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editorial

Îți amintești mirosul de pâine proaspătă? 
Când vezi coaja rumenă, numaidecât ți se 
face poftă să rupi un colț, chiar dacă mănânci 

doar pâine goală. 

Așa sunt ideile simple: atractive și de impact. 
În plus, sunt ușor de înțeles și, prin urmare, se 
răspândesc rapid. 

Numărul acesta îți prezintă ideile principale 
ale Bibliei despre ce se întâmplă cu adevărat la 
moarte. Concluzia va fi cât se poate de simplă. 
Nu are rost să dezvolți complicații. 

Dacă vei crede Sfânta Scriptură, vei fi scutit de 
cheltuieli inutile și vei avea un timp de recuperare 
mai rapid după fiecare pierdere.

Citește și alege adevărul! Întotdeauna costă mai 
puțin decât minciuna.   

Daniel Brînzan



Fii  
sim-
plu!



eperele credinței 4

Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de 
moarte nu este doar un basm, ci este 
dorința și căutarea oricărui om. De la 

companii farmaceutice la operații estetice, 
oamenii încearcă încetinirea procesului de 
îmbătrânire. Și pentru că oamenii își doresc 
atât de mult nemurirea, au fost dezvoltate și 
afaceri în acest sens. 

O astfel de afacere este criogenia, care, prin 
companii autorizate, oferă contracte de con-
servare crionică (adică prin înghețare) a tru-
pului după deces, cu promisiunea că, în viitor, 
când știința va avansa, trupurile criogenate 
vor reveni la viață. De peste 50 de ani, crioge-
nia fascinează și îngrijorează deopotrivă. 

Cimitirele de gheață Cimitirele de gheață 

O v i d i u  B ă l u ț ă

din Crezul creștin

În ianuarie 1967, James Bedford era primul om 
supus unei proceduri de criogenie, în Statele 
Unite. De atunci și până astăzi, mii de oameni 
au optat pentru acest serviciu. 

În lume, sunt trei mari companii care comer-
cializează criogenia: două sunt americane - 
Alcor și Cryonics Institute -, iar cea de-a treia 
este rusească – KrioRus. Mii de pacienți, așa 
cum sunt numiți cei care optează pentru acest 
serviciu, sunt deținuți în cilindri speciali de 
aceste companii și alte mii sunt în așteptare. 
Există și opțiuni pentru acest tip de pacienți. 

De exemplu, Alcor le oferă membrilor posi-
bilitatea de a opta între conservarea corpului 
întreg, costurile atingând suma de 180 000 
de euro, sau doar a capului desprins de trup, 
pentru o sumă de peste 70 000 de euro. 

Odată ce decesul este pronunțat legal de un 
medic, corpul pacientului trebuie să fie pre-
gătit cât mai rapid pentru transport la centrul 
de criogenare. Circulația sanguină și ven-
tilația plămânilor trebuie să fie menținute, 
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pentru a păstra viabilitatea creierului. Odată 
ajuns în centrul de „crioprezervare”, corpul 
este supus unor proceduri. Sângele este în-
locuit cu un tip de antigel. Procedeul este fo-
losit pentru a împiedica formarea cristalelor 
de gheață între țesuturi în timpul congelării, 
ceea ce ar dăuna sau ar complica o potențială 
viitoare reanimare. 

Astfel pregătit, corpul este înghețat progresiv 
până la -196 de grade Celsius. Cât de mari sunt 
șansele ca morții din aceste cimitire de ghea-
ță, numiți eufemistic „pacienți”, să poată fi în-
viați? Majoritatea cercetătorilor le consideră 
minime. Unii dintre ei nu ezită să califice toate 
aceste demersuri ca fiind o simplă șarlatanie, 
iar prețul plătit, doar bani aruncați în vânt.

Și totuși, mii de oameni suficienți de bogați 
cred și speră în aceste promisiuni.

„Aștept învierea morților și  „Aștept învierea morților și  
viața veacului ce va să vie!”viața veacului ce va să vie!”
În opinia multora, crionica este o religie mo-
dernă, pentru că, în lumina datelor științifice 
actuale, îți trebuie multă credință pentru a spe-
ra în învierea din cimitirele de gheață. Tot atât 
de multă credință ca și în vechea religie crești-
nă, care oferă șansa învierii în mod gratuit. 

Mai simplă și mult mai ieftină decât un con-
tract stufos și costisitor de servicii crionice, 
dar conferind aceeași speranță, este credința 
care spune: „Aștept învierea morților și viața 
veacului ce va să vie!”

Text preluat din emisiunea „Start cu speranță”,  
de la Speranța TV. 
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„Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră și in subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie 
și strălucire. La ușa lui, zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu 
firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până și câinii veneau și-i lingeau bubele. Cu vremea, 
săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când 
era el în Locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam și pe 
Lazăr în sânul lui și a strigat: ‘Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazăr să-și înmoaie 
vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.’ 
‘Fiule’, i-a răspuns Avraam, ‘adu-ți aminte că, în viața ta, tu ți-ai luat lucrurile bune, și Lazăr și-a luat 
pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi 
este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.’ 
Bogatul a zis: ‘Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazăr în casa tatălui meu, căci am cinci frați, 
și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin.’ Avraam a răspuns: ‘Au pe 
Moise și pe proroci; să asculte de ei.’ ‘Nu, părinte Avraame’, a zis el, ‘ci, dacă se va duce la ei cineva din 
morți, se vor pocăi.’ Și Avraam i-a răspuns: ‘Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici 
chiar dacă ar învia cineva din morți.’”
Luca 16:19-31, Ediția Dumitru Cornilescu revizuită, 2019

Raiul și iadul,  Raiul și iadul,  
într-o ilustrație într-o ilustrație 

a lui Isusa lui Isus

C h r i s t i a n  S ă l c i a n u

din Evanghelie
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Puțini ridică ochii la 
dialogul deschizător 
de minți: Ce faci cu 
bogățiile din viața asta? 
Ce nu mai poți schimba 
după moarte nici cu o 
mie de pomeni? Pe cine 
să crezi, Scriptura sau 
„strigoii”?

În relatarea din Luca 16:19-31, Isus vor-
bește despre viața asta și despre cealaltă 
ilustrând două scene din viața unui bogat 

și a unui sărac. În viața asta, unul huzurește, 
și altul pătimește; pe lumea ailaltă, e invers. 
Mare lucru, am zice, știm povești de-astea… 
Da, dar, vor zice unii, nu e poveste, e reali-
tate: uite, iadul există, după moarte, undeva 
jos, chinuri grozave, văpăi. Ca alea zugrăvite 
pe zidul bisericii!

Ajunși dincolo, fiecare pe un tărâm aparte, cei 
doi se raportează la patriarhul Avraam, care 
se pare că e împărțitorul de dreptate. Fostul 
bogat cere o dispensă: să vină Lazăr (cuibărit 
în sânul lui Avraam) și să-l răcorească un pic, 
ușurându-i chinul. Refuz clar: s-a întors roa-
ta. Plus că nu trece nimeni de la unii la alții 
(deci nu există „vămile”?). 

Omul pricepe și cere ca Lazăr să fie trimis ca 
întors din morți și să-i avertizeze frații. Nu e 
nevoie, zice Avraam, viii au Biblia (pe Moise 
și pe proroci). Bogatul insistă: vor crede unul 
întors de pe lumea ai-
laltă. Avraam infirmă: 
dacă nu cred ce stă 
scris, nu vor crede 
nici învierea. 
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Uite zece indicii că aceasta este o pildă: 

1. „era un om…” (așa începe Isus și alte 
pilde); 

2. „sânul lui Avraam” este un tărâm de 
mit, de negăsit în Scriptură (o fi fost și 
Noe acolo?); 

3. „locuința morților” este în Scriptură 
un loc tăcut, fără nicio activitate; 

4. personajul principal e Avraam, Dum-
nezeu lipsește; 

5. dialogul „Părinte”/„Fiule” este clasic 
de poveste; 

6. radicala răsturnare de situație e tipică 
unui tâlc; 

7. axa discuției este pe verticală, sus/jos, 
departe, prăpastie; 

8. elemente imaginare: cu un vârf de de-
get în apă răcorești un chinuit de vă-
păi; 

9. Lazăr, cu nume, pare a fi simbolul vii-
torului înviat din morți;

10. Bogatul, anonim, îi reprezintă pe… 
toți bogătașii batjocoritori de la înce-
putul capitolului.

Dacă e pildă, atunci o vei citi deslușindu-i 
adevărul simplu: fă-ți pomană acum cu 
cel sărac, cum zice Cartea, altfel nu te mai 
pomenește nici Sfântul.
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Rețetă pentru imunitate Rețetă pentru imunitate 
E l e n a  P r i d i e

practic

Cel mai bun lucru pe care îl putem face 
pentru sănătatea noastră este să ve-
ghem continuu în mod personal pen-

tru a ne asigura o bună imunitate. Este un 
lucru pe care nimeni nu îl poate face în locul 
nostru. Este o responsabilitate personală.

În special în perioada de la începutul primăverii 
trebuie să fim foarte atenți în această privință, 

deoarece organismul este slăbit după carențe-
le care se acumulează în anotimpul rece. Ce să 
facem concret pentru o bună imunitate? În 
general, știm:

• O bună administrare a timpului personal, 
astfel încât lucrurile care privesc sănătatea 
noastră să nu rămână pe dinafară din lipsă 
de timp.

• Să ne odihnim suficient. Odihna este esenția-
lă pentru creier, cât și pentru toate organele.

• Să ne asigurăm un aer cât mai curat și mai 
proaspăt în camerele în care stăm. Să le aeri-
sim cât mai des. 

• Cel puțin o oră în fiecare zi să o petrecem 
afară din casă, pentru a beneficia de efecte-
le luminii soarelui. Chiar dacă soarele nu se 
vede, el este în spatele norilor și își face lu-
crarea. Sub acțiunea luminii, pielea noastră 
fabrică vitamina D, al cărei rol s-a dovedit 
extrem de eficient în lupta împotriva tuturor 
bolilor. 

• De asemenea, cel puțin o oră pe zi să facem 
mișcare; fie că este vorba de mers pe jos în 
pas vioi, lucru în grădină, gimnastică, înot 
etc., mișcarea este vitală pentru sănătate.

• Să pândim zilele cu soare și să ne expunem 
acțiunii lui în perioadele optime cât mai mult 
timp. Să ne planificăm timpul liber, concedi-
ile, astfel încât să fim în locuri cu soare din 
belșug. Să fim conștienți că soarele este sursa 
vieții. Nimic nu îl poate înlocui.

• Să ne ferim de frig. Să ne îmbrăcăm cores-
punzător anotimpului. Frigul, mai ales cel 
extrem, suprimă imunitatea. Atenție mare și 
la extremități, să fie bine protejate.

• Zilnic să bem apă suficientă – 30 ml per kilo-
gram/corp. Apa curăță organismul de toxine 
și face ca fiecare celulă să funcționeze și să-și 
facă părticica în organism. 

• Atenție mare la alimentație! Alimentele ne pot 
întări imunitatea sau o pot slăbi. Alimentele 
integrale, de origine vegetală, foarte bogate în 
antioxidanți constituie cel mai bun combusti-
bil pentru o imunitate la superlativ. 

• Dintre acestea, să avem grijă să existe conti-
nuu în hrana noastră cruciferele (varza, varza 
roșie, napii, guliile, hreanul, broccoli, conopi-
da, ridichile, inclusiv cele negre) și legumele 
și fructele intens colorate, foarte bogate în 
substanțe fitochimice. Ceapa și usturoiul tre-
buie să fie prezente zilnic în alimentație.
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Salată de primăvară 
Elena Pridie

Ingrediente:

• 1 salată verde românească (o 
recunoaștem după căpățâna 
deschisă la culoare)

• câteva frunze de măcriș

• câteva frunze de spanac

• 2-3 fire de ceapă verde

• codițe de usturoi verde

• frunze de leurdă

• 1 morcov mic

• 1 lingură de sfeclă roșie răzuită

• 2-3 roșii cherry (opțional)

• 1 lingură ulei de măsline

• ½ l-ță sare

• 1 lingură suc de lămâie

Mod de preparare:

Observați că avem multe culori 
între legumele alese. Este esențial 
acest lucru. Se spală legumele și 
se toacă mărunt, în forma dorită. 
Se adaugă sarea, uleiul și sucul 
de lămâie, se amestecă bine și se 
servește de îndată, neapărat ca 
prim fel la masă. Faceți cure cu 
acest fel de salată, și imunitatea 
dumneavoastră va avea numai 
de câștigat! Cât despre gust, vă 
asigur că nu veți face doar o dată 
o asemenea salată. 

Ca surse de grăsimi sănătoase, nucile și semin-
țele sunt fără egal pentru imunitate. Crudități-
le, adică alimentele nepreparate termic (fructe 
ca atare, legume și zarzavaturi ca atare sau în 
salate asortate), trebuie să constituie minimum 
50% din hrana noastră. Alimentele care ne scad 
imunitatea sunt în primul rând cele procesate, 
rafinate, cât și cele de origine animală. 

În perioada aceasta a primăverii, alimentele 
cele mai indicate pentru întărirea imunității 
sunt salatele din legume crude, în principal 
cele de sezon: salată verde, ceapă și usturoi 
verde, ridichi, leurdă, păpădie, măcriș, spa-
nac etc. Aveți în continuare un exemplu de 
salată de sezon, de primăvară, excelentă ca 
gust, perfectă în efectele ei pentru imunitate 
și... atât de ușor de pregătit.
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Ca și celelalte religii, creștinismul are la 
bază anumite învățături considerate 
adevărate, importante și inspirate de 

Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Pentru adevăra-
tul cunoscător al Bibliei, aceste adevăruri (sau 
doctrine) sunt asemenea pieselor unui puzzle, 
care se îmbină perfect și creează imaginea de 
ansamblu, pe care un necunoscător al Bibliei 
nu o poate vedea și nici înțelege. 

O anumită învățătură este atât de importan-
tă, încât, dacă aceasta nu ar fi adevărată, toate 
celelalte nu ar mai avea niciun sens: învierea 
Domnului Isus.

Sfântul apostol Pavel, odinioară prigonitor și 
dușman de moarte al creștinismului, după o 
întâlnire dramatică cu Isus (Faptele aposto-
lilor 9:1-22; 22:1-21), a fost atât de convins de 
învierea Domnului, încât și-a dat viața pentru 
El, murind ca martir. 

El și-a dat seama că, dacă învierea lui Isus nu 
ar fi fost adevărată, creștinismul ca religie n-ar 
fi avut absolut niciun sens. „Căci, dacă nu învi-
ază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a 
înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, 
voi sunteți încă în păcatele voastre și, prin ur-

Teorii conspiraționiste Teorii conspiraționiste 
despre învierea lui Isusdespre învierea lui Isus

J u l i e n  G h e o r g h e
spiritualitate

mare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pier-
duți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am 
pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai 
nenorociți dintre toți oamenii!” (1 Corinteni 
15:16-19). Iată de ce un creștin autentic va crede 
în învierea lui Isus de acum aproximativ 2 000 
de ani, dar și în învierea viitoare a celor cre-
dincioși care au murit (1 Tesaloniceni 4:13-18).

Teoria furtuluiTeoria furtului
Cele mai multe dintre teoriile care neagă în-
vierea nu au existat pe timpul Domnului Hris-
tos și al apostolilor. Cu toate acestea, există o 
teorie care a apărut la trei zile de la răstigni-
rea Mântuitorului. Preoții cei mai de seamă, 
„împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat 
ostașilor mulți bani  și le-au zis: «Spuneți așa: 
´Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dor-
meam noi, și L-au furat.´ Și, dacă va ajunge 
lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom 
potoli noi și vă vom scăpa de grijă.» Ostașii au 
luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a 
răspândit zvonul acesta printre iudei până în 
ziua de astăzi” (Matei 28:12-15).

Teoria este infirmată ușor punând următoa-
rele întrebări:
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Cum au reușit ucenicii să treacă de gărzile ro-
mane, foarte bine înarmate, instruite și obli-
gate să păzească mormântul cu prețul propri-
ilor vieți? 

Dacă ar fi furat cu adevărat trupul, cum de au 
acceptat ucenicii să moară ca martiri pentru o 
minciună? (Toți ucenicii, cu excepția lui Ioan, 
au plătit cu viața pentru credința lor.)

Dacă Isus nu a înviat din morți, cine li s-a ară-
tat ucenicilor și celorlalți martori oculari? În 
Biblie sunt înregistrate douăsprezece apariții 
ale Domnului Isus după înviere. Printre cei 
care L-au văzut pe Isus după înviere, amintim 
pe Maria Magdalena și pe cealaltă Marie (Ma-
tei 28:1-10), unsprezece ucenici (Matei 28:16-
20), doi ucenici pe drumul către Emaus  (Luca 
24:13-35), zece apostoli (Luca 24:36-49), șapte 
ucenici (Ioan 21:1-24), mai mult de 500 de per-
soane (1 Corinteni 15:1-8).

Dacă soldații romani care păzeau mormântul 
au dormit, de unde au știut că tocmai ucenicii 
au furat trupul?

Dacă soldații romani au dormit în timpul găr-
zii, cum de și-au recunoscut vina, având în 
vedere că neîndeplinirea atribuțiilor se pe-
depsea cu moartea? 

Teoria mormântului greșitTeoria mormântului greșit
Această teorie spune că cei care au vrut să se 
ducă duminică dimineața la mormântul lui 
Isus au greșit mormântul.

Această teorie ridică cel puțin două întrebări 
care o anulează.

Dacă ucenicii au greșit mormântul, cum se 
explică cele douăsprezece apariții ale Dom-
nului Isus? De ce romanii și evreii nu au scos 
trupul mort al lui Isus din adevăratul mor-
mânt, ca să-L arate oamenilor și să-i convin-
gă că Mântuitorul nu a înviat?

Rășină din arbore de mir, 
folosită la îmbălsămarea 

lui Isus Hristos.
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Teoria răstignirii altei persoaneTeoria răstignirii altei persoane
Presupoziția că nu Isus a murit pe cruce, ci 
altcineva, este infirmată astfel: 

Dacă altcineva a fost răstignit în locul lui Isus, 
nu ar fi observat lucrul acesta familia lui Isus, 
ucenicii, ceilalți evrei, precum și autoritățile 
romane?

Cum se explică mormântul gol? Acest lucru 
înseamnă că persoana care a murit în locul lui 
Isus a înviat din morți.

Teoria leșinuluiTeoria leșinului
Alții spun că Isus doar a leșinat pe cruce. 
Această speculație se demontează foarte ușor.

Să nu-și fi dat seama soldații romani (călăi, 
ucigași profesioniști și experți în moartea prin 
răstignire) că Isus nu a murit pe cruce, ci doar 
a leșinat? Întotdeauna, înainte ca cei răstigniți 
să fie coborâți de pe cruce, se verifica foarte 
atent dacă aceștia muriseră cu adevărat. De 
obicei, cei răstigniți mureau prin asfixiere. 

Pentru a-și prelungi viața, cei de pe cruce 
încercau să respire mai bine împingându-și 
trupurile în piroanele care erau bătute în pi-
cioarele lor. Pentru a le grăbi moartea, solda-
ții romani le zdrobeau fluierele picioarelor. 
Biblia spune că lucrul acesta nu s-a întâmplat 
și în cazul lui Isus. De ce? Pentru că soldații 
romani au verificat și au văzut că El era deja 
mort (Ioan 19:31-33).

Cum ar fi putut Isus să supraviețuiască atunci 
când un soldat roman I-a străpuns trupul cu o 
suliță, cu intenția evidentă de a străpunge ini-
ma? Biblia spune că, în momentul străpungerii 
cu sulița, din trupul său au curs sânge și apă. 
Din punct de vedere medical, acest detaliu con-
firmă că, în acel moment, Isus era deja mort.

Să presupunem totuși că Isus ar mai fi fost în 
viață în momentul coborârii de pe cruce. Cum 

ar fi putut oare El, foarte grav rănit și sânge-
rând puternic, să reziste de vineri seara până 
duminică dimineața în mormântul rece (și, 
pe deasupra, îmbălsămat cu zeci de kilogra-
me de bandaje, uleiuri și mirodenii), iar după 
aceea, să Se elibereze singur, să dea la o parte 
piatra de la gura mormântului (se estimează 
că piatra cântărea în jur de două tone) și, în 
final, să treacă de gărzile romane?

Teoria halucinațieiTeoria halucinației
Susține că toți cei care au crezut că L-au văzut 
pe Isus înviat au avut de fapt halucinații.

Dar Isus S-a arătat în cel puțin douăspreze-
ce locații diferite. Cum ar fi fost posibil ca, 
de fiecare dată, toți cei care au spus că L-au 
văzut să fi avut halucinații? La un moment 
dat, Isus S-a arătat în același timp unui grup 
format din peste cinci sute de persoane. Este 
imposibil ca toți aceștia, simultan, să fi avut 
halucinații.

Să presupunem totuși că toți martorii ocu-
lari au avut halucinații. Cum se explică totuși 
mormântul gol? Cu siguranță că, dacă auto-
ritățile evreiești și romane ar fi avut trupul 
mort al Domnului Isus, ei L-ar fi arătat public 
tuturor oamenilor, pentru a le demonstra că 
Isus nu a înviat și că El nu a fost cine a pretins 
că este, ci un mare înșelător. Ei nu au făcut 
lucrul acesta pentru că nu au avut ce să arate. 
De ce? Pentru că Isus nu mai era în mormânt. 
Cu adevărat El înviase, după cum spusese 
(Matei 16:21).

În concluzie, fiecare parte a narațiunii din 
Evanghelie este adevărată și conformă cu ce-
lelalte părți. Credem din toată inima că, anali-
zând cu atenție Biblia și folosindu-se de logică, 
inteligență, rațiune și discernământ, cititorul 
sincer va ajunge cu siguranță la aceeași con-
cluzie la care a ajuns și apostolul Pavel: „Hris-
tos a înviat din morți” (1 Corinteni 15:20).
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În Biblie există unsprezece narațiuni des-
pre învieri, și în șapte dintre ele, cei care 
s-au reîntors la viață erau copii sau ti-

neri. Mă surprinde preferința lui Dumnezeu 
de a rezerva cel mai rar miracol pentru cei cu 
vârste fragede. 

Însă mai interesantă mi se pare o trăsătură 
comună tuturor caselor în care s-a petrecut 
învierea din morți. 

Prima locuință în care o ființă a fost înviată 
cu întrebuințarea puterilor omenești aparți-
nea unei femei extrem de ospitaliere. Gos-
podina era păgână, dar a acceptat să împartă 

D a n i e l  B r î n z a n

ultima fărâmă de pâine cu un necunoscut (1 
Împărați 17). 

A doua oară când cineva s-a întors din ținutul 
morții a fost tot într-o casă primitoare. Pro-
prietarii construiseră o anexă, un spațiu de 
cazare pentru profet și chiar acolo s-a petre-
cut minunea. Găzduirea era gratuită și total 
dezinteresată (2 Împărați 4). 

Cea mai spectaculoasă minune de înviere 
a fost înfăptuită desigur de Hristos, pentru 
prietenul Său Lazăr (Ioan 11), în cimitir. Dar 
Evanghelia reține că surorile lui Lazăr trăiau 
în aceeași casă cu el și erau deosebit de aten-

istorie biblică

Secretul ospitalitățiiSecretul ospitalității
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te față de Domnul, primindu-L în locuința lor 
cu mare îngrijire. Ospitalitatea casei a devenit 
chiar o sursă de conflict între cele două surori 
(Luca 10:38-42). 

Ultima povestire este despre Dorca, o femeie 
care făcea „o mulțime de fapte bune și milos-
tenii”. Biblia menționează explicit că era ge-
neroasă și că făcea haine și cămăși pe care le 
dăruia văduvelor (Faptele 9:36-42). 

Iar curtea în care a înviat Eutih aparținea unei 
case atât de primitoare, încât toată biserica se 
aduna acolo și asculta predicile lungi (Faptele 
20:7-12).

În concluzie, „să nu dați uitării primirea de 
oaspeți, căci unii, prin ea, au găzduit, fără să 
știe, pe îngeri.” „Să nu dați uitării binefacerea 
și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca aces-
tea Îi plac” (Evrei 13:2,16).

Înainte să întorci pagina, analizează cum ai 
putea să găzduiești sau să ospătezi pe cineva 
gratuit. Domnul Isus a promis că va răsplăti 
chiar și un pahar de apă dăruit în Numele Lui 
(Marcu 9:41). Ia cu tine o sticlă de apă în plus 
măcar din când în când. Fii amabil vara asta!

Case din timpurile biblice
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Aveam aproximativ șapte ani când 
unul dintre bunicii mei a închis ochii. 
A fost primul astfel de eveniment și 

m-a marcat, pentru că nu înțelegeam ce este 
moartea. Cei apropiați îmi spuneau că „buni-
cul doarme”. Atunci au început dilemele. Dacă 
doarme, de ce nu se mai trezește? Unde s-a 
dus bunicul? Unii spuneau că bunicul s-a dus 
„la Domnul”. Alții susțineau că a mers jos, la 
„locul de odihnă”. Care o fi fost adevărul?

Au trecut mai mulți ani până când am început 
să descopăr adevărul biblic despre moarte.

Lumea de dincolo de hotarul morții este de-
numită în limba ebraică „șeol”. Termenul 
acesta este tradus cu „locuința morților”. 
Când vorbim despre traducerea termenului 
„șeol” în limba greacă (Septuaginta), aceasta 
a fost serios influențată de politeismul grec, 
cuvântul fiind asociat legendarului zeu sub-
pământean Hades. De aici, în limba română, 
a apărut cuvântul slavonizat „iad”. La rândul 
lor, traducerile latine au folosit pentru „șeol” 
termenul de „infernum”.

Destinația celor decedațiDestinația celor decedați
Conform referințelor biblice, locuinţa mor-
ţilor (șeol) este destinația post-mortem atât 
pentru cei care au fost credincioși, cât și 
pentru cei care nu au fost iubitori de Dum-
nezeu. Scriptura îi prezintă în locuinţa mor-
ţilor pe credincioșii Iacov și Iosif (Geneza 
37:35), pe neprihănitul Iov (Iov 17:3) și pe toți 
oamenii fără prihană (Psalmii 49:14). Dar, 

V i o r e l  D a s c ă l u

teologie

Nicăieri Biblia  
nu spune  
că, la moarte,  
cei buni  
sunt luați la cer.

Locul  Locul  
odihnei odihnei 

temporare temporare 
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tot în același loc, se află și cei răi: Psalmii 
9:17; 31:17; 55:15, Proverbele 5:5; 7:27; Ezechiel 
32:21,27 sau Luca 16:23.

Însuși Domnul Isus Hristos, între moartea 
și învierea Sa, pentru un timp scurt, a trecut 
prin locuința morților (Faptele 2:27,31). De vi-
neri după-amiază până duminică dimineață, 
Mântuitorul S-a odihnit într-un mormânt, 
asemenea oricărui muritor de rând. În di-
mineața învierii, Tatăl a trimis pe îngerul 

Gabriel, care L-a chemat pe Fiul Său afară din 
locuinţa morţilor. 

Locuinţa morţilor este locul unde nu se în-
tâmplă absolut nimic important. Biblia spu-
ne clar: „Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu 
toată puterea ta! Căci, în Locuința morților 
în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici 
chibzuială, nici știință, nici înțelepciune!” 
(Eclesiastul 9:10). Versetul acesta este foar-

te clar cu privire la destinația pe care o are 
absolut orice decedat: locuinţa morţilor, sau 
mormântul unde este depus decedatul.

Nimeni nu poate să evite trecerea prin acest 
loc temporar de odihnă: „Este vreun om care 
să poată trăi și să nu vadă moartea, care să 
poată să-și scape sufletul din Locuința mor-
ților?” (Psalmii 89:48). „Căci soarta omului și 
a dobitocului este aceeași; aceeași soartă au 
amândoi; cum moare unul, așa moare și ce-

lălalt; toți au aceeași suflare, și omul nu în-
trece cu nimic pe dobitoc, căci totul este de-
șertăciune. Toate merg la un loc; toate au fost 
făcute din țărână și toate se întorc în țărână” 
(Eclesiastul 3:19,20).

Timpul răsplătiriiTimpul răsplătirii
Absolut nicăieri Biblia nu vorbește despre 
faptul că cei buni, la moarte, ar fi luați (răpiți) 
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la cer. Lucrul acesta se va întâmpla doar la re-
venirea Domnului Isus. 

Oricât de mult ne doare pierderea cuiva, ar 
trebui să acceptăm adevărul și să-l expri-
măm în consecință. În limbajul nostru nu ar 
trebui să mai folosim expresii de genul: „s-a 
dus printre îngeri”, „s-a suit la Domnul”, „este 
deja în raiul lui Dumnezeu”. De ce? Pentru că 
„nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a 
coborât din cer, adică Fiul omului, care este 
în cer” (Ioan 3:13).

Sfântul apostol Pavel a scris:  „Iată, în ade-
văr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: 
noi cei vii, care vom rămâne până la veni-
rea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor 
adormiți. Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, 
cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui 
Dumnezeu, Se va coborî din cer și întâi vor 
învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, 
care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreu-
nă cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Dom-
nul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu 
Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu 
aceste cuvinte” (1 Tesaloniceni 4:15-18).

Profetul Daniel, inspirat de Dumnezeu, spu-
nea: „Mulți din cei ce dorm în țărâna pămân-
tului se vor scula: unii pentru viața veșnică și 
alții pentru ocară și rușine veșnică” (Daniel 
12:2). Toți decedații „dorm în țărâna pămân-
tului”, sau în locuinţa morţilor, așteptând ziua 
învierii.

Însuși Mântuitorul afirma în Ioan 5:28,29: „Nu 
vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine cea-
sul când toți cei din morminte vor auzi glasul 
Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut bi-
nele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut 
răul vor învia pentru judecată.”

Citind aceste adevăruri așezate în paginile in-
spirate ale Sfintei Scripturi, am înțeles foarte 
clar unde este bunicul și toți ceilalți dragi ai 
mei care și-au sfârșit călătoria pe acest pă-
mânt. Ei se odihnesc în locuinţa morţilor, ală-
turi de toți înaintașii noștri, și așteaptă ziua 
învierii. 

Acesta este adevărul pe care îl cred. Te invit să 
îl accepți și tu!
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Există Există 
viațăviață după  după 

moarte?moarte?
Credințele privind ce se întâmplă după ce omul moare 

sunt foarte variate. Ce e adevăr și ce e minciună sau 
teorie nebiblică în acest domeniu? Există viață după 

moarte? Ce are Biblia de spus despre acest lucru?

C r i s t i n e l  S a v a
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Ne naștem…Ne naștem…
În privința morții, suntem limitați, deoarece 
nu avem instrumente cu care să o investigăm. 
Singura opțiune pe care o avem la dispoziție 
pentru a înțelege ce se întâmplă când omul 
moare este să cercetăm procesul invers: mo-
dul în care a apărut viața. Moartea nu poate fi 
decât reversul acelui proces prin care viața a 
apărut prima dată.

În acest scop, să ne întoarcem către cartea 
începuturilor, Geneza. Moise, sub inspirație 
divină, explică foarte succint modul în care 
primii oameni au luat ființă: „Domnul Dum-
nezeu a făcut pe om din țărâna pământului, 
i-a suflat în nări suflare de viață, și omul s-a 
făcut astfel un suflet viu” (Geneza 2:7). 

Înțelegem de aici că viața constă în combinația 
dintre un trup făcut din mineralele pământu-
lui (nu degeaba vitaminele și mineralele afla-
te în lumea naturală sunt cele care întrețin 
funcțiile organismului) și ceea ce Scriptura 
numește „suflare de viață”, adică principiul 
vital. Din cele două rezultă un suflet viu. 

Omul devine și este un suflet viu, nu are un su-
flet viu. Așa ne spune Biblia: când a fost cre-
at, trupul inert a primit nu un suflet, adică o 
entitate spirituală preexistentă, ci un princi-
piu vital dăruit de Dumnezeu, care a făcut ca 
prin celulele organismului lui Adam să pulseze 
viața. Iar acest principiu vital nu este speci-
fic omului: aceeași suflare de viață o au în ele 
toate făpturile create de Dumnezeu, de la om 
până la animale (Geneza 1:30; Eclesiastul 3:19).
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… spre-a muri… spre-a muri
Ce se întâmplă la moarte? Are loc procesul in-
vers: principiul vital se întrerupe, iar trupul 
redevine inert, urmând să se descompună în 
mineralele din care a fost conceput inițial. Așa 
este logic.

Dumnezeu Însuși îi dă lui Adam un indiciu în 
direcția aceasta în momentul în care îi anun-
ță consecințele neascultării: „Țărână ești și în 
țărână te vei întoarce” (Geneza 3:19). Mai clar 
o spune înțeleptul Solomon, când îl sfătuiește 
pe cititor să se întoarcă la Dumnezeu „până 
nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și 
până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care 
l-a dat” (Eclesiastul 12:7). Nu trebuie să ne in-
ducă în eroare faptul că autorul folosește aici 
alt termen decât cel din Geneza, și anume ebr. 

ruah, tradus prin „duh”; în alte contexte, ruah 
este tradus tot prin „suflare” (Geneza 6:17, de 
exemplu), deoarece are și acest sens. Există 
și traduceri (New English Translation și New 
Revised Standard Version, dintre traducerile 
cu prestanță) care redau termenul ebraic fo-
losit de Eclesiastul prin „suflare (de viață)”.

O analogie extrem de potrivită cu acest pro-
ces de apariție a vieții este procesul prin care 
apare lumina în casele noastre: există un bec 
(un obiect inert) și curentul electric; în mo-
mentul în care întrerupătorul lasă curentul 
electric să ajungă la bec, camera este inun-
dată de lumină. Dacă mutăm butonul între-
rupătorului în poziția „oprit”, lumina dispare 
la fel cum a apărut. Paralela este clară: bec 
+ curent electric = lumină; trup + suflare de 
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viață (principiu vital) = suflet viu, sau ființă. 
La moarte, omul încetează să mai fie un su-
flet viu, redevenind ce a fost înainte: un trup 
inert.

Ce urmează de aici?Ce urmează de aici?
O astfel de perspectivă, în care moartea nu 
este altceva decât încetarea vieții, a principiu-
lui vital, în trup, are câteva consecințe impor-
tante cu privire la alte chestiuni conexe.

În primul rând, existența unei entități spiri-
tuale numite suflet, care „trăiește” indepen-
dent de trup, nu are fundament biblic. De 
fapt, conceptul de suflet, așa cum este înțe-
les astăzi de marea parte a creștinilor, își are 
originea în scrierile lui Platon, pătrunzând 
în iudaism cam în ultimul secol înainte de 
nașterea lui Hristos și mai apoi în crești-
nism. Moise, când scria Geneza, și Solomon, 
când scria Eclesiastul, nu erau afectați încă 
de această influență nebiblică, de aceea ima-
ginea pe care o prezintă ei este cea discutată 
mai sus.

În al doilea rând, dacă sufletul nu există, nici 
credințele asociate cu acesta nu sunt ade-
vărate. Nu există vămi ale văzduhului, unde 
sufletul trebuie să plătească ceva ca să poa-
tă trece mai departe. Neexistând un suflet al 
decedatului, pomenile sunt inutile, fiindcă, 
așa cum zice tot Solomon, „cei morți nu știu 
nimic” (Eclesiastul 9:5). Nu există o lume de 
dincolo, în care sufletele să fie conștiente și 
să se bucure sau să sufere. Niciunul din cei 
despre ale căror învieri Scriptura vorbește 
(Lazăr, prietenul lui Isus, este printre cei mai 
cunoscuți) nu relatează vreun lucru care li 
s-ar fi întâmplat după moarte.

În al treilea rând, concepția aceasta a Scriptu-
rii despre starea omului în moarte explică și 
avertizările extrem de dure ale lui Dumnezeu 
împotriva diverselor forme de comunicare cu 

morții. Întrucât, după moarte, nu rămâne în 
urmă nicio entitate conștientă, comunicarea 
cu morții este în realitate o comunicare cu 
spiritele rele, cu îngerii căzuți și transformați 
în ceea ce numim diavoli.

În al patrulea rând, existența încă de pe acum 
a iadului, cu întreaga lui arhitectură, nu are 
niciun fundament. De altfel, o astfel de cre-
dință vine în contradicție directă cu alte două 
credințe: credința în înviere și în Judecata de 
Apoi. Dacă sufletul, după moarte, ar primi 
pedeapsa sau răsplata pentru faptele făcute 
de om în timpul vieții, ce sens ar mai avea să 
fie înviat din nou la revenirea lui Hristos și să 
mai fie judecat o dată? Dacă Isus „iarăși va să 
vie cu slavă să judece viii și morții”, așa cum 
spune Crezul, asta înseamnă că sufletele vor fi 
rechemate din iad sau din rai și reîncorporate 
într-un trup doar pentru a afla o sentință pe 
care o primiseră deja în momentul morții și 
pe care o ispășeau deja? Nu are niciun sens.

Și totuși, Biblia vorbește despre un iaz de foc. 
Nu este acesta iadul? Nu, iar Biblia nu lasă 
niciun dubiu cu privire la semnificația aces-
tui iaz: „Iazul de foc este moartea a doua” 
(Apocalipsa 20:14). Mai mult, în acest iaz de 
foc, care este moartea a doua, sunt aruncați 
nu doar cei ce n-au fost scriși în cartea vieții 
(Apocalipsa 20:15), ci și fiara și prorocul min-
cinos, care sunt simboluri ale unor puteri po-
litico-religioase (Apocalipsa 19:20), dar și Dia-
volul însuși (Apocalipsa 20:10) și în cele din 
urmă moartea și Locuința Morților, hades-ul 
din greacă (Apocalipsa 20:14). 

Dacă iazul de foc ar fi iadul, cum am putea 
explica faptul că acolo vor fi aruncate și lo-
curi sau entități nepersonale? Am ajunge la 
contradicția ca iadul (hades) să fie aruncat în 
iad. Prin urmare, iazul de foc, adică moartea a 
doua, nu este altceva decât nimicirea totală și 
pentru totdeauna.
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În al cincilea rând, credința într-un suflet care 
nu poate fi nimicit, ci care va dăinui veșnic și, 
dacă a făcut rele, va fi pedepsit încontinuu 
vine în contradicție și cu caracterul lui Dum-
nezeu. Dacă Dumnezeu nu poate să nimiceas-
că un suflet care a păcătuit, ar însemna că nu 
este atotputernic. În schimb, dacă ar putea să 
îl nimicească, dar alege să îl tortureze veșnic, 
ar însemna că nu este iubitor. Și ar mai în-
semna că nu este drept, fiindcă nici măcar în 
această lume îmbibată de nedreptate oamenii 
nu plătesc la infinit, și mai ales la fel, pentru 
infracțiunile și crimele lor.

Există viață după moarte!Există viață după moarte!
După cum am văzut, Biblia spune clar că nu 
există viață în moarte. Însă Scriptura vorbește 
la fel de clar despre o viață după moarte. Iar 
viața aceasta este viața de care se vor bucura 
cei drepți când vor fi înviați la revenirea lui 
Hristos. Și de viața aceasta putem avea parte 
prin credința în El și prin transformarea fiin-
ței noastre prin Duhul Sfânt, în conformitate 
cu principiile Sale. 

Da, știu că este liniștitor să crezi că cei dragi îți 
veghează pașii de undeva de sus, însă aceas-
tă credință este o autopăcălire. Este ca suzeta 
cu care păcălim bebelușii ca să nu plângă. Și 
nu este de condamnat. În durerea pe care o 
simțim la pierderea cuiva drag, e omenește să 
încercăm să ne împăcăm în vreun fel cu si-
tuația. Însă Dumnezeu ne oferă o alinare mai 
bună: promisiunea că, prin credința în El, ne 
vom reîntâlni cu cei dragi într-o lume în care 
moartea nu va mai fi.
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recreere

Moartea  Moartea  
și învierea și învierea 

lui Isus lui Isus 

M i r e l a  D a s c ă l u

În careul de mai jos, veți găsi 25 de cuvinte ce 
au legătură cu moartea și învierea Domnului 
Isus, așa cum sunt prezentate în Marcu 15-16. 
Cuvintele sunt orientate în următoarele direcții: 
de la stânga la dreapta, de sus în jos și oblic (în 
coborâre de la stânga la dreapta).

1. ISUS
2. JUDECATA
3. CONDAMNARE
4. HAINA
5. COROANA
6. SPINI
7. CRUCE
8. GOLGOTA
9. CUIE
10. RASTIGNIRE
11. TALHARI
12. INTUNERIC
13. OTET
14. STRIGAT
15. MOARTE
16. PERDEA
17. COASTA
18. SULITA
19. PANZA
20. MORMANT
21. INVIERE
22. ARATARE
23. UCENICI
24. INALTARE
25. CER

SS PP II NN II AA RR AA TT AA RR EE DD AA OO

MM GG QQ CC VV YY II NN TT UU NN EE RR II CC

JJ OO YY BB OO PP HH NN UU ZZ CC CC HH ZZ JJ

UU LL RR UU JJ NN SS OO JJ OO UU BB AA II VV

DD GG GG MM CC XX DD TT TT PP II SS II NN AA

EE OO II NN AA LL TT AA RR EE EE JJ NN VV PP

CC TT HH NN QQ NN FF EE MM II TT WW AA II AA

AA AA RR OO TT UU TT CC OO NN GG NN TT EE NN

TT UU NN CC EE RR PP UU CC VV AA AA RR RR ZZ

AA QQ OO OO NN FF VV CC MM OO AA RR TT EE AA

EE PP EE RR DD EE AA EE ZZ XX RR RR EE WW LL

RR RR AA SS TT II GG NN II RR EE OO AA VV RR

CC OO AA SS TT AA BB II TT AA LL HH AA RR II

VV II SS UU SS XX ZZ CC RR UU CC EE WW NN II

VV WW AA JJ XX AA LL II WW SS UU LL II TT AA
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Fie că acceptăm sau nu, felul în care ne 
trăim viața este reflectarea concepțiilor 
mult mai profunde legate de cum am 

apărut pe pământ, de ce suntem aici și ce se 
întâmplă cu noi după ce nu mai suntem. Iar 
răspunsul la aceste frământări se vede poate 
și mai clar în ritualurile de înmormântare. 

Nu trebuie să uităm că ritualul în sine este 
un limbaj, un mijloc de comunicare, iar noi 
trebuie să ne străduim să transmitem altora 
doar ceea ce credem cu certitudine că este 
corect și de folos. Orice facem mai puțin de 
atât este mai puțin de cât a intenționat Dum-
nezeu atunci când ne-a creat după chipul și 
asemănarea Sa.

Unele dintre elementele care deosebesc reli-
gia biblică de toate religiile antice, care ne pot 

„Mă doare  „Mă doare  
după tine, frate...”după tine, frate...”

A d r i a n  N e a g u
cultural

dovedi originea ei total diferită de a celorlalte, 
sunt ritualurile de înmormântare. Dacă în lu-
mea antică moartea era privită ca un moment 
al trecerii într-o lume a nemuririi și a ferici-
rii, ce trebuia marcată prin elemente ritualice 
foarte precise, pentru evrei, aceste ritualuri 
erau interzise foarte exact de legea lui Moise, 
pentru că moartea era văzută ca un somn, nu 
ca o continuare a existenței. Cu toate că po-
porul trăise atâția ani în Egipt și Moise fuse-
se educat în școlile lor, evreii nu vor avea în 
pustiu niciun cult al morților și nici alte obice-
iuri funerare asemănătoare cu cele din Egipt. 
Patriarhii înșiși nu își construiseră morminte 
costisitoare, ci au fost înmormântați toți în 
aceeași peșteră pe care Avraam o cumpărase 
de la fiii lui Het, aceasta fiind singura proprie-
tate pe care a deținut-o în Canaan (Geneza 23).
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Dumnezeu a interzis foarte clar, prin Moise, 
orice încercare de comunicare cu cei morți și 
orice practică asociată cultului morților din lu-
mea păgână. Afirmațiile erau directe și ușor de 
înțeles: „Să nu vă faceți tăieturi în carne pentru 
un mort și să nu vă faceți slove săpate pe voi. Eu 
sunt Domnul. Să nu vă duceți la cei ce cheamă 
duhurile morților, nici la vrăjitori: să nu-i între-
bați, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul 
Dumnezeul vostru” (Leviticul 19:28,31).

Dumnezeu nu le-a interzis însă niciunde 
evreilor să își plângă morții sau să își expri-
me durerea despărțirii de cei dragi. Scriptura 
conține multe cântece de jale de o mare sen-
sibilitate, izvorâte tocmai din această durere 
a despărțirii, dar fără ca ele să fie asociate cu 
ritualuri funerare ce ar putea sugera o viață 
care se continuă dincolo de mormânt. 

Solomon, în toată slava și bogăția lui, nu a 
construit pentru el un mormânt grandios, ci, 
dimpotrivă, a afirmat că „cei morți nu știu ni-
mic” (Eclesiastul 9:5).

Este important de remarcat aici că nici regii 
idolatri ai Regatului de Nord sau de Sud nu au 
cerut să li se construiască morminte deosebi-
te sau să se organizeze ritualuri complexe cu 
ocazia înmormântării lor. 

Singurele referințe biblice în care se fac tri-
miteri la obiceiurile funerare din perioada 
Vechiului Testament sunt legate de pregătirea 
unor mirodenii frumos mirositoare, cu care 
cel decedat era îmbălsămat sau care erau 
puse pe patul mortuar, și de obiceiul de a se 
arde tămâie în cinstea unor persoane merito-
rii, dar fără vreo legătură cu un 
cult al morților sau ca un ajutor 
pentru trecerea într-o viață vi-
itoare fericită (2 Cronici 16:13).

În Noul Testament, nici Dom-
nul Isus și nici apostolii Săi 

nu au vorbit despre alte ritualuri funerare 
decât exprimarea umană a durerii și a sufe-
rinței. Isus Însuși a plâns la mormântul lui 
Lazăr, ceea ce i-a determinat pe toți cei pre-
zenți să exclame: „Iată cât îl iubea de mult!” 
(Ioan 11:36).

Apostolii se concentrează mai mult pe ide-
ea învierii decât pe cea a morții și prezintă 
speranța creștină în înviere ca o certitudine 
izvorâtă din învierea lui Isus. Pentru ei, ritu-
alurile de înmormântare nu au nicio greutate 
în mântuirea cuiva, viața acesta fiind singurul 
timp în care omul se putea apropia de Dum-
nezeu (Evrei 9:27).

Pe lângă aceasta, nu ni se spune niciodată că 
apostolii ar fi organizat anumite evenimente 
în care să fie pomeniți sau cinstiți cei care 
muriseră dintre ei. Și nici Isus, deși a spus 
despre Ioan Botezătorul că este cel mai mare 
om născut din femeie, nu a poruncit pome-
nirea morții lui de martir. Este de-a dreptul 
șocant pentru timpul nostru faptul că nu 
exista în Israelul nici înainte de Domnul Isus 
și nici după El o statuie a lui David sau a lui 
Solomon, a lui Avraam sau măcar a lui Moise, 
nicio sărbătoare în cinstea sau în memoria lor 
și niciun pelerinaj la mormintele lor. 

Poate că nu este târziu să ne repotrivim și 
noi astăzi ceasurile după Scriptură și să tră-
im frumusețea speranței biblice, „așteptând 
fericita noastră nădejde și arătarea slavei 
marelui nostru Dum-
nezeu și Mântuitor, Isus 
Hristos” (Tit 2:13) fără a ne 
împovăra cu obiceiuri care 
nu ne-au fost nici cerute, și 
care nici nu sunt îngăduite 
de Dumnezeu.
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•  Circa 250 d.Hr. „... în vechime, nici doliurile prin 
veșminte nu erau bine văzute de părinții bise-
ricești. Nu ne mirăm dar de Ciprian, când în-
deamnă ca cei vii să nu plângă pe cei morți și să 
nu se îmbrace în negru în semn de întristare.” 
(Badea Cireșeanu, Tezaurul liturgic al Sfintei Bi-
serici Creştine Ortodoxe de Răsărit, vol. III, 1912 p. 
379) „Părinții bisericești combăteau energic luxul 
și risipa făcute la înmormântări.” (Idem, p. 364)

• La anul 305, citim în canonul 34 al Sinodului din 
Elvira, ținut în Spania, că era interzis a aprinde 
ziua în cimitire lumânări de ceară. Noaptea, în 

Departe de izvorul Departe de izvorul 
adevăruluiadevărului

F l o r i n  R ă d u ț 
istoria creștinism

ului

timpul persecuției, ele erau necesare, dar ziua, 
nu aveau niciun rost. 

• „Cinstirea rămășitelor pământești ale sfinților 
și morților capătă un avânt deosebit, de când 
Constantin cel Mare a început să așeze ose-
mintele apostolilor și ale altor sfinți în bisericile 
construite de dânsul.” (Petre Vintilescu, Cultul şi 
ereziile, Pitești, 1926)

• În anul 340, Sinodul de la Gangra a stabilit ca 
oricine refuză să onoreze martirii creștini să fie 
anatemizat. Hotărârile acestui sinod local vor fi 
ratificate la Calcedon (anul 451). Totul începuse 

Expresia „apele dulci și curate” de mult 
timp nu mai poate caracteriza Dâmbo-
vița, râul care străbate capitala Româ-

niei. Deși la izvorul din masivul Făgăraș apa 
este pură, pe traseul celor 226 de km, pe care 
îi străbate înainte să se reverse în apele Arge-
șului, râul este poluat cu substanțe toxice și 
deșeuri solide. 

De-a lungul secolelor, creștinismul a avut 
parte de același proces. În ciuda originii lui 
divine, pe traseu au fost adoptate învățături 
care i-au tulburat apele. Un exemplu este 
concepția eronată că viața omului nu se sfâr-

șește la moartea trupului, ci sufletul și-ar 
continua existența dincolo de hotarele vieții 
pământești. Ideea aceasta are la bază tradiția 
și „prietenia” cu religiile necreștine, păgâne. 

Biblia este clară. Psalmii 105:28 spune că a 
jertfi vite pentru morți aprinde mânia lui 
Dumnezeu. Fructele și legumele închinate 
Domnului nu trebuiau mâncate în doliu și 
nimic din ele nu trebuia dat cu prilejul unui 
mort (Deuteronomul 26:14).

Totuși, obiceiuri din cultul morților au apărut 
în creștinism. 
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cu păstrarea unor amintiri și a respectului pen-
tru cei morți. Cultul moaștelor este o prelungire 
obligatorie și nefericită a cultului sfinților. 

• „În cele dintâi trei secole, creștinii nu se îngro-
pau nici în biserică, și nici în orașe, pentru că 
urmașii Evangheliei aveau un respect nemărgi-
nit față de casa Domnului, și ei nu și-ar fi în-
găduit să îngroape într-însa trupuri omenești.” 
(Cireșeanu, op. cit., p. 359)

• „După mijlocul secolului al IV-lea, venerarea 
relicvelor, simultan cu dezvoltarea închinării la 
sfinți, a căpătat un caracter superstițios și ido-
latru. Rămășițele trupești ale martirilor erau 
descoperite de obicei în urma unor vise sau 
viziuni, uneori la multe secole după moartea 
acestora, apoi aduse în procesiuni solemne în 
biserici, s-au construit capele în cinstea lor, au 
fost puse sub altare și s-au organizat sărbători 
anuale în cinstea lor.” (Philip Shaff, The Christi-
an Church from the 1st to the 20th Century)

• Coliva este considerată un simbol creștin din 
timpul episcopului Nectarie al Constantinopo-
lului, iar obiceiul de a consuma colivă vine de pe 
vremea împăratului Iulian Apostatul (anii 361-
363) care, dorind să-i batjocorească pe creș-
tini, a dat ordin să stropească toate proviziile 
din piețele alimentare cu sângele jertfit idolilor. 
Tradiția spune că mucenicul Teodor i-a apărut 
în vis arhiepiscopului Eudoxie al Constantino-
polului (360–370), poruncindu-i să anunțe creș-
tinii să nu cumpere nimic din piață, ci mai de-
grabă să mănânce grâu fiert amestecat cu miere 
și fructe. „La început coliva a servit ca hrană, iar 
mai apoi la pomenirea morților, după modele și 
tradiții care existau deja în lumea păgână a tim-
pului.” (https://ortodox.md/ce-este-coliva-origi-
nea-si-semnificatia-colivei/)

• „Romanii făceau pomeniri pentru umbra sufle-
tului la trei zile după îngropare, la șapte, la nouă, 
la douăzeci, treizeci și la patruzeci de zile.” (Ci-
reșeanu, op. cit., p. 377)

• Pe pietrele funerare romane, cea mai obișnuită 
frază scrisă era „Sit tibi terra levis” (Fie-ți țărâ-
na ușoară!), „menită să ușureze ieșirea spiritului 
din mormânt, pentru a lua parte la mesele date 
de rude în amintirea sa.” (Emilian Vasilescu, Is-
toria religiilor, 1982, p. 303)

• „Cocoșul și găina ce se dau peste groapa aces-
tuia este un obicei păgânesc. Păgânii credeau 
că cocoșul are să vestească mortului ceasurile 
și are să alunge duhurile rele și, cu ciocul, are 
să țină cumpăna când vor fi cântărite păcatele. 
Găina va merge pe cealaltă lume, scurmând prin 
spini, făcând loc sufletului să treacă.” (Preot 
Ioan Șt. Popescu, Noţiuni liturgice, 1922)

•  Anii 400: „Obiceiul însă de a se întrebuința și în 
creștinism femei bocitoare la înmormântări fu 
aspru combătut de Hrisostom și de alți părinți 
bisericești, ca o rămășiță adusă din păgânism.” 
(Cireșeanu, op. cit., p. 74)

• Sf. Augustin: „Nu știu dacă se găsește ceva în 
Scripturi despre aceste nouă zile de pomeniri, 
care se cheamă la romani novemdiale. De aceea 
mie mi se pare că e mai bine să opresc pe creș-
tini de la acest obicei de origine păgână.” (Cire-
șeanu, op. cit., p. 379) 

• „Înmormântarea cu procesiune și cu slujbă  a 
luat ființă după anul 400.” (Eusebiu Popovici, 
Istoria bisericii universale, 1926) 

• „Tămâia, florile, sfeșnicele, coroanele, lumână-
rile, pânza de in, procesiunile au fost scoase din 
templele păgâne și transferate pe altarul creș-
tin.” (Chateaubriand, citat de preot P. Vintilescu, 
în Cultul şi ereziile, 1926)

•  În anul 567, la Conciliul liderilor creștini de la 
Tours, se protestează împotriva ospățului fune-
rar, semn că pomenile nu erau acceptate de toți 
conducătorii creștinismului. 

• „Stropirea cu vin a mortului când este băgat în 
mormânt a fost preluată de către creștini de la 
romani. Așa că acest obicei își are originea în 
păgânism.” (Preot Ioan Șt. Popescu, Noţiuni li-
turgice, 1922)

• „Pe lângă prosoape, batiste cu bani în colțuri, se 
mai prinde cu ață roșie un ban de mâna stân-
gă a mortului, se aruncă bani la opriri, răscruci 
și punți, se pun bani în coșciug și în mormânt. 
Folosirea banilor la înmormântare amintește de 
obolul lui Charon, care trecea cu barca sufletele 
morților peste apa fluviului Acheron din infern. 
Datina funerară a folosirii banilor este caracte-
ristică lumii greco-romane și se află în legătu-
ră cu datina punților.” (Preot prof. Ion Ionescu, 
„Podrile și punțile”, în Revista română de studii 
etno-istorice)
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Drept-credincioșii 
autohtoni, cei care rup 
hainele aproapelui 
pentru o fiolă de apă 
sfințită, cei care stau 
la rând cu zilele ca să 
mângâie moaște de 
sfinți, cei care pun 
Biserica pe primul loc 
în ierarhia încrederii 
lor, n-au nici cea mai 
mică idee despre Cartea 
Sfântă a religiei pe care  
o practică.
(Andrei Pleșu, „Românul pravoslavnic”, 
articol publicat în 21.05.2011, pe 
m.adevarul.ro)
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Îngroparea lui Isus se referă la așezarea 
rămășițelor pământești ale lui Isus în-
tr-un mormânt (al lui Iosif din Arimate-

ea). Cea mai veche relatare a evenimentului 
înmormântării se găsește în prima Epistolă a 
lui Pavel către corinteni (aproximativ 54 d.Hr), 
unde este scris: „a fost îngropat și a înviat a 
treia zi, după Scripturi” (1 Corinteni 15:4). 

Îngroparea presupune un mormânt și un ri-
tual, ambele descrise mai amănunțit de către 
evangheliști.

Conform Evangheliei după Marcu (15:42-46), 
scrisă în jurului anului 70 d.Hr. și considerată 
sursă de inspirație pentru ceilalți evanghe-
liști, Iosif din Arimateea, care era „un sfetnic 
de vază al soborului”, a cerut trupul lui Isus, 
pe care l-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat 

C ă t ă l i n  B ă r b u l e s c u

argum
ent

într-o pânză de in și l-a pus într-un mor-
mânt de piatră. Femeile au fost martore. Din 
perspectiva lui Matei (27:57-60), Iosif din Ari-
mateea este un om bogat, pânza era curată, 
mormântul era nou și-i aparținea, iar femeile 
erau acolo. Luca (23:50-56) îl descrie pe Iosif ca 
fiind evlavios și bun, așteptător al Împărăției 
lui Dumnezeu, pânza este din in, mormântul 
este nou, săpat în piatră, iar femeile priveau. 

Ultimul care vorbește despre eveniment este 
Ioan (19:38-42). Potrivit acestuia, Iosif era un 
ucenic în ascuns, pânza folosită era din in, 
mormântul era nou, dar îl adaugă pe Nicodim 
și 100 de litri de smirnă.

Există o serie de dezbateri în legătură cu toate 
aceste diferențe, unii văzându-le ca o încer-
care subtilă de a înnobila evenimentul înmor-

ÎnmormânÎnmormântareatarea  
lui Isuslui Isus
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mântării și o legendă1. Alții, pe de altă parte, 
consideră evenimentul real și autentic2. 

Pentru aceia care nu pun la îndoială mesajul 
Bibliei, acesta este clar: Isus a fost îngropat în 
conformitate cu obiceiurile evreiești și nu a 
fost lăsat agățat pe cruce, nici nu a fost arun-
cat într-un șanț sau oferit animalelor. 

Unii dintre urmașii lui Isus (cum ar fi femei-
le menționate în relatările Evangheliei) știau 
unde fusese așezat corpul lui Isus și intențio-
nau să marcheze locația, să-i parfumeze cor-
pul și să-L plângă, așa cum cereau obiceiurile 
evreiești. Este foarte probabil ca intenția lor 
să fi fost aceea de a lua rămășițele lui Isus, la 
un moment dat în viitor, și de a le transfera în 
locul de înmormântare al familiei Sale. 

Până la urmă, înmormântarea lui Isus, locația 
și evenimentele ce au însoțit-o nu fac altceva 
decât să adeverească ceea ce Isaia prezisese 
cu mult timp înainte: „Groapa Lui a fost pusă 
între cei răi, și mormântul Lui, la un loc cu cel 
bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiui-
re și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui” 
(Isaia 53:9). 

Bibliografie:
1. Craig William Lane și Ehrman Bart, Is There Historical Evi-
dence for the Resurrection of Jesus?, la https://www.physics.
smu.edu/~pseudo/ScienceReligion/Ehrman-v-Craig.htm-
l#EhrmanOpen (accesat la 07.05.2021).

2. Craig S. Keener, The Historical Jesus of the Gospels (Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 2009), Dale Allison, Resurrecting Je-
sus: The Earliest Christian Traditions and Its Interpreters, (T 
and T Clark International: New York, 2005), Brown E. Ray-
mond, The Death of the Messiah, vol 2. (Garden City: Double-
day, 1994).
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Niciun lider spiritual nu a avut parte de 
ieșirea din mormânt, în afară de Mân-
tuitorul Isus Hristos. Chiar dacă Biblia 

nu oferă niciun motiv de a sărbători într-un 
anume fel învierea Domnului, faptul că Hris-
tos a învins moartea ne influențează viața de 
creștini.

În primul rând, învierea lui Hristos arată că El 
este Fiul lui Dumnezeu. Doar Cel care a creat 
viața poate aduce învierea după moarte. Isus 
Hristos, exemplul suprem al creștinului, a ie-
șit singur din umbrele mormântului pecetluit. 

În al doilea rând, învierea Domnului arată pu-
terea imensă a lui Dumnezeu. Ce rost are să te 
închini în fața cuiva sau a ceva care nu deține 
această putere? De ce să adori un dumnezeu 
limitat? Dumnezeul cel adevărat a demon-
strat că are putere asupra morții. Un lucru 

Speranța vieSperanța vie

C o s m i n  C o c e a

esențial

născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos 
din morți, la o nădejde vie” (1 Petru 1:3).

În al treilea rând, învierea Domnului a fost 
pasul final spre salvarea omenirii. „Atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe sin-
gurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16). 

Isus Hristos a fost captivul morții un timp 
foarte scurt. După ce S-a odihnit puțin în 
mormânt, a înviat a treia zi, după Scripturi. 
Învierea Lui dovedește că Diavolul este un 
dușman înfrânt pentru totdeauna. Acceptă în 
dreptul tău victoria glorioasă a lui Isus Hris-
tos asupra mormântului și a morții! 

foarte important e că cel care se încrede în 
El, „chiar dacă ar fi murit, va trăi” (Ioan 11:25). 

Cu alte cuvinte, învierea Domnului nostru ne 
oferă garanția vieții veșnice. Spre deosebire de 
celelalte religii, creștinismul are un fondator 
care S-a întors din moarte și promite că ur-
mașii Lui vor avea aceeași experiență. Biblia 
o numește nădejde vie: „Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hris-
tos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a 
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interviu
Ce definește un gabor autentic? Care sunt 
regulile comunității?

În primul rând, un gabor trebuie să fie om 
în adevăratul sens al cuvântului. În al doilea 
rând, un gabor trebuie să își reprezinte etnia, 
naționalitatea, familia și părinții. În al treilea 
rând, dacă ești gabor, trebuie să porți pălă-
rie, să porți mustață, să fii corect, cinstit, în-
țelegător și de încredere. În al patrulea rând, 
a fi gabor înseamnă să te naști în familia de 

Burcsa Gábor Bölöni este bijutierul în aur care 
nu poartă nicio bijuterie. Trăiește în localitatea 

Crăciunești, județul Mureș, unde gaborii cu 
pălărie își păstrează tradițiile de sute de ani. Pe 

lângă respectul acordat moștenirii sale etnice, 
Bölöni este credincios principiilor adventiste 

și prezbiter hirotonit al comunității din aceeași 
localitate. Nu bea alcool, nu fumează, nu 

consumă cafea, este un om de cuvânt și își 
conduce familia în dragostea față de Isus 

Hristos, cu care vorbește în fiecare zi.

De vorbă De vorbă 
cu...cu...

gabori. Și în ultimul rând, al cincilea, trebuie 
să fii familist, cu răspunderi mari, pentru a 
lăsa urmași de gabori tradiționali.

Cum este o zi obișnuită din viața dumnea-
voastră?

Viața este tare încărcată cu grijile vieții și cu 
supraviețuirea. Pe scurt, iată cum petrec o zi.

De dimineață, cum mă trezesc, Îi spun lui 
Dumnezeu un MULȚUMESC că m-a trezit iar 
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la viață. Urmează puțină gimnastică de învi-
orare de dimineață, pentru că am învățat la 
Centrul de Sănătate Herghelia că gimnastica 
este esențială.

În timpul gimnasticii de pe YouTube, ascult pe 
fundal muzică de laudă la adresa lui Dumne-
zeu. Fac un duș și apoi facem „altarul de di-
mineață”, un moment de închinare în care mă 
rog sau ne rugăm împreună. După acest altar 
de închinare, merg la cumpărături, după pâi-
ne și cornuri proaspete pentru familie.

După aceea, pornesc la lucru în Târgu Mureș 
și călătoresc opt kilometri până acolo, la mica 
mea afacere. Îmi place să lucrez în atelierul de 
reparații de bijuterii. Am program de la 8:30 
până la 16:30.

După program, vin acasă, mai rezolv trebu-
rile casei, merg la cumpărături cu familia ori 
muncesc în curte. Avem o livadă cu vreo 60 
de pomi fructiferi, stau cu nepoții în curte 
sau ieșim undeva, după cum ne ajută vremea. 
Apoi fac studiul Bibliei, avem o oră de studiu 
și rugăciune cu familia și cu frații noștri pe 
aplicația Zoom, on-line. Acolo facem rugăciu-
nea și cântările de seară. Cam așa trece o zi.

Ce activitate profesională aveți?

Nu sunt bijutier pentru că nu am diplomă, dar 
lucrez în domeniu. Import aur din alte țări. 
Administrez o afacere în comercializarea și 
amanetarea aurului și argintului.

Eu nu port bijuterii, pentru că nu-mi place. 
Am purtat cândva în trecut, dar, de când am 
citit în Biblie, în 1 Petru, capitolul 3, versetele 
3,4, că omul lui Dumnezeu trebuie să se deo-
sebească de omul care nu primește învățătura 
lui Dumnezeu din Biblie, eu am decis în pri-
vința aceasta să ascult de Cuvântul lui Dum-
nezeu mai mult decât de obiceiurile noastre 
omenești. Ascult de Dumnezeu chiar mai 

mult decât de obiceiurile gaborilor în privința 
purtării obiectelor sau a bijuteriilor din aur.

Lupta este dublă: și cu eul personal, și cu 
membrii familiei. Noi suntem o nație de 
gabori tradiționali și adesea suntem mândri 
de etnia noastră. Ne place să investim în aur. 
Bătrânii noștri, înaintașii noștri puneau mare 
accent pe investirea în aur și un și mai mare 
accent puneau pe investirea în pocalele de ar-
gint (pahare tradiționale).

Gaborii, și din acest motiv, se deosebesc de 
alți rromi, fiindcă avem ca bază în tradiția 
noastră, a gaborilor, să fii un om bogat, ca să 
zic așa, pe vocea lumească, adică să ai unul 
sau două pahare de tradiție sau mult aur (gal-
beni). Dar să nu uităm că pe vocea cerească 
ești cel mai bogat dacă ai pe Isus în inima ta.

Ce rol îndepliniți în comunitatea de gabori?

Cu ajutorul lui Dumnezeu, mă străduiesc să 
fiu un om de încredere, un bun exemplu în 
vorbire, în trăire, în credință, în smerenie, în 
cinste. Vreau să fiu un om modest, cu o influ-
ență pozitivă. Sunt și consilier local în comu-
na Crăciunești, Mureș.

Care este cea mai valoroasă trăire pe care ați 
avut-o cu Dumnezeu?

Dintre experiențele mele personale, cea mai 
valoroasă este când Dumnezeu m-a chemat la 
pocăință. A fost când, într-o noapte, Dumne-
zeu mi-a arătat în vis revenirea glorioasă a lui 
Isus Hristos pe norii cerului.

S-a arătat că eram rezemat lângă un perete, 
iar în fața mea, cam la doi, trei metri, era o 
prăpastie, iar din depărtare se auzeau un glas 
de înger și cântări și sunete de trâmbiți, zi-
când: „Vine Isus, vine Isus!”

Tot mai mult se apropia raza de lumină și se 
marea tot mai mult. Îngerii cântau: „Vine Isus, 
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vine Isus!” Atunci eu tare m-am îngrozit de 
vocea îngerilor, care cântau și ziceau: „Vine 
Isus, vine Isus!”

Am căzut în genunchi, lângă perete și mi-am 
pus capul între genunchi, fiindcă lumina mă 
orbea. Era o lumină puternică, pe care nu am 
văzut-o niciodată.

În starea aceea de groază, am început să plâng 
un plâns amar, cum n-am plâns niciodată în 
viața mea, fiindcă știam că nu m-am împăcat 
cu Dumnezeu.

Și am început să plâng la auzul acestor cuvin-
te: „Vine Isus, vine Isus!”, știind că eu nu sunt 
pregătit. Dintr-odată, m-am trezit din visul 
acela. Vai ce m-am bucurat că încă nu e ade-
vărat și că a fost numai un vis!

M-am trezit în lacrimi, transpirat, dar în-
tr-un fel bucuros, fiindcă mai este har și pen-
tru mine. Imediat am îngenuncheat în fața lui 
Dumnezeu lângă pat. Și acolo m-am predat 
lui Dumnezeu. În momentul acela, am promis 
că mă voi boteza, după cum cere Sfânta Scrip-
tură. Acum Îi mulțumesc lui Dumnezeu pen-
tru acel vis și mă rog Lui să nu mai am parte 
de acea groază, de acel plâns amar. Aceasta 
este una dintre multele mele experiențe cu 
Dumnezeu.

Pentru dumneavoastră, cine este Dumnezeu?

Dumnezeu pentru mine este Cel care m-a 
creat după chipul și asemănarea Sa. Dumne-
zeu pentru mine este îndrumător, sfătuitor, 
călăuzitor, Tata din ceruri.

Dumnezeu este pentru mine Cel care mă va 
mântui. Cel care mă sfințește. Cel care mă 
schimbă după caracterul Său. Garantul și în-
locuitor prin Isus. Dumnezeu pentru mine 
este totul. Fiindcă a dat totul pentru mine, ce 
a fost mai scump în cer. Când L-a dat pe Isus, 
a dat totul.

Cum vă vorbește Dumnezeu?

Dumnezeu îmi vorbește prin multe căi, dar 
poți auzi vocea Lui din Biblie. Câteodată 
vorbește printr-un prieten, printr-un frate, 
printr-un pastor. Alteori chiar printr-un co-
pil sau prin vise și prin propria conștiință de 
multe ori.

Cum supraviețuiesc obiceiurile gaborilor în 
lumea globalizată?

Nu e ușor în lumea modernă să te ții de un 
obicei vechi. Nu e ușor să fii gabor tradițio-
nal, să te ții de unele dintre obiceiurile tradi-
ționale, care câteodată se potrivesc, alteori se 
împotrivesc într-un fel cu Biblia. Și la punctul 
acesta este foarte mult de luptat, ca să renunți 
la unele tradiții, la acele obiceiuri care nu sunt 
după voia lui Dumnezeu și ale bisericii Sale.

Să rămâi gabor tradițional înseamnă să în-
veți copiii să se îmbrace conform tradiției: 
băieții să poarte pălărie, când vor fi mari să 
poarte mustață, fetele să poarte rochii croite 
și brodate după obiceiuri, iar când se mărită 
să poarte batic toată viața. 

Nu e ușor să rămâi gabor tradițional. Sunt 
mulți alții din alte rase de țigani care au mai 
luat din portul nostru, dar nu sunt gabori 
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tradiționali, noi nu ne încuscrim cu ei. Nu ne 
atașăm de obiceiurile lor și nu le practicăm. 
Nu ne măritam fetele cu nicio altă etnie, ori-
care ar fi ea.

Ce ne puteți spune despre familia pe care o 
conduceți?

În momentul de față, familia este puțin tristă. 
Anul trecut, în noiembrie, mi-a murit un frate 
de 48 de ani. A fost cel mare frate din familie. 
Ambii părinți, mama și tata, trăiesc. Mai sun-
tem patru frați.

Sunt căsătorit cu Eva de 25 de ani. Suntem în 
credința adventistă de 20 de ani. Avem doi 
băieți și două fete. Fetele sunt din prima că-
sătorie. Mai departe, avem cinci nepoți băieți 
și patru nepoate și un nepoțel pe drum, în ul-
timele săptămâni până la naștere.

Ce vă doriți pentru copiii și nepoții dumnea-
voastră?

Cel mai mult îmi doresc sănătate, bucurie, bi-
necuvântarea din ceruri și viața veșnică împre-
ună cu noi, părinții. Fiindcă nu știu cum m-aș 
simți în ceruri fără membrii familiei mele. 

Din punct de vedere religios, ce preocupări 
aveți?

Pe plan spiritual, în secolul al XXI-lea, seco-
lul vitezei și al globalizării, mi-ar plăcea să 
reușesc să îmi fac mai mult timp cu Dum-
nezeu, prin studierea Bibliei, rugăciune și 
prin schimbarea eului cu caracterul lui Isus 
Hristos. Vreau să pot fi o unealtă în mâna 
lui Dumnezeu. Unde mă va trimite, să pot să 
spun: „Iată-mă, trimite-mă!” (Isaia 6:8). Vreau 
să trăiesc pe pământ o viață după voia Sa.

Cum vă ajută rugăciunea?

Viața de rugăciune este nobilă, este încura-
jatoare, este înălțătoare, este liniștitoare. Ru-
găciunea îți dă un sens. Când în viața ta există 
rugăciune, ai o viață împlinită, fără griji și fără 
seamă de ziua de mâine.

Interviu realizat de pastorul Lorand Balla, 
director al Departamentului  

de Grupuri Etnice în Biserica Adventistă de 
Ziua a Șaptea din România.
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DUMINICĂ

00:00 Lecția de viață I 
01:00 Viață din Cuvânt 
02:00 Străinul din Galileea 
03:00 Predică 
04:00 Muzică și rubrici
06:30 Biblia la rând
07:00 Inimă cu minte 
07:30 Anii de acasă
08:00 Matinal 
10:00 Curioșii
11:00 Tu hotărăști
12:00 Lecția de viață II 
13:00 Radiodicționarul reperelor  
13:30 Roman foileton
14:00 Taine din Scripturi
15:00 Dincolo de cuvinte
15:30 Popas de suflet 
16:00 Oameni și povești
17:00 Jurnal de credință
18:00 Speranță la ceas de seară 
20:00 Microfonul părinților
21:00 Tinerețea e o artă
22:00 De vorbă cu trecutul
22:30 Căminul nostru
23:00 Popas de suflet
23:30 Iisus, dincolo de aparențe

SÂMBĂTĂ

00:00 Școala Cuvântului 
01:00 Tu hotărăști 
02:00 Lumina vieții  
03:00 Semnele timpului 
03:50 Texte și semnificații
04:00 Muzică și rubrici 
06:30 Biblia la rând 
07:00 Creștinism și cultură
07:30 Jurnal de studiu
08:00 Matinal
10:00 Școala Cuvântului 
11:00 Viață din Cuvânt 
12:00 Străinul din Galileea
13:00 Creștinism și cultură
13:30 De vorbă cu trecutul
14:00 Predică 
15:00 Dialoguri pentru tineri
15:30 Popas de suflet
16:00 Semnele timpului 
16:50 Texte și semnificații 
17:00 Cuvinte cu har 
18:00 Speranță la ceas de seară
20:00 Nu ești singur
21:00 Influențe
22:00 Popas de suflet 
22:30 Pomul vieții 
23:00 Sănătatea pentru toți
23:30 Jurnal de studiu 

VINERI

00:00 Vremea întrebărilor 
01:00 Sănătate cu prioritate 
02:00 În obiectiv 
03:00 Adevăruri și perspective 
04:00 Muzică și rubrici 
06:30 Biblia la rând
07:00 Știri RRA 
07:15 Stă scris
07:25 Gândul zilei
07:30 Lumea religioază azi
08:00 Start cu Speranță
10:00 Prietenii Speranței 
12:00 Lecția de viață I 
13:00 Știri RRA  
13:15 Muzică 
13:30 Radiodicționarul reperelor 
14:00 Popas de suflet 
14:30 Provocările vieții
15:00 Sănătate cu prioritate 
16:00 Nu ești singur 
17:00 Muzică
17:15 Rubrici diverse
17:30 Pomul vieții  
18:00 Speranță la ceas de seară 
20:00 Taine din Scripturi
20:50 Lumini din trecut
21:00 Jurnal de credință
22:00 Popas de suflet
22:30 Pomul vieții
23:00 Creștinism și cultură
23:30 Roman foileton

LUNI

00:00 Lecția de viață II 
01:00 Tinerețea e o artă 
02:00 Cuvinte cu har
03:00 Influențe
04:00 Muzică și rubrici 
06:30 Biblia la rând  
07:00 Știri RRA 
07:15 Stă scris
07:25 Gândul zilei
07:30 Pe calea înțelepciunii
08:00 Start cu Speranță
10:00 Prietenii Speranței
12:00 Educație pentru viață 
13:00 Știri RRA
13:15 Muzică
13:30 Anii de acasă
14:00 Popas de suflet
14:30 Dincolo de cuvinte 
15:00 Curioșii 
16:00 Lumina vieții 
17:00 Muzică
17:15 Rubrici diverse 
17:30 Jurnal de studiu 
18:00 Speranță la ceas de seară
20:00 În obiectiv
21:00 Adevăruri și perspective 
22:00 Provocările vieții 
22:30 Lumea religioasă azi
23:00 Popas de suflet
23:30 Dincolo de cuvinte

JOI

00:00 E bine să știi 
01:00 Sănătate cu prioritate 
02:00 În obiectiv 
03:00 Adevăruri și perspective 
04:00 Muzică și rubrici
06:30 Biblia la rând
07:00 Știri RRA 
07:15 Stă scris
07:25 Gândul zilei
07:30 Lumea religioasă azi 
08:00 Start cu Speranță
10:00 Prietenii Speranței 
12:00 Vremea întrebărilor 
13:00 Știri RRA 
13:15 Muzică
13:30 Căminul nostru
14:00 Popas de suflet  
14:30 Provocările vieții  
15:00 Sănătate cu prioritate 
16:00 Pe calea înțelepciunii
16:30 Creștinism și cultură
17:00 Muzică
17:15 Rubrici diverse
17:30 Anii de acasă
18:00 Speranță la ceas de seară  
20:00 Ediție Specială
22:00 Provocările vieții
22:30 Lumea religioasă azi
23:00 Popas de suflet
23:30 Dialoguri pentru tineri  

MIERCURI

00:00 Repere 
01:00 Sănătate cu prioritate 
02:00 În obiectiv 
03:00 Adevăruri și perspective  
04:00 Tinerețea e o artă 
06:30 Biblia la rând 
07:00 Știri RRA 
07:15 Stă scris
07:25 Gândul zilei 
08:00 Start cu Speranță
10:00 Prietenii Speranței
12:00 E bine să știi
13:00 Știri RRA 
13:15 Muzică
13:30 Sănătatea pentru toți
14:00 Popas de suflet
14:30 Provocările vieții
15:00 Sănătate cu prioritate 
16:00 Tu hotărăști 
17:00 Muzică 
17:15 Rubrici diverse
17:30 Pomul vieții 
18:00 Speranță la ceas de seară 
20:00 În obiectiv 
21:00 Adevăruri și perspective
22:00 Provocările vieții 
22:30 Lumea religioasă azi
23:00 Popas de suflet
23:30 Radiodicționarul reperelor 

MARȚI

00:00 Educație pentru viață 
01:00 Ediție Specială 
03:00 Oameni și povești   
04:00 Muzică și rubrici
06:30 Biblia la rând 
07:00 Știri RRA 
07:15 Stă scris
07:25 Gândul zilei
07:30 Lumea religioasă azi 
08:00 Start cu Speranță 
10:00 Prietenii Speranței
12:00 Repere 
13:00 Știri RRA 
13:15 Muzică
13:30 Iisus, dincolo de aparențe 
14:00 Popas de suflet
14:30 Provocările vieții
15:00 Școala Cuvântului 
16:00 Microfonul părinților 
17:00 Muzică
17:15 Rubrici diverse  
17:30 De vorbă cu trecutul
18:00 Speranță la ceas de seară 
20:00 În obiectiv
21:00 Adevăruri și perspective 
22:00 Provocările vieții 
22:30 Lumea religioasă azi 
23:00 Popas de suflet
23:30 Inimă cu minte 
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DUMINICĂ

00:00 Lecția de viață I 
01:00 Viață din Cuvânt 
02:00 Străinul din Galileea 
03:00 Predică 
04:00 Muzică și rubrici
06:30 Biblia la rând
07:00 Inimă cu minte 
07:30 Anii de acasă
08:00 Matinal 
10:00 Curioșii
11:00 Tu hotărăști
12:00 Lecția de viață II 
13:00 Radiodicționarul reperelor  
13:30 Roman foileton
14:00 Taine din Scripturi
15:00 Dincolo de cuvinte
15:30 Popas de suflet 
16:00 Oameni și povești
17:00 Jurnal de credință
18:00 Speranță la ceas de seară 
20:00 Microfonul părinților
21:00 Tinerețea e o artă
22:00 De vorbă cu trecutul
22:30 Căminul nostru
23:00 Popas de suflet
23:30 Iisus, dincolo de aparențe

SÂMBĂTĂ

00:00 Școala Cuvântului 
01:00 Tu hotărăști 
02:00 Lumina vieții  
03:00 Semnele timpului 
03:50 Texte și semnificații
04:00 Muzică și rubrici 
06:30 Biblia la rând 
07:00 Creștinism și cultură
07:30 Jurnal de studiu
08:00 Matinal
10:00 Școala Cuvântului 
11:00 Viață din Cuvânt 
12:00 Străinul din Galileea
13:00 Creștinism și cultură
13:30 De vorbă cu trecutul
14:00 Predică 
15:00 Dialoguri pentru tineri
15:30 Popas de suflet
16:00 Semnele timpului 
16:50 Texte și semnificații 
17:00 Cuvinte cu har 
18:00 Speranță la ceas de seară
20:00 Nu ești singur
21:00 Influențe
22:00 Popas de suflet 
22:30 Pomul vieții 
23:00 Sănătatea pentru toți
23:30 Jurnal de studiu 

VINERI

00:00 Vremea întrebărilor 
01:00 Sănătate cu prioritate 
02:00 În obiectiv 
03:00 Adevăruri și perspective 
04:00 Muzică și rubrici 
06:30 Biblia la rând
07:00 Știri RRA 
07:15 Stă scris
07:25 Gândul zilei
07:30 Lumea religioază azi
08:00 Start cu Speranță
10:00 Prietenii Speranței 
12:00 Lecția de viață I 
13:00 Știri RRA  
13:15 Muzică 
13:30 Radiodicționarul reperelor 
14:00 Popas de suflet 
14:30 Provocările vieții
15:00 Sănătate cu prioritate 
16:00 Nu ești singur 
17:00 Muzică
17:15 Rubrici diverse
17:30 Pomul vieții  
18:00 Speranță la ceas de seară 
20:00 Taine din Scripturi
20:50 Lumini din trecut
21:00 Jurnal de credință
22:00 Popas de suflet
22:30 Pomul vieții
23:00 Creștinism și cultură
23:30 Roman foileton

LUNI

00:00 Lecția de viață II 
01:00 Tinerețea e o artă 
02:00 Cuvinte cu har
03:00 Influențe
04:00 Muzică și rubrici 
06:30 Biblia la rând  
07:00 Știri RRA 
07:15 Stă scris
07:25 Gândul zilei
07:30 Pe calea înțelepciunii
08:00 Start cu Speranță
10:00 Prietenii Speranței
12:00 Educație pentru viață 
13:00 Știri RRA
13:15 Muzică
13:30 Anii de acasă
14:00 Popas de suflet
14:30 Dincolo de cuvinte 
15:00 Curioșii 
16:00 Lumina vieții 
17:00 Muzică
17:15 Rubrici diverse 
17:30 Jurnal de studiu 
18:00 Speranță la ceas de seară
20:00 În obiectiv
21:00 Adevăruri și perspective 
22:00 Provocările vieții 
22:30 Lumea religioasă azi
23:00 Popas de suflet
23:30 Dincolo de cuvinte

JOI

00:00 E bine să știi 
01:00 Sănătate cu prioritate 
02:00 În obiectiv 
03:00 Adevăruri și perspective 
04:00 Muzică și rubrici
06:30 Biblia la rând
07:00 Știri RRA 
07:15 Stă scris
07:25 Gândul zilei
07:30 Lumea religioasă azi 
08:00 Start cu Speranță
10:00 Prietenii Speranței 
12:00 Vremea întrebărilor 
13:00 Știri RRA 
13:15 Muzică
13:30 Căminul nostru
14:00 Popas de suflet  
14:30 Provocările vieții  
15:00 Sănătate cu prioritate 
16:00 Pe calea înțelepciunii
16:30 Creștinism și cultură
17:00 Muzică
17:15 Rubrici diverse
17:30 Anii de acasă
18:00 Speranță la ceas de seară  
20:00 Ediție Specială
22:00 Provocările vieții
22:30 Lumea religioasă azi
23:00 Popas de suflet
23:30 Dialoguri pentru tineri  

MIERCURI

00:00 Repere 
01:00 Sănătate cu prioritate 
02:00 În obiectiv 
03:00 Adevăruri și perspective  
04:00 Tinerețea e o artă 
06:30 Biblia la rând 
07:00 Știri RRA 
07:15 Stă scris
07:25 Gândul zilei 
08:00 Start cu Speranță
10:00 Prietenii Speranței
12:00 E bine să știi
13:00 Știri RRA 
13:15 Muzică
13:30 Sănătatea pentru toți
14:00 Popas de suflet
14:30 Provocările vieții
15:00 Sănătate cu prioritate 
16:00 Tu hotărăști 
17:00 Muzică 
17:15 Rubrici diverse
17:30 Pomul vieții 
18:00 Speranță la ceas de seară 
20:00 În obiectiv 
21:00 Adevăruri și perspective
22:00 Provocările vieții 
22:30 Lumea religioasă azi
23:00 Popas de suflet
23:30 Radiodicționarul reperelor 

MARȚI

00:00 Educație pentru viață 
01:00 Ediție Specială 
03:00 Oameni și povești   
04:00 Muzică și rubrici
06:30 Biblia la rând 
07:00 Știri RRA 
07:15 Stă scris
07:25 Gândul zilei
07:30 Lumea religioasă azi 
08:00 Start cu Speranță 
10:00 Prietenii Speranței
12:00 Repere 
13:00 Știri RRA 
13:15 Muzică
13:30 Iisus, dincolo de aparențe 
14:00 Popas de suflet
14:30 Provocările vieții
15:00 Școala Cuvântului 
16:00 Microfonul părinților 
17:00 Muzică
17:15 Rubrici diverse  
17:30 De vorbă cu trecutul
18:00 Speranță la ceas de seară 
20:00 În obiectiv
21:00 Adevăruri și perspective 
22:00 Provocările vieții 
22:30 Lumea religioasă azi 
23:00 Popas de suflet
23:30 Inimă cu minte 
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eperele credinței 40

Marile modele de credință nu și-au 
primit încă răsplata și nici nu o 
vor primi înaintea noastră. Noul 
Testament spune despre Abel, 
Avraam, Moise, David și alți eroi 
că „măcar că au fost lăudați pentru 
credința lor, totuși n-au primit ce le 
fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu 
avea în vedere ceva mai bun pentru 
noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire 
fără noi.” Evrei 11:39,40

înțelepciune

Murim individual,  
dar înviem împreună.

Pe cruce, Isus Hristos a murit cu 
inima sfâșiată, întrebându-Se de 
ce Tatăl Său L-a părăsit. Cu toate 
acestea, fiind mort, Isus nu S-a 
întâlnit cu Tatăl Său. Nici după 
înviere nu L-a întâlnit imediat pe 
Dumnezeu. Argumentul stă în ce i-a 
spus Mariei, prima martoră a învierii 
Sale: „Nu mă ține”, i-a zis Isus, „căci 
încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci 
du-te la frații Mei și spune-le că 
Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, 
la Dumnezeul Meu și Dumnezeul 
vostru.” Ioan 20:17Dacă Isus Hristos nu Și-a întâlnit 

Tatăl ceresc după ce a murit, ce 
șanse ar avea creștinul de rând să 
Îl vadă pe Dumnezeu înainte să 
învieze? Niciuna!



Ne pasă de bunăstarea semenilor noștri! 
RO37 RNCB 0074 0292 1540 0067- LEI

RO46 RNCB 0074 0292 1540 0002 – USD
RO78 RNCB 0074 0292 1540 0008 – EUR

Imaginează-ți că ești în pericol tu și copiii 
tăi și nu ai unde să mergi. Casa ADRA este 
un astfel de loc de siguranță. Fii alături de 
beneficiarii Casa ADRA, donând în conturile 
de mai jos cu specificația „Casa ADRA” la 
destinația banilor.

Tel: +4021-25 25 117
Fax: +4021-25 28 690
E-mail: office@adra.ro



Fotografiază-mă, 
și vei avea acces la 

toate videoclipurile.
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