
A Să-ți vezi Răscumpărătorul. Iov 19:25-27. 

❖ Plin de durere adâncă din cauza suferinței nedreapte prin care trecea, Iov tânjea după moarte (Iov 

3:11-13). Dar știa că aceasta nu era ultima lui destinație. 

❖ El și-a păstrat credința în Dumnezeu (Iov 13:15). Își cunoștea Răscumpărătorul și era sigur că „este 

viu și că Se va ridica la urmă pe pământ” (Iov 19:25). 

❖ El știa că, deși trupul lui se va prăbuși la moarte, el va fi înviat trupește (Iov 19:26). 

❖ Tânjea cu ardoare după vremea care va veni când avea să-l vadă pe Răscumpărătorul său față în 

față: „Îl voi vedea și-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește 

de dorul acesta înăuntrul meu.!” (Iov 19:27). 

B Scăpat din mormânt. Psalmi 49. 

❖ Nebunii se încred în posesiunile lor sau în faima lor (v. 6, 18). Ei cred că se vor putea bucura de ele 

veșnic (v. 11). Cu toate acestea, mormântul îi va dezlipi de tot ce au (v. 17). 

❖ Neavând încredere în Dumnezeu, nimic și nimeni nu-i poate răscumpăra sau le poate asigura viață 

după moarte (v. 7-9). Sunt ca niște fiare fără înțelegere (v. 20). 

❖ Înțelepții, la rândul lor, știu că mormântul le va fi destinul (v. 10). Dar, spre deosebire de nebuni, ei 

știu că au un Răscumpărător care „ va răscumpăra sufletul meu din puterea mormântului” (v. 15 

BTF). 

❖ Siguranța unui viitor dincolo de moarte ne face să vedem această viață dintr-o perspectivă care ne 

ajută să trăim fără teamă, chiar și atunci când ne înconjoară problemele (v. 5). 

C Susținut în viață, ridicat din moarte. Psalmi 71. 

❖ Cum să trăim fără teamă în mijlocul problemelor? 

— Fiind conștienți că Dumnezeu ne-a sprijinit încă din pântecele mamei(v. 6) 

— Ne-a învățat din tinerețe (v. 17) 

— Dumnezeu este stânca și cetățuia noastră (v. 3) 

— Nu ne va lăsa la bătrânețe (v. 9) 

— În necazuri sau în moarte Dumnezeu ne va da viață și ne va ridica din adâncuri (v. 20) 

❖ Indiferent de vârsta noastră sau de circumstanțele din jurul nostru, speranța noastră nu este în 

această viață, ci în viața viitoare. O viață veșnică ne așteaptă alături de Isus, după ce El ne va învia. 

D Viața veșnică și moartea a doua. Isaia 26:14, 19. 

❖ Deși toți vom învia, nu toți vor trăi veșnic (Ioan 5:29) 

❖ Va urma o înviere pentru viață, la a doua venire. Aceștia vor primi nemurirea și vor trăi veșnic 

❖ Va urma o înviere pentru moarte, după mileniu. Aceștia vor suferi a doua moarte în foc și vor înceta 

să existe. 

❖ Nimeni nu trebuie să înceteze să mai existe. Oricine îl acceptă pe Isus ca Mântuitor va trăi pentru 

totdeauna (Ioan 3:16). 

E Învierea drepților și a nedrepților. Daniel 12. 

❖ Conform cu Daniel 12:2, mulți vor fi treziți... De ce nu toți?  

❖ La a doua venire a lui Isus, toți drepții vor fi înviați pentru a primi nemurirea (1 Corinteni 15:52; 

1Tes. 4:14-16). Totuşi, cei nedreptăţiţi care trăiesc vor muri (2 Tes. 2:8; Apoc. 19:21). Nu se spune 

nimic despre învierea celor nedrepți decât după mileniu (Apoc. 20:5). Astfel, „mulți” îi includ pe toți 

cei drepți și un mic grup de nedrepți. Care este acest grup? 

❖ Conform Apocalipsei 1:7, ei sunt „cei care l-au străpuns” (vezi și Zah. 12:10; Marcu 14:62): „cei care 

au batjocorit și au râs de agonia lui Hristos pe moarte și cei mai violenți adversari ai adevărul său și 

poporul său sunt înviați pentru a-L contempla în slava Sa și a vedea cinstea conferită celor 

credincioși și ascultători” (CS 695).  


