


În burta unei femei însărcinate erau o dată doi copii încă 
nenăscuți. Micuțul Credincios și micuțul Sceptic.



Scepticul a întrebat: Tu crezi în viata de după naștere?



Micul Credincios: Desigur! După naștere trebuie să urmeze ceva, 
probabil că ne aflăm aici tocmai pentru a ne pregăti pentru

ceea ce urmează.



Micul Sceptic: Ce prostie! După naștere nu urmează nimic. 
Și, de altfel, cum ar putea să arate?



Micul Credinciosul: Nu știu exact, dar desigur că va fi mai multă 
lumină decât aici. Poate că vom umbla pe picioarele noastre și 

poate că vom mânca cu gura noastră...



Iar micul Scepticul: Ce ciudat! Nu se poate să umbli pe picioarele 
tale. Iar ca să mănânci cu gura, asta chiar ar fi de tot râsul!

Doar noi mâncăm prin cordonul ombilical, nu-i așa?

Și să-ți spun eu ceva; putem exclude viata de după naștere,
pentru că deja acum e prea scurt cordonul ombilical. 



Apoi Credinciosul a zis: Ba, cu siguranța că va fi ceva. Însă 
probabil ceva cu adevărat altfel decât ne-am obișnuit noi aici.



Scepticul: Păi, de acolo nu s-a întors nimeni. Odată cu nașterea, 
viața se termină, pur și simplu. De altfel, viața nu este altceva 

decât o permanentă înghesuială, într-un întuneric profund.



Credinciosul: Eu nu știu exact cum va fi după naștere dar
desigur că o vom găsi pe Mama, iar ea va avea grija de noi.



Scepticul: Pe mama? Tu crezi în mama? 
Și după tine, unde ar putea ea să fie?



Credinciosul: Păi oriunde, în jurul nostru.  
Doar trăim în ea și prin ea. Fără ea, nu am exista.



Scepticul: Eu nu cred în așa ceva! Eu nu am văzut niciodată nici un 
fel de mamă, așa că e evident ca ea nu există! 



Credinciosul: Dar uneori, când suntem în liniște, o auzim cum cântă, 
simțim cum mângâie lumea din jurul nostru. Știi, eu cred că viața 

adevărată ne așteaptă abia de acum încolo!



ACESTA NU-I
SFÂRȘITUL!



La fel cum acești copii încă nenăscuți, vorbesc de viața 
de după naștere, așa vorbim și noi, oamenii, despre viața 
de după moarte. Acestea se aseamănă. Mulți oameni 
și-au pierdut credința că există viață după moarte. Au lăsat învățătura și 
dovezile din Biblie ca fiind lipsite de sens. 
 
Ceea ce nu putem vedea și ceea ce nu putem dovedi, nu există. 

Oare așa să fie? Unul din copiii nenăscuți nu credea ca afară 
de interiorul călduț și sigur al mamei, mai există altceva. 
În timp ce în mod irevocabil celălalt ajunge la o astfel 
de cunoștință, acolo în burta mamei. 

Primul copil își bazează opinia pe observații.

Cum stau însă lucrurile când noi ne găndim la 
viata de după moarte?



Dumnezeu a creat oamenii, dar ei au încălcat porunca Lui. Au fost 
neascultători și s-au umplut de păcate. Armonia dintre Dumnezeu și 
creația Sa, a dispărut. Oamenii s-au întors împotriva lui 
Dumnezeu și au crezut minciunile, pe Satan și dorințele mândre 
din inima lor. În final credința multor oameni este că Dumnezeu nu 
   există și că nu este nici o viață după moarte.

Dumnezeu spune în Biblie că orice om va trăi veșnic. Omenirea a fost   
 inițial menită la aceasta, dar nu fiecare va trăi veșnicia în același 
  fel. Multi oameni se întorc de la Dumnezeu și nu mai   
   răspund scopului inițial de a trăi în veci, în armonie   
    cu Dumnezeu.

   Dumnezeu a decis ca tu în această viața va trebui   
        sa alegi ce vrei: veșnicia lângă Dumnezeu sau 
    veșnicia fără Dumnezeu. 
    Această alegere este oferită în scrisoarea   
    lui Dumnezeu către oameni: în Biblie.
    În ea este scris că El există, că El a creat   
           omenirea și că o iubește mai presus de
    toate. 



Tot în Biblie scrie că oamenii care se pocăiesc, vor fi iertați 
și că vor fi duși înapoi la starea inițială de pace cu 
Dumnezeu. Oamenii pot alege dacă vor să primească iertarea. 
Dacă ei L-au refuza pe Dumnezeu, El nu îi poate obliga să fie cu El în 
Veșnicie. El lasă oamenilor posibilitatea de a alege liber, chiar dacă ei aleg 
să fie despărțiți de Creator.
De aceea, noi credem că Dumnezeu există și credem că viața după moarte 
va fi minunată. 
El ne-a oferit un drum de întoarcere, ca să ne facă oameni după 
voia Lui.
Pentru a-i putea întoarce pe oameni către El, Dumnezeu 
l-a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos. El a luat toate 
păcatele și tot gunoiul omenirii asupra Sa. 

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe
........................ (pune numele tău aici),
de a dat pe singurul Său Fiu pentru ca tu
......................... (pune numele tău aici) 
să crezi în El, și să nu pieri, ci să ai viață 
veșnică”. Ioan 3:16



Dacă îți recunoști păcatele tale spune-I lui Dumnezeu următoarele:

“Eu cred ceea ce ai spus în Biblie. 
Recunosc că sunt un păcătos. 

Îmi pare rău pentru păcatele mele,
dar Îți mulțumesc, 

că Fiul Tău Isus a luat vina păcatelor
mele asupra Lui, 

fiind pedepsit în locul meu.

Vreau să Te urmez pentru restul vieții
mele și să-Ţi aparțin.

Amin”.

Dacă L-ai primit pe Isus Hristos
ca domn și Mântuitor

atunci poți să te numești copilul lui Dumnezeu.

Dacă vrei să afli mai multe despre
viața de după moarte, ia legătura cu noi. 
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