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Scopul acestei cărţi:
Această carte de studiu, are scopul de a învăţa pe
oamenii care doresc să-l urmeze pe Domnul Iesus (Marcu
8:34), învăţătura lui Christos, spre a fi discipoli (ucenici) ai lui
Iesus Christos.
Un om, devine discipol al Domnului Iesus, prin auzirea
Evangheliei, prin căinţa de păcate față de Dumnezeu, apoi prin
credinţa din inimă în Domnul Iesus Christos. Apoi, urmează
învăţarea adevărurilor începătoare ale lui Christos (Evrei
6:1,2), a poruncilor Domnului (Matei 28:20), pe baza căreia
are loc: lepădarea de sine, a lua crucea, şi a-L urma pe Mielul
Iesus (Marcu 1:15; Matei 4:17; 16:24; Fapte 20:20,21).
Această pregătire pentru deveni discipol(ă), poate să difere de
la o persoană la alta, ca durată de timp şi pregătire, dar ea este
necesară înainte de botez – Ioan 4:1.
Astfel se fac discipoli (ucenici) prin învăţătură după cum
Domnul Iesus a spus în Matei 28:19-20, după o traducere
corectă a Bibliei, Scripturile Calea Creștină: „Ducându-vă
deci, faceți discipoli din toate naţiunile; învăţându-i să
respecte toate câte v-am poruncit. Şi iată! Eu sunt cu voi în
toate zilele, până la sfârşitul epocii.”
Şi astfel doar după ce ei încep „să respecte” poruncile
Domnului, noi vedem lucrul acesta şi atunci putem să-i
botezăm în apă în Numele Domnului Iesus.
Din acel moment, încep şi ei să înveţe pe alţii şi să facă
discipoli.
A învăţa pe cineva, se realizează şi prin relaţia pe care
copii spirituali (elevii, învăţăceii), o au cu părinţii spirituali
(învăţători), şi în care, copii spirituali învaţă din Cuvântul
predat de aceştia şi din modul cum ei împlinesc Cuvântul şi-L
urmează pe Fiul lui Dumnezeu (Luca 22:28; Matei 11:29;
1Tesaloniceni 2:7-11).
Vedem din exemplul Învățătorului Iesus Christos, care i-a
învăţat pe cei 12 discipoli, Cuvântul lui Dumnezeu, dar a şi
avut o relaţie de prietenie cu ei, o relaţie învăţător-discipol, şi
astfel prin învăţătură, prin călăuzirea ce le-o oferea, cât şi prin
exemplu Său personal (comp. 1Corinteni 11:1 cu Filipeni 4:9),
El a făcut discipoli, instruindu-i în învăţătura Tatălui şi apoi îi
boteza (Ioan 4:1-2).
Evanghelistul Ioan relatează că Iesus „Iesus făce şi botează
mai mulţi discipoli decât Ioan” (SCC), să reţinem, că prima
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dată El făcea discipoli din oamenii care Îl ascultau şi Îl urmau,
şi după ce aceştia deveneau discipoli, însuşindu-şi învăţătura
Lui şi trăind-o, apoi El îi boteaza!
Astfel după ce s-a pus temelia prin: „cuvântul lui
Christos, cel al începutului” (Evrei 6:1, SCC), omul trebuie
să se lepede de sine, să i-a crucea şi să Îl urmează pe Mielul
Iesus (Matei 16:24), cum poate face aceasta? Prin auzirea
vocii Lui, a Păstorului Iesus (Ioan 10:2-3), care Îl va îndruma
în toate domeniile vieții creștine, când să postească, să facă
dărnicie, să predice, etc., El îi va spune: când, cât, cum, etc. Și
astfel acel om devine: discipol al lui Iesus, nu discipol al
vreunui om, ci ascultând de Păstorul și Învățătorul oilor, el Îl
urmeză pe Învăţătorul (Marcu 6:1), urmează exemplul Său
(1Corinteni 11:1; 1Petru 2:21), și este învățat de El (Matei
11:29; Luca 6:40), etc.
Astfel, doar cel care este condus de Capul, Christos,
este învățat de El, este urmașul Lui căci merge pe urmele Lui,
fiind călăuzit de El, este cu adevărat: discipol al lui Iesus
Christos, Fiul lui Dumnezeu, și apoi poate să facă botezul în
apă (Coloseni 2:11,12)!
Această carte: „Învăţătura adevărului”, are rolul de
a ajuta persoanele care s-au căit de păcate şi au crezut în Iesus
Christos, să crească în cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu,
spre a fi: discipoli pregătiţi pentru orice lucrare bună
(2Timotei 3:17).
Această carte este concepută ca o carte de studiu, pe
bază de întrebări şi răspunsuri izvorâte din citirea paragrafelor
şi a textelor biblice. La fiecare capitol la sfârşit, se face o
recapitulare pe baza întrebărilor recapitulative şi se dă ca temă
de casă, învăţarea unui verset cheie pe de rost.
Este bine ca cel ce studiază să îşi pregătească fiecare
lecţie în prealabil, aceasta implicând: 1) Rugăciune pentru
înţelegerea adevărului biblic; 2) citirea paragrafelor şi
sublinierea răspunsurilor la întrebări, 3) căutarea textelor
biblice şi meditarea asupra legăturii dintre ele şi ideile din
pargraful în care apar.
Echipa: Calea Creştină.
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Notă:
Prezentăm mai jos prescurtările diferitelor traduceri ale
Bibliei, care au fost folosite:
SS 1874 R - Sfânta Scriptură tipărită la Iaşi în 1874 şi
revizuită la Arad în 1996
BC - Biblia Cornilescu.
GBV 1989 - Biblia Cornilescu Revizuită, prima ediţie în anul
1989, editată de Gute Botschaft Verlag, prescurtat: GBV.
GBV 2001 - Biblia Bucureşti 2001, editată de Gute Botschaft
Verlag în anul 2001.
BO - Biblia Ortodoxă (ediţia 1999, după cea din 1988)
CLV - N.T. şi Psalmii, editat de Christliche LiteraturVerbreitung in 1993
NTC - Noul Testament catolic, traducere şi note de pr. Alois
Bulai şi pr. Anton Budău, publicat de Editura Sapientia, Iaşi
2002.
NW - Traducerea Lumii Noi a Sfintelor Scripturi (2006).
NTR - Noua Traducere românească (2007).
SCC - Scripturile Calea Creştină.
Alte prescurtări:
n.s. - notă de subsol.
î.Ch. - înainte de Christos.
d.Ch. - după Christos.
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Capitolul 1 - Biblia, Cuvântul lui
Dumnezeu
1) De ce este Biblia o carte unică?
Biblia este o carte unică, deoarece a fost tradusă în mai multe
limbi decât orice altă carte, având acces la ea populaţia
globului, fiind tipărită în miliarde de exemplare, mai mult
decât oricare carte a omenirii.
Ea a fost scrisă pe parcursul a 16 secole, de către peste 40 de
scriitori diferiţi, proveniţi din diferitele medii sociale şi totuşi
ea este în armonie pe tot parcursul ei, având un singur autor:
Tatăl ceresc (2Timotei 3:16), având o tema principală:
persoana Domnului Iesus (Luca 24:25-27,44,45; Ioan
5:39,46).
Sfânta Scriptură a supravieţuit perioadelor când mulţi
conducători au vrut să o distrugă, ea a rezistat peste secole la
diferite opoziţii şi critici înverşunate, influenţând mai mult ca
orice carte: istoria, convingerile religioase, cultura şi viaţa
oamenilor.
2) Conţine Biblia o cunoştinţă superioară omului?
Biblia nu este o carte de ştiinţă, ea fiind o carte pentru zidirea
spirituală a omului, dar ea dezvăluie lucruri pe care ştiinţa le-a
descoperit recent, dovedind astfel originea ei divină, pentru că
ea conţine o cunoştinţă şi înţelepciune superioară timpului
când a fost scrisă.
De pildă, Biblia afirmă că „...Dumnezeu a făcut pe om din
ţărâna pămîntului...”, se spune în Geneza 2:7.
În The World Book Encyclopedia se confirmă că: „Toate
elementele chimice care intră în compoziţia lucrurilor vii se
află şi în materia moartă”.
Conform cu Geneza 17:12, Dumnezeu i-a poruncit lui Avraam
circumcizia (tăierea împrejur), este interesant că aceasta
trebuia făcută în a 8 zi a băiatului nou născut! (Levitic 12:3).
De ce?
Ştiinţa a descoperit în zilele noastre că vitamina K, pentru
coagularea sângelui nu este formată în cantitate suficientă
decât din ziua a cincea până la a şaptea, dar ziua cea mai
prielnică pentru executarea unei tăieri ar fi în ziua a opta, când
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băiatul are o canitate de 110 % vitamina K în sînge şi când
rana se vindecă cel mai repede.
Un alt exemplu ar fi: exista un timp când oamenii credeau că
pământul este plat, Biblia nu a fost influenţată de astfel de
concepţii, susţinând contrariul şi anume că pământul are o
formă sferică, după cum spune profetul Isaia, acum mai bine
de 2700 de ani (vezi: Isaia 40:22).
Apoi, Biblia a arătat acum aproximativ 3500 de ani, că
pământul este suspendat pe neant (nimic), adică fără un suport
vizibil (Iov 26:7). În originalul ebraic, cuvântul pentru
termenul „nimic”, folosit aici înseamnă „pe nici un lucru”.
Imaginea prezentată în acest pasaj, este aceea a unui pământ
înconjurat de spaţiu gol, şi această afirmaţie, este considerată
de erudiţi, drept o remarcabilă viziune pentru acele vremuri. În
Theological Wordbook of the Old Testament se spune: „Iov
26:7 descrie în mod remarcabil lumea cunoscută pe atunci ca
fiind suspendată în spaţiu, anticipând în felul acesta o
descoperire ştiinţifică viitoare”.
Doar în 1687 d.Ch., Isaac Newton şi-a publicat descoperirile
conform cărora pământul este ţinut în spaţiu în raport cu alte
corpuri cereşti printr-o atracţie reciprocă, adică prin gravitaţie.
Dar acest lucru s-a petrecut la aproape 3200 de ani după ce
Biblia afirmase cu o extraordinară simplitate, că pământul este
suspendat „pe nimic”!
De unde au ştiut aceşti scriitori aceste lucruri pe care ştiinţa lea demonstrat la mii de ani după scrierea lor?
3) Este ea veridică şi autentică?
Această carte este exactă şi din punct de vedere istoric şi
geografic. Cu toate că pe parcursul timpului, mai multe oraşe
şi persoane relatate în Biblie au fost puse la îndoială ca
existenţă, descoperirile arheologice au confirmat relatările
Scripturii reducând la tăcere pe critici.
Să luăm un exemplu: conform cărţii lui Daniel, înainte de a
cădea în mîna perşilor, Babilonul îl avea ca ultim suveran pe
Belşaţar (Daniel 5:1-30). Deoarece nici un alt document în
afară de Biblie nu amintea despre acest monarh, se afirma că
ea se înşela şi că Belşaţar nici n-ar fi existat vreodată.
Apoi, în cursul secolului al XIX-lea d.Ch., s-au descoperit sub
ruine, în sudul Iraqului, mai mulţi cilindri mici acoperiţi de
scriere cuneiformă, care confirmă pe regele Belşaţar.
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Apoi, stilul de reportaj din ea, ne întăreşte încrederea în
această carte veche.
De pildă, în contrast cu miturile şi legendele, evenimentele din
Biblie sunt puse în legătură cu anumiţi oameni şi date (Luca
3:1,2). Mai mult decât atât, în timp ce istoricii antici au
exagerat victoriile şi realizările conducătorilor lor, nedezvăluind înfrângerile şi greşelile, scriitorii biblici au fost
sinceri chiar şi atunci când a fost vorba despre propriile lor
greşeli (Numeri 20:7-13; Galateni 1:13).
4) Care este o categorie de dovezi care atestă caracterul
inspirat divin al Bibliei?
Profeţiile împlinite atestă din plin că această carte a fost
inspirată de Dumnezeu, deoarece oamenii nu au capacitatea de
a cunoaşte viitorul (2Petru 1:20-21). Biblia conţine sute de
profeţii care s-au împlinit cu exactitate.
Să prezentăm câteva exemple: Biblia a prezis cu 200 de ani
mai înainte, căderea puternicului imperiu Babilonean şi chiar a
declarat numele cuceritorului, înainte ca acesta să se nască, şi
anume: „Cirus”. Acesta avea să elibereze poporul Israel din
captivitatea babiloniană, istoria a confirmat aceste preziceri
(Isaia 14:3,4; 44:26-45:2).
Există profeţii despre Babilon, din secolul 8 î.Ch. care
profețeau distrugerea lui completă (Isaia 13:19-22; 14:22,23),
în secolul 1 d.Ch., oraşul mai avea locuitori (1Petru 5:13). În
anul 363 d.Ch. împăratul lulian a distrus ceea ce a mai rămas
din oraş, împlinind profeţia din Isaia după 1200 de ani!
5) Care sunt cele mai remarcabile profeţii ale Scripturilor?
Cele mai importante profeţii privesc persoana: Fiului lui
Dumnezeu. De fapt, mesajul despre El este tema principală a
Bibliei (Luca 24:44; Fapte 10:43).
Există peste 300 de referiri profetice despre El în Scripturile
ebraice, unele cu aproape 1500 de ani înainte ca Fiul să se
nască din Maria, iar unele din acestea nu depindeau de El ca să
se împlinească.
Redau în continuare câteva din aceste profeţii:
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Evenimentul

Profeţia

Împlinirea

Născut din
fecioară
Uciderea copiilor
Fuga în Egipt
Vândut pe treizeci
de arginţi
Scuipat şi bătut
Urât fără temei
Răstignit împreuna
cu răufăcători
Străpunse mâinile
şi picioarele

Isaia 7:14

Luca 1:26,27

Ieremia 31:15
Osea 11:1
Zaharia 11:12

Matei 2:16-18
Matei 2:14,15
Matei 26:14,15

Isaia 50:6
Psalm 35:19
Isaia 53:12

Matei 26:67
Ioan 15:24,25
Marcu 15:27,28

Zaharia 12:10;
Psalm
22:1,7,8,16,18
Psalm 22:7,8

Ioan 20:27

Psalm 69:21

Matei 27:34,48

Psalm 22:17,18

Matei 27:35,36

Psalm 34:20

Ioan
19:32,33,36
Ioan 19:34

Dispreţuit / hulit şi
batjocorit
Îi este dat vin /
oţet să bea
Soldaţii au tras la
sorti pentru
cămaşa Lui
Nu va avea nici un
os zdrobit
Străpuns în coasta

Zaharia 12:10

Luca 23:35

Acestea sunt doar câteva exemple de profeţii care atestă că
Biblia este cartea dictată de Creator pentru oameni, având un
caracter suprantural!
6) Cine a inspirat pe scriitorii Bibliei să scrie, şi cum?
Biblia declară despre ea că este inspirată de Dumnezeu
(2Timotei 3:16-17), cuvântul grecesc „theópneustos”,
înseamnă literalmente „insuflată” de Dumnezeu!
Tot ea mai afirmă, că scriitori umani ai cărţilor Bibliei, au fost
conduşi în scrierea Bibliei nu de mintea sau înţelepciunea lor;
ci, prin Spiritul Sfânt (2Petru 1:21).
Insuflarea divină a Scripturii putem să o comparăm cu un
sufler, care într-o piesă de teatru suflă (şopteşte) actorilor ce
trebuie să spună. Sau ca un patron căruia îi dictează secretarei
ce să scrie.
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Oamenii care au scris Scriptura au declarat: „Spiritul lui
Iehova a vorbit prin mine şi cuvântul Lui a fost pe limba
mea” (2Samuel 23:2 NW).
Chiar dacă omenirea are multe cărţi numite de oameni:
„sfinte”, totuşi ele nu afirmă despre sine că sunt ‘insuflate de
Dumnezeu’, sau că ele ar fi însuşi rostirea, cuvântul lui
Dumnezu.
În Biblie de foarte multe ori găsim afirmaţii de genul: „Aşa
vorbeşte Domnul” (Exod 4:22), „Aşa vorbeşte Dumnezeu”
(2Cronici 24:20); „Aşa zice Domnul” (Ezechiel 11:5);
„Cuvântul Domnului a venit” (Iona 1:1); „Cuvântul lui
Dumnezeu a venit” (1Cronici 17:3).
7) Este Biblia Cuvântul viu şi lucrător al lui Dumnezeu?
În Evrei 4:12 GBV, se afirmă: „Deoarece Cuvântul lui
Dumnezeu este viu şi lucrător şi mai ascuţit decât orice
sabie cu două tăişuri şi pătrunzând până la despărţirea
sufletului şi a duhului, a încheieturilor şi a măduvei, şi în
stare să judece gândurile şi intenţiile inimii”.
Această carte transformă vieţi! Pe parcursul timpului, mulți
oameni au fost schimbaţi de această carte! Din oameni care
înainte au fost: hoţi, ucigaşi, zgârciţi, lacomi, desfrânaţi,
homosexuali, adulteri, nedrepţi, ei au devenit persoane sfinte şi
drepte (1Corinteni 6:9-11).
Apoi, ce spuneţi despre o carte care ar pune capăt războaielor,
nu ar fi practică? Biblia i-a ajutat pe mulţi oameni să fie
pacifişti (vezi Tit 3:3-6), astfel dacă toţi oamenii ar fi creştini
autentici nu ar mai exista războaie (comp. cu Matei 5:39-48).
Această carte a ajutat multe familii să nu se destrame,
ajutându-i cu sfaturi practice să devină unite şi armonioase
(Coloseni 3:18-21).
8) Ce conţine această carte?
BIBLIA nu este o lucrare obişnuită. Bogăţia celor 66 de cărţi
ale ei, de mărimi diferite, formează o veritabilă bibliotecă în
care se găsesc: legi, profeţii, relatări istorice, texte poetice,
sfaturi şi multe altele.
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Biblia conţine 66 de cărţi, primele 39 de cărţi, au fost scrise în
principal în ebraică, doar mici fragmente în arameică1.
Pe acestea 39 de cărţi le putem numi: „Scripturile ebraice” şi
sunt cărţile de la Geneza la Maleahi, şi descriu creaţia precum
şi istoria de la început a omenirii, precum şi relaţia lui
Dumnezeu cu poporul Israel. Scripturile ebraice erau împărţite
în vechime în trei părţi (Luca 24:44), după cum urmază: legea
(primele cinci cărţi ale lui Bibliei), Psalmii sau Scrierile
(următoarele 17 cărţi) şi Profeţii ce conţin (ultimele 17 cărţi).
Ultimele 27 de cărţi, le putem numi: „Scripturile
creştine”, iar ele conţin cărţile de la Matei la Apocalipsa, cu
excepţia Evangheliei după Matei scrisă în limba ebraică,
celelalte cărţi ale Scripturilor creştine, au fost scrise în limba
greacă.
Scripturile creştine conţin: Evangheliile, unde se descrie viaţa,
lucrarea şi învăţătura Domnului Iesus, conţine cartea Faptele
Apostolilor, unde se descrie viaţa, lucrarea şi învăţătura
apostolilor şi a primilor creştini.
Scripturile creştine conţin mai multe epistole, care sunt
scrisori, scrise sub inspiraţie divină, şi ultima carte:
Apocalipsa, care este o carte profetică, ce descrie viziuni şi
profeţii primite de apostol Ioan pe Insula Patmos (Apocalipsa
1:9).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) De ce este Biblia o carte unică?
(2) Dovedeşte ea o înţelepciune superioară oamenilor?
(3) Este ea veridică şi autentică?
(4) Poţi da câteva exemple de profeţii care s-au împlinit?
(5) Cine este autorul Bibliei? Explică?
(6) În ce sens, este Biblia Cuvântul viu şi lucrător al lui
Dumnezeu?
(7) Ce conţine această carte?
PE DE ROST: 2Timotei 3:16,17.

1

În arameică au fost scrise pasajele din: Ezra 4:8-6:18; 7:12-26;
Daniel 2:4b-7:28; Ieremia 10:11.
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Capitolul 2 - Dumnezeu în Scripturi
1) Care sunt câteva dovezi ale existenţei lui Dumnezeu?
Închipuie-ţi că mergi într-un deşert şi dai peste o casă bine
construită, ai trage oare concluzia că aceea casă a apărut la
întâmplare? Că a venit în existenţă prin evoluţie sau prin
hazard? Cu siguranţă că vei crede că aceea casă a fost
proiectată de un arhitect şi apoi construită de un constructor.
În acord cu această concluzie raţională, Biblia afirmă: „Pentru
că orice casă este zidită de cineva; dar Cel care a zidit toate
este Dumnezeu” – Evrei 3:4 GBV 2001.
Astfel, existenţa lui Dumnezeu este dovedită de existenţa
universului, căci în univers orice lucru, substanţă, fenomen are
o cauză.
Un alt argument al existenţei lui Dumnezeu, este omul!
Omul este înzestrat cu raţiune, inteligenţă, dovedeşte un
Creator înteligent (Iov 12:13; Romani 11:33-36), nu doar o
forţă oarbă!
Omul este înzestrat cu sentimente, emoţii, ceea ce denotă un
Creator sensibil (1Ioan 4:8), nu doar o forţă impersonală!
Omul este înzestrat cu voinţă, ceea ce înseamnă că Creatorul
omului are un scop, o voință a Sa pentru creaturile Sale! –
Efeseni 1:9; 3:11.
2) Care este diferenţa dintre Adevăratul Dumnezeu şi cei
falşi?
În Biblie sunt prezentaţi mulţi dumnezei falşi, făcuţi de
oameni, fără ca ei prin natura lor să fie divini, eterni,
atotputernici. Aceşti dumnezei falşi din aur, argint, lemn,
piatră, etc. sunt nişte idoli (Psalm 115:3-8; Apocalipsa 9:20).
Oamenii şi-au făcut dumnezei şi din creaţie, din stele şi soare
(2Cronici 33:3; 1Corinteni 8:5). De fapt, chiar şi poftele
lacome pot fi un dumnezeu (Filipeni 3:19).
Dar adevăratul Dumnezeu se diferenţiază de cei falşi
prin faptul că El este Creatorul tuturor lucrurilor şi sursa
vieţii (Apocalipsa 4:11; Psalm 36:9), El susţine viaţa creaţiei
Sale (Fapte 17:24,25; 1Tesaloniceni 1:9).
Însă, dumnezeii falşi sunt o creaţie a omului, sau fac parte din
creaţia lui Dumnezeu, iar de elemente din creaţie se foloseşte
Satan, dușmanul lui Dumnezeu ca să amăgească oamenii şi să-
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i abată de la închinarea faţă de singurul Dumnezeu adevărat
(Deuteronom 32:17; 1Corinteni 10:20).
3) Cine este Dumnezeul adevărat şi de ce?
Dumnezeu este „UNUL” (Galateni 3:20; Iacob 2:19), adică o
singură persoană spirituală: Tatăl ceresc (1Corinteni 8:6;
Efeseni 4:6). Acesta este descris sub numirea de „Tată”, o
numire care descrie atât de bine, adevărul că din El provin toate
lucrurile, fiind izvorul a toate (Psalm 36:9; Romani 11:36;
1Corinteni 8:6; 11:12).
Tatăl este Dumnezeu în sensul deplin şi absolut al cuvântului,
căci doar El, există prin Sine (Ioan 6:57; 1Tesaloniceni 1:9;
1Timotei 6:16); are totul în Sine (Fapte 17:25; Romani 11:3436); nu are nici un cap (conducător) de care să asculte
(1Corinteni 11:3; 1Cronici 29:11). El este Suveran pe deplin şi
Cel Prea Înalt (Geneza 14:19; Numeri 24:16; Psalm 47:2).
Doar El există din veşnicie într-o formă ne-schimbabilă, neavând început şi nici sfârşit (Psalm 90:2; 93:2; Maleahi 3:6).
El este Stăpânul suprem (1Cronici 29:11; Daniel 4:34,35;
1Timotei 6:15,16).
Tocmai de aceea, Domnul nostru Iesus Christos, l-a numit pe
Tatăl: „singurul Dumnezeu adevărat” (Ioan 17:1,3; vezi şi:
Ioan 20:17; Apocalipsa 1:6; 3:12).
Tot la fel şi apostolii îl descriu pe Tatăl ca fiind: ‘Singurul
Dumnezeu’ (vezi: Romani 1:8; 16:27; Iuda 1:25; etc.).
4) Care este Numele personal al Adevăratului Dumnezeu?
Adevăratul Dumnezeu: Tatăl, are un nume unic, acest Nume,
apare în Biblie de aproape 7000 de ori (Geneza 2:4; 22:14;
Exod 3:14; 17:15; Psalm 83:18; Isaia 42:8).
În limba ebraică, care se scrie doar cu consoane, acest Nume
aparea sub forma a patru consoane: YHWH, la care cititorul
evreu adaugă din minte vocalele corespunzătoare.
Însă evreii în trecut au înlocuit în citire şi vorbire: YHWH cu
expresia: „Domnul”, astfel ei cu timpul, au pierdut vocalele ce
trebuie adăugate la YHWH, și prin urmare, ei au pierdut
pronunţia exactă a Numelui.
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Însă, noi transliterând2 tetagrama, dă în latină și apoi în
română: Iehova!
Numele lui Dumnezeu: Iehova, în unele traduceri a fost
înlocuit în mod greșit cu Domnul, însă îl găsim în traduceri
mai corecte ale Bibliei ca: Sânta Scriptură de la Pesta 1873,
sau de la Iași 1874, și în Biblia Nitzulescu în diferitele ediții
ale ei (1906; 1911, 1913, 1926).
În anul 2014 apare traducerea Scripturile Calea Creştină, unde
Numele divin apare de 169 de ori în Scripturile creştine, iar în
edițiile ulterioare cu Psalmi și Proverbe apare și de 733 de ori
în Psalmi şi de 87 ori în Proverbe, iar forma prescurtată: Iah de
42 de ori.
5) Care este semnificaţia şi însemnătatea Numelui divin?
Numele: Iehova, înseamnă: „El va fi”. Prin Numele: Iehova,
se dezvăluie că Dumnezeu va fi tot ceea ce este necesar pentru
a-şi împlini scopurile Sale (Isaia 28:5; 30:19; 33:21; 60:19).
Numele: Iah, este forma prescurtată a Numelui: „Iehova”, şi
apare de 500 de ori în Scriptură, atât separat cât şi în nume
proprii sau în formula de laudă: Halelu-Iah, care însemnă
lăudaţi-l pe Iah (Psalm 122:4; 130:3; Isaia 12:2; 26:4;
Apocalipsa 19:1).
Numele: „Iehova”, este Numele celui Prea Înalt (Psalm
83:18), Numele revelat de la creaţie (Geneza 2:4), este Numele
lui Dumnezeu invocat din Geneza (Geneza 4:26; 12:8; 13:4),
folosit de sfinţi (Psalm 98:6), vestit de Iesus (Ioan 17:6,26;
Evrei 2:12), glorificat în cer şi pe pământ (Apocalipsa 15:3,4).
6) Ce titluri are Dumnezeu?
În Biblie, Dumnezeu are multe titluri, să dăm câteva exemple:
Rege (Psalm 47:2); Stăpân (1Cronici 29:11), Cel Preaînalt
(Psalm 83:18), Judecător (Isaia 33:22), Atotputernic (Geneza
17:1), Dumnezeul dumnezeilor (Deuteronom 10:17), Tată
(Romani 8:15).
Toate aceste titluri, le putem folosi în închinare ca nume
(apelative) ale Sale, şi ele exprimă atributele, calităţile sau
însuşirile lui Dumnezeu.
2

Conform cu DEX 1998, transliterația este: “transcriere dintr-un
alfabet în altul a unui text scris, redându-se literele prin
echivalentele lor din alfabetul în care se transcrie”.
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În Scripturi a invoca Numele de „Iehova”, însemnă a chema
persona Lui, fie folosind Numele: Iehova; fie a folosi un titlul al
Acestuia (vezi: Geneza 16:13; Exod 4:10; 5:22; Numeri 12:13).
Prin urmare, toate aceste titluri sau apelative, pot fi considerate
nume ale lui Dumnezeu, prin care copiii Lui îl invocă pe
Dumnezeu prin intermediul rugăciunii.
7) Cum este folosit Numele lui Dumnezeu în diferite epoci
şi legăminte?
În anumite epoci, sau legăminte, Dumnezeu foloseşte fie
Numele Său, fie un titlu al Său.
În legământul cu Avraam, Dumnezeu s-a folosit de titlul Său
de „El-Shadday”, adică „Dumnezeul cel Atotputernic”, şi
aşa s-a prezentat la Avraam când a făcut un legământ cu el
(Geneza 17:1,2; vezi şi 28:3; 35:11), chiar dacă Avraam a
cunoscut Numele propriu al lui Dumnezeu de Iehova (Geneza
12:8; 13:4).
Mai târziu Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul Israel
prin Moise, de data aceasta El a folosit Numele de Iehova, ca
Nume al legământului cu Israel (Exod 3:13-15; Exod 6:3).
Mai târziu, Dumnezeu prin Fiul Său a făcut „legământ cel
nou” (Luca 22:20; Evrei 8:8-13), cu oameni din orice naţiune
care cred în Domnul Iesus (Fapte 10:34-35; 13:32-52).
În acest legământ, numele de legământ a lui Dumnezeu, a fost
„Tată”, deoarece Dumnezeu dorea, ca să intre cu oamenii întro relaţie nouă, necunoscută celor din vechime, în care ei să se
numească fii ai lui Dumnezeu, înfiaţi prin Spiritul Sfânt, şi
aceştia să-L cheme, sub apelativul de „Tată”, o numire intimă a
lui Dumnezeu potrivită cu noul legământ (Romani 8:15;
Galateni 4:6).
8) Trebuie folosit Numele lui Dumnezeu sau doar titlurile
Lui în Noul Legământ?
În noul legământ, după modelul lui Iesus (Matei 6:9; Ioan
17:1,25) şi după mărturia Spiritului Sfânt (Romani 8:15;
Galateni 4:6), numele de legământ este „Tată”, copiii lui
Dumnezeu îl invocă pe Acesta folosind apelativul de Tată.
Însă aceasta nu însemnă că Numele Său: Iehova, sau alte titluri
nu pot fi folosite, căci Acelaşi Spirit Sfânt i-a călăuzit pe
primii creştini a-L chema ca: Stăpâne (Fapte 4:24),
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Dumnezeule (Apocalipsa 11:17; 15:3); Doamne (Fapte 4:29;
Apocalipsa 15:4).
Numele Iehova este din veşnicie (Isaia 63:16) şi pentru
veşnicie (Exod 3:15). Dumnezeu i-a precizat lui Moise: „Aşa
vei zice fiilor lui Israel: Iehova Dumnezeul părinţilor
voştri, Dumnezeul lui Abraam, Dumnezeul lui Isac,
Dumnezeul lui Iacob m-a trimis la voi; acesta este numele
Meu în etern, şi aceasta este amintirea mea pentru toate
generaţiile.” (Exod 3:15, SS 1874 R).
Este clar deci, că Numele Iehova este etern, neschimbător şi
pentru toate generaţiile. Numele divin trebuie folosit în
închinare (Fapte 2:21; 15:17), în lucrarea lui Dumnezeu (Ioan
17:6,26; Evrei 2:12).
Acest Nume trebuie preamărit (Ioan 12:28), glorificat
(Apocalipsa 15:4), creştinii trebuie să se teamă de Numele Lui
(Apocalipsa 11:18).
El va fi invocat în prezent de creştini (Romani 15:9-11), dar şi
în mileniu (Ţefania 3:9; Maleahi 1:11), şi în veşnicie, căci
Psalmistul spune ca „orice făptură să binecuvânteze Numele
Lui cel Sfânt în veci de veci!” (Psalm 145:1,21; vezi şi Psalm
45:17; 135:13; 72:17-18; 145:2,21).
9) Care este răspunderea creştinului în folosirea Numelui
lui Dumnezeu?
Domnul Iesus Christos când a fost pe pământ, a învăţat pe
discipoli o rugăciune model, în care El ne-a învăţat „Fie sfinţit
Numele Tău”, (Matei 6:9, SCC), aceasta înseamnă că de
fiecare dată când folosim Numele: Iehova, noi trebuie să ne
asigurăm că Îl sfinţim. Este ca o povară, o răspundere ca să Îl
sfinţim şi să nu Îl luăm în deşert (Exod 20:7), adică să nu-l
folosim fără respect, fără rost, fără un motiv întemeiat, adică în
mod inutil, în joacă.
Biblia ne atenţionează că folosirea Lui trebuie făcută doar în
cadrul sfinţeniei (Levitic 19:12; 20:3; 22:2,32; 24:16; Matei
6:9), într-o atmosferă de teamă şi respect (Deuteronom 28:58;
Psalm 99:3; 111:9; Maleahi 1:14; 2:5; 3:16; 4:2), şi de
depărtare faţă de fărădelege (1Timotei 6:1; 2Timotei 2:19).
Noi trebuie să ne temem să folosim Numele în mod uşuratic,
sau într-un cadru al păcatului (Psalm 74:18; Proverbe 30:9).
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10) Care sunt calităţile lui Dumnezeu?
Dumnezeul Bibliei are patru calităţi principale, arătate prin cei
patru heruvimi sau făpturi vii, care stau pe tron cu Dumnezeu
(Ezechiel 1:5-10; Apocalipsa 4:6-7) şi care au patru capete:
1. de leu, reprezentând: puterea (Judecători 14:18; Proverbe
30:30); 2. de viţel reprezentând: viaţa (Maleahi 4:2); 3. de om,
reprezentând: dragostea (comp. 1Ioan 4:7,8 cu Geneza 1:27); 4.
de vultur, reprezentând: înţelepciunea (Iov 39:26-29).
Calităţile principale se ramifică în alte patru calităţi.
Din putere, derivă: sfatul şi tăria (Isaia 11:2), bunătatea şi
asprimea (Romani 11:22).
Din viaţa, derivă: bucuria (Romani 15:13), lumina vieţii (Ioan
8:11), dreptatea (Deuteronom 32:4), imuabilitatea, sau
caracterul neschimbător (Iacob 1:17; Maleahi 3:6).
Din dragoste, derivă: pacea (Galateni 5:22), precum şi
credincioşia (Psalm 40:10-11); mila (Isaia 49:13); îndelunga
răbdare (1Petru 3:20; 2Petru 3:15).
Din înţelepciune, derivă: cunoştinţa şi frica de Iehova (Isaia
11:2), adevărul, (Psalm 51:6), înțelegerea (Proverbe 2:6).
11) Ce comparaţii şi descrieri găsim în Biblie la adresa lui
Dumnezeu?
Pentru a-L putea înţelege, Biblia ne oferă diferite comparaţii
utile, de pildă, Dumnezeu este comparat cu un: tată îndurător
(Psalm 103:13), păstor (Psalm 23:1), o mamă plină de milă
(Isaia 49:15), un olar (Isaia 64:8), un vier (Ioan 15:1).
Dumnezeu mai este descris în Sfintele Scripturi ca fiind:
darnic (Matei 7:11), prieten şi călăuzitor (Ieremia 3:4),
răscumpărător (Psalm 103:8,12-13), Apărător şi eliberator
(Psalm 91:1-3), Tatăl orfanilor (Psalm 68:5-6), răbdător
(Psalm 78:35-39), bogat în milă (Psalm 145:8-9; Efeseni 2:7),
sursa oricărei mângâieri (2Corinteni 1:3), sensibil şi prompt
(Plângeri 3:55-58), preocupat pentru oameni (Ieremia 16:17),
plin de afecţiune (Ioan 16:27 n.s GBV 1989; Ieremia 31:3),
dătătorul oricărui dar bun (Iacob 1:17), vindecător (Psalm
107:19-20), doritor de bine nu de rău (Plângeri 3:33).
Reflectând la aceste comparaţii putem ajunge să-L cunoaştem
mai bine pe Dumnezeu!
Iubite cititor, întreabă-te: Oare nu unui astfel de Dumnezeu
doreşti să i te închini?
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12) Unde locuieşte Dumnezeu?
Dumnezeu locuieşte în cer, observând totul (1Regi 8:43;
Psalm 139:1-12; Evrei 4:13). El nu poate fi văzut de oameni
(Ioan 1:18; 1Timotei 6:16), deoarece Dumnezeu este spirit,
astfel El este invizibil ochilor omeneşti (Ioan 4:24).
Corpul lui Dumnezeu care este spiritual are o formă și este
văzut de profeții în formă de bărbat (Ezechiel 1:26-28), de
aceea Dumnezeu a creat omul după chipul Său adică după
calitățile divine (comp. cu Geneza 1:26,27, cu Coloseni 3:10),
dar și după asemănarea Sa, adică după forma Sa (Iacob 3:9).
13) În ce sens este Dumnezeu omniprezent?
Biblia afirmă că Dumnezeu este prezent peste tot (Ieremia
23:23-24). Dar tot Biblia afirmă că El stă între heruvimi
(2Regi 19:15; Psalm 80:1), pe tron în cer (Psalm 11:4; Isaia
14:13).
Omniprezenţa lui Dumnezeu este legată de susţinerea vieţii!
Suflarea proprie a lui Dumnezeu, prin care a fost creat Fiul,
există în toţi pentru ca ei să aibă viaţă (Efeseni 4:6).
Dumnezeu este prezent în toţi şi în toate, prin suflarea Lui
proprie, prin care sunt susţinute în existenţă toate fiinţele şi
lucrurile (Iov 32:8; 33:4; 37:10; Psalm 104:29-30; Fapte
17:24-28; Apocalipsa 4:11).
14) Care sunt câteva concepţi greşite despre Dumnezeu?
Trinitatea: cea mai răspândită concepţie falsă despre
„Dumnezeu” susţine că trei persoane: Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt
formează o singură Fiinţă, un singur Dumnezeu.
Această teorie a început să se dezvolte în sec. II iar în secolul
IV d.Ch. a primit forma finală. Această dogmă nu este biblică
şi a venit în existenţă după moartea celor 12 apostoli!
Monarhianismul sau Modalismul: care susţine că Tatăl,
Fiul, Duhul Sfânt nu sunt trei persoane; ci, trei manifestări ale
unei fiinţe, a lui Dumnezeu.
Această erezie a început să se dezvolte din sec. II şi III şi în
secolul XX prin câteva grupări. Dar această teorie nu este
biblică şi a venit în existenţă după moartea celor 12 apostoli!
Binitarianismul sau Dualismul: Alţi susţin că Dumnezeu este
o dualitate, adică doar două persoane divine: Tatăl şi Fiul; iar
Duhul, fiind puterea lor. Ei mărturisesc existenţa a două
persoane divine într-un singur Dumnezeu.
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Această erezie a început să se dezvolte între sec. II - IV d.Ch.
Ea nu este biblică şi a venit în existenţă după moartea celor 12
apostoli!
Toate aceste teorii sunt o apostazie, o îndepărtare de la
adevărata credinţă aşa cum a fost profeţit (Matei 13:24-30;
Fapte 20:28-30; 2Timotei 4:3-4; 2Petru 2:1-2).
Conform Bibliei Dumnezeu este doar: Tatăl (citeşte în propria
ta Biblie: Ioan 6:27; 17:3; 1Corinteni 8:5-6; Efeseni 1:17; 4:6;
1Tesaloniceni 1:9-10; Apocalipsa 1:1, etc.).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Cine este adevăratul Dumnezeu şi de ce?
(2) Care este Numele lui Dumnezeu?
(3) Care sunt titlurile lui Dumnezeu?
(4) Care sunt cele patru calităţi principale ale lui Dumnezeu?
(5) Ce comparaţii găsim în Biblie la adresa lui Dumnezeu?
(6) Unde locuieşte Dumnezeu şi cum este El omniprezent?
(7) Care sunt câteva concepţi greşite despre Dumnezeu?
PE DE ROST: Apocalipsa 4:11.
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Capitolul 3 - Fiul lui Dumnezeu
1) Cum a venit în existenţă: Fiul lui Dumnezeu?
Domnul Iesus este Fiul lui Dumnezeu, deoarece Acesta s-a
născut din Dumnezeu (1Ioan 5:18). El mai este descris în
textul grecesc ca fiind: „monogenes” = “unic-născut” (Ioan
1:14,18; 3:16,18). Aceasta face ca Iesus să fie unic în raport cu
restul creaţiei, prin faptul că este singurul care provine direct
din Dumnezeu!
Această naştere din Dumnezeu a avut loc în început (1Ioan
2:13,14; Ioan 1:1; Proverbe 8:22-25), adică: în începutul
primei zile a creaţiei (comp. Apocalipsa 3:14 cu Geneza 1:1).
Atunci când noi vorbim din gura noastră iasă: cuvântul și
suflarea noastră. Astfel atunci când Tatăl a vorbit, din gura Lui
au ieşit două lucruri: cuvântul Lui, şi suflarea Lui, care este o
mică parte din El (Psalm 33:6; Isaia 55:11).
Însă, cuvântul conţinea planul (gândul) lui Dumnezeu cu
privire la Fiul, iar suflarea era o sămânță aranjată după planul
lui Dumnezeu. Suflarea lui Dumnezeu ieşită din El la început
era ca o sămânţă spirituală, iar cuvântul rostit conţinea
porunca şi puterea creatoare de a mări aceea sămânţa la
mărimea şi forma de Ființă asemănătoare Tatălui.
Astfel Iesus este și născut din Tatăl (ca sămânță), dar și făcut
(creat, modelat), Biblia folosind ambele expresii cu privire la
Fiul (1Ioan 5:18; Coloseni 1:15-17; Apocalipsa 3:14).
2) Care este prima etapă a vieţii Fiului lui Dumnezeu?
La început, după ce s-a născut din Tatăl, Fiul lui Dumnezeu
este numit: „Cuvântul” (Ioan 1:1,2; 1Ioan 1:1-3), El era
Cuvântul pentru că El împlinea poruncile Tatălui (Ioan 17:4;
Apocalipsa 19:13), dar şi pentru că a comunicat Cuvântul
Tatălui: oamenilor (comp. Isaia 6:1-3,8, cu Ioan 12:38-41).
Dumnezeu comunicând cu omenirea prin Fiul Său (comp. cu
Apocalipsa 1:1), chiar în timpul vechiului legământ (Psalm
33:6; 1Regi 22:5; Proverbe 8:1,14-16; 32-36), când Fiul a
trimis îngeri sau profeţi pentru a le vorbi oamenilor despre
adevărul lui Dumnezeu sau planurile Sale (comp. Isaia 6:1-3,8,
cu Ioan 12:38-41; vezi şi Evrei 1:1; 2:2; 13:2).
A mai fost numit: „înţelepciunea” (Proverbe 8:12,22-30
comp. cu 1Corinteni 1:24), „înțelegerea” (Proverbe 8:1, SCC;
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Ieremia 10:12; 51:15). Deoarece pentru a împlini poruncile,
după placul lui Dumnezeu şi pentru binele creaţiei, era nevoie
de înţelepciune şi înțelegere (Proverbe 8:1,14-16; 32-36).
El era brațul lui Dumnezeu (Isaia 40:10; 53:1), pentru că de El
se folosea Tatăl în lucrarea creației ca agent puternic, ca un
braț al Lui (Ioan 1:3; Coloseni 1:15-17).
Dumnezeu a creat toate prin El și pentru El (Evrei 11:3;
Ieremia 10:12: Ioan 1:2,3; Coloseni 1:15-17).
3) Care este a doua etapă a lui Iesus şi ce a implicat ea?
A doua etapă a vieţii Fiului, începe cu golirea Lui de Sine, de
forma Sa divină, spirituală şi cerească (Filipeni 2:6-8), El a
devenit din nou ca o sămânță, pe care apoi Dumnezeu prin
rostire a transmis-o sub formă de sămânță fizică în Maria
(comp. cu Maleahi 2:15). Această lucrare s-a realizat prin
Spiritul Sfânt care a umbrit-o pe fecioara Maria (Luca 1:35).
Fecioara Maria era sămânţa lui David, adică provenia din linie
genealogică a regelui David, din Avraam, iar unirea seminţei
din cer ce s-a materializat în fecioară, cu sămânța lui Maria, ce
constituia „sămânţa lui David” (Ioan 7:42; Romani 1:1-3;
2Timotei 2:8), sămânţa lui Avraam (Galateni 3:16), a făcut ca
Iesus după carne să provină din David, iar ca sămânţă cerească
provenea din Dumnezeu (Ioan 3:31; 8:22).
Dumnezeu a avut grijă ca aceea sămânţă venită din David să
fie curată, fără păcat, şi să conţină doar caracteristicile pozitive
din Avraam, Isac, Iacob, David, etc. să fie o sămânţă sfântă
(Maleahi 2:15), o „sămânţă cu totul bună” (Ieremia 2:21).
Astfel ca Fiul să nu moştenească păcatul transmis de Adam
rasei umane (Luca 2:21-24; Romani 5:12).
Astfel Iesus dintr-o ființă ce semăna cu Dumnezeu (Filipeni
2:5,6), care era: un Dumnezeu (Ioan 1:1) a devenit om
(Filipeni 2:6-8; Ioan 1:14), un om echivalent a lui Adam, adică
un om perfect, lipsit de păcat (Romani 5:14, 15,19; 1Corinteni
15:45).
4) Care este Numele Fiului lui Dumnezeu născut din
Maria?
Îngerul i-a spus lui Iosif ce nume să îi pună pruncului și
anume: “Iesus” (Matei 1:21).
În ce priveşte Numele Fiului lui Dumnezeu tradus corect în
română din limba greacă în care au fost scrise Scripturile
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Creștine (Luca 2:30-32), este: Iesus, din grecescul: Iesous,
care are ca corespondent, expresia: ebraică: Iehoşua,
însemnând: Iehova este salvare. Deoarece în alfabetul grecesc
nu există litera „ş”, în locul ei s-a scris litera „s” iar diftongul
„ou”, în greacă se citeşte „u”.
Astfel citirea corectă a Numelui Salvatorului este: Iesus ca în
latină (Vulgata), şi nu Isus sau Iisus, în care este omisă litera
„e” din Iehoşua precum şi din gr. Iesous.
Numele Fiului lui Dumnezeu: „Iesus” apare de peste 900 de
ori în Scripturile creştine.
5) Pentru ce a venit Iesus pe pământ?
El a venit din mai multe motive după cum urmează: (1) Să-şi
dea viaţa ca răscumpărare pentru păcatele omenirii (Marcu
10:45). (2) Să ne înveţe adevărul atât prin cuvinte (Luca
4:43), cât şi prin fapte, lăsându-ne un exemplu perfect (1Petru
2:21). Iesus L-a dezvăluit mai bine pe Dumnezeu prin persoana
Sa, ca oamenii să-l poată cunoaşte pe Dumnezeul nevăzut
(2Corinteni 5:19; Ioan 1:18; 14:7-9). (3) Iesus a devenit cea
mai potrivită persoană pentru serviciul de Mare Preot
deoarece a trecut prin aceleaşi ispite ca oamenii, astfel poate să
Îi înţeleagă bine când aceştia sunt ispitiţi (Evrei 4:15; 5:8-10).
(4) A împlinit legământul Avraamic şi Davidic cu privire la o
sămânţă ce va conduce pe scaunul lui David şi prin ea vor fi
binecuvântate toate naţiunile (Geneza 22:15-18; 2Samuel 7:1316; Luca 1:31-33; Galateni 3:16). (5) Domnul Iesus Christos a
zidit un alt popor: adunarea Sa, începând cu facerea primilor
discipoli, la care le-a dat porunci şi rânduieli (Matei 16:18,19).
6) Ce a realizat jertfa lui Iesus?
Sacrificiul său, prin moarte a realizat următoarele lucruri: (1) Şia dat viaţa ca preţ de răscumpărare, adică fiind pedepsit în locul
nostru deoarece din cauza păcatului noi trebuia să murim
(2Corinteni 5:14,15; Marcu 10:45; 1Timotei 2:5,6). (2) prin
sângele Lui se şterg păcatele (Efeseni 1:7; 1Ioan 1:7) şi astfel
oamenii care cred în El sunt împăcaţi cu Dumnezeu (Romani
5:1; Coloseni 1:20). (3) Prin moartea Sa, au fost nimicite
lucrările Diavolului (1Ioan 3:8; Evrei 2:14). (4) Prin moartea
Sa, s-a pus capăt legii lui Moise (Coloseni 2:14; Efeseni 2:15).
(5) s-a pus capăt diferenţei dintre iudei şi neamuri (Efeseni
2:11-19; Fapte 15:9-11), etc.
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7) De unde putem şti că Iesus a fost şi este Mesia?
La botezul Său, Iesus a primit Spiritul Sfânt, şi a devenit
Christos (Mesiah în ebraică), care înseamnă Unsul, datorită
ungerii Sale cu Spiritul Sfânt şi investit cu putere pentru a face
lucrarea divină (Vezi şi Ioan 1:29-41; Matei 16:16; Fapte
10:38).
Există trei mari categorii de dovezi care atestă că Iesus a fost
şi este Mesia (adică Unsul în limba ebraică): (1) LINIA
GENEALOGICĂ: aceasta este descrisă de Evangheliştii Luca
şi Matei (Luca 3:23-38; Matei 1:1-16); aceasta este o
confirmare a promisiunilor făcute de Dumnezeu lui Avraam
(Geneza 22:18), Isac (Geneza 26:2-5), Iacob (Geneza 28:1215), Iuda (Geneza 49:10) şi lui David (Psalm 132:11). (2)
PROFEŢIILE ÎMPLINITE: Iesus a împlinit zeci de profeţii
Mesianice din care unele nu atârnau deloc de El pentru a se
împlini (vezi cap. 1 pentru câteva exemple). (3) MĂRTURIA
LUI DUMNEZEU: a) El a trimis îngeri pentru a-L face
cunoscut (Luca 2:10-14); b) Dumnezeu a vorbit din cer în trei
ocazii confirmând că Iesus este Mesia şi Fiul Lui. (Matei 3:17;
17:5; Ioan 12:28-30); c) I-a dat putere să facă miracole (Luca
5:17); d) Dumnezeu a inspirat Evangheliile care atestă că Iesus
este Mesia (Ioan 20:31); e) Dumnezeu l-a înviat din morţi pe
Iesus (Romani 1:4; 6:4; 8:11), atestând că este Fiul şi Unsul
Său.
8) Care este a treia etapă a vieţii lui Iesus?
A treia fază a vieţii Lui, începe după moartea Lui pe cruce,
când „El fiind omorât în carne, dar fiind făcut viu în
Spirit; în care, ducându-Se, a predicat şi spiritelor din
închisoare” (1Petru 3:18,19 SCC). Ceea ce face ca El să fie
„făcut viu în spirit”, este omorârea Lui „în carne”. Căci
fraza: ‚făcut viu în spirit’, în greacă este folosit participiul
aorist, care indică o activitatea simultană sau la trecut, iar dacă
verbul principal este: „omorât”, aceasta indică că acţiunea:
„făcut viu în Spirit” nu putea avea loc după un timp de la
moarte; ci, doar simultan cu moartea. Astfel această frază nu
se poate referi la învierea Lui ce s-a produs ulterior, a treia zi,
deoarece participiul aorist arată că simultan cu moartea, Iesus
a fost făcut viu.
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Astfel El din punct de vedere fizic a murit, dar din punct de
vedere spiritual, El a mers ca suflet în locuinţa morţilor (Fapte
2:27), în adânc (Matei 12:40; Romani 10:6,7; Efeseni 4:9),
Acolo nu locuiesc sufletele oamenilor; ci, doar demonii lui
satan acei demoni legaţi (Geneza 6:1-7; 2Petru 2:4; Iuda 1:6),
iar cu aceea ocazie Iesus le-a predicat un mesaj de judecată, de
biruință prin cruce (Coloseni 2:13-15), prin faptul că El a
biruit rămânând până la capăt fidel lui Dumnezeu şi astfel şi ei
putea să rămână fideli şi să nu-şi părăsească locuinţa pentru
poftele carnale!
Iar apoi a lăsat acolo păcatele omenirii! - Levitic 16:7-34;
Mica 7:19.
Doar ulterior El s-a dus la sufletul tâlharului ce s-a căit pe
cruce, în paradis, într-o zonă a locuinţei morţilor numită şi
„sânul lui Avraam”, unde era un loc al mângâieri, unde stau
sufletele credincioşilor din vechiul legământ (Luca 16:22-26;
23:42).
9) Care este cea de-a patra etapă a vieţii lui Iesus?
A patra fază a vieţii Lui, începe cu învierea Lui din morţi, a
treia zi, fiind înviat de către Dumnezeu prin Spiritul Sfânt
(1Corinteni 15:3,4; Evrei 13:20; Romani 8:11). Iesus a înviat
în corp spiritual (1Corinteni 15:44,45; 2Corinteni 3:17,18;
Filipeni 3:21; 1Timotei 3:16), însă acest corp spiritual are
posibilitatea transformării (materializării) într-un corp fizic pe
care l-a avut înainte de a muri, după cum aburul se poate
transforma în apă, iar apa în ghiaţă.
În mod asemănător, Iesus după înviere a apărut şi dispărut ca
un spirit, dar a şi fost văzut şi pipăit (Luca 24:13-31,36-40;
Ioan 20:19-29).
După înviere, Iesus are o dublă natură: cea divină avută în cer
(Ioan 17:5; 20:28), dar primind o autoritate mai mare, căci El a
primit toată autoritatea în cer şi pe pământ (Matei 28:18).
Dar și cea umană de pe pământ prin care servește în calitate de
Mare Preot și Mijlocitor (1Timotei 2:5,6; Fapte 7:56).
10) Care este cea de-a cincea fază a vieţii Sale?
După 40 de zile de la înviere, El s-a Înălţat la cer (Fapte 1:3) şi
S-a prezentat înaintea Tatălui cu sângele Său (Evrei 9:12,24).
Atunci El a început să-şi exercite autoritatea primită la
învierea Sa peste îngeri şi peste adunarea Sa (Efeseni 1:20-23;
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1Petru 3:22), şi chiar peste autorităţile guvernamentale umane
(1Petru 2:13,14).
De atunci, aşteptă ziua când toţi vrăşmaşii Săi vor fi făcuţi
aşternut al picioarelor Sale (Psalm 110:1,2; Evrei 10:12,13).
11) Care este a şasea etapă din viaţa lui Iesus?
A şasea etapă a vieţii lui Iesus, va începe la venirea Sa pe
pământ a doua oară (Evrei 9:28; Ioan 14:2,3), cu glorie şi cu
norii cerului (Matei 24:30; 26:64; Marcu 14:62).
El va veni din al treilea cer, de la dreapta Tatălui (Fapte
3:20,21; Coloseni 3:1), iar când va ajunge în cerul material
(primul cer), la nivelul norilor, venirea Lui va deveni una
vizibilă, El se va arăta într-un corp vizibil, „cu norii”
(Apocalipsa 1:7), sau „pe nori” (Matei 24:30), şi se va coborî
pe muntele Măslinilor (Zaharia 14:3,4). De fapt, El „va veni
în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 1:11).
Astfel venirea Sa, va fi vizibilă pentru oricine (Zaharia 12:10;
Luca 21:27; Apocalipsa 1:7; Fapte 1:9-12).
Domnul Iesus, a plecat de pe Muntele Măslinilor în mod
vizibil, până când un nor l-a ascuns de privirea ucenicilor, apoi
de acolo în mod invizibil a plecat în cerurile spirituale
aşezându-se la dreapta lui Dumnezeu (Fapte 1:9-11), revenirea
Lui va fi reversul acestui proces.
El va veni, în primul rând să-şi răpească adunarea Sa, care este
mireasa Sa (1Tesaloniceni 4:15-17), ca apoi să-i judece şi să-i
pedepsească pe cei răi (Matei 25:31-46), şi astfel va instaura
regatul de o mie de ani, în care El va conduce cu sfinţii
(Apocalipsa 5:9,10; 20:6; Daniel 7:22,27).
12) Care sunt ultimile etape ale vieţii lui Iesus Christos?
A şaptea etapă este domnia milenară în care Iesus Christos va
fi rege peste pământ şi Îl va readuce la starea de paradis,
asemănător cu Grădina Edenului (Matei 19:28; Isaia 32:15-17;
35:1,2,7: 65:17-22).
Iar ultima etapă (a opta), începe cu sfârşitul mileniului, când
după ce Iesus a domnit o mie de ani (Apocalipsa 20:6), şi după
ce a fost nimicită orice stăpânire rea, chiar şi moartea va fi
stârpită, atunci Iesus va preda domnia primită de la Tatăl, din
nou Tatălui, deoarece El şi-a îndeplinit misiunea, de a nimici
pe vrăşmaşi şi a face ca Dumnezeu să fie totul în toţi
(1Corinteni 15:24-28). Atunci va începe veşnicia, iar Fiul va
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continua să existe alături de Tatăl, ca şi la început, iar domnia
lui Iesus nu va avea sfârşit (Luca 1:33; Daniel 7:27), în sensul
că efectul domniei Sale va fi etern.
13) Care sunt câteva concepţii greşite despre Fiul?
Unii susţin că El este egal cu Tatăl! Că este Însuşi Dumnezeu!
Cu toate că Biblia afirmă că Iesus este Dumnezeu
(Ioan 1:1; Evrei 1:8,9), El nu este Dumnezeu, în sensul în care
Tatăl ceresc este Dumnezeu, tot ce are Iesus: viaţa, puterea,
autoritatea, le are datorită Tatălui, chiar acţiunile Sale, sunt
făcute la porunca Tatălui (Matei 28:18; Ioan 1:14; 5:19;
8:28,55; 10.18; 17:2). Tatăl trăieşte prin Sine, şi are totul în
Sine (1Timotei 1:17; 6:16). Fiul trăieşte prin Tatăl, şi are toate
datorită Tatălui (Ioan 6:57).
Astfel încă înainte de a veni pe pământ, Biblia descoperă
faptul, că Iesus era supus Tatălui (Ioan 12:49-50).
O altă teorie greşită este că pe pământ El a fost şi Dumnezeu şi
om!
Însă o dată venit pe pământ, Iesus nu mai era un Dumnezeu, ci
El s-a golit de divinitatea Sa, asemănătoare cu a Tatălui, şi a
devenit om (carne - Ioan 1:14; Filipeni 2:6-8). El fiind, un om
perfect, „mai prejos decât îngerii”, echivalentul lui Adam şi
nu Dumnezeu-om (Romani 5:15,19; Evrei 2:6-9).
Iar când a fost pe pământ, Domnul nostru Iesus, a dezvăluit că
Tatăl Îi este superior şi că El era Dumnezeul la care se ruga
(Ioan 14:28;20:17;17:1). Chiar după învierea şi plecarea Sa la
cer, când a primit înapoi divinitatea şi gloria Sa de la început
(Ioan 17:5; Filipeni 2:9-11), Tatăl a rămas Dumnezeul şi capul
Lui, adică conducătorul Lui (Efeseni 1:17; Apocalipsa 3:12;
1Corinteni 11:3). Astfel Biblia indică că Iesus nu este egal cu
Tatăl, chiar Domnul Iesus spune că Tatăl este mai mare ca El
(Ioan 10:29; 14:28).
Alţii susţin că pe pământ, El a avut o natură divină perfectă,
dar şi o natură umană păcătoasă, doar că El nu a păcătuit!
Însă cum poate o fiinţă păcătoasă să nu păcătuiască?
Cum poate cineva imperfect să facă fapte perfecte? Iesus a
spus clar în Matei 7:17-18: „Tot aşa, orice pom bun face
roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu
poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade
bune.”
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Astfel un pom rău (o natură păcătoasă) nu poate produce fapte
bune.
Îngerul trimis de Dumnezeu a precizat: „De aceea Sfântul
care se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu”
(Luca 1:35). Deci Iesus a fost „sfânt” (fără păcat) încă din
pântecele Mariei, de la concepere, El nu a avut o natură
păcătoasă. El a fost ca şi Adam înainte de căderea lui (comp.
Deuteronom 32:4 cu Romani 5:12,14).
Unii susţin că El a venit în existenţă doar prin Maria!
În Scripturi, sunt o sumedenie de pasaje care arată că
Fiul lui Dumnezeu, a fost trimis de Tatăl, din cer pe pământ;
şi prin urmare, El a avut o existenţă cerească înainte de a veni
pe pământ, vezi: Marcu 9:37; Ioan: 1:1-3,30; 3:17,34; 6:
46,50,57; 7:28,33; 8:18,26,29; 20:21; Galateni 4:4; Filipeni
2:5-7; 1Ioan 4:9,10.
14) Potrivit Bibliei cine este Iesus Christos?
Potrivit Bibliei: Iesus Christos este unicul Fiu al lui Dumnezeu
(Matei 16:16; Ioan 3:16-18); singura cale spre Dumnezeu, și
de obţinere a vieţii veşnice (Ioan 14:6).
El este Domnul şi Salvatorul nostru care a murit pentru
păcatele noastre (Fapte 4:12; 5:31), este Regele şi Stăpânul
nostru rânduit de Tatăl (Matei 15:34; Luca 13:25). El este
singurul Mijlocitor prin care ne putem apropia de Tatăl, care
pledează pentru noi în funcţia de Mare Preot (1Timotei 2:5;
Evrei 4:14,15).
El mai este unsul lui Iehova (Matei 16:16; Daniel 9:25), astfel
El a primit autoritatea de a judeca şi de a învia morţii (Ioan
5:21-23; Fapte 10:42). El este Capul adunării (Efeseni 1:22).
Prin urmare, Iesus trebuie onorat şi glorificat ca Domn (Ioan
5:23; Fapte 19:17; 2Petru 3:18; Apocalipsa 5:12), iar Tatăl ca
Dumnezeu (Filipeni 2:10,11).
15) Ce calități principale are Fiul lui Dumnezeu?
La fel ca Dumnezeu, Fiul are ca primă calitate puterea
(1Corinteni 1:24), însă a două calitate este dragostea (Galateni
2:20), apoi viața (Ioan 1:4), și apoi înțelepciunea (Proverbe
8:12,22-15).
Astfel, Domnul este și leu (Apocalipsa 5:5), reprezentând:
puterea (Judecători 14:18; Proverbe 30:30); El este și om
(1Timotei 2:5), reprezentând dragostea (comp. 1Ioan 4:8 cu
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Geneza 1:26), și vițel de jertfă reprezentând viața, căci prin
jertfa Lui a dat viață lumii (Ioan 6:51; Efeseni 5:2), El este și
vultur ce se încrede în Iehova (comp. Matei 27:43, cu Isaia
40:31), reprezentând: înţelepciunea (Iov 39:26-29).
16) Ce tiluri are Fiul lui Dumnezeu?
Fiul lui Dumnezeu are mai multe titluri care servesc ca numiri,
apelative a Lui, cum ar fi: “Christos” (Marcu 1:1; Matei
16:16), din greacă, însemnă: „Unsul” (lui Dumnezeu), uns ca
Rege, care este traducerea cuvântului ebraic: Mesiah = Uns.
Nici traducerea „Hristos”, nici „Christos”, nu redă bine litera
grecească: χ care trebuie redată cu ch (accentul pe h).
În Geneza 49:10-12, Fiul lui Dumnezeu este numit: „Şilo” de
care vor asculta popoarele. Numele Şilo înseamnă „Cel căruia
îi aparţine”, în sensul de Cel căruia îi aparţine de drept toiagul
de cârmuire. Şilo este o denumire a lui Mesiah. Unele dintre
Targumurile iudaice au înlocuit pur şi simplu cuvântul „Şilo“
cu „Mesia“ sau cu „regele Mesia“.
În Isaia 9:6, GBV 1989, se dă mai multe titluri ale Fiului:
“Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia
va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat Sfătuitor,
Dumnezeu puternic, Părintele veșniciei, Prinț al păcii”.
În Scripturile Creștine găsim următoarele titluri: regele
iudeilor (Matei 2:2; 21:5), Rege (Fapte 17:17), Rege al regilor
(Apocalipsa 17:14), Domn (Fapte 2:36; 1Corinteni 1:2);
Salvator (Luca 2:11; 1Ioan 4:14); Mijlocitor (1Timotei 2:5);
Mare Preot (Evrei 6:20; 9:11).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Care sunt etapele vieţii lui Iesus?
(2) Care sunt scopurile venirii sale pe pământ?
(3) Ce a realizat jertfa Sa de pe cruce?
(4) Care sunt câteva concepţii greşite despre Fiul?
(5) Cine este Iesus pentru creştini?
PE DE ROST: Ioan 20:31.
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Capitolul 4 - Spiritul Sfânt
1) Cum a venit în existenţă Spiritul Sfânt?
Fiul s-a născut din Tatăl, dar fără intermediari, Spiritul Sfânt sa născut din Tatăl, însă prin Fiul.
Biblia afirmă clar: „Spiritul Cel din Dumnezeu” (1Corinteni
2:12 SCC). De fapt, toată creaţia spirituală din cer sau
materială de pe pământ, are ca izvor pe Dumnezeu, căci toate
vin din El (greceşte: ek = din - Romani 11:36; 1Corinteni 8:6;
11:12). Iar toate au fost create prin (greceşte: dia = prin) Fiul
- Ioan 1:1-3; Coloseni 1:16,17; Evrei 1:2).
Această naştere a Spiritului Sfânt, a avut loc tot în acel
moment numit: „început” (Geneza 1:1), El venind în
existenţă, imediat după naşterea Fiului din Tatăl, căci nu putea
„Spiritul Fiului”, să existe înainte de Fiul (Galateni 4:6 SCC).
Spiritul Sfânt a fost creat înainte de restul creaţiei tocmai
pentru a fi, împreună cu Fiul, un agent al creaţiei şi un
susţinător al vieţii (Geneza 1:2; 6:3; Psalm 33:6).
2) Cine este Spiritul Sfânt?
Spiritul Sfânt nu este doar o putere, forţă, cum cred unii, nici
nu este decât o manifestare a lui Dumnezeu; ci, El este o
persoană spirituală, deoarece El are raţiune (Romani 8:27),
sentimente (Efeseni 4:30; Romani 15:30; Iacob 4:5), voinţă
(1Corinteni 12:11), reacţii personale (Isaia 63:10), El poate
vorbi sau auzi (Ioan 16:13-15). El este o persoană spirituală
distinctă de Tatăl şi Fiul, deoarece El are un Eu sau un Sine
propriu (Fapte 10:19,20; 13:2-4), El este distinct de Tatăl şi
Fiul (2Corinteni 13:14; Ioan 16:13,14).
Spiritul Sfânt este Spiritul Tatălui (Matei 10:20), şi Spiritul
Fiului (Galateni 4:6), nu în sensul că este spiritul propriu al
celor două persoane spirituale, pentru că atunci ar trebui să fie
două spirite, că Cei doi sunt două persoane! Ci conform
Bibliei, Spiritul lui Dumnezeu care este şi Spiritul lui Christos
(Romani 8:9), este numit astfel deoarece provine din amândoi,
din Tatăl indirect şi din Fiul direct (1Corinteni 2:12; Geneza
1:2; Ioan 1:2), fiind un Spirit care este a lui Dumnezeu.
Prin urmare, Spiritul Sfânt este o persoană divină, însă
inferioară Tatălui şi Fiului, El nu are toate atributele lui Iesus
Christos (Ioan 16:13-15; 1Corinteni 2:10).
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Totuşi Spiritul Sfânt este divin, deoarece: a) provine direct din
Fiul, astfel a moştenit din calităţile Fiului (Ioan 1:2; 14:16-19;
16:13-15). b) Spiritul Sfânt este arătarea (Theofania) lui
Dumnezeu. El unerori se reprezintă pe Sine, alteori Îl
reprezintă şi Îl manifestă pe Tatăl, alteori pe Fiul (Fapte 5:1-9;
1Corinteni 3:16; 6:19,20; Efeseni 2:19-22; 3:16,17; 1Ioan
3:24; 4:13).
3) De unde purcede sau vine Spiritul Sfânt?
Spiritul Sfânt vine (purcede) de la Tatăl (Ioan 15:26), indiferent
că El este trimis de Tatăl în Numele Fiului (Ioan 14:26), sau de
Iesus Christos de la Tatăl (Ioan 15:26; 16:7; Fapte 1:4).
Trebuie să facem o distincţie dintre purcederea (ieşirea,
plecarea) totdeauna de la Tatăl, şi trimiterea Lui, care poate fi
poruncită, fie de Tatăl, fie de Fiul.
Biblia arată cazuri când este trimis de Tatăl şi lucrează (Ioan
14:26; Efeseni 1:17), ca şi în cazul acţiunii învierii lui Iesus
(Romani 8:11), sau când pleacă trimis de Fiul (Ioan 16:7;
20:22).
4) În ce sens Spiritul Sfânt este Mijlocitor în rugăciune,
însemnă aceasta, că ne putem ruga Lui?
Dacă Singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni este omul
Iesus (1Timotei 2:5), singurul între Iesus şi oameni este
Spiritul Sfânt, Spiritul Sfânt transmite rugăciunile noastre la
Marele preot Iesus (Efeseni 2:18; 6:18; Iuda 1:20).
Nici un creştin nu-L poate preamări pe Domnul Iesus, decât
prin Spiritul Sfânt - 1Corinteni 12:3. Iată că glorificarea
Domnului Iesus, se realizează nu direct; ci, prin Spiritul! De
fapt Spiritul Sfânt Îl premăreşte pe Iesus (Ioan 16:14). Spiritul
Sfânt transmite rugăciunile noastre la Domnul Iesus, iar Iesus
la Dumnezeu (Romani 15:30; Iuda 20; Romani 8:26,27).
Însă Biblie nu învaţă să ne rugăm la Spiritul sau Duhul, nici ca
învăţătură, poruncă sau exemplu. Astfel, rugăciunea la
„Duhul” practicată de unii, este o închinare falsă!
5) Care este roada Spiritului Sfânt?
Roada Spiritului Sfânt este de fapt un mănunchi de calităţi, pe
care le manifestă şi le lucrează în credincios Spiritul Sfânt. O
lista a acestora este în Galateni 5:22-23, unde sunt descrise
următoarele calităţi ale roadei: dragostea, bucuria, pacea,
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îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
blândeţea, stăpânirea de sine. Cu siguranţă că această listă nu
este una completă, după cum lista cu roada firii pământeşti nu
este completă (Galateni 5:21).
Spiritul produce în creştin şi alte calităţi descrise în alte pasaje
din Biblie (Romani 6:22; Efeseni 5:9; Iacob 3:17-18).
O singură roada dar mai multe calităţi, poate fi comparată cu
curcubeul, un singur curcubeu dar şapte culori, sau cu
ciorchinul de strugure, un singur fruct, dar care este compus din
mai multe boabe.
6) Ce daruri lucrează, cu ce scop şi la cine sunt date?
Darurile sunt descrise ca fiind arătarea Spiritului Sfânt
(1Corinteni 12:7), ele sunt de mai multe feluri şi le găsim în
următoarele pasaje: Romani 12:6-8; 1Corinteni 12:8-10, 28-30;
Efeseni 4:11; Exod 31:3-5; 1Petru 4:9-11.
Fiecare creştin primeşte în momentul naşterii de sus, un dar
spiritual cu care trebuie să slujească spre zidirea corpului lui
Christos (1Corinteni 12:7; 1Petru 4:10).
Iar acestea sunt mai numite şi daruri spirituale (Romani 1:11)
sau daruri ale harului (Romani 12:6) şi ele se dau creştinilor
potrivit voinţei Spiritului Sfânt (1Corinteni 12:11).
7) Care sunt câteva imagini şi manifestări ale Spiritului
Sfânt?
Imaginile Spiritului Sfânt sunt: focul (Fapte 2:2; 1Regi 19:12),
porumbelul (Matei 3:16), pecete sau sigil, arvună (Efeseni
1:13-14), îmbrăcăminte (Judecători 6:34; Luca 24:49).
El este descris ca o apă (Ezechiel 36:25-26; Ioan 4:14; 7:3839), ca un ulei (Evrei 1:9; Zaharia 4:2,10-14), şi se poate
manifesta prin vânt, prin cutremur de pământ (Fapte 2:2;
4:31).
8) Cum îi călăuzeşte Spiritul Sfânt pe creştini?
Una dintre lucrările importante ale Spiritului este călăuzirea
fiiilor lui Dumnezeu (Romani 8:14). Cum se foloseşte
Dumnezeu de Spiritul Sfânt ca să-şi călăuzească copiii?
Prin darurile Spiritului (Romani 12:6-8; 1Corinteni 12:6-11),
indiferent că acestea sunt: profeţia, dezvăluirea, cuvântul de
înţelepciune sau cunoştinţă, etc.
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Spiritul îi comunică creştinului în starea de veghe sau în somn:
imagini şi cuvinte (2Cronici 18:18; Daniel 7:2; Isaia 6:8), îi
aduce aminte: versete biblice (Ioan 14:26).
Spiritul îi călăuzeşte prin gânduri ce luminează (1Corinteni
2:12-13; Romani 8:6,27).
El le poate da putere, imbolduri, clarificări prin sentimente, şi
astfel îi îndrumă (2Corinteni 2:13; Galateni 5:22-23; 2Timotei
1:7).
Spiritul le dă îndemnuri (Fapte 15:32; Romani 12:8), şi
mângâieri (Fapte 9:31).
Toate acestea îi aduc discipolului: cunoştinţă, călăuzire,
direcţie, prin care este condus în voia lui Dumnezeu!
9) Ce lucrări mai face Spiritul Sfânt?
Pe lângă roadă şi daruri, Spiritul a avut şi are alte lucrări. Prin
Spiritul Sfânt s-a creat cerul şi pământul (Geneza 1:2 comp. cu
Psalm 33:6), prin Acesta se susţine existenţa universului (Iov
26:13; Fapte 17:25), prin Spiritul Sfânt a fost înviat Iesus
(Romani 8:11). El a fost agentul insuflării Bibliei (2Petru 1:21).
Spiritul Sfânt dovedeşte lumea ca fiind vinovată în ce priveşte
păcatul, dreptatea şi judecata (Ioan 16:8), o altă lucrare este
naşterea de sus (Ioan 3:5-6; Efeseni 1:13; 1Corinteni 12:12-13;
Tit 3:5).
Spiritul mai lucrează şi sfinţirea (1Petru 1:2; Galateni 4:19;
Efeseni 3:16-19). Lucrarea Spiritului Sfânt este şi de a ajuta,
mângâia, fiind Mângâietorul (Ioan 14:16), el călăuzeşte în tot
adevărul şi vesteşte lucrurile viitoare (Ioan 16:13).
Spiritul Sfânt pune oamenii în slujbele din corpul lui Christos
(1Corinteni 12:5; Fapte 13:2; 20:28).
Prin Spiritul Sfânt se dirijează lucrarea de predicare a
evangheliei (Fapte 16:6-9).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Cine este Spiritul lui Dumnezeu?
(2) Cum Mijlocește El? Ne putem închina Spiritului Sfânt?
(3) Ce roadă produce El?
(4) Care sunt darurile Lui?
(5) Care sunt câteva imagini şi manifestări ale Spiritului Sfânt?
(6) Cum călăuzeşte Spiritul Sfânt?
(7) Descrieţi alte lucrări ale Spiritului Sfânt?
PE DE ROST: Ioan 15:26.
32

Capitolul 5 - Cerul şi îngerii
1) Câte ceruri prezintă Biblia?
În Biblie sunt prezentate mai multe ceruri (Deuteronom 10:14;
1Regi 8:27). Conform cu 2Corinteni 12:2, există trei ceruri şi
anume:
(1) Primul cer, cel de deasupra noastră: atmosfera care
înconjoară pământul (Geneza 1:8; Matei 6:26; 16:1-3). Acest
cer material a fost creat în ziua a doua a creaţiei (Geneza 1:68).
(2) Cosmosul, universul fizic (Psalm 8:3; Iov 38:31-33), creat
în ziua a patra a creaţiei (Geneza 1:14-19).
(3) Cerurile spirituale unde se află Dumnezeu, îngerii (Matei
18:10; Apocalipsa 4), şi chiar o parte din demoni (Efeseni
6:12), creat în ziua întâia, la începutul primei zile de creaţie
(Geneza 1:1), după facerea Fiului şi a Spiritului Sfânt.
Acest al treilea cer, este paralel cu univerul fizic, dar fiind în
dimensiunea spirituală, el este mai mare ca universul fizic, mai
înalt ca El, în înălţimea lui se află: tronul lui Dumnezeu, care
nu are un corespondent în univerul material, fiind deasupra lui
(Isaia 14:13,14).
2) Cine sunt îngerii?
Îngerii sunt creaturi spirituale perfecte, care au fost create de
Dumnezeu prin Fiul (Cuvântul) şi prin Spiritul Sfânt (Psalm
33:6; 148:1-5; Coloseni 1:15-17). Ei au fost creaţi la început,
atunci când au fost create: cerurile spirituale (Geneza 1:1), de
aceea, îngeri erau prezenţi atunci când a fost întemeiat
pământul (Iov 38:4-7). Îngerii au fost creaţi în începutul zilei
întâi a creaţiunii, după naşterea din Tatăl a Fiului şi a Spiritul
Sfânt. Atunci când a fost creat cerul spiritual, au fost creaţi şi
îngerii.
Deci îngerii nu sunt sufletele copiilor morţi, cum cred unii,
nici nu sunt creaturi care au evoluat dintr-o formă inferioară de
existenţă într-una superioară; ci, ei au fost creaţi direct: îngeri.
Biblia vorbeşte de o mare oştire de îngeri buni (1Regi 22:19;
Psalm 68:17; 148:2). Dumnezeu are miliarde de creaturi
spirituale în subordinea Lui (Daniel 7:9-10; Apocalipsa 5:11).
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3) Care este sensul cuvântului „înger” ?
Îngerii sunt spirite, au corpuri spirituale (Psalm 104:4; Evrei
1:7). În Biblie, cuvântul: ÎNGER vine din ebraicul: „mal’ak”
şi din grecescul: „angelos”, şi au înţelesul de: trimis, sol,
mesager (vezi Maleahi 3:1 n.s. şi Apocalipsa 1:20 n.s GBV
1989), sensul cuvântului indică rolul lor.
În Scripturi titlul de trimişi (înger) l-au avut şi oamenii, în
Maleahi 3:1, este o profeţie cu privire la Ioan Botezătorul şi
Domnul Iesus; iar în Apocalipsa cap. 2,3, SCC, conducătorul
adunării: apostolul (trimisul Domnului) care conduce ceata
bătrânilor de adunare (1Timotei 4:14), este numit: „îngerul
adunării”.
Orice spirit are o misiune, astfel orice spirit poate fi numit
înger, indiferent de importanţa misiunii primite, el este un
trimis adică un înger (Geneza 19:13; Luca 1:26) care
împlineşte Cuvântul lui Dumnezeu (Evrei 1:14).
4) Cum îi descrie Biblia pe îngeri?
Îngerii sunt spirite (1Regi 22:19-22), ei mai sunt numiţi şi: fii
ai lui Dumnezeu (Iov 1:6; comp. Daniel 3:25 cu v.29);
‘dumnezei’ (Psalm 8:5; 97:7). Ei au corpuri spirituale, descrise
ca fiind: vânturi sau flăcări de foc (Evrei 1:7). Îngerii, au fost
văzuţi de oameni uneori sub formă de corpuri de oameni sau
cai de foc (2Regi 2:11; 6:17).
Îngerii îl cunosc faţă în faţă pe Dumnezeu (Matei 18:10); sunt
mai puternici şi mai înţelepţi ca omul (Psalm 103:20; 2Regi
19:35), şi prin urmare sunt fiinţe dintr-o categorie mai înaltă
decât omul (vezi Psalm 8:5).
Doar creştinii care vor ajunge în cer, vor fi ca îngerii (Matei
22:30; Marcu 12:25).
Îngerii cu toate că nu au corpuri materiale, se pot transforma
(materializa) luând corpuri de oameni, şi apărând oamenilor în
general sub formă de bărbaţi (Geneza 18:2; 19:1-2).
Îngerii au în lumea spirituală chip de bărbaţi (Zaharia 2:1-3;
Daniel 10:5-6), dar şi chip de femeie (Zaharia 5:9), dar pot
avea şi un chip asemănător cu unele animale, ca de pildă: calul
(Zaharia 1:8-11; comp. Apocalipsa 4:7; 11:9 cu Luca 10:19).
Îngerii care au rămas fideli lui Dumnezeu, au garantată
nemurirea, ca şi celor ce vor avea parte de întâia înviere
(comp. Luca 20:35-36 cu Apocalipsa 20:6).
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5) Care sunt categoriile de îngeri?
În mod evident ei sunt împărţiţi în ranguri diferite, după cum
urmează:
Heruvimii (Geneza 3:24), ei sunt primii în rang, ei
sunt în număr de 12 (comp. Cu 1Regi 7:25,44; 10:20;
Apocalipsa 21:12), din care poziţia cea mai înaltă o au cele
patru făpturi vii sau heruvimi (Ezechiel 1:5-10; 10:15,20), care
stau atât împrejurul tronului cât şi în mijlocul tronului, şi Îl
reprezintă pe Dumnezeu (Apocalipsa 4:6).
Altii patru heruvimi stau la colturile pamântului si au
în grija: planeta pamânt (Apocalipsa 7:1), iar ceilalti patru au
în grija celelalte planete si stele (Exod 26:1,31).
Apoi sunt Serafimi, în număr de 24 (comp. cu
1Cronici 24:1-19) din care doi stau deasupra Domnului Iesus
şi strigă unul la altul: sfinţenia lui Iehova (comp. Isaia 6:1-3 cu
Ioan 12:41,45). Cei doi serafimi au fost lângă Iesus Christos şi
atunci când El a înviat, fiind văzuţi sub forma a doi bărbaţi
(Luca 24:4; Ioan 20:12-14). Ceilalti serafimi au rolul de preoti
lânga marele preot: Iesus (Isaia 6:2,5); .
Apoi urmează cele şapte spirite care stau în faţa
tronului şi pot transmite la porunca lui Dumnezeu: har şi pace
(Apocalipsa 1:4; 4:4-7). Rolul lor este să fie ochii lui Iehova
care cutreieră tot pământul (Zaharia 4:10), iar după învierea
Domnului, ochii lui Iesus Christos, spirite trimise pe tot
pământul (Apocalipsa 5:6). Aceste şapte spirite sunt „şapte
lămpi de foc arzând înaintea tronului”, ele sunt cele şapte
candele ale sfeşnicului văzut de profetul Zaharia (Zaharia
4:2,10).
Acest sfeşnic are un corespondent în fiecare adunare creştină,
astfel fiecare adunare este un sfeşnic cu rol de luminare
(Apocalipsa 1:20; Matei 4:14-16), ce transmite lumii:
dreptatea, bunătatea, adevărul, înţelepciunea şi alte roade ale
luminii prin creştini (Efeseni 5:9-16).
Iar după cum lumina fizică descompusă printr-o prismă dă
şapte culori, în mod asemănător lumina spirituală şi ea se
descompune în şapte calităţi, astfel un singur sfeşnic dar şapte
braţe, o singură lumină dar şapte făclii. O singură lumină
spirituală dar şapte calităţi divine.
Apoi urmează căpeteniile sau arhanghelii (Efeseni
1:21), cuvântul arhanghel înseamnă: „înger conducător”.
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Fiecare capetenie este rânduit peste un sistem solar (Iov
38:32), ulterior alte căpetenii au fost rînduite peste ţări, o
căpetenia peste fiecare ţară (comp. cu Daniel 10:13,21; 12:1).
Mihail este numit arhanghel (Iuda 1:9; compară cu
1Tesaloniceni 4:16). El nu este Domnul Iesus, cum cred unii, ci
este căpetenia îngerească ce păzeşte şi se ocupă de Israel, el este
„una din căpeteniile cele mai de seamă” (Daniel 10:13,21); el
mai este numit şi „îngerul DOMNULUI” (comp. Iuda 1:9 cu
Zaharia 3:1-2), şi „Căpetenia oştirii DOMNULUI” (Iosua
5:13-15; Daniel 8:11).
Uneori el se prezintă ca fiind Dumnezeu sau Iehova, deoarece el
Îl reprezintă şi manifestă pe Dumnezeu în întâlnirile cu oamenii
(Exod 3:2-7).
Apoi urmează: domniile (Coloseni 1:16) numite şi
„gloriile” (2Petru 2:10), fiecare domnie conduce o stea sau o
planeta indiferent de marime (Apocalipsa 8:10), şi o legiune
de îngeri. Ulterior au fost rânduiti alte domnii peste o regiune
dintr-o ţară (comp. cu Daniel 6:2). De pilda, Israel care are 12
triburi (Exod 24:4), are 12 domnii (comp. cu Numeri 17:2,6),
iar în subordinea lor sunt 12 legiuni de îngeri care erau gata să
intervină pentru Domnul Iesus daca era necesar (Matei 26:53).
Apoi urmează: autorităţile, fiecare autoritate conduce
sateliţii naturali ai unei planete, ulterior alţii au fost rânduiţi
peste un oraş mare (comp. cu Luca 19:17).
Apoi urmează: puterile, fiecare satelit natural al unei
planete este condus de o putere, iar dacă sunt mai mulţi
sateliţi, peste ei este o autoritate. Ulterior alte puteri au fost
rânduite peste fiecare oraş mai mic sau sat. Fiecare putere are
o lucrare specifică, dar teritorială, ca de pildă: spirit de
înţelepciune şi descoperire (Efeseni 1:17); spirit de îndurare şi
rugăciune (Zaharia 12:10); spirit de credinţă (2Corinteni 4:13);
spirit de înţelepciune şi pricepere (Isaia 11:2)3.
Apoi urmează: santinelele sau străjerii, care se ocupa
cu anumite procese, fenomene sau activităţi naturale ale
fiecarei planete, stele sau staeliţi, ajutaţi de îngeri. Ulterior alţi
străjeri, au fost puși peste anumiti oameni aleşi de Dumnezeu,
care sunt supravegheaţi de o santinelă care este superioară
3

Cu toate că și darurile Spiritul Sfânt, sunt puteri ale Lui (Luca 4:14;
Romani 15:13,19; 2Petru 1:21), totuși, ele nu sunt teritoriale; ci, ele
conduc şi influenţează o persoană, nu un oraş sau un sat.
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unui înger simplu. De pildă: omul lui Dumnezeu: Daniel avea
pe îngerul Gabriel care era o santinelă prin care Dumnezeu
lucra în viaţa lui (Daniel 9:21). Mai târziu Gabriel a fost
santinela fecioarei Maria (Luca 1:19,26).
Apoi urmează: îngerii, fiecare om are cel puţin un
înger cu rol de supraveghere (Matei 18:10; Evrei 1:14).
Îngerii sunt organizaţi în legiuni (Matei 26:53), o organizare
asemănătoare cu armata romană din timpul lui Iesus.
În concluzie, fiecare arhanghel are în subordine câteva
domnii, iar fiecare domnie are o legiune formată din
autorităţi (ca nişte ofiţeri superiori) puteri (ca nişte ofiţeri
inferiori), din santinele (ca nişte subofiţeri) şi îngeri (soldaţi).
O legiune romană avea între 4000 şi 6000 de soldaţi, deci şi
legiunile de îngeri, pot fi legiuni mai mari sau mai mici în
funcţie de numărul de suflete, de mărimea teritoriului.
Într-o regiune, pe lângă legiunea de îngeri, care este ca o
armată regională, fiecare om are cel puţin un înger personal
(comp. cu Matei 18:10).
6) Cine sunt cei 24 de bătrâni?
Apostolul Ioan vede în viziune: „douăzeci şi patru de
bătrâni”, aceştia apar în următoarele texte: Apocalipsa 4:4,10;
5:5; 8-14; 7:13-17; 11:16; 19:4. Cele 24 de fiinţe văzute de
Ioan în cer nu sunt îngeri, creaţi de Creator ca fiinţe spirituale
ce fac parte din cerurile făcute în început (Geneza 1:1; 2;4;
Psalm 33:6). Deorece ei nu sunt văzuţi în cer de profeţii sau
descrişi de apostoli în ierarhiile de îngeri (Ezechiel cap. 1,10;
Isaia 6:1,2; 2Regi 22:19; Daniel 7:10; Efeseni 1:20-22; 3:10;
Coloseni 3:15-17; 1Petru 3:22).
Cei 24 de bătrâni, sunt cei 12 apostoli plus alți 12
creștini din primul secol, d.Ch, care au biruit lumea şi care
după moartea lor au ajuns în cer la Domnul (comp. cu
1Corinteni 9:24,25).
Aceşti 24 de bătrâni au murit ca martiri pentru
Christos, la fel ca şi Ştefan (Fapte 6:8-7:60), ca şi Iacob (Fapte
12:1,2), ei sunt numiţi bătrâni deoarece au o vechime în
credinţă comparativ cu credincioşi din cele 7 adunări, la care
le scrie Ioan. Iar Domnul i-a luat ca suflete lângă El (comp. cu
Matei 17:3) şi i-a făcut preoţi pentru Miel, pentru a mijloci
pentru fraţi lor la Domnul Iesus (Apocalipsa 5:8).
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7) Ce roluri au îngerii în planul lui Dumnezeu?
Îngeri au roluri diferite, printre care: îndeplinesc sarcinile date
de Dumnezeu (Apocalipsa 14:6-7; 22:9), au rolul de trimişi cu
anumite misiuni (Luca 1:26), ei slujesc şi ocrotesc pe cei drepţi
(Evrei 1:14; Fapte 12:6-9; Psalm 34:7). Ei ajuta în predicarea
Evangheliei (Apocalipsa 14:6), călăuzeşte lucrători pentru
convertirea oamenilor (Fapte 8:26; 10:3).
Aduc răspunsuri la unele rugăciuni (Daniel 9:21-23; 10:12;
Fapte 10:4; 12:5-10), aduc mesaje de la Dumnezeu (Zaharia
1:14-17; Fapte 10:1-8; 27:23-24), ajută uneori la tălmăcirea
viselor profetice şi a viziunilor (Daniel 7:15-16). Ei se luptă cu
demonii (Daniel 10:12,13; Apocalipsa 12:7-9), ei aduc
încurajare în vremuri de pericole (Fapte 27:23,24), întăresc pe
poporul lui Dumnezeu (Matei 4:11; Luca 22:43), observă viaţa
creştinilor şi a adunărilor (1Corinteni 11:10; Efeseni 3:10;
1Timotei 5:21),
Ei pun în aplicare judecăţile lui Dumnezeu (Apocalipsa 7:1;
8:2), şi vor participa la distrugerea celor răi (Apocalipsa 19:14;
2Tesaloniceni 1:7,8).
8) Ce se întâmplă cu cerul la revenirea Domnului?
Chiar dacă unii cred că la venirea Domnului, cerul şi pământul
vor arde, totuşi Scriptura se referă la altceva în 2Petru 3:10-13
şi în Apocalipsa 6:12-14!
În aceste pasaje, nu este vorba de distrugerea cerului al treilea,
unde locuieşte Dumnezeu şi îngerii, care este etern (Psalm
45:6; Plângeri 5:19; Evrei 1:8) şi nici de distrugerea primului
cer (atmosfera), o dată ce oameni din toate naţiunile, vor locui
pe pământ în mileniu (Apocalipsa 20:3,7-9); căci nu poate
exista viaţă pe pământ fără atmosferă!
Dar nu se poate referi nici la distrugerea în întregime a cerului
al doilea, adică a cosmosului cu planete, stele, galaxii, căci
luna şi soarele vor exista etern conform cu: Psalm 72:5;
89:29,36,37.
Ci se referă la căderea unor stele, la revenirea lui Christos,
când: soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei,
unele stele vor cădea ca şi smochinele doborâte de vânt (vezi
şi Marcu 13:24; Luca 21:25,26; Fapte 2:19,20).
Stelele care vor cădea din cer (cosmos) în contact cu atmosfera
pământului, vor arde, ceea ce ne dă imaginea descrisă de
Petru: „În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet,
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corpurile cereşti vor fi distruse prin ardere, iar pământul
cu toate lucrările de pe el vor fi dezvăluite” (2Petru 3:10
NTR).
Astfel la venirea Domnului Iesus va apărea un semn în cer al
prezenţei Sale şi anume: întunecarea soarelui, luna nu-şi va
mai da lumina, unele stele vor cădea, iar altele se vor
ascunde, vor fi invizibile, aceste lucruri vor avea loc într-o
singură zi, în ziua venirii Domnului (Isaia 13:9,10; 34:2-5), şi
aceste manifestări vor fi semnul venirii Fiului lui Dumnezeu! Matei 24:29,30.
Conform cu Apocalipsa 6:12-14, cerul va fi îndepărtat ca o
carte de piele pe care o faci sul, adică pentru un observator
terestru, cerul este ca o boltă, un firmament, ca o carte de
piele, iar stelele sunt ca literele scrise în cartea de piele. La
venirea Domnului, Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă că o
parte din stele vor cădea, cealaltă parte din stele se vor
ascunde, în sensul că cerul va fi întunecat, luna nu-şi va mai da
lumina ei, soarele se va întuneca (Isaia 13:9,10; 34:2-5;
Ezechiel 32:7,8; Ioel 2:31; 3:15; Amos 8:9; Zaharia 14:6,7;
Marcu 13:25).
Prin urmare, sensul cuvintelor din Apocalipsa 6:14, este după
cum o carte din piele o strângi, o faci sul şi nu mai vezi nici
cartea deschisă, nici literele din ea, în mod asemănător când
cerul se va întuneca, când stelele nu se vor mai vedea, este ca
şi cum nu ar mai exista, ca şi cum cerul se va strânge ca un sul
de carte şi nu mai vezi literele scrise pe sul!
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Câte ceruri descrie Biblia şi care sunt acestea?
(2) Cine sunt îngerii şi ce însemnă cuvântul: „înger”?
(3) Ce categorii de îngeri există? Care este rolul îngerilor?
(4) Cine este îngerul bisericii, dar cei 24 de bătrâni?
(5) Ce se întâmplă cu cerul al doilea la venirea Domnului?
PE DE ROST: Psalm 34:7.
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Capitolul 6 - Despre satan şi
demoni
1) Cine este Diavolul?
A şasea creatură, și al patrulea dintre heruvimi: Înţelepciunea,
care a fost comparată cu „Luceafărul” a devenit ulterior satan,
Diavolul.
Biblia spune despre el că a fost un „heruvim
ocrotitor…desăvârşit”, care era plin de înţelepciune şi avea în
serviciul o parte din cântări și instrumentele de muzică pentru
laudele lui Dumnezeu, şi care cunoştea misterele divine
(Ezechiel 28:3, GBV 1989).
După un timp, el nu a mai privit la Iehova; ci, s-a privit pe Sine,
s-a concentrat pe frumuseţea Sa, pe înţelepciunea deosebită pe
care o avea, El a ajuns să se îngâmfe în inimă, şi a zis despre
sine: „Eu sunt un dumnezeu” (Ezechiel 28:2 GBV 2001).
Astfel din cauza mândriei, el s-a răzvrătit încercând să fie egal
cu Cel Prea Înalt (Ezechiel 28:13-17; Isaia 14:13-14).
Astfel, el a devenit: Diavol (Calomniator) şi Satan (Adversar),
Tatăl minciunii, ucigaş (Ioan 8:44; Apocalipsa 12:9).
El caută să înşele întreaga omenire şi să o abată de la Iehova,
dar nu va reuşi, şi în final va fi aruncat în lacul de foc, unde va fi
chinuit etern (Evrei 2:14; Romani 16:20; Apocalipsa 20:10).
2) Cum putem să-l biruim pe satan?
În primul rând, ca să biruim pe Satan şi pe îngerii lui, avem
nevoie să ieşim din lumea lui, de sub domnia lui, prin
ascultarea faţă de Evanghelie, prin căinţă, credinţă,
mărturisirea cu gura şi botezul în apă (Marcu 1:5; Fapte 2:38:
8:12; 22:16). Astfel suntem transferaţi în regatul lui Christos şi
devenim fii ai lui Dumnezeu (Coloseni 1:13; Romani 8:14-17).
Biruinţa spirituală se obţine prin ascultare, în măsura în care
ne supunem lui Dumnezeu, în măsura aceea Diavolul va fugi
de la noi (Iacob 4:7). Supunându-ne lui Dumnezeu, ne facem
sclavii Lui (Romani 6:16), și proprietatea Lui, și astfel vom fi
ocrotiți de Dumnezeu, satan va sta la distanță de noi care vom
fi îmbrăcați cu prezența divină (Romani 8:9). Iar atunci când
ne împotrivim lui, prin ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu,
el va fugi.
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Sfatul lui Dumnezeu prin apostolul Petru (1Petru 5:8,9) este ca
să fim treji și să veghem, asta înseamnă să nu dormim
spiritual, ci să fim atenți, cu ochii deschiși la ceea ce se
întâmplă în jurul nostru, deoarece Diavolul dă târcoale ca un
leu răcnind, prin care încearcă să sperie, intimideze, și caută
oile slabe ca să le înghită. Lui trebuie să ne împotrivim tari în
credință, fără să ne clătinăm, îndoim, șovăim, ca un păstor care
alungă leul sau lupul cu toată îndrăzneala și forța.
În Apocalipsa 12:11, SCC, se spune: „Şi ei l-au învins din
cauza sângelui Mielului, şi din cauza Cuvântului mărturiei
lor; şi nu au iubit sufletul lor, până la moarte”. În primul
rând îl biruim pe diavol prin sângele Mielului, care ne spăală
de păcate și astfel elimină acuzele lui la adresa noastră, în care
el ne acuză de călcarea legii lui Dumnezeu.
Apoi îl biruim prin faptul că avem credință care ne dă putere
să mărturisim Cuvântul adevărului (2Corinteni 4:13). Lui
Satan îi displace Cuvântul adevărului, el fiind un mincionos și
au tată al minciunii, vorbind nu de la Dumnezeu; ci, de la sine
(Ioan 8:44). Atunci când suntem trimiși de Domnul Iesus să
predicăm el este demascat și detronat (Luca 10:1-18).
Iar uneori mărturia noastră trebuie să o sigilăm prin suferință
și chiar martiraj, dar dacă învingem arătăm că nu ne iubim pe
noi înșine, ci pe Domnul, și nu suntem mândri și egoiști; ci,
ne-am lepădat de noi înșine (Luca 9:23), așa cum și Iesus a
iubit pe Tatăl și de dragul Lui a suferit crucea, și a biruit pe
Diavol prin ascultarea de Iah (Filipeni 2:4-11; Evrei 2:14-15).
3) Cine sunt îngerii lui satan?
Datorită faptului că îngerii au capacitate de alegere, unii în
vechime, s-au rupt prin neascultare de izvorul vieţii şi al
luminii: Dumnezeu. Ei au trecut de partea lui Satan, devenind
îngerii lui (Apocalipsa 12:7; Matei 25:41).
Unii dintre demonii (dracii), sunt liberi lucrând în lume (Matei
12:43-45; 15:22), alţi sunt legaţi doar temporar (Apocalipsa
9:14-19); iar îngerii care au venit pe pământ şi s-au unit cu
femei, dând naştere la uriaşi, sunt legaţi în abis până la judecată
finală (Geneza 6:1-4; 2Petru 2:4; Iuda 1:6).
Numărul lor este de sute de milioane ca armată (comp. cu
Apocalipsa 9:16), dar pe lângă aceştia, fiecare om are pus lângă
el cel puţin un drac spre al corupe (comp. cu Matei 12:43-45).
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4) Care sunt ierarhiile demonice?
Şi demonii sunt organizaţi pe ierarhii (Efeseni 6:12).
Satan a încercat să imite pe Creator, ridicând la poziţia de
„heruvimi”, 12 spirite, care iniţial nu erau la nivel de heruvimi.
De aceea, la dispoziţia lui Iesus, au stat 12 legiuni de îngeri,
gata pentru a interveni (Matei 26:53), şi poporul creştin a fost
condus de 12 apostoli, iar când Iuda a căzut, a fost imediat
înlocuit de Matia, ei trebuiau să rămână 12 în serviciul de
supraveghere a adunării creştine (Fapte 1:15-26).
Satan are 7 capete: patru a lui, plus alte 3 spirite sau capete
ridicate de el. Aceste capete poartă 10 coarne (Apocalipsa 12:3,
7-9), care sunt 10 căpetenii demonice peste zece ţări importante
din lume.
Cele patru capetele lui satan, s-au transformat în capete sau
puteri rele, și reprezintă patru însușiri rele: 1. de leu care
reprezintă: mândria (Iov 28:8; Proverbe 30:29,30); 2. de taur
care semnifică: moartea (Psalm 22:12-14); 3. de femeie care
reprezintă: iubirea de sine (Geneza 3:5,6); 4. de vulturul care
reprezintă: înţelepciunea drăcească (Iacob 3:15; Obadia 1:4).
Apoi după aceştia 12 heruvimi demonici, există căpetenii
demonice, o căpetenie demonică (poate conduce o ţară datorită
păcatului acelui popor), o domnie (o regiune), o autoritate (un
oraş mare), o putere (un oraş mic sau un sat).
De pildă, o putere de mândrie ce conducea un sat samaritean,
s-a împotrivit ca acei samariteni din sat să-L găzduiască pe
Iesus, discipolii ne-veghind, s-au lăsat influenţaţi de acestă
putere demonică ce conducea satul, cerând foc din cer din
mândrie, dar Iesus ştia ce spirit i-a însufleţit, El a biruit această
putere de mândrie a celui rău, prin faptul că s-a umilit şi a
mers în alt sat (Luca 9:51-56).
O santinelă sau mai multe, pot fi puse de cel rău în jurul unor
oameni mai importanţi. Anumiţi regi sunt supravegheaţi chiar
de mai multe santinele, cum a fost cazul lui Nebucdneţar (vezi:
Daniel 4:17).
Iar demonii sunt puşi pentru a influenţa în rău un om. Astfel un
om poate fi influenţat sau chiar stăpânit, fie de un demon cu o
lucrare specifică (Matei 15:22; Luca 4:33; 8:29) sau de mai
mulţi demoni (Luca 8:2; Matei 12:42-45).
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5) Cum să detronăm conducerile demonice și să biruim
demonii personali?
Creștinii trebuie să știe organizarea demonică la nivel de
principiu, dar trebuie să cunoască și demonii și lucrarea lor
specifică care conduc țările, regiunile, localitățile lor, ca să le
poată ataca precis și detrona și înlocui cu îngeri drepți care să
conducă.
Ei trebuie să cunoască ce demonii îi atacă constant folosinduse de slăbiciunea lor principală, și ce demoni îi atacă
ocazional.
Conform Bibliei, Dumnezeu se folosește de Fiul (Evrei
2:14,15), de Spiritul Sfânt (Romani 8:13-15) de îngeri (Fapte
12:7-10), de Biblie (Romani 1:16-17; 2Timotei 3:16-17), de
lucrători (Efeseni 4:11-13), ca să fim biruitori asupra
demonilor.
Noi trebuie să știm, că Diavolul are patru „puteri mincinoase”,
de care se foloseşte după cum urmează: 1. mândria (Iacob
4:6), 2. moartea (Evrei 2:14,15), 3. iubirea de sine (2Timotei
3:2), 4. înţelepciunea drăcească sau carnală (Iacob 3:15-16).
Soluţia prin care să biruim aceste patru puteri, este:
1. Cuvântul (ascultarea de el), care ne porunceşte să ne
smerim (Iacob 4:7; 1Petru 5:6) şi astfel biruim: mîndria în
toate formele ei (trufia, superioritatea, încrederea în sine,
smerenia falsă).
2. Spiritul Sfânt care este un spirit de viaţă şi prin călăuzirea
Lui biruim moartea (Romani 8:6-13), atât cea terestră care
lucrează prin: nepăsare, ură, vinovăţie, durere. Dar și cea
acvatică (Apocalipsa 20:13), care lucrează prin: nepăsare,
uitare, lovitură, înecare.
3. Crucea, prin care biruim iubirea de sine, răstignind
egoismul (Matei 16:24,25) şi lucrările iubirii de sine: pasiunea
greşită, libertatea lumească, toleranţa fără adevăr, şi dragostea
falsă care înşeală.
4. Credinţa prin care biruim înţelepciunea drăcească,
lumească (1Ioan 5:4) în toate formele ei: cearta, mânia,
dezbinarea, rivalitatea.
Dumnezeu ne-a pus la dispoziţie şi armura spirituală prin care
vom birui spiritele rele (Efeseni 6:10-18).
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6) Cine sunt anticriștii și cine trebuie să vină?
În 1Ioan 2:18, SCC, se spune: „Copilaşilor, este ora din
urmă; şi, după cum aţi auzit că vine Anticristul, şi acum sau făcut mulţi Anticrişti, de la aceasta cunoaştem că este
ora din urmă”. Iată în timpul lui Ioan, când deja de aproape
70 de ani a început zilele din urmă (Evrei 1:2) sau „ora din
urmă”, existau anticriștii, dar urma să vină: Anticristul!
Prin urmare, trebuie să facem diferența între anticriștii
religioși, eretici, ce acționează din timpul primului secol d.Ch.,
și Anticristul care va veni și va conduce lumea 42 de luni la
final înainte de sfârșitul epocii (Apocalipsa 13:5).
7) Ce va face anticristul când va veni?
În necazul cel mare, Satan prin acest om al nelegiuirii va
încerca să imite lucrarea divină!!!
Satan va ridica un om care va pretinde că este “Iesus”, fiul lui
Dumnezeu, și oamenii care nu cunosc adevărul vor accepta
acest fals „Iesus” (2Corinteni 11:4, SCC).
Dacă Tatăl ceresc a făcut prin Fiul Său: semne, minuni şi
lucrări puternice (Fapte 2:22).
Satan face prin acest om (anticrist), semne, minuni şi lucrări
de putere, dar false!!! – 2Tesaloniceni 2:9.
Dacă Iesus a fost înviat de Tatăl şi i-a dat toată autoritatea în
cer şi pe pământ (Fapte 2:31-33; Matei 28:18).
Satan îl va învia pe acest fals “Iesus” adică anticristul, şi îi va
da toată puterea lui (Apocalipsa 13:2-3; 17:8).
Regii păgâni sunt descrişi în Biblie ca fiare (Daniel 7:1-8),
deoarece în spatele lor din punct de vedere spiritual erau
demoni, fiare!!! Omul nelegiuirii sau Anticristul este descris
ca fiară în Biblie (Apocalipsa cap. 13), ca cornul cel mic
(Daniel 8:9), ca rege (Daniel 8:23), regele nordului (Daniel
11:21-45).
Deci în viitor, în necazul cel mare care va dura 42 de luni,
1260 de zile (cca. trei ani şi jumătate – Apocalipsa 12:6,14;
13:5), lumea va fi condusă de acest om, această fiară, el
devenind prin puterea Satanei un lider mondial la care se vor
închina toţi cu excepţia celor aleși, scrişi în cartea vieţii!!!
El va controla mulţimile de oameni prin: 1. viclenie şi intrigi
(Daniel 11:21-23, 27); 2. linguşiri (Daniel 11:32); 3. semene,
minuni şi lucrări de putere dar false (2Tesaloniceni 2:9); 4.
intimidare, printr-o mare putere de a se război (Apocalipsa
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13:4); 5. pe cei ce nu va reuşi să-i seducă vor fi persecutaţi,
unii chiar ucişi (Apocalipsa 13:7-10; Daniel 11:31-35).
Noi nu trebuie să confundăm diferiţi lucrători falşi, gen: papa,
sau alţi lideri religioşi, cu Anticristul ce va conduce lumea!
Apostolul Ioan în prima sa epistolă, în 1Ioan 2:18, face o
diferenţă între anticrişti religioşi ce acţionau contra adevărului
lui Christos, şi Anticrist ce urmează să vină, ce va conduce
lumea: politic, economic, comercial şi nu doar religios!!!
8) Cum să învingem în prezent spiritul lui Anticrist?
În prezent anticrist lucrează prin spiritul lui, amăgindu-i cu
învățături false, pe cei religioși, dându-le un al Iesus, un alt
Spirit și o altă evanghelie (2Corinteni 11:4).
Toate atacurile chipurile: „raționale și științifice”, asupra
Fiului lui Dumnezeu: Iesus, asupra: Evangheliei, Bibliei, sunt
atacurile lui, pentru ca oamenii să adopte o viață bazată pe
lucrurile fizice, fără credință în Dumnezeul Bibliei.
Uneori anticrist ca persoană spirituală este pus la conducerea
unei țări, atunci în frunte cu apostolii (Luca 10:1-18; 1Petru
5:8,9), care împreună sunt ca puterea unei căpetenii, anticrist
poate fi învins, detronat și alungat. Atunci Dumnezeu prin
Domnul Iesus Christos, va rândui o conducere bună peste ea.
Noi putem birui pe anticristul și spiritul lui, prin Spiritul Sfânt
care este mai mare decât cel care este în lume (1Ioan 4:4). Prin
faptul că păstrăm dragostea adevărului și nu urmăm învățături
false (2Tesaloniceni 2:10-12), prin faptul că ascultăm de
apostoli (1Ioan 4:6; Evrei 13:7,17); care sunt temelia adunării
(Efeseni 2:20-22) și care au primit adevărata Evanghelie
(Galateni 1:8-12).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Cum a devenit un heruvim: satan şi diavol?
(2) Cine sunt îngerii săi?
(3) Care sunt ierarhiile spiritelor rele?
(4) Cum putem birui pe satan şi îngerii lui?
(5) Cine sunt anticriștii, dar cine va veni?
(6) Ce va face antihrist când va venii?
(7) Cum poate fi biruit anticrist și spiritul lui?
PE DE ROST: Efeseni 6:12.
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Capitolul 7 - Scopul sau planul lui
Dumnezeu
1) De unde putem afla scopul lui Dumnezeu şi care a fost
scopul Lui declarat în Geneza?
Creatorul ne-a revelat scopul Său în cartea Sa: Biblia. Din
Sfintele Scripturi aflăm, cum Dumnezeu i-a creat pe oameni
perfecţi, pentru că toate lucrările Lui sunt perfecte
(Deuteronom 32:4). Scopul lui Dumnezeu nu a fost ca oamenii
să sufere sau să moară! Atunci când s-a sfârşit creaţia, ea a fost
descrisă astfel: „Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut şi toate
erau foarte bune” – Geneza 1:31, NTR.
Dumnezeu i-a pus în Grădina Edenului, care era un parc, un
paradis, o grădină a farmecului a desfătării (vezi: Geneza
2:8,15 n.s. GBV 1989) şi le-a dat stăpânirea peste pământ şi
peste toate vieţuitoarele (Geneza 1:28), dar le-a dat porunca de
a nu mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului (Geneza
2:16,17). Aceasta era singura interdicţie din grădină!
Scopul lui Dumnezeu cu ei a fost: „Şi Dumnezeu i-a
binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Fiţi roditori şi
înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi
peste peştii mării şi peste păsările cerurilor şi peste orice
vietate care se mişcă pe pământ” – Geneza 1:28 GBV 2001.
Acest scop a lui Dumnezeu avea trei aspecte: (1) înmulţirea
oamenilor şi umplerea pământului; (2) supunerea
pământului, adică transformarea acestuia într-un paradis ca
Edenul (vezi şi Geneza 2:15); (3) stăpânirea peste toate
tipurile de vieţuitoare.
2) Ce s-a întâmplat în Grădina Edenului?
Satan înainte de răzvrătirea sa, a fost un heruvim numit:
„Lucifer”, el a căzut din cauza mândriei şi a dorinţei lui de a fi
egal cu Dumnezeu (vezi: Isaia 14:12-14; Ezechiel cap. 28).
Ispitiţi de Satan care printr-un şarpe le-a vorbit, şi în primii
oameni s-a aprins dorinţa mândră de a fi ca Dumnezeu
(Geneza 3:5), și de a nu mai stabili Iehova ce este bine şi rău
pentru ei, ci ca ei să fie proprii lor stăpâni, astfel ei au mâncat
din pomul interzis (Geneza 3:1-7).
Pomul cunoştinţei binelui şi răului era opus pomului vieţii,
prin consumarea din pomul vieţii se primea nemurirea, se
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primea cunoaşterea lui Dumnezeu (Ioan 17:3), cunoaşterea
binelui şi răului din perspectiva lui Dumnezeu.
Din consumarea pomului cunoştinţei binelui şi răului, omul îşi
rupea legătura cu Dumnezeu, devenea el însuşi: „dumnezeu”,
şi începea să vadă binele şi răul dintr-o perspectivă: mândră și
egoistă, de aceea, Adam şi Eva s-au ruşinat că sunt goi, în ei sau aprins pofte datorită centrării pe ei şi nu pe Dumnezeu
(Geneza 3:1-11).
Diavolul i-a minţit pe Adam şi Eva, promiţându-le că vor ca
Dumnezeu (Geneza 3:5), de fapt, satan ştia că fiecare este
sclav celui de care ascultă (Romani 6:16)! Astfel, Satan dorea
în realitate să îi subjuge pe primii oamenii şi pe copiii lor, dar
şi pe stăpânirea primită de ei de la Dumnezeu: pământul şi
animalele. Aceasta a fost dorinţa reală a lui satan! Adam şi
Eva au introdus pe pământ: păcatul, suferinţa, moartea,
datorită neascultării lor faţă de Dumnezeu şi ascultării lor de
satan (Geneza, capitolul 3; Romani 5:12).
Dar aceasta nu înseamnă că scopul lui Dumnezeu nu se va
împlini! Scopul lui Dumnezeu a avut două părţi: una revelată
în Geneza 1:28, şi o parte ascunsă, dar împlinindu-se scopul
tainic, ne-revelat atunci în grădina Edenului, se va duce la
îndeplinire şi partea secundară a scopului lui Dumnezeu
revelat în Geneza 1:28.
Partea ne-revelată a scopului lui Dumnezeu a fost dezvăluită în
primul secol prin scrierile creştine.
3) Care este misterul lui Dumnezeu?
Dumnezeu este Atot-cunoscător, Atot-înţelept (Iov 12:16;
37:16), El a ştiut mai dinainte (Isaia 46:9,10; 1Petru 1:2), că
Diavolul se va răzvrăti şi va ispiti pe Adam şi Eva şi că aceştia
vor cădea, El ştia mai dinainte aceste lucruri.
Prin urmare, ştiind mai dinainte ceea ce se va întâmpla, El a
întocmit un plan în Sine însuşi (Efeseni 1:9), un plan de
înălţare pentru Fiul Său (Filipeni 2:5-11) şi pentru mireasa lui
Christos (Coloseni 1:27; Ioan 12:26)! Acest plan de înălţare
era şi un plan de salvare prin jertfa lui Iesus Christos (Efeseni
3:11; Marcu 10:45; 1Timotei 2:5,6).
Dumnezeu dorea ca Fiul Său să fie Înălţat într-o poziţie
superioară faţă de cea de la început, când era Cuvântul lui
Dumnezeu (Ioan 1:1), o persoană ce împlinea poruncile
Tatălui.
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Dumnezeu a dorit să-L facă pe Iesus: Domn (Fapte 5:31),
Domn al domnilor şi Rege al regilor (Apocalipsa 19:16), ca
oamenii şi îngerii să i se închine şi să-l respecte în calitate de
Domn şi Stăpân (Evrei 1:6; Apocalipsa 5:12-14; Ioan 5:23)!
Dar şi în slujbele de Mijlocitor (1Timotei 2:5), Mare preot
(Evrei 4:14-16), Salvator sau Mântuitor (Fapte 13:23; Filipeni
3:20), şi ca oamenii să se închine prin El l-a Dumnezeu (Evrei
7:25)!
Dumnezeu în preştiinţa Lui i-a ales mai dinainte pe cei ce vor
face parte din corpul lui Christos, adică El cunoscând viitorul
mai înainte ca el să se întâmple, a cunoscut mai dinainte pe cei
ce vor reacţiona cu credinţă la vestea bună şi care vor rămâne
până la capăt în Christos, şi i-a ales mai dinainte de
întemeierea lumii, ca să fie spre lauda gloriei Lui (Romani
8:28; Efeseni 1:4-6; 1Petru 1:2). Dumnezeu i-a şi scris în
cartea vieţii, ştiind mai dinainte care vor fi salvaţi pe baza
preştiinţei Lui (Apocalipsa 13:8; 17:8).
Astfel, Dumnezeu a permis ca Diavolul să se răzvrătească, ca
oamenii să cadă în păcat, ştiind mai dinainte lucrul acesta,
Dumnezeu şi-a întocmit un plan, care să ducă la înălţarea lui
Iesus Christos şi a adunării creștine (Filipeni 2:5-11; Efeseni
2:1-6).
Misterul lui Dumnezeu este Christos! – Coloseni 2:2,3.
În acest mister era inclus: smerirea şi înălţarea Domnului Iesus
(1Timotei 3:16).
Misterul lui Christos este dublu: (1) Pe de o parte, Christos
este în noi, și aceasta dă glorie misterului lui Christos, deorece
prezența lui Christos ne dă o speranță glorioasă de a fi cu
Christos în cer, etern (Coloseni 1:25-27; 4:3). (2) Acest mister
privește poporul lui Dumnezeu din noul legământ, care este
compus dintre evrei și națiuni, și împreună formează corpul lui
Christos, pe baza Evangheliei și împreună au parte la aceeași
moștenire cerească, prin Evanghelie (Efeseni 3:1-6).
4) Prin cine va împlini Dumnezeu scopul Său?
Dumnezeu a profeţit chiar din Eden, despre o persoană care va
zdrobi capul şarpelui (Geneza 3:15), este vorba despre
Domnul Iesus Christos, Fiul lui Dumnezeu (Evrei 2:14), care a
câştigat biruinţa asupra Diavolului (Ioan 12:31; 14:30; 16:11;
Coloseni 2:15; 1Ioan 3:8).
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De la înălţarea Lui la cer, Iesus fiind pus deasupra oricărei
stăpâniri, El domneşte peste toţi, chiar dacă încă nu toţi şi toate
i se supun (Evrei 2:8). El aşteaptă ca duşmanii Lui să fie făcuţi
aşternut al picioarelor Sale (Evrei 10:12,13), adică nimiciţi
(comp. cu 1Regi 5:3; cu Psalm 110:2,5).
În acest timp, El îşi adună adunarea Sa, care este corpul Său,
împreună cu care va domni şi va pune capăt răului (Daniel
7:18,22,27; 1Corinteni 4:8; 2Timotei 2:10-12).
5) Ce s-a împlinit din scopului lui Dumnezeu?
Scopul lui Dumnezeu s-a împlinit parţial şi spiritual dar
urmează să se împlinească în mod deplin.
Scopul Său privea trei lucruri: (1) înmulţire, (2) supunere, (3)
stăpânire. Acest scop a lui Dumnezeu avea să se împlinească
în două moduri, în primul rând, o împlinire spirituală după
cum urmează: De la Christos încoace, toţi cei care devin
discipolii Lui prin căinţă, credinţă, botez prin ascultarea de El
(Fapte 2:28; 3:21; 8:12; Ioan 3:36), au parte de o înmulţire
spirituală. Domnul a prezis că sămânţa bună va da rod,
treizeci sau şaizeci sau o sută (Matei 13:3-23). Domnul Iesus
lucrând împreună cu adunarea Sa naşte oameni în regatul
cerurilor (Ioan 3:5; 1Corinteni 4:15), şi astfel adunarea se
înmulţeşte prin lucrarea Domnului (Fapte 11:21).
Domnul Iesus împreună cu slujitorii Lui, supune oamenii la
credinţa sfinţilor, la evanghelia lui Christos (Romani 1:5).
Iesus Christos şi adunarea Sa, stăpâneşte peste spiritele rele
care sunt pe acest pământ (comp. Luca 10:19 cu Geneza 9:2).
6) Cum se va împlini scopul lui Dumnezeu?
În viitor, creştinii vor fi regi împreună cu Christos şi vor
domni cu El: 1000 de ani peste pământ şi oamenii de pe el
(Daniel 7:18,27; 2Timotei 2:12; Apocalipsa 20:6), ei vor fi:
preoţi, cu rol de mijlocire, vindecare (Apocalipsa 1:6; 5:9,10;
22:2), şi judecători, adică vor judeca naţiunile la sfârşit şi vor
executa judecata dreaptă asupra lor (1Corinteni 6:2;
Apocalipsa 2:26,27), dar vor participa şi la judecarea îngerilor
răi (1Corinteni 6:3).
Biblia descrie cerul ca un paradis, adică un loc al farmecului,
al desfătării. De fapt, paradisul pământesc este o umbră a celui
ceresc, cu toate că cuvântul rai sau paradis se referă la grădină,
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el se aplică atât la pământ (Geneza 2:8-15), cât şi la cer
(2Corinteni 12:1-4; Apocalipsa 2:7).
7) Cum se va împlini scopul lui Dumnezeu pe pământ?
Dar în viitor se va împlini scopul lui Dumnezeu: pământescmaterial! În primul rând, parţial pe acest pământ, şi apoi final
pe noul pământ!
Astfel, la revenirea Domnului Iesus, scopul lui Dumnezeu se
va împlini parţial pe acest pâmânt, deoarece chiar în mileniu
vor exista păcătoşi, oameni care vor fi pedepsiţi cu moartea
(Isaia 65:20), şi la sfârşitul mileniului va exista o răzvrătire a
multora care vor trece de partea lui Satan (Apocalipsa 20:710).
Dar cu toate acestea, este bine că Diavolul şi îngerii lui vor fi
închişi în adânc pentru o mie de ani (Apocalipsa 20:1-3; Isaia
24:21,22).
Astfel, în cea mai mare parte, pământul va fi eliberat de
oamenii răi care Îl poluează şi distrug şi le fac rău semenilor
lor (Psalm 37:9-11; Apocalipsa 11:18). Oamenii drepţi se vor
înmulţi pe pământ (Isaia 65:20-22), pământul va fi supus
unei lucrări de regenerare, începând cu venirea lui Iesus,
oamenii îl vor lucra transformându-l treptat într-un paradis
(Matei 19:28; Isaia 32:15-17; 35:1,2,7).
Astfel în mileniu, nu vor mai fi: războaie (Psalm 46:8,9; Isaia
2:4), foamete, va fi hrană din abundenţă (Psalm 72:16; Isaia
65:22), bolile, bătrâneţea şi moartea datorită păcatului adamic
vor fi înlăturate (Isaia 33:24; 35:5,6; 25:8; Iov 33:25). Va fi
pace şi locuinţe pentru toţi (Isaia 32:17,18; 65:21,22; Mica
4:3,4).
Iar toate vieţuitoarele vor fi supuse omului, nu vor exista
pericole din partea animalelor, cele sălbatice nu vor mai fi
feroce, vor fi relaţii armonioase între om şi animale (Isaia
11:6-9; 65:25; Osea 2:18).
Cu toate că Adam şi Eva au păcătuit şi astfel pământul nu a
devenit un paradis (Geneza cap. 3), totuşi scopul lui
Dumnezeu nu s-a schimbat, doar amânat din cauza păcatului
introdus în lume, astfel, această decădere a omului şi a planetei
nu este decât pentru un timp (Romani 8:19-22).
În viitor acest plan se va împlini parţial în mileniu (Isaia 65:725; Apocalipsa 20:1-7), iar apoi acest plan se va materializa pe
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deplin şi pentru eternitate pe pământul cel nou care va fi
veşnic (Isaia 65:17; 66:22; Apocalipsa 21:1-4).
8) De ce a permis Dumnezeu suferinţa?
Motivele pentru care Dumnezeu a permis suferinţa, sunt:
(1) Înălţarea Domnului Iesus la o poziţie superioară celei avute
la început (Ioan 1:1; Filipeni 2:5-11).
(2) Înălţarea creştinilor prin suferinţă (comp. Efeseni 1:20-21,
cu 2:6; Evrei 2:10; 5:8-9; Iacob 1:2-4).
(3) Testarea tuturor creaturilor (Provebe 17:3; 1Petru 1:7).
Pe lângă scopul înălţării lui Iesus, subiect tratat în paragrafele
anterioare, un alt scop pentru care a permis Dumnezeu
suferinţa, a fost acela de ai purifica pe creştini prin suferinţă şi
de ai duce la un nivel de smerenie, răbdare, care îi dă
posibilitatea lui Dumnezeu să-i înalţe fără ca ei să cadă în
păcatul mândriei (comp. cu 1Petru 5:5-11). Astfel miresa lui
Iesus nu poate fi înălţată dacă mai întâi nu este smerită, testată,
dacă nu trece mai întâi prin cuptorul încercărilor, al
suferinţelor (1Petru 1:7; Iacob 1:2-4; 2Timotei 2:12).
Anumite calităţi de caracter, le putem cultiva doar prin
suferinţa, cum ar fi: smerenia, umilinţa, răbdarea, perseverenţa
(vezi: Romani 5:3-5; Iacob 1:2-4).
Un alt scop pentru care a fost permisă suferinţa, a fost ca
oamenii să fie testaţi şi ei să decidă de parte cui vor fi, de
partea lui Dumnezeu, suportând cu răbdare şi credinţă,
încercarea, necazul, suferinţa, durerea (Romani 5:3-5; 1Petru
2:21; 4:13,14), ştiind că nu suntem încercaţi peste puterile
noastre (1Corinteni 10:13); sau de partea lui Satan (Galateni
5:11; 6:12,13; Filipeni 3:18,19; 1Timotei 5:11-15).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Care este scopul lui Dumnezeu declarat în Eden?
(2) Care este misterul lui Dumnezeu?
(3) Prin cine se va împlini scopul lui Dumnezeu?
(4) Cum s-a împlinit scopul lui Dumnezeu, şi când se va
împlini deplin scopul lui Dumnezeu?
(5) A avut Dumnezeu motive importante pentru care a permis
suferinţa?
PE DE ROST: Geneza 1:28.
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Capitolul 8 - Regatul lui Dumnezeu
1) Ce este Regatul lui Dumnezeu?
Regatul4 este teritoriul, peste care domneşte Dumnezeu, care
este Rege, Domn şi Stăpân veşnic (1Cronici 29:12; Psalm
96:9-11; 99:1-4; 1Timotei 1:17).
Stăpânirea lui Dumnezeu poate fi deplină peste anumite zone
sau fiinţe, sau parţială.
Dumnezeu domneşte peste ceruri unde locuiesc îngerii, El se
poate folosi chiar de îngerii răi spre a-şi împlini scopurile Sale
(comp. cu Iov cap. 1,2,42; 1Regi 22:19-23). Dar domnia Sa
este într-un mod deplin arătată prin îngerii fideli, care slujesc
pentru bunul mers al Regatului (Matei 25:31; Luca 1:35,36;
Apocalipsa 14:6,7).
Dumnezeu domneşte şi peste constelaţii şi stele prin îngeri
(Iov 9:7-10; 38:7,31-33).
Dumnezeu domneşte peste pământ, peste naţiuni, El este Cel
care rânduie regi (Romani 13:1), El s-a folosit chiar de regi
păgâni spre împlinirea scopurilor Sale (2Cronici 36:23; Ezra
1:2; Daniel 5:18).
Astfel lumea este o parte a regatului lui Dumnezeu (comp.
Matei 13:24,38-41), dar supunerea lumii nu este deplină, ci
parţială, şi de multe ori inconştientă (Fapte 4:26-28).
Dar sfinţii, adică creştinii, sunt Fii ai Regatului (Matei 13:38),
şi prin ei se manifestă domnia lui Dumnezeu pe pământ (Matei
25:1), cu mult mai mult, decât prin autorităţile pământeşti sau
prin oamenii lumii.
Prezenţa Regatului are ca efect o stare benefică lăuntrică, un
efect al prezenţei şi domniei lui Dumnezeu, aducând o stare de
dreptate, pace şi bucurie (Romani 14:17) şi făcându-i pe
creştini să guste din darul ceresc, din puterile epocii viitoare
(Evrei 6:4,5).

4

Traducerea corectă a cuvântului grecesc: „Basileia” este: „Regat”.
Cuvântul împărăţie se aplică unui stat colonial (imperiu) ţinând sub
stăpânire (supunând) teritorii şi regate cucerite prin războaie, silnicie
şi cotropire violentă, ceea ce nu poate fi aplicat referitor la „Regatul
lui Dumnezeu”, care nu acţionează prin constrângere şi jefuire.
52

2) Cum mai este numit Regatul lui Dumnezeu?
Regatul lui Dumnezeu (Galateni 5:21), mai este numit şi:
Regatul Tatălui (Matei 26:29), Regatul Fiului (Coloseni 1:13),
Regatul lui Christos şi a lui Dumnezeu (Efeseni 5:5), Regatul
cerurilor (Matei 25:1), Regat etern (Daniel 7:27; 2Petru 1:11),
Regatul ceresc al lui Iesus (2Timotei 4:18), Regatul lui
Christos Iesus (2Timotei 4:1).
3) Care sunt cele două regate în opoziţie?
Regatul lui Dumnezeu este în opoziţie cu Regatul lui satan
(Fapte 26:17,18; Efeseni 2:1-6), acesta fiind numit: stăpînirea
întunericului (Coloseni 1:13), din acest regat fac parte: regatul
lumii (Apocalipsa 11:15), şi în viitor cel rău îşi va manifesta
domnia prin regatul fiarei (Apocalipsa 16:10).
Satan, îngerii lui, oamenii lui, sunt în regatul întunericului, ei
nu se supun de bună voie lui Dumnezeu!
Conducerea celui rău asupra oamenilor nu a fost deplină,
deoarece unii oamenii au ascultat de legea lui Dumnezeu
(Romani 2:12-15,25-26), şi datorită sistemului de jertfe ce
dădea o ispăşire provizorie (Evrei 7:25-27). Iar la sfârşitul
vieţii pământeşti a lui Christos, datorită integrităţii Sale,
diavolul a fost judecat şi scos afară, pierzându-şi de drept
autoritatea de a conduce lumea (Ioan 12:31; 16:11).
Regatul lui Dumnezeu este deasupra acestui regat al celui rău,
şi fiindu-i superior el poate forţa regatul întunericului să facă
anumite lucruri care în mod natural el nu l-ar face, astfel nimic
nu poate să lucreze contra voinţei lui Dumnezeu (Daniel 4:35;
Romani 9:17-19), nimic nu se poate împotrivi lui Dumnezeu şi
scopurilor Sale (2Cronici 20:6; Isaia 14:27; 43:13). Astfel se
împlineşte Scriptura care spune: „Dar Dumnezeul nostru este
în ceruri: tot ce I-a plăcut a făcut”. Sau: „Domnul a făcut
tot ce I-a plăcut în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate
adâncurile” (Psalm 115:3; 135:6 GBV).
4) Descrieţi Regatul în trecut, prezent şi viitor?
Regatul lui Dumnezeu este veşnic ca şi stăpînirea Lui (Daniel
4:34).
Dumnezeu s-a folosit chiar de regi păgâni ca unealtă a mâniei
sale şi ca expresie a stăpânirii Sale pe pământ (Isaia 10:5;
13:5; Daniel 4:34-36; Ieremia 25:11). El se foloseşte şi în
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prezent de autorităţi pentru a-şi exercita stăpânirea asupra
lumii (Romani 13:1-6).
În trecut Dumnezeu a domnit pe pământ prin regi, guvernatori
(1Petru 2:13,14), iar în Israel prin judecători şi regi puşi să
facă dreptate (Judecători 2:10-18; Deuteronom 17:15;
1Samuel 15:1; Matei 5:35).
Apoi, l-a trimis pe pământ pe Fiul Său, iar la botezul Său, El a
fost uns ca rege (Fapte 10:38) şi a devenit Mesia (Unsul) sau
Christosul (Matei 16:16).
Domnia lui Christos a fost progresivă, în primă fază în Israel,
unde El şi-a exercitat autoritatea prin învăţătură (Matei
7:28,29; Luca 4:14,15), păstorire (Matei 9:36; Marcu 6:34-44),
vindecări, alungarea dracilor (Matei 4.23-25), învierea
morţilor (Luca 8:49-56), şi prin alte minuni (Matei 14:22-33).
El a domnit şi prin discipolii Săi cărora le-a dat autoritate de a
face minuni (Matei 10:1,7,8; Luca 8:1-3; 9:1,2; 10:1-20). Până
la moartea Sa ca rege al iudeilor, el şi-a exercitat domnia în
special în Israel, primind tronul lui David şi domnind spiritual
pe el (Luca 1:32,69), fiind Salvatorul (Luca 2:11).
Însă după învierea Sa, El şi-a extins teritoriul Regatului Său,
trimiţându-i pe discipolii Lui la toate naţiunile pentru a predica
şi a stabili stăpânirea Sa prin adunare (Fapte 1:8).
Astfel, creştinii în momentul când sunt înfiaţi ca fii ai lui
Dumnezeu (Galateni 1:4; 4:6,7), devin Fii ai Regatului, făcând
parte din Regat. Ei în momentul înfierii, sunt transferaţi din
regatul întunericului în „Regatul Fiului dragostei Lui”
(Coloseni 1:13; Galateni 1:4), care se manifestă pe pământ la
ora actuală în special prin adunarea creştină, al cărui cap este
Iesus (Efeseni 1:20-22; 2:6).
Dar şi autorităţile pământeşti după înălţarea lui la cer, urmau
să fie rânduite de Dumnezeu prin Domnul Iesus (comp.
Romani 13:1 cu 1Petru 2:13)
Însă chiar şi aşa, regatul lumii nu a devenit încă Regatul lui
Dumnezeu şi al lui Christos (Apocalipsa 11:15). Încă nu
vedem că toate lucrurile de pe pământ îi sunt supuse lui
Christos (Evrei 2:8). Astfel, există o diferenţă între Regatul lui
Christos din prezent şi cel viitor!
Actualmente exista în libertate, cel rău, îngerii lui, oamenii răi,
stări rele de lucruri pe pământ. În viitor când Domnul va veni,
aceste persoane rele nu vor mai fi!
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Prin urmare, înţelegem diferenţa dintre regatul lui Christos din
prezent şi cel din viitor, când Dumnezeu Îi va supune pe
vrăşmaşi şi îi va face aşternut picioarelor Sale (Psalm
110:1,2,5) şi când pământul şi toţi oamenii de pe el vor fi
conduşi de Domnul şi I se vor supune Lui de bunăvoie (Isaia
11:1-9).
5) Când a început speranţa cerească şi când se va sfârşi şi
pentru cine este ea?
Începând cu serviciul lui Iesus din primul secol d.Ch, a început
să se prezinte această speranţă nouă cerească, de a fi parte din
mireasa Lui = adunarea Lui = corpul Lui (Matei 11:12;
2Corinteni 11:12; Efeseni 5:23-27; Apocalipsa 19:7,8).
Această speranţă, a fost instituită de Christos prin moartea şi
învierea Sa, El este Cel ce a inaugurat drumul spre cer (Evrei
6:19-20; 10:19-20; Coloseni 1:18; 2Timotei 1:9-10).
Credincioşii dinainte de Christos, nu au avut această speranţă
şi nimeni nu a mers la cer (Ioan 3:13; Matei 11:11; Ioan 3:29).
Acest mister despre corpul lui Christos şi despre unica
chemare cerească, a fost revelat în primul secol prin
evanghelie (Efeseni 3:5-6).
La înviere şi cei din vechiul legământ, vor avea acces la cer, în
Noul Ierusalim ca vizitatori (Matei 8:11; Evrei 11:14-16), dar
nu ca cetăţeni ai cerului aşa cum este mireasa lui Christos
(Filipeni 3:20-21), ei nu vor domni în mia de ani cu Christos,
deoarece ei vor învia după mia de ani (Evrei 11:39-40;
Apocalipsa 20:5).
Însă în contrast cu credincioşii din vechime, toţi creştinii, toţi
fraţii lui Iesus au speranţa cerească (Evrei 2:11; 3:1), deoarece
toţi care cred în Iesus Christos sunt fii ai lui Dumnezeu
(Romani 8:14; Ioan 12:26,32; 17:20-21,24; 1Ioan 5:1) şi toţi
care sunt născuţi din nou sau din Dumnezeu, au această
speranţă (Ioan 3:3-5; 1:12-13; 1Petru 1:3,4).
Iar toţi care fac voia lui Dumnezeu sunt fraţi cu Iesus (Matei
12:50; Marcu 3:35; Luca 8:21). Ei mai sunt numiţi şi mireasa
lui Christos, corpul lui Christos, aleşi, sfinţi etc. (Apocalipsa
21:9; Evrei 2:11; 3:1; 1Corinteni 12:27; 1Petru 2:9; Coloseni
3:12). Iar această speranţa cerească glorioasă, va dura până la
venirea din nou a lui Iesus, atunci când se va aduna
„plinătatea națiunilor”, şi când toate mădulare din corpul lui
Iesus vor fi strânse (Romani 11:25,26, SCC).
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6) Ce rol va avea mireasa lui Christos în cer şi cum va fi
acolo?
Scripturile descriu trei aspecte ale rolului creştinilor în cer, şi
anume: (1) vor fi regi împreună cu Christos şi vor domni cu
El, timp de 1000 de ani peste pământ şi oamenii de pe el
(Daniel 7:18,27; 2Timotei 2:12; Apocalipsa 20:6), (2) Vor fi
preoţi, cu rol de mijlocire, vindecare (Apocalipsa 1:6; 5:9-10;
22:2), (3) Vor fi judecători, adică vor judeca naţiunile la sfârşit
şi vom executa judecata dreaptă asupra lor (1Corinteni 6:2;
Apocalipsa 2:26-27).
De asemenea, vor participa la judecarea îngerilor răi
(1Corinteni 6:3), precum şi la judecarea din mileniu (Matei
19:28; Luca 22:30; Isaia 65:20) şi de la sfârşitul mileniului
(comp. Apocalipsa 20:11-15 cu 3:21).
Biblia descrie cerul ca un paradis, adică un loc al farmecului,
al desfătării. De fapt, paradisul pământesc este o umbră a celui
ceresc, cu toate că cuvântul rai sau paradis se referă la grădină,
el se aplică atât la pământ (Geneza 2:8-15), cât şi la cer, în
funcţie de context (2Corinteni 12:1-4; Apocalipsa 2:7).
7) Când şi cum merg la cer creştinii?
În ziua lui Dumnezeu, care este numită şi ziua Domnului, ziua
lui Iesus Christos (2Petru 2:10-12; Filipeni 1:6), când Domnul
Iesus va veni, se va suna din cea dea şaptea şi ultimă trâmbiţă,
şi atunci morţii în Domnul, vor învia (1Corinteni 15:52;
Apocalipsa 11:15-18), aceasta este cea dintâia înviere
(Apocalipsa 20:6).
Iar creştinii în viaţă vor fi transformaţi la o clipeală de ochi, în
corpuri spirituale, nemuritoare, şi vor fi răpiţi în aer, iar
împreună toţi aceştia, adică cei înviaţi şi cei vii transformaţi,
vor întâmpina pe Domnul în văzduh (1Tesaloniceni 4:15-17).
Ei vor avea corpuri schimbate, numite atât corpuri spirituale
(1Corinteni 15:44), cât şi corpuri glorificate (Filipeni 3:21),
pentru că în cer, locuiesc doar spiritele, carnea şi sângele nu
pot intra în cer (1Corinteni 15:50).
8) Cine va locui pământul în mileniu?
După cum am văzut, creştinii autentici au speranţa cerească şi
nu vor fi pe pământ (Filipeni 3:20-21), dar totuşi Biblia
precizează că vor exista naţiuni pe pământ peste care ei vor
domni (Daniel 7:14; Apocalipsa 20:3,8). Cine sunt aceştia?
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Ei bine, este vorba de două categorii de oameni după cum
urmează:
(1) Israelul carnal, care se întoarce la Dumnezeu în ziua venirii
Domnului, când îl vor vedea pe norii cerului (Zaharia 12:10;
Osea 3:4,5). După ce două treimi din naţiunea Israel vor fi
nimicite, o treime din Israel (rămăşiţa) purificată, va moşteni
pământul în mileniu (Zaharia 12:8,9; Ţefania 3:12,13).
Astfel, după ce se va încheia: „plinătatea neamurilor”,
strângerea tuturor creştinilor în corpul lui Christos, vine
Domnul şi are loc răpirea miresei lui Christos, dar în aceiaşi zi,
dar după răpirea miresei, Domnul va izbăvi pe Israel de
duşmanii lui, şi ei vor fi restabiliţi în ţara lor (Romani 11:2528; Isaia 44:1-4; Ezechiel 37:21-28; Amos 9:11-15). (2) A
doua categorie de oameni, sunt oamenii din toate naţiunile
care spre timpul sfârşitului se alipesc de Israel ca prozeliţi la
iudaism. Înainte de neacazul cel mare (timpul sfârşitului) este
profeţit că templul din Ierusalim se va reconstrui, deci va
exista un templu fizic în perioada împlinirii Apocalipsei
(Apocalipsa 11:1-2; Daniel 9:27; Matei 24:15-22), oamenii din
toate naţiunile se vor închina la templu acceptând religia
iudaică (Isaia 2:1-4; Mica 4:1-4; Zaharia 8:7-23), aşa ca şi în
primul secol (Ioan 12:20; Fapte 2:5-11). Aceştia vor locui
pământul împreună cu Israelul.
9) Ce se va întâmpla la sfârşitul mileniului de pace?
Când se vor împlinii cei o mie de ani, Satan şi cu îngerii lui vor
fi dezlegaţi şi ei vor înşela din nou pe mulţi de pe pământ, care
se vor răzvrăti şi se vor ridica contra taberei sfinţilor şi a cetăţii
iubite (Noul Ierusalim), însă un foc din cer va mistui pe acei
oameni, iar Diavolul şi îngerii lui vor fi aruncaţi în lacul de foc
unde vor fi chinuiţi etern (Apocalipsa 20:7-10).
După aceea, apare Marele scaun de domnie mare şi alb, morţii
care nu au înviat la prima înviere (care este doar pentru
creştini), vor învia şi vor fi duşi şi judecaţi în faţa scaunului de
domnie. Apoi cerul şi pământul murdărit din nou de Satan şi de
oştirile lui, vor fi arse de focul lui Dumnezeu (2Petru 3:10-12;
Apocalipsa 20:11; 21:1).
Astfel cerul fizic (atmosfera), şi pământul fizic, marea fizică,
vor dispărea, fiind distruse prin foc (Isaia 51:6; Evrei 1:10,11;
Matei 24:35; Marcu 13:31).

57

La sfârşitul celor o mie de ani, după judecata finala, nu va mai fi
o alta judecata deoarece moartea va fi nimicită (Isaia 25:8), şi va
apărea un cer nou şi un pământ nou perfect şi etern (Apocalipsa
21:1-7; 2Petru 3:13; Isaia 66:22), care vor împlini planul lui
Dumnezeu pentru totdeauna.
10) Care sunt etapele importante ale Regatului lui
Dumnezeu?
ÎN TRECUT: (1) Stăpânirea dată de Dumnezeu lui Adam şi
Eva (Geneza 1:28); (2) Promisiunea din Geneza 3:15,
privitoare la o sămânţă care va zdrobi capul şarpelui (3)
Promisiunea făcută lui Avraam (Geneza 12:3), (4) Cea a lui
Isac (Geneza 26:4), (5) Lui Iacob (Geneza 28:14), (6)
Promisiunea făcută lui David (2Samuel 7:12,16), (7) Naşterea
lui Iesus din fecioară (Luca 1:31-33), (8) Ungerea cu Spiritul
Sfânt la botezul lui Iesus, devenind astfel Mesia sau rege
(Daniel 9:25; Ioan 1:32-34), (9) Moartea Lui ca Rege al
iudeilor (Matei 27:37), ca Mesia a lui Israel (Ioan 1:41,49),
(10) Învierea lui Iesus Christos când primeşte toată autoritatea
(Matei 28:18), (11) înălţarea la cer după 40 de zile la dreapta
Tatălui (Fapte 1:3; Efeseni 1:20-23; 1Petru 3:21,22).
ÎN VIITOR EVENIMENTE ALE REGATULUI: (13) Lupta
din cer şi aruncarea lui Satan pe pământ cu cca. 7 ani înainte
de venirea Domnului (Apocalipsa 12:7-9), (14) Venirea şi
întronarea lui Iesus (Matei 19;28; 25:31), (15) Domnia de o
mie de ani (Apocalipsa 20:6), (16) Predarea domniei în mâna
Tatălui (1Corinteni 15:24-28), (17) Viaţa eternă pe noul cer şi
pământ (Apocalipsa 21:1-5).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Ce este Regatul lui Dumnezeu?
(2) Descrieţi Regatul în prezent şi în viitor?
(3) Ce se va întămpla cu cerul şi pământul în mileniu şi după
mileniu? Cine le va locui și când?
(4) Care sunt cele mai importante etape ale Regatului?
PE DE ROST: Matei 6:10.
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Capitolul 9 - Pământul şi Omul
1) Când şi pentru ce a fost creată planeta Pământ?
Pământul a fost creat la început, în prima zi de creaţie, după
crearea Fiului a Spiritului Sfânt, a cerului şi a creaturilor
cereşti (Geneza 1:1-2). Însă lucrurile de pe pământ au fost
create în celelalte zile ale creaţiei (Geneza cap. 1,2).
Pământul a fost creat pentru ca oamenii să-l locuiască fericiţi,
deoarece atât ei cât şi planeta au fost făcute perfecte (Geneza
1:31; Deuteronom 32:4; Psalm 115:16; Isaia 45:18).
2) Cum a fost creat omul, când şi pentru ce?
În a şasea zi de creaţie, Dumnezeu a creat omul, pe Adam, şi
ulterior dar în aceiaşi zi, pe Eva din coasta lui Adam (Geneza
1:26,27; 2:21-23). Omul a fost creat de Dumnezeu după chipul
Lui (după calităţile Sale – Coloseni 3:10), dar şi după
asemănarea Sa, omul având o formă fizică asemănătoare cu
Dumnezeu (Iacob 3:9).
Omul a fost creat din ţărâna pământului, în care s-a suflat:
suflare (spirit) de viaţă, şi astfel omul a devenit: “un suflet
viu” (Geneza 2:7). În Biblie apare şi expresia: „suflet mort”
în care, cuvântul suflet, are sensul de: de corp mort (Levitic
21:11; Numeri 6:6, NW).
Corpul modelat din țărână, o dată însuflețit a devenit viu însă
Dumnezeu prin suflarea de viață a creat în om: un suflet, o
personă lăuntrică (2Corinteni 4:16; 2Corinteni 5:1-10). Și
acesta a primit capacități spirituale și sufletești, de la suflarea
de viață, care nu dă doar viață fizică (Iov 33:4); ci, și rațiune,
pricepere (Iov 32:8), sentimente (Romani 15:13; Filipeni 2:1).
Astfel, omul este compus din două părţi, una spirituală şi una
fizică. Partea spirituală este numită: spiritul omului
(1Corinteni 2:11), omul dinăuntru (2Corinteni 4:16), inimă
(Proverbe 17:22), suflet (comp. Matei 10:28 cu Luca 8:55),
omul ascuns al inimii (1Petru 3:4).
Partea fizică a omului, este numită: corp sau trup (1Corinteni
7:34), mai este numită şi corp sufletesc (1Corinteni 15:44),
cort (2Corinteni 5:1-4,8), templu (2Corinteni 7:19). Dar
ambele părţi ale omului, sunt însufleţite de spiritul de viaţă de
la Dumnezeu!
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Iar împreună corpul cu spiritul omului este numit suflet (Exod
1:5; 1Petru 3:20), sau om (Geneza 1:27; 5:2).
Atunci când Scripturile vorbesc de gânduri (minte) şi inimă
(sentimente), atunci gândurile sunt numite: suflet (Filipeni
2:2; Evrei 4:12; 12:3) şi inima este numit spirit (Psalm
51:10,17; comp. 1Corinteni 5:3 cu 1Tesaloniceni 2:17), şi în
această situaţie există o diferenţă între spirit şi suflet
(1Tesaloniceni 5:23). Totuşi în lucrare ele sunt una, de
nedespărţit, căci nu există sentimente fără gânduri, și gânduri
fără sentimente.
Omul a fost creat perfect (Deuteronom 32:4; Ecleziast 7:29;
Romani 14:12), el a fost pus în Eden, o grădină minunată, un
paradis, ce exista pe pământ, între fluviile Tigru şi Eufrat
(Geneza 2:7-15). Adam şi Eva, încă erau într-o strânsă
legătură cu natura, se hrăneau din roadele pământului şi erau
dependenţi de mediul în care au fost puşi (Geneza 2:15-16,1920).
Apoi Adam a primit misiunea de a lucra grădina (Geneza
2:15), de a da nume la animale (Geneza 2:19-20). Apoi după
crearea femeii, ei au avut misiunea de a se înmulţi, astfel a
umple pământul cu oameni; de-al supune sau îngriji ca şi
Edenul şi de a stăpâni peste toate tipurile de vieţuitoare
(Geneza 1:28).
3) Ce a ales prima pereche de oameni şi cu ce consecinţe?
Primul cuplu, nu a fost creat ca nişte roboţi; ci, cu libertate de
alegere (Deuteronom 32:4; 30:19).
Ei au primit câteva porunci (Geneza 1:28; 2:15), printre care şi
acea de a mânca din orice pom cu excepţia pomului
cunoştinţei binelui şi răului (Geneza 2:16-17), aceasta era
singura interdicţie din Eden!
Însă primii oameni: Adam şi Eva, au ales neascultarea
(Geneza 3:1-19; Osea 6:7).
Astfel ei au pierdut paradisul existent în grădina Edenului,
fiind scoşi afară din grădină, au pierdut viaţa eternă, ne mai
putând mânca din pomul vieţii prin care ar fi primit din nou
perfecţiunea şi viaţa veşnică (Geneza 3:22-24).
Ei au pierdut viaţa perfectă şi comuniunea cu Dumnezeu
(Efeseni 2:1; 4:18). Păcatul a rupt legătura lor cu Dumnezeu, a
făcut un zid de despărţire între ei şi Creator (Isaia 59:2).
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Dumnezeu este izvorul vieţii, al dragostei şi al luminii (Psalm
36:9; 1Ioan 1:5; 4:8), astfel această despărţire a avut ca
rezultat o rupere de la lumina lui Dumnezeu ceea ce i-a afectat
pe oameni: fizic, căci ruperea de izvorul vieţii, i-a afectat fizic
pe Adam şi Eva ducându-i la boală, îmbătrînire şi moarte
(Romani 3:23; 6:23)!
Putem compara păcatul cu o întrerupere de la sursa de curent,
astfel un ventilator care este scos din priză se mai învârte dar
tot mai încet până se opreşte. În mod asemănător, viaţa din
oameni s-a consumat şi astfel ei au îmbătrânit şi au murit.
Păcatul i-a afectat pe oameni în domeniul spiritual (partea
afectivă, emoţională), făcându-i să devină carnali, egoişti (Tit
3:3; Coloseni 3:5). Ruperea de izvorul luminii, i-a afectat pe
oameni sufleteşte, adică: mintal, devenind întunecaţi la minte
(Efeseni 4:18-19).
Astfel, fiinţa lor s-a deformat, şi au transmis urmaşilor lor:
aceste stări: slăbiciunea fizică ce duce în final la moarte,
egosimul, şi întunericul spiritual (Romani 5:12).
4) Care au fost alte consecinţe ale păcatului primilor
oameni?
Ca pedeapsă a păcatului lui Adam şi Eva, au fost rostite
următoarele blesteme descrise în Geneza 3:14-1!
Dar care este înţelesul literal al acestui pasaj?
Mergând în primul rând, la personajele la care se face referire
literal, vedem că pedeapsa pentru căderea în păcat este dată lui
Adam, soţiei lui Eva, şarpelui, după cum urmează:
Observăm pedeapsa femeii: „Îţi voi mări foarte mult
durerile naşterii şi sarcina ta; cu durere vei naşte copii; şi
dorinţa ta va fi spre soţul tău şi el va stăpâni peste tine”.
Observăm pedeapsa bărbatului: „Pentru că ai ascultat de
glasul soţiei tale şi ai mâncat din pomul despre care ţi-am
poruncit, zicând: «Să nu mănânci din el», blestemat este
pământul din cauza ta; cu trudă vei mânca din el în toate
zilele vieţii tale; şi îţi va da spini şi mărăcini; şi vei mânca
iarba câmpului. În sudoarea feţei tale vei mânca pâine,
până te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat;
pentru că ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce”.
Observăm pedeapsa şarpului, animalului de care s-a folosit cel
rău: „Pentru că ai făcut aceasta, blestemat eşti tu între
toate vitele şi între toate animalele câmpului. Vei merge pe
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pântecele tău şi vei mânca ţărână în toate zilele vieţii tale.”
Din pedeapsă reise că aceast şarpe de care s-a folosit cel rău,
nu era târâtor, Biblia vorbeşte de şarpele zburător (Isaia 30:6).
Şarpele folosit de Diavol, era un şarpe zburător! Dar de ce este
pedepsit şi animalul? Deoarece el şi-a dezvoltat progresiv o
înclinaţie spre şiretenie, aşa cum căderea Diavolului a fost
progresivă, prima dată lăuntrică şi apoi pe faţă trecând la fapte.
Şarpele este descris ca fiind: „mai şiret decât orice animal al
câmpului”, expresia ebraică pentru șiret, însemnă: subtil,
perspicace, viclean. Satan nu ar fi putut intra în el să-l posede,
dacă el nu s-ar fi abătut de la scopul pentru care a fost creat.
Astfel şarpele zburător şi implicit urmaşii lui sunt pedepsiţi să
se târască pe pământ şi să mănânce ţărână (vezi Mica 7:17).
Satan a posedat acest şarpe aşa cum demonii posedă oamenii
sau animalele, ca de pildă legiunea de demoni ce a fost în
porci (Matei 8:28-32).
Dar vedem că acest pasaj conţine o profeţie ce viza o
dușmănie, o luptă care se va finaliza cu zdrobirea capului
şarpelui. Această profeţie nu viza cum ar putea crede unii, că
un copil al lui Eva va fi muşcat de călâi, iar el îi va zdrobi
capul şarpelui (animalului)!? Nu! Scriptura se interpretează pe
sine, astfel un alt pasaj ne ajută să înţelegem înţelesul spiritual
din v.15!
5) Care este înţelesul spiritual al lui Geneza 3:15?
Dacă facem o observare corectă a textului, observăm că în
Geneza 3:15, face referire la patru personaje, după cum
urmează: 1.Şarpele, 2.Femeia, 3.Sămânţa şarpelui,
4.Sămânţa femeii.
Unele personaje sunt mai uşor de identificat, altele mai greu,
dar observăm din text, două tabere adverse:
I – Şarpele şi sămânţa Lui.
II – Femeia şi sămânţa ei.
Există pasaje în Biblie care sunt literale (Marcu 9:12) şi pasaje
cu un înţeles spiritual, care trebuie înţelese spiritual
(1Corinteni 2:11-14; 2Corinteni 3:6), sau simbolic prin
asemănări, prin parabole (Marcu 4:2).
Există pasaje unde se întrepătrund referiri la persoane sau
lucruri fizice, cu referiri la persoane sau lucruri spirituale! Un
astfel de pasaj este Ezechiel cap. 28, care vorbeşte de regele
Tirului, dar şi de regele din locurile cereşti al Tirului, adică de
62

Satan De unde ştim? Regele Tirului nu a fost niciodată
heruvim ocrotitor.
În mod asemănător, Geneza 3:14-19, se întrepătrund referirile
literale: şarpele (animalul), Eva, Adam, dar şi referirile
spirituale: Satan şi copiii lui, precum şi femeia cerească şi
sămânţa ei: Iesus şi creştinii!
În primul rând, să vedem cine este şarpele din v.15?
În Apocalipsa 12:9, găsim scris: „şarpele cel vechi, acela
care se numeşte Diavol şi Satan”.
Dacă am identificat şarpele din v.15, cine este atunci
sămânţa lui?
Ei sunt oamenii răi, copiii Diavolului (Ioan 8:41-47; Matei
23:29-33; 1Ioan 3:8-10). Aceştia au muşcat călcâiul seminţei
femeii pe Domnul Iesus, atunci când L-au dat la moarte ca să
fie răstignit (Ioan 19:6-16). Atunci copii diavolului s-au
bucurat (Ioan 16:20), iar copiii lui Dumnezeu s-au întristat
(comp. cu Matei 17:23).
Dar cine este femeia?
Unii spun că este omenirea în asamblu, alţii că este Eva, alţii
că este Maria, alţii că este Israelul, etc.
Biblia vorbeşte de o femeie spirituală în locurile cereşti care
este Ierusalimul de sus (Galateni 4:26-28), sau Ierusalimul
ceresc, cetatea lui Dumnezeu (Evrei 12:22,23).
Domnul Iesus provine de sus, astfel El vine pe pământ din cer
de la Tatăl (Ioan 16:28), mai precis din Ierusalimul ceresc,
despre care Pavel prin inspiraţie spune că este „mama
noastră” (Galateni 4:26). Iersusalimul de sus, sau ceresc cum
mai este numit, este compus din acel oraş cu temelii tari al
cărui constructor şi arhitect este Dumnezeu, şi putem găsi
descrierea lui în Apocalipsa cap. 21,22:1-4.
Dar cine este sămânţa femeii?
Sămânţa spirituală a acestei femei este Domnul Iesus (Galateni
3:16), care provine din cer (Ioan 3:31), dar şi fraţii lui, adică:
adunarea creştină (Galateni 3:28,29; 4:26,31), care are parte de
naşterea de sus – Ioan 3:3-5.
Domnul Iesus este cel ca va zdrobi capul şarpelui (1Corinteni
15:24-26). Astfel este clar că sămânţa femeii care omoară pe
Diavol este Iesus (Evrei 2:14), dar şi fraţii Lui (Romani
16:20), cu care Iesus este una! (Galateni 3:27-29).
În concluzie, personajele spirituale din Geneza 3:15 sunt:
femeia care este Ierusalimul de sus, sămânţa femeii care este
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Christos Iesus şi creştinii, şarpele care este Satan, iar sămânţa
şarpelui care sunt copii lui, adică oamenii răi.
6) Ce se va întâmpla cu pământul la venirea Domnului
Iesus Christos?
Chiar dacă unii cred că la venirea Domnului, pământul va
arde, totuşi Scriptura se referă la altceva în 2Petru 3:10-13,
unde conform cu o traducere corectă, după cele mai bune
manuscrise, se spune următoarele: „În ziua aceea cerurile
vor trece cu trosnet, corpurile cereşti vor fi distruse prin
ardere, iar pământul cu toate lucrările de pe el vor fi
dezvăluite” (2Petru 3:10, NTR, vezi şi traducerile: CLV,
NTC, NW).
Fraza: „În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet,
corpurile cereşti vor fi distruse prin ardere”, se referă că o
parte din al doilea cer (din cosmos) va fi distrus, când stele vor
cădea din cer şi puterile cerului vor fi clătinate (Matei 24:29;
Marcu 13:24-25; Apocalipsa 6:13-17).
Însă ce vrea să spună apostolul Petru când spune: „pământul
cu toate lucrările de pe el vor fi dezvăluite”? El vrea să
spună că oamenii și lucrurile făcute de ei, nesfinte, nu se vor
putea ascunde sau fugi de judecata și vederea lui Dumnezeu cu
scopul pedepsirii (2Petru 3:11,14).
Conform profeţiilor, pământul va fi judecat printr-un foarte
mare cutremur de pământ (Apocalipsa 6:12; Ieremia 4:24-28;
Ezechiel 38:20; Naum 1:5,6), iar oamenii şi lucrurile de pe
pământ prin: sabie, ploaie torenţială, pietre de grindină, foc,
pucioasă (Isaia 29:6; 30:30; Ezechiel 37:21,22). Oamenii nu
vor putea scăpa, nici în peşteri, în crăpăturile munţilor sau
printre stânci de mânia lui Dumnezeu şi a Mielului!
Domnul Iesus spune clar despre actualul pământ, că nu va fi
distrus la venirea Lui; ci, regenerat. În Matei 19:28, El spune:
„Adevărat vă spun că la reînnoirea tuturor lucrurilor,
când Fiul Omului va sta pe tronul slavei Sale, voi, cei care
M-aţi urmat, veţi sta, de asemenea, pe douăsprezece
tronuri şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui
Israel” (NTR, vezi şi CLV, GBV, NTC).
De asemenea, sunt multe profeţii care vorbesc de o
transformare a acestui pământ afectat de păcat, moarte, secetă,
boală, etc. într-un paradis (Isaia 11:1-10; 32:15-18; 35:1-7).
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7) Ce se va întâmpla cu pământul după mileniu?
Apostolul Ioan, este cel care a primit ultima revelaţie din
Scriptură, şi revelaţia despre mileniu în care Christos va domni cu
sfinţii (Apocalipsa 20:3-6). Iar conform ultimei dezvăluiri
primite de Ioan, cerul şi pământul acesta va fi nimicit şi va fi
înlocuit de un cer nou şi un pământ nou, la sfârşitul mileniului
după judecata finală (Apocalipsa 21:1-5).
Astfel, doar după mileniu, după ce Satan și îngerii lui vor fi
dezlegați, ei vor murdări din nou: cerul (atmosfera) şi pământul,
prin oamenii care se vor răzvrăti, de aceea cerul şi pământul fizic
nu va mai fi înnoit încă o dată (comp. cu Evrei 6:4-6); ci, va fi
distrus. În acest sens, există texte clare, vezi: Matei 5:18; 24:35;
Marcu 13:31; Luca 21:33; Psalm 102:26; Isaia 51:6; Evrei 1:1012; 2Petru 3:7; Apocalipsa 20:11.
Pământul actual atunci va fi înlocuit cu o nouă planetă, ce va
împlini scopul lui Dumnezeu (Apocalipsa 21:1), ea va dăinui
etern (Isaia 66:22).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Când şi pentru ce a fost creată planeta Pământ?
(2) Cum, unde, când, şi pentru ce a fost creat omul?
(3) Ce a ales prima pereche de oameni şi cu ce consecinţe?
(4) Care este înţelesul spiritual al profeţiei din Geneza 3:15?
(5) Ce se va întâmpla cu cerul și pământul la venirea
Domnului Iesus, dar după mia de ani?
PE DE ROST: Isaia 45:18.
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Capitolul 10 - Răscumpărarea prin
sacrificiul lui Iesus!
1) De ce a fost necesar ca Iesus să vină pe pământ?
Dumnezeu este iubire (1Ioan 4:8), însă El este şi drept
(Deuteronom 32:4), astfel oamenii nu puteau fi iertaţi, chiar
dacă Dumnezeu îi iubea, pentru că astfel s-ar fi călcat
dreptatea lui Dumnezeu, care cere pedeapsă pentru
neascultare, iar plata păcatului este moartea (Romani 6:23).
Nici un om de pe pământ nu era capabil să plătească un preţ de
răscumpărare corespunzător (comp. cu Psalm 49:7), deoarece
nimeni nu este perfect, fără păcat (Romani 3:9-23). Iar un om
păcătos nu putea fi pedepsit în locul nostru, căci el trebuia să
moară pentru propriile lui păcate. Doar un om 100% drept,
perfect, fără păcat putea să i-a păcatul nostru şi să fie pedepsit
cu mortea pentru ca noi să putem fi iertaţi de Dumnezeul
Creator!
Astfel păcatul lui Adam un om perfect, a fost răscumpărat prin
pedeapsă tot de un om perfect de Iesus. Prin urmare, fiindcă
cineva fără păcat a decis în mod deliberat să păcătuiască (Osea
6:7), chiar Adam întâiul născut al lui Dumnezeu de pe pământ,
legea lui Dumnezeu cerea ca pedeapsă: „viaţă pentru viaţă”,
(Exod 21:23)!
2) Ce a făcut Dumnezeu pentru a ne răscumpăra?
Astfel, Dumnezeu a trimis în lume pe întâiul născut din cer
(Coloseni 1:15), care era o imagine a lui Adam (Romani 5:14),
tot un om perfect, ca să fie pedepsit în locul lui Adam şi în
locul celor ieşiţi din el (Eva din coasta lui, şi a copiilor lui, din
sămânţa lui), fiind omorât în locul lor.
Era nevoie de un om perfect, numit: „cel din urmă Adam”
(1Corinteni 15:45), care să fie pedepsit în locul lui Adam, ca
să poată da o jertfă fără cusur, şi astfel să răscumpere
omenirea (Isaia 9:6; Romani 5:15-19).
Deoarece toţi mor în Adam (1Corinteni 15:22), păcatele
oamenilor făcute din imperfecţiune sunt un efect a păcatului
adamic (Romani 5:12). Prin preţul de răscumpărare, trebuia
răscumpărat atât păcatul lui Adam (Romani 5:12-16), cât şi
păcatele oamenilor, copiiilor lui Adam venite din slăbiciunea
moștenită de la Adam.
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Însă deoarece, păcatele omenirii vin şi din cauză că nu şi-au
păzit inima (comp. Proverbe 4:23 cu Marcu 7:21-23). Astfel,
oamenii au ajuns să păcătuiască cu bună ştiinţă, nu doar din
greşală, au păcătuit când puteau să se stăpânească (Geneza
4:7; Psalm 4:4; Isaia 1:16)!
Răscumpărarea Domnului Iesus, viza şi pedeapsa pentru
păcatele omenirii, făcute din lipsa lor de stăpânire de sine
(Ioan 1:29; 1Timotei 2:6; Evrei 9:28).
Fiul lui Dumnezeu Iesus Christos, s-a jertfit pentru omenire și
este singurul care a adus o salvare şi răscumpărare eternă
din păcat şi moarte de care pot beneficia toţi oamenii (Fapte
4:12; 1Timotei 2:5,6; 4.10; Tit 2:11; Evrei 9:12;).
Jertfa lui Iesus nu mai are nevoie de complectare,
perfecţionare, ajustare, ea are puterea să şteargă orice păcat,
fiind perfectă (Evrei 10:10,14; 1Petru 1:19); şi completă
(Ioan 1:29; Evrei 9:26).
3) Ce a însemnat preţul de răscumpărare?
Preţul de răscumpărare a însemnat: o viaţă integră, o viaţă de
suferinţe, umiliri, de dureri (Isaia 53:3; Matei 27:26-31), dar o
viaţă care s-a păstrat perfectă în ascultare faţă de Tatăl ceresc,
care să poată răscumpăra vinovăţia lui Adam, de care se
folosea și foloseşte Diavolul pentru a acuza şi a ţine omenirea
sub stăpânirea sa (Apocalipsa 12:9,10)!
O dată ce Domnul Iesus a fost nevinovat când a fost ucis (Ioan
12:31,32; 15:18-25), s-a anulat vina lui Adam prin care Satan
a câştigat stăpânirea asupra lumii (comp. Geneza 1:28 cu
Romani 6:16). O pedeapsă era stabilită pentru omenirea
păcătoasă, însă altcineva a luat această pedeapsă a lui Adam și
a copiilor lui: un om nevinovat: Iesus Fiul lui Dumnezeu!
Pricina de acuzaţie a Diavolului: vina lui Adam, a fost ştearsă
de nevinovăţia Mielului Iesus sacrificat, astfel s-a dus şi
motivul stăpânirii lui asupra oamenilor şi a planetei (comp. cu
Coloseni 1:13). Dacă ascultarea lui Adam de Satan a dus ca
acesta să câştige stăpânirea asupra oamenilor şi a planetei
(comp. Geneza 1:28; 3:1-13; cu Romani 6:16), ascultarea lui
Iesus de Dumnezeu, a dus ca acesta să câştige stăpânirea
asupra oamenilor şi a planetei (Filipeni 2:8-10).
Întegritatea Domnului Iesus, ascultarea lui perfectă până la
moarte, a fost pentru a aduce lui Dumnezeu, o jertfă fără cusur
(1Petru 1:19; Ioan 19:30,31).
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Astfel preţul de răscumpărare a inclus: moartea Sa pe cruce
(Filipeni 2:8), unde a purtat păcatul lui Adam, al Evei şi al
tuturor copiilor lui (Ioan 1:29; 1Timotei 2:6). Iesus a fost
pedepsit cu moartea în locul oamenilor păcătoşi. El a suferit
pedeapsa pentru toate păcatele oamenilor (Evrei 2:9;
2Corinteni 5:21).
Prin faptul că Dumnezeu L-a înviat din morţi, a arătat că
dreptatea Lui a fost satisfăcută, zdrobirea propriului Său Fiu,
L-a mulţumit pe Sfântul Dumnezeu, iar mânia Sa faţă de
oameni s-a potolit (Isaia 53:4,10; Fapte 2:32-36).
Preţul de răscumpărare a inclus: luarea tuturor efectelor
păcatului asupra Lui, astfel Iesus Christos a luat blestemul
legii, făcându-se blestem (Galateni 3:13); a fost făcut păcat
pentru noi, ca şi cum ar fi fost păcatul omenirii pedepsit de
Dumnezeu (2Corinteni 5:19-21); a fost părăsit de Dumnezeu
(Matei 27:46), deoarece păcatele omenirii erau luate de El şi
acestea fac un zid de despărţire între om şi Dumnezeu (Isaia
59:2).
El a luat toate bolile, durerile, neputinţele omenirii pe cruce
(Isaia 53:4-5; 1Petru 2:24), când a fost răstignit a fost atacat de
toate tipurile de spirite necurate ce sunt în spatele bolilor şi a
nelegiuirii oamenilor (Matei 8:14-17; Luca 13:11).
Acest moment final, când a fost părăsit de Dumnezeu,
deoarece toate păcatele şi implicit toate tipurile de spirite
necurate s-au năpustit asupra Lui, a fost momentul cel mai
crucial şi cel mai dureros de pe cruce, ducând în câteva
secunde la moartea Lui (Marcu 15:34-37).
4) Ce a răscumpărat Iesus prin jertfa Sa?
Omul este compus din spirit şi corp fizic de carne (Iacob
2:26).
Păcatul i-a afectat pe oameni în domeniu spiritual, devenind
carnali, egoişti, conduşi de carne (firea păcătoasă) şi de
demoni (1Corinteni 3:1; Tit 3:3; Coloseni 3:5; Efeseni 2:1-3)
şi în domeniul fizic ducându-i la boală, îmbătrânire, moarte
(Romani 5:12)!
Iesus Christos a răscumpărat prin moartea Sa, tot ceea ce a
pierdut Adam, adică: omul ca întreg!
Prin jertfa lui Iesus Christos, este sfinţit spiritul omului (omul
lăuntric), este regenerat, înnoit (2Corinteni 5:17; Tit 3:5;
Romani 8:16). Spiritul omului este sinonim cu inima (Evrei
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4:12; Psalm 51:10,17; Proverbe 17:22). Astfel, inima omului
este curăţită prin sângele Lui (Evrei 10:22; 1Petru 1:2).
Prin jertfa lui Christos, în prezent corpul omului poate fi
vindecat de boli (Matei 8:14-17), chiar îmbătrînirea poate fi
atenuată (Iov 33:24-26; Psalm 103:5), unii oameni au fost
înviaţi din morţi pe baza sacrificiului Domnului Iesus (Fapte
9:37-42).
Astfel, Domnul a răscumpărat omul ca întreg, nu doar partea
spirituală din om; ci şi partea fizică, adică corpul din carne
(Romani 8:23).
5) Ce a realizat jertfa Domnului Iesus?
Jertfa Sa a fost ispăşire, adică Iesus a suferit mânia îndreptăţită a
lui Dumnezeu ca noi să nu o suferim, El a substituit omenirea,
fiind pedepsit în locul ei (1Ioan 2:1,2; Isaia 53:3-5).
Prin moartea Sa, s-a pus capăt legii lui Moise, a vechiului
legământ (Coloseni 2:14; Efeseni 2:15); a pus capăt diferenţei
dintre iudei şi naţiuni (Efeseni 2:11-19; Fapte 15:9-11).
Prin moartea Sa, au fost nimicite lucrările Diavolului (1Ioan
3:8); adică prin smerenia Sa până la moarte (Filipeni 2:6-8), a
condamnat îngâmfarea Diavolului (Ezechiel 28:17), prin
moartea Sa, a nimicit frica de moarte (Evrei 2:14,15), prin care
Diavolul îi ţinea legaţi pe oameni. Domnul Iesus a câştigat la
învierea Sa, cheile morţii şi ale locuinţei morţilor, primind
Stâpânirea peste ele (Apocalipsa 1:18). El a fost ascultător până
la moarte El nu s-a iubit pe Sine (ca Diavolul), ci pe Tatăl mai
mult decât pe Sine (Efeseni 5:2). Prin moartea Sa, Domnul a
biruit înţelepciunea satanei, devenind înţelepciunea lui
Dumnezeu (1Corinteni 1:17-21).
Dar prin jertfa Sa, nu doar Satan şi aceste patru puteri ale sale
au fost biruite, ci chiar căpeteniile şi autorităţile au fost
dezarmate prin cruce, căci ele se foloseau de legea lui Moise şi
de călcarea legii, pentru a acuza oamenii, doar o dată legea fiind
ştearsă, ele au fost dezarmate (Coloseni 2:14,15; vezi şi
1Corinteni 15:56).
Domnul Iesus în calitate de Mare Preot, foloseşte sângele curs
la cruce pentru iertare (Evrei 9:22), astfel El s-a prezentat în
faţa lui Dumnezeu cu sângele Său, dovada jertfei Sale (Evrei
9:11-14,24), şi El a folosit sângele pentru a curăţi vasele
cereşti, adică pentru consacrarea în serviciul pentru Dumnezeu
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din templul ceresc, pentru a fi acceptate de Tatăl ceresc (Evrei
9:21-23), pentru a şterge păcatele (Efeseni 1:7).
El se foloseşte şi în prezent de sângele Său pentru spălarea de
păcate a oamenilor care se căiesc şi se botează (1Ioan 1:7; 5:68; Fapte 22:16). Sângele lui Iesus în formă spirituală fiind în
cer şi care lucrează prin Spiritul Cel Veşnic (Evrei 9:14;
1Petru 1:2) face această curăţire/sfinţire la nivel
spiritual/invizibil, deoarece Iesus este spirit (2Corinteni
3:17,18; 1Corinteni 15:45-48).
Astfel, prin jertfa Domnului Iesus Christos oamenii se pot
apropia de Sfântul Dumnezeu, pot fi împăcaţi cu Dumnezeu
(Romani 5:1; Coloseni 1:20); devenind copii ai Lui (Efeseni
2:16-18; Galateni 3:26). Prin sacrificiul Domnului Iesus s-a
deschis calea spre cer (Evrei 10:19-20).
Prin Jertfa Sa, Iesus ne-a cumpărat pentru Dumnezeu
(1Corinteni 6:19,20); pe cei ce cred în El prin jertfa Sa, El i-a
sfinţit (Evrei 10:10); i-a desăvârşit (Evrei 10:14).
Moartea şi învierea lui Iesus a făcut ca adunarea lui Christos să
primească o autoritate puternică asupra Diavolului şi îngerilor
lui, şi asupra oamenilor (Apocalipsa 1:5,6; Efeseni 2:6; 6:1117).
6) Care au fost schimburile de la cruce?
Domnul Iesus s-a sacrificat pentru toţi oamenii (1Timotei 2:46), dar beneficiează de foloasele jertfei doar cei ce cred în El
(Ioan 3:16,36).
Este ca şi cum, cineva le-a pus la toţi oamenii în contul lor la
bancă, o sumă imensă, dar le-a stabilit la toţi un timp ca să îşi
scoată bani, dar cei care nu îi scot în timpul stabilit pentru ei, îi
pierd!
Atfel toţi care în timpul hotărât de Dumnezeu (comp. cu Isaia
55:6), nu cred în Fiul, vor suferi pedeapsa veşnică (Ioan 3:1618,36).
În acest pargraf am făcut un tabel ale schimburilor lui Iesus cu
omenirea, schimburi de care beneficiază doar cei care devin
creştini, după cum urmează:
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Ce a făcut Iesus pentru toţi
A luat păcatul şi s-a făcut
păcat
pentru
oameni
(2Corinteni 5:21; 1Ioan 3:5).

Ce au primit cei ce cred în El
Ne-a dat dreptatea Lui, şi cei
care au crezut în El, au
devenit: „dreptatea care
vine de la Dumnezeu”
(Filipeni 3:9).
A luat vina oamenilor (Isaia Ne-a dat nevinovăţia Lui
53:12).
(Evrei 7:24-27).
A luat blestemul legii şi s-a Ne-a
dat
binecuvântare
făcut blestem (Galateni (Galateni 3:8,14).
3:13).
A acceptat suferinţa, a Ne-a dat vindecare, ca să fim
acceptat să fie rănit (Isaia vindecaţi prin rănile Lui
53:3-7).
(Isaia 53:5; 1Petru 2:24).
A luat bolile omenirii (Isaia Ca oamenii să aibă vindecare
53:4).
(Isaia 53:5; Matei 8:16,17).
Şi-a vărsat sângele (Evrei Ne-a dat spălare de păcate
9:22-28).
prin sângele Său (Efeseni 1:7;
1Ioan 1:7).
El s-a făcut sărac (Filipeni Ca tu să fi bogat spiritual
2:7,8)
(2Corinteni 8:9).
El a luat pedeapsa ta (Isaia Ca tu să ai pace cu Tatăl
53:4,5)
(Romani 5:1)
A acceptat să-şi dea viaţa Pentru a ne da nouă viaţă
(Isaia 53:7,8; Marcu 10:45).
veşnică (Ioan 6:33,54; 10:10).
7) Ce a făcut Iesus cu păcatele omenirii?
În ziua crucificării, adică în anul 30 d.Ch. vineri, în 14 nisan,
la ora 9 (ora 15, după ceasul noastru) – Matei 27:45-50, el a
murit, mortea Sa fiind verificată de un soldat roman care l-a
străpuns cu o suliță (Ioan 19:34), apoi Iosif din Arimateea s-a
dus la Pilat să ceară corpul neînsuflețit, și ajutat de Nicodim lau înmormântat (Ioan 19:38-42).
Însă Iesus ca spirit (1Petru 3:18,19), a continuat să existe,
chiar dacă din punct de vedere fizic a murit, dar din punct de
vedere spiritual, El a mers în locuinţa morţilor (Fapte 2:27).
Ce lucrare a făcut acolo?
El a fost în abis (Matei 12:40; Romani 10:6,7; Efeseni 4:9),
unde a dus păcatele noastre, această lucrare a fost prefigurată
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de porunca lui Dumnezeu pentru Aaron din ziua ispășirii lui
Israel!
În Levitic 16:7-34, este relatat lucrarea din ziua ispășirii:
Aaron trebuia să ia doi ţapi şi să-i pună înaintea lui Iehova,
înaintea intrării cortului întâlnirii, apoi să arunce sorţi pentru
cei doi ţapi: un sorţ pentru Iehova şi celălalt sorţ pentru Azazel
(țapul alungat). Cel pentru Iehova trebuia jertfit, iar cel pentru
Azazel, lui Aaron trebuia să-şi pună amândouă mâinile pe
capul ţapului celui viu şi să mărturisească peste el toate
păcatele fiilor lui Israel, şi să le pună pe capul ţapului şi să-l
trimită în pustiu, prin mâna unui om pregătit pentru aceasta. Şi
ţapul va purta asupra lui toate nelegiuirile lor într-un pământ
nelocuit; şi să dea drumul ţapului în pustiu. Astfel toate
păcatele lui Israel erau preluat de acest țap și duse într-o pustie
nelocuită, departe de oameni.
Această lucrare din ziua ispășirii pentru Israel a prefigurat pe
de o parte jertfirea lui Iesus de la cruce prin țapul sacrificat, și
alungarea lui Azazel, a prefigurat ducerea păcatelor omenirii
în abis, unde le-a abandonat!
Acolo nu locuiesc sufletele oamenilor; ci, doar demonii lui
Satan, acei demoni legaţi (Geneza 6:1-7; 2Petru 2:4; Iuda 1:6),
iar în viitor Satan (Apocalipsa 20:1-3).
Cu acea ocazie Iesus le-a predicat un mesaj de judecată, de
biruință prin cruce asupra demonilor (Coloseni 2:13-15), iar
apoi a lăsat acolo păcatele omenirii, la izvorul lor: Satan și
demonii!
Iar ulterior El s-a dus în „sânul lui Avraam” și a fost cu
sufletul tâlharului, în paradis (Luca 16:22-26; 23:42).
În viitor, Dumnezeu se va îndura din nou de Israel, atunci după
cuvintele profetului Mica 7:19, GBV 2001: “El va avea din
nou milă de noi, va călca sub picioare nelegiuirile noastre;
şi vei arunca toate păcatele lor în adâncurile mării”.
8) Cum a înviat Iesus şi ce a dovedit învierea Lui?
Domnul Iesus a înviat ca spirit, având un corp spiritual
(1Corinteni 15:45). Dar în diferite ocazii şi-a transformat
corpul spiritual în corp de carne pentru ca discipolii să-L vadă
şi să creadă în învierea Lui (Luca 24:13-31,36-40; Ioan 20:1929). Astfel, El este descris după înviere şi ca spirit (2Corinteni
3:17,18; 1Timotei 3:16; 1Corinteni 15:45) şi carne (Luca
24:39). El era după înviere: Dumnezeu (Ioan 20:28), deoarece
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a primit înapoi gloria de la început (Ioan 17:5) şi implicit
natura divină. Dar El a rămas şi om (Fapte 7:56), pentru a
putea fi un Mijlocitor şi mare Preot care să simtă alături de noi
care suntem oameni (1Timotei 2:5; Evrei 4:14-16).
Faptul că Dumnezeu l-a înviat din morţi a dovedit că: (1) Iesus
este Fiul lui Dumnezeu (Romani 1:4); (2) Că El a trăit o
viaţă umană fără păcat (1Petru 1:19), Dușmanul nu a avut
nimic în El (Ioan 14:30); (3) jertfa Lui a fost una fără cusur,
primită de Tatăl ca o jertfă de bun miros (Efeseni 5:2).
Învierea lui Christos, adevereşte că Dumnezeu a aprobat jertfa
Sa şi că El nu a putut fi ţinut în locuinţa morţilor (Fapte
2:27,31; 1Corinteni 15:1-5).
9) Ce realizează învierea Domnului?
Domnul Iesus nu doar a murit pentru noi, dar El a şi fost înviat
pentru noi! Deoarece El conform cu Romani 4:24-25, a înviat
pentru îndreptăţirea noastră!
El nu ne putea îndreptăți (declara drepți) pe noi credincioșii
Lui, dacă El însuși ar fi fost nedrept, dacă Dumnezeu nu L-ar
fi înviat! Dar prin faptul că Dumnezeu l-a înviat din morți, a
fost adeverit ca drept, tocmai pentru că El a fost ascultător
până la moarte (Fapte 2:24-31; Filipeni 2:8).
De aceea, pe baza dreptății Lui, adeverită de Tatăl prin
învierea Lui, creştinii sunt declaraţi drepţi, dreptatea Lui
este atribuită celor ce cred în El (Romani 3:21-26).
Apoi pe baza învierii Lui, noi ne naştem din nou (1Petru
1:3,4), fără învierea Lui nu ar fi fost posibilă învierea
noastră în apa botezului (Romani 6:4-5; Coloseni 2:12), căci
pe baza învierii Lui, facem cererea către Dumnezeu prin botez
pentru a fi înviaţi sau renăscuţi (1Petru 3:21).
În concluzie: învierea Domnului ne dă dreptul să fim
declarați drepți, și ne dă dreptul să înviem cu El în botez!
10) Cum foloseşte Domnul jertfa și sângele Său vărsat,
după înălţarea la cer?
Iesus Christos, nu doar a murit şi a înviat pentru noi, dar El s-a
înălţat după 40 de zile la cer, la dreapta lui Dumnezeu, de unde
servește ca Mijlocitor şi Mare preot pentru noi (Fapte 1:3-11,
2:32-35; Evrei 10:11-13; 1Timotei 2:5; Evrei 5:5-10; 7:24-28).
În primul rând, fiind pedepsit un nevinovat în locul omenirii
păcătoase, Iesus care a fost nevinovat (drept) a câștigat dreptul
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de a folosi, sângele Său curat, curs pe nedrept (Ioan 15:20-25),
prin care îi curăţeşte de păcate pe cei păcătoși care se căiesc,
cred şi se botează (Efeseni 1:7; Evrei 10:14,22; 1Petru 1:2,3;
1Ion 1:7).
Apoi El mijloceşte pentru noi, și se folosește de sângele Lui și
pentru păcatele de după botez, ca să ne curețe de păcate, fiind
un Mare Preot, plin de milă (Evrei 2:17-18; 4:14-16; 1Ioan
2:1,2).
Tot pe baza jertfei Sale, prin care ne-a răscumpărat pentru El,
Iesus se coboară prin Spiritul Sfânt şi locuieşte în creştini, şi
se manifestă prin ei (Ioan 14:15-19; Coloseni 3:11; vezi şi
Galateni 1:15-16; Galateni 2:20).
11) Cum va folosi în viitor Iesus preţul de răcumpărare?
Domnul a răscumpărat omul ca întreg, nu doar partea
spirituală din om; ci, şi partea fizică, adică corpul din carne
(Romani 8:23). Astfel, atunci când El va veni, însuşi corpul
imperfect al creştinilor va fi transformat într-un corp ceresc,
spiritual, perfect (1Corinteni 15:50-54; Romani 8:11).
Prin răscumpărarea omului, chiar şi natura (creaţia), va
fi restabilită, deoarece păcatul omului a dus la blestemul
asupra ei (Geneza 3:17-18), iar restabilirea omului şi
glorificarea fiilor lui Dumnezeu la venirea lui Iesus, va duce la
restabilirea şi înnoirea pământului, a plantelor şi a animalelor,
a primirii eliberării de durerile naşterii şi de stricăciune
(Romani 8:17-23; Isaia 11:1-9; 65:17-25).
Astfel în cerul nou şi pe pământul nou, bolile, bătrâneţea şi
moartea nu vor mai exista (Apocalipsa 21:1-5; 2Petru 3:13).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) De ce a fost necesar ca Domnul Iesus să vină pe pământ?
(2) Ce a însemnat preţul de răscumpărare?
(3) Ce a răscumpărat Iesus prin jertfa Sa?
(4) Ce a realizat Iesus Christos prin jertfa Sa?
(5) Care au fost schimburile de la cruce?
(6) Ce a făcut Iesus cu păcatele omenirii?
(7) Ce realizează învierea Domnului?
(8) Cum foloseşte Domnul jertfa și sângele Său vărsat, după
înălţarea la cer?
(9) Cum va folosi în viitor Iesus preţul de răcumpărare?
PE DE ROST: 1Timotei 2:5,6.
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Capitolul 11 - Iertarea, salvarea,
îndreptăţirea omului
1) Cum este legea și cu ce scop a fost dată?
Legea este sfântă deorece provine de la un Dumnezeu sfânt –
Iosua 25:19; Levitic 20:26.
Legea dată de Iehova prin Moise conţine peste 600 de porunci,
și a fost dată cu scopul sfinții poporului Israel (Levitic 20:7,8),
și pentru a arăta nevoia de salvare (Psalmul 49:7-9).
Legea Lui dată prin Iesus Christos, conţine peste 100 de
porunci și a fost dată pentru a umbla ca și Iesus, după ce prin
har am fost salvați (1Ioan 2:5,6; Efeseni 2:8-10; Tit 3:5-8).
2) Cum este omul raportat la legea lui Dumnezeu?
Biblia afirmă următoarele despre oameni: „Deci ce? Venim
noi înainte? Nu, nicidecum! Pentru că am acuzat deja şi pe
iudei şi pe greci; ca fiind toţi sub păcat, după cum a fost
scris: nu este drept nici unu. Nu este nici unu: pricepând,
nu este nici unu: căutând pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut,
toţi laolaltă sunt netrebnici; nu este cel făcând bunătate,
nu este măcar unu…deoarece toţi au păcătuit, şi sunt
lipsiţi de gloria lui Dumnezeu” (Romani 3:9-12,23, SCC).
Sfânta Scriptură îl descrie pe om ca fiind: păcătos, nelegiuit,
nedrept, viclean (Romani 3:9-12; 8:7; 1Petru 3:18)! Datorită
acesti stări a omenirii, omul este duşman cu Dumnezeu, prin
gândirea lui carnală, ne-sfântă, prin prietenia lui cu lumea
condusă de Satan, omul este dușman cu Dumnezeu (Iacob 4:4;
Romani 8:7)!
Omul îşi închipuie că anumite fapte, ce i se par lui bune, ar
putea câştiga aprobarea lui Dumnezeu!?! Însă omul este
întunecat la minte, el nu poate deosebi binele de rău, în măsura
cerută de Dumnezeu (Efeseni 4:17-19). Omul este mort în
greşeli şi în păcate, condus de pofte, de draci, de prinţul
aerului de Satan (Efeseni 2:1-3), prin urmare omul nu are
putere să facă binele (Romani 7:13-24).
Apoi omul prin natura lui, se naşte corupt, în Iov 14:4;
15:14,16, se precizează: „Cum ar putea să iasă dintr-o fiinţă
necurată un om curat ? Nici unul măcar!…cu cât mai
puţin fiinţă urâcioasă şi coruptă-omul, care bea nelegiuirea
ca apa!” Astfel omul este o fiinţă coruptă, deoarece a moştenit
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natura păcătoasă de la părinţi noştri: Adam şi Eva, dar si mai
mult decât atât, omul putea de multe ori sa se stăpânească, dar
a dat curs păcatului, arătând cât de nelegiuit este! – comp. cu
Geneza 3:6-8.
Dumnezeu prin Cuvântul Lui, îţi declară pe faţă că păcatele
tale au creat o despărţitură între tine, o fiinţă păcătoasă, şi
Dumnezeu care este sfânt şi neprihănit. Păcatul, ca o prăpastie
te desparte de Dumnezeul luminii, gloriei şi al dreptăţii (Isaia
6:3; 59:2; Deuteronom 32:4; 1Ioan 1:5)!
Poate crezi că termeni ca: păcătos, necurat, corupt, duşman cu
Dumnezeu, sunt o exagerare pentru a caracteriza natura
umană, dar Biblia nu minte!
De asemenea, gândeşte-te la faptele şi atitudinile pe care ea, le
descrie ca fiind păcat, după cum urmează: uciderea, adulterul,
curvia, minciuna, furtul, înşelăciunea, lăcomia de bani,
zgârcenia, mânia, vorbirea injurioasă, invidia, certurile,
vrăjitoria, beţia, petreceri dezmăţate, etc., toate acestea sunt
păcate de moarte. (1Corinteni 6:9-10; Galateni 5:19-21;
Romani 1:29-32)! Este vreun om care să nu fi făcut nici unul
din aceste păcate? Iar dacă a făcut cel puţin unul, atunci a
încălcat toată legea, căci este scris: „Căci, cine va păzi toată
legea, şi va greşi într-o singură poruncă, se face vinovat de
toate” (Iacob 2:10).
3) Ce a făcut Dumnezeu pentru salvarea oamenirii?
Având în vedere situaţia fără ieşire a omenirii, care era moartă
în păcate, fiind în întuneric (Efeseni 2:1-3; 3:17-19), pe care o
aştepta moartea veşnică (Romani 6:23), şi având în vedere că
omul nu se putea răscumpăra pe sine sau pe aproapele, nimeni
nu putea să plătească o viaţă perfectă ca preţ de răscumpărare
(comp. cu 1Petru 1:18-19).
Dumnezeu a trimis pe singurul Lui Fiu, ca să plătească preţul
de răscumpărare, un preţ atât de mare! (comp. cu Evrei 2:3).
Dumnezeu a dat tot ce avea mai scump pentru noi (1Petru
1:18-19).
De ce Dumnezeu nu a iertat pur şi simplu păcatul lui Adam şi
al oamenilor? Deoarece atunci Dumnezeu ar fi fost nedrept!
Dacă călcarea legii lui Dumnezeu ar rămâne nepedepsită,
atunci nu ar mai exista justiţie! Dumnezeu este judecătorul
întregului pământ (Isaia 33:22), tronul Său se bazează pe
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dreptate (Psalm 89:14), călcarea legii, cere pedeapsă! Adam,
Eva şi copii lor au călcat legea divină!
Consecinţele păcatului au fost: în primul rând: despărţirea de
Dumnezeu, Tatăl ceresc, care nu poate fi prieten sau în
legătură cu cei nelegiuiţi (Isaia 59:1,2).
În al doilea rând, omul şi-a pierdut natura perfectă, sfântă şi
prin păcat a primit o natură păcătoasă, înclinată spre rău
(Geneza 6:5).
În al treilea rând: intrarea sub stăpânirea Satanei (Romani
6:16; 1Ioan 5:19), și în al patrulea rând: moartea, căci plata
păcatului este moartea (Romani 6:23).
Dumnezeu care este întruchiparea dragostei, iubind creatura
mâinii Lui, a trecut la acţiune, în primul rând, El le-a dat
oamenilor, rânduiala jertfelor (Geneza 3:21; 4:3-5), prin care
păcatul era acoperit sau ispăşit provizoriu (animalul fiind
pedepsit în locul omului), până când urma să vină jertfa
perfectă a lui Iesus, ce va răscumpăra păcatul definitiv (Evrei
9:13,14,21; 10:1-14; Ioan 1:29).
Mai târziu Dumnezeu a instituit un sistem de închinare, un
cort, cu preoţi, jertfe, după modelul ceresc, s-a dat o lege ce
conţinea 613 porunci, tocmai pentru a-i conştientiza pe om de
păcătoşenia lui şi de nevoie unui salvator (Romani 7:7,12-14;
Evrei 9:1-15).
Apoi Dumnezeu l-a însărcinat pe Solomon să construiască un
templu, o casă a lui Dumnezeu (1Regi cap. 6-8; 2Cronici cap.
3-7), unde se aduceau jertfe pentru vină, pentru păcat, de
mulţumire, jertfe de toate tipurile potrivit legii lui Moise
(Levitic cap. 1-7).
În final, Dumnezeu l-a trimis pe Însuşi Fiul Său, pe pământ
pentru a plăti preţul de răscumpărare pentru noi oamenii
(Marcu 10:45; 1Timotei 2:5-6). Dumnezeu prin jertfa
Domnului Iesus a rezolvat toate aceste probleme ale omenirii,
pe care omul nu le putea soluţiona!
4) Ce este harul lui Dumnezeu?
Oamenii sunt potrivnici lui Dumnezeu şi legii Lui, carnea
(natura păcătoasă) nu vrea şi nici nu poate să se supune legii
divine (Romani 8:7), astfel ei nu merită viaţa veşnică în
comuniune cu Dumnezeu! – Romani 3:11-23!
Dar cu toate acestea Dumnezeu îi iubeşte şi doreşte salvarea şi
restabilirea lor! – Ioan 3:16; Romani 5:6-10.
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Astfel deoarece oamenii nu se puteau auto-salva, Dumnezeu a
găsit modul prin care toţi oamenii să poată fi: iertaţi, salvaţi,
îndreptăţiţi, şi anume nu prin faptele lor; ci, prin harul lui
Dumnezeu exprimat prin jertfa lui Iesus Christos (Luca 3:6;
1Timotei 2:4-6).
Cuvântul „har” din limba română, aşa cum apare el în Biblie,
vine din grecescul: „kharis” care înseamnă: graţie, favoare
sau bunătate ne-meritată şi se referă la a primi ceva fără să
meriţi, fără să o obţii prin eforturi sau realizări proprii, se
mai poate referi la graţiere sau iertare ne-meritată.
Iar în ebraică este cuvântul: „heşed”, care este tradus prin:
bunătate, bunăvoinţă, favoare (Estera 2:9,17; 2Samuel 2:5;
9:1,3; Psalm 25:6,7). Un pasaj biblic care evidenţiază ce este
harul, este cel din Romani 6:23, unde se spune: „Fiindcă plata
[opsonia] păcatului este moartea, dar darul harului
[kharisma] lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Hristos
Iesus”. Astfel plata în greacă: „opsonia”, înseamnă
literalmente: soldă, acest cuvânt se folosea la salariul regulat
pe care îl primeau soldaţii, în contrast cu „kharisma”, care era
un dar primit prin bunăvoinţă nu pe baza de merite, ca atunci
când un soldat primeşte ca primă, o sumă suplimentară ce
depinde în întregime de favoarea (harul) regelui.
5) Ce ilustrări ale Domnului ne ajută să înțelegem: harul?
Pentru a înţelege şi mai bine harul vom apela la două ilustrări
pe care le-a dat Domnul Iesus. Prima care este şi foarte scurtă
însă exprimă bine harul, apare în Luca 7:41,42, unde se spune:
„Erau doi datornici ai unui cămătar: unul, datora cinci
sute de dinari; iar celălalt, cincizeci. Dar neavând ei să
restituie, i-a iertat pe amândoi…”. Observăm din această
pildă, dispoziţia cămătarului care îl reprezintă pe Dumnezeu,
de a ierta, fără ca datornicii să fi făcut ceva pentru a merita
această iertare. Datornicii doar au recunoscut neputinţa lor de
a-şi plăti datoriile, au fost iertaţi prin har!
O altă parabolă care reliefează bine harul lui Dumnezeu, este
cea despre „fiul risipitor”, consemnată în Luca 15:11-32, aici
se relatează despre un fiu care a cerut de la tatăl său, partea sa
de moştenire, iar după ce a primit-o, a plecat într-o ţară
îndepărtată unde a risipit toată moştenirea câştigată cu trudă de
tatăl său, trăind în destrăbălare. După aceea a început să ducă
lipsă şi a fost pus într-o poziţie dezonorantă de porcar pentru
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a-şi câştiga existenţa. Văzând starea lui umilitoare şi de
sărăcie, căci suferea de foame, dorind să se sature cu mâncarea
ce o mâncau porcii şi-a venit în fire, dându-şi seama de păcatul
lui, şi s-a gândit să se întoarcă la tatăl lui. Cu siguranţă din
cauza ruşinii făcute tatălui său şi a risipirii averii lui, cât şi
pentru că a dispreţuit privilegiu şi poziţia din casa tatălui şi a
desconsiderat educaţia pe care a primit-o, fiul risipitor nu
merita să mai fie reprimit!
Cu toate acestea tatăl l-a primit cu toată iubirea, ba chiar l-a
aşteptat întâmpinându-l cu dragoste, îmbrăţişându-l şi
acoperindu-l cu sărutări. Ba mai mult, i-a dat îmbrăcăminte şi
încălţăminte scumpă, a dat un ospăţ în cinstea reîntoarcerii lui,
arătând astfel că-l primeşte nu ca sclav; ci, cu toate drepturile
de mai înainte de fiu. Acesta este harul, să iubeşti pe cineva
care în mod natural nu merită să fie iubit, să ierţi pe cineva
care nu poate să-şi răscumpere greşeala prin contra servicii.
6) Care învățătură religioasă, omenească este falsă?
Învățătura prezentă în general în mintea multor oameni, este că
oamenii vor fi iertaţi după câte fapte bune fac, astfel dacă fac
mai multe fapte bune decât rele, vor primi viaţa veşnică, iar
dacă dimpotrivă au făcut mai multe fapte rele decât bune vor
merge în pierzare veşnică! Din punct de vedere al Evangheliei
și al Noului Legământ această învățătură este falsă!
De ce este falsă? Deoarece 1) „Căci, cine va păzi toată legea,
şi va greşi într-o singură poruncă, se face vinovat de toate”
(Iacob 2:10); 2) Viaţa veşnică se dă în dar, nu pe baza
meritelor obţinute de faptele noastre; ci, prin harul lui Iesus
(Romani 6:23; Efeseni 2:8,9).
7) Ce este iertarea, cum şi când se obţine?
Iertarea lui Dumnezeu este o ştergere completă a păcatelor
(Isaia 44:22) şi fără părere de rău (Psalm 85:2; Romani 11:29;
2Corinteni 7:10). Dumnezeu pe baza jertfei lui Iesus, nu-şi va
mai aduce aminte de păcatele celor iertaţi (Evrei 8:12).
Deoarece Dumnezeu a pedepsit pe Domnul Iesus cu moartea
în locul celor iertaţi, aceştia nu vor mai fi pedepsiţi cu
pedeapsa veşnică, şi chiar dacă sunt pedepsiţi pe pământ,
pedeapsa are doar rolul corectiv, de îndreptare, nu ispăşitor
(Evrei 12:5-11).
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Astfel atunci când Dumnezeu îi priveşte pe creştini, El îi vede
nevinovaţi, deoarece altcineva a luat păcatele lor asupra Lui şi
a primit pedeapsa pentru ele, astfel ei primesc în schimba
haina dreptăţii lui Iesus (2Corinteni 5:21; Apocalipsa 7:14;
Isaia 61:10). Ei fiind spălaţi în sângele Mielului, Tatăl îi vede:
fără păcat, perfecţi, sfinţi, fără pată (1Corinteni 1:30; 6:11;
Evrei 10:10,14). Chiar când greşesc şi Tatăl îi vede din nou cu
o pată, ei repede apelează la sângele lui Iesus, care a fost
vărsat nu doar pentru omenire în general chiar şi pentru
creştini, Domnul a purtat chiar păcatele creştinilor pe care
aceştia le-au comis după ce au devenit fraţi cu El (1Ioan 1:8-9;
2:1-2).
Iniţial iertarea se obţine în botezul în apă, un botez făcut la
maturitate, după ce omul şi-a însuşit Cuvântul lui Christos, iar
îmboldit de acesta, s-a căit de toate păcatele, a crezut din inimă
în Domnul Iesus, L-a chemat ca Domn și Salvator în rugăciune
(Romani 10:9-13; Fapte 5:31), şi primind Spiritul Sfânt în
botez, care lucrează împreună cu sângele lui Iesus: curăţirea
(1Petru 1:2).
Apoi, ori de câte ori păcătuiesc, ei apelează la Dumnezeu prin
Iesus Christos, şi îşi mărturisesc păcatele şi se lasă de ele
pentru a primi îndurare şi spălarea de acel păcat prin sângele
Domnului Iesus (Proverbe 28:13; Efeseni 1:7; 1Ioan 1:9).
8) Ce realizează salvarea?
Unii oameni se întreabă: Salvat de ce, de unde, de cine?
În primul rând, credinciosul este iertat, apoi este salvat din
întuneric, din moarte spirituală, din regatul celui rău şi
transferat în Regatul lui Christos (Efeseni 2:1-6; Coloseni
1:13), salvat dintr-un mod de viaţă, deşert de vieţuire
(1Petru 1:18-19), din această lume, din această epocă
(Galateni 1:4; Ioan 15:19).
Astfel, din dușman cu Dumnezeu (Iacob 4:4) şi copil al
Diavolului (1Ioan 3:8-10) şi servitor al Lui, credinciosul a
devenit: copil al lui Dumnezeu (Romani 8:14-17), frate cu
Iesus (Evrei 2:11), şi a primit pace şi intrare liberă în relaţia cu
Dumnezeu prin Iesus (Evrei 4:16; 10:19-22; Romani 5:1).
9) La cine dă Dumnezeu salvarea prin Christos?
Salvarea este un rod al iertării, fiind iertaţi suntem de fapt
salvaţi de mânia lui Dumnezeu (Ioan 3:36; 1Tesaloniceni
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1:10)! Fiind iertaţi de păcate, aceasta duce implicit la salvare
din puterea întunericului (Fapte 26:17,18).
Dumnezeu oferă la toţi oamenii salvarea, prin har (Efeseni
2:8,9), El le oferă la toţi darul vieţii veşnice (Romani 5:15-19;
1Timotei 4:10; Tit 2:11), însă nu toţi îl acceptă.
Este ca şi cum, un tată le pune la TOŢI din familie hrană în
cămara de alimente pentru menţinerea vieţii, dar unii aleg să
nu deschidă cămara de alimente ca să obţină hrana vieţii, alţii
aleg să deschidă cămara şi să se hrănească spre binele lor şi
spre satisfacţia tatălui lor!
În mod asemănător, salvarea prin har prin jertfa lui Christos
este pentru oricine, este pentru toţi (Romani 5:18; 1Timotei
2:4-6; Fapte 10:43; Ioan 3:15), dar nu toţi o vor apuca, pentru
că a primi acest dar, implică a te smeri şi a recunoaşte că eşti
păcătos şi că nu te poţi salva prin faptele tale sau prin
religiozitatea ta; ci, că ai nevoie de un Salvator!
10) Ce pași trebuie făcuți pentru a intra pe tărâmul
salvării și a darului vieții veșnice?
Viața veșnică este un dar oferit prin har (Romani 6:23), dar El
se dă în Christos, nu în afara lui Iesus, doar în El este viața
(1Ioan 5:10,11). Astfel pentru a intra pe terenul vieţii veşnice,
este necesară: auzirea Evangheliei (Efeseni 1:13); căinţa
sinceră față de Dumnezeu, pentru că Spiritul te-a convins prin
Cuvânt că ești păcătos (Fapte 2:38; 3:19; Ioan 16:8), credinţa
din inimă în Domnul Iesus Christos (Ioan 3:16-21,36), a
deveni discipol al Domnului însușindu-ți poruncile și
împlinindu-le (Matei 28:19,20; Ioan 4:1); prin a te lepăda de
tine însuși, a lua crucea și a-l urma pe Mielul lui Dumnezeu
(Matei 16:24).
Apoi înainte de scufundare: faci o rugăciune adresată lui Iesus,
prin care mărturisești public că Iesus Christos este Domn
(Romani 10:9,10; Fapte 22:16), apoi: botezul în apă în Numele
Domnului Iesus, unde ne unim cu El şi primim iertarea
păcatelor (Fapte 22:16; Romani 6:3-5), în final la ieșirea din
apă: rugăciunea la Tatăl (Luca 3:21) pentru înfiere (Romani
8:15,16).
Iar primirea harului, are ca efect o viaţă de sfinţenie şi fapte
bune. Astfel, omul face fapte bune pentru că este salvat nu
pentru a obţine salvarea (Efeseni 2:8-10; Tit 3:5-8).
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11) Din ce perspective vorbeşte Biblia de salvare?
Putem vorbi de salvare din trei perspective: trecut, prezent, şi
viitor.
În trecut, când am crezut şi ne-am botezat am fost salvaţi
(2Timotei 1:9; Tit 3:5).
În prezent trebuie să ducem la capăt salvarea, să rămânem în
salvare, rămânând în Christos (Filipeni 2:12; Matei 10:22;
24:13; 1Corinteni 15:2).
Iar în viitor vom fi salvaţi definitiv şi complet, prin o salvare
de mânia lui Dumnezeu, din ziua de mânie (Romani 5:9;
1Tesaloniceni 4:9), când corpurile noastre vor fi glorificate
şi vor deveni perfecte şi nemuritoare (1Petru 1:9,13;
1Corinteni 5:5; 15:51-55). Atunci nu va mai exista natura
păcătoasă în noi, ca să ne mai facă să păcătuim, atunci nu va fi
decât natura cerească (Filipeni 3:21).
Trebuie precizat că salvarea iniţială pe care am primit-o în
botezul în apă, se poate pierde dacă nu rămânem în Christos
(Ioan 15:5,6; Evrei 3:12-14; 6:4-6; 10:26-29; 2Petru 2:20-22).
Doar la salvarea completă, când corpurile noastre vor fi
glorificate, salvarea nu se va mai putea pierde, atunci vom fi
nemuritori (Romani 2:7; Apocalipsa 20:6).
12) Ce este îndreptăţirea, când şi cum se obţine ea?
Oamenii lui Dumnezeu din vechiul legământ, au fost socotiţi
drepţi datorită ascultării lor de legea lui Dumnezeu (Geneza 6:9;
Ezechiel 3:20; 18:26; Matei 1:19; Luca 18:14; Galateni 3:10-12;
2Petru 2:8). Fără însă a înţelege, că ei duceau o viaţă perfectă şi
total lipsită de păcat, deoarece toţi oamenii au păcătuit, şi nu
este nici unul drept prin faptele lui, în sensul absolut al
cuvântului (Romani 3:10,23).
Însă dreptatea lor era complectată de jertfele de animale care au
acoperit anumite păcate ale lor, însă în general, ei se străduiau
să împlinească legea lui Dumnezeu (Levitic cap.4,5; Psalmul
119:131).
Termenul: „îndreptăţire” (Romani 3:21), în greacă:
„dikaiosyne”, are sensul de: dreptate, integritate, puritate, dar şi
sensul de îndreptăţire sau justificare. Acest termen este folosit şi
în domeniu juridic pentru a declara pe cineva drept sau
nevinovat la un proces la tribunal.
Toţi oamenii sunt vinovaţi, sunt nedrepţi, nimeni nu poate
împlini pe deplin legea lui Dumnezeu ca să poată să-şi câştige
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statutul de drept în faţa lui Dumnezeu prin faptele lui (Romani
3:10)!
Doar Domnul Iesus a împlinit pe deplin legea, a fost drept în
modul deplin (Matei 5:17; Ioan 8:46), şi fiind pedepsit în locul
oamenilor, El câştigat o îndreptăţire pentru toţi oamenii
(Romani 5:16,18).
Domnul Iesus a luat vinovăţia noastră şi ne-a dăruit nevinovăţia
Lui, a luat păcatul nostru şi ne-a dăruit dreptatea Lui, prin
schimbul de la cruce (Isaia 53:4,5,8,11,12), când am fost
substituiţi cu El, pedeapsa ce trebuia să o primim noi a primit-o
El (Isaia 53:4,5), iar Dumnezeu este satisfăcut în justiţia Lui de
această jertfă (Isaia 53:10; 2Corinteni 5:18-21).
Prin urmare, când Dumnezeu Tatăl, se uită la noi, îl vede pe
dreptul Iesus Christos, iar când s-a uitat la El pe cruce, ne-a
văzut pe noi şi păcatul nostru. Iesus a devenir atunci: blestem şi
păcat (2Corinteni 5:21; Galateni 3:13), şi părăsit de Dumnezeu
din cauza păcatelor noastre pe care El le-a purtat pe cruce
(Matei 27:46).
Dar nu toţi oamenii vor fi îndreptăţiţi, adică declaraţi drepţi în
faţa Tatălui ceresc; ci, doar cei care: cred în Iesus Christos
(Fapte 13:39; Romani 3:20-26), mărturisesc cu gura lor pe
Iesus ca Domn, înainte de botez (Romani 10:9,10; Fapte 22:16;
1Timotei 6:13), și imediat după ieșirea din apă sunt îndreptățiți,
sau declarați drepți (1Corinteni 6:11; Romani 5:9), după ce au
fost iertați și salvați (Coloseni 2:12,13), și după ce au fost
plasați în Christos (1Corinteni 12:13), și astfel ei sunt
îndreptățiți în Christos (Galateni 2:17), declarați drepți de
Dumnezeu.
13) La ce fel de viaţă trebuie să ducă îndreptăţirea prin
credinţă?
Această îndreptățire, sau dreptate declarativă, primită în dar,
fără vreun merit din partea noastră; ci dăruită nou prin credință
pe baza dreptății lui Iesus, care a fost credincios până la moarte
(Filipeni 2:6-8), ar trebui să ne îndemne din recunoștință: la
ascultare, la umblarea în faptele bune pregătite de Dumnezeu
(Efeseni 2:8-10; Tit 3:5-8).
Astfel creştinul primește și statutul de drept prin mortea și
învierea Domnului (Romani 4:24,25), dar și puterea de a fi
drepți prin puterea Spiritului Sfânt (Romani 14:17; 1Petru 4:11;
Fapte 1:8).
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Chiar dacă faptele nu salvează şi nu îndreptăţesc oamenii pentru
a primi: viaţa veşnică, însă ele sunt rodul normal al îndreptăţirii
primite, și vor constitui criteriul pentru primirea răsplăţii şi a
poziţiei în Regatul Domnului Iesus (2Corinteni 5:10; Luca
19:11-26).
Conform Bibliei, dreptatea credinciosului manifestată prin fapte
(lucrări) bune, va constitui baza la judecata pentru primirea
răsplăţii şi a poziţiei din Regatul lui Dumnezeu (Matei 25:1930; Luca 19:13-26; 2Corinteni 5:10). Această dreptate prin
fapte, nu are de a face cu judecata pentru viaţă sau moarte (Ioan
5:24), viaţa veşnică, fiind un dar (Romani 6:23; Efeseni 2:8,9).
14) Cum să păstrezi salvarea şi să o duci la capăt?
Salvarea te-a legat de un Salvator viu care te ajută, şi te
transformă prin Spiritul Sfânt în mod progresiv spre
perfecţiune (Filipeni 1:6,10,11).
Astfel dacă ai murit faţă de păcat, carne şi lume, cu ocazia
botezului în apă, tu ai nevoie ca zilnic să te socoteşti mort faţă
de păcat şi viu faţă de Dumnezeu (Romani 6:11)!
Unii nu au reușit să se păstreze morți față de păcat și vii față
de Dumnezeu! Astfel au revenit mădularele din omul cel
vechi, aceștia au primit sfatul să: de-a morții mădularele din
ei, ca Christos să fie totul în ei, să nu mai rămână nici un
mădular păcătos (Coloseni 3:5-11), numai așa Christos va trăi
în tine (Galateni 2:20), și vei ajunge să fi perfect (Matei 5:48).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Cum este omul, dar ce a făcut Dumnezeu pentru salvarea
omului şi de ce?
(2) Ce este harul lui Dumnezeu?
(3) Ce este iertarea de păcate?
(4) Ce realizează salvarea şi cum poţi păstra salvarea?
(5) Ce este îndreptăţirea şi la ce fel de viaţă conduce ea?
(6) Cum poţi obţine și păstra: iertarea, salvarea, îndreptăţirea?
PE DE ROST: 1Corinteni 1:30.
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Capitolul 12 - Naşterea din
Dumnezeu, înfierea şi botezul în
Spirit Sfânt
1) De ce este nevoie de naşterea din Dumnezeu?
Atunci când Adam a fost creat, el avea un corp de carne
(Geneza 2:7) şi un spirit (1Corinteni 2:11), un spirit neîntinat,
în comuniune cu Dumnezeu; această legătură spirituală cu
Dumnezeu era cea care îl lumina, călăuzea (Iov 32:8; Proverbe
20:27), iar omul vedea binele şi răul din perspectiva lui
Dumnezeu (comp. cu Ioan 17:3; 1Ioan 1:5-7).
Atunci când el a păcătuit călcând pe urmele lui Satan, omul a
fost legat de Satan şi de stăpânirea lui, şi a început să vadă
binele şi răul din perspectiva lui: mândră şi egoistă (Geneza
3:5; Ezechiel 28:2,17; Ioan 14:30). Omul a avut în continuare
în el, propriul său spirit, dar acesta a fost separat de Dumnezeu
(comp. cu Isaia 59:2), el a pierdut legătura cu Dumnezeu şi cu
lumina divină.
Păcatul a afectat spiritul şi corpul omului, astfel omul a ajuns
să trăiască despărţit de lumina lui Dumnezeu, în întuneric,
devenind orb spiritual (2Petru 1:9), cu mintea întunecată
(Efeseni 4:17,18), sub conducerea lui Satan şi sub puterea
demonilor care îl târăşte pe om tot mai mult în păcat (Efeseni
2:1-3; 1Ioan 5:19; 2Corinteni 4:4).
Iar din punct de vedere fizic, omul a ajuns să se
îmbolnăvească, să îmbătrânească şi să moară (comp. cu Isaia
33:24; Iov 33:24,25; vezi: Romani 6:23).
Naşterea din Dumnezeu are rolul de a restabili legătura
spirituală a omului cu Dumnezeu!
Iar la venirea Domnului Iesus, când are loc: învierea şi
transformarea celor ce vor fi în viaţă atunci, acea lucrare de
schimbare a corpului muritor într-unul nemuritor, are rolul de
a restabili pe om şi din punct de vedere fizic (1Corinteni
15:50-54).
2) Cum are loc naşterea de sus şi ce este ea?
Omul prin naşterea fizică a moştenit păcatul şi sclavia
spirituală a celui rău. Prin auzirea Evangheliei, el este luminat
de Cuvântul lui Dumnezeu şi Spiritul Sfânt (Romani 8:5-9;
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Efeseni 4:17-24; 5:8-21), şi astfel îşi dă seama, de faptul că el
a trăit o viaţă fără Dumnezeu, în păcat, în sclavia Satanei, în
întuneric (Efeseni 2:1,2,12).
Apoi omul îndemnat de Evanghelie, prin Spiritul Sfânt se
căieşte adânc de păcate, îşi pune încrederea în Christos în ce
priveşte obţinerea iertării de păcate, nu în forme religioase
inventate de oameni sau în faptele lui (2Timotei 1:9)!
Iar doar după ce omul a devenit discipol al lui Christos, prin
faptul că calcă pe urmele lui Christos (1Ioan 2:3-6; 1Petru
2:21), atunci acel discipol este dus la apă, unde el cheamă
Numele Domnului spre salvare (Fapte 22:16), şi prin acea
rugăciune Îl recunoaşte pe Iesus ca Domn şi Stăpân, apoi el
este scufundat în Numele lui Iesus pentru iertarea păcatelor
(Fapte 2:38; Romani 10:9,10).
Atunci are loc naşterea de sus, fiind prezent: Spiritul lui
Christos în apă, omul este născut din apă şi Spirit (Iona 3:5), şi
curăţit, spălat şi sfinţit de sângele lui Iesus (1Corinteni 1:30;
6:11), primind spălarea de păcatele pe care deja le-a comis
(Fapte 22:16), are loc o regenerare a omul lăuntric (Tit 3:5), o
rupere a legăturilor cu Satan (Fapte 26:18), şi circumcizia
cărnii, o dezbrăcare de carnea păcătoasă (Romani 6:6;
Coloseni 2:11,12), și are loc o înviere cu Christos (Coloseni
2:12), o îmbrăcare cu Christos (Galateni 3:27).
Astfel omul devine o făptură nouă în Christos (2Corinteni
5:17), un om nou (Efeseni 4:24), care a fost: luminat (Evrei
6:4,5), iertat, salvat, îndreptăţit.
3) Când a început lucrarea naşterii de sus?
Domnul Iesus a inaugurat lucrarea naşteri din nou, deoarece
Biblia spune în Romani 8:29, SCC: „Pentru că, pe care i-a
cunoscut dinainte, i-a şi rânduit să fie conform imaginii
Fiului Său; pentru a fi El un întâi-născut între mulţi fraţi”.
Iată, Christos este „un întâi-născut”, la ce se referă această
expresie, la primul dintr-o familie, la primul din familia lui
Dumnezeu, căci El este „un întâi-născut între mulţi fraţi”.
Textul nu se referă la cel întâi născut dintre morţi (primul
înviat la nemurire – Coloseni 1:18; Fapte 13:30-33), nici la
întâi născut din creaţie (primul născut sau adus în existenţă din
creaturile lui Dumnezeu – Coloseni 1:15); ci, se referă la
naşterea Lui de sus, ca să fie: „un întâi-născut între mulţi
fraţi”, adică să fie primul născut din familia cu mai mulţi fraţi.
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Această naştere a avut loc cu ocazia botezului în apă de la
Iordan (Matei 3:16,17, SCC), atunci Dumnezeu Tatăl a
declarat despre El: „Iată! Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în
care am bună plăcere”!
4) Cum mai este numită: nașterea din Dumnezeu?
Naşterea din Dumnezeu (1Ioan 3:9); mai este numită şi:
nastere de sus (Ioan 3:3), naştere din nou (1Petru 1:3,23),
naşterea din Spirit (Ioan 3:8), naştere în Christos (1Corinteni
4:15), naşterea din apă şi Spirit (Ioan 3:5), adăparea din
Spiritul (1Corinteni 12:13); baia renaşterii şi înnoirea
(regenerarea) Spiritului Sfânt (Tit 3:5), luminare (Evrei 6:4).
Spiritul Sfânt, pe lângă lucrarea naşterii de sus, lucrează mai
multe lucrări care sunt asociate naşterii din nou, lucrări care
totdeauna au loc împreună cu naşterea de sus, în botezul în
apă, având ca efect, transformarea unui om din fiu al Satanei,
în copil al lui Dumnezeu.
5) Ce alte lucrări ale Spiritului lui Dumnezeu au loc
imediat după botez, fiind asociate cu nașterea din nou?
Aceste lucrări au loc după naşterea de sus imediat (Ioan 3:3-5),
şi anume: înfierea și ungerea cu Spirit Sfânt!
Conform Bibliei, cei care s-au născut ca fii sunt înfiaţi! În
Galateni 4:6,7, SCC, se spune: „Dar, pentru că sunteţi fii,
Dumnezeu a trimis Spiritul Fiului Său în inimile noastre,
strigând: Abba! Tată! Astfel, nu mai eşti sclav, ci fiu; dar,
dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin Dumnezeu”.
În primul rând, observăm că fiilor lui Dumnezeu născuţi din
El, Dumnezeu le trimite Spiritul Fiului Său, care strigă: Tată.
Astfel, li se toarnă dragostea lui Dumnezeu prin Spiritul în
inimile lor (Romani 5:5).
De ce Dumnezeu după ce naşte fii, îi mai înfiază?
Deoarece, înfierea sau adopţiunea, este o mărturie publică şi
dublă a Spiritului Sfânt şi a spiritului nostru, că nu mai suntem
sclavi ai Satanei; ci, am devenit fii ai lui Dumnezeu şi
moştenitori împreună cu Christos (Romani 8:15-17).
Dacă naşterea din nou este o lucrare lăuntrică, în om, înfierea
ne duce să strigăm cu voce tare cuvintele: „Tată”, este ca un
certificat exterior, care atestă că un om este fiu al lui
Dumnezeu! – Romani 8:15-17.

87

Această lucrare are un corespondent fizic, un bebeluş nou
născut după ce iese din mama sa, pentru a se vedea dacă
respiraţia lui este normală, este lovit peste fund, iar bebeluşul
strigă.
În mod asemănător, strigătul: „Tată”, este la fel de spontat şi
natural ca strigătul bebeluşului, este strigătul nostru de la
rugăciunea de după botez, adevereşte că suntem copii ai lui
Dumnezeu. Înfierea are loc imediat după naşterea de sus, aşa
cum strigătul unui bebeluş, are loc imediat după naşterea lui
din pântecele mamei!
Urmează ungerea cu Spiritul ce aduce bucurie (2Corinteni
1:21; Evrei 1:9), care are rolul: rânduirii ca rege alături de
Iesus (2Samuel 2:4; comp. Psalm 2; cu Fapte 4:27; şi Psalm
45:6-7; cu Evrei 1:8-9), ca preot alături de marele preot (comp.
Exod 40:15 cu Evrei 5:4-10; 1Petru 2:9; Apocalipsa 1.5,6), şi
primirea cunoştinţei profetice (1Ioan 2:20,27), în serviciul
profetului Iesus Christos (comp. cu 1Regi 19:16, cu Luca
4:18-19; 24:19); şi implicit primirii autorităţii în aceste lucrări
(Luca 4:18; Fapte 10:38).
În concluzie, prima dată credinciosul este născut şi înfiat ca fiu
de Dumnezeu, apoi este rânduit ca rege, preot şi primeşte
ungerea profetică!
6) Ce este botezul în Spirit Sfânt?
Primii discipoli au avut Spiritul Sfânt, fiind născuţi de sus
(Matei 10:20; Ioan 3:26-29,36; 4:1-2), dar Acesta urma să vină
peste discipoli, printr-o manifestare nouă pentru ei, printr-un
dar nou şi anume: darul vorbirii în alte limbi (Fapte 2:1-4).
Expresia „botezaţi în Spirit Sfânt”, (SCC), în diferite forme
ale sale, nu apare decât în 7 pasaje Biblice după cum urmează:
Matei 3:11; Marcu 1:8; Luca 3:16; Ioan 1:33; Fapte 1:4,5;
11:15-17.
Aceste pasaje fac referire la două evenimente istorice:
Penticosta, botezul în Spirit a celor doisprezece apostoli
adunați la 50 de zile după înviere lui Iesus (Fapte 2:1-4); şi
botezul în Spirit din casa lui Corneliu (Fapte 10:44-48; 11:16).
Din aceste versete reiese că botezul în Spiritul Sfânt, este
botezul (scufundarea – afundarea) în care Domnul Iesus
Christos este Botezătorul, sau Cel ce botează pe credincios
(Luca 3:16; Ioan 1:33); substanţa în care eşti cufundat este
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Spiritul Sfânt (Fapte 1:5; 2:2-4); iar persoanele botezate sunt
cei care cred în Iesus.
După cum scufundarea în apă, duce la primirea darului vieţii
veşnice (Romani 6:4,23), scufundarea în Spirit, duce la
primirea unui dar al Spiritului: vorbirea în alte limbi (Fapte
11:15-17).
Conform Scripturilor, întreg poporul Israel trebuia să se
căiască de călcările de lege a vechiului legământ şi să
primească botezul în apă a lui Ioan Botezătorul (Luca
1:17,77). Din cauză că unii au zădărnicit planul lui Dumnezeu
(Luca 7:29,30), Domnul Iesus urma să boteze Israelul în Spirit
şi foc (Luca 3:17,18), adică pe unii: cei credincioși, botezaţi de
Ioan, Domnul avea să-i boteze în Spirit (Fapte 1:5), iar pe alţii
din Israel care nu s-au căit, şi nu au acceptat botezul lui Ioan,
urmau să sufere pedeapsa lui Dumnezeu în foc (Matei 3:12).
Conform cuvintelor lui Ioan Botezătorul rostite prin călăuzire
divină, botezul în Spirit Sfânt era pentru cei botezaţi în apă de
el, cu care el de fapt vorbeşte, şi pe care în final îi numeşte:
„grâu” (Matei 3:5-12; Marcu 1:4-8). Iar botezul în foc era
pentru pleava care va arde (Matei 3:11,12).
Astfel, botezul în Spirit, este un botez pentru poporul lui
Dumnezeu care-l aştepta pe Mesia (Luca 3:15,16), în mod
normal poporul pregătit prin lucrarea lui Ioan Botezătorul
(Luca 1:17), trebuia să experimenteze botezul în Spirit, însă
doar unii dintre discipolii lui Ioan, care ulterior au devenit
discipoli ai lui Iesus, au experimentat botezul în Spirit Sfânt
(Ioan 1:29-40; Fapte 1:5-8; 2:1-4).
Însă, acest botez este pentru toţi oamenii din orice naţiune,
care se căiesc, în oricât de mare număr (Fapte 2:38,39).
7) Cum mai este numit: botezul în Spirit?
Botezul cu Spirit Sfânt, mai este numit şi: turnare a Spiritului
(Fapte 2:33); primirea Spiritului Sfânt (Fapte 8:15); căderea
Spiritului (Fapte 11:15); umplere cu Spiritul Sfânt (Fapte 2:4);
darul Sfântului Spirit (Fapte 2:38; 10:45; 11:17); mărturia lui
Dumnezeu prin Spiritul (Fapte 15:8); sigilare (Efeseni 1:13,14,
Evrei 6:5; Fapte 1:8).
Acesta poate să aibă loc fie înainte de botezul creştin în apă
(Fapte 10:47), sau după botezul în apă (Fapte 8:14-16; 19:5,6),
dar neapărat după auzirea evangheliei adevărului şi după
credinţa în Domnul Iesus Christos, numai atunci poate avea
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loc: sigilarea cu Spiritul Sfânt (2Corinteni 1:22; Efeseni
1:13; 4:31; Efeseni 4:30).
Sigilarea sau pecetluirea, este o arvună (avans) a moştenirii
cereşti (Efeseni 1:13,14), astfel guşti în mod anticipat din darul
ceresc, din puterea epocii viitoare (Evrei 6:4), acest acont, sau
această monstră, ne dă certitudinea că exită şi răsplata
întreagă, locul nostru din cer, pe care îl vom primi ulterior.
În plus, prin sigilare (botezul în spirit), primim: putere de sus
de ai fi martori ai lui Iesus (Luca 24:49; Fapte 1:8).
8) Cum se manifestă botezul în Spirit Sfânt?
Botezul în Spirit Sfânt promis de Domnul Iesus (Fapte 1:5), şi
care s-a împlinit în ziua Penticostei (Fapte 2:1-4), este descris
de Petru ca fiind primirea darului Sfântului Spirit (Fapte 2:38;
vezi şi 10:45,46; 11:17), este vorba de darul vorbirii în alte
limbi, limbi necunoscute de vorbitor, dar pe care le vorbeşte
Spiritul Sfânt prin gura omului (Fapte 2:4-11).
În Fapte 2:1-4, cei doisprezece adunaţi în ziua cinzecimii au
vorbit TOŢI în limbi, nu doar unii, iar alţii să aibă alte
manifestări. Pe lângă vorbirea în alte limbi, coborârea
Spiritului în această lucrare nouă, a fost însoţită şi de alte
manifestări suplimentare față de darul limbilor, după cum
urmează: un sunet ca vâjâitul unui vânt şi limbi de foc pe
capul celor prezenţi (comp. Fapte 2:4 cu 2:38).
În Fapte 8:12-18, samaritenii au crezut şi au fost botezaţi în
apă în Numele lui Iesus. Ei cu ocazia botezului în apă, au
primit Spiritul Sfânt ca renaştere (Ioan 3:5; Tit 3:5), ca sfinţire
(1Corinteni 6:11; Evrei 10:22), însă nu L-au primit ca lucrare a
botezului în Spirit! Însă când au venit apostolii Petru şi Ioan,
prin rugăciunile lor şi punerea mâinilor lor, s-a coborât darul
Spiritului Sfânt peste cei botezați în apă chiar dacă textul nu
menționează limbiile, primirea Spiritului și în cazul lor a fost
primirea acestui dar (Ioan 7:38).
În Fapte 10:44-48, cei din casa lui Corneliu, primesc botezul
în Spirit Sfânt promis de Domnul (Fapte 11:15,16), și astfel
primesc darul Spiritului Sfânt (Fapte 10:45; 11:17), fiindcă şi
ei au vorbit în alte limbi, care este manifestarea vizibilă că au
fost botezaţi în Spirit!
În Fapte 19:1-6, discipolii lui Ioan Botezătorul, au fost
întrebaţi dacă au primit Spiritul Sfânt ca botez în Spirit, atunci
când au crezut în Iesus (comp. cu Efeseni 1:13,14)? Ei au
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răspuns că nu au auzit de Spiritul Sfânt! Atunci Pavel i-a
întrebat cu ce botez au fost botezaţi? Ei i-au răspuns că au doar
botezul lui Ioan, un botez al căinţei, faţă de călcările legii lui
Moise (Marcu 1:4,5; Luca 1:16,77).
Atunci apostolul i-a botezat în apă, în Numele lui Iesus, ei au
primit Spiritul ca renaştere (comp. cu Ioan 3:5), apoi Pavel şi-a
pus mâinile peste ei pentru botezul în Spirit, şi ei au vorbit în
limbi şi au profeţit. Şi la aceştia botezul în Spirit (sigilarea) a
implicat primirea darului limbilor, chiar dacă această revărsare
de Spirit Sfânt, a adus şi un alt dar în plus: profeţia.
Astfel, în toate cazurile relatate în cartea „Fapte”, cei botezaţi
în Spirit, au vorbit în alte limbi după cum au fost conduşi de
Spiritul Sfânt! În nici un caz, botezul în Spirit nu a însemnat la
unii o manifestare fără limbi!
7) Care este rolul botezului în Spirit şi cum îl putem primi?
Rolul botezului în Spirit Sfânt este umplerea cu Spiritul, şi
primirea darului vorbirii în alte limbi (Fapte 2:4), când eşti
sigilat şi primeşti arvuna, prin care guşti anticipat din puterea
Regatului ceresc, şi te îmbraci cu putere de sus (Luca 24:49;
Fapte 1:8).
Exercitarea darului limbilor, duce la zidirea spiritului omului
(1Corinteni 14:4); la rugăciunea prin Spiritul ce zideşte
credinţa (Efeseni 6:18; Iuda 1:20,21), la a mijloci după voința
lui Dumnezeu, chiar când noi nu ştim ce să ne rugăm (Romani
8:26,27); şi poate conduce la împlinirea sfatului: „Rugaţi-vă
neîncetat” (1Tesaloniceni 5:17, SCC). Numai cu spiritul te
poţi ruga neîncetat nu cu mintea! Iar când te rogi în limbi,
mintea este fără rod adică nu este participantă la actul
rugăciunii (1Corinteni 14:14-15).
Botezul în Spirit se poate primi prin: rugăciunea cu credinţă
pentru dar, sau prin perseverenţa în rugăciune ca mod de viaţă
(Marcu 11:24; Luca 11:9-13); ascultarea de Dumnezeu (Fapte
5:32); ascultarea evangheliei (Fapte 10:34-48); rugăciunea cu
punerea mâinilor a lucrătorilor (Fapte 8:17; 19:6).
Cei care nu se silesc să îndeplinească aceste condiţii, ei nu
doresc să primească promisiunea Tatălui (Fapte 1:4,5), nu
doresc darul Spiritului Sfânt care este pentru toţi (Fapte
2:38,39), nu doresc să se umple cu Spiritul Sfânt (Fapte 2:4),
nu vreau să devină martori ai lui Iesus (Luca 24:49; Fapte 1:8),
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nu-L doresc pe Iesus ca Botezător (Matei 3:11). Ne întrebăm
atunci, dacă ei vor ajunge în cer?
Nu, doar “grâul” ajunge în hambarul ceresc (Matei 13:36-43),
şi acesta este botezat de Domnul în Spirit (Luca 3:16,17), este
sigilat pentru ziua răscumpărării (Efeseni 4:31). Astfel doar cei
ce au gustat în mod anticipat din darul ceresc, şi din puterea
epocii viitoare (Evrei 6:4), vor ajunge în cer!
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Ce este naşterea din apă şi Spirit?
(2) Ce alte lucrări ale Spiritului lui Dumnezeu au loc cu ocazia
botezului în apă?
(3) Ce este botezul în Spirit şi cum se manifestă?
(4) Care este rostul botezului în Spirit, și cum putem să-l
primim?
PE DE ROST: Ioan 3:5.
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Capitolul 13 - Adunarea lui
Dumnezeu
1) Cine a fost adunarea lui Dumnezeu înainte de Christos?
Din toate timpurile, poporul lui Dumnezeu se aduna pentru
închinare, părtăşie şi învăţătură, fie ca popor dintr-o localitate
sau ca popor în întregime. Astfel, în poporul Israel era obiceiul
acesta să se adune cu toți cu ocazia unor sărbători importante
pentru a se închina lui Iehova Dumnezeu şi a asculta citirea şi
ascultarea legii (Exod 34:23; Levitic cap. 23; Neemia cap. 8).
Centrul închinării era în jurul cortului întâlnirii, mai târziu la
templul din Ierusalim (Exod 30:36; 33:7; Fapte 7:44; 1Regi
cap. 6; Psalm 5:7; 27:4).
Cu timpul, evreii au început să construiască în fiecare
localitate: sinagogi! Cuvântul: sinagogă, provine de la un
cuvânt grecesc: „synagein” care înseamnă: „a reuni”, sau
„strângere într-un loc”. În ebraică: „bet kneset”: casă de
adunare. Și aceste clădiri pentru închinare, învățare, au existat
şi în vremea lui Iesus atât în Israel (Luca 4:15,44) cât şi în alte
centre evreieşti din diasporă (Fapte 9:2; 13:5). Acestea erau
locuri de întrunire, unde evreii se rugau şi ascultau Cuvântul
lui Dumnezeu citit şi explicat.
Termenul din ebraică pentru adunare (Exod 16:22; 34:31;
Levitic 4:15; 8:5; 10:17; Numeri 20:6), cu referire la
„adunarea lui Israel”, este: ,,gahal” sau „edhah”, care
înseamnă: ,,a chema împreună”, şi este tradus în Septuaginta
cu ,,ekklesia” iar Bibliile noastre cu „adunare”.
Totuşi el nu se referă în toate cazurile la adunarea lui Israel
(Geneza 28:3; 49:6; Psalm 26:5), el se poate referi, chiar la o
adunare de sfinţi îngeri (Psalm 89:5-7).
2) Face parte adunarea lui Israel, din adunarea lui
Christos?
Adunarea pe care Christos a zidit-o, a fost o formă nouă de
închinare (Ioan 4:20-24), neînţeleasă clar de sfinţii din vechiul
legământ (Efeseni 3:1-7).
Casa zidită de Moise (poporul iudeu) şi casa zidită de Christos
(adunarea creştină) sunt două case diferite (Evrei 3:1-6), şi nu
două camere în aceeaşi casă.

93

Israelul a fost o adunare, dar nu în sensul noului legământ, din
următoarele motive: Adunarea creştină s-a fondat pe piatra de
temelie care este Christos (1Petru 2:6-8), şi pe apostoli
(Efeseni 2:20), în frunte cu apostolul Petru (Matei 16:18).
Scripturile creştine fac o diferenţă între iudei (Israel) şi
adunare (vezi 1Corinteni 10:32).
Domnul Iesus nu a fost cap (conducător) peste Israel, ci Moise
(Evrei 3:2-6), şi nici nu este conducător peste Israel nici în
prezent, căci aceştia încă nu îl acceptă ca Fiu al lui Dumnezeu.
Evreii ca popor nu formau corpul lui Iesus, căci discipolii au
devenit corpul Lui, mireasa Lui când au crezut şi s-au botezat
în apă (Ioan 3:28,29; 15:1-4; 16:27; 1Corinteni 12:12-30).
Adunarea creştină este sub incidenţa Noului Legământ (Evrei
8:6-13), cei din vechime erau sub alte legăminte, sub
legământul cu Avraam (Geneza 17:1-14); iar mai târziu sub
incidenţa legământului cu Israel prin Moise (Exod 24:1-8).
3) Când a venit în existenţă adunarea lui Christos?
Piatra principală de temelie a adunării a fost pusă când Ioan L-a
botezat pe Iesus în Iordan, şi astfel Iesus a devenit piatra de
temelie a adunării, fiind născut din apă şi Spirit (Marcu 1:9;
1Corinteni 3:11; Efeseni 2:20). Cel întâi născut din mulţi fraţi
(Romani 8:29). Apoi, în Evanghelia după Ioan capitolul 1, Îl
vedem pe Domnul Iesus Christos adăugând alte pietre (Efeseni
2:20; Apocalipsa 22:14).
Cu siguranţă că toţi aceştia nu au rămas la botezul lui Ioan; ci, sau botezat şi în Numele lui Iesus, cu botezul noului legământ,
spre a fi discipoli ai lui Iesus, înainte de a boteza pe alţii
discipoli ai Domnului Iesus (Ioan 3:22-30; 4:1,2).
Apoi, ei au fost îndemnaţi de Domnul prin cuvintele: „rămâneţi
în Mine”, acest îndemn era inutil dacă ei nu erau în El, nu erau
corpul Lui! Apoi Domnul îi descrie pe discipoli, ca fiind
mlădiţele din butucul de vie care era Însuşi Domnul Iesus, chiar
înainte de Penticostă (Ioan 15:1-10), ca fiind fraţii Lui (Matei
12:48-50; Marcu 3:35), iar fraţii lui Iesus sunt mădulare din
corpul Lui (Evrei 2:11), mădulare ce se nasc în botez (1Corinteni
12:12,13).
Acest grup loial de disipoli botezaţi, a constituit prima adunare
de pe faţa pământului, ei fiind numiţi: mireasa lui Christos (Ioan
3:22,29), la începutul serviciului pământesc al lui Iesus!
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4) Care este sensul cuvântului ekklesia?
Termenul grecesc pe care scriitorii Bibliei îl folosesc este
,,ekklesia”, acest cuvânt înseamnă: „a aduna din”, şi se referă
la cei chemaţi din lume, pentru a-L urma pe Domnul Iesus şi a
se aduna în jurul Lui (Matei 16:18,24; 18:20).
Termenul „ekklesia”, în antichitate, la greci, avea înţelesul de
„adunare”, şi se referă la adunarea de justiţie legală din
oraşele-stat democratice greceşti (Fapte 19:39). Adică grecii
care erau cetăţeni într-un oraş, se conduceau prin democraţie,
şi astfel se adunau pentru a discuta anumite probleme şi de a
stabili pe baza majorităţii o decizie în legătură cu anumite
chestiuni sau probleme din oraşul lor.
Dar termenul este aplicat prin adaptare şi la o întrunire
dezorganizată (Fapte 19:32,41), ideea de bază rămâne aceea de
adunare. De asemenea, termenul ekklesia, mai este folosit în
Fapte 7:38, referindu-se la adunarea lui Israel (din vechime).
Termenul „biserică”, provine din cuvântul vechi românesc
„băsearecă”, care provine din numele „basilica”, pe care
creştinii apostaţi din sec IV d.Ch. l-au dat caselor lor de
închinare construite în stilul bazilicilor romane; care erau (la
romani) nişte edificii publice mari şi impunătoare, având
interiorul împărţit prin şiruri de coloane, în trei sau în cinci
părţi şi în care se făceau judecăţi şi unde neguţători tratau
despre afacerile lor.
Traducerea corectă a expresiei: „ekklesia” este: ,,adunare”
(cum apare în traducerile: CLV, SCC, etc.) şi nu biserică sau
congregaţie.
5) Ce este adunarea creştină?
Adunarea creştină este un grup de oameni, născuţi din
Dumnezeu (1Corinteni 12:12,13,27; Efeseni 1:22,23), care
sunt fraţi cu Iesus (Evrei 2:10-12). Adunarea este un organism
spiritual viu, este corpul Domnului Iesus, iar El este Capul ei
(Coloseni 1:18).
Adunare creştină se separă de tot ce este: necurat, fals sau
lumesc (2Corinteni 6:14-18), şi ea este ceva diferit de un cult,
o asociaţie, organizaţie, prin însăşi natura ei: cerească,
adunarea fiind plasată în cele cerești (Efeseni 2:6), ea nu are
nevoie de aprobare de la oameni pentru a funcționa (Matei
22:21; Galateni 1:10)!
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Iar prin învăţătura ei (1Petru 2:2-4; 3:15), şi prin viaţa ei sfântă
trăită în Domnul (1Petru 2.21; 2Petru 3:11,14), ei se supun
doar lui Christos, nu oamenilor.
Astfel, adunarea fiind un organism viu, subordonat lui
Christos şi autorităţii rânduite de El (1Corinteni 12:12-30;
Coloseni 1:18; 2:8-23; 1Petru 2:5-10) ea diferă de orice cult,
asociaţie religioasă, de orice fundaţie, organizaţie, care sunt
lucrări omeneşti supuse oamenilor şi care vor pieri cu lumea
aceasta (comp. cu Isaia 2:17-22).
În contrast, adunarea lui Christos care este corpul Lui, este
veşnică, ca şi Capul şi Domnul ei (Evrei 5:9; 12:22-29).
Domnul Iesus este prezent în ea, acolo unde doi sau trei se
adună pentru Numele Lui, El o hrăneşte şi o îngrijeşte cu drag
(Matei 18:20; Efeseni 5:25-27), dar nici un cult, asociaţie,
fundaţie sau organizaţie nu poate avea harul acesta, căci
Christos este Cap doar al corpului Său şi nu şi altor grupuri
religioase, El este Salvatorul corpului (Efeseni 5:23), şi nu
Salvatorul corpului plus alte grupuri!
Iubite cititor, faci tu parte din corpul Lui? Eşti tu mădular în
corpul lui Christos? Ai fost adăugat de Domnul în adunarea Sa
(Fapte 2:47)?
6) Cum este numită şi descrisă adunarea?
Adunarea creştină este numită în Sfintele Scripturi astfel:
adunarea lui Dumnezeu (1Corinteni 1:2), adunarea lui Christos
(Romani 16:16; vezi şi Matei 16:18), adunarea care este în
Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Iesus Christos (1Tesaloniceni
1:1), adunarea lui Dumnezeu în Christos Iesus (1Tesaloniceni
2:14), adunarea sfinţilor (1Corinteni 14:33).
Adunarea, este descrisă ca fiind: un lampadar ce luminează
(Apocalipsa 1:20), templul lui Dumnezeu şi al Spiritului Sfânt
(1Corinteni 3:16; 2Corinteni 6:16), o locuinţă a lui Dumnezeu
prin Spiritul (Efeseni 2:22), casa lui Dumnezeu, cât şi stâlpul
şi susţinerea adevărului (1Timotei 3:15). Ea este o casă
spirituală (1Petru 2:5), căci acei credincioşi au devenit pietre
vii în construcţia adunării şi au ca temelie şi piatră din capul
unghiului pe Iesus Christos (1Petru 2:3-10), dar ea mai este
zidită pe şi pe temelia apostolilor şi a profeţilor (Efeseni 2:20).
7) În câte forme exisă adunarea?
Adunarea creştină are două sensuri după cum urmează:
96

Adunarea mondială a creştinilor, adică a tuturor creştinilor
care sunt pe pământ la un moment dat şi formează: corpul lui
Christos de pe tot pământul (Coloseni 1:18; Efeseni 1:20-23;
5:27-29).
Adunarea locală, adică adunarea care există într-o localitate
(1Corinteni 11:18; 14:19,28). Aceste adunări au fost numite în
Biblie după numele localităţii, exemple: adunarea din Antiohia
(Fapte 13:1), sau adunarea din Corint (1Corinteni 1:2); etc.
Chiar dacă într-o localitate mai mare, din anumite motive se
adună pe grupe, și nu toți la un loc, însă toate grupele dintr-o
localitate, fac parte din aceiaşi adunare, chiar dacă ei se
închină în locaţii diferite, dar ei spiritual sunt una (1Corinteni
1:2,10; Efeseni 4:4-6), căci există doar o singură conducere a
adunării pe localitate (Filipeni 1:1)!
În Scripturi, nu există adunări sublocale; ci, cea mai mică
expresie a corpului lui Christos este adunarea locală, care îi
cuprinde pe toţi creştinii dintr-o localitate (comp. cu
Apocalipsa cap. 2,3)!
8) Cui aparţine Adunarea şi care sunt principiile de
organizare?
Adunarea îi aparţine lui Dumnezeu (Fapte 20:28; 1Petru 5:2;
Fapte 4:24 GBV 1989, n.s.). Dumnezeu i-a încredinţat şi l-a
numit pe Christos cap al adunării (Efeseni 1:22). El o conduce
în mod activ şi o inspectează (Apocalipsa 1:16,20; 2:23).
Domnul Iesus prin Spiritul Sfânt (Ioan 15:13; Fapte 13:1-3;
16:6,7) şi prin oamenii rânduiţi de El (Efeseni 4:7-13), o
conduce şi o dirijează, ca adunarea să ajungă în final, să fie,
fără zbârcitură, fără defect, curată şi fără pată (Efeseni
5:26,27).
Principiile de bază ale funcţionării corpului lui Christos le
găsim în Scripturile Creştine (citeşte de exemplu: 1Corinteni
cap. 14), Domnul îşi ghidează adunarea prin călăuzirea
Spiritului Sfânt (Fapte 15:28; 16:6-10), şi prin fraţii rânduiţi să
conducă (Fapte 15:22,23; 1Tesaloniceni 4:12; Evrei 13:17).
9) Care sunt serviciile din adunarea creştină?
În Noul Legământ, toţi creştinii sunt preoţi, ei nu au o clasă
preoţească aparte (1Petru 2:5,9; Apocalipsa 1:5,6), însă Biblia
descrie mai multe servicii (1Corinteni 12:28-30; Efeseni 4:11;
Romani 12:7,8), le voi descrie după cum urmează: apostoli,
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profeţi, păstori5, învăţători6, evanghelizatori, diaconi (Efeseni
4:11; 1Timotei 3:8), etc.
Aceste servicii aveau menirea să echipeze celelalte mădulare,
spre zidirea corpul lui Christos şi aceste servicii, aveau să
rămână active până vor ajunge toţi creştinii la cer, la
perfecțiune, la statura plinătăţii lui Christos (1Corinteni 13:811; Efeseni 4:11-13).
Astfel, cei 12 apostoli împreună cu bătrânii din Ierusalim,
aveau menirea să supravegheze poporul lui Dumnezeu,
rezolvând problemele doctrinare (Fapte 1:20-26; 6:1-6; 15). Pe
lângă cei 12, mai erau şi alţi apostoli care aveau rolul de a
evangheliza şi a întemeia adunări, vizitându-le din când în
când, pentru a le întări şi îndruma (Fapte 14:1,14; 15:36; 3Ioan
6-8).
Profeţii, ghidau prin revelaţii, dar şi mângâiau, mustrau şi
încurajau adunările, ajutându-i astfel pe apostoli în a zidi
adunarea (Fapte 15:32; 1Corinteni 14:3).
Evanghelizatori erau în fruntea lucrării de predicare, având
darul de a predica evanghelia spre convertirea oamenilor
(Fapte 8:12; 21:8; 2Timotei 4:5).
Păstori păstoreau turma, o hrăneau, o apărau de eretici (1Petru
5:2; Tit 1:9), îi mângâiau pe cei căzuţi, îi sprijineau pe cei
slabi şi îi consolau pe cei deprimaţi (1Tesaloncieni 5:12-14).
Învăţătorii instruiau poporul lui Dumnezeu, ajutându-i astfel
pe bătrâni (Fapte 13:1,2; Romani 12:7).
Iar diakoni slujeau în special în domeniul material, şi serveau
cu ceea ce mai trebuia în adunare, pentru perfecțuinarea
întregului corp a lui Christos (Romani 12:7; 1Timotei 3:10).
Rânduirea publică în adunare, cu punerea mâinilor, se face
doar la apostoli, păstori şi diakoni (Fapte 1:21-26; 13:1-4; 6:36; 14:23; 1Timotei 5:17,22), ei sunt puşi de Spiritul Sfânt
(Fapte 20:28; 1Timotei 4:14), iar în cazul diakonilor, aceştia
sunt şi recomandaţi de adunare (Fapte 6:3-6; 14:22,23; Numeri
27:18-23). În celelalte servici sunt numiți fraţii, care au servit
cu darul Spiritului, corespondent pentru serviciul respectivă și
s-au calificat pentru a primi seviciul respectiv.

5
6

Păstorii sunt numiţi şi supraveghetori, bătrâni, conducători.
Învăţătorii sunt numiţi şi predicatori (1Timotei 2:7).
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10) Care trebuie să fie atitudinea noastră faţă de
autoritatea din Adunarea creştină?
Biblia precizează clar, atitudinea pe care creştinii autentici
trebuie să o aibă faţă de autoritatea din poporul lui Dumnezeu,
prin cuvintele din Evrei 13:17, SCC: „Ascultaţi de
conducătorii voştri, şi fiţi-le supuşi...”. Această înseamnă să
ne supunem deciziilor pe care ei le iau în adunare, să nu fim
critici şi rebeli; ci, supuşi şi ascultători, înţelegând, că au fost
puşi de Spiritul lui Dumnezeu (Fapte 20:28), şi fac lucrurile în
armonie cu Capul: Christos (comp. cu Efeseni 4:11-16).
Bineînţeles că şi din partea Supraveghetorilor se cere să aibă
atitudinea descrisă în 2Corinteni 1:24, SCC, unde se spune:
“Nu că domnim peste credinţa voastră; ci, suntem
colaboratori cu voi ai bucuriei voastre, pentru că staţi prin
credinţă”, astfel bătrânii nu sunt nişte dictatori, ci ei trebuie să
aibă atitudinea de servitori smeriți, descrisă în Matei 20:25-27;
23:8-12; Marcu 9:35; 10:42-45; Luca 9:46-48.
Pe lângă servicile de conducere, o autoritate în adunare este şi
orice bărbat botezat, care este capul femeii (1Corinteni 11:3).
11) Unde trebuie să aibă loc strângerea adunării?
Primii creştini se adunau în case particulare ale fraţilor
(Romani 16:5), dar şi în clădiri publice.
În acest sens, găsim scris de adunări în templul lui Iehova din
Ierusalim (Fapte 2:46; 5:12), în sinagogi, atunci când
comunitatea evreilor dintr-o localitate devenea creştină, ei
foloseau mai departe sinagoga ca şi casă de închinare (Iacob
2:2), şi în școli, un exemplu este şcoala lui Tiran (Fapte 19:9).
Prin urmare, fie că un creştin va pune la dispoziţie întreaga
casa sau doar o încăpere pentru adunare, fie se va închiria o
sală (comp. cu Fapte 19:9), însă nu este greşit să se
construiască o casă pentru întrunirile adunării (comp. 2Samuel
6:17, cu Fapte 15:14-17), atunci când numărul membrilor este
prea mare ca să mai aibă loc într-o cameră (comp. cu Isaia
54:2). Aceea clădire, va fi casa lui Dumnezeu în sensul că ea
va fi dedicată lui Dumnezeu (comp. cu 2Cronici 6:1-7, 18-21),
dar nu în sensul că ea este adunarea, corpul lui Christos,
templu spiritual!
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12) Ce trebuie să conţină întrunirile creştine şi unde
trebuie să aibă loc ele?
În Scripturi găsim că în primul secol, cu ocazia adunărilor
creştine se făceau următoarele: în primul rând: rugăciunea
(1Timotei 2:1-3; 3:15), lauda, mulţumirea, închinarea cu
aceasta se începe (Psalm 100:4; Romani 15:6; Efeseni 3:21);
care include şi cântări de laudă şi spirituale (Efeseni 5:19).
Apoi profeţia (1Corinteni 14:1-5), apoi învăţătura sănătoasă
dată prin Domnul şi apostoli (1Timotei 4:6,16), uneori se
primeau unele directive doctrinare de la apostoli (Fapte
16:4,5). Apoi se prezentau experienţe din lucrarea de
Evanghelizare (Fapte 14:27), se stăruia în legătura frăţească, în
frângerea pâinii adică în luarea regulată a Cinei Domnului
(Fapte 2:42; 20:7). De fapt în esenţă întrunirile trebuie să fie
un stâlp şi o susţinere a adevărului (1Timotei 3:15).
Surorile şi musafirii (nebotezaţi), au dreptul să participe doar
la rugăciunea şi cântarea la care participă toţi împreună (Fapte
1:14; 21:5), casa lui Dumnezeu fiind o casă de rugăciune
pentru toate popoarele (Isaia 56:7). Închinarea prin cântare o
pot face, fie toţi cei prezenţi (Exod 15:1; Psalm 34:3; Marcu
14:26), poate fi implicat doar un grup dintr-o adunare, format
din femei şi bărbaţi (Exod 15:1-21; Judecători 5:1; 1Cronici
25:1-8; Ezra 2:65; Neemia 7:67), sau doar din bărbaţi
(1Cronici 6:31-47; 15:16-22; 2Cronici 5:12; 20:21,22; Neemia
12:46).
Surorile nu au voie să profeţescă, să i-a cuvântul, să înveţe, să
reprezinte adunarea în rugăciune, sau să servească individual
prin cântece, care de fapt au şi rolul învăţării şi sfătuirii
(Efeseni 5:19-21; Coloseni 3:16); ci, ele trebuie să rămână în
tăcere, fiind supuse (1Corinteni 14:34,37; 1Timotei 2:11,12).
Dacă nu înţeleg ceva pot întreba pe soţii lor acasă (1Corinteni
14:35), sau dacă sunt necăsătorite pe conducători după
adunare. Dacă au un dar, îl pot utiliza, fie la întâlniri spontane,
unde nu este prezent toată adunarea (Fapte 21:8,9), sau în
afara întrunirilor (Fapte 21:5,6).
Femeile pot fi implicate, în afara întrunirilor adunării, cum ar
fi în domeniul servirii: săracilor, orfanilor, văduvelor,
bolnavilor, curăţenia sălii de închinare, rugăciunea, mijlocirea
(Luca 2:36), ospitalitatea (1Timotei 5:10), evanghelizarea
femeilor din lume, şi învăţarea altor femei (Luca 8:1-13;
Filipeni 4:3; Romani 16:1,2,12; Fapte 9:36-40; Tit 2:3-5).
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13) Cum disciplinează Dumnezeu prin adunare şi cu ce
scop?
În Biblie găsim diferite forme de discipilnă (pedeapsă) a celor
care au păcătuit după cum urmează:
Mustrare: Astfel un creştin care păcătuieşte trebuie mustrat
cu Spiritul blândeţii (Galateni 6:1), astfel cei spirituali trebuie
să ia iniţiativa în a corecta pe un frate care a greşit (1Petru 5:13; 1Tesaloniceni 5:14; Proverbe 6:23; Matei 18:15).
De asemenea, cel mustrat nu trebuie să dispreţuiască disciplina
dreaptă, deoarece ea vine de la Iehova, indiferent dacă ea este
transmisă prin cel din urmă frate (Evrei 12:5-11).
În general prima mustrare se face în particular, dacă fratele sau
sora nu ascultă, se mai cheamă unul sau doi fraţi, şi dacă nu
ascultă nici de ei, atunci mustrarea trebuie făcută în public
(Matei 18:15-17; 1Timotei 5:20), uneori situaţia cere ca de la
început mustrarea să fie făcută în public (comp cu Galateni
2:11-14), uneori trebuie multă fermitate în mustrare (2Timotei
4:2; 2Corinteni 13:10; Tit 1:13; Psalm 118:18).
Însemnarea: O altă măsură disciplinară este însemnarea, care
se aplică la cei ce trăiesc în neorânduială sau la cei care profită
de bunătatea fraţilor, aceştia trebuie însemnaţi. Aceasta poate
fi o decizie particulară a unui frate sau soră care se va feri să
aibă legături strânse cu fraţii dezordonaţi, fie va fi o decizie a
întregii adunări să însemne pe un frate sau soră ce trăiesc în
neorânduială, care profită de bunătatea fraţilor trăind pe
spatele lor din punct de vedere material.
Când decizia este a adunării, se va anunţa acest lucru în public
pentru ca fraţii să evite o asociere strânsă cu el, dar cu toate
acestea, El va rămâne tot frate (2Tesaloniceni 3:6-15).
Excluderea: Forma cea mai drastică de disciplină este
excluderea, astfel dacă un membru al adunării, practică
păcatul, nu se căieşte şi are o atitudine de răzvrătire faţă de
Cuvântul lui Dumnezeu ne-ascultând, trebuie exclus pentru a
nu influenţa şi pe alţi fraţi spre nelegiuire (1Corinteni cap. 5).
Acesta mădular este amputat (tăiat) din corpul lui Christos, el
îşi pierde dreptul la părtăşia frăţească, adică nu vom mai vorbi
cu el şi vom evita compania lui, nu va mai putea mânca cu noi,
nici nu-l vom mai saluta (1Corinteni 5:9-11; 2Ioan 1:9-10).
O persoană poate fi exclusă din cauza unui păcat ca de pildă:
apostazia, erezia, omuciderea, imoralitatea sexuală sub toate
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formele ei, furtul, defăimarea, beţia, idolatria, etc. Cei ce iau
decizia de excludere trebuie să fie întreaga adunare ca şi în
primul secol, însă sub coordonarea păstorilor (Matei 18:15-20;
2Cronici 19:6; 1Corinteni 5:1-2; 2Corinteni 2:6; 1Timotei
5:20; 2Ioan 9-11).
În cazul în care adunarea este imatură, excluderea o poate face
şi apostolul care a înfiinţat adunarea sau ceata bătrânilor
(1Timotei 1:19-20; 2Timotei 2:17-18; 1Corinteni 4:21;
2Corinteni 10:2,8-11; 13:2,10; Evrei 13:17).
Reprimirea: Totuşi dacă cel exclus se căieşte sincer, făcând
roade vrednice de pocăinţă, şi dovedind că şi-a îndreptat viaţa,
poate fi reprimit pe baza hotărârii adunării (2Corinteni 2:5-11),
după care se face un anunţ la prima întrunire cu reprimirea în
sânul comunităţii creştine a celui în cauză (Luca 16:11-24;
17:4; Iacob 5:19-20; Filimon 1:10-11,15).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Cine a fost adunarea lui Dumnezeu înainte de Christos?
(2) Care este sensul cuvântului ekklesia?
(3) Ce este adunarea creştină, cum este descrisă şi când s-a
înfiinţat?
(4) În câte forme există adunarea creştină?
(5) Care este autoritatea în adunare, şi care trebuie să fie
atitudinea ta faţă de ea?
(6) Ce trebuie să conţină întrunirile creştine şi unde trebuie să
aibă loc?
(7) Care sunt formele de disciplină în adunare?
PE DE ROST: Evrei 10:24-25.
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Capitolul 14 - Lucrări sfinte
1) Care sunt lucrările sfinte lăsate de Domnul?
Biblia ne învaţă: poruncile lui Christos şi ale apostolilor Săi,
ea descrie: lucrările sfinte date de Domnul (Evrei 6:1-2).
Dintre acestea putem menţiona: botezul în apă, punerea
mâinilor, cina Domnească şi spălarea picioarelor din
cadrul cinei, ungerea cu undelemn, spălarea picioarelor ca
ospitalitate, sărutul frăţesc, mesele de dragoste.
Aceste lucrări, cuprind o parte fizică dar şi una spirituală şi de
aceea le putem numi: mistere (comp. cu Efeseni 5:23-32).
2) Ce este botezul şi ce realizează el?
Botezul este o scufundare completă în apă, pentru o clipă, care
se face ‘în numele lui Iesus Christos’ mediatorul Noului
Legământ, de către cei care s-au căit de păcate şi au crezut în
Domnul Iesus Christos (Fapte 2:38; 8:12,16; 10:48; 19:5;
Romani 6:3; Galateni 3:27).
Botezul în Numele lui Iesus însemnă o scufundare în persoana
lui Iesus (comp. Fapte 10:48 cu Romani 6:3). Misterul
botezului constă că omul este scufundat nu doar în apă, ci în
Christos (Romani 6:3-4).
Credinciosul astfel este plasat spiritual în Christos, este
adăugat la corpul lui Christos ca mădular (1Corinteni 12:1213), astfel prin botez credinciosul intră în adunarea lui
Dumnezeu (Fapte 2:38-47).
Botezul este cererea unei conştinţe bune către Dumnezeu, pe
baza învierii lui Christos, cu scopul de a învia și el împreună
cu Christos (1Petru 3:21).
În botez are loc următoarele lucrări: în momentul scufundării,
omul ca întreg fiind scufundat în apă, prin aceasta se arată că
el a murit şi a fost îngropat împreună cu Christos (Romani 6:45), el a fost scufundat în moartea lui Iesus, omul cel vechi a
fost crucificat (Romani 6:6), carnea a fost circumcisă
(Coloseni 2:11), şi astfel credinciosul a murit faţă de păcat
(Romani 6:2). Este ca şi cum omul cel vechi al nostru, a fost
dus pe crucea lui Christos şi pironit, şi apoi a fost îngropat în
mormânt lui Iesus!
Spiritul Sfânt lucrează plantarea noastră în învierea lui
Christos (Romani 6:5), fiind înviaţi în mod asemănător cu El
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(Coloseni 2:12; Romani 8:11), atunci când suntem ridicaţi din
apă, primul Spiritul Sfânt care ne înviază, ne înnoiește la o
viață pentru Dumnezeu, atunci are loc şi iertarea păcatelor
celui botezat conform cu Coloseni 2:13.
În botez împreună cu apă, lucrează Spiritul şi sângele lui Iesus
Christos (comp. cu 1Ioan 5:6-8). Astfel, spiritul omului şi
conştiinţa lui, este curăţită de vina păcatelor deja făptuite
(Evrei 10:22; 1Petru 1:2), el este iertat pe baza harul lui
Dumnezeu şi spălat de Spiritul Sfânt prin sângelui lui Iesus
(Evrei 9:14; Fapte 2:38; 22:16).
Această înviere împreună cu Christos, este cu scopul de a trăi
pentru Dumnezeu în Christos (Romani 6:10-11), de a nu mai
da mădularele corpului nostru: păcatului, ca el să mai
domnească în corpul nostru, ca să mai fim sclavii lui; ci, a face
din mădularele corpului nostru, nişte unelte ale dreptăţii
(Romani 6:12-13).
Astfel, botezul este o dezbrăcare de carne (natura păcătoasă) și
omul cel vechi, şi o îmbărcare cu Christos (Galateni 3:27), o
îmbrăcare cu omul cel nou (Efeseni 4:22-24).
Prin botez, credinsiosul a înviat împreună cu Christos şi a fost
plasat spiritual în locurile cereşti pentru a domni împreună cu
Christos (comp. Efeseni 2:6 cu 1:20-21).
În botez are loc astfel sfinţirea, renaşterea, înnoirea
(2Corinteni 5:17; Efeseni 5:26,27; Tit 3:5; Evrei 10:22).
3) Cine se poate boteza, şi care trebuie să fie atitudinea
omului faţă de botezul în apă?
Vedem în Scripturi că au fost botezați: „bărbați” sau „atât
bărbaţi cât şi femei” (Fapte 2:22; Fapte 8:12), nu vedem în
Scriptură să fie botezați bebeluși, cum practică religiile
tradiționale, sau copii de 8, 10, 14 ani, așa cum parctică
neoprotestanții sau alte secte, nici chiar tineri de 16-20 de ani,
nu vedem în Scriptură! Nu, în creștinismul primar au fost
botezați: bărbați și femei, oameni maturi, oamenii care au
depășit perioada de pubertate, stadiu de adolesecent, și au
devenit oameni maturi care pot decide fiind într-un echilibru
mintal și emoțional, în cunoștință de cauză, să Îl urmeze pe
Christos, fără a fi manipulați de nași, de lideri, de părinți, etc.
Doar oameni conștienți care își dau seama de
importanța urmării lui Christos, și de implicațile ei, nu copii,
care gândesc ca niște copii (comp. cu 1Corinteni 13:11) și sunt
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sub părinți sau tutori (Galateni 4:1-3), nu oameni muribunzi,
semi-conștienți, pe pat de moarte, pe paturi de spital, când sunt
la un pas de a pleca din lumea aceasta, etc. căci ei nu pot să Îl
urmeze pe Christos să facă lucrarea Lui! – 1Ioan 2:5,6.
Conform Bibliei, un bărbat din tribul lui Levi, doar de la
treizeci de ani putea servi la cortul întâlnirii: Numeri 4:3, GBV
2001: “de la vârsta de treizeci de ani în sus, până la vârsta
de cincizeci de ani, pe toţi cei care intră în serviciu, ca să
lucreze în cortul întâlnirii” (citește și Numeri 4:23-47).
Astfel Domnul Iesus s-a botezat și a început serviciul
pentru Dumnezeu, la vârsta de treizeci de ani, conform cu
Luca 3:21-23, SCC: “Iar când a fost botezat tot poporul,
fiind botezat şi Iesus, şi rugându-Se, s-a deschis cerul; Şi
spiritul Cel Sfânt a coborât peste El în formă unui corp de
porumbel; şi s-a făcut o voce din cer, zicând: Tu eşti Fiul
Meu Cel iubit, în Tine am bună plăcere. Şi Iesus, începând,
El era cam de treizeci de ani…”.
În Noua Traducerea românească la Luca 3:23, la nota de
subsol se explică: “Era vârsta la care un levit îşi începea
lucrarea (Num. 4:47) şi la care un bărbat era considerat
matur”.
Astfel, un evreu era considerat matur la vârsta de treizeci de
ani. La această vârsta când bărbatul sau femeia ajunge la o
stabilitate: spirituală, emoțională, fizică, atunci poate să se
decidă în cunoștință de cauză și fără a fi manipulat ca copil sau
tânăr, să făcă cererea către Dumnezeu a unei conștiințe bune și
astfel poate învia cu Christos în apa botezului (1Petru 3:21;
Romani 6:2-5).
Noi trebuie să urmăm exemplul lui Iesus (1Corinteni
11:1; 1Petru 2:21), și astfel doar de la vârsta de 30 de ani în
sus este potrivit să botezăm, pe baza faptului că acel bărbat sau
femeia, s-a căit sincer de toate păcatele lui (Luca 19:7-10;
Fapte 17:30), iar aceea căinţă este rezultatul lucrării Spiritului
Sfânt care l-a convins de păcătoşeonia lui (Ioan 16:8), aceea
persoană crede din inimă în Iesus Christos ca Domn (Romani
10:9), aceea persoană şi-a însuşit adevărul şi se sileşte să calce
pe urmele lui Iesus, lepădându-se de sine şi ducându-şi crucea
(Matei 16:24; 1Petru 2:21). Este recomandat să citească în
întregime Scripturile Creștine înainte de botez.
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4) Ce este punerea mâinilor şi cu ce scop a fost instituită?
O altă doctrină şi practică creştină este: „punerea mâinilor”,
ea este prezentată de apostolul Pavel ca fiind o doctrină
elementară (Evrei 6:1,2).
Misterul punerii mâinilor constă în faptul că în timp ce la nivel
vizibil un lucrător a lui Dumnezeu îşi pune mâinile şi cere în
rugăciune, la nivel invizibil Christos îşi pune mâinile şi îi
transmite lucrul cerut (Ioan 14:12-14).
Punerea mâinilor pe capul cuiva se face pentru mai multe
scopuri după cum urmează:
a) Transmiterea darului vorbirii în alte limbi (Fapte 8:17-19;
19:6; 2Timotei 1:6).
b) Transmiterea de alte daruri spirituale ca: apostolatul (Fapte
13:1-4; 1Timotei 4:11-14), păstorirea (1Timotei 5:17-22),
diakonia (Fapte 6:1-6). Transmiterea acestor daruri şi
investirea în serviciile respective a oamenilor rânduiţi de
Spiritul Sfânt şi descoperiţi prin profeţi sau adunare (1Timotei
4:14; Fapte 6:3; 13:1,2).
Punerea mâinilor poate fi făcută de mai mulţi oameni
(1Timotei 4:14) sau doar de unul (Romani 1:11).
De pildă, în rânduirea unui apostol îşi pun mâinile bătrânii
adunării, care sunt și profeți (1Timotei 4:14), sau profeţiiînvăţători, care au primit această dezvăluire a chemării unor
frați ca apostoli (Fapte 13:1-3).
Bătrânii (păstorii) sunt rânduiţi prin punerea mâinilor unui
apostol (ex. Timotei , Tit - 1Timotei 5:17-22; Tit 1:5), sau a
doi apostoli (ex. Pavel și Branaba - Fapte 14:22,23).
Diakonii sunt sunt rânduiţi prin punerea mâinilor apostolilor
(Fapte 6:1-6), sau a unui apostol (1Timotei 3:8-15).
c) Pentru transmiterea: unui spirit de viață și vindecare.
Punerea mâinilor era practicată de Domnul Iesus şi pentru
vindecarea bolnavilor (Marcu 5:23; 6:5; Luca 4:40), dar şi
apostolii au folosit-o în acest scop (Fapte 5:12; 14:3; 19:11;
28:8) dar nu numai apostolii ci şi alţi discipoli (Fapte 9:12).
d) Pentru binecuvântarea copiilor (Matei 19:13-15; Marcu
10:16).
Este potrivit ca binecuvântarea băieţilor să fie făcută după 40 de
zile, şi cea a fetiţelor după 80 de zile (Levitic 12.1-6).
Astfel copilaşul de parte bărbătească sau femeiască este adus la
adunare, (sau în alte situaţii pot merge chiar reprezentanţii
adunării la copilaş), unde copiii vor fi binecuvântaţi prin
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rugăciunea cu punerea mâinilor, şi se va citi şi textul din
Numeri 6:24-27, aplicându-se cuvintele textului la copilaş,
după cum ne îndemnă Numeri 6:23.
Bineînţeles că în toate aceste lucrări, trebuie făcută cu grijă şi
ca urmare a conducerii Spiritului Sfânt (comp. Romani 8:14;
cu 1Timotei 5:22).
5) Ce înseamnă sărutul frăţesc?
Sărutul frăţesc este o manifestare a dragostei frăţeşti curate, o
dragoste ce se exprimă prin gesturi ca îmbrăţişare şi sărut
(Fapte 20:37; 21:6).
Sărutul frăţesc face parte din salutul creştin (Romani 16:16;
1Corinteni 16:20; 2Corinteni 13:12; 1Tesaloniceni 5:26;
1Petru 5:14).
Trebuie vegheat că această practică să nu fie făcută de formă,
să se cadă în obişnuinţă fără a fi implicată iubirea frăţească
sinceră. Este potrivit ca fraţii să se sărute pe obraji între ei, iar
surorile între ele.
Misterul sărutului frăţesc, constă în faptul că îi iubim pe fraţi
ca şi pe Christos, îi sărutăm ca şi cum L-am săruta pe Christos
şi îi primim pe fraţi ca pe Christos (Matei 10:40; Romani
15:7).
6) Ce este Cina Domnească?
Cina Domnească este o împărtăşire cu corpul şi sângele
Domnului. Creştinii au porunca de a ţine CINA rânduită de
Domnul Iesus, descrisă în următoarele texte biblice: Matei
26:26-29; Marcu 14:22-25; Luca 22:17-20; 1Corinteni 11:2329. Ea mai este numită: „cina Domnească” (1Corinteni 10:20,
în greacă este adjectiv nu substantiv), „împărtăşire”
(1Corinteni 10:16); „masa Domnului” (1Corinteni 10:21);
„frângerea pâinii” (Fapte 2:42).
7) Când trebuie dată cina Domnească?
La început în adunare, Cina se lua zilnic (Fapte 2:42-48).
Expresia: „frângerea pâinii”, referindu-se la Cina Domnului,
descriind prin această expresie prima parte a cinei.
Dacă în Fapte cap. 1-7, se adunau zilnic, și frângeau pâinea
zilnic, din Fapte 8, ei au trecut la un crestinism, în care nu mai
aveau lucrurile materiale în comun. Ei au început sa puna
accent pe „ziua întâi a saptamânii”, care începea de sâmbăta la
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apusul soarelui până duminica la apusul soarelui. Vedem din
exemplul lui Pavel, care în „ziua întâi a săptămânii” era în
adunare să frângă pâinea (Fapte 20:7), când banii pentru
ajutoare se strângeau tot în „ziua întâi a săptămânii”, când se
adunau (1Corinteni 16:2). Apoi apostolul Ioan spre sfârşitul
secolului I d.Ch., fiind sub inspiraţie numeşte această zi: „ziua
Domnească” (Apocalipsa 1:10 SCC).
Astfel pe baza precedentul relatat în Fapte 20:7, unde învățăm
că Pavel potrivit obiceiului său (comp. cu 1Corinteni 4:17) a
dat cina Domnească, ce cuprindea și frângerea pâinii: sâmbătă
seara după apusul sorelui, după ce a început ziua întâi a
săptămânii, apoi el și-a prelungit vorbirea până la miezul
nopții dintre sâmbătă și duminică, și noi vom urma acest
model!
8) Ce conține Cina Domnească, și cum trebuie dată?
Domnul Iesus în acea seară, a ţinut paştele cu ucenicii Săi (Luca
22:15), ori cu ocazia paştelui se mânca pâine ne-dospită (Exod
12:15-20), de asemenea, în Biblie păcatul este simbolizat prin
aluatul dospit, aluatul cu drojdie (Matei 16:6,12), de aceea cina
Domnească, trebuie să se ţină cu pâine ne-dospită, căci aceasta
indică curăţia corpului lui Christos fără de păcat (Luca
22:15,19; comp. cu Exod 12:18,19).
Biblia ne spune că Iesus le-a dat un pahar ce conţinea rodul
viţei, fără a preciza dacă conţinutul lui era vin sau must (Matei
26:29; Marcu 14:25; Luca 22:18). Însă toate dovezile indică că
era vorba de vin şi nu de must, căci de toamna până primăvara
când a avut loc paştele, mustul a fermentat transformându-se în
vin. Din Scripturile creştine, reiese limpede că primii creştini au
folosit vinul la cina Domnului, căci unii din păcate sau şi
îmbătat (1Corinteni 11:21), ceea ce indică consumarea vinului
la Cină, acesta fiind sângele ispăşitor vărsat pentru noi (Matei
27:27-29). În concluzie, la cina Domnului se serveşte: pâine nedospită şi vin roşu.
Mai este un lucru important, şi anume să mâncăm o singură
pâine, şi să bem dintr-un singură potir (cupă, pahar), deoarece
Iesus a spus: „Iar mâncând ei, luând Iesus o pâine, şi
binecuvântând, a frânt; şi dând discipolilor, a zis: luaţi,
mâncaţi; acesta este corpul Meu. Şi luând un potir, şi
mulţumind, le-a dat, zicând: beţi din el toţi. Pentru că
acesta este sângele Meu, al legământului; cel fiind vărsat
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pentru mulţi, spre iertare a păcatelor.” (Matei 26:26-28;
vezi și: 1Corinteni 10:16,17). A lua cina cu mai multe pâini şi
cu mai multe pahare, denotă mai multe corpuri ale lui Christos,
şi sângele a mai multor corpuri, ceea ce ar fi nepotrivit, ar fi o
mărturie falsă, ar fi chiar o hulă, o blasfemie la adresa
Domnului care nu are decât un singur corp (Efeseni 4:4).
9) În ce sens, pâinea și vinul sunt corpul și sângele lui Iesus?
Domnul Iesus a spus: „Şi mâncând ei, luând Iesus o pâine, şi
binecuvântând, a frânt; şi le-a dat şi a zis: luaţi! Acesta
este corpul Meu. Şi luând un potir, mulţumind; le-a dat şi
au băut toţi din el. Apoi le-a zis: acesta este sângele Meu, al
legământului; cel vărsat pentru mulţi.” (Marcu 14:22-24,
SCC). Deci pâinea şi vinul nu sunt simboluri cum cred unii; ci,
este corpul şi sângele Domnului.
Pavel care comentează ulterior cuvintele Domnului prin
inspirație divină, el nu a spus că pâinea şi vinul este o
împărtăşire cu simbolul corpului şi al sângelui; ci, a spus:
„Potirul binecuvântării, pe care îl binecuvântăm, nu este o
împărtăşire cu sângele lui Christos? Pâinea pe care o
frângem, nu este o împărtăşire cu corpul lui Christos?
Pentru că este o pâine, noi cei mulţi suntem un corp;
fiindcă toţi ne împărtăşim dintr-o pâine.” (1Corinteni
10:16,17).
Ba mai mult, Dumnezeu îl inspiră pe Pavel să scrie că cel ce ia masa Domnului în chip nevrednic, amestecând pâinea de la
prima parte a cinei (frângerea pâinii) cu pâinea care este
corpul Domnului, că acel om nu deosebeşte „corpul” lui
Christos! Astfel Pavel nu spune că nu deosebesc ‘simbolul’
corpului; ci, nu deosebeşte „corpul” Domnului (1Corinteni
11:27-29, SCC).
Conform Scripturilor, pâinea şi vinul nu se transformă în
trupul şi sângele Fiului în sens metafizic, aşa cum susţine
cultul catolic, prin învăţătura transsubstanţierii; dar nici nu este
doar un simbol, așa cum învață neoprotestanții!
Conform Scripturilor pâinea şi vinul, rămâne pâine şi vin şi
după ce se binecuvântează şi se mulţumeşte pentru ele (vezi:
1Corinteni 11:27,28), dar tot conform Scripturilor, după
mulţumire, pâinea este corpul Domnului, iar rodul viţei este
sângele Domnului (1Corinteni 11:27,29)!
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Acestă realitate dublă a pâinii şi vinului, este adevărul
Scripturii! Și anume din punct de vedere material, fizic, şi
după binecuvântare pâinea şi vinul, rămân pâine şi vin, dar
din punct de vedere spiritual, pâinea şi vinul este corpul şi
sângele Domnului! Acesta este misterul Cinei Domnului!
10) Din câte părţi este compusă Cina?
Cina Domnului, a fost efectuată de Domnul şi apostolii, după
cum urmează:
I. Masa de dragoste și frângerea pâinii: Cu ocazia paştelui
se frângea pâinea nedospită şi se consuma alături de ierburi
amare şi de mielul fript, potrivit porunci divine (Exod 12). Cu
ceva timp înainte de a veni Domnul pe pământ, evreii au
adăugat la masa pascală şi vinul.
În noaptea aceea, Iesus a frânt pâinea şi au băut vin, împreună
cu ucenicii, conform cu Luca 22:14-18, în cadrul mesei de
paşte. Apoi Iesus i-a spălat pe picioare. Apoi, El a înmuiat
bucăţica de azimă în bolul cu vin şi i-a dat-o lui Iuda, acesta a
ieşit afară, era noapte (Ioan 13:26-30).
Iar după plecarea lui Iuda, Domnul Iesus a dat pâinea care era
corpul Său şi vinul care era sângele Său, sângele Noului
legământ: discipolilor fideli (Matei 26:26-28).
Adunarea creştină imitând exemplul Domnului Iesus din aceea
noapte, și consideră că din Cina Domnului, face parte şi aceea
masă pascală care în adunare a fost numită: masă de dragoste
(2Petru 2:13; Iuda 1:12) în cadrul căreia se frânge pâinea
(azima) și se mănâncă cu mâncare (Fapte 2:42) și se bea vin.
Nici azima, nici vinul de la masa de dragoste nu sunt corpul și
sângele Domnului, de aceea trebuie să nu le amestecăm
(1Corinteni 11:29).
II. Pregătirea inimilor prin Cuvânt şi spălarea
picioarelor: Domnul Iesus, le spune disipolilor în aceea seară:
“Iesus îi zice: cel spălat, nu are nevoie să fie spălate decât
picioarele, pentru că el întreg este curat; şi voi sunteţi
curaţi, dar nu toţi” (Ioan 13:10, SCC). Dar nu toţi erau
curăţiţi, Iuda, fiind excepţia, ceilalți apostoli erau curaţi prin
botezul lor în apă, dar după botez, un spirit de mândrie s-a
instalat pe picioarele lor, iar ei aveau nevoie să fie spălaţi pe
picioare, de acel spirit de mândrie!
Spălarea picioarelor are rolul de a curăța frații și
surorile de spirite necurate, care pot fi: spirit de mândrie ca și
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în cazul discipolilor care s-au certat chiar în acea seară, care să
fie mai mare între ei (Luca 22:24-27), iar spălarea picioarelor
i-a smerit și a alungat spiritul de mândrie.
În alte cazuri poate fi spirit de moarte, dar noi știm că
frații au trecut de la viață la moarte dacă iubesc (1Ioan 3:14),
astfel dacă facem spălarea de picioare din iubire ca și Domnul
(Ioan 13:1) vom alunga spiritul morții!
Sau poate fi spirit de iubirea de sine, însă prin servire
căci spălarea este o servire (Luca 22:27,28), are loc lepădarea
de sine și căutarea folosului fraților ca și Domnul (Ioan 13:4),
și astfel iubirea de sine este alungată.
Sau poate fi înțelepciunea demonică care este în
opoziție cu credința și se bazează doar pe înțelegerea fizică a
lucrurilor (Ioan 13:7), ea se împotrivește lucrării fizică a
spălării picoarelor, însă prin credință și ascultare ea este
înlăturată (2Corinteni 5:7).
Astfel, prin spălarea picioarelor înainte de
împărtășirea cu corpul și sângele lui Iesus, are loc o lucrare
spirituală, de curățire, în care Domnul Iesus este prezent şi ne
spală de spirite necurate, ca să fim curați pe deplin, și să putem
să ne împărtășim în curăţie cu coprul și sângele lui Iesus
Christos (comp. cu 1Corinteni 5:7-8).
III. Pâinea şi vinul – corpul şi sângele Domnului:
După splarea picioarelor, după curățire, are loc: împărtășirea
cu corpul și sângele Domnului prin a urma exemplul lui iesus
care: (1) „a luat o pâine” (1Corinteni 11:23, SCC); (2)
„mulţumind” pentru ea Tatălui ceresc (1Corinteni 11:24,
SCC); (3) „a frânt” (pâinea ce a devenit corpul lui Christos 1Corinteni 11:24, SCC); (4) Matei 26:26, SCC: „dând
discipolilor, a zis: luaţi, mâncaţi; acesta este corpul Meu”.
Apoi: (1) „luând un potir” (Matei 26:27, SCC); (2)
„mulţumind”, Tatălu pentru el (Matei 26:27); (3) „le-a dat,
zicând: beţi din el toţi. Pentru că acesta este sângele Meu,
al legământului; cel fiind vărsat pentru mulţi, spre iertare
a păcatelor” (Matei 26:27-28, SCC).
IV. Cântări de laudă: În cele din urma ceremonia s-a încheiat
cu o cântare de laudă (Matei 26:30), cu unul dintre psalmii pe
care evreii îi cântau de obicei cu ocazia Pesahului, unul din
Psalmii de lauda obişnuiţi pentru aceasta perioada a Pesahului
cum ar fi Psalmii de la 113 la 118.
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Este potrivit ca şi creştinii să cânte cântări de laudă la sfârşitul
Cinei Domnului.
11) Cine nu se poate împărtăşi din Cina Domnească?
Să vedem în primul rând, cine are voie să se împărtăşească:
Doar persoanele născute din apă şi din Spirit, sunt introduse în
corpul lui Christos (1Corinteni 12:12-13) şi doar cei ce fac
parte din corpul Domnului, pot să ia parte la Cina Domnului
(1Corinteni 10:16-17).
Astfel, doar credincioşii care sunt membri ai corpului lui
Christos şi părtaşi la Noul Legământ, se pot împărtăşi din pâine
şi vin (1Corinteni 10:16-18; Evrei 2:11; 3:1; 10:14-22).
Dar cine nu se poate împărtăşi: (1) Cel care nu a experimentat
naşterea din apă şi Spirit nu are voie să se împărtăşească la
Cina Domnească, pe care o consumă doar familia Domnului.
Vedem în cartea „Fapte”, cum credincioşii botezaţi în apă, au
primit Spiritul, au intrat astfel în comunitatea locală de creştini,
şi ei stăruiau în frângerea pâinii, împreună cu apostolii (Fapte
2:38-47). (2) Este dat afară din adunare: există situaţii în care
cineva a păcătuit grav, sau nu s-a căit, în această situaţie, acel
om este exclus din adunare (1Corinteni cap. 5; 2Ioan 1:9-11),
iar cât timp acea persoană este exclusă, el este aluat al păcatului
şi nu poate lua parte la cina Domnească (1Corinteni 5:1-11).
12) Ce este ungerea cu undelemn şi în ce scop se face?
În Scripturile creştine, găsim două pasaje despre ungerea cu
undelemn, în pasajul din Marcu 6:12-13, se spune despre
discipolii Domnului: ,,Şi ieşind, predicau ca să se căiască; şi
scoteau mulţi demoni, şi ungeau cu ulei pe mulţi bolnavi, şi
vindecau.” În acest caz, este vorba de lucrarea adeverită prin
puterea divină care prin intermediul ungerii cu undelemn,
vindeca bolnavii pe care îi întâlneau în lucrarea de predicare,
şi care nu făceau parte din adunare.
În Iacob 5:12-14, se descrie o lucrarea similară, dar de
data aceasta a bătrânilor (păstorilor) unei adunări locale, când
Iacob afirmă fiind inspirat: „Este cineva bolnav între voi? Să
cheme bătrânii adunării la el, şi să se roage pentru el; uns
fiind cu ulei în Numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei
va scăpa pe cel bolnav, şi Domnul îl va ridica; şi dacă a
făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiţi-vă unul altuia
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păcatele, şi rugaţi-vă unul pentru altul; ca să fiţi astfel
vindecaţi. Mult poate o rugăciune energică a unui drept”.
Conform textului din Iacob, atunci când un creştin dintr-o
adunare locală este bolnav, are nevoie de următoarele lucruri
pentru a se produce vindecarea: să cheme pe bătrânii adunării,
bolnavul să-şi mărturisească păcatele ce au dus la boala lui, cu
sinceritate şi căinţă, bătrânii să se roage cu credință și să-l
ungă cu undelemn în Numele Domnului. Undelemnul folosit,
poate fi ulei comestibil de măsline sau de floarea soarelui. Iar
Domnul Iesus îi va da iertare de acele păcate și vindecare!
Aceasta este de fapt misterul ungerii cu undelemn! Este clar că
nu undelemnul în sine vindecă; ci, Domnul Iesus, dar ungerea
cu undelemn (în greacă ,,aleipho” = a unge prin frecare sau
frecţionare) arată la nivel vizibil, ungerea vindecătoare a
Spiritului ce o săvârşeşte Iesus Christos la nivel spiritual,
invizibil ochiului omenesc.
13) Când şi cum se face: spălarea picioarelor ca
ospitalitate?
Conform obiceiurilor evreieşti, uneori musafirii erau spălaţi pe
picioare, de sclavii stăpânului (Geneza 18:4; 1Samuel 25:41),
alteori se spălau singuri pe picioare (Geneza 19:2; 24:32;
43:24; Judecători 19:16-21; Luca 7:44).
Dragostea exprimată de Iesus este superioară cele din vechiul
legământ, de aceea, în noul legământ, fraţii musafiri, care vin
în vizită și stau peste noapte, sau mai multe zile la noi, trebuie
să fie spălaţi pe picioare de gazdă (1Timotei 5:10), ca să se
împlinească cuvântul care spune: „iubindu-vă cu amabilitate
unul pe altul în dragostea frăţească; dând întâietate unul
la altul, în onoare” (Romani 12:10, SCC).
Un alt îndemn Scriptural este: „având înainte de toate o
dragoste fierbinte între voi, pentru că dragostea acoperă o
mulţime de păcate. Fiţi ospitalieri unii cu alţii, fără
murmur” (1Petru 4:8-9 SCC).
Iar apostolul Pavel vorbeşte despre spălarea picioarelor ca
făcând parte din ospitalitate, când vorbeşte despre criterile
pentru adevăratele văduve, când spune: „O văduvă să fie
înscrisă pe listă…dacă a fost ospitalieră, dacă a spălat
picioarele sfinţilor...” (1Timotei 5:9,10, SCC).
La Cina Domnească, fraţii se spală între ei, iar surorile între
ele, doar în cadrul primirii de oaspeţi, o soră văduvă are ocazia
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să spele picioarele musafirilor creştini, cum ar fi o familie care
a venit în vizită le ea, sau o echipă de lucrători.

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Care sunt lucrările sfinte şi de ce le putem numi pe acestea
mistere?
(2) Ce este botezul şi ce realizează el în viaţa credinciosului?
(3) Pentru ce este lucrarea punerii mâinilor?
(4) Ce înseamnă sărutul frăţesc?
(5) Ce este cina Domnului, când şi cum se mănâncă din ea?
(6) Cine se poate împărtăşi de la cină şi care sunt părţile
componente ale cinei?
(7) Ce sunt mesele de dragoste, când şi cum se dau acestea?
(8) Ce este ungerea cu undelemn şi în ce scop se aplică ea şi
de câtre cine?
(9) Când şi cum se face: spălarea picioarelor ca ospitalitate?
PE DE ROST: Evrei 6:1,2.
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Capitolul 15 - Noul Legământ
şi legea lui Christos
1) De câte legăminte vorbeşte Biblia şi ce este un
legământ?
Biblia vorbeşte de mai multe legăminte, de fapt Biblia este o
carte a legămintelor. Legământul este forma în care Dumnezeu
face o înțelegere (convenție) cu omul. În Scripturi găsim
următoarele legăminte importante:
 Legământ cu Noe (Geneza 9:8-17).
 Legământ cu Avraam (Geneza 15:18).
 Legământ cu poporul Israel la Muntele Sinai (Exod
24:1-8).
 Noul Legământ (Matei 26:28).
Un legământ este un angajament între două părţi, făcut prin
jurământ (Deuteronom 29:12-14), în care Dumnezeu dă un set
de legi, dar şi promisiuni de binecuvântare, iar partea umană:
ascultarea (Exod 24:3-8); în caz de neascultare veneau:
pedepsele, blestemul, iar în caz de ascultare: binecuvântarea
(Deuteronom cap. 28).
Legământul este asemănat cu o căsătorie, când israeliţii
mergeau după alţi dumnezei, lucrul acesta era considerat de
Iehova drept adulter (Judecători 2:17; 1Cronici 5:25; Ieremia
3:1-6).
2) Care este diferenţa dintre Vechiul şi Noul Legământ?
Vechiul Legământ era o înţelegere (convenţie, angajament) pe
care Dumnezeu l-a făcut cu Israelul, scopul acestui legământ
era ca naţiunea Israel să devină naţiunea lui Iehova
(Deuteronom 29:12,13), să devină o naţiune de regi şi preoţi
pentru celelalte naţiuni de pe pământ (Exod 19:5,6), adică
această naţiune urma să-l reprezinte pe Dumnezeu şi să fie
mijlocul de salvare pentru ceilalţi oameni şi să fie o
binecuvântare pentru ei.
Israelul dacă asculta, urma să fie înălţat mai presus de toate
naţiunile pământului (Deuteronom 28:1).
Prin acest legământ ei au primit ca moştenire ţara în care curge
laptele şi mierea, ţara Canaanului (Levitic 20:24), aşa cum
Dumnezeu i-a promis lui Avraam (Geneza 17:8).
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Acest legământ implica să primească iertarea de păcate prin
intermediul sistemului de jertfe şi prin mijlocirea preoţilor
(Levitic cap. 1-5; Exod 40:15).
În acest legământ era implicat un mijlocitor sau mediator,
care a fost Moise (Galateni 3:19). El a primit cuvintele
legământului pe care el le-a transmis poporului Israel. Iar
acest legământ a fost întărit prin sângele unor animale jertfite
şi pe baza mărturiei poporului care a spus: „Vom face şi
vom asculta tot ce a zis Domnul.” (Exod 24:1-8).
Dar ce a implicat un Nou Legământ?
După cum vechiul legământ implica un angajament între două
părţi, tot aşa şi acest legământ implică angajamentul între
Dumnezeu şi oameni din orice naţiune (Galateni 3:26-29).
Dumnezeu a promis că va face un nou legământ cu Israelul
(Ieremia 31:31-33; Fapte 13:24-26; 18:4-6), însă datorită
împietririi lor spirituale, şi oameni din orice naţiune au fost
invitaţi să intre în acest Nou Legământ (Fapte 3:24-26; Fapte
18:5,6; Romani 11:7-24). Astfel orice persoană din orice
naţiune, care crede în Iesus şi ascultă de poruncile acestuia
(Evrei 5:9,10), poate intra în acest Nou Legământ (Evrei
10:14-22).
Mijlocitorul Noului Legământ este Fiul lui Dumnezeu, Iesus
Christos, care s-a dat ca jertfă pentru toţi oamenii (1Timotei
2:5,6).
Scopul acestui legământ este ca cei ce devin părtaşi la el, să le
fie iertate păcatele, să devină poporul lui Dumnezeu, să
aibă legea lui Dumnezeu scrisă nu pe table sau pe hârtie; ci,
în minte şi inimă, ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu, astfel
acest legământ ne duce într-o părtăşie apropiată cu Dumnezeu,
care ne învăţă prin Spiritul său, nu printr-o clasă preoţească ca
şi în Vechiul Legământ.
De asemenea, cei din Noul Legământ au perspectiva de a
intra în locul preasfânt adică în cer; nu într-o ţară
pământească cum a fost Canaan (Evrei 8:8-12; 10:14-20) şi de
a deveni o naţiune de preoţi (1Petru 2:9).
3) Cui s-a dat legea şi cu ce scop, însă se află creştinii sub
legea lui Moise?
Pentru a afla răspunsul la această întrebare, trebuie să ştim cui
s-a dat legea şi cu ce scop. Legea este compusă din cele 10
porunci, plus alte 603 porunci. Şi ea este numită atât legea lui
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Dumnezeu (Ezra 7:10), precum şi legea lui Moise (Ezra
7:6,10).
Această lege a fost dată poporului Israel cu care s-a încheiat un
legământ numit mai târziu Vechiul Legământ (Deuteronom
5:1; Psalm 147:19,20; Exod 24:4,7). Chiar şi cele 10 porunci
erau din vechiul legământ (Evrei 9:4; Exod 34:27,28).
Legea a fost dată cu scopul de a-i conştientiza pe oameni de
faptul că sunt păcătoşi şi au nevoie de un Salvator, iar legea lea fost îndrumătorul spre Christos. În consecinţă, o dată cu
venirea şi moartea lui Christos, s-a pus capăt legii
introducându-se Noul Legământ (Galateni 3:23-25; Romani
10:4; Fapte 15:5-11; Efeseni 2:15,16). De fapt, schimbându-se
preoţia aronică, s-a schimbat şi legea (Evrei 7:11,12).
Biblia nu face o diferenţă între cele 10 porunci şi celelalte 603
porunci, de exemplu, Iesus în predica de pe munte nu a făcut
nici o diferenţă între decalog (cele 10 porunci) şi celelalte
porunci (Matei 5), tot la fel Evanghelistul Luca numeşte legea
Moise ca fiind legea lui Dumnezeu (Luca 2:22-24). Deoarece
legea vine de la Dumnezeu, este a Lui, însă pentru că s-a dat
prin Moise, este numită şi legea lui Moise.
În consecinţă, în vechiul legământ nu există două sau mai mult
legi cum susţin unii; ci, o singură lege care cuprinde toate
poruncile lui Dumnezeu şi pe temeiul tuturor acestor porunci
Dumnezeu a încheiat legământul cu Israelul (Exod 24:1-8;
Psalm 147:19,20).
Această singură lege a vechiului legământ, care cuprinde toate
poruncile lui Dumnezeu, s-a abrogat la crucea lui Christos
(Romani 7:6; 10:4), prin moartea Domnului Iesus, ea a fost
ştearsă (Efeseni 2:14-16; Coloseni 2:13-17; Galateni 3:19-26).
Deci nici chiar sabatul, care era un semn între Dumnezeu şi
Israel (Exod 31:12,13), nu a rămas ne-abrogat, ca şi cele 10
porunci (Evrei 7:18,19,22); Romani 7:4-6; Coloseni
2:14,16,17; 2Corinteni 3:7-11). Creştinii se află sub Noul
Legământ şi sub legea acestuia (Evrei 8:6-13).
4) Care sunt cele mai mari porunci din lege și profeții?
Primele două porunci ale legii lui Moise au fost: să-L iubim
pe Iehova Dumnezeu (Deuteronom 6:5), și pe aproapele nostru
ca pe noi înșine (Levitic 19:18), cuprind (concentrează) legea
lui Moise și cărțile profeților din Scripturile Ebraice, după cum
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a precizat Iesus: “De aceste două porunci depind toată legea
şi profeţii“ – Matei 22:37-40.
Astfel Iesus a precizat aceste porunci din legea lui Dumnezeu
dată prin Moise când a spus: „Iesus a răspuns: prima este:
„ascultă Israele! Iehova, Dumnezeul nostru Iehova; este
Unu. Şi: Să iubeşti pe Iehova, Dumnezeul tău; din întreagă
inima ta, şi din întreg sufletul tău, şi din întreagă mintea
ta, şi din întreagă tăria ta”. Şi al doilea este acesta: „Să
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Nu este altă
poruncă mai mare decât aceasta“ – Marcu 12:29-34, SCC.
5) Cum este numită legea Noului Legământ și ce cuprinde
ea?
Biblia numeşte legea Noului Legământ după cum urmează:
legea lui Dumnezeu (1Corinteni 9:21), legea lui Christos
(Galateni 6:2), legea Spiritului de viaţă (Romani 8:2), legea
credinţei (Romani 3:27), legea libertăţii (Iacob 2:12); legea
desăvârşită a libertăţii (Iacob 1:25); legea regală (Iacob 2:8),
poruncile lui Dumnezeu (Apocalipsa 12:17; 14:12); poruncile
lui Christos (Ioan 14:15, 21; Ioan 15:10; 1Ioan 2:3).
Iar legea Noului Legământ, cuprinde toate poruncile date de
Dumnezeu prin Domnul Iesus (Ioan 8:38; 10:18; 12:49; 15:15)
şi care sunt prezentate în Evanghelii.
Legea Noului Legământ, cuprinde şi poruncile date de
Domnul prin apostoli, fie cele transmise verbal (Fapte 1:2;
10:42; 20:35; 1Ioan 3:23), fie prin inspiraţia Spiritului Sfânt,
toate acestea consemnate în cărţile Scripturilor creştine
(1Tesaloniceni 4:2; 2Tesaloniceni 3:6; 2Timotei 3:16,17).
Aceste porunci ale Noului Legământ, sunt peste 100, şi le
găsim în Scripturile creştine, unele dintre ele au fost şi în
vechiul legământ (comp. Levitic 19:18 cu Matei 22:39), şi au
fost reintroduse şi în legea Noului Legământ.
6) Care sunt poruncile cele mai mari, și care cuprind: legea
Noului Legământ?
Legea Noului Legământ are trei părți, sau poate fi concentrată
în aceste trei porunci:
I. Să Îl iubim pe Dumnezeu, arătând aceasta prin împlinirea
poruncilor (1Ioan 5:2,3).
II. Să Îl iubim sincer pe Iesus ca Domn al nostru (Efeseni
6:24; 1Corinteni 16:22).
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III. Să iubim aproapele, ca pe noi înșine (Romani 13:8-10;
Galateni 5:14). Porunca de a ne iubi aproapele, adică pe toți
oamenii, implică și a ne iubi: a) fraţi de credinţă (Galateni
6:10; 1Tesaloniceni 4:9-11; Evrei 13:1), b) familia (Efeseni
6:1-4; Coloseni 3:18-20; 1Timotei 5:3,4), c) oamenii în
general (2Petru 1:7), d) pe duşmani (Matei 5:38-48).
În componenţa acestei legi a iubirii, sunt implicate şi alte legi
după cum urmează, vezi: Matei 7:12; Romani 13:9-10;
Galateni 6:2; Efeseni 6:2; Iacob 2:8.
Însă în legea Noul legământ, pe lângă porunci există și: sfaturi,
îndemnuri, exemple, de toate acestea trebuie să ascultăm!
Aceste trei porunci cuprind toată legea Noului Legământ!
Adică de cele trei porunci depind cele peste 100 de porunci pe
care le vom citi în continuare și sunt un sumar a lor.
7) Care sunt alte porunci ale Noului Legământ?
Menționați câteva porunci pe care le-ați călcat?
În acest paragraf, voi trece în revistă, legile Noului Legământ,
care sunt peste 100 de porunci, învățați-le, și analizați-vă în
lumina lor, pentru a vedea care le-ați încălcat, pentru ca apoi
să vă căiți și să vă schimbați viața și să vă bucurați de pace cu
Dumnezeu: Să nu te mânii pe fratele tău (Matei 5:22-23); Să
nu pofteşti o persoană de sex opus (Matei 5:28); să dai morţii
mădularele tale păcătoase (Matei 5:29,30 comp. cu Coloseni
3:5); să nu divorţezi din alt motiv decât curvia (Matei 5:32;
19:9); să nu faci jurăminte (Matei 5:34); să nu vă împotriviţi
celui care vă face rău (Matei 5:39); fă mai mult bine decât ţi se
cere (Matei 5:40,41); celui ce-ţi cere dă-i; nu te întoarce de la
cel care îţi cere împrumut (Matei 5:42); iubeşte-ţi duşmanul
(Matei 5:44); practică milostenia şi rugăciunea în ascuns, nu
una făţarnică (Matei 6:1-6), posteşte în ascuns (Matei 6:1618); nu vă strângeţi comori pe pământ, ci în cer (Matei
6:19,20); nu vă îngrijoraţi, căutaţi mai întâi Regatul lui
Dumnezeu (Matei 6:25-34); nu judecaţi (Matei 7:1-5); nu
risipiţi lucrurile sfinte la oamenii care nu le preţuiesc (Matei
7:6); nu vă îngrijoraţi, cu privire la ce veţi vorbi când ajungeţi
în faţă stăpânirilor (Matei 10:19-20); cine voieşte să vină după
Iesus, trebuie să se lepede de sine şi să-şi i-a crucea şi să-l
urmeze încontinuu (Matei 16:24; Marcu 8:38); să dăm
cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al Lui
(Matei 22:21; Marcu 12:17; Luca 20:25); să nu numim pe
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nimeni tată sau învățător (Matei 23:8-11); faceţi ucenici şi
învăţaţii (Matei 28:19-20); iubiţi pe vrăşmaşii voştri, faceţi
bine celor ce vă urăsc, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, nu
întoarce rău pentru rău (Luca 6:27-29); fi darnic (Luca 6:30);
daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi să mai primiţi înapoi (Luca
6:34,35); să ţineţi Cina Domnului în amintirea jertfei lui Iesus
(Luca 22:19,20; 1Corinteni 11:23-34); să se predice în Numele
lui Iesus pocăinţa şi iertarea păcatelor către toate popoarele
(Luca 24:47); ne-a poruncit să ne spălăm unii altora picioarele
(Ioan 13:1-17), El ne-a dat o poruncă nouă, de a-i iubi pe fraţi
cum ne-a iubit Iesus, o iubire care nu a fost poruncită în legea
vechiului legământ (Ioan 13:34,35; 15:12-14); să ne ferim de
lucrurile jertfite idolilor, de desfrânare, de animale sugrumate
şi de sânge (Fapte 15:20,28,29; 21:25); să nu avem gânduri
înalte, ci ceea ce se potriveşte (Romani 12:3); dragoste fără
prefăcătorie (Romani 13:9); fiţi plini de afecţiune, daţi cinste
şi întâietatea altora (Romani 12:10); în activitatea slujirii
Domnului nu fiţi leneşi, ci fierbinţi (Romani 12:11); Bucuraţivă în nădejde, fiţi răbdători în necaz, stăruiţi în rugăciune
(Romani 12:12); Ajutaţi pe sfinţi, când sunt în nevoie, fiţi
primitori de oaspeţi (Romani 12:13); Binecuvântaţi pe cei ce
vă prigonesc: binecuvântaţi şi nu blestemaţi (Romani 12:14);
bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng
(Romani 12:15); nu întoarceţi nimănui rău pentru rău (Romani
12:17-21). Supunerea faţă de autorităţi (Romani 13:1-7; Tit
3:1; 1Petru 2:13-17); umblarea ca în timpul zilei şi îmbrăcarea
cu Christos (Romani 14:11-14); excluderea din adunare
(1Corinteni 5; 2Ioan 9-11); a nu ne judeca prin tribunale
lumeşti (1Corinteni 6:1-10); a nu curvi (1Corinteni 6:18: 10:8;
1Tesaloniceni 4:2-8); datoria celor căsătoriţi (1Corinteni 7:35); cei căsătoriţi să nu divorţeze, ci să se împace (1Corinteni
7:10-11); re-căsătoria se face doar în Domnul (1Corinteni
7:39); porunca de a nu poticni prin mâncare (1Corinteni 8); să
nu poftim lucruri rele (1Corinteni 10:6); să nu ne închinăm la
idoli (1Corinteni 10:7); să nu ispitim pe Domnul (1Corinteni
10:9); să nu murmurăm contra lui Dumnezeu (1Corinteni
10:10); se poate mânca din tot ce se vinde în măcelărie, sau
din tot ce ne pune pe masă un necredincios, cu condiţia să nu
fie din lucrurile jertfite idolilor (1Corinteni 10:25-28); bărbatul
trebuie să se roage şi să profeţească cu capul descoperit,
femeia va trebui să se roage şi să profeţească cu capul acoperit
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(1Corinteni 11:1-13); femeia trebuie să poarte părul lung, iar
bărbatul părul scurt, ca o diferenţiere între sexe (1Corinteni
11:14-16); darurile spirituale se exercită în dragoste
(1Corinteni 12:31; cap. 13); în slujirea pe rând, nu se poate
vorbi decât maxim trei persoane şi cu tălmăcire (1Corinteni
14:27,28); în vorbirea profeţilor pot vorbi trei, dar după aceea
se dă timp pentru judecarea profeţiilor (1Corinteni 14:29-31);
ne-înjugarea la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi şi
despărţirea de tot ce este necurat (2Corinteni 6:14-18); să ne
curăţim de orice întinăciune a spiritului şi a corpului
(2Corinteni 7:1); purtarea reciprocă a sarcinilor (Galateni 6:2);
dărnicia pentru învăţătorii Bibliei (Galateni 6:6); să facem bine
la toţi dar mai ales fraţilor de credinţă (Galateni 6:10); să nu
minţim (Efeseni 4:25); să nu ţinem mânia (Efeseni 4:26); să nu
furăm (Efeseni 4:28); să nu avem o vorbire murdară; ci, spre
zidire (Efeseni 4:29; 5:3-5); să nu avem nici o atitudine rea, ci
una bună şi miloasă (Efeseni 4:31,32); să urmăm exemplul lui
Dumnezeu (Efeseni 5:1); să umblăm în dragoste (Efeseni 5:2);
să răscumpărăm timpul (Efeseni 5:15-17); datoria soţiilor
(Efeseni 5:22-24; Coloseni 3:18; 1Petru 3:1-6); datoria soţilor
(Efeseni 5:25-29; Coloseni 3:19; 1Petru 3:7); datoria copiilor
(Efeseni 6:1-3; Coloseni 3:20); a taţilor (Efeseni 6:4; Coloseni
3:21); a sclavilor (Efeseni 6:5-8; Coloseni 3:22-25; 1Timotei
6:1; Tit 2:9,10; 1Petru 2:18); a stăpânilor (Efeseni 6:9;
Coloseni 4:1; 1Timotei 6:2); porunca iubirii şi a umilinţei
(Filipeni 2:1-4); interzicerea: desfrânării, necurăţiei, poftelor
rele, mâniei, iuţimii, răutăţii, defăimării, minciunii etc.
(Coloseni 3:5-9); disciplina celor leneşi (2Tesaloniceni 3:615); porunca de a munci pentru a ne întreţine (2Tesaloniceni
3:10); interzicerea uciderii, desfrânării, homosexualităţii,
răpirii de oameni, minciunii, şi jurămintelor strâmbe (1Timotei
1:9-11); interzicerea purtării de podoabe, sau ca femeile să
înveţe în adunare (1Timotei 2:9-14); femeile căsătorite sunt
încurajate să aibă copii (1Timotei 2:15); porunci în ce priveşte
caracteristicile supraveghetorilor (1Timotei 3:1-7; Tit 1:5-9); a
diakonilor (1Timotei 3:8-13); cum să ne raportăm la fraţi şi
surori de diferite vârste (1Timotei 2:1,2); comportarea faţă de
văduve, şi caracteristicile adevăratelor văduve (1Timotei 5.310), porunci pentru văduve tinere (1Timotei 5:11-14);
comportarea faţă de bătrânii adunării (1Timotei 5:17-20);
abţinerea de la iubirea de bani (1Timotei 6:7-11); îndemn la
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dărnicie (1Timotei 6:17-19); comportarea robului Domnului
(2Timotei 2:22-26); porunci pentru bărbaţi în etate (Tit 2:2);
femei în etate (Tit 2:3,4); femei tinere (Tit 2:5); pentru tineri
(Tit 2:6-8); să nu părăsim adunarea (Evrei 10:24,25); urmărim
pacea şi sfinţirea (Evrei 12:14); căsătorie fără adulter (Evrei
13:4); ascultarea de mai marii adunării (Evrei 13:17); să fim
înceţi la vorbire şi mânie (Iacob 1:19); lepădaţi necurăţia şi
răutatea (Iacob 1:20); să ne înfrânăm limba (Iacob 1:26; 1Petru
3:10); ajutorarea orfanilor şi a văduvelor (Iacob 1:27); să nu
facem părtinire (Iacob 2:1-9); nu vorbiţi unul împotriva altuia
(Iacob 4:11,12); nu faceţi planuri fără a implica voinţa lui
Dumnezeu (Iacob 4:13-16), a putea să facem binele şi a nu-l
face e un păcat (Iacob 4:17); fiţi sfinţi (1Petru 1:15,16); să
lepădăm orice răutate, vicleşug, prefăcătorie, invidie,
defăimare (1Petru 2:1); nu întoarceţi rău pentru rău (1Petru
3:9); să căutăm pacea (1Petru 3:11); să nu iubim lumea, nici
lucrurile din lume (1Ioan 2:15-17); să credem în Numele lui
Iesus şi să ne iubim unii pe alţii (1Ioan 3:23; 4:21); să nu
scoatem şi să nu adăugăm la Cuvânt (Apocalipsa 22:18-19).
8) Care porunci din cele 10, au fost reintroduse în legea lui
Christos?
În poruncile noului legământ, au fost re-introduse 9 din cele 10
porunci, ca porunci literale, după cum urmează: porunca I
(Exod 20:3, reintrodusă: 1Corinteni 8:5,6); porunca II (Exod
20:4,5, reintrodusă: Romani 1:22-25; 1Ioan 5:21); porunca III
(Exod 20:7, reintrodusă: Matei 6:7); porunca IV - sabatul
(Exod 20:8-11, nu a fost reintrodusă literal, doar spiritual:
Evrei 4); porunca V (Exod 20:12, reintrodusă: Efeseni 6:2);
porunca VI (Exod 20:13, reintrodusă: Romani 13:9); porunca
VII (Exod 20:14, reintrodusă: 1Corinteni 6:9; Evrei 13:4);
porunca VIII (Exod 20:15, reintrodusă: 1Tesaloniceni 4:6;
Efeseni 4:28; 1Petru 4:15); porunca IX (Exod 20:16,
reintrodusă: Matei 19:18); porunca X (Exod 20:17,
reintrodusă: Fapte 20:33-35; 1Corinteni 10:6).
Având în vedere că nu vom ţine un sabat săptâmânal; ci, unul
zilnic, spiritual, de odihnă în Christos (comp. Evrei 4:3,6,7; cu
Evrei 3:13,15; Matei 11:28-30), se ridică întrebarea: conţin
poruncile Noului legământ vreo zi specială, numită în Scripturi
„Ziua Domnească” (Apocalipsa 1:10 SCC)?
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9) Ce sărbători există sub legea lui Christos?
Vechile sărbători ale legii lui Moise: paştele, azimile,
sărbătoarea corturilor, sabatele, etc. Sunt abrogate. Creştinii
ne-fiind sub acel legământ nu mai trebuie să le ţină, ba mai
mult, ţinerea lor constituie un păcat, ca şi cum Christos nu ar fi
introdus un legământ mai bun şi n-ar fi împlinit legea
punându-i capăt astfel (Galateni 4:9-11; 5:1,4).
În Noul Legământ nu mai ţinem un sabat săptămânal; ci, unul
spiritual, care este în fiecare zi, în care ne odihnim de faptele
noastre rele (Evrei 4:7-11; 3:13; Coloseni 2:10; Matei 11:2830). Acest sabat zilnic de odihnă a poporului lui Dumnezeu,
este echivalentul sabatului săptămânal din vechiul legământ
(Evrei 4:4-11).
Însă creştinii din primul secol, sub călăuzirea Domnului Iesus,
au pus de o parte o zi pentru închinare, şi pentru odihna
corpului, şi anume: prima zi a săptămânii (Fapte 20:7;
1Corinteni 16:2), numită şi „ziua Domnească” (Apocalipsa
1:10 SCC). Acestă zi este de sâmbătă seara la apusul sorelului
până duminică seara la apus.
Deoarece în aceea zi a înviat Domnul Iesus (Luca 24:1-6).
Este ziua când s-a arătat la Toma (Ioan 20:26-31), este ziua
când Domnul a trimis Spiritul Sfânt ca botez peste discipolii
adunaţi la Penticosta (comp. Levetic 23:16 cu Fapte 2:1-4).
Creştinii au porunca de a ţine CINA DOMNEASCĂ
(1Corinteni 11:23-29), descrisă în următoarele texte biblice:
Matei 26:26-29; Marcu 14:22-25; Luca 22:17-20; şi aceasta se
ţine la începutul primei zile a săptămânii, sâmbătă seara, prin
care vestim moartea Domnului până va veni El (Fapte 20:7;
1Corinteni 11:20,21,27).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Ce este un legământ?
(2) Care este diferenţa dintre vechiul legământ şi cel nou?
(3) Se află creştinii sub legea lui Moise? Şi dacă nu, de ce?
(4) Care porunci cuprinde: vechiul dar noul legământ?
(5) Care sunt poruncile noului legământ? (câteva exemple)
(6) Care sunt sărbătorile noului legământ?
PE DE ROST Romani 7:6.
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Capitolul 16 - Închinarea Rugăciunea
1) Ce este închinarea?
A ne închina lui Dumnezeu, înseamnă: a ne pleca, a
îngenunchia (1Corinteni 14:25; Efeseni 3:14), a-I acorda
glorie, onoare, cinste, respect, a-I recunoaşte Stăpânirea,
calităţile divine (1Cronici 29:10-14; Romani 1:18-21; Evrei
12:28,29; Apocalipsa 4:11), toate acestea având ca efect: a trăi
o viaţă spre gloria Lui, slujindu-L din inimă (Psalm 18:1; 95:6;
Matei 4:10; 15:8; Ioan 4:23,24).
Închinarea noastră poate fi sub forma de: rugăciune, cântare, şi
în mod indirect prin: contemplare, slujire, dărnicie şi prin
ascultarea noastră faţă de Dumnezeu (1Cronici 16:29; Psalm
5:7; 99:9; 138:2; Evrei 12:28; Apocalipsa 14:7).
2) Ce este rugăciunea, şi la cine trebuie să ne rugăm?
Rugăciunea este o vorbire cu Dumnezeu (1Corinteni 14:2).
Rugăciunea este mijlocul prin care ne putem apropia de
Dumnezeu şi putem avea o relaţie de prietenie cu El (Efeseni
2:18). Rugăciunea este expresia: devoţiunii şi închinării
noastre (Psalm 65:2; 145:18; Deuteronom 4:7).
Biblia ne încurajează să ne rugăm lui Dumnezeu,
deoarece El este Tatăl nostru din ceruri, Creatorul şi singurul
Dumnezeu adevărat (Exod 34:14; Matei 4:10; 6;9; Apocalipsa
4:11; Ioan 4:23,24; 17:3).
Doar după ce ne căim de păcate, și ne-am pus încrederea în
Christos, putem să începem să ne rugăm la Iesus Christos.
Căci prima dată este: „căinţa către Dumnezeu”, și apoi este:
„credinţa în Domnul nostru Iesus” (Fapte 20:21). Iar a crede
în Domnul Iesus are ca efect: ascultarea de El (Ioan 3:36).
Fără ascultare, Domnul Iesus nu ne primește rugăciunea! El i-a
mustrat pe cei care s-au rugat Lui fără ascultare în Luca 6:46,
SCC: “Dar de ce Mă chemaţi: Doamne! Doamne! Şi nu
faceţi cele ce zic Eu?”
Prin urmare, doar cei care s-au căit de păcate la
Dumnezeu, au ajuns să Îl cunoască pe Fiul lui Dumnezeu din
Scripturi, și-au pus încerderea în El și arată aceasta prin faptele
lor (Iacob 2:14-26), pot începe să se roage și la Fiul, pe lângă
rugăciunea la Dumnezeu Creatorul.
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3) Cine este Mijlocitor la Dumnezeu, și mijlocitor la
Christos?
Doar Iesus Christos este singurul Mijlocitor între noi şi
Dumnezeu (1Timotei 2:5; 1Ioan 2:1), iar Spiritul Sfânt, este
singurul mijlocitor între noi şi Iesus Christos (1Corinteni 12:3;
Ioan 16:14), astfel doar prin Christos şi prin Spiritul Sfânt,
ajungem la Dumnezeu (Ioan 14:6; 16:23; Romani 8:26,27,34;
Efeseni 2:18; 6:18; Filipeni 3:3; Iuda 1:20).
4) Ce însemnă a spune că ne rugăm în Numele lui Iesus și
prin Spiritul Sfânt?
A ne ruga în Numele lui Iesus Christos, Fiul lui Dumnezeu la
Tatăl ceresc așa cum ne învață Scriptura în: Ioan 14:13,14;
15:16, 16:23,24,26; Efeseni 5:20; înseamnă a ne ruga noi
fiind: în persoana lui Iesus Christos (Ioan 15:7).
Aceasta înseamnă a ne ruga în Numele Lui, adică a ne ruga
fiind în persona Lui, și atunci gândirea noastră, vorbirea
noastră, atitudinea noastră din rugăciune vor fi marcate de El.
Doar prin unirea cu Fiul, Tatăl ceresc ne va asculta toate
rugăciunile (Ioan 15:7; Efeseni 2:18; 1Ioan 3:22; 5:14,15).
Oamenii care sunt temători de Dumnezeu (Fapte
17:17), care încă nu fac încă parte din corpul lui Christos, nu
este potrivit să se roage la Dumnezeu în Numele Fiului, căci ar
minți, spunând că sunt în Fiul, și aceasta nu ar fi adevărat!
De asemenea, ei nici nu se pot ruga la Dumnezeu cu
apelatuvul: “Tată”, odată ce ei nu sunt încă: fii de Dumnezeu
(Romani 8:14-17)!
Însă, ei se pot ruga lui Dumnezeu, numindu-L:
Dumnezeule, Stăpâne, sau: Creator, Atotputernic, Izbăvitor,
etc. la fel ca cei din Scripturile ebraice, fără a pomeni în
Numele cui se roagă (Psalmul 17:6; 18:2; 42:8; 1Regi 8:41-43;
Isaia 56:7) sau prin cine se roagă.
Apoi, chiar dacă rugăciunea lor va ajunge prin har la
Dumnezeu tot prin Fiul și prin Spiritul Sfânt, însă ei neavând
calitatea de a fi în corpul lui Christos și de a avea Spiritul
Sfânt, ei nu au dreptul să spună: În Numele lui Iesus și prin
Spiritul Sfânt.
Doar creștinii care sunt în Christos au dreptul să
menționeze că se roagă prin Domnul Iesus Christos (Romani
7:25; 16:27; Iuda 25), deorece ei sunt în El.
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Doar creștinii care au Spiritul Sfânt și sunt conduși de
Spiritul se pot ruga menționând expres că se roagă prin
Spiritul Sfânt (Romani 8:14; Efeseni 2:17,18; 6:18; Iuda
20,21).
Iubite cititor, dacă ești în categoria celor temători de
Dumnezeu, nu te descuraja, luptă-te să crești spre a deveni
mădular din corpul lui Christos, pentru a avea harul copiilor
lui Dumnezeu care sunt în Christos și au spiritul Sfânt și atunci
te vei ruga și tu: în Numele lui Iesus la Dumnezeu care atunci
va fi și pentru tine: Tată.
5) Care sunt forme greșite de rugăciune?
În Biblie nu găsim rugăciuni la Spiritul Sfânt, nici ca poruncă,
nici ca exemplu. Un alt motiv pentru care rugăciunea adresată:
Spiritului Sfânt este greşită, este că rugăciunea în care te
adresezi Spiritului, este o rugăciune ce se bazează pe meritele
tale proprii, căci tu nu vii la Spiritul prin intermediul a cuiva, a
meritelor cuiva!
La Tatăl ne rugăm prin Fiul (Ioan 16:23; Efeseni 5:20;
Coloseni 3:17), şi la Fiul prin Spiritul Sfânt (Ioan 15:26;
16:14; 1Corinteni 12:3), însă la Spiritul Sfânt nu ne putem
ruga, căci aceasta ar însemna o închinare în afara Cuvântului
lui Dumnezeu!
Sfinţii Bibliei nu au acceptat închinarea semenilor lor (Fapte
10:25,26; 14:11-18), nici îngerii lui Dumnezeu (Apocalipsa
19:10; 22:8,9). Astfel, este greşit să ne rugăm la creaturi
(Romani 1:25), pe care unii oameni îi invocă în rugăciune ca:
„Maria”, „îngeri” sau aşa numiţi „sfinţi”, cel care beneficiază
de pe urma închinării false este Satan, şi anumite spirite ale
celui rău, care se prefac în spirite bune sau în „sfinţi”
(2Corinteni 11:13-15). Noi nu trebuie să ne închinăm la
presonajele din Biblie, chiar dacă aceştia au fost servitorii lui
Dumnezeu, căci ei nu sunt Dumnezeu, şi nu au nici rolul de
mijlocitori la Dumnezeu (Apocalipsa 22:8-9; Fapte 10:25,26;
14:11-15; Romani 1:25).
3) Câte tipuri de rugăciuni există?
Biblia scoate în evidenţă câteva tipuri de rugăciune, după cum
urmează:
(1) Rugăciuni de LAUDĂ, în care Dumnezeu este lăudat,
glorificat, onorat, binecuvântat, slăvit, cinstit (Psalm 34:1-3).
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(2) Rugăciuni de ADORARE în care exprimăm iubirea noastră
faţă de El (Psalm 18:1; 116:1).
(3) Rugăciuni de MULŢUMIRE, unde îi mulţumim lui
Dumnezeu şi ne manifestăm recunoştinţa şi aprecierea faţă de
El şi acţiunile Lui (1Tesaloniceni 1:2;3:9).
(4) Rugăciune prin care Îl CAUŢI pe Dumnezeu, nu este
suficient să te rogi, ci tu trebuie să-l cauţi pentru sfat, pentru
toate nevoile tale, pentru călăuzire în lucrarea Lui, El vrea ca
tu să-L cauţi, şi El se va lăsa găsit de tine, dacă Îl cauţi din
toată inima (Deuteronom 29:29; 1Cronici 16:11; Psalm 77:2;
119:10; Ieremia 29:12-13; Daniel 9:3; Matei 7:7-11).
(5) Rugăciuni care conţin CERERI de tot felul, atât pentru
lucrurile spirituale, cât şi pentru cele materiale (Filipeni 4:6),
uneori cererile i-au forma de implorare sau cereri fierbinţi
(Evrei 5:7).
(6) Există şi rugăciuni de MĂRTURISIRE, care conţin
mărturisiri ale păcatelor (Neemia 9:2,3; 1Ioan 1:9), însă putem
face şi alt gen de mărturisiri.
(7) Rugăciunea de MIJLOCIRE, sunt rugăciunile pentru alţii,
sau care conţin cereri pentru necesităţile altora, fie pentru cei
din familie sau pentru fraţi de credinţă, sau chiar pentru
duşmani (1Timotei 2:1; Matei 5:44; Luca 6:28).
4) Ce însemnă a ne închina în spirit şi adevăr?
Biblia spune să ne închinăm în spirit şi adevăr (Ioan 4:23-24
SCC). În Biblie, cuvântul „spirit”, se referă la ceva nevăzut,
care nu este materie (Ioan 3:6-8).
Astfel a te închina „în spirit”, înseamnă că închinarea noastră
NU trebuie să fie ajutată de lucruri materiale, vizibile,
exterioare nouă, cum ar fi: icoane, statui, cruci (Exod 20:4,5;
Romani 1:22-25); nici de cărţi de rugăciuni în care citeşti sau
repeţi o rugăciune (Matei 6:7).
Închinarea în spirit implică ca să te rogi în spiritului tău, în
lăuntrul tău, (Isaia 26:9), nu cu o rugăciune fără inimă (Matei
15:8,9), Cuvintele închinării trebuie să izvorască din spiritul
tău, din inimă, nu doar din minte! Închinătorul adevărat se
închină în spiritul lui (Romani 1:9), în inima lui (1Samuel
1:13-15), cu inima (1Tesaloniceni 2:17; Iacob 4:8).
Dacă Îl iubeşti pe Dumnezeu vei vorbi cu El spontan, din
inimă, aşa cum vorbeşti cu părinţi tăi umani, sau cu un prieten
mai în vârstă. Tu trebuie să-ţi verşi inima înaintea Lui
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(Plângeri 2:19; 1Samuel 1:15), adică să goleşti ce ai în lăuntrul
tău (gânduri, sentimente, frământări, bucurii, dorinţe, etc.)
înaintea lui Dumnezeu.
De acolo, din lăuntrul tău, Spiritul Sfânt va lua şi va da lui
Christos rugăciunea noastră şi Christos în final, i-o va da lui
Dumnezeu, ascultătorul final al rugăciunii (Psalm 65:2).
Închinarea în spirit poate fi făcută cu glas tare sau în gând
(1Samuel 1:10-15; Fapte 4:24), important ca inima noastră,
lăuntrul nostru să participe la rugăciune, ca ea să nu fie
formală, doar cu buzele (Isaia 29:13; Ieremia 12:2; 29:13;
Ezechiel 33:31; Matei 15:8).
Biblia arată că rugăciunile noastre şi închinarea noastră trebuie
făcută din toată inima (Psalm 9:1; 86:12; 119:145; Ieremia
29:13; Efeseni 5:19). Dumnezeu cunoaşte pe cei ce nu se
închină din inimă, din sinceritate, sau din interese egoiste, sau
formal, ca să spună doar că s-au închinat (Osea 7:14; Marcu
7:6,7).
Iar închinarea „în adevăr”, însemnă că în lăuntrul nostru
trebuie să fie adevărul, sinceritate, onestitatea, altfel închinarea
noastră va fi fără prefăcătorie (2Regi 20:3; Psalm 51:6,10;
145:18).
5) Ce înseamnă rugăciunea cu mintea şi rugăciunea cu
spiritul?
Rugăciunea creştinului, i-a două forme, rugăciunea condusă
de minte, de raţiune (1Corinteni 14:15), chiar dacă o spunem
din inimă, noi ne rugăm după cum gândim noi că este bine să
cerem, să mulţumim, etc. Această rugăciune poate fi călăuzită
de Spiritul Sfânt într-o mică măsură, dar ea este o rugăciune
ordonată și dirijată de raţiune. Ea poate fi spusă în gând, în
şoaptă sau cu voce tare (1Samuel 1:12-15; Neemia 2:1-5;
Fapte 4:24). Uneori cererile, mijlocirea pentru alţii dintr-o
astfel de rugăciune, poate fi în armonie cu voința lui
Dumnezeu, sau poate să nu fie, pentru că nu totdeauna
gândurile noastre sunt gândurile lui Dumnezeu (Isaia 55:8).
Dar mai este o formă a rugăciunii: rugăciunea cu spiritul
omului, condusă de Spiritul Sfânt. Rugăciunea spiritului
nostru (1Corinteni 14:14), care se manifestă prin vorbirea în
alte limbi, date de Spiritul Sfânt în mod spontan, limbi
îngereşti sau omeneşti, dar necunoscute de cel ce se roagă
(Fapte cap. 2; 1Corinteni 14:14,15). Şi această rugăciune, se
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poate manifesta fie în şoaptă, în sine, fără exteriorizare, fie cu
voce tare (1Corinteni 14:2,27,28; Fapte 2:4-6).
Însă această rugăciune este în totalitate după voința lui
Dumnezeu, pentru că Spiritul Sfânt ne va călăuzi ce să spunem
(Iuda 1:20; 1Corinteni 2:12-16), şi noi vorbim realmente lui
Dumnezeu (1Corinteni 14:2,28), cuvintele învăţate de la
Spiritul, comunicând lucruri spirituale prin mijloace spirituale
(1Corinteni 2:12,13).
Chiar dacă pentru oameni, cuvintele ce le spunem sunt
mistere, neînţelese de ei, iar pentru cei necredincioşi sunt o
nebunie (1Corinteni 2:14), ele pentru Dumnezeu sunt o
rugăciune după voința Lui! – Romani 8:26,27.
6) Există vreo regulă cu privire la locul sau poziţia în care
trebuie să ne rugăm?
Conform Învăţăturii lui Iesus, închinarea noastră nu este legată
de un loc fizic; ci, putem să ne rugăm în orice loc (1Timotei
2:8), ceea ce contează este starea inimii noastre, adică să ne
închinăm în spirit şi adevăr.
Biblia arată cazuri de rugăciune pe genunchi (Efeseni 3:14),
mai ales când suntem acasă sau în adunare, rugăciunea pe
genunchi exprimă bine: închinarea (plecăciunea) noastră faţă
de Creator (Romani 14:11; Apocalipsa 5:14).
Ne mai putem ruga şi în picioare (Luca 18:10-13; Neemia 2:35); sau stând pe ceva (1Regi 18:42), sau în anumite situaţii
chiar culcaţi în pat (2Regi 20:2; Isaia 38:1-3), dar bineînţeles
rugăciunea în genunchi este poziţia cea mai smerită şi supusă,
sau cea care conţine o plecăciune totală (Luca 22:41; Marcu
14:35; Matei 26:39).
7) Ce ocazii avem să ne rugăm?
Putem să ne rugăm oricând, mai ales când ne îndeamnă inima
să-L lăudăm (Matei 11:25,26) sau când am păcătuit şi avem
nevoie de iertare (Psalm 32:1-5), când suntem în suferinţă
(Iacob 5:13).
Alte ocazii de a ne ruga, sunt de exemplu: la masă (Matei
14:19), când ne culcăm (Psalm 141:2), când studiem Biblia
(Proverbe 2:3-5), dimineaţa cerându-i binecuvântarea pe
parcursul zilei (Marcu 1:35), când avem de luat o decizie
(Luca 6:12,13), când suntem încercaţi (Marcu 14:38; Iacob
5:13).
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De fapt, avem porunca: să ne rugăm neîncetat (1Tesaloniceni
5:17)!
Dumnezeu consideră chiar şi meditaţia, reflecţia, gândirea,
cugetarea noastră, ca o rugăciune (Psalm 5:1; 10:17; 19:14).
Astfel este important ce gândim, căci Dumnezeu i-a seama şi
la aceasta ca la o rugăciune (Efeseni 3:20).
Ceea ce ne poate duce la a ne ruga neîncetat, este umplerea cu
Spirit, ca prin Spiritul să ne rugăm în orice vreme (Evrei 6:18).
8) Ca rugăciunile noastre să fie ascultate, ce condiţii
trebuie să îndeplinim?
În 1Ioan 5:14, este descrisă o condiţie importantă ca
rugăciunile noastre să primească răspuns, ca acestea să fie în
conformitate cu voinţa Creatorului.
O altă cerinţă este descrisă în Proverbe 28:9, unde se specifică
că pentru a fi ascultate rugăciunile, trebuie să ascultăm şi noi
de legea lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu (vezi şi
1Ioan 3:22).
Pe lângă toate acestea, trebuie să ne rugăm cu credinţă, fără
să ne îndoim ca să fim ascultaţi (Iacob 1:5-7; Marcu 11:24),
credinţa noastră Îl va onora pe Dumnezeu.
O altă condiţie similară cu cele dinainte, este ca să rămânem
în Christos şi ca cuvintele Lui să rămână în noi, atunci putem
cere orice vom vrea şi ni se va da (Ioan 15:7). Deorece dacă
vom fi în Christos, atunci, gândirea, dorinţele, vorbirea,
cererile noastre, vor veni din Christos şi cu siguranţă că Tatăl
ascultă pe Christos. Apoi dacă cuvintele Lui vor rămâne în
noi, aceste cuvinte le vom exprima în rugăciune sub călăuzire,
şi atunci este normal că ele vor fi ascultate.
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) La cine şi prin cine să ne rugăm?
(2) Câte tipuri de rugăciune există?
(3) Cum, când şi unde ne putem ruga?
(4) Ce însemnă închinarea în spirit și adevăr?
(5) Ce însemnă rugăciunea cu spiritul?
(6) Care rugăciuni sunt ascultate?
PE DE ROST: Evrei 13:15.
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Capitolul 17 - Postul şi dărnicia
1) Ce este postul?
Postul este abţinerea de la întrebuinţarea mâncării de orice fel,
pentru un timp hotărât (Estera 4:16; Matei 4:2).
În limba ebraică în care a fost scrise Scripturile ebraice, există
trei cuvinte pentru post, după cum urmează:
SÔM: ,,a-ţi acoperi gura” ceea ce indică o abstinenţă totală de
la mâncare şi băutură (1Samuel 31:13; 2Samuel 1:12; Neemia
1:4).
Anah: ,,a te smeri” acest cuvânt este sinonim cu Sôm, însă
poate cuprinde un post în care nu se mănâncă dar se bea lichide,
sau în care se mănâncă doar unele alimente, cum ar fi vegetale,
refuzându-se însă cele alese (carne, băuturi alcoolice), sau
hainele deosebite (Daniel 1:8-13; Psalm 35:13; 69:10-11).
În Scripturile creştine, care au fost scrise în principal în greacă,
apare următorul cuvânt: ,,nesteia” şi înseamnă: „a nu mânca”
(Fapte 13:3; Luca 5:34).
2) Câte tipuri de post există?
Biblia vorbeşte de mai multe tipuri de post:
Post supranatural: este postul care se ţine printr-o intervenţie
supranaturală a lui Dumnezeu, cum a fost cazul lui Moise care
de trei ori a postit 40 de zile (Exod 34:28; Deuteronom 9:9;
Deuteronom 9:18), tot la fel Ilie (1Regi 19:8), sau Domnul
Iesus (Matei 4:2; Luca 4:2).
Post absolut: este postul în care nu se mănâncă şi nu se bea
lichide, adică abstinenţă totală (Iona 3:7), fie o zi sau mai multe,
ca de exemplu trei zile aşa cum a fost cazul la Estera (Estera
4:16), sau a lui Pavel (Fapte 9:9).
Post cu lichide: este abţinerea de la alimente solide, dar în care
poţi să bei apă sau lichide, un astfel de post au ţinut vitejii din
Iabes care au postit şapte zile în semn de doliu pentru moartea
regelui Saul (1Samuel 31:13 şi 1Cronici 10:12) şi un astfel de
post a ţinut Domnul Iesus care a flămânzit (Matei 4:1,2).
Post până seara: este postul, adică abţinerea de la alimente și
apă până seara la apusul soarelui (Judecători 20:26; 2Samuel
1:12; 3:35).
Post pentru o parte din zi: este postul până la ora 15 ca
Corneliu (Fapte 10:30), sau cât poate omul să țină, Dumnezeu
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acceptă și jertfe de turturele, sau chiar un pumn de făină nu doar
iezi și oi (comp. cu Levetic 5:5-13).
Post parţial: este postul în care persoana care posteşte, se
abţine de la carne, de la băuturi alcoolice, dar se consumă
alimente vegetale (Daniel 10:2,3).

3) Care este scopul postului?
Postul este pentru Tatăl ceresc (Matei 6:18) adică prin acesta ne
apropiem de Dumnezeu şi îi aducem serviciu sacru (Luca 2:3738). Postul mai este pentru: smerenie şi auto-disciplinare
(2Samuel 11:11; Psalm 35:13), pentru plângerea păcatului şi o
manifestare a căinţei (Ezechiel 9:5; 10:1,6; Ioel 1:14,15; 2:1,1217; Ezra 9:5; 10:6), în semn de doliu (1Samuel 31:13; 2Samuel
1:12; 3:35; 1Cronici 10:12).
El pregăteşte calea spre primirea dezvăluirii (Exod 34:28; Luca
2:37,38), şi caută intervenţia divină, el adaugă o notă de urgenţă
rugăciunilor şi implorărilor noastre şi dă greutate pledoariei
noastre în faţa cerului (Judecători 20:26; 1Samuel 7:1-12;
2Cronici 20:1-29; Estera 4:13-16), şi ocrotirea fizică de pericole
(Ezra 8:21-23; Estera 4:16), el ne poate ajuta şi la obţinerea
unor biruinţe spirituale (Matei 4:2-11; Fapte 13:2,3), cultiva mai
mult stăpânirea de sine şi alte virtuţi (Filipeni 4:11-13),
deoarece postul este opusul lăcomiei şi astfel reduce puterea
eului.
Postul mai are ca scop pregătirea pentru lucrarea Evangheliei şi
călăuzirea în aceasta (Fapte 13:2-3) şi pentru numirea de bătrâni
în adunare (Fapte 14:23). Postul poate fi ţinut cu scopul
mijlocirii pentru alţii (Psalm 35:13; Ieremia 7:16). Postul poate
fi ţinut cu scop de consacrare pentru Dumnezeu sau cu hotărârea
de a îndeplini o sarcină sau lucrare, el confirmă decizia că
suntem gata să sacrificăm totul pentru lucrarea lui Dumnezeu
(Geneza 24:33; 1Samuel 14:24-30; Fapte 23:12-21), pentru a
abate mânia lui Dumnezeu (Deuteronom 9:18-20; 2Samuel
12:21-23), ori schimbarea hotărârii Celui Preaînalt (Exod 32:14;
Psalm 106:23; Iona 3:5-10).
4) Când să postim?
Unele grupări religioase, au unele date fixe când postesc.
Însă conform Bibliei, creştinii nu au o zi, sau mai multe,
stabilite pe săptămână când şi cum să postească. Căci după
cum nu există nici ore sau zile speciale de rugăciune şi de
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dărnicie; ci, noi trebuie să ne rugăm în mod regulat, cât mai
des posibil şi să facem dărnicie de câte ori putem şi avem
ocazia, tot aşa trebuie să postim (Matei 6:1-6,16-18).
Spiritul lui Christos ne va călăuzi pentru a călca pe urmele Lui
şi în ce priveşte postul (Romani 8:9-11,14; 1Petru 2:21), și a
ține post regulat în fiecare săptămână în zilele venite prin
conducerea divină.
Astfel, chiar dacă nu avem zile stabilite în Scriptură pentru
post, creştinul adevărat, nu va uita de post, căci Domnul Iesus
a spus: „când postiţi” (Matei 6:16), El nu a spus: „daca
postiţi”, arătând astfel ca postul este o însuşire a disipolilor
Lui (vezi şi Matei 9:15), ca dărnicia şi ca rugăciune.
Aceste lucrări nu sunt opţionale sau facultative; ci, fac parte
din viaţa de discipol al lui Iesus. Domnul a învăţat că dacă
dreptatea noastră nu o va întrece pe cea a cărturarilor şi a
fariseilor nu vom intra în Regatul cerurilor (Matei 5:20), iar
fariseii posteau de două ori pe săptămână (Luca 18:12), astfel,
creştinul trebuie să postească mai mult ca ei, dar dintr-o
motivație a dragostei față de Dumnezeu, nu din mândrie!
Importanţa postului, reiese şi în cazul lui Pavel, care a spus să
călcăm pe urmele lui (1Corinteni 11:1), iar Pavel se descrie ca
fiind „în posturi adesea” (2Corinteni 11:27).
5) Ce atitudine, şi ce lucrări trebuie să însoţească postul?
Biblia arată că în unele situaţii, dispoziţia celor ce posteau era
de: plâns, căinţă, părere de rău, bocet, inimi sfâşiate, etc. (Ioel
2:12,13).
Însă cu alte ocazii, postul era făcut cu bună dispoziţie cum ne
învaţă chiar Domnul Iesus când spune în Matei 6:16-18.
Domnul Iesus ne învaţă să nu ne fabricăm o înfăţişare ca să
fim făţarnici; ci, noi trebuie să ne comportăm natural şi să
avem o înfăţişare exterioară care să nu trădeze că noi postim,
noi trebuie să avem o atitudine în funcţie de scopul postului.
Postul adevărat este însoţit de dărnicie şi rugăciune (Isaia
58:4-7,10; Fapte 13:2,3) care trebuie făcută în ascuns (Isaia
58:5; Matei 6:16).
Pasajul din Isaia cap. 58, descrie adevărata atitudinea în post,
căci evreii credeau că chiar dacă păcătuiesc ei puteau fi iertaţi
prin post (abținerea de la alimente), însă Dumnezeu nu se lăsa
înduplecat prin postul unor oameni nemiloşi, vărsători de
sânge, călcători de lege, zgârciţi, care nu plăteau pe lucrătorii
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lor, etc. tocmai acest lucru este demascat de profetul Isaia în
Isaia 58:1-11, şi anume că Dumnezeu nu doreşte un post în
care omul să-şi chinuiască sufletul prin abținerea de la
alimente, dar să nu-şi schimbe atitudinea faţă de semenii săi.
6) Care sunt câteva pericole ale postului?
Putem spune că postul ca orice lucrare spirituală are două
pericole, un pericol spiritual şi altul fizic.
Un pericol spiritual al postului este să credem că postul este
rezolvarea la toate problemele noastre spirituale şi fizice, însă
fără ca să ne schimbăm felul de gândire şi de acţiune printr-o
cunoaştere şi o atitudine corectă a legii lui Dumnezeu şi faţă de
păcat (Proverbe 28:9; Iacob 4:3).
Un alt pericol spiritual al postului este postul făcut dintr-o
motivaţie greşită (Fapte 23:12-13), sau dintr-o râvnă fără
călăuzire şi înţelepciune (1Samuel 14:24-46).
Pericolul fizic este să ne epuizăm, deshidratăm sau îmbolnăvim
din cauza lipsei de apă şi hrană, de aceea fiecare trebuie să
umble cum este condus de Spiritului Sfânt, căci Dumnezeu nu
ne va cere ceva peste puterile noastre (1Corinteni 10:13; Psalm
103:14).
7) În ce constă conform Bibliei: zeciuiala?
O îndatorire a tuturor creştinilor este dărnicia, onorându-l pe
Dumnezeu cu daruri de bunăvoie (Proverbe 3:9,10).
Zeciuiala: un principiu de dinainte de Moise, este principiul
zeciuielii, în care un om al lui Dumnezeu dădea a zecea parte
din căştig lui Dumnezeu (Geneza 14:18-20; 28:20-22).
Mai târziu, Dumnezeu a dat poruncă, ca a zecea parte din
recolte sau din câştig, orice evreu să o aducă la casa lui
Iehova, și să o mănânce împreună cu leviții (Levitic 27:30-33;
Numeri 18:21-32; Deuteronom 12:1-18; 14:22-29; 18:1-4;
26:12-15,5; Maleahi 3:6-12).
Domnul Iesus, a spus mulţimii care Îl asculta şi discipolilor
Săi, în Matei 23:1,23, SCC: „…Vai de voi, cărturari şi
farisei făţarnici! Pentru că daţi zeciuială: mentă, mărarul
şi chimenul; şi aţi lăsat pe cele mai grele ale legii: judecata
şi mila şi credinţa. Pe acestea însă, trebuie să le faceţi, şi pe
acelea să nu le lăsaţi”. Domnul nu a oprit zeciuiala o dată cu
Noul Legământ; ci, a întărit principiu zeciuielii când a spus:
„pe acestea (dreptatea, mila şi credincioşia) trebuia să le
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faceţi, şi pe acelea (zeciuiala) să nu le lăsaţi”, adică și în
Noul Legământ să continum cu zeciuielile, vezi şi Luca 11:42.
Zeciuala în Noul Legământ, constând în roadele pământului
sau bani, ea se va strânge de creștini și aceștia vor folosi:
roadele pământului, sau bani pentru a cumpăra mâncare, care
se va folosi la masele agape săptămânale ce se consumă la
Cina Domnească unde ei și lucrătorii o vor cunsuma
săptămânal (Fapte 2:42; 1Corinteni 9:13,14; 11:20-34).
8) În ce constă conform Bibliei: dărnicia?
Apostolii vorbesc de dărnicie şi binefacere, în mai multe
pasaje (Evrei 13:16).
Dărnicia ocazională: este vorba de strângeri de bani pentru
nevoile altor fraţi, ale altor adunări, care au trecut prin fomete
sau alte nenorociri (Fapte 11:28-30), creştinii din alte zone vor
ajuta fraţii aflaţi în nevoie (2Corinteni cap. 8,9; 1Corinteni
16:1,2), în aceste ocazii de ajutorarea a altor fraţi, fiecare
creştin dădea „după cum a hotârât în inimă” (2Corinteni 9:7
SCC), fără a exista vreo regulă cu vreun procent din câștigul
fiecăruia. Aceste daruri de bunăvoie pentru a ajuta frații în
probleme, vor fi ocazionale și se pot strânge atunci când apare
o nevoie, într-o cutie temporară.
Pe lângă faptul că lucrătorii (apostoli, profeți, păstori,
învățători, evangheliști, diakoni), vor mânca din masa agape
fără să contribuie cu zeciuieli, pe lângă aceasta, lucrătorii pot
fi susținuți cu daruri de bunăvoie, constând în bani, alimente,
etc. (Galateni 6:6; Filipeni 4:10-20).
Dărnicia regulată: va fi o cutie pentru daruri de bunăvoie,
pentru cheltuielile de construcția ale Casei Tatălui ceresc
locale și apoi pentru cheltuielile de întreținere (Exod 35:21;
1Cronici 29:1,7-9), cum ar fi: plata pentru curentul electric,
gaz, căldură, apă, etc. Pentru aceste cheltuieli fiecare va da cât
va dori!
Conducerea adunării va da un raport contabil regulat, despre
modul cum s-au cheltuit donațiile pentru Casa Tatălui.
Toți aceşti bani vor fi număraţi pe rând, întotdeauna de doi
fraţi de încredere: casierul adunării şi un ajutor de al lui
(comp. cu 2Regi 12:9; Ioan 8:20).
Pe lângă aceste forme de dărnicie regulată, noi trebuie
să fim darnici ocazional cu fraţii şi surorile în nevoi și necazuri
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(1Timotei 6:18,19), dar din dragoste, trebuie făcută dărnicie şi
celor din afara casei credinţei (Galateni 6:10).
9) În ce constă conform Bibliei: binefacerea şi milostenia?
Binefacerea (Evrei 13:16), este acea acţiune a binelui, sunt
faptele bune pe care le facem fraţilor, semenilor noştri chiar
dușmanilor. Există ocazii când putem ajuta cu ceva, repara
ceva, ajuta la căratul unor lucruri, a fi ospitalieri, etc. (Matei
5:40-48; 25:35-40; Romani 12:13; Levitic 19:34; Evrei 13:2;
Tit 3:8).
Milostenia (Romani 12:8), este acţiunea de a da bani, în
virtutea milei. Milostenia poate fi arătată faţă de văduve şi
orfani în necazurile lor (Iacob 1:27), săraci (Galateni 2:10),
străinii în nevoi (Deuteronom 10:19), cei în suferinţă (Evrei
10:34; 13:3).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Ce este postul şi ce tipuri de post există?
(2) Care este scopul postului?
(3) Când să postim şi cât de des?
(4) Ce atitudini şi lucrări trebuie să însoţească postul?
(5) Care sunt câteva pericole ale postului?
(6) În ce constă: zeciuiala, dărnicia, binefacerea şi milostenia?
PE DE ROST: Matei 6:16-18.
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Capitolul 18 - Viaţa sfântă
1) Ce este sfinţenia şi de unde vine ea?
Iehova Dumnezeu este sfânt (Levitic 21:8; Isaia 6:3), sfinţenia
îi aparţine Lui, deoarece El este sursa sfinţeniei (Exod 28:36).
A fi sfânt înseamnă: perfecţiune! Astfel Dumnezeu Tatăl este
perfect, Domnul Iesus este perfect, şi îngerii fideli sunt
perfecţi (Deuteronom 32:4; Iosua 24:19; 1Samuel 6:20; Luca
1:35; Fapte 10:22; 1Petru 1:19).
Însă, această sfinţenie în cazul vieţii unui creştin este treptată:
în primul rând, credinciosul este sfinţit prin Spiritul şi prin
jertfa lui Iesus Christos (Evrei 9:14), căci toţi care şi-au pus
încrederea în Christos primesc sfinţenia Lui, şi sunt declaraţi
drepţi, sfinţi şi perfecţi prin sîngele Lui (Romani 3:21-24;
Evrei 10:10,14; 1Corinteni 6:11).
În al doilea rând, există o sfințenie datorită ascultării,
credinciosul se sfințește prin Cuvântul adevărului pe care Îl
trăieşte (Ioan 17:17), astfel el duce o viaţă curată (Levitic
10:10; 1Tesaloniceni 4:7), căci se conformează voinţei divine
(Levitic 20:8), prin urmare, el mai este sfânt și pentru că este
pus deoparte pentru serviciul divin (Levitic 20:26), el nu mai
trăiește pentru el sau pentru lume (1Ioan 2:17).
A treia treaptă a sfinţeniei este maturitatea, când creştinii
ajung prin exerciţiu să deosebească binele de rău într-un mod
profund, ceresc (Evrei 5:14), când răbdarea își face perfectă
lucrarea și când ajungem întregi, nelipsiți de nimic (Iacob
1:3,4), când ne-am lepădat compet de noi înșine, și ajungem
perfecți în dragoste (1Ioan 4:16-18), într-un cuvânt: ajungem
sfinţi asemănători cu Domnul (Efeseni 4:12,13).
De fapt, aceasta este ţinta sfinţeniei: ca creştinii să devină
perfecţi ca şi Tatăl ceresc, să devină sfinţi după cum
Dumnezeu este sfânt (Matei 5:48; 1Petru 1:15,16). Sfinţenia
prin Spiritul etern şi prin jertfa lui Iesus (1Petru 1:2), trebuie
să ne ducă la o sfinţenie totală, la perfecțiune (1Corinteni 2:6;
2Corinteni 13:11; Coloseni 4:12; Iacob 1:4).
Iar a patra şi ultima treaptă a sfinţeniei, este glorificarea,
când corpurile noastre muritoare se vor îmbrăca în nemurire, şi
vor ajunge perfecte, fără boală, bătrâneţe şi moarte (1Corinteni
15:50-54; Filipeni 3:20-21).
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2) Ce înseamnă a fi sfânt din punct de vedere spiritual?
Aceasta implica a ne ţine deoparte de practicile şi învăţăturile
spiritiste, astfel trebuie sa evitam orice legătura cu magia,
vrăjitoria, ghicirea, yoga, meditaţia transcedentală, vorbirea cu
morţii, tot ceea ce ne pune în legătură spiritele necurate
(Deuteronom 18:10-12; Galateni 5:20; Apocalipsa 21:8).
De asemenea, trebuie distrus tot ce are legătura cu spiritismul
din casa noastră (Fapte 19:19).
A fi curaţi spiritual, mai înseamnă şi a evita: învăţăturile eretice,
închinarea greșită, practicile şi obiceiurile false care
promovează idolatria (Romani 1:22-23,25).
De fapt, orice obiect idolatru pe care îl avem, trebuie distrus
(Deuteronom 7:25-26).
De asemenea, trebuie să nu ne întinam cu acceptarea unor
doctrine false, „erezii nimicitoare” (2Petru 2:1-2), sau tradiţii,
care promovează minciuna şi care sunt contra Cuvântului lui
Dumnezeu (Marcu 7:7-13; Efeseni 5:9-11; 2Corinteni 6:14-18).
De aceea, dacă o religie predă minciuni, noi trebuie să o
părăsim, pentru a fi sfinţi, adică ne-contaminaţi de falsitatea
care vine de altfel de la tatăl minciunii: Satan, Diavolul
(2Corinteni 6:14-18; Ioan 8:44; 1Ioan 2:21).
3) Cum poate fi cineva sfânt din punct de vedere mintal?
Sfinţenia mintala se realizează prin umplerea minţii noastre cu
informaţiile şi gânduri sănătoase ce provin de la Dumnezeu
(2Timotei 1:13; 1Petru 2:2); cu Cuvântul lui Dumnezeu
(Proverbe 16:20), cu dezvăluiri divine (Efeseni 1:17), cugetări
(Psalmul 4:4), etc. care ne înalță sufletul (Filipeni 4:8), și va
duce ca noi să avea mintea lui Christos (1Corinteni 2:16).
Astfel trebuie sa evităm să vizionam sau să ascultam, muzică,
filme, programe TV sau jocuri pe calculator, care încurajează la:
ucideri, sex, violenţa, materialism, spiritism, sau orice lucru
necuviincios (Efeseni 5:3-5; Psalm 101:2-8; 119:37; Isaia
33:14,15).
Aceasta înseamnă să fim selectivi la ceea ce gândim, privim şi
citim, dacă ne vom umple mintea cu gânduri curate vom fi
sfinţi (Filipeni 4:8).
Sfinţenia mintala mai implica şi a nu consuma droguri care ne
fac să ne pierdem judecata sănătoasa și care distruge creierul
(2Corinteni 7:1; 1Petru 1:13-16).
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4) Care este poziţia creştinului faţă de băuturile alcoolice?
Alcoolul în sine nu este ceva necurat în faţa lui Dumnezeu,
căci El a creat viţa de vie, cerealele şi pomii fructiferi, din care
se extrag şi se fac diferitele băuturi alcoolice (Psalm 104:1415). De asemenea, Biblia nu condamnă consumul moderat al
acestora (Deuteronom 14:26; Ecleziast 9:7; Matei 11:19; Ioan
2:1-10; 1Timotei 3:3,8; 5:23).
Însă Cuvântul lui Dumnezeu condamnă: excesul, beţia, căci
beţivii nu vor moşteni Regatul lui Dumnezeu (Proverbe 20:1;
1Corinteni 6:9; Efeseni 5:18).
Totuşi trebuie sa evitam complet consumul de alcool, în cazul
în care am fost în trecut: alcoolişti, beţivi, sau am avut această
slăbiciune pentru alcool. Sau în cazul în care nu ne permite
sănătatea, sau în cazul în care nu avem stăpânire de sine
(1Corinteni 9:27; 10:23).
Chiar dacă consumăm moderat băuturi alcoolice, trebuie să
avem grijă ca acest obicei să nu pună stăpânire pe noi
(1Corinteni 6:12). De asemenea, nu vom consuma, în cazul în
care într-o situaţie am fi o pricină de poticnire pentru alţii
(Romani 14:21).
5) Ce implică sfinţenia fizică?
Sfinţenia implica şi curăţenia fizica (Levitic 22:6), aceasta
înseamnă a ne păstra curate: corpul, îmbrăcămintea şi casa
noastră (Deuteronom 23:12-13; Zaharia 3:3-5).
Conform Bibliei, Dumnezeu interzice a face tăieturi pe corp,
în carnea noastră, și nici să facem tatuaje (Leviticul
19:28,36,37). Oricine vrea să devină creștin, trebuie să facă tot
ce se poate, pentru ași îndepărta tatuajele, poate merge la
clinici specializate în această privință (comp. cu 1Corinteni
7:21).
Pe lângă toate acestea, un om care doreşte să fie sfânt, nu
poate fuma, pentru că fumatul duce la boli grave (sinucidere
lentă), la murdăria corpului şi creează dependenţă (1Corinteni
3:16-17; 2Corinteni 7:1).
Sfinţenia fizică mai implică şi modestie în îmbrăcăminte, în
Noul Legământ este interzisă purtarea de bijuterii, împletirea
părului şi îmbrăcăminte scumpă (1Timotei 2:9; 1Petru 3:3-4).
Este natural că şi vopsirea părului, machiajul (rujul, fardurile,
rimelul, etc.) care este ca o mască, în care femeia care se
vopseşte / machiază, nu îşi păstrează chipul natural dat de
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Dumnezeu, ci se dă drept alta (comp. cu 1Regi 14:6), este un
lucru urăcios pentru Domnul! Doar stricata de Izabela se farda
pentru a atrage atenţia asupra ei, putând fi recunoscută de la
distanţă după machiajul ei (2Regi 9:30-33), iar acest lucru este
asociat în Biblie, cu comportarea libertină de prostituată
(Ieremia 4:30; Ezechiel 23:40).
Sfinţenia în cazul bărbaţilor însemnă a avea părul
scurt potrivit unui bărbat, iar la femei părul lung, căci părul a
fost dat femeilor ca învelitoare, el este o glorie pentru ea
(1Corinteni 11:14-15). Astfel împletirea părului, sau
strângerea lui într-un coc, este nepotrivită pentru scopul pentru
care a fost creat!
6) Ce trebuie să evităm ca să fim sfinţi?
Ca să fim sfinţi, trebuie să evităm prin puterea Spiritului
(Romani 8:13), gânduri, vorbe şi fapte păcătoase, ca de pildă:
omuciderea, avortul (Exod 20:13; 21:22,23), imoralitatea
sexuala sub toate formele ei (adulterul, curvia,
homosexualitatea, lesbianismul, incestul, masturbarea), sau
orice folosire a sexului în afara căsătoriei, ba chiar dorinţa
pătimaşa după sex este păcat (Levitic 18; Matei 5:28; Romani
1:26-28; 1Corinteni 7:1,2; Efeseni 4:19; 1Tesaloniceni 4:3-8).
Trebuie să evităm: furtul, cât şi a cumpăra lucruri din furat
(Exod 20:15; Proverbe 29:24), lăcomia, defăimarea, zgârcenia,
nedreptatea,
viclenia,
invidia,
minciuna,
glumele
necuviincioase, răutatea, petreceri dezmăţate (1Corinteni 6:9,10;
Efeseni 5:3-5; Galateni 5:19-21; 1Petru 2:1), jocurile de noroc
(Isaia 65:11-12; Proverbe 13:11), competiţii ce promovează
egoismul şi o glorie proprie (Galateni 5:26; Filipeni 2:2-3),
mânia (Efeseni 4:31), violenţa (Psalm 11:5), a da bani cu
dobândă (Psalm 15:5), etc.
A fi sfânt, implică a adera în orice situaţie la principiile sfinte
ale Bibliei (Ioan 17:17; Evrei 13:18; Fapte 24:16).
7) Cum este viaţa oamenilor?
Viaţa este sacră, deoarece provine de la Dumnezeu care este
sfânt şi sursa vieţii (Psalm 36:9). Chiar şi viaţa unui copil abia
format în pântecele mamei lui, este considerată de Dumnezeu
ca fiind suflet sau viaţă, deci avortul este o crimă (Exod 21:2223; Ieremia 1:5). Deci fiindcă viaţa vine de la Creator este un
păcat grav uciderea unui om (Exod 20:13).
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Chiar şi eutanasia sau sinuciderea sunt echivalentul unei
crime, doar Dumnezeu este Cel care are voie să ucidă şi să dea
viaţă (Deuteronom 32:39; Ezechiel 18:4).
Astfel creştinii nu îşi riscă viaţa în mod inutil; ci, iau măsuri de
protecţie pentru ei şi pentru viaţa altora, evitând imprudenţele
(Deuteronom 22:8), arătând astfel că o preţuim (Psalm 72:1314). Ei nu iau parte la distracţii sau la sporturi, care ar putea
periclita viaţa lor sau a altora, şi nu ar putea presta nici un
serviciu care ar însemna un factor ridicat de risc, pentru ei sau
pentru alţii (Psalm 17:4; Matei 4:5-7; Galateni 5:26).
8) Cum trebuie să privim viaţa animalelor?
Şi animalele sunt suflete (Geneza 1:30), de aceea şi viaţa lor
este sacră.
Totuşi, un creştin poate sacrifica animale pentru: hrană
(Geneza 9:3), îmbrăcăminte (Geneza 3:21) sau a se proteja de
animale sălbatice sau periculoase (Exod 21:28).
Însă este greşit să ucidem sau să chinuim animale doar de
dragul plăcerii, Biblia arată că cel drept se îndură de vite
(Proverbe 12:10).
9) Cum priveşte Dumnezeu sângele?
Sângele este şi el sfânt pentru Dumnezeu, deoarece Biblia
spune că viaţa constă în sânge (Levitic 17:14) şi singurele
moduri de întrebuinţare a sângelui în vechime erau: (1) Ca
jertfă pe altar (Levitic 17:11), (2) Pentru a fi îngropat (Levitic
17:13). Oricine din vechime din poporul lui Dumnezeu care
mânca sânge de orice fel era nimicit.
Interdicţia cu privire la a nu mânca sânge, a rămas valabilă şi
pentru creştini, după cum reiese din Fapte 15:28,29; 21:25.
Aceasta înseamnă că trebuie să evităm să consumăm: sânge
sau preparatele din sânge, sau alimentele care conţin sânge sau
carnea ne-stoarsă corespunzător de sânge, dintr-un animal
sacrificat (Deuteronom 12:23).
În ce privește transfuziile de sânge, ele nu sunt echivalente cu
a mânca sânge, și sunt de la sângele donat al unor oameni în
viață, nu de la creaturi moarte, acestă practică medicală este la
conștiința fiecărui credincios (comp. cu Fapte 24:16).
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ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Ce este sfinţenia şi cum poţi deveni sfânt?
(2) Ce putem fi sfinți pe plan: fizic, mintal, dar spiritual?
(3) Care trebuie să fie atitudinea noastră faţă de viaţă și sânge?
PE DE ROST: 1Petru 1:15-16.
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Capitolul 19 - Viaţa de familie
1) Cine a creat familia şi cu ce scop?
Dumnezeu a creat bărbatul şi femeia, pentru a fi o familie
(Geneza 1:27; 2:18,24). Aceasta avea rolul să procreeze şi să
umple pământul cu oameni, iar împreună să formeze o
societate fericită (Geneza 1:28; 2:15).
Iar ei trebuiau să le acorde o educaţie plină de iubire copiilor şi
să le fie un sprijin real până ce aceştia se vor maturiza şi îşi
vor întemeia la rândul lor o familie (Deuteronom 6:6-7; Matei
19:5).
Familia este celula de bază a umanităţii, astfel o familie
ascultătoare de Dumnezeu, este o oază de binecuvântare, un
ajutor preţios pentru o adunare creştină şi pentru omenire.
2) Care este vârsta potrivită pentru o căsătorie după legea
divină?
Vârsta potrivită în ce privește căsătoria este vârsta maturității!
Astfel, doar cineva matur, liber de imperiu emoțiilor,
impulsurilor, etc. poate să se căsătorească așa cum ne dă
Domnul Iesus (1Corinteni 14:37), sfatul prin apostol Pavel în
1Corinteni 7:36, SCC: “Dar, dacă cineva consideră că nu se
cuvine pentru fecioria lui, dacă are să fie trecut de floarea
vârstei, şi aşa se cuvine să facă; să facă ce vrea: nu
păcătuieşte; să se căsătorească”. Un aspect care este foarte
important în viața de căsnicie, este ascultarea de principiile
divine. Dumnezeu în Cuvântul Lui stabilește care este vârsta
potrivită pentru căsătorie, și anume de la 30 de ani în sus,
atunci când bărbatul sau femeia a trecut de “floarea vârstei”,
care este de treizeci de ani, când poate părăsi casa părintească
și să își i-a o mireasă ca și Iesus, în cazul Lui una spirituală,
adunarea (comp. Luca 3:21-23 cu Ioan 3:29).
În poporul lui Dumnezeu doar când cineva a ajuns la
maturitate fizică, emoțională, spirituală poate să se
căsătorească pentru a putea să își conducă bine casa (comp. cu
1Timotei 3:5). Doar atunci când un creștin este capabil să facă
ceea ce Christos a făcut față de mireasa Sa așa cum este
descris în Efeseni 5:25-29, SCC: “Bărbaţilor, iubiţi-vă
nevestele, după cum şi Christos a iubit adunarea, şi S-a dat
pe Sine pentru ea; ca să o sfinţească, curăţind-o în baia
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apei, prin cuvânt, ca să Îşi prezinte pentru Sine adunarea
glorioasă, neavând pată sau zbârcitură, sau ceva din cele
ca acestea; ci să fie sfântă şi fără cusur. Aşa datorează şi
bărbaţii să îşi iubească nevestele, ca pe corpurile lor. Cel
iubind nevasta lui, se iubeşte pe sine. Pentru că nici unu nu
şi-a urât vreodată carnea lui; ci, o hrăneşte şi o îngrijeşte,
precum şi Christos adunarea”.
Atunci când un bărbat este matur spiritual capabil să
își iubească soția ca pe corpul lui, să se sacrifice pentru familie
ca și Christos pentru adunare, să servească cu Cuvântul lui
Dumnezeu în familie, ca să ducă soția și ulterior copiii la
sfințenie, la curăție printr-un studiu familial, prin închinare,
prin exemplu de ascultare, și chiar prin purtarea de grijă pe
plan material având un serviciu potrivit (1Timotei 5:8;
2Tesaloniceni 3:10), atunci se poate căsători.
Iar o femeie când este capabilă să și respecte soțul, să
se supună în toate soțului ca Domnului, să își gospodorească
casa, atunci se poate căsători! După cum este scris în Efeseni
5:23-24, SCC: “Nevestelor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri,
ca Domnului; pentru că bărbatul este cap al nevestei, după
cum şi Christos este Cap al adunării, El, Salvatorul
corpului. Dar, după cum adunarea este supusă lui
Christos, aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor în toate”.
Și în Tit 2:4-5, SCC: “ca să povăţuiască tinerele, să fie
iubitoare de bărbaţii lor, să fie iubitoare de copii,
cumpătate, curate, gospodine bune, supuse bărbaţilor lor;
ca să nu fie hulit Cuvântul lui Dumnezeu”.
În lumina Bibliei, până la vârsta de 30 de ani, tinerii ar
trebui să lucreze sub aripa părinților să învețe o meserie, așa
cum Iesus a lucrat sub aripa lui Iosif în tâmplărie (Matei
13:55; Marcu 6:3), fetele sub aripa mamelor să învețe să
gătească, să făcă curățenie, să coase, etc. Și apoi dacă au darul
căsătoriei să se căsătorească (1Corinteni 7:7).
3) Ce este darul căsătoriei?
Darurile harului sau darurile Spiritului Sfânt, sunt
„manifestarea Spiritului” (1Corinteni 12:7 SCC). Darurile
sunt puteri (Fapte 1:8) sau însuşiri ale Spiritului ce dă tărie
omului în diferite domenii ale vieții.
Având în vedere rolul soțului și al soției, pe care le vom
analiza în acest capitol, bărbatul sau femeia care a primit darul
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căsătoriei (1Corinteni 7:7), știe că a primit acest dar, pentru că
ei au puterea de a-și îndeplini rolulurile rânduite de Dumnezeu
în căsnicie!
Prin urmare, darul căsătoriei pentru un bărbat, implică
puterea de a conduce, de a fi cu adevărat cap de familie
(Efeseni 5:23), nu lăsând din laşitate, sau iubire de sine,
deciziile în familie şi conducerea: soţiei, împovărându-ă cu
ceva peste puterea ei!
A avea darul căsătoriei, mai înseamnă a fi un soţ iubitor
(Efeseni 5:25), şi nu „musafir” la tine casă, nu nepăsător, sau
absent de la părtăşia cu soţia, refugiindu-se în televizor, ziare,
sau sport, etc.
A avea darul căsătoriei, implică automat a fi tată
(Efeseni 6:4), pentru copii, nu străin pentru ei, ci un tată
adevărat, ferm şi iubitor, plin de căldură dar şi care
disciplinează cu bândeţe copiii! Care se îngrijeşte de ei, simte
cu ei, care îşi face timp pentru ei, care îi învaţă, îi încurajează,
dar şi disciplinează la nevoie.
Mulţi oamenii vor să se căsătorească, pentru a fi
împliniţi „sexual”, material, sau din punct de vedere al
îngrijirii trupului (mâncare, curăţenie).
Bărbatul care a primit cu adevărat darul căsătoriei, se
căsătoreşte pentru a da, pentru a împlini. El deja a dovedit că
este o persoană iubitoare faţă de ceilalţi, care se sacrifică, un
bun conducător, un bun administrator, un bun gospodar, că
este un om care material care se întreţine singur.
La fel o femeia care are darul căsătoriei, ea este cu
adevărat soție respectuasă față de soț (Efeseni 5:33), care este
un ajutor real pentru capul familiei, care își iubește și învață
copiii (Proverbe 1:8), și care este o adevărată gospodină în
familie (Proverbe 31:10-31).
4) Care sunt bazele unei căsnicii?
Căsnicia se bazează pe aranjamentul creat de Dumnezeu încă
de la început, când lui Adam, i-a dat o singură soţie, pe Eva.
Astfel, în cadrul unei familii, într-o căsnicie, trebuie să fie
implicate doar două persoane: bărbatul şi femeia, deoarece
Creatorul nu i-a dat lui Adam, decât o soţie nu mai multe
(Matei 19:4-6; vezi şi 1Timotei 3:2).
Căsătoria se face prin cununia civilă, deoarece legătura aceasta
trebuie să fie înregistrată legal supunându-ne legilor statului
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(Tit 3:1), dar ea trebuia să fie și un angajament sau legământ,
atât în faţa lui Dumnezeu (Proverbe 2:17; Ezechiel 16:8;
Maleahi 2:14; 2Corinteni 11:2), cât şi unul faţă de celălalt, al
iubirii şi respectului reciproc, până când moartea îi va despărţi
(Marcu 10:8-12; Romani 7:2,3 comp. cu Efeseni 5:22-33).
Prin urmare, o relație dintre un bărbat şi o femeie fără ca
aceştia să fie uniţi în legământul de căsătorie, face ca ei să
păcătuiască prin curvie - 1Corinteni 7:2.
Este important ca cei credincioşi să se căsătorească doar în
Domnul, adică o căsătorie între creștini, nu cu necredincioși
(Deuteronom 7:3,4; 1Corinteni 7:39; 2Corinteni 6:14)!
Căsătoriile solide, sunt cele în care este implicat Dumnezeu, în
Ecleziastul 4:12, se spune: „...şi funia împletită în trei nu se
rupe uşor”.
Creştinii trebuie să evite căsătoria între rude apropiate (Levitic
18; 1Corinteni 5:1).
Cel mai important lucru este să-l întrebăm pe Dumnezeu, şi să
îi dăm: viaţa, dorinţele noastre, Lui, să-L lăsăm ca El să ne
călăuzească spre viitorul partener, şi să ne însuşim din
Scripturi, principiile după care putem găsi un soţ sau o soţie
după voia lui Dumnezeu (2Timotei 3:16,17).
5) Ce responsabilităţi are un soţ?
Soţul este capul familiei (Efeseni 5:23) şi de aceea el este cel
care va conduce familia, cu iubire şi spirit de sacrificiu ca şi
Christos, depunând eforturi pentru bunăstarea familiei (Efeseni
5:25).
Soţul trebuie să-şi iubească soţia ca pe sine însuşi. El trebuie
să o trateze aşa cum îşi tratează Iesus: corpul Său, adică
adunarea creştină (Efeseni 5:25, 28, 29). El nu trebuie să-şi
lovească niciodată soţia sau să o trateze în vreun fel cu
cruzime. Dimpotrivă, el trebuie să-i arate onoare (Coloseni
3:19; 1Petru 3:7).
Soţul nu trebuie să-şi bată soţia sau să-şi maltrateze copiii
(Efeseni 5:28,29); ci, să-i disciplineze cu blândeţe, instruindu-i
în învăţătura şi disciplina Domnului (Efeseni 6:4).
Însă uneori el poate face apel şi la nuia, pentru a-şi disciplina
copiii, însă copilul trebuie să fie înștiințat pentru ce faptă rea
este disciplinat (Proverbe 13:24; Coloseni 3:21).
Tatăl trebuie să se îngrijească de: (1) Necesităţile spirituale,
ajutându-i să aibă o relaţie cu Dumnezeu, şi dându-le o
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îndrumare adecvată (Proverbe 22:6), (2) de necesităţile
afective, adică să se îngrijească de momente de comuniune,
dragoste, prietenie, recreare şi comunicare deschisă (Ecleziast
3:4; Zaharia 8:5). (3) De necesităţile materiale, adică de hrană,
îmbrăcăminte şi adăpostul necesar (Timotei 5:8),
Soţul trebuie să ia iniţiativă în toate aceste lucruri şi să
colaboreze cu soţia, care i-a fost dată ca întregire şi ca
partener, astfel cerându-i părerea (Proverbe 15:22), dar El este
cel ce ia decizia finală (Efeseni 5:24).
Soţul trebuie să-şi iubească soţia ca pe sine, şi să-i acorde
onoare, deoarece în caz contrar rugăciunile lui nu vor fi
ascultate de Dumnezeu, şi relaţia lui spirituală va fi afectată
(Efeseni 5:25,28,29; 1Petru 3:7).
6) Care este rolul soţiei?
Soţia trebuie să fie un ajutor potrivit pentru soţul său (Geneza
2:18). Ea trebuie să-şi ajute soţul la învăţarea şi educarea
copiilor (Proverbele 1:8).
Dumnezeu pretinde de la o soţie să se îngrijească cu iubire de
familia sa (Proverbele 31:10, 15, 26, 27; Tit 2:4,5). Ea trebuie
să fie un ajutor pentru soţ, la toate aceste aspecte, adică la
educarea copiilor şi îngrijirea familiei, fiind o bună gospodină
(Tit 2:5; Proverbe 1:8; 31:10,15,26,27).
Soţia nu trebuie să concureze cu soţul în ce priveşte
conducerea, ea trebuie să fie conştientă că lucrurile nu merg
bine cu doi conducători, cum o maşină nu ar merge bine cu
două volane, soţia, trebuie să aibă teamă de soţ (Efeseni 5:33),
pentru că neascultarea de el însemnă nescultarea de autoritatea
rânduită de Dumnezeu în familie!
Ea trebuie să fie supusă în toate lucrurile (comp. cu Efeseni
5:22,24), chiar dacă soţul este necredincios (1Petru 3:1),
excepţie de la ascultare şi supunere, este în cazurile când soţul
îi cere lucruri ce contravin Cuvântului lui Dumnezeu (Fapte
5:29), dar şi atunci refuzul de a face un lucru păcătos, îl va da
în smerenie (comp. cu 1Petru 3:1-4).
7) Ce cere Creatorul de la copii?
Având în vedere că prin părinţi au primit viaţă, şi părinţii au
făcut sacrificii pentru ei, este normal ca ei să fie ascultători şi
supuşi părinţilor, acordându-le onoare (Efeseni 6:1-3).
Dumnezeu i-a rânduit pe părinţi ca autoritate peste ei, până la
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timpul când ei vor deveni adulţi (Galateni 4:1,2), şi vor părăsi
casa părintească.
Această supunere, nu însemnă că trebuie să ascultăm în
direcţii greşite de părinţi, cum ar fi dacă ei ne îndemnă să ne
prostituăm, să minţim, să furăm, etc. Ascultarea noastră de
părinţi este „în Domnul”, nu afara principiilor Domnului
(Efeseni 6:1). Însă atâta vreme cât ceea ce ne spun ei să facem,
nu contravine învăţăturii Domnului, trebuie să-i ascultăm „în
toate”, deoarece lucrul acesta este plăcut Domnului Iesus
(Coloseni 3:20). În cazul în care un copil va asculta de părinţi,
cu el se va împlini promisiunea divină: „să fii fericit şi să
trăieşti multă vreme pe pământ” (Efeseni 6:3).
8) Ce spune Biblia despre divorţ şi recăsătorire?
Dumnezeu urăşte despărţirea în căsătorie (Maleahi 2:16; Matei
19:3-9), Cuvântul lui Dumnezeu încurajează la pace şi
înţelegere (Coloseni 3:12-15; 1Petru 3:1-4), legământul de
căsătorie este pe viaţă, până când moartea îi va despărţi
(Romani 7:2,3).
Totuşi Domnul Iesus a prezentat un singur motiv de despărţire
şi anume motivul de ,,curvie” (Matei 5:32; 19:9, SCC)! Astfel
atunci când unul dintre parteneri a căzut în curvie și nu se
căiește, poate chiar continuând în acest păcat grav, cel
nevinovat poate să se despartă. Această despărţire nu este la
tribunal, căci adunarea nu pune preţ pe tribunalele lumeşti
(1Corinteni 6:4); ci așa cum a precizat Dumnezeu prin Pavel
în 1Corinteni 7:10,11, SCC: “Iar celor căsătoriţi, le
poruncesc, nu eu, ci Domnul: nevasta să nu se despartă de
bărbat. Dar şi dacă are să fie despărţită, să rămână
nemăritată; sau să se împace cu bărbatul. Iar bărbatul să
nu lase nevasta”. Iată în cazul păcatului de adulter, dacă un
partener se desparte (se separă de partenerul infidel), el
rămâne necăsătorit nu mai are dreptul l-a căsătorie, ci așteaptă
căința celui vinovat și împăcarea cu el, sau moartea celui
vinovat care îi dă dreptul l-a recăsătorire.
Există situații când cei doi rămân despărţiţi pe baza adulterului
dovedit (2Corinteni 13:1).
Iar despre recăsătorire, aceasta se permite doar în cazul celor
cărora le-a murit partenerul, în acest sens vezi: Romani 7:2,3;
1Corinteni 7:39).
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Celelalte tipuri de recăsătoriri sunt considerate de Biblie:
adulter (Marcu 10:11,12; Luca 16:18).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Cine a creat familia şi care sunt bazele familiei?
(2) Care sunt responsabilităţile fiecăruia din familie?
(3) Ce spune Biblia despre despărţire şi recăsătorire?
(4) Ce îmbunătăţiri în ce priveşte rolul tău ai mai putea face?
PE DE ROST: pentru soţi: Coloseni 3:19-21; pentru soţii:
Coloseni 3:18; pentru copii: Coloseni 3:20.
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Capitolul 20 - Creştinul şi lumea
1) La ce se referă termenul lume în Biblie ?
În Scripturile creştine, pentru cuvântul lume este folosită
expresia: „kosmos”, care apare de 185 de ori, şi sensul acestei
expresii vine de la ordine, ornament, podoabă (1Petru 3:3),
deci „kosmos”, este opusul haosului şi se aplică la trei idei:
I. Universul material, pământul și lucrurile de pe pământ,
create de Dumnezeu (Ioan 1:10; Fapte 17:24; Matei 16:26).
II. Oamenii (Ioan 1:10; 3:16; 17:21; Romani 11:12).
III. O mare parte din oamenii și lucrurile de pe pământ
conduse de satan, într-un cuvânt: o lume caracterizată prin
pofte nelegiuite, o gândire păcătoasă, un mod de viață carnal Ioan 16:33; Galateni 4:3; Efeseni 2:2; 3:19; Tit 2:12; Iacob
1:27; 4:4; 2Petru 1:4; 2:20; 1Ioan 2:15-17; 3:17.
2) Cine este Stăpânul acestei lumi ?
Până la căderea în păcat a primilor oameni, Stăpânitorul lumii
a fost Dumnezeu. El este Creatorul şi Domnul cerului şi al
pământului (Fapte 17:24).
Dumnezeu Tatăl, este conducătorul de drept al lumii al
planetei şi al oamenilor, fiind Creatorul (Apocalipsa 4:11).
Însă Diavolul a uzurpat conducerea lui Dumnezeu preluând el
conducerea, prin faptul că el i-a corupt pe Adam şi Eva, şi i-a
luat în stăpânire prin neascultare pe ei, dar şi pe tot ceea ce
aveau ei: pământul, animalele, plantele.
Dumnezeu le-a dat primilor oameni autoritate peste pâmânt,
plante şi animale (Geneza 1:28). Din cauza neascultării,
acestea au intrat în stăpânirea celui rău (Romani 6:16;
Apocalipsa 12:9).
Astfel atât rasa umană, cât şi planeta pământ şi tot ce este pe
ea, a ajuns a Diavolului, cu toate că la început, Dumnezeu a
dat pământul oamenilor (lui Adam şi Eva) nu Diavolului
(Psalm 115:16).
Când Domnul Iesus a fost pe pământ, Satan I-a oferit toate
regatele lumii, lui Iesus, când L-a ispitit (Matei 4:8-10; Luca
4:5-7). Satan a afirmat: „Ţie Îţi voi da autoritatea aceasta
toată, şi gloria lor; pentru că mie mi-a fost dată, şi o dau
căruia vreau” (Luca 4:6, SCC).
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De aceea, Biblia ne spune în mod clar că Stăpânul acestei
lumi, este Diavolul, de aceea Biblia îl descrie ca fiind:
„conducătorul lumii” (Ioan 12:31; 14:30; 16:21, SCC).
Aceasta însă, nu însemnă că Satan face ce vrea în lume, că are
o libertate totală! Nu, Dumnezeu intervine în problemele lumii
(Ecleziast 5:8; Daniel 4:25). Însă, neascultarea oamenilor îi dă
drept în continuare la cel rău să conducă şi să facă rele, iar
ascultarea oamenilor Îl face pe Dumnezeu să intervină prin
îngerii Săi (Psalm 34:4-7).
Dumnezeu la rânduit pe Iesus după învierea Acestuia, peste
toţi şi peste toate lucrurile, inclusiv peste ceea ce a pierdut
Adam (Efeseni 1:22; Coloseni 1:18). Astfel Domnul Iesus
intervine în această lume, fie prin îngeri, prin oameni, prin
adunarea Sa (Fapte 12:7-11; 23:12-24; 11:28-30).
Chiar dacă în prezent, nu toate i se supun (Evrei 2:8), şi unii
oameni i se supun Diavolului, conştient sau inconştient (1Ioan
5:19), în viitor, regatul lumii va deveni Regatul lui Christos
(Apocalipsa 11:15).
3) Cum putem ieşi din lume, de sub conducerea lui Satan?
Mulţi cred că pot ieşi din lume prin metoda izolării, adică
retragerea în singurătate, ca şi călugării, rupţi de societate!
Însă creştinii trebuie să fie lumini în lume, de aceea lumina
faptelor noastre bune de zi cu zi, nu trebuie puse sub o baniţă,
deci nu trebuie să ne retragem în munţi sau în altă parte; ci,
tocmai trebuie să manifestăm virtuţile în mijlocul acestei lumi
corupte, fiind o mărturie pentru ei (Matei 5:14-16).
Noi putem să nu facem parte din lume, prin faptul că nu vom
gândi, vorbi, acţiona, ca cei din lume, ei acţionează sub
impulsul spiritului lumii (demonii de pe pământ), noi vom
acţiona sub impulsul Spiritului Sfânt, care este mai mare decât
spiritul lumii (1Ioan 4:4; 1Corinteni 2:12; Efeseni 2:1-6).
Oamenii pot ieşi din lume, doar fiind înviaţi împreună cu
Christos în locurile cereşti prin botez, cu aceea ocazie cerul se
extinde înglobând și pe noii fiii ai lui Dumnezeu proaspăt
înfiați de Dumnezeu (Efeseni 2:1-6; Galateni 1:4; 4:6,7)!
Astfel, creştinii spiritual sunt în cer, chiar dacă cu corpul sunt
pe pământ, totuşi ei nu fac parte din lume, pentru că nu
gândesc ca ea, nu vorbesc ca ea, nu fac faptele ei, ei sunt
conectați la cer (Ioan 15:18,19; Matei 6:33).
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Credincioşii prin naşterea din nou, sunt transferaţi în Regatul
lui Christos (Coloseni 1:13), smulşi din această epocă
(Galateni 1:4), aducând roadă pentru Dumnezeu, deoarece am
fost făcuţi părtaşi la natura divină şi am fost eliberaţi de
stricăciunea din lume ce izvorăşte prin poftă (Coloseni 1:10;
2Petru 1:4).
De fapt, nu poţi birui lumea, dacă nu eşti născut din
Dumnezeu, doar prin credinţă şi prin naşterea din Dumnezeu
putem birui lumea (1Ioan 5:4). Un om născut din Dumnezeu,
nu va mai practica păcatul, pentru că sămânţa lui Dumnezeu
adică Spiritul Sfânt din el, îi va semnala prezenţa ispitei şi a
păcatului, dându-I putere să biruiască (1Ioan 3:9).
O dată ce ne-am născut din Dumnezeu, noi suntem în Christos
şi sub domnia Lui, nu mai suntem în lume şi nici sub domnia
stăpânitorului acestei lumii (Ioan 17:14-17).
4) Care trebuie să fie atitudinea noastră faţă de autorităţi
guvernamentale?
Chiar dacă nu suntem din lume, din punct de vedere fizic,
trăim în această lume, una din legile noului legământ, este
supunerea faţă de autorităţile guvernamentale deoarece ele
sunt rânduite de Dumnezeu cu scopul de a fi ordine, nu a fi un
haos, o anarhie în această lume (Romani 13:1-7; 1Petru 2:1317; Tit 3:1,2).
Prin urmare, creştinii nu vor crea revoluţii, revolte, tulburări
sau mişcări contra autorităţilor de orice nivel, deoarece, cine se
împotriveşte autorităţii, se împotriveşte lui Dumnezeu, iar ei
vor plăti toate taxele, birurile, şi ne vom ruga pentru autorităţi,
ca să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi
demnitatea (1Timotei 2:1,2).
Gândeşte-te puţin la numeroasele servicii utile care sunt
asigurate de Autorităţile Guvernamentale, ca de pildă: poşta,
poliţia, pompierii, învăţământul, spitale, salubritatea, etc.
Dumnezeu poate îngădui dictatori sau conduceri
abuzive, uneori ca pedeapsă pentru un popor neascultător
(comp. cu Psalm 109:6), uneori conducătorii reflectă starea
poporului, nu pot fi puşi conducători sfinţi, peste o naţiune de
oameni nelegiuiţi, nelegiuiţi sunt puşi peste nelegiuiţi, iar
sfinţi peste sfinţi (Ieremia 5:1-9).
Chiar atunci când autorităţile fac lucruri nelegiuite într-o ţară
unde sunt creştini, soluţia noastră nu este revolta; ci,
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Dumnezeu care la timpul potrivit va înlătura conducătorii
corupţi (Psalm 75:7), datoria noastră e să ne încredem în El
(1Petru 2:23).
Totuşi, în cazul în care acestea pretind din partea creştinilor
ceva contrar voinţei divine, atunci vom asculta mai mult de
Dumnezeu, ca Autoritate Supremă decât de oameni (Fapte
5:29; Matei 22:21).
5) Care trebuie să fie atitudinea noastră faţă de autorităţile
de la locul de muncă?
În Scripturi, există câteva pasaje care sfătuiesc atât pe sclavi
cât şi pe stăpâni. Pasajele acestea sunt următoarele: Efeseni
6:5-9; Coloseni 3:22-4:1; 1Timotei 6:1,2; 1Petru 2:18,19.
În aceste pasaje, sclavii, muncitorii, sunt sfătuiţi să asculte în
toate de stăpânii (patronii) lor, cu frică şi cutremur, să-i
slujească ca Domnului, nu ca oamenilor; să lucreze din toată
inima, să fie supuşi chiar stăpânilor greu de mulţumit (suciţi),
şi să-i onoreze (cinstească).
Bineînţeles ascultarea „în toate”, este în sensul de: în toate
lucrurile ce nu contravin lui Dumnezeu şi principiilor divine
(Fapte 5:29).
Dacă stăm să ne gândim, este cam incompatibil ca un creştin
care trebuie să urmeze aceste principii ale supunerii şi
ascultării, cu apartenenţa la un sindicat, care uneori apelează la
diverse forme de protest, ca grevele, sau alte forma de protest
care nu încurajează la ascultare sau supunere; ci, din contră la
răzvrătire.
Uneori grevele, au dus şi la alte forme de protest cum ar fi:
blocării ale circulaţiei, ieşirea în stradă, ba chiar la revolte
populare, la crime, la violenţă.
Dar ce este de făcut dacă într-o întreprindere, muncitorii
creştini, sunt nemulţumiţi de salariu, condiţiile de muncă, etc.?
Sau dacă patronul lezează drepturile muncitorilor, sau ne
afectează pe plan spiritual?
Un creştin abuzat de conducerea unei firme sau de un patron,
trebuie să Îl cheme pe Dumnezeu în ajutor (Iacob 5:4), cum
spune apostolul Petru, să se încredinţeze Dreptului Creator
făcând binele (1Petru 4:19), fără a încerca el să-şi facă singur
dreptate prin mijloace nebiblice. El poate cere înţelepciune de
la Dumnezeu (Iacob 1:5), şi aceasta Îl poate ghida înspre ce să
facă, ca de pildă, să aştepte, să rabde, sau să vorbească cu
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conducerea, cu factori de decizie? În zilele noastre, există o
sumedenie de legi care protejează pe angajaţi, nu mai este ca
în primul secol d.Ch. când stăpânii îşi puteau chiar ucide
sclavii după bunul lor plac. Noi nu trebuie să ne plângem, unor
colegi prin care doar putem transmite un spirit de
nemulţumire, plângere şi nesupunere, colegii nu pot schimba
nimic, doar autoritatea rânduită de Dumnezeu. (comp. cu
Fapte 6:1-6; Numeri 27:1-11; Neemia 5.1-5). Dar ca şi în
cazul acestor relatări biblice, doar persoanele cu autoritate au
putut să rezolve problemele, astfel mai bine să vorbim cu
conducerea firmei, sau dacă suntem călăuziţi cu autorităţile.
În nici un caz, creştinul nu trebuie să se răzbune, sau să-şi
caute dreptatea prin tribunale umane (Matei 5:40; 1Corinteni
6:1-7), aşteptându-L pe Dumnezeul dreptăţii, care va răzbuna
pe făcătorii de rele, şi va răsplăti pe fiecare după faptele lui
(Romani 12:17-21).
Creştinul poate chiar să-şi caute alt loc de muncă. Dacă vom
umbla în Spiritul, atunci vom reuşi să depăşim orice problemă
şi la locul de muncă (Galateni 5:16-26).
6) Cum arătă creştinii că nu sunt din lume?
Prin faptul că nu vom fi părtinitori ca și Dumnezeu în ce
privește rasa sau naționalitatea (Fapte 10:34,35). Pe lângă
toate acestea, ei nu fac diferenţe în ce priveşte starea socială,
privindu-i şi pe săraci şi pe bogaţi la fel ca sufelte create de
Dumnezeu (Iov 34:19; Iacob 2:1-4,9).
Conform Bibliei, adevăraţii creştini nu fac parte din lumea
aceasta (Ioan 15:19; 17:16), astfel ei nu i-au parte la
conflictele dintre naţiuni, deoarece trebuie să ne iubim şi
duşmanii răspunzând cu bine la rău (Matei 5:39-44; Luca 6:
27-29; Romani 12: 17-21). Nici să ne ucidem aproapele sau să
folosim arme pentru lezarea semenilor noştri (Exod 20:13;
Romani 13:9; Matei 26:52).
Creştinii potrivit învăţăturilor lui Christos, trebuie să fie
pacifişti, astfel ei nu vor satisface serviciul militar unde
învăţăm războiul şi să ucidem (Isaia 2:4; Evrei 12:14; Romani
12:17-21), şi unde facem un jurământ, care încalcă porunca de
a nu jura nicidecum (Matei 5:34; Iacob 5:12).
De asemenea, nu este potrivit să susţinem vreun partid
politic, deoarece nici un partid nu susţine adevărul şi legile lui
Dumnezeu în totalitate!
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Conducerea lui Dumnezeu este singura soluţie pentru
problemele omenirii (Psalm 146:3; Ioan 6:15; 18:36; Daniel
2:44), iar noi făcând parte deja din acest Regat, fiind fii ai
Regatului (Matei 13:38), nu putem accepta vreo ideologie
politică diferită de legile Regelui Iesus Christos (Apocalipsa
17:14; 19:16).
Totuşi creştinii pot deţine o funcţie în administraţie (casier,
secretar), dar aceasta nu una politică (Neemia 2:1; 5:14;
Daniel 3:12; Romani 16:23; Filipeni 4:22).
În momentul când cineva dorește să devină discipol a lui
Christos, el trebuie să se retragă din organizațiile, ascociațiile,
etc. din care face parte și să se separe de orice organizație,
asociație, etc. a acestei lumi, pentru a putea intra în corpul lui
Christos (Ieremia 17:13; Ioan 17:16,17; Filipeni 3:4-11).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Care este sensul termenului lume, şi cine o conduce?
(2) Cum putem ieşi din lume, şi să ne păstrăm curaţi faţă de
lumea lui Satan?
(3) Care trebuie să fie atitudinea noastră faţă de autorităţile:
guvernamentale, locale, şi patronale?
(4) Cum arătă creştinii că nu sunt din lume?
PE DE ROST: Ioan 17:16.
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Capitolul 21 - Zilele din urmă,
începutul durerilor, timpul
sfârşitului sau necazul cel mare
1) De ce este important să cunoaştem Cuvântul profetic?
Mulţi care se pretind că sunt ucenici ai Domnului, nu cunosc
Cuvintele Domnului, semnele şi profeţiile spuse de El cu
privire la venirea Lui şi sfârşitul acestei epoci. Mulţi sunt duşi
încoace şi încolo de orice vânt de învăţătură prin viclenia
oamenilor şi prin lucrarea de rătăcire a celui rău, nu au temelia
adevărului!
Însă creştinii adevăraţi, nu sunt în întuneric, ca ziua aceea să îi
prindă fără veste, după cum spune şi apostolul Pavel prin
inspiraţie divină: „Iar despre timpuri şi perioade, fraţilor,
nu aveţi nevoie să vi se scrie; pentru că voi ştiţi exact că
ziua Domnului vine aşa ca un hoţ noaptea. Deoarece când
ei zic: pace şi siguranţă, atunci deodată vine peste ei o
nimicire precum durerea naşterii peste cea însărcinată, şi
nicidecum nu au să scape. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în
întuneric, ca ziua aceea să vă apuce ca un hoţ”
(1Tesaloniceni 5:1-4, SCC).
Chiar dacă nu ştim ziua și ora exactă a sfârșitului, doar Tatăl
ceresc o ştie (Marcu 13:32), ea nu ne va surprinde! De ce?
Deorece, Domnul ne-a dat semne clare prin care să distingem
timpul sfârşitului!
Doar cei din lume vor fi surprinşi de revenirea lui Christos,
însă discipolii Domnului, nu! Căci ei au părtăşie cu Capul,
ascultă cu fidelitate de El şi cercetează Cuvântul pentru a
vedea timpurile şi împrejurările (comp. cu 2Petru 1:10-12),
după cum este scris: „Şi avem mai sigur cuvântul profetic,
la care bine faceţi luând aminte; ca la o lampă strălucind
într-un loc întunecos, până ce are să crape de ziuă, şi are să
răsară un luceafăr în inimile voastre” – 2Petru 1:19, SCC.
Iată! Cuvântul profetic este o lumină care pe zi ce trece,
străluceşte tot mai mult, Dumnezeu revarsă tot mai multă
lumină din Cuvântul Lui, servitorilor Săi care iau aminte la el!
Învăţătorul Iesus ne-a dat semne clare, prin care să distingem
trei epoci finale, care vor culmina cu revenirea Sa, şi anume:
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1) „zilelor din urmă”, 2) „începutul durerilor”, 3) „necazul cel
mare”. Să le analizăm în continuare:
2) Care este perioada zilelor din urmă?
Zilele din urmă au început în primul secol d.Ch. la botezul
Domnului Iesus (Evrei 1:2). Apoi în Fapte 2:1-21, este relatată
turnarea Spiritului Sfânt la Penticosta, iar apostolul Petru care
citează din profetul Ioel 2:28,29, plasează această turnare a
Spiritului în „în zilele din urmă” (Fapte 2:17, SCC).
Iar apostolul Pavel vorbeşte şi îi sfătuieşte pe creştini să aibă
grijă, căci ei trăiesc zilele din urmă (1Timotei 4.1-3; 2Timotei
3:1-5), în mod asemănător, sfătuieşte Iacob şi apostolul Petru
(Iacob 5:3-6, 2Petru 3:1-5), toate aceste avertizări ar fi inutile,
dacă ei nu ar fi trăit cu adevărat: zilele din urmă.
Zilele din urmă continuă şi în timpul nostru şi se vor finaliza
în viitor, cu venirea Domnului Iesus şi a sfârşitului epocii
actuale, dar înainte de revenirea Domnului va avea loc o
perioadă de timp numită de Iesus: „începutul durerilor”, iar
apoi are loc: „timpul sfârşitului”, sau „necazul cel mare”.
3) Ce are loc în perioada începutul durerilor?
Înainte de a veni sfârşitul, trebuie să se împlinească Cuvintele
Domnului care le dă răspuns discipolilor care L-au întrebat
despre semnul prezenţei Sale şi a sfârşitului acestei epoci.
El vorbeşte de două perioade succesive în răspunsul Lui,
de „începutul durerilor”, şi de un „necaz mare” - Matei
24:8,21, GBV 1989.
În Evanghelia după Matei cap. 24, versetele 4-8, se referă
la „începutul durerilor”, iar v.9-26, la necazul cel mare, iar
v.27-31, la ziua revenirii Domnului Iesus.
Începutul durerilor, deschide calea nenorocirilor şi prevestesc
epoca cea mai întunecată a omenirii: „necazul cel mare”,
atunci când va fi un necaz aşa de mare cum n-a mai fost şi nu
va mai fi! (Matei 24:21).
Însă înainte de necazul cel mare, vor apărea diferite nenorociri
pe pământ, descrise în Matei 24:4-8, Marcu 13:5-8; Luca 21:811; Apocalipsa 6:1-8.
Aceste nenorociri sunt: înțelepciunea firească ce galopează pe
cal alb, aducând o libertate aparentă ce duce la apariţia multor
profeţi falşi, şi mesageri falşi care vin „în numele lui Isus”.
Acest lucru are loc prin ruperea primului sigiliu (Apocalipsa
157

6:2). Astfel multe ţări din anul 1989, au obţinut: „libertatea”,
ţări din Europa de est, şi din alte continente, ceea ce a adus la
apariția de Hristoși mincinoși și proroci mincinoși.
Apoi vor fi războaie de proporţii, reprezentate de calul roşu,
când se va lua pacea de pe pământ (Apocalipsa 6:4), apoi
foametea, reprezentată de calul negru (Apocalipsa 6:5,6), şi
apoi: epidemii, cutremure de pământ, moartea (Apocalipsa
6:7,8). Aceste nenorociri aduse de cei patru călăreţi
apocaliptici, nu vor însemna decât: „un început de
durere” (Matei 24:4-8, SCC).
4) Ce evenimente au loc în: necazul cel mare?
Expresia: „timpul sfârşitului”, apare în Daniel 8:17; 11:40;
12:4,9, şi se referă la o perioadă scurtă înainte de sfârşitul
acestui sistem de lucruri. Este vorba, conform Bibliei, de o
perioadă de trei timpuri şi jumătate (Daniel 12:4,7; Apocalipsa
12:6,14). Această perioadă mai este numită şi „necazul cel
mare” (comp. Daniel 12:11 cu Matei 24:15-21).
Acea perioadă de 42 de luni (trei ani şi jumătate), începe cu
lupta din cer, când satan va fi aruncat din cer pe pământ, şi
atunci încep vaiurile, căci va fi: „Vai de pământ şi de mare!
Pentru că diavolul a coborât la voi; având mânie, ştiind că
are puţin timp”, atunci începe: necazului cel mare
(Apocalipsa 12:9-11, SCC), iar Satan îi va da puterea unui om
pe care Biblia îl numeşte cu numele: „anticrist” (1Ioan 2:18),
el este descris sub forma unei fiare cu şapte capete şi zece
coarne (Apocalipsa 13:1; 17:7); ca om al nelegiuirii, fiul
pierzării (2Tesaloniceni 2:3), el va introduce un sistem ce va
controla: financiar, economic, religios şi politic, întreaga lume,
el va introduce un semn, un număr: şase sute şaizeci şi şase
(Apocalipsa 13:15-18).
Satan prin el va face o singură religie universală, cea care se
închină la Balaur ce se dă drept; “Dumnezeu” și la Fiară, ce se
dă drept „Isus Hristos”, și oamenii vor crede că au de a face cu
Dumnezeu și cu Isus, și când colo, se vor închina lui Satan și
anticristului! Cei ce nu vor accepta semnul 666, care va fi un
semn de supunere faţă de Anticrist, vor fi prigoniţi, unii vor fi
omorâţi (Apocalipsa 12:17; 13:6,7,15; Daniel 11:31-35; 12:7).
El va avea putere pe pământ şi îi va supune pe toţi care nu sunt
scrişi în cartea vieţii (Apocalipsa 13:1-8).
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Necazul se va scurta brusc, şi se va opri la cei trei ani şi
jumătate, deoarece Domnul Iesus va veni pe norii cerului să-şi
răpească mireasa, şi să-i pedepsească pe oamenii Diavolului
(Apocalipsa 16:14-17; Matei 24:29-31; 25:31-46), iar pe Satan
şi îngerii lui îi va arunca în abis (Apocalipsa 20:1-3).
Astfel atunci va avea loc ziua venirii Domnului, sau sfârşitul
epocii!
5) Ce evenimente au loc în ziua venirii Domnului Iesus?
Sfârşitul lumii conduse de cel rău, are loc într-o zi numită:
„Astfel va fi într-o zi în care Fiul Omului va fi dezvăluit”
(Luca 17:30, SCC), sau: „ziua Domnului nostru Iesus
Hristos” (1Corinteni 1:8; 5:5; 2Corinteni 1:14); „ziua lui
Iesus Hristos” (Filipeni 1:6,10; 2:16); „ziua Domnului”
(1Tesaloniceni 5:2; 2Tesaloniceni 2:2); „ziua judecăţii”
(1Ioan 4:17), „ziua cea mare a mâniei Lui”.
Ce evenimente au loc în această zi:
În primul rând se arată semnul venirii Fiului lui Dumnezeu! În
Matei 24:29-30, SCC, este scris: „Îndată însă, după necazul
zilelor acelea, soarele va fi întunecat, şi luna nu va da
strălucirea ei, şi stelele vor cădea de pe cer, şi puterile
cerurilor vor fi clătinate. Şi atunci se va arăta semnul
Fiului Omului în cer; şi atunci se vor jeli toate triburile
pământului; şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii
cerului, cu putere şi cu glorie multă”.
Semnul Fiului Omului, se arată atunci, când: după necaz,
când: “soarele va fi întunecat, şi luna nu va da strălucirea
ei, şi stelele vor cădea de pe cer, şi puterile cerurilor vor fi
clătinate”. Aceste cataclisme cosmice, însoţitoare ale venirii
Sale sunt semnul Fiului Omului!
După ce se vor arăta aceste semene fizice, adunarea lui
Christos va fi răpită la cer (1Tesaloniceni 4:14-17), apoi
Dumnezeu va izbăvi pe Israel de duşmanii lui, şi ei vor fi
restabiliţi în ţara lor (Romani 11:25-28; Isaia 44:1-4; Ezechiel
37:21-28; Amos 9:11-15). Iar cei răi, fiara dar şi cei care s-au
închinat fiarei, şi au primit semnul de 666, pe frunte sau pe
mâna dreptă, vor fi pedepsiţi în focul cel veşnic (Apocalipsa
14:10,11; 19:20; Matei 24:46), iar Satan şi îngerii lui vor fi
aruncaţi în abis (Apocalipsa 20:1-3; Isaia 24:21-23).
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6) Eşti pregătit pentru evenimentele ce urmează să aibă
loc?
Galopul călăreţului de pe calul alb a început deja în anul 1989,
inaugurând perioada numită de Domnul: „începutul
durerilor”, această libertate resimţită în Europa, Asia şi chiar
în Africa, când multe regimuri totalitare au căzut, va fi urmată
de ceilalţi trei călăreţi descrişi în Apocalipsa 6:3-7. Domnul
Iesus ne-a avertizat: „Aşa şi voi; când aveţi să vedeţi toate
acestea, să cunoaşteţi că El este aproape; pe la uşi.
Adevărat vă zic: nicidecum nu are să treacă generaţia
aceasta, până au să aibă loc toate acestea.” (Matei 24:33,34
SCC). Iată generaţia care a văzut primul călăreţ al Apocalipsei
că galopează, ea nu va trece „până au să aibă loc toate
acestea”, prezise de Domnul Iesus în Matei cap. 24!
O generaţie conform Bibliei durează 40 de ani (Numeri
32:13). Deci nu mai este mult până când şi celelalte profeţii se
vor împlini. Dar vei fi tu iubite cititor pregătit? Vei rezista la
nenorocirile ce vor veni? Vei rămâne loial Domnului sau te vei
lepăda de El în necaz? Ești pregătit prin post și rugăciune,
veghind și stând treaz, nelăsându-te prins de spiritul lumii care
îi distrage pe oameni de la aceste realități profetice (Luca
21:25-36, Romani 13:11-14; 1Tesaloniceni 5:8; 1Petru 4:7).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Cât de important este Cuvântul profetic?
(2) Când au început zilele din urmă şi care sunt caracteristicile
acestei perioade de timp?
(3) Descrie evenimentele din perioada de timp numită de
Iesus: „începutul durerilor”?
(4) Cât timp durează necazul cel mare şi ce are loc atunci?
(5) Ce are loc la venirea Domnului Iesus?
(6) Cum te poţi pregăti pentru revenirea Domnului?
PE DE ROST: 2Petru 3:11.
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Capitolul 22 - Starea morţilor;
judecăţile; pedeapsa divină
1) Ce este moartea?
Există unii oamenii care cred că moartea este inexistenţă, o
stare de inactivitate, de inconştienţă. Unii susţin un astfel de
crez, folosindu-se de pasaje din Scripturile ebraice care
vorbesc de starea corpului după moarte: Iov 3:11,13,14,17-22;
10:8-12,18,19; 17:16; Psalm 49:8-20; 146:4. Aceste pasaje
sunt scrise din punct de vedere al observării umane şi nu
divine (comp. Ecleziast 1:13,14, cu 9:5,10). Somnul este din
punct de vedere al corpului nu al sufletului (Luca 8:52-55).
Unele pasaje reflectă cunoştinţa în parte (1Corinteni 13:9) a
oamenilor de atunci, căci Scriptura a consemnat și discuţiile
lor, şi ceea ce credeau ei, nu doar declarațiile lui
Dumnezeu. În unele privinţe, oamenii din vechiul legământ
aveau o lumină limitată, pentru unii nu era clară nici învierea
morţilor (Iov 14:10-12; Ecleziast 9:5,6), care este prezentată
clar, doar începând cu profetul Isaia (Isaia 26:19).
Trebuie să înţelegem că adevărul este revelat progresiv, astfel
ulterior, Domnul Iesus şi apostolii, au precizat clar că există o
viaţă conştientă după moarte ca suflet sau spirit (Matei 10:28;
Fapte 20:10,29; 2Corinteni 5:1-10; Filipeni 1:20-25; 2Timotei
4:6; 2Petru 1:13-15).
2) Ce este spiritul, sau suflarea de viaţă?
Suflarea de viaţă, este un spirit ce vine de la Dumnezeu (Iov
33:4; Psalm 104:29,30), un spirit derivat din Spiritul Sfânt care
are ca rol şi lucrare specifică, a da viaţă omului, şi rămâne ca
susţinător al vieţii în om până la moartea acestuia (Daniel
5:23; Iov 12:10; 34:13-15).
Suflarea de viaţă este prezentată nu doar ca dând viaţă din
punct de vedere fizic; ci, și ca dând şi pricepere (Iov 32:8);
lumină intelectuală (Proverbe 20:27). Cu alte cuvinte omul nu
ar avea capacitate intelectuală fără suflarea de viaţă. Astfel cu
siguranţă, suflarea (spiritul) de viaţă, nu a pornit doar
respiraţia omului; ci, a adus viaţă în întreaga fiinţă şi în toate
celulele şi organele corpului, inclusiv în creier şi a făcut ca
omul să fie după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:27, comp. cu
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Coloseni 3:10), adică cu capacitatea de avea raţiune,
sentimente şi voinţă.
La moartea omului, suflarea de viaţă, iese din om (Iov
34:14,15; Numeri 27:16; Ecleziast 12:7; Matei 27:50; Ioan
19:30; Fapte 7:59), împreună cu sufletul, la ultima expiraţie a
omului (Luca 23:46), pentru a susţine viaţa sufletului şi după
despărţirea de corp. Această entitate spirituală numită: spiritul
omului, din ea face parte atât suflarea de viaţă a lui
Dumnezeu; cât şi persoana repsectivă cu personalitatea ei, dar
într-o stare spirituală!
De pildă, fetiţa înviată de Iesus a experimentat reîntoarcerea
spiritului ei din nou în corpul ei decedat, căci Evanghelistul
Luca descrie în Luca 8:54-55 NW: „Dar el a luat-o de mână
şi a chemat-o, zicând: Fetiţo, scoală-te! spiritul ei s-a întors
şi ea s-a ridicat imediat...”. Expresia: „spiritul ei”, nu se
poate referi doar la personalitatea fetiţei în stare spirituală, căci
Spiritul Sfânt este cel ce dă viaţă (Ioan 6:63; Psalm
104:29,30), dar acest spirit care s-a întors, nu a fost doar
suflarea de viaţă, căci reîntoarcerea acestui spirit în corpul
inert a dus la revenirea în fiinţă a fetiţei cu personalitatea ei
dinainte de moarte. Revenirea spiritului în corpul mort nu a
adus o viaţă impersonală!
Suflarea merge împreună (unit, împletit) cu sufletul în
domeniul spiritual, deoarece doar Dumnezeu are viaţa în Sine,
şi toată creaţia există şi trăieşte deoarece Dumnezeu este
prezent în creaţie prin Suflarea Sa Atot-susţinătoare (Fapte
17:28; Efeseni 4:6; Coloseni 1:17; Evrei 1:3).
Suflarea nu se desparte de suflet, de fapt, partea imaterială din
om, este descrisă şi numită atât prin expresia: „spiritul” (Luca
8:55) cât şi prin expresia: „sufletul” (Fapte 20:10), şi această
parte spirituală a omului, este o entitate unită, din care face
parte atât persoana umană în starea ei spirituală, imaterială cât
şi suflarea de viaţă ce susţine viaţa acelui suflet.
3) Ce este sufletul?
Cuvântul suflet în Biblie provine din ebraicul: „nephesh” şi
din grecescul: „psy-khe”, aceşti termeni sunt echivalenţi, după
cum reiese din Fapte 2:27, care citează din Psalm 16:10.
Expresia suflet, are sensul de: om, fiinţă vie, viaţa omului sau
animalului (Exod 1:5; 12:4,16 Fapte 27:37; Romani 13:1;
Geneza 9:4 n.s; Levitic 17:11 n.s; Deuteronom 12:23; Luca
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21:19; Iacob 1:21). De cele mai multe ori cuvântul suflet în
Biblie, se referă la omul ca întreg, în cazul în care cuvântul:
„suflet”, se referă la omul ca existenţă materială în corp,
sufletul poate să moară, cum indică unele texte în Scriptură:
Ezechiel 17:17; 18:4,20, în sensul că omul din punct de vedere
fizic: moare!
Însă sufletul poate însemna nu doar omul, în timpul vieţii
(trâind în corp); ci, şi omul ca spirit după moarte, trăind în
afara corpului, cu numeroasele lui simţiri după moarte - Matei
10:28; Apocalipsa 6:9-11; 20:4).
Iar în acest caz, cuvântul suflet, are sensul de persoană
spirituală care în timpul vieţii era: omul dinăuntru (2Corinteni
4:16), iar la moarte, sufletul (persoana dinăuntru) nu moare; ci,
părăseşte corpul inert, şi astfel supravieţuieşte morţii
(2Corinteni 5:1,2,8).
Astfel înţelesul cuvântului suflet în ce privește omul, este fie:
1) o persoană existând în corp; fie, 2) o persoană spirituală
despărţită de corp.
Cuvântul suflet mai are în Scripturi şi sensul de raţiune,
gândire (Evrei 4:12); ce poate fi bună (1Petru 2:11), sau
demonică, carnală, umană (Iacob 3:15).
4) Ce este locuinţa morţilor?
Cuvântul „locuinţa morţilor”, care apare în majoritatea
traducerilor în limba româna, este traducerea cuvântului
ebraic: „sheol”, care apare de 66 de ori în Biblie şi a
cuvântului grecesc: „hades” care apare de 10 ori. Atât
cuvântul „sheol” cât şi „hades” sunt echivalente (compară
Fapte 2:27 cu Psalm 16:10).
Unele Biblii nu au tradus aceste cuvinte; ci, au făcut o
transliterare, astfel există Biblii care redau: „iad” (BO), din
Hades, iar prin filiera slavonă = Jadu, ajunge în româneşte din
slavonă, să fie transliterat cu iadu, iad, iar din latină: „infern”
(SS 1874 R), din latinescul: infernus.
Aceşti termeni („sheol”, „hades”), au sensul de ceea ce zace
dedesubt, partea de jos, groapă, loc subteran, locul unde se
află morţii. El se referă la mormântul tuturor oamenilor
decedaţi pe pământ însă nu cei înecați în mare – Apocalipsa
20:13, și nici nu se referă la un mormând individual!
În limba ebraică pentru mormânt individual se foloseşte alt
termen: „geber” care înseamnă şi loc de îngropare - Geneza
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23:4,6,9,20, 2Cronici 34:28; Iov 10:19; Psalm 88:5. Iar în
limba greacă pentru mormântul individual apare:
„mnemeiois” (Ioan 5:28,29), sau: „tapos” (Matei 28:1).
Pe lângă aceasta, „sheol” şi „hades”, nu apare niciodată la
plural în Biblie, iar Biblia nu vorbeşte niciodată de sheolul sau
hadesul unei singure persoane. Iar omul nu face niciodată în
Biblie un „sheol” sau „hades”; ci, o groapă sau mormânt, de
aceea „sheol” sau „hades”, se referă la mormântul tuturor
morţilor, care conform cu Iov 11:8,9, este răspândit pe întreg
pământul.
Locuinţa morţilor are o zonă materială unde merg corpurile
decedate, adică sub pământ (Ezechiel 31:14-18), dar şi un
domeniu spiritual tot subpământesc (Isaia 14:4-15), unde merg
sufletele şi unde acestea sunt conştiente (Luca 16:22,23; Fapte
2:27,31; Isaia 14:9-17; Ezechiel 32:21-32).
5) Unde merg sufletele morţilor?
Până la învierea lui Iesus Christos, sufletele mergeau toate în
locuinţa morţilor (Iov 14:13; Psalm 6:5; 9:17; 1Regi 2:1,2),
acolo avea loc o pedeapsă sau răsplată temporară. Domnul
Iesus ne-a învățat că cei răi mergeau într-un loc de chin, iar cei
drepți într-un loc unde erau mângâiaţi, numit ‚sânul lui
Avraam’ sau paradis (Luca 23:43), datorită faptului că acolo
erau în părtăşie cu Avraam, părintele celor drepţi.
O prăpastie de ne-trecut, despărţea cele două zone din locuinţa
morţilor (Luca 16:19-26).
După învierea Domnului, cei credincioşi în Iesus, merg după
moarte, la Domnul Iesus, în casa din ceruri, şi nu mai merg în
„sânul lui Avraam”, din locuinţa morţilor (2Corinteni 5:8;
Filipeni 1:23-25).
Însă cei răi, şi după învierea Domnului, merg în Hades (iad),
în partea de chin, unde are loc un chin temporar, nu etern, ca
un arest până la judecata generală de la sfârşitul mileniului,
când chiar şi Hadesul (locuinţa morţilor) va fi distrus în lacul
de foc care arde cu sulf (Apocalipsa 20:11-15).
6) Cine este judecătorul şi cum este judecata Lui?
Iehova este un Dumnezeu măreţ, Atotştiutor (Iov 12:13),
Atotputernic, nelimitat în puterea Sa (Isaia 40:28; Apocalipsa
4:8), prezent peste tot (omniprezent), nimic nu scapă vederii
sale (Psalm 11:4; 139:7-10; Ieremia 23:23,24). Dumnezeu este
164

Judecătorul, El are atributul şi calitatea de judecător al
universului, deoarece El este Cel care a creat universul
(proprietarul), şi Cel care a dat legi în Univers (Psalm 94:2;
Isaia 33:22; Evrei 12:23; Iacob 4:11; 1Petru 1:17), şi prin
urmare El este garantul justiţiei şi al dreptăţii, căci în Psalm
89:14 (NTR) se spune: „Dreptatea şi judecata sunt temelia
tronului Tău”.
Însă de la venirea Domnului Iesus pe pământ, Dumnezeu a dat
dreptul de a judeca Fiului Său (Ioan 5:22,23). Prin urmare,
Dumnezeu judecă lumea prin Christos (Romani 2:16).
Viaţa fiecărui om, este înregistrată de Dumnezeu, există în cer
anumite cărţi care consemnează toate faptele noastre bune sau
rele (Apocalipsa 20:11-12). Ea este o înregistrare corectă,
dreaptă, imparţială (Deuteronom 32:4; Fapte 10:34-35;
2Tesaloniceni 1:5).
Dumnezeu nu emite judecăţile Sale, pe criterii etnice, rasiale,
naţionale, sociale, deoarece El este nepărtinitor (Romani 2:11).
7) Descrieţi judecăţiile viitoare?
În viitor Biblia vorbeşte de patru perioade de judecată:
1. Judecata din timpul necazului celui mare şi executarea ei
asupra pământului şi a oamenilor, prin plăgi (pedepse) descrise
în Apocalipsa cap. 6-18.
2. La venirea Domnului Iesus Christos, în mod vizibil pe
Muntele Măslinilor (Fapte 1:9-12; Zaharia 14:4), El va
despărţi oile (creştinii adevăraţi) de capre (creştinii falşi şi necreştinii) sau grâul de neghină (Matei 13:30,39-42; 25:31-46),
cât şi judecata fiarei şi a armatelor ei (Apocalipsa 16:1416;19:11-21). Toţi aceştia vor suferi o pedeapsă veşnică, fiind
aruncaţi în focul veşnic (Matei 25:41,46).
La această judecată de la venirea Domnului şi la executarea ei,
vor participa şi sfinţii, creștinii (1Corinteni 6:2; Apocalipsa
2:26,27; 17:14).
3. Pe parcursul mileniului vor fi judecaţi oamenii ce se
răzvrătesc şi vor fi pedepsiţi (Isaia 65:20;66:23,24; Zaharia
14:16-19).
4. Când se vor împlinii cei o mie de ani, va avea loc judecata
finală şi generală, atât a celor vii cât şi a celor morţi (2Timotei
4:1). Cei vii, care au trăit pe Pământ o mie de ani, dar la
sfârşitul celor o mie de ani, Satan va fi dezlegat şi va înşela pe
unii dintre aceştia, iar toţi aceştia vor fi arşi de un foc din cer,
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iar satan împreună cu demonii, va fi aruncat în lacul de foc
(Apocalipsa 20:1-10; Matei 25:41).
Morţii care nu au înviat la prima înviere, vor învia când se vor
împlini cei o mie de ani (Apocalipsa 20:5). Atunci vor învia
cei drepţi şi cei nedrepţi (Fapte 24:15), cei drepţi (care nu fac
parte din Mireasă) pentru viaţă veşnică, datorită faptelor bune
făcute înainte de a muri; iar cei nedrepţi vor fi judecaţi și
pedepsiți etern pentru faptele lor rele făcute pe pământ în
această lume (Apocalipsa 20:11-15; Daniel 12:2; Ioan
5:28,29).
8) Care sunt criteriile după care se face judecata?
Criteriul de judecată este adevărul, este Evanghelia, care este
Cuvântul lui Dumnezeu (Romani 2:2,16).
Alte criterii de judecată sunt:
Criteriu vorbirii - Matei 12:36,37: „Vă spun că, în ziua
judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt
nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale
vei fi scos fără vină şi din cuvintele tale vei fi osândit.”
Criteriu judecării drepte şi a măsurării drepte - Matei 7:2:
„Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce
măsură măsuraţi, vi se va măsura.”
Criteriu milei - Iacob 2:13: „căci judecata este fără milă
pentru cel ce n-a avut milă; dar mila biruieşte judecata.”
Criteriu credinței în Iesus - cel mai important criteriu, este
credinţa în Christos, Biblia spune clar în Ioan 3:18, SCC: „Cel
crezând în El, nu este judecat; cel necrezând deja a fost
judecat; pentru că nu a crezut în Numele unicului-născut,
Fiu al lui Dumnezeu”. Orice om care a respins conştient
Evanghelia va suferi o pierzare eternă (2Tesaloniceni 1:8,9).
9) Vor fi şi creştinii judecaţi?
Creştinii adevăraţi nu vor fi judecaţi pentru a se vedea dacă
vor primi viaţa veşnică sau nu; căci Christos Fiul lui
Dumnezeu a promis în Ioan 5:24: „Adevărat, adevărat vă
spun că cine aude cuvântul meu şi crede în Cel care m-a
trimis are viaţă veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut
din moarte la viaţă.” Deci un creştin adevărat are în
momentul când crede, viaţa veşnică şi nu merge la judecata,
unde se stabileşte dreptul la viaţă veşnică.
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Creştinul este judecat cu scopul de a i se stabili poziţia
corespunzătoare în Regatul cerurilor, după faptele lui. Adică
va stăpânii peste cinci cetăţi sau pentru zece cetăţi, va fi un
rege mai mic sau mai mare, în funcţie de faptele pe care le-a
făcut pe pământ (Romani 14:10-12; 2Corinteni 5:10; Luca
19:16-19).
10) Ce se va întâmpla la judecată, cu cei care nu au auzit
Evanghelia?
Ce se va întâmpla cu cei ce n-au auzit Cuvântul lui Dumnezeu,
sau cei ce au murit în timpurile de neştiinţă (Fapte 17:30)?
Ei bine aceştia, nu vor învia pentru a demonstra prin viaţa de
după înviere, de partea cui sunt, cum susţin unii; ci, ei vor
învia şi vor fi, fie în categoria drepţilor, fie în cea a
nedrepţilor, şi acest lucru se va stabili pe baza altor criterii, nu
pe baza cunoaşterii Evangheliei.
Iudeii dinainte de perioada Evangheliei, vor fi judecaţi pe baza
legii lui Moise (Romani 2:12,13).
Cei dintre naţiuni care nu au auzit Evanghelia, vor fi judecaţi
pe baza conştiinţei lor, Cuvântul învaţă că: „Deoarece, când
naţiunile, care nu au lege, practică din fire cele ale legii,
aceştia, neavând lege, îşi sunt lor înşişi lege, ca unii care
arată lucrarea legii scrisă în inimile lor, conştiinţa lor
mărturisind şi gândurile lor acuzându-se sau apărându-se
între ele” – Romani 2:14,15. Iată că şi păgânii au o lege
lăuntrică, o lege mărturisită de conştiinţa şi gândurile lor,
acesta este un criteriu de judecată a celor ce nu au auzit de
Biblie!
Conform Scripturii toţi oamenii „L-au cunoscut pe
Dumnezeu”, din mărturia lui Dumnezeu prin creaţia Sa
(Fapte 14:16,17; Romani 1:19,20), astfel nici un om la
judecată nu poate spune: „nu am auzit de Dumnezeul
Creator”!!!
Cei care nu au auzit Evanghelia, nu înseamnă că sunt total în
întuneric, cei care sunt răi, sunt răi pentru că inima lor este rea
(comp. cu Daniel 12:10), căci TOŢI OAMENII, au mărturia
despre Creator: Romani 1:19-22; au mărturia lui Dumnezeu:
Fapte 14:17, au mărturia luminii lui Christos: Ioan 1:8,9.
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11) Ce este gheena, lacul de foc?
După judecata finală de la sfârşitul miei de ani, oamenii şi
spiritele rele, sunt aruncate în lacul de foc (Apocalipsa 20:1014). Termenii: „gheena”, „focul cel veşnic”, „foc nestins”
sau „lacul de foc”, se referă la acelaşi lucru, şi anume la un
loc al pedepsei eterne. Unde din punct de vedere fizic, omul va
fi ucis, plata păcatului fiind moartea fizică (Romani 6:23),
corpul mort va fi în foc şi viermi (Isaia 66:24), însă sufletul
omului va fi chinuit etern în foc şi pucioasă (sulf), împreună
cu Diavolul şi îngerii lui (Matei 18:34,35; 24:50,51; 25:41,46;
Marcu 9:43-48; Apocalipsa 14:9-11; 20:10).
Pe lâng chinul provocat de acel foc de nestins, chinul va
consta şi în faptul că oamenii vor realiza atunci ce au pierdut
respingând iubirea lui Dumnezeu (Luca 13:28).
Motivul acestei pedepse este că ei au comis un păcat etern,
adică un păcat care nu se iartă niciodată, au o vină eternă,
deoarece nu au acceptat iertarea lui Iesus, căci doar în Iesus
există viaţă veşnică fericită (Ioan 10:10; 15:1-11), în afara Lui
nu este decât chin. Ei au dorit să ducă o viaţă independentă
faţă de Dumnezeu, astfel ei au ales despărţirea eternă de
Dumnezeu (2Tesaloniceni 1:7-9), şi de aceea vor fi chinuiţi
etern (Marcu 3:29; Luca 12:10; Apocalipsa 14:9-11; 20:10).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Care este starea morţilor şi unde merge sufletul după
moarte?
(2) Ce este suflarea de viață?
(3) Ce este locuinţa morţilor sau iadul, şi cine merge acolo?
(4) Descrieţi: când, cine, cum, pe ce bază are loc judecata?
(5) Ce este gheena, focul veşnic, focul nestins şi lacul de foc?
PE DE ROST: Matei 10:28.
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Capitolul 23 - Creşteţi ca persoane
spirituale în Christos
1) Ce este o persoană spirituală în Christos?
În primul rând ea este o făptură nouă (2Corinteni 5:17); ea este
o persoană orientată spre Dumnezeu (Plângeri 3:24; Romani
6:11), are mintea lui Christos (1Corinteni 2:16) este călăuzită
de Spiritul Sfânt (1Corinteni 2:14). A fi spiritual înseamnă a
pune pe prim plan în viaţa ta, Regatul lui Dumnezeu (Matei
6:33).
Nu toţi care se asociază cu poporul lui Dumnezeu sunt
persoane spirituale (1Corinteni 3:1). Unii creştini sunt copii
spirituali (1Corinteni 3:1,2; Evrei 5:11-14); alţii sunt în
creştere, alţii sunt carnali (1Corinteni 3:3), tocmai de aceea a fi
o persoană spirituală depinde de tine (2Petru 1:5-8), deoarece
Dumnezeu îşi face partea Lui (Psalm 68:19).
În continuare, vom examina câteva aspecte esenţiale pentru o
persoană spirituală.
2) Care este primul stâlp al unei persoane spirituale?
Un om spiritual este foarte apropiat de Tatăl său ceresc, el este
un om al rugăciunii. Viaţa de RUGĂCIUNE este o primă
necesitate pentru a fi spirituali. Omul spiritual are rugăciuni
calitative (adică din inimă, cu credinţă), cât şi cantitative și el
stăruie, perseverează în rugăciune (Iacob 1:5,6; Luca 18:1;
Efeseni 6:18).
Ceea ce te va ajuta să ai o viaţa de rugăciune, este să spui orice
lucru Creatorului tău şi bucuriile şi necazurile; vărsaţi inima
înaintea Lui (Filipeni 4:6,7; Psalm 62:8; 142:2).
Poţi să-ţi îmbogăţeşti rugăciunile, citind Psalmii, sau cugetând
la lucruri pentru care poţi să-i mulţumeşti şi să-L lauzi, pentru
calităţile Lui, pentru intervenţiile Lui din viaţa ta, cât şi
nevoile tale, ale familiei, ale adunării şi apoi să faci cereri în
acest sens (1Tesaloniceni 1:3; 2Tesaloniceni 3:1).
O viaţă de credinţă, însemnă o viaţă de rugăciune, care să aibă
toate tipurile de rugăciune: laudă, închinare, adorare,
mulţumire, căutare, cerere, implorare, mărturisire, mijlocire
pentru alţii. Este foarte bine că rugăciunea noastră să fie
însoţită de posturi (Matei 6:16-18).
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Rugăciunea trebuie să devină plăcerea şi desfătarea noastră,
părtăşia noastră dulce cu Tatăl şi Fiul (1Ioan 1:3,4; 1Corinteni
1:9) prin Spiritul Sfânt (Iuda 1:20; Efeseni 6:18).
3) Care este al doilea aspect important pentru a fi sau a
rămâne o persoană spirituală?
Al doilea stâlp de susţinere al unui om spiritual este STUDIUL
BIBLIEI, aceasta implică citire regulată şi meditare asupra
Cuvântului (Iosua 1:8; Psalm 1:1-3; Proverbe 16:20).
Studierea Scripturilor trebuie să includă: o traducere corectă a
Cuvântului lui Dumnezeu, rugăciune înainte de a citi, pentru
luminare şi rugăciunea după citire, pentru putere de a împlini
cele citite. Apoi urmează meditarea asupra informaţiilor pe
care le-ai citit, ca să le înţelegi, şi ca să vezi cum le poţi aplica
în practică (Proverbe 2:1-7).
Când citeşti Biblia, pentru a înţelege mesajul ei, puneţi
următoarele întrebări: Cine spune? La cine spune? Când
spune? În ce context spune? Cum pot aplica EU acest pasaj?
Ce îmi spune acest verset despre Dumnezeu?
Pentru a înţelege Biblia, în primul rând trebuie să citim cu
atenţie textul şi contextul, după aceea să verificăm şi alte texte
care conţin aceeaşi idee, folosind trimiterile sau o concordanţă
biblică.
În primul rând, trebuie să citim Biblia pentru a-L cunoaşte pe
Dumnezeu (Ioan 17:3); apoi pentru ca El să ne vorbească prin
Biblie, să ne călăuzească, ca astfel să ne umplem de
cunoaşterea Voinţei Lui (Coloseni 1:9), apoi pentru a cunoaşte
legea şi poruncile Lui (Psalm 19:7-11), cât şi alte lucruri
folositoare pentru salvare şi creştere spirituală (2Timotei
3:16,17).
În zilele noastre există ajutoare în înţelegerea Bibliei, care pot
fi de folos, cum ar fi: Concordanţe, Dicţionare, Lexicoane,
cărţi explicative scrise de oamenii lui Dumnezeu, care pot fi de
un real folos oricărui discipol al Domnului. Dar mai presus de
toate, este Spiritul Sfânt, care ne poate lumina (Romani 8:14).
4) Care este al treilea stâlp pentru un om spiritual?
Un al treilea lucru care te va ajuta să progresezi, este
participarea la ÎNTRUNIRILE creştine, acolo eşti zidit şi
încurajat (Evrei 10:24,25; Romani 1:11,12).
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Întrunirile adunării, nu trebuie să fie singurele întruniri de
părtăşie creştină; ci, putem chema fraţi şi surori la noi acasă,
sau putem merge noi la ei în vizită, pentru ca împreună să
avem părtăşie cu Dumnezeu şi unii cu alţii.
Întrunirile corpului lui Iesus sunt foarte importante, deoarece
ele zidesc spiritual, prin ceea ce dă fiecare mădular (Efeseni
4:7-15).
Dă la o parte orice piedică, d exemplu, dacă muncești într-un
serviciu care nu-ţi permite să participi la toate întrunirile
adunării, atunci roagă-L pe Dumnezeu, să te ajute să găseşti un
serviciu convenabil, pentru a nu neglija părtăşia corpului lui
Christos (Evrei 10:24,25; 12:15).
5) Care este al patrulea aspect important pentru omul
spiritual?
CÂNTĂRILE de laudă şi spirituale, sunt un stâlp pentru viaţa
noastră spirituală, acestea au făcut parte din închinare şi în
Vechiul Legământ (2samuel 6:5; 1Cronici 23:5; 15:22; 16:5,6;
25:1-7), şi fac parte şi în Noul Legământ (Efeseni 5:18,19).
Iar noi putem cânta cântări de laudă şi spirituale, oriunde nu
numai la întrunirile creştine (Psalm 149,150).
Cântarea de laudă poate atrage prezenţa lui Dumnezeu (Psalm
22:3); sau dezvăluirea şi profeţia (2Regi 3:15,16), atitudinea
noastră ar trebui să fie ca a lui David care a spus în Psalm
119:164: „De şapte ori pe zi Te laud, din pricina legilor Tale
celor drepte.”
6) Care este al cincilea aspect important pentru a rămâne
spirituali?
MEDITAŢIA, reflecţia sau cugetarea, este al cincilea stâlp
pentru a rămâne în Christos. Aceasta este importantă pentru a
înţelege, a pătrunde în adâncime, a face ordine în gânduri şi în
viaţă, a memora.
Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată gândirea noastră
(Marcu 12:30). Astfel, vom medita la Dumnezeu şi acţiunile
Lui din Biblie (Psalm 143:5); la Scripturi (Iosua 1:8); la
creaţia lui Dumnezeu (Geneza 24:63); la timpurile ce le trăim
(Luca 12:54-56); la viaţa noastră (1Corinteni 11:31;
2Corinteni 12:5); la ceea ce este drept (Luca 12:57).
Prin meditare, noi comunicăm cu Dumnezeu (Efeseni 3:20),
iar uneori Dumnezeu comunică cu noi folosindu-se de
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gândurile şi reflecţia noastră, pentru a ne transmite un gând, o
idee luminatoare (Psalm 139:17,18).
7) Care este al şaselea stâlp al unei persoane spirituale?
POSTUL este al şaselea pilon pentru a fi o persoană spirituală.
Domnul Iesus când a fost pe pământ a postit cu toate că era
Fiul lui Dumnezeu (Matei 4:1-3), El declară că discipolii Lui
vor posti când Mirele va fi luat de la ei (Matei 9:15; Luca
5:35).
Primii creştini au postit atât individual după învăţătura lui
Iesus (Matei 6:16-18), cât şi colectiv (Fapte 13:1,2; 14:23).
Apostolul Pavel care călca pe urmele lui Iesus Christos era în
posturi adesea (2Corinteni 11:27), iar el ne îndeamnă să
călcăm pe urmele lui (1Corinteni 11:1).
El trebuie însoţit de rugăciune (Fapte 10:9,10), şi de milostenie
sau dărnicie (Isaia 58:1-10).
8) Care este al şaptelea aspect important pentru omul
spiritual?
Un lucru indispensabil pentru o persoană spirituală este
PREDICAREA EVANGHELIEI ŞI A FACE DISCIPOLI
(Matei 24:14; 28:19,20). Fiecare creştin este dator să predice
Evanghelia (Fapte 8:1-4; 1Petru 2:9) şi să facă discipoli.
De altfel mărturisirea despre Domnul Iesus, este un element al
vieţii de discipol (Matei 10:32-39), ea este şi o componentă a
armurii spirituale, ca să fim încălţaţi cu pregătirea Evangheliei
păcii (Efeseni 6:15). Dacă avem în inimă adevărul, îl vom
predica cu zel, ori de câte ori avem ocazia, şi Dumnezeu ne va
deschide o uşă de Cuvânt (Coloseni 4:3,4). Dar şi vom susţine
eforturile de Evanghelizare organizate în adunarea noastră.
Domnul Iesus a spus: „Ducându-vă deci, faceți discipoli din
toate naţiunile; învăţându-i să respecte toate câte v-am
poruncit. Şi iată! Eu sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârşitul epocii.” (Matei 28:19-20 SCC). Iată! Apostolii au
făcut discipoli învăţându-i tot ceea ce Domnul a poruncit, iar
una din poruncile Lui au fost „Ducându-vă, faceți discipoli
din toate naţiunile”, astfel fiecare discipol la rândul lui, are
porunca de a face discipoli prin învăţătură, ca apoi aceştia să
fie botezaţi (Ioan 4:1).
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9) Care este atitudinea unui om spiritual în situaţii dificile?
Lucrul cel mai important în viaţa de credinţă, este ca să-l laşi
pe Iesus să trăiască în tine prin Spiritul Sfânt, însă pentru
aceasta, trebuie să te goleşti de tine însuţi, şi să-l laşi pe El să
trăiască şi să lucreze în şi prin tine (Galateni 2:20; Efeseni
3:16-20), astfel vei creşte în Domnul şi Christos va lua chip în
tine (Efeseni 4:15; Galateni 4:19; Coloseni 2:6-10).
Apoi, indiferent în ce situaţie te afli, poate că eşti departe de
adunare, eşti singur, poate închis, bolnav la pat, nu uita,
Dumnezeu este aproape de tine, nu te va părăsi (Fapte 17:27;
Isaia 41:10). Nimic nu se poate interpune între relaţia ta cu El
(Romani 8:35-39)!
Chiar dacă nu ai Biblie şi nu poţi beneficia de asocierea cu
fraţii, totuşi nimeni nu te poate izola de Dumnezeu, nimeni nu
te poate opri să reflectezi la Cuvântul său care este în inima ta,
sau te rogi şi astfel să te apropii de Tatăl tău plin de iubire
(Deuteronom 4:7; Psalm 5:1).
Nu uita niciodată:
Dumnezeu şi Domnul Iesus Christos te iubesc!!!
Ioan 3:16; 16:27; 2Corinteni 5:14; Ţefania 3:17; Ieremia 31:3.
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) Ce înseamnă a fi o persoană spirituală?
(2) Care sunt cei şapte stâlpi ai unui om spiritual?
(3) Unde crezi că ar mai trebui să mai faci îmbunătăţiri?
(4) Cum va lua Christos chip în tine?
(5) Care este atitudinea unui om spiritual în situaţii dificile?
PE DE ROST: Galateni 2:20.
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Capitolul 24 – Cum să-L căutăm pe
Dumnezeu până Îl găsim?
1) De ce să-L căutăm pe Dumnezeu până Îl găsim?
Fără a-L căuta pe Dumnezeu până El se lasă găsit de noi
(Ieremia 29:13,14), și apoi să stăm la sfat cu El, rugăciunea ta
este insuficientă şi viaţa ta spirituală este săracă! Fără găsirea
lui Dumnezeu, tu nu poți ajunge în cer, căci fiii lui Dumnezeu
sunt învățați de Dumnezeu (Isaia 54:13; Ioan 6:45; 8:35).
De asemenea, o gramadă de probleme de diferite tipuri din
viaţa ta, rămân nerezolvate deoarece tu nu L-ai căutat pe
Dumnezeu, care „singur este înţelept” (Romani 16:27),
singurul care îţi poate da soluţi şi rezolvări la problemele tale
indiferent de ce natură sunt.
Necăutându-L pe El, vei fi obligat să te bazezi pe
înţelepciunea ta sau a altei creaturi, iar aceasta este
echivalentul eşecului (Ieremia 17:5; Luca 6:39).
Însă, prin Domnul Iesus Christos și prin jertfa Lui, avem acces
la sfânta sfintelor din cer, la tronul lui Dumnezeu, noi putem
să-L căutăm până când Dumnezeu se lasă găsit de noi. Dacă
noi Îl vom găsi, noi putem fi învăţaţi de El (Psalmi 119:10),
putem sta la sfat cu El (Exod 18:15), El ne poate da soluţii la
problemele noastre (Psalm 22:26; 34:10)!
Dar mai mult decât atât, El poate deveni prietenul nostru cel
mai bun (Iacov 2:23), putem să cunoaştem inima Lui pentru
oameni, putem să-L cunoaştem pe El, putem să avem favoare
înaintea Lui! Putem să vorbim cu El (Numeri 12:6-8).
Nu mai trebuie să bâjbâi (Fapte 17:27), în închinare, în
problemele familiale, în lucrarea lui Dumnezeu, în servirea din
adunare, în relaţiile tale cu oamenii, etc. Găsindu-L pe El
găseşti viaţa, viaţa din belşug, găseşti sfatul Lui, călăuzirea
Lui, prezenţa Lui, autoritatea Lui, glorificat să-I fie Numele! –
Proverbe 3:13-16; 8:35; Psalm 16:11.
2) Poți fi oaie a lui Iesus fără a asculta de vocea Lui?
După ce o persoană are temelia Cuvântului lui Christos (Evrei
6:1-2), el trebuie să Îl caute pe Dumnezeu până ce Acesta se
lasă găsit de el, și apoi Dumnezeu îl sfătuiește și Îl călăuzește
în toate pe acest credincios (Psalm 73:23-24; Proverbe 3:5-6),
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fie că e bărbat sau femeie. Doar aceasta îl va califica pentru a
fi o oaie a lui Iesus, și pentru a se boteza în apă!
Domnul Iesus în Ioan 10:1-16, arată condiția pentru a intra în
staulul oilor, adică în poporul lui Dumnezeu, descriind
caracterisiticile adevăratelor oi sau discipoli: “Oile ascultă
vocea Lui”! Astfel oile pot face diferența dintre vocea
străinilor, lucrătorilor falși, profeților falși și a Păstorului cel
bun, oile cunosc vocea lui Iesus. Astfel o condiție pentru a
intra în staul în poporul lui Dumnezeu prin botez, este ca
discipolul care a învățat despre Păstorul Iesus din Învățătura
Adevărului, să intre într-o părtășie cu Dumnezeu și apoi cu
Iesus care în calitatea Lui de Păstor și Învățător îl va călăuzi,
învăța, sfătui pe acestă oaie (discipol).
O altă caracteristică a oilor, este că “oile îl urmează”
pe Domnul, oile nu se duc după străini, ei fug de străini, de
lideri religioși falși! Însă cum poate cineva să Îl urmeze zilnic
pe Domnul (Luca 9:23), dacă nu are călăuzirea Lui, dacă nu
relaționează zilnic cu El (1Corinteni 1:9), iar părtășia cu Fiul
înseamnă a vorbi cu El și El cu noi.
O altă caracteristică a oilor, este că ei intră prin ușă în
staul, așa cum a spus Domnul Iesus: “Eu sunt uşa! Dacă
cineva are să intre prin Mine, va fi salvat”. Oile intră în
staul prin ușa care este Christos, nu prin altă parte, nu prin alte
metode, decât prin întâlnirea cu Ușa, Christos, astfel ei Îl
cunosc pe Iesus Christos, și Domnul le-a îngăduit să intre
ulterior în staulul Lui, deorece ele inițial s-au întâlnit cu El,
Domnul i-a transformat viața, și oile L-au asculta!
Oile „Mele Mă cunosc pe Mine, după cum Mă
cunoaşte Tatăl, iar Eu Îl cunosc pe Tatăl”. Oile cunosc atât
de bine Păstorul așa cum Fiul a fost cunoscut de Tatăl, doar
aceasta este garanția că ulterior botezului, cineva nu va fi
înșelat de Satan, care se poate preface în înger de lumină
(2Corinteni 11:13-14), și care să îl înșele în a deveni: apostat,
a crea o sectă, sau a strecura erezii sau profeții greșite, etc.
A fi oaie a lui Iesus nu este ușor, dar Domnul este un
Păstor bun, Minunat, rânduit special de Tatăl pentru a îngriji
de oile Sale cu dragoste. Ce har!
3) Poți fi discipol fără a fi călăuzit de Domnul Iesus?
Un om, devine discipol al Domnului Isus, prin auzirea
Evangheliei, prin căinţa de păcate, prin credinţa din inimă în
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Iesus Christos (Marcu 1:15; Matei 4:17; Fapte 20:20-21), apoi
acest om care vrea să devină discipol al lui Iesus, este învățat
de părintele sau părinții spirituali: adevărurilor începătoare ale
lui Cristos (Evrei 6:1-2), poruncile Domnului (Matei 28:20),
învăţătura lui Cristos (2Ioan 1:9).
Însă, după ce s-a pus temelia prin: „cuvântul lui
Christos, cel al începutului” (Evrei 6:1, SCC), omul trebuie
să se lepede de sine, să i-a crucea şi să Îl urmează pe Mielul
Isus (Matei 16:24), cum poate face aceasta? Prin auzirea vocii
Păstorului Iesus (Ioan 10:2-3), care Îl va îndruma în toate
domeniile vieții creștine, când să postească, să facă dărnicie,
să predice, etc., El îi va spune: când, cât, cum, etc. Și astfel
acel om Îl urmeză pe Învăţătorul (Marcu 6:1), urmează
exemplul Său (1Corinteni 11:1; 1Petru 2:21), și este învățat de
El (Matei 11:29; Luca 6:40), etc.
Însă până când un credincios nu aude glasul Păstorului și
Învățătorului nostru, el este învățat de Păstorul Iesus prin
lucrători (Efeseni 4:11; Luca 10:16).
Discipolii adevărați ai Domnului, au o inimă sinceră și Îl caută
pe Învățătorul, nu se mulțumesc doar cu învățătura adevărată,
ci merg mai departe, ei Îl vor pe Domnul, acolo îi duce setea
lor după adevăr căci: “Oricare, fiind din adevăr, ascultă de
vocea Mea” (Ioan 18:37, SCC).
4) Cum trebuie să-I cunoști pe Tatăl și Fiul?
În Ioan 17:3, SCC, se face precizarea: “Iar viaţa eternă este
aceasta: ca să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu
adevărat, şi pe Iesus Christos pe care L-ai trimis”. Astfel,
un om, ca să primească viața cea eternă trebuie să Îl cunoască
pe Dumnezeu Tatăl și pe Fiul Său Iesus Christos, și această
cunoaștere a lor, nu doar prin a cunoaște informații despre ei;
ci ai cunoaște pe Ei! Iar acest lucru, nu este posibil decât prin
dezvăluire, atunci când ei se dezvăluie (arată), și atunci Îi
cunoaștem pe Ei!
Lucrul acesta îl explică Domnul în Matei 11:27, SCC: “Toate
Mi-au fost date de Tatăl Meu; şi nici unu nu cunoaşte pe
Fiul, decât Tatăl, şi nici pe Tatăl nu Îl cunoaşte cineva
decât Fiul; şi cel căruia vrea Fiul să Îl dezvăluie”. Iată cum
Îl putem cunoaște pe Tatăl! Prin dezvăluire! Atunci când
intrăm într-o părtășie strânsă cu Fiul, El ni-L dezvăluie pe
Tatăl!
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La fel, Îl cunoaștem pe Fiul, prin dezvăluirea Tatălui din
ceruri, pe care El o face cunoscut celor din adevăr. În Matei
16:16-17, SCC: “Simon Petru a zis: Tu eşti Christosul, Fiul
Dumnezeului Cel viu. Iar răspunzând Iesus a zis: fericit
eşti, Simon fiul lui Iona, pentru că nu carne şi sânge ţi-a
dezvăluit, ci Tatăl Meu Cel ce este în ceruri”. Iată! Petru a
cunoscut că Iesus este Christosul (Unsul) și Fiul lui Dumnezeu
prin dezvăluirea Tatălui cel din ceruri. Și pe baza aceasta a
primit harul să fie piatra pe care este clădită adunarea.
Tot așa dacă vrem să fim pietre vii din clădirea lui Dumnezeu
(1Petru 2:5), dacă vrem viața eternă, trebuie să ajungem să Îl
cunoaștem pe Tatăl și pe Fiul prin dezvăluire, și aceasta ÎNCĂ
ÎNAINTE DE BOTEZUL ÎN APĂ, având o părtășie cu Tatăl
și cu Fiul (1Ioan 1:3) înainte de intrarea în adunare.
Această cunoaștere a Tatălui și a Fiului prin dezvăluire ne va
transforma, ne va schimba, ne va marca, ne va face apți de a
umbla în lumină, ca să avem părtășie cu cei care umblă în
lumină: adunarea drepților (1Ioan 1:5-7; Psalm 1:5).
5) Cum să Îl cauți pe Dumnezeu?
Dumnezeu doreşte şi îi place ca noi să-L căutăm, şi El ne
promite că dacă Îl căutăm din toată inima, El se va lăsa găsit
de noi (Ieremia 29:13,14).
Cu mintea (sufletul) și inima (spiritul), trebuie să-L căutăm
chiar în momente de liniște, chiar noaptea (Isaia 26:9).
Închinarea noastră trebuie să fie în spirit (inimă) și în adevăr
(onestitate în inimă) – Ioan 4:23,24.
Noi trebuie să-l căutăm şi să-L găsim pe Dumnezeu, uneori
parcă El se ascunde (Isaia 45:15), provocându-ne să-l căutăm
din răsputeri, uneori când ne vine să renunţăm, atunci El se
lasă găsit de noi. El vede inima noastră, dacă Îl căutăm din
sinceritate, în onestitate, din toată inima, nu doar pentru
cadourile Lui, ci pentru ceea ce este El, pentru a înţelege legea
Lui, pentru găsi voia Lui, atunci Dumnezeu se lasă găsit.
Iubite cititor a nu-l căuta pe Dumnezeu, însemnă a renunţa la
bucuria ce o poţi găsi în El, şi a renunţa la iubirea Lui, la
ajutorul Lui, a renunţa la El, şi a duce un creştinism de formă.
Iubite cititor dacă Îl iubeşti pe Dumnezeu caută-L din toată
inima Ta, fii dependent în toate de El şi atunci vei propăşi şi
vei înainta spiritual.
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Proverbe 8:17: „Eu iubesc pe cei ce mă iubesc şi cei ce mă
caută cu tot dinadinsul mă găsesc”.
Plângerile lui Ieremia 3:25: „Domnul este bun cu cine
nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută”.
Evrei 11:6: „Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim
plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să
creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută”.
David a spus în Psalmul 63:1: „Dumnezeule, Tu eşti
Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul
după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ
sec, uscat şi fără apă”. Fă ca David, omul lui Dumnezeu: „pe
Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte
trupul după Tine”. Nimic altceva nu te poate împlini decât
Dumnezeu Însuşi, CĂUTĂ-L PE EL DIN TOATĂ INIMA!
6) Ce este rugăciunea de căutare a lui Dumnezeu și de ce
este foarte importantă?
Nu este suficient să te rogi, ci tu trebuie să-l cauţi pe
Dumnezeu (1Cronici 16:11); pentru sfat și îndrumare (Daniel
cap.9), pentru problemele tale (Psalm 77:2); pentru cum să ne
trăim viața (Psalm 119:10); pentru toate nevoile tale, pentru
călăuzire în lucrarea Lui, El vrea ca tu să-L cauţi, şi El se va
lăsa găsit de tine, dacă Îl cauţi din toată inima (Ieremia 29:1213; Matei 7:7-11).
Astfel, Rugăciune prin care Îl CAUŢI pe Dumnezeu,
este foarte importantă, căci din ea se naște rugăciuni corecte de
alte tipuri: laudă, mulțumire, adorare, cerere, mijlocire,
mărturisire, atunci și celelalte tipuri de rugăciuni devin
lucrarea Spiritului, căci după ce Îl găsești pe Dumnezeu și vei
primi Spiritul Sfânt, Spiritul te vă călăuzi, cum să Îl lauzi pe
Dumnezeu, să îi mulțumești, să-L adori, să faci cereri, să
mijlocești, etc.
Rugăciunea de căutare poate avea loc, DOAR după ce
cineva și-a însușit învățătura adevărului, și astfel cunoaște din
Scripturi pe Adevăratul Dumnezeu și pe adevăratul Fiu al Său,
și atunci poate începe o părtășie cu Tatăl și Fiul (1Ioan 1:3), pe
o bază biblică.
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7) Ce direcți poate lua rugăciunea de căutarea feței lui
Dumnezeu?
I. Primul lucru pe care să îl cauți prin rugăciune din inimă,
este persoana lui Dumnezeu (Matei 22:37; Fapte 17:27). Mai
exact vom urma aceste trei aspecte: (1) Din personalitatea lui
Dumnezeu avem nevoie să cerem ca El să ne dezvăluie un
aspect al personalității Lui care nouă ne scapă, deoarece,
fiecare om datorită păcatului (Romani 5:12), a pierdut din
chipul adică din calitățile lui Dumnezeu (Coloseni 3:10), și
astfel există anumite domenii ale omului unde el este mai
afectat de păcat, și aceasta face ca o anumită latură a lui
Dumnezeu să o vadă mai greu, este nevoie ca să primească
dezvăluire și cunoștință în aceea latură unde slăbiciunea lui
principală nu-i permite să-L cunoască pe Dumnezeu, și este
necesar de dezvăluire a acelei părți din personalitatea lui
Dumnezeu de care avem nevoie, ca să ne biruim principala
slăbiciune și să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. (2) Apoi
Dumnezeu dacă L-am găsit, stând la sfat cu El, poate să ne
mărească înțelegerea noastră, a TUTUROR calităților,
aspectelor din Dumnezeu, una este să cunoaștem calitățile
principale a lui Dumnezeu cu mintea, și altfel va fi prin
dezvăluire, ele ne vor marca mai mult, și le vom înțelege mai
bine cu inima sau cu spiritul nostru (Efeseni 1:17-18). 3)
Dumnezeu ne poate dezvălui în cadrul părtășiei cu El după ce
L-am găsit aspecte noi, ramuri și subramuri din personalitatea
lui la care nu ne-am gândit și ele ne vor face să-l iubim mai
mult (Efeseni 3:18-19).
II. Toate aceste trei subpuncte de la punctul I. de mai sus, se
aplică și în cazul găsirii și părtășiei cu Fiul, Iesus Christos
(1Corinteni 1:9). Iar părtășia cu Fiul, ne dă ocazia să-L
cunoaștem mai bine pe Tatăl, deoarece Fiul Îl arată pe Tatăl
(Ioan 1:18; 1Ioan 5:20).
III. Părtășia cu Dumnezeu te duce la căință (Romani 2:4).
Căci Evanghelia te învață: căința față de Dumnezeu (Fapte
20:20-21), tot la fel părtășia cu Dumnezeu, stând de vorbă cu
El te va duce ca El să îți dezvăluie păcatul din viața ta prin
Spiritul Sfânt (Ioan 16:7-8), El te încurajează, te mângâie dar
și te va mustra ca un tată iubitor, care dorește binele copilului
Său (Psalm 103:13). Cum știi că L-ai găsit pe Dumnezeu? Prin
faptul că El pas cu pas te va corecta, nu te va mai lăsa să se
adune păcate și apoi după un timp, să te pedepsească, NU,
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după ce L-ai găsit, imediat cum faci un pas greșit, te va
atenționa și pedepsi, aceasta însemnă că tu umbli cu
Dumnezeu pe pământ (comp. cu Geneza 5:22), aceasta
însemnă că nu ești copil din curvie; ci, copilul Său legitim
(Evrei 12:5-10).
IV. Apoi Dumnezeu îți va dezvălui planul Lui (Proverbe
19:21) cu tine, cu familia ta, cu adunare, cu lucrarea creștină
(Efeseni 1:11; Efeseni 3:10-11), El îți va da înțelepciune,
dezvăluire, călăuzire în lucrare, în viața ta, ca să te umpli de
cunoștiința voinței Lui, nu doar de o cunoștiința teologică
(Coloseni 1:9-11).
V. Apoi după ce umbli cu Dumnezeu, și vei trăi în Christos
(2Corinteni 2:14,2Corinteni 2:17), vei fi condus de Spiritul
Sfânt (Romani 8:14), te vei ruga neîncetat prin darul vorbirii în
alte limbi (1Tesaloniceni 5:17; 1Corinteni 14:14). Atunci nu
mai trebuie să Îl cauți, pentru că Dumnezeu va fi tot timpul cu
tine, ca Tată (1Petru 1:17), ca Păstor (Psalm 23:1), ca prieten
(Ieremia 3:4), etc. și vei umbla condus de Spiritul lui spre
gloria Lui (1Petru 4:11), și te vei bucura de lumina feței Lui
(Psalm 89:15).
Până nu ajungem la această fază finală, să nu ne oprim din
rugăciunea de căutare a lui Dumnezeu și a voinței Lui. Amen.
8) Părtășia cu Tatăl și Fiul, la ce umblare te duce?
Conform cu 1Ioan 1:3, părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul.
Cum putem știi că avem cu adevărat părtășie cu ei?
Umblarea noastră zilnică arată că noi suntem în părtășie cu ei,
căci suntem, schimbați, luminați, conduși de Ei, ne asemănăm
cu Ei în comportare, în calități, în modul de gândire, etc.!
În 1Ioan 1:5-7, SCC, se spune: „Şi acesta este vestea pe care
l-am auzit de la El, şi v-o vestim; că Dumnezeu este lumină
şi în El nu este nici un întuneric. Dacă avem să zicem că
avem părtăşie cu El, şi avem să umblăm în întuneric;
minţim, şi nu practicăm adevărul. Dar, dacă avem să
umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem
părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Iesus Fiul Său, ne
curăţeşte de orice păcat”. Observăm din text că apostolul
Ioan, declară despre Dumnezeu Tatăl că este LUMINĂ, iar
oricine umblă în lumină are părtăşie reală cu El, oricine umblă
în întuneric nu are părtăşie cu El.
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Apoi oricine umblă în lumină, are părtășie cu Dumnezeu, și
doar apoi poate avea părtăşie cu frații și surorile şi apoi va
fi curăţat de păcate prin sângele lui Iesus!
Însă, reversul acestui principiu ar fi: oricine umblă în
întuneric, nu are părtășie cu Dumnezeu, și nici nu poate avea
părtăşie frăţească şi nici să fie curăţat de păcate!
Prin urmare, înainte ca eu să am părtăşie frăţească,
trebuie să alerg la Dumnezeu, la lumină, în lumina Lui voi
vedea lumina (Psalm 36:9), şi mă voi căi de păcate, mă voi
îndrepta, şi voi intra în părtăşie cu lumina, cu Dumnezeu, şi
doar apoi, lumina mă va duce să devin mădular în corpul
lui Christos, umblând în lumină împreună cu ceilalți frați.
9) După ce ești condus de Dumnezeu, pentru ce te califici?
Încă înainte de botez Îl poți găsi pe Dumnezeu care nu e
departe de fiecare dintre noi, căci în El avem viața (Fapte
17:27,28).
Chiar Domnul a venit pe pământ ca să lumineze pe orice om
(Ioan 1:9). Iar oricine iubește adevărul, adică este din adevăr
ascultă de glasul lui Iesus (Ioan 18:37).
În Biblie se relatează de credincioși ce au primit daruri ale
Spiritului înainte de botezul în apă (Fapte 10:44-48; 18:23-28).
Astfel, doar după ce umbli în călăuzirea divină, în lumină
(1Ioan 1:5-8), ai o părtășie reală cu Tatăl și Fiul, te califici de
botezul în apă, și de a deveni parte din adunarea lui
Dumnezeu, de a fi: mădular din corpul lui Christos
(1Corinteni 1:1,2; 12:12,13).
10) Cum să obținem călăuzirea divină?
Mulți oameni nu caută călăuzirea divină, deorece ei nu văd
nevoia de Dumnezeu, de sfat al Lui, ei nu cunosc nici
Scripturile nici puterea lui Dumnezeu (Matei 22:29).
Țintele lor în viață nu sunt după planul divin, după modul de a
trăi al primilor creștini, ei nu doresc voința lui Dumnezeu, cea
bună, plăcut și perfectă (Romani 12:1,2), ei nu înțeleg că
despărțiți de Christos nu pot face nimic (Ioan 15:1-7).
Primul pas pentru a obține călăuzirea divină este să înțelegi
nevoia de călăuzire, neputința ta, importanța călăuzirii!
Apoi să cauți călăuzirea prin rugăciune, citirea Scripturilor și a
literaturii creștine, cugetare (Proverbe 2:1-5), post (Fapte
13:2),
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Apoi trebuie să înțelegi importanța de a nu mai face nimic de
la tine însuți! Astfel, urmezi exemplul Domnului Iesus care a
spus în Ioan 5:19, SCC: “Iesus deci a răspuns şi le-a zis:
adevărat! Adevărat vă zic: nu poate Fiul face de la Sine
nimic, dacă nu vede pe Tatăl făcând ceva; pentru că cele
pe care le face Acela, pe acestea şi Fiul asemenea le face”.
Iată, Iesus măcar că era uns ca Rege, era Domn și Salvator,
era “înțelepciune a lui Dumnezeu” (1Corinteni 1:24, SCC),
nu și-a permis, și nu își permite să facă ceva de la El, din
gândire proprie, inițiativă proprie; ci, doar ceea ce a văzut pe
Tatăl făcând aceea face și Fiul întocmai!
Iubite frate sau soră, discipol al lui Christos, doar atunci când
vei renunța la tine (Matei 16:24,25), la planurile tale, la
inițiativele tale, la ceea ce ți se pare ție că este bine, doar
atunci când vei socoti știința ta o nebunie, un gunoi ca să Îl
câștigi pe Christos (Filipeni 3:7,8), puterea și înțelepciunea lui
Dumnezeu (1Corinteni 1:24), vei putea fi călăuzit de Domnul
Iesus prin Spiritul Sfânt!
Și vei acționa în toate domeniile vieții, spirituale (Fapte 16:610) și materiale (Isaia 28:23-29), doar prin conducerea
Spiritului Sfânt (Galateni 5:16-25).
11) Spre ce te întreaptă călăuzirea divină?
Călăuzirea divină te duce la Capul Christos, te leagă de Capul
(Coloseni 2:11-23), te face să colaborezi cu Capul adunării
(Efeseni 5:23), El va deveni conducătorul tău, sfătuitorul tău,
ajutorul tău (Isaia 9:6; 1Ioan 2:1-6).
Conducerea divină te va duce la supunerea față de autoritățile
din adunare rânduite de Dumnezeu, față de lucrători, la a
asculta de ei, ca de Christos (Luca 10:16; Evrei 13:17).
Călăuzirea te va duce la a trăi o viață de corp, ea zidește corpul
lui Christos, ea te duce la unitate (Efeseni 4:1-6), ca să devii o
singură turmă (Ioan 10:16).
Conducerea Spiritului te duce la sfințenie, pentru că Spiritul
este Sfânt, astfel El te conduce la ascultare, la o viață curate, la
o viață pusă deoparte pentru Dumnezeu (1Petru 1:15,16;
Levetic 20:26).
Călăuzirea lui Dumnezeu te duce la fi, nu doar teoretician, ci
la a cunoaște exact voința lui Dumnezeu, așa cum se ruga
Pavel pentru copiii lui spirituali în Coloseni 1:9-11, SCC: “De
aceea şi noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm
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rugându-ne pentru voi şi cerând ca să fiţi umpluţi de
cunoaşterea exactă a voinţei Lui, în orice înţelepciune şi
înţelegere spirituală; ca să umblaţi vrednici de Domnul,
pentru a-I fi plăcuţi în toate, aducând rod în orice lucrare
bună, şi crescând prin cunoaşterea lui Dumnezeu; fiind
întăriţi cu toată puterea, potrivit tăriei gloriei Lui, pentru
orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie”.
Astfel călăuzirea te duce să cunoști latura practică a voinței lui
Dumnezeu, să cunoști voința cea bună, plăcut și perfectă
(Romani 12:1,2), cu ce scop?
Ca să umbli vrednic de Domnul ca să îi fi plăcut ÎN TOATE,
și ca să aduci rod, în ORICE LUCRARE BUNĂ. Cunoscând
voința lui Dumnezeu vom primi și putere de a lucra!
Îndrumarea lui Dumnezeu, este în toate domeniile vieții și ea
te duce la un mod de viață deplin, armonios, atât pe plan
spiritual, precum și în ale domenii ale vieții, ea te duce la o
viață din belșug, unde ai totul și nu duci lipsă de nimic (Ioan
10:10; 15:10,11; Iacob 1:2-4).
ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE:
(1) De ce să-L căutăm pe Dumnezeu până Îl găsim?
(2) Poți fi oaie a lui Iesus fără a asculta de vocea Lui?
(3) Poți fi discipol fără a fi călăuzit de Domnul Iesus?
(4) Cum trebuie să-I cunoști pe Tatăl și Fiul?
(5) Cum să Îl cauți pe Dumnezeu?
(6) Ce este rugăciunea de căutare a lui Dumnezeu, și de ce este
foarte importantă?
(7) Părtășia cu Tatăl și Fiul, la ce umblare te duce?
(9) După ce ești călăuzit de Dumnezeu, pentru ce te califici?
(10) Cum să obținem călăuzirea și spre ce te îndreptă ?
(11) Spre ce te întreaptă călăuzirea divină?
PE DE ROST: Ieremia 29:13-14a.
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