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Ce se întâmplă cu adevărat când moare un om ? Urmează
cerul ? Sau iadul ? Sau nu urmează nimic ? Când oamenii
mor, încetează ei să existe în mod absolut sau continuă să
trăiască în altă parte ? Întrebări care ne frământă şi la care
trebuie să aflăm răspunsul ! Biblia are un răspuns !
# Cum a fost creat omul ?
R: 'Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna
pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a
făcut astfel un suflet viu'. (Gen. 2:7)
TRUP + SUFLARE = SUFLET VIU
# Înţeleg că Dumnezeu ne-a dat viaţă. Cum a apărut
moartea ?
R: 'În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei
întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână
eşti şi în ţărână te vei întoarce'. (Gen. 3:19)
-recunoaşteţi momentul: Adam şi Eva nu au ascultat de
porunca lui Dumnezeu de a nu mânca din pomul
cunoştinţei binelui şi răului. Consecinţa: moartea. (Gen.
2:16,17)
# Dar ce se întâmplă când murim ?
R: 'Până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi
până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat'.
(Ecl.12:7)
-observăm că moartea este descrisă ca fiind un proces
invers creaţiunii: trupul putrezeşte iar suflarea de viaţă
se întoarce la Dumnezeu. Iar sufletul ? Pur şi simplu nu
mai există ! El nu se duce nicăieri ! O ladă nu se duce
nicăieri dacă scoatem cuiele şi scândurile care o compun.
scânduri + cuie = ladă
Lada nu va pluti pe undeva ! Pur şi simplu nu mai există
pentru că elementele constituente nu mai sunt împreună.
La fel şi sufletul !
# Dar tâlharul de pe cruce nu a mers în rai imediat după
ce a murit ?
R: 'Iisus a răspuns: 'Adevărat îţi spun [că ] astăzi vei fi cu
Mine în rai'. (Luca 23:43)
-în limba greacă, în care a fost scris Noul Testament, nu
existau semne de punctuaţie. Ele au fost adăugate mai
târziu. Cuvântul că nu apare în original. Textul ar suna
aşa: Adevărat îţi spun astăzi vei fi cu Mine în rai. Dacă
punem virgula după cuvântul astăzi, vom avea: Adevărat
îţi spun astăzi, vei fi cu Mine în rai. Varianta aceasta se
potriveşte şi cu rugămintea tâlharului: 'Doamne, adu-ţi
aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta !' (v.42)
Tâlharul a înţeles că învierea va avea loc în viitor, la
sfârşitul istoriei lumii. În plus, Iisus Însuşi nu avea să fie
în rai în acea zi de vineri când a fost răstignit, pentru a-l
lua şi pe tâlhar în rai în aceeaşi zi. Abia duminica avea să
învie !
# În pilda cu bogatul şi săracul Lazăr se spune că după
ce a murit, a fost dus de îngeri în sânul lu Avraam, adică
în rai.
R: 'Şi Avraam a răspuns: 'Dacă nu ascultă pe Moise şi pe
prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din
morţi'.' (Luca 16:31)
Să nu uităm că este vorba despre o pildă şi deci nu putem
lua toate amănuntele ei ca fiind o descriere a realităţii.

Importantă este morala, amintită în ultimul verset, citat
mai sus. Iisus a folosit o povestire pe care iudeii o
cunoşteau bine, dar e o pildă ! E ca şi cum ai spune că din
povestea Ursul păcălit de vulpe ar trebui să credem că
ursul într-adevăr pescuieşte cu coada sau că a rămas fără
coadă din cauza pescuitului în acea noapte rece! Morala e
cea pe care trebuie să o reţinem, nu amănuntele pildei !
# Atunci mai este conştient de ceva cel mort ?
R: 'Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei
morţi nu ştiu nimic, şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă
până şi pomenirea li se uită. Şi dragostea lor, şi ura lor, şi
pizma lor, de mult au şi pierit ...' (Ecl.9:5,6)
'De ajung fiii lu la cinste, el nu ştie nimic; de sunt
înjosiţi, habar n-are'. (Iov 14:21)
'Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea
ta ! Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este
nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici
înţelepciune'. (Ecl. 9:10)
# Totuşi, după moarte, nici cei buni nu au o stare de
conştienţă în care să se închine lui Dumnezeu ?
R: 'Nu morţii laudă pe Domnul, şi nici vreunul din cei
ce se pogoară în locul tăcerii'. (Ps. 115:17)
# În cazul acesta ce speranţă mai există pentru cei care
au murit ?
R: 'Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce
au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au
nădejde. Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui
arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din
cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos'. (1 Tes. 4:16)
# De unde ştiu că lucrul acesta se va întâmpla cu
adevărat ? Puţini oameni cred că va exista o înviere a
morţilor.
R: 'Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din
morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a
morţilor ?' (1 Cor. 15:12)
-garanţia învierii este faptul că Iisus Hristos a înviat din
morţi, lucru care este mai sigur decât faptul că eu şi tu
existăm !
# Dar până acum nu a înviat nimeni !
R: 'O mare mulţime de Iudei au aflat că Isus era în
Betania; şi au venit acolo, nu numai pentru Isus, ci ca să
vadă şi pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi'. (Ioan
12:9)
-Iisus a înviat pe Lazăr, a înviat şi pe alţi oameni când El
Însuşi a înviat (Matei 27:52,53)
# Unii cred că omul după moarte se reîncarnează,
amintind de Ioan Botezătorul care a venit 'în duhul şi
puterea lui Ilie'. Era el o reîncarnare a profetului Ilie ?
R: 'Şi ei l-au întrebat: 'Dar cine eşti ? Eşti Ilie ?' Şi el a
zis: 'Nu sunt !' 'Eşti proorocul ?' Şi el a răspuns: 'Nu !' '
-vedem că şi pe vremea lui Ioan Botezătorul existau
persoane care nu înţelegeau că venirea lui Ioan 'în duhul
şi puterea lui Ilie' nu însemna reîncarnarea lui Ilie. Era
vorba doar de o asemănare a lucrării lui Ioan cu cea pe
care o făcuse Ilie. Nimic mai mult! Ioan însuşi respinge
ipoteza menţionată mai sus.
-reîncarnarea este o teorie indiană despre starea omului în
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moarte, care nu are nimic în comun cu adevărul
Scripturii; în esenţă este o versiune răsăriteană a
spiritismului !
# Unele persoane spun, totuşi, că au vorbit cu rude care
au murit ! E posibil lucrul acesta ?
R: 'Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe
fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de
ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de
vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce
cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să
întrebe pe morţi'. (Deut. 18:10,11)
-observăm aici o condamnare categorică a mai multor
tipuri de practici oculte, inclusiv vorbirea cu persoane
decedate ! Am văzut mai devreme că cei morţi nu se află
într-o stare de conştienţă, ei nu ştiu nimic. Aceasta
înseamnă că nu cu ei vorbeşte cel care e în viaţă. Atunci
cu cine ? Motivul interzicerii comunicării cu cei morţi
este că, de fapt, se intră în legătură cu demoni care imită
glasurile celor morţi !
# Şi pot aceste forţe ale întunericului să spună şi lucruri
bune ? Unii relatează că sunt sfătuiţi de bine de către cei
decedaţi.
R: 'Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface
într-un înger de lumină'. (2 Cor. 11:14)
-oamenii se aşteaptă ca Satana să apară doar în ipostaze
înfricoşătoare, de aceea vrăjmaşul sufletelor are atâta
succes când se preface într-o fiinţă frumoasă. Înainte de a
doua venire a lui Iisus pe norii cerului (Apoc. 1:7; 22:12),
Satana va încerca să imite pe Hristos chiar :
'Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci
mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo
încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi...
Deci, dacă vă vor zice: 'Iată-L în pustie', să nu vă duceţi
acolo ! 'Iată-L în odăiţe ascunse', să nu credeţi'. (Matei
24:24,26)
# Dacă imediat după moarte cei buni nu merg în rai,
înseamnă că nici cei răi nu merg în iad ?
R: 'Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie
de ani...' (Apoc. 20:5)
-aceasta înseamnă nu doar că acum oamenii răi morţi nu
sunt în iad, ci şi că abia după o mie de ani de la învierea
celor drepţi vor fi înviaţi cei răi pentru judecată !
# Dar în Biblie se vorbeşte despre iad !
R: 'Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în
iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua'.
(Apoc.20:14)
-aici avem definiţia pentru iad ! Moartea a doua este
moartea veşnică. Dumnezeu nu Îşi găseşte plăcerea în a
vedea pe oameni torturaţi de flăcări, în chinuri groaznice.
Nu acesta este Dumnezeul Bibliei ! Cea mai mare
pierdere pe care o poate suferi omul este despărţirea
veşnică de Creatorul Său.
# Ştiam de undeva că Biblia vorbeşte despre un foc
veşnic !
R: 'Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul
lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după
trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind
pedeapsa unui foc veşnic'. (Iuda 7)
-observăm din acest pasaj că este vorba despre un efect
veşnic al focului care a distrus cele două cetăţi nelegiuite
şi nu despre o tortură veşnică !

# Dar nu mi se pare corect ca un criminal să sufere atât
de puţin, după ce i-a făcut pe alţii să sufere atât de mult !
R: 'Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile
voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul'. (Isaia 55:8)
'Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să
dau fiecăruia după fapta lui'. (Apoc. 22:12)
-trebuie să avem încredere în înţelepciunea lui Dumnezeu
şi în ce priveşte pedepsirea celor răi. Grija noastră trebuie
să fie să nu ne găsim la sfârşitul vieţii printre ei ! (răi nu
sunt doar criminalii şi hoţii ci şi cei mândri, egoişti,
bârfitori etc !!!)
# Pomenile îi pot ajuta pe cei care au murit, pot schimba
soarta lor ?
R: 'Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu
îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele
lui'. (Matei 16:27)
-textul nu spune că Iisus va răsplăti după faptele lor, adică
ale celor vii pentru cei morţi, ci după faptele lui, ale celui
decedat. Ce fac alţii după moartea lui nu mai poate
schimba destinul lui veşnic !
# Atunci sfinţii care sunt în cer (deşi acum înţeleg că cei
mai mulţi sunt morţi, nu sunt acolo) ne pot ajuta acum
când suntem în viaţă, până vine moartea şi nu se mai
poate schimba nimic ?
R: 'Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur
mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Iisus
Hristos'. (1 Timotei 2:5)
-trebuie să venim direct la Iisus, nu avem nevoie de alţi
intermediari, oricât de păcătoşi am fi !
# Dar atâţia oameni cred în mijlocirea sfinţilor !
R: 'Degeaba Mă cinstesc ei, dînd învăţături care nu Sunt
decât nişte porunci omeneşti'. (Marcu 7:7)
# Mă văd atât de slab; nu ştiu dacă am să reuşesc să fiu
atât de bun încât să ajung în cer !
R: 'Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci
puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită”. Deci
mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele,
pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine'. 2
Corinteni 12:9
# Cum pot fi sigur că mă pot bucura şi eu de viaţa
veşnică, împreună cu toţi cei care vor fi mântuiţi ?
R: 'Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede
în El, să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de
apoi'. (Ioan 6:40)
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