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DINCOLO DE MORMÂNT 

(O explicație a martorilor lui Iehova din broșura cu același nume din anul 1934) 

 BĂRBAȚII CARE SUSȚIN că sunt înțelepți spun poporului că oamenii iluștrii 
care au trăit pe pământ pentru o vreme au înfăptuit multe, iar după aceea, la 
moartea lor trec într-o lume alăturată, ca acolo să realizeze mult mai multe. În 
anul ce a trecut un om cunoscut pe pământ drept un geniu inventiv a murit. 
Oamenii renumiți și presa publică ar face poporul să creadă că acel om a fost 
într-adevăr creator al luminii și al energiei și că atunci când el a murit, el a 
trecut într-o altă lume unde el va realiza mult mai mult. Prin aceasta ei se înșală 
pe sine și pe mulți alții și dezonorează pe Dumnezeu. Un om care a fost la 
căpătâiul patului când moartea a decurs, a declarat că acel muribund a 
remarcat: „Acolo este minunat”, prin urmare intenționând să exprime gândul 
că muribundul putea vedea dincolo de mormânt. Este extrem de îndoielnic 
dacă muribundul ar fi făcut o astfel de declarație, dar dacă el a făcut aceasta, 
declarația a fost o iluzie rezultată din slăbiciune. 
 Au trăit cu adevărat vreodată oameni iluștrii pe pământ în afară de Isus 
Cristos, Fiul iubit al lui Dumnezeu? Eu răspund în armonie cu scripturile: nici 
unul. Dar nu este un om ilustru când el poate inventa lumina electrică, trenurile 
electrice și face ca acea putere numită „electricitate” să miște mașinăriile mari? 
Dacă un om ar putea face aceste lucruri, poate fi numit ilustru, dar nici un om 
nu a inventat vreodată electricitatea sau lumina electrică. Este o susținere 
generoasă că electricitatea este o invenție modernă și că omul a avut mult de-a 
face cu inventarea originală a acestora și prin urmare omul este ilustru iar 
numele și faima sa sunt nemuritoare. Alții laudă numele acestor așa numiți 
oameni „iluștrii” și le oferă laudă și onoare. Dar de ce nu dau onoare lui Iehova 
Dumnezeu, care a creat toate lucrurile? Iehova a fost cel care a zis: „Să fie 
lumină” și „acolo a fost lumină”; și aceasta a fost cu mult timp înainte ca omul 
să fie creat. În loc ca electricitatea să fie o invenție modernă, ea este unul din 
mijloacele pe care Iehova Dumnezeu le-a creat și pe care el l-a folosit să 
lumineze stâlpul de nor care mergea înaintea israeliților ca să-i conducă 
noaptea și el deasemenea a folosit-o ca să lumineze Sfânta Sfintelor din 
tabernacolul care el a făcut să fie ridicat în pustiu pentru evrei. Satan i-ar face 
pe oameni să creadă, așadar, că omul a inventat electricitatea. 
 Oamenii de pe pământ au fost foarte binecuvântați prin folosirea 
electricității în timpul jumătății secolului trecut, dar nici un on nu este 
inventatorul acesteia. Bărbați cu mult mai multă ingeniozitate decât cea 
obișnuită au valorificat această putere și au folosit-o spre binele umanității și 
deasemenea spre păgubirea omenirii. Oamenii sunt înclinați să acorde prea 
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multă importanță realizărilor creaturilor umane și după aceea să spună că 
creierii oamenilor iluștrii nu pier la moarte ci trăiesc ca să realizeze lucruri 
extraordinare. Lucrurile pe care omul le realizează sunt limitate la acest 
pământ; și când el moare realizările sale se opresc în mormânt; unde el 
așteaptă timpul potrivit al lui Dumnezeu ca să-l trezească pe el din moarte. 
Când un om moare, Dumnezeu nu suferă pierderi. Să se țină minte că dușmanul 
nostru comun, Satan, întotdeauna încearcă să-l facă pe om să apară a fi mai 
mare decât Dumnezeu, scopul său fiind ca să-i întoarcă pe oameni de la 
Dumnezeu, care este Prietenul real al omului. Isus a fost cel care a zis: „ceea ce 
este foarte stimat printre oameni este o urâciune pentru Dumnezeu.” Motivul 
pentru ce o astfel de stimă este o urâciune pentru Dumnezeu, este că Satan 
folosește oameni ca să cânte laude altor oameni, ca să întoarcă omenirea 
departe de Dumnezeu și acest lucru chinuie omenirea. În psalmul 94:8-11 
(A.R.V) profetul lui Dumnezeu spune: „Judecați, voi inconștienților dintre 
oameni; și voi nebunilor; când veți fi înțelepți? El care a pus urechea, nu va 
putea auzi? El care a format ochiul, nu va putea vedea? El care pedepsește 
națiunile, nu va corecta, chiar el care învață pe om cunoștința? Iehova cunoaște 
gândurile omului, că ele sunt deșertăciune.” 
 Satan a fost cel care l-a făcut pe Nimrod drept om „ilustru și puternic” și 
i-a făcut pe oameni să creadă că el a fost mai mare decât Dumnezeu. Iehova îl 
putea împiedica pe Satan de la a face aceasta, fiți siguri, dar el a pus înaintea 
oamenilor binele și i-a lăsat pe oameni fie să-l aleagă, fie să urmeze un curs 
nedrept. În același timp, Dumnezeu a înștiințat pe oameni împotriva 
înșelătoriei practicată de Satan. Printre astfel de instrucțiuni de avertisment 
Iehova spune, (Psalm 146:3,4): „Nu îți pune încrederea în prinți, nici în fiul 
omului, în care nu este ajutor. Suflarea lui iese, el se întoarce în pământul lui; 
chiar în ziua aceea gândurile lui pier.” Regula divină se aplică cu putere egală 
pentru cei slabi și pentru cei puternici. Un om cu multe realizări omenești și 
care a făcut mai mult decât oamenii obișnuiți, la moarte este în aceiaşi condiție 
ca unul inexistent. Nu există nici o nemurire a minții la moarte, deoarece este 
scris în Ecleziastul 9:5,10: „Cei morți nu știu nimic; nu este nici înțelepciune, nici 
dorință, nici cunoștință, în mormânt, unde omul merge.” A zeifica omul și a-i 
mări importanța sa și ceea ce omul a realizat în această viață, tinde întotdeauna 
să-i întoarcă pe oameni de la Dumnezeu, care este unica sursă de viață și 
binecuvântare. 
 Omul nu s-a creat pe sine, nici nu a formulat scopul pentru care el a fost 
creat. Dumnezeul suprem, etern și atot înțelept l-a făcut pe om, i-a dat lui viață 
și i-a declarat scopul pentru care omul a fost creat. Faptul că Dumnezeu l-a 
făcut pe om superior animalelor sălbatice și i-a dăruit facultățile de a judeca, 
implica ca mărețele eforturi ale omului să fie depuse pentru a învăța voia 
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Creatorului său, care este întotdeauna drept, să mediteze la această voie, iar 
după aceea să facă voia lui Dumnezeu. 
 Chiar curțile de judecată de pe pământ recunosc că în clipa când un om 
este pe moarte, el nu este competent să aibă atitudine de cum să dispună de 
proprietățile sale. Din acest argument puternic trebuie să rezulte pentru toți că 
un muribund n-ar putea privi în viitor și să zică ce va fi acolo. Satan câștigă 
avantaje din slăbiciunea oamenilor ca să-i influențeze să vorbească despre ceea 
ce ei își imaginează că ei văd, dar pe care de fapt ei nu pot vedea. Satan va 
influența pe oameni să creadă că ceea ce este numit moarte este prietenul lor 
și că atunci ei merg într-o condiție mai bună. Aceasta este în esență prima 
minciună a lui Satan. Scripturile ne spun clar că moartea este dușmanul cel mai 
rău alături de Satan însuși. Excluzând prevederea neegoistă care Dumnezeu a 
făcut-o pentru om, n-ar fi existat nici o speranță de nici un fel dincolo de 
mormânt. Dumnezeu a făcut prima creatură umană perfectă, cu dreptul să 
trăiască pe pământ atât timp cât el făcea ce era drept. Când el în mod voit a 
făcut ce este rău, Dumnezeu l-a condamnat pe el la moarte, care însemna 
distrugerea veșnică dacă nu cumva Dumnezeu îl elibera din moarte. Iehova 
Dumnezeu a făcut îngrijiri pentru eliberarea omului din moarte, dar atât timp 
cât Satan poate ține pe oameni în ignoranță despre adevăr, ei nu se pot folosi 
de îngrijirea grațioasă a lui Dumnezeu. 
 Să înceteze oamenii din încercarea de imortaliza oameni și să dea 
ascultare la Cuvântul lui Dumnezeu, ca ei să poată ști ceea ce este dincolo de 
mormânt. Pedeapsa morții a fost exprimată pe drept asupra lui Adam; și toți 
oamenii fără excepție, au suferit din cauza efectelor acestuia. Toți au fost, prin 
moștenire, născuți în păcat. Corespunzător cu promisiunea sa, Dumnezeu l-a 
trimis pe Fiul său iubit să ocupe locul păcătosului în moarte cu scopul ca 
omenirea să poată fi eliberată de moarte și de efectele acesteia. De aceea este 
scris la Ioan 3:16: „Fiindcă așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul său Fiu născut, ca oricine crede în el, să nu piară ci să aibă viață 
veșnică.” Credința în Dumnezeu și în Isus Cristos este absolut esențială pentru a 
primi viață după mormânt; și nici un om nu poate crede fără ca mai întâi el să 
aibă o oarecare cunoștință pe care el să-și bazeze credința. Prin urmare este 
scris, în Romani 10:14: „Dar cum îl vor chema pe cel în care n-au crezut? Și cum 
vor crede în cel despre care n-au auzit?” 
 Un dar gratuit nu poate fi acceptat de un om până când el nu are 
cunoștință despre acel dar care îi este oferit. Dacă omul este cu totul ignorant 
despre o astfel de ofertă, cum o poate el primi? Dacă oamenii sunt influențați 
să creadă că în clipa când un om bun moare el se duce dintr-o dată în altă lume 
unde el continuă să facă progrese mari și această răsplată el o primește pe 
considerentul importanței obținută pe pământ, ei arată întreaga lor ignoranță 
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despre singura cale care conduce la viață. Scripturile declară că nu este nici un 
nume dat sub cer prin care oamenilor le poate fi dată viață cu excepția și prin 
Isus Cristos. La Romani 5:18 este scris: „Așadar, precum prin greșeala unuia a 
venit judecată peste toți oamenii spre condamnare, tot așa, prin dreptatea 
altuia, darul a venit peste toți oamenii pentru justificarea vieții.” Dacă un om 
moare în ignoranță despre promisiunea grațioasă a lui Dumnezeu a 
răscumpărării și învierii prin sângele lui Isus Cristos, atunci este absolut 
imposibil pentru el ca să treacă într-o altă lume mai bună. Mai întâi va fi 
necesar pentru el să fie ridicat din moarte și dată o cunoștință despre adevăr 
înainte ca el să poată avea o oportunitate pentru viață. 
 Există doar o clasă de persoane care poate prin credință să privească cu 
speranță pentru un loc mai bun după această lume, și acea clasă de oameni 
este formată de cei care sunt deplin devotați lui Dumnezeu ca urmași ai lui 
Cristos Isus. Apostolul Pavel a fost unul din aceștia și când el și-a sfârșit lucrarea 
lui pământească el a scris: „Eu am păzit credința, și voi aștepta venirea lui Isus 
Cristos și a Împărăției sale, și eu știu că atunci eu și cei care iubesc apariția sa 
vor primi coroana vieții.” Dar Pavel nu s-a sprijinit pe realizările sale pământești 
asemenea unui om ilustru ca un motiv pentru primirea aceste răsplăți. Din 
contră, el a socotit fiecare realizare pământească ca pe nimic. El spune, la 
Filipeni 3:7-11: „Dar lucrurile care erau câștig pentru mine, acelea le-am socotit 
pagubă, pentru Cristos. Da, în adevăr, și socotesc toate lucrurile pierdere, din 
cauza măreției cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu, pentru care am suferit 
pierderea a toate și le socotesc a fi un gunoi, ca să câștig pe Cristos. Și să fiu 
găsit în el, nu având propria mea dreptate, care este din lege, ci aceea care este 
prin credința lui Cristos, dreptatea care este din Dumnezeu prin credință. Ca eu 
să îl cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui, fiind făcut 
conform cu moartea lui, dacă ar fi posibil, cumva, să ajung la învierea morților.” 
Nici un om nu poate avea speranța de trecere la moarte într-o condiție mai 
bună, care nu l-a crezut pe Dumnezeu, pe Isus Cristos, în Împărăția lui și nu s-a 
devotat pe sine în întregime lui Dumnezeu. Nepăsător la realizările pământești, 
omul care s-a devotat pe sine lucrurilor din această lume nu poate privi în 
vreun mod viitorul de pe patul său de moarte și încrezător să zică: „Acolo este 
minunat.” Dacă Satan poate practica astfel de înșelătorii cu privire la muribunzi 
și cu privire la cei vii, el în acest mod reușește să-i facă să fie ținuți în ignoranță 
despre îngrijirea lui Dumnezeu.  
 Există o speranță pentru morții care mor în ignoranță, iar acea speranță 
este învierea; deoarece este scris, în Fapte 24:15: „Va fi o înviere din moarte, 
atât a celor drepți cât și a celor nedrepți.” Din nou, în Fapte 17:31, declarația 
este făcută că Dumnezeu a numit un timp specific, în timpul domniei lui Cristos, 
în care întreaga omenire, va avea o încercare corectă pentru viață. Cei care au 
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murit și sunt în afara Cristosului sunt morți și inconștienți, în mormânt. La 
timpul potrivit al Domnului, aceștia vor fi treziți din moarte și dată o cunoștință 
din adevăr și o oportunitate să trăiască. În 2 Timotei 4:1 declarația Scripturală 
este că Cristos Isus va judeca și morții la venirea sa și a Împărăției sale. 
Speranța pentru cei ascultători sub judecata sa este că ei vor fi făcuți oameni 
perfecți și vii pe pământ pentru totdeauna. Ei vor învăța atunci că toate marile 
invenții sunt rezultatul favorii lui Dumnezeu și nu a ingeniozității omului. 
Dumnezeu a creat pământul pentru om și omul pentru pământ și omul 
restatornicit va locui pământul la timpul potrivit al lui Dumnezeu, deoarece 
Dumnezeu așa a promis, după cum este declarat la Isaia capitolul 45. Oamenii 
care au fost sârguincioși în prestarea de lucruri bune și de dorit pentru ei și 
pentru tovarășii lor oameni în timpul acestei vieți, pot presta lucruri minunate 
când sunt restatorniciți la perfecțiune sub Cristos Isus, dar ei vor învăța că orice 
ei au și toate realizările lor sunt datorate bunătății iubitoare și darului grațios al 
lui Iehova Dumnezeu. 
 Pentru că noi suntem în perioada de trecere din lumea lui Satan a 
întunericului spre împărăția Fiului drag al lui Dumnezeu, el a permis ca multe 
lucruri ascunse să vină la lumină și, fără îndoială, în timpul domniei lui Cristos, 
oamenii vor învăța mult mai mult decât au fost vreodată învățați până acum. 
Tot ce ei învață, nu la va face rău nici nu-i va face să dea onoare și glorie 
omului, dar îi va face pe ei să dea onoare și glorie lui Iehova Dumnezeu, cel 
căruia onoarea este datorată și deoarece el este sursa vieții și a tuturor 
binecuvântărilor. 
 Văzând că Dumnezeu a hotărât lumina electrică pentru beneficiul 
poporului său ales Israel cu multe secole în urmă, și că el a permis oamenilor să 
folosească la fel lumina și energia pentru ajutorul  și confortul lor în aceste zile, 
noi putem fi siguri că această mare energie va fi utilizată pentru lucruri mult 
mai benefice în timpul domniei lui Cristos. Promisiunea este că atunci bălăriile, 
spinii, pestele și alte lucruri asemănătoare vor fi distruse; și este în întregime 
rezonabil să concluzionăm că Domnul va arăta omului cum să scape de aceste 
lucruri și aceasta poate fi făcută prin electricitate. Fiecare om, așadar, care va 
primi binecuvântări sub Împărăția lui Cristos, trebuie să creadă că Iehova 
Dumnezeu este Răscumpărătorul omului și că Isus Cristos este Funcționarul său 
Administrativ. Pentru beneficiul omului Iehova va face toți oamenii să știe că el 
este singurul Dumnezeu adevărat și că nu este altul mai presus de el.  
 
  
(DACĂ CREZI CĂ SUNT INTERESANTE PUNELE LA ARTICOLE INTERESANTE. NU 
SUNT DECÂT DOUĂ ARTICOLE DIN DOUĂ BROȘURI) 


