãgãduinþa vieþii
(1 Ioan 2:25) putem sã ne considerãm ca având viaþã (1 Ioan 5:13),
deºi ºtim bine cã ea ne va fi datã în realitate doar la a doua venire a
lui Hristos (Matei 25:46, Luca 18:30, Romani 2:5-7, etc). Trecerea
“de la moarte la viaþã” (Ioan 5:24, 1 Ioan 3:14) este acelaºi lucru cu
a trece de la sentinþa de moarte la fãgãduinþa ºi speranþa de viaþã.
Prin faptul cã Hristos este numit “Mielul care a fost junghiat de
la întemeierea lumii”, avem deci un caz de moarte, fãrã a fi vorba
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de vreo separaþie. Vom vedea încã anumite cazuri de separaþii dupã
teologia popularã, fãrã a fi moarte.
Elisei i-a spus profetului Ilie, înainte ca acesta sã se înalþe la
cer: “Te rog sã vinã peste mine o îndoitã putere din duhul tãu”
(2 Regi 2:9). ªi el a obþinut aceasta. “Duhul lui Ilie a venit peste
Elisei” (vers. 15), când Ilie s-a înãlþat la cer într-un vârtej de vânt”.
(vers. 11). Dacã am da “spiritului” semnificaþia popularã, atunci
rezultã cã esenþa lui Ilie, individualitatea sa, eul sãu conºtient sau
Ilie însuºi, nu a urcat la cer, ci doar înveliºul, corpul sãu mort. Dar
Elisei a cerut lui Ilie sã-i dea în duplicat, spiritul personal, conºtient
ºi nemuritor, în care era încarnat, sau propria esenþã a lui Ilie? Nu.
A cerut doar o porþie dublã din caracterul sãu, înþelegerea sa, etc.
ªi aceasta este ceea ce Elisei numea “duh”.
Biblia uneori foloseºte de asemenea “duh” în sens de “suflare”
(respiraþie). În acest caz ieºind din om “duhul” el moare, deoarece
nu poate sã trãiascã fãrã respiraþie. (Iov 34:14,15; Psalmi 146:4;
Eclesiastul 12:7; Luca 8:55; Iacov 2:26 etc.). Dacã moartea este o
continuare a vieþii sub altã formã, atunci animalele iraþionale de
asemenea continuã sã trãiascã dupã moarte. “Cãci soarta omului ºi
a dobitocului este aceeaºi, aceeaºi soartã au amândoi; cum moare
unul, aºa moare ºi celãlalt, toþi au aceeaºi suflare, ºi omul nu întrece
cu nimic pe dobitoc; cãci totul este deºertãciune” (Eclesiastul 3:19).
Moartea în realitate, dupã cum este exprimatã în Biblie, este
încetarea funcþiilor vitale ºi în consecinþã stingerea fiinþei. Când
omul moare, el nu mai ºtie nimic, nici nu gândeºte ºi nici nu simte
nimic. Este mort de fapt. “Cei vii, în adevãr, mãcar ºtiu cã vor
muri; dar cei morþi nu ºtiu nimic ºi nu mai au nici o rãsplatã, fiindcã
pânã ºi pomenirea li se uitã. ªi dragostea lor ºi ura lor ºi pizma lor,
de mult au ºi pierit ºi niciodatã nu vor mai avea parte de tot ce se
face sub soare. … Tot ce gãseºte mâna ta sã facã, fã cu toatã puterea
ta! Cãci în locuinþa morþilor în care mergi, nu mai este nici o lucrare,
nici chibzuialã, nici ºtiinþã, nici înþelepciune! (Eclesiastul 9:5,6,10)
Conform teologiei populare omul dupã moarte, merge conºtient
la cer. Dar Biblia refuzã aceastã formã de spiritism sau pãgânism,
afirmând cã omul merge “în mormânt” ºi rãmâne restrâns în aceastã
sferã “sub pãmânt”. Dacã este adevãrat cã omul posedã o entitate
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imaterialã, conºtientã ºi nemuritoare, ºi dezlegatã de corp cu ocazia
morþii, entitate ce în mod obiºnuit se numeºte “duh” sau “suflet”,
atunci aceastã entitate este “eul”. Carnea este doar înveliºul sau
casa rezidenþialã a eului, dar în nici un caz “eul”. Dar Biblia spune
cã “eul” merge în mormânt, “… în mormânt unde tu mergi”. Din
aceasta se înþelege cã omul nu posedã aceastã presupusã entitate în
mod popular numitã “suflet” sau “spirit”. Dacã ar poseda, ar trebui
sã ajungem la concluzia cã aceasta merge în mormânt. “Eul” este
omul întreg. “Sufletul” ºi “spiritul”, conform Bibliei, sunt doar
facultãþile omului care nu pot sã-l înlocuiascã, dupã cum nu poate
exista muzicã fãrã instrument.
Biblia nu spune numai cã omul, la moarte, este redus la condiþia
de inconºtienþã ºi insensibilitate, ci afirmã de asemenea cã este
decedat. “Dar omul când moare rãmâne întins, omul când îºi dã
sufletul (respiraþia), unde mai este? Cum pier apele din lacuri, ºi
cum seacã ºi se usucã râurile, aºa se culcã ºi omul ºi nu se mai
scoalã; cât vor fi cerurile, nu se mai deºteaptã, ºi nu se mai scoalã
din somnul lui”. (Iov 13:10-12).
Teologia popularã spune cã “moartea a doua”, care va fi soarta
necredincioºilor, este separarea lor finalã de Dumnezeu. Dar acesta
este un mare nonsens. Aºa cum nu este posibil ca cineva sã moarã
a doua oarã, dacã nu înviazã dupã prima moarte, de asemeni nu va
fi posibil necredincioºilor sã sufere “a doua” separare, dacã nu ar fi
fost în prealabil împãcaþi cu Dumnezeu. Altfel spus: Dacã “a doua
moarte” este o “a doua separare” de Dumnezeu, atunci aceastã
condiþie va fi temporarã, deoarece moartea va înceta sã mai existe
dupã distrugerea pãcãtoºilor. “ªi moartea nu va mai fi”, spune Biblia
(Apocalipsa 21:4).
Dumnezeu sã fie lãudat pentru Cuvântul Sãu pe care ni l-a dat
ca un scut puternic împotriva amãgirilor!
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