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Cartea Vieţii sau Cărțile Vieții?
Textul de bază: Apocalipsa 20:1-15

Istoria de dezvoltare a cărții
• Carte în felul cum o cunoaștem astăzi nu a existat în timpul lui Isus
• Informațiile au fost scrise pe suluri din papirus, o plantă din Egipt (6000î.C)
• În sec. 15 î.Cr. sa descoperit Pergament, scos din pielea de capră și miel
• Hârtia de astăzi a fost inventată de chinezi 2000 de ani î.Cr. și în sec.1200
întrodus în Europa
• Până atunci informațiile au fost scrise de călugări în limba latină pe foi din
pergament
• Poporul fiind analfabeţii necunoscând nici limba latină
• Cu dezvoltarea științelor academice în sec. XV necesitatea cărților a crescut
• Cu invenția lui Guttenberg a început multiplicarea unei cărți în stil industrial
și acceptabil în preț
• Expresia „Cartea” există abia de când a fost întrodus în Europa hârtia de astăzi
și cu aceasta și sistemul de tipografie
• Până atunci se vorbea de suluri sau colecții de suluri, dacă erau mai multe
• Din cauza aceasta cuvântul „cartea” ar trebui înlocuit cu „colecția de
informații”

Cartea Vieții, Cartea Vieții Mielului sau Sulul Vieții ?
• Biblia diferă între diferite Cărți ale Vieții
• Psalmistul vorbește de un Sul
Psalmi 40:7-8

Atunci am zis: „Iată-mă că vin! – în sulul cărţii este scris despre mine –
vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!” Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.
• Moise cere ştergerea lui din Cartea lui Dumnezeu
Exodul 32:31-33
Moise s-a întors la Domnul şi a zis: „Ah! poporul acesta a făcut un păcat
foarte mare! Şi-au făcut un dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul! Dacă
nu, atunci, şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!” Domnul a zis lui
Moise: „Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi şterge din
cartea Mea.
• Noul Testament vorbește de Cartea Vieții
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Filipeni 4:3
Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor
acestora, care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement
şi cu ceilalţi tovarăşi de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea
vieţii.
Luca 10:20 (Isus spune ucenicilor:)
Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţivă că numele voastre sunt scrise în ceruri.”
Evrei 12:22-24
Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui Viu,
Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor,
de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu,
Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi, de
Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care
vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.
Apocalipsa 3:5
Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge
nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea
Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”

Cine sunt acei înscriși în Cartea Vieții ?
Înscris în Cartea Vieții sunt toți cei născuți pe acest pământ
Înscrise în Cartea Vieții rămân numai acei care-L recunosc pe Isus
Cristos ca Fiul lui Dumnezeu și ca Mântuitorul lor personal !
Ioan 16:33

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea
necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”
1 Ioan 4:4

Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este
în voi este mai mare decât cel ce este în lume.
1 Ioan 5:4-5

Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce
câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră. Cine este cel ce a biruit
lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
2 Timotei 4:7-8

M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.
De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua
aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor
ce vor fi iubit venirea Lui.
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• Biblia nu descrie în nici un loc cum poți fi înscris în Cartea Vieții
• Dar descrie în mai multe cazuri cum poți fi şters din Cartea Vieții

Cartea Vieții selectează între cei înviați pentru Viață și
cei înviați pentru Judecată
• Dumnezeu v-a judeca creația care a căzut în păcat și o V-a nimici

2 Petru 3:10
Ziua Domnului va veni (prin surprindere) ca un hoţ. Atunci Cosmosul va dispărea cu
un zgomot puternic, părţile din care este el format se vor topi, iar pământul va arde
împreună cu tot ce există pe el.

• Morții vor învia. Toți !
Ioan 5:24-25 și 28-29

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel
ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte
la viaţă. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, şi acum a şi venit, când
cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei ce-l vor asculta vor
învia. Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din
morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele
vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.
• Prima înviere este învierea celor care cred în Domnul Isus Cristos și sunt
înscriși în Cartea Vieții
• Ei nu mai iau parte la a doua înviere și nu vor mai fi judecați
Apocalipsa 20:4-6

Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat
judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina
mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu
se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe
mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Cristos o mie de ani. Ceilalţi morţi nau înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.
Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua
moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Cristos
şi vor împărăţi cu El o mie de ani.

Celelalte Cărți pe lângă Cartea Vieții
Apocalipsa 20:12

Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de
domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care
este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce
erau scrise în cărţile acelea.
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• În aceste cărți sunt notate toate faptele ale celor, care nu au avut când, sau care
nu au vrut să-L recunoască pe Isus Cristos ca Fiul lui Dumnezeu
• Faptele omului din aceste cărți încă nu sunt judecate ci numai notate
• Judecata supremă cade numai Domnului nostru Isus Cristos
Matei 19:28
Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe
scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care
M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie şi veţi
judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.
• Omul fiind Creația lui Dumnezeu este înzestrat cu cuget, cu simț, cu dare de
seama, cu judecată dar și cu remușcări și cu darul de a judeca binele și răul
• Pentru aceasta nu trebuie să cunoască pe Dumnezeu și nici să creadă în El
• Felul cum v-a fi judecat omul odată nu este în competența noastră
• Nici întrebarea cum o să stea omul în fața tronului de judecată
• Sentința primită nu primește corpul folosit pe acest pământ
• Din cauza aceasta nu contează nici felul mormântului: îngropat, ars, înecat etc.
• Și un ateist care nu crede în Dumnezeu va sta în fața Tronului de Judecată
• Întrebare: mai iubim pe Domnul nostru așa ca în prima zi
Ioan 5:21-24

În adevăr, după cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă
viaţă cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o
Fiului, pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu
cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl, care L-a trimis. Adevărat, adevărat
vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are
viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.
• Decizia omului, unde va fi el odată cade aici pe acest pământ
• Dumnezeu Ne-a dat posibilitatea să ne decidem
• Noi suntem avertizați de consecințele deciziei noastre
• Noi nu putem spune că nu am știut
• Chemarea Domnului nostru este și astăzi tot așa de actuală ca și acum 2000 de
ani: Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia:
Luca 10:20

Să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că
numele voastre sunt scrise în ceruri.
Amin
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