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Viaţa Veşnică Eternal Life 

Definiţia Vieţii Veşnice 

Ioan3:36  “Cine crede în Fiul, are viaţa vecinică; dar 
cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mînia lui 
Dumnezeu rămîne peste el.” 

Atitudinea noastră faţă de Hristos,  şi anume 
credința sau necredința, determină dacă avem viața 
veşnică.  

Cuvântul grec πιστευων, care este în forma prezentă 
a verbului, arată că dacă acum crezi, ai viața eternă 
şi o vei continua să o ai. 

Acela care crede în Isus Hristos ca Mântuitorul lui 
personal are în acel moment viața veşnică.  

Acela se numeşte un credincios. 

Viața veşnică este imputată spiritului uman, şi acest 
spirit uman este dat de la Tatăl prin Duhul Sfânt în 
momentul când eşti regenerat (când ai crezut în 
Hristos.) 

Definition of Eternal Life 

John 3:36, "He that believes on the Son has eternal 
life, but he who does not believe on the Son shall 
not see life, but the wrath of God abides on him." 

Our attitude toward Christ belief or unbelief determines 

whether we have eternal life. 

The Greek word PISTEUO in the present tense means 

you have eternal life the moment you believe and you 

continue to have it. 

A person has eternal life the moment he believes in the 

Lord Jesus Christ as his personal Savior.  This person is 

also called a believer. 

Eternal life is imputed to the human spirit, which is 

created for you by God the Holy Spirit at regeneration. 

Trei Categorii de Viața Veşnică 

Pentru credinciosul care moare înainte de venirea a 
doua a lui Hristos, adică învierea credincioşilor în 
Hristos, sunt trei categorii de viață veşnică. 

1. Credinciosul are viața veşnică cât trăieşte aici pe 

pământ, având amândoua, şi viața fizică şi viața 

veşnică. 

2. Credisciosul are viața veşnică după moartea 

fizică, trăind în ceruri şi aşteptând trupul 

învierii. Deci, are viață interimă şi viața veşnică. 

3. Credinciosul are viața veşnică în trupul nou al 

învierii, care însuşi este învierea şi viața veşnică. 

Three Categories of Eternal Life 

For the believer in Jesus Christ who dies  prior to the 

second coming of Jesus Christ also known as the 

resurrection of the believers in Christ, there are three 

categories of eternal life. 

1. The believer has eternal life while living on the 

earth, having both earthly and eternal life. 

2. The believer has eternal life after death while living 

in heaven and waiting for his resurrection body.  This 

can be classified as having both interim life and eternal 

life. 

3. The believer has eternal life forever in a 

resurrection body, which is resurrection life and eternal 

life. 

Credincioşii care fac parte din generaţia răpirii 
Bisericii, care nu mor fizic pentru că sunt luaţi vii, au 
două categorii de viață veşnică: 

1. Viața fizică şi viața eternă. 

2. Învierea direct în noul trup care este viața 

veşnică. 

Fiecare categorie de viață veşnică arată un nou 

Those believers of the rapture generation who do not 

die physically have two categories of eternal life 

1. Temporal life plus eternal life. 

2. Resurrection life plus eternal life. 

Each category of eternal life reveals a new aspect of 

God's perfect integrity and plan. 
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aspect integrităţii perfecte şi planului perfect al lui 
Dumnezeu.  

Există un trup pentru fiecare fază a vieții veşnice. 

Cel care are viața fizică şi veşnică are un trup corupt 
care conţine firea pământească. 

Cel care are viața interimă şi viața veşnică are un 
trup interimar, care nu poate să aibă experiența 
durerii, lacrimi, supărare, firea pământească sau 
boli. În acest trup interimar, persoana este 
recunoscută. Acest trup este trupul pe care îl ocupă 
credinciosul care aşteaptă noul trup al învierii,  

2 Corinteni 5:8 

Apocalipsa 21:4. 

Viața înterimă a acelora care au şi viață veşnică, în 
acestă fază nu există diferență între credincioşii 
desăvirşiţi şi cei fără răsplăţi.  În aceasță faza există 
fericire supremă pentru toţi credincioşii.  

Lucrul acesta da o mare consolare acelor credincioşi 
care sunt la înmormântarea unui credincios 
apropiat. Credincioşii fără răsplăţi şi cei desăvârşiţi 
au aceeaşi experiență fericită în trupul interimar. 

În faza învierii a celor care au şi viață veşnică, ei au un 
trup nou, trupul învierii. 

Pentru credicioşi, deci există douâ sau trei categorii 
de viață. Crediciosul  care nu moare (la răpirea 
Bisericii) trăieşte două experiențe a vieții veşnice: 
credinciosul care moare înainte de venirea lui 
Hristos, are trei experiențe a vieții veşnice. 

Omul poate obţine viața veşnică numai când este viu 
fizic aici pe pământ.  

Omul nu poate obţine viața veşnică odată ce a murit 
fizic ca necredincios în Hristos. 

Viața veşnică începe în viața fizică a credinciosului, 

2 Corinteni 6:2. 

Nu poţi obţine viața veşnică în veşnicie, trebuie să o 
obţii aici pe pământ cât timp trăeşti fizic. 

Viața veşnică aparţine numai credinciosului în Isus 
Hristos. 

Cele trei faze ale vieții veşnice nu sunt valabile 
necredinciosului, acest lucru este descris de Ioan 
3:18. 

Viața veşnică aparţine credinciosului, şi acesta nu 
este fără trup niciodată. Întodeauna are un trup 
impreună cu viața veşnică. 

There is a body for each stage of eternal life. 

Temporal life plus eternal life has the body of 

corruption with the old sin nature. 

The interim life plus eternal life has the interim body, 

which experiences no more pain, tears, sorrow, old sin 

nature or sickness.  In this interim body, you are 

recognizable.  This is the body you occupy while 

awaiting your resurrection body, 

2 Corinthians 5:8 

Revelation 21:4. 

The interim life and eternal life stage makes no 

distinction between winners and losers in the Christian 

life.  It provides supreme happiness for every believer. 

This gives the greatest  comfort to loved ones at a 

funeral.  Losers and winners have it just as good in 

heaven in an interim body. 

Resurrection life plus eternal life has the 

resurrection body. 

Therefore, eternal life exists in two or more categories 

of life.  The person who does not die experiences two 

categories of eternal life; the person who does die 

experiences three categories of eternal life. 

A person can obtain eternal life only while he is alive 

on earth.. 

A person cannot get eternal life once he dies as an 

unbeliever in Jesus Christ. 

Eternal life begins during a believer’s lifetime. 

2 Corinthians. 6:2.   

You cannot get eternal life in eternity; you have to get 

it now on earth. 

Eternal life belongs only to the believer in Jesus Christ. 

The three categories of eternal life do not apply to the 

unbeliever, who is described in John 3:18. 

Eternal life belongs only to the believer who is never 

without a body.  You always have a body with your 

eternal life. 

 


