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Lumea e plină de oameni asupriți și lipsiți de speranță, iar Biblia abundă de mesaje de 

mângâiere și speranță pentru binecuvântarea și încurajarea lor. Coamenii asupriți și oprimați sunt 

cei ce au nevoie de mângâiere, și singura mângâiere reală poate fi numai ceva ce le va da o 

speranță de scăpare de toate necazurile lor. Astfel putem vedea că mângâierea și speranța sunt 

strâns legate și în continuare vom vedea și că Biblia le asociază întotdeauna pe cele două. Este 

deplorabil că cei ce au nevoie de mângâiere reală rareori o caută în Biblie și de rareori îndreaptă 

cei ce acționează ca mângâietori atenția spre asigurările mângâietoare pe care le-a pus Dumnezeu 

în Biblie. 

Scopul acestei cuvântări este să-i ajute pe cei în necazuri să vadă că Dumnezeu este un 

Dumnezeu al mângâierilor și  singura sursă de reală mângâiere, să atragă atenția asupra faptului 

că Biblia abundă de mesaje mângâietoare pentru cei cu orice fel de probleme, mesaje care, odată 

înțelese, vor umple inima de bucurie și îl vor încuraja pe cel nefericit să spere într-o deplină 

salvare din toate necazurile sale, și să facă fiecare inimă să răspundă cu laude și recunoștință față 

de Iehova Dumnezeu, care este autorul acestor ”promisiuni prețioase și peste măsură de mărețe”. 

Calea lui Iehova de a câștiga iubirea, recunoștința și serviciul oamenilor pentru sine este să 

le arate bunătatea sa vărsând peste ei binecuvântările sale. De aceea, apostolul spune în Romani 

2:4 că ’bunătatea lui Dumnezeu îi conduce pe oameni la căință’. Odată ce învățăm lecția că toate 

binecuvântările adevărate și durabile pe care le primim vin de la Dumnezeu și nu de la oameni, 

nici de la guvernele făcute de oameni, legile oamenilor, sistemele lor religioase și nici de la 

doctori umani, chirurgi sau dentiști, am învățat o lecție utilă și cât se poate de necesară, fiindcă 

atâta vreme cât așteptăm salvarea de la aceștia, nu sunt pregătiți sau dispuși să ne îndreptăm spre 

Domnul pentru ajutor.  

Timp de șase mii de ani, Dumnezeu i-a lăsat pe oameni să încerce să rezolve necazurile 

omenirii, lăsându-i să încerce să îi aducă unele binecuvântări rasei umane prin mijloacele 

eforturilor lor exercitate cu ajutorul guvernelor, a legilor, religiei, medicinei, chirurgiei, a 

instalațiilor sanitare și a dieteticii, cu scopul de a-i convinge pe toți că omul nu poate rezolva  

problemele rasei umane și că numai puterea divină poate face acest lucru. Atunci când această 

lecție va fi pe deplin învățată, Dumnezeu va interveni și va umple pământul cu femei și bărbați 

bucuroși, fericiți și recunoscători care îl vor lăuda întreaga eternitate pentru minunata sa salvare. 

Dumnezeu a rezervat o mie de ani, cunoscuți ca domnia lui Cristos, cu scopul de a împlini 

această salvare și în așteptarea acestei domnii, el i-a lăsat pe oameni să încerce orice vor pentru 

a-și rezolva problemele, știind că ei nu vor reuși. Vorbind despre această salvare viitoare Pavel 

spune în Romani 8:21,22: ”Creaţia va fi eliberată din sclavia stricăciunii şi va avea glorioasa 

libertate a copiilor lui Dumnezeu. Căci ştim că toată creaţia continuă să geamă împreună şi să 

sufere împreună, până acum.” 



Întreaga creație continuă să geamă împreună în durere deoarece această împărăție promisă 

nu este încă pe deplin instituită pe pământ, iar oamenii încă nu au auzit de toate binecuvântările 

pe care le va aduce ea fiilor oamenilor. În prezent, noi avem privilegiul de a-i anunța la radio pe 

ascultătorii noștri că împărăția este aici la porți și că salvarea este iminentă. În Luca 21, Isus le-a 

spue discipolilor săi care sunt unele semne care aveau să indice că împărăția va fi aproape, iar 

apoi adaugă aceste cuvinte în versetul 28: ” Dar, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, 

ridicaţi-vă şi înălţaţi-vă capul, pentru că eliberarea voastră se apropie!” 

Scopul nostru nu e să discutăm acum dovezile care arată că împărăția este aproape, 

deoarece timpul nostru e prea limitat pentru a o permite, însă dorim să discutăm despre 

promisiunile referitoare la deplina eliberare pentru ca ascultătorii noștri să aibă o speranță 

scripturală sigură care să îi mângâie și să îi încurajeze. 

Mai întâi să observăm care sunt unele dintre necazurile familiei umane pentru a putea 

înțelege mai bine ce va însemna deplina eliberare. De când a pronunțat Dumnezeu sentința 

împotriva lui Satan, toți oamenii se află sub blestemul morții. Miliarde de oameni au murit deja 

și alte milioane așteaptă sumbra perspectivă a morții în viitorul apropiat, cu toate durerile 

acestuia, despărțirile de rude și prieteni și agoniile procesului morții. Alte milioane sunt la pat în 

dureri în case spitale, sau pe mese de operație. Pe lângă aceștia, mai sunt încă alte milioane de 

oameni care sunt obligați să lucreze pentru a-și câștiga traiul, cu durerea străpungându-le 

corpurile și desfigurându-le trăsăturile. Rudele îi plâng pe cei iubiți ai lor care trăiesc în 

dependența de alcool, depravare sau ilegalitate, sau care au ajuns prematur în mormânt sau zac în 

celule de închisoare. Alte rude plâng un fiu ucis pe câmpul de bătaie sau care zace neputincios în 

vreun spital sau azil de boli mentale, în timp ce inimile le tremură la perspectiva unui alt război, 

cu gazul său otrăvitor, focul lichid și alte invenții demonice care aduc moartea, temându-se că 

următorul război li-i va lua și pe ceilalți fii. 

Apoi mai sunt criminalii, sinucigașii și cei ce trăiesc în cuiburile de viciu și jocuri de noroc, 

cauzându-le cu toții multă suferință prietenilor și rudelor lor. Milioane de alți oameni suferă din 

cauza lipsei de locuri de muncă cu ajutorul cărora să se poată întreține pe ei și pe cei dragi ai lor. 

Alții suferă din cauza salariilor mici, a chiriilor mari, a taxelor mari și a costului mare de trai, 

precum și a altor forme de tiranie și oprimare. Apoi mai sunt multe milioane de oameni care au 

fost învățați doctrina chinurilor veșnice și care suferă deoarece cred că unii dintre cei dragi ai lor 

suferă agonii de nespus într-un lac propriu-zis cu foc și pucioasă. Alții suferă deoarece nu pot 

înțelege cum un Dumnezeu al iubirii ar putea fi atât de crud și nedrept încât să îi pedepsească în 

acest fel pe oameni, fie ei chiar și cei mai răi păcătoși. 

Să cităm acum unele texte ce promit o deplină eliberare de toate aceste necazuri. În 

Revelația 21:4 citim: ” El va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi. Nici jale, 

nici strigăt, nici durere nu vor mai fi. Lucrurile de odinioară au trecut.” 

Lucrurile de odinioară sunt suferința, lacrimile, plânsetele și moartea. În Isaia 33:24 citim: 

”Niciun locuitor nu va spune: "Sunt bolnav". Poporul care locuieşte în ţară va fi iertat de 

nelegiuirea lui.” Isaia 35:4-6 spune: ” Spuneţi-le celor cu inima neliniştită: "Fiţi tari! Nu vă 

temeţi! Iată că Dumnezeul vostru va veni… şi vă va salva. Atunci ochii orbilor se vor deschide şi 



urechile surzilor se vor destupa. Atunci şchiopul va sări ca un cerb şi limba mutului va striga de 

veselie.” 

Din nou, în Isaia 2:2-4 citim: ”În zilele din urmă… (se va întâmpla că) din săbiile lor vor 

făuri brăzdare şi din suliţele lor, cosoare. Nicio naţiune nu va mai ridica sabia contra altei naţiuni 

şi nu vor mai învăţa războiul.” De asemenea, Psalmul 46:9 spune: ”El face să înceteze războaiele 

până la marginile pământului.” Isaia 62:25 ne spune că ” "Nu se va face niciun rău şi nicio 

pustiire pe tot muntele meu sfânt (în împărăția mea)", spune Domnul.” 

Ce mângâiere ve fi pentru milioane de oameni când vor afla că morții nu sunt arși în 

chinuri, ci dorm în moarte, în mormânt, până când Cristos îi va chema din morminte în timpul 

domniei sale de o mie de ani și le va da ocazia de a obține viața veșnică aici pe pământ în 

condiții mult mai bune decât cele din prezent. Apoi, Diavolul va fi legat și toate formele 

exterioare de rău și ispitire vor fi înlăturate. Atunci oamenii vor afla și vor crede cuvinteloe 

profetului: ”Morții nu știu nimic”. – Ecl. 9:5 

Mesajele mângâietoare nu se opresc la cei vii, căci Biblia ne asigură cât se poate de clar că 

’toți cei din morminte vor auzi glasul fiului omului și vor ieși afară’ pentru a învăța și ei aceleași 

lecții și a lua parte la aceleași binecuvântări ca și noi. Gândiți-vă că veți putea să-i întâlniți din 

nou pe cei dragi ai voștri aici pe pământ și să vă bucurați împreună de viață, libertate, pace, 

sănătate și fericire. Acestea sunt asigurările ce vin din Cuvântul lui Dumnezeu, iar timpul 

împlinirii acestor promisiuni este la porți. 

A spera înseamnă a dori ceva și a se aștepta să îl primească. Așadar, în Scripturi speranța 

înseamnă o dorință de viață veșnică, sănătate și fericire împreună cu o așteptare de a le primi pe 

toate acestea la un moment dat. Toate promisiunile Bibliei sunt date pentru a inspira tocmai o 

astfel de speranță. 

Acum să cităm câteva texte. În Psalmul 119:49,50 citim: ”Adu-ţi aminte de cuvântul spus 

slujitorului tău, pe care îl aştept potrivit promisiunii tale. Aceasta-mi este mângâierea în necazul 

meu.” În Romani 15:4 găsim următoarele cuvinte: ”Căci tot ce a fost scris mai înainte a fost scris 

pentru instruirea noastră, pentru ca prin perseverenţa noastră şi prin mângâierea din Scripturi să 

avem speranţă.” În 1 Tesaloniceni 4:13-18, apostolul vorbește despre învierea morților, iar în 

versetul 18 el spune: ”Aşadar, continuaţi să vă mângâiaţi unii pe alţii cu aceste cuvinte!” 

Dumnezeu a dat aceste promisiuni în Cuvântul său pentru ca cei ce le găsesc să le poată 

folosi pentru a-i mângâia pe alții. Apostolul spune acest lucru în 2 Corinteni 1:3,4: ”Binecuvântat 

să fie Dumnezeu…Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, 

pentru ca prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu să-i putem mângâia 

pe cei ce se află în orice fel de necazuri.” Dumnezeu a intenționat ca acest mesaj de mângâiere să 

fie predicat și niciun om nu are dreptul să predice altceva. Chinul veșnic nu este un mesaj 

mângâietor, iar Cuvântul lui Dumnezeu nu autorizează niciun om să răspândească acest mesaj. În 

Isaia 61:1-3 Domnul ne spune clar ce vrea să se predice peste tot, zicând: ” Spiritul lui [Iehova] 

este peste mine, pentru că [el] m-a uns să le anunţ vestea bună celor smeriţi. El m-a trimis să-i 

pansez pe cei cu inima frântă, să le vestesc captivilor libertatea…să vestesc anul de bunăvoinţă al 

Domnului…să-i mângâi pe toţi cei cuprinşi de jale.” Acest mesaj de mângâiere ajunge acum la 



milioane de oameni cuprinși de jale și la cei nenorociți de pe tot pământul prin milioane de cărți 

și broșuri publicate în peste treizeci de limbi și la mai mult de 135 de stații de radio, inclusiv 

aceasta.  


