Venim pe lume, ne pregătim pentru viață,
muncim, avem copii, nepoți, apoi totul se
termină la mormânt. Este tot ce viața ne poate
oferi. Trăim 70 - 80 de ani după care totul se
evaporă brusc.
Prin acest pliant îți oferim spre meditație
câteva din marile întrebări existențiale,
întrebări la care credem că orice om care
dorește să descopere sensul acestei vieți va
trebui să găsească un răspuns.
- Care este scopul acestei scurte vieți pe care o
trăim pe pământ? Se reduce doar la a fi un
consumator de timp?
- Ce sens are să mă nasc, să mă bucur de viață,
dacă după un timp mor și sunt dat uitării?
- Acesta a fost scopul lui Dumnezeu când l-a
creat pe om?
- De ce murim? Ce se întâmplă cu sufletul
omului după ce moare?
- Este moartea un pas către o altă viață?
- Dacă există viață nemuritoare, de ce trebuie
să murim și într-un sfârșit să primim o nouă
viață? A făcut Dumnezeu lucruri lipsite de sens?
- Cine este acest Dumnezeu, de care se spune
că m-a creat, ce pot cunoaște despre El, care
este felul Lui de a fi? Unde locuiește El?
- Lumea în care trăim este compatibilă cu
lumea în care se află Dumnezeu? De ce l-a
trimis pe Fiul Său? Doar să ne salveze? Sau să
fim și învățați cum se trăiește acolo?

- Care este standardul moral al lumii în care
trăiește Dumnezeu? De ce la învierea morților,
în această lume vor fi primiți doar un mic
număr din cei care au trăit pe pământ?
- De ce se spune că nu vor fi primiți hoții,
mincinoșii...? Ce șansă am să fiu și eu primit
acolo? Trebuie să fac ceva pentru aceasta?
- Dacă pentru a trăi această viață trecătoare
trebuie să ne pregătim doisprezece sau mai
mulți ani, pentru viața de după moarte nu
trebuie să ne pregătim?
- Are Dumnezeu un prag de selecție pentru
admiterea în această lume nemuritoare? Care
este acela? Cum pot să-l aflu? Există undeva
vreun manual de pregătire?
- Să fie Biblia aceasta? Rezervă timp ca să o
citești și vei descoperi astfel ce afirmă
Dumnezeu cu privire la aceste lucruri; află
adevărul despre originea și sensul vieții!
- Prin citirea ei, vei găsi răspuns la scopul
existenței tale pe acest pământ, cu privire la
misterul acestei scurte vieți, vei avea răspuns la
întrebările cu care se confruntă orice om, din
orice clasă socială, fie sărac, fie bogat.

Dacă vrei mai multe informații ne poți
contacta la tel: 0753-242 542
sau pe mail: contact@aflaAdevarul.ro
www.aflaAdevarul.ro

