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PREFAȚĂ  

 Dacă citim Biblia cu atenție și în mod repetat, vom constata că există unele idei care se 
repetă, de exemplu: Divinitate, creațiune, lege, har, credință, păcat, jertfă, mântuire, 
viață veșnică, botez, legământ etc.  Aceste idei, grupate în funcție de legăturile lor 
reciproce și de importanța lor în planurile lui Dumnezeu, constituie doctrine teologice, 
extrem de importante pentru orientarea spirituală a fiecărui credincios.  O biserică nu 
poate exista fără doctrine, devenite convingeri personale și colective.  Doctrinele nu 
mântuiesc, pentru că mântuirea nu depinde în primul rând de cunoștințe, dar acestea 
sunt indispensabile pentru fundamentarea credinței creștine.   
 

 Am zis că doctrinele nu mântuiesc, singura cale de mântuire fiind jertfa Domnului Isus 
Hristos pentru salvarea noastră din păcat și din moarte veșnică.  Dar doctrinele sunt 
baza teoretică oferită de Sfintele Scripturi și de la care pornește întreaga experiență a 
vieții creștine.  Cei care ignoră sau subestimează doctrinele biblice se contrazic de fapt, 
pentru că ei nu pot fi de acord că aceste doctrine nu sunt necesare.  Ei pot zice: nu 
contează doctrinele, ci legătura cu Isus, dar însăși învățătura despre Isus, ca Persoană, 
viață și lucrare mântuitoare, este o doctrină. 
 

 La care doctrină se poate renunța și să rămânem totuși credincioși?  La doctrina despre 
Dumnezeire, despre facerea lumii, despre răscumpărare, despre restaurarea finală a 
tuturor lucrurilor?  Insist în această prefață asupra faptului că legătura spirituală cu 
Hristos este fundamentală și vitală, dar noi nu-L putem despărți pe Hristos de 
învățăturile Sale.  El Însuși a zis: „Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele 
Mele, cereți orice veți vrea și vi se va da” (Ioan 15,7).  Eliminați cuvintele lui Isus și ați 
pierdut orice legătură cu El.  Aceste cuvinte lucrează: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este 
viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri; pătrunde până acolo că 
desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii” 
(Evrei 4,12).  Judecă, așa este?  Cuvântul lui Dumnezeu judecă: „Pe cine Mă nesocotește 
și nu primește cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul, pe care l-am vestit Eu, acela îl 
va osândi în ziua de apoi” (Ioan 12,48).   
 

 Cuvântul judecă și osândește!  Gândul acesta este înfiorător, dar nu trebuie ajuns acolo, 
cuvântul are în primul rând putere salvatoare: „Căci mie nu mi-e rușine de evanghelia lui 
Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu, pentru mântuirea fiecăruia care crede: 
întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o 
dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris: ‚Cel neprihănit 
va trăi prin credință’” (Romani 1,16.17).  În evanghelie, în cuvântul lui Hristos, este 
descoperită neprihănirea salvatoare.  Învățăturile divine modelează viața și o pregătesc 
pentru societatea cerului: „Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul” 
(Ioan 17,17).   
 

 Astfel, când zicem „doctrină”, zicem învățătură, în contextul nostru învățătură care vine 
de la Dumnezeu și este descoperită în Sfintele Scripturi.  Doctrinele biblice sunt 
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cuvintele lui Isus, pe care le primim și care ne păstrează lângă El acum și pentru veșnicie.  
În cele douăsprezece teme doctrinare care apar în această carte, avem cuvintele spuse 
de Dumnezeu pentru credința și viața noastră, iar cititorii vor avea de câștigat enorm 
dacă vor manifesta, pe parcursul acestei lecturi, atitudinea profetului Ieremia, care a zis 
în rugăciune: „Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit; cuvintele Tale au fost 
bucuria și veselia inimii mele, căci după numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul 
oștirilor!”  (Ieremia 15,16)       
 

 Fie ca paginile acestea să conducă la întărirea credinței tuturor cititorilor și la 
răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu în rândurile tuturor celor la care vor ajunge!  
Amin! 
 
Pastor Ștefan Radu 
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TEMA NUMĂRUL 1 
CEA MAI IMPORTANTĂ CARTE                                                                                                                             

A.  STUDIUL COMPLET    

 Biblia sau Sfânta Scriptură este inspirată de Dumnezeu, de aceea o numim Cuvântul lui 
Dumnezeu.  Iată trei texte importante care afirmă acest lucru: 

- „Căci nicio proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la 
Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Petru 1,21).  

- „De aceea, mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui 
Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci aşa cum şi este în 
adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi” (1 Tesaloniceni 
2,13). 

- „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie 
desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3,16.17).   

 Oameni aleşi de Dumnezeu şi numiţi profeţi au fost informaţi de El prin vise, viziuni, 
impresii mintale, voci audibile sau mesaje aduse de îngeri. 

Există probe puternice în favoarea originii divine a Bibliei:                                                                                             

(01) Scriitorii biblici afirmă acest lucru (vezi Exodul 17,14; Ieremia 36,1-4).                                                                                                                     

(02) Biblia nu ar fi supravieţuit atât de mult dacă scriitorii ei ar fi prezentat idei 
contradictorii (vezi Matei 12,25).                                                                                                                                                                                              

(03) Împlinirea prezicerilor biblice atestă inspiraţia lor divină (vezi Deuteronom 18,21.22; 
Ieremia 28,5-9;  Matei 24,35).                                                                                                                                                                      

(04) Indestructibilitatea sau invincibilitatea Bibliei de-a lungul veacurilor demonstrează 
originea ei divină (vezi 1 Petru 1,24.25).                                                                                                                                                                    

(05) Efectul transformator asupra vieţii oamenilor este o dovadă indubitabilă că Biblia 
este o carte de origine supranaturală (vezi Evrei 4,12; 1 Petru 1,23).   

 Circa 40 de scriitori cu diferite grade de cultură şi experienţă au scris cele 66 de cărţi ale 
Bibliei în decursul unei perioade de aproape 1600 de ani; cu toate acestea, armonia 
între aceste cărţi este uimitoare.  Abia în secolul al 4-lea al erei creştine, și anume în 
jurul anului 325 d. Hr., aceste 66 de cărţi au fost reunite într-o singură carte. 
 

 Biblia a fost împărţită în capitole la mijlocul secolului al 13-lea de către Stephen 
Langton, Arhiepiscop de Canterbury.  Versetele au fost introduse în anul 1551 de către 
Robert Stephanus, un publicist din Paris al ediţiei greco-latine a Noului Testament.   
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 Vechiul Testament este colecţia de 39 de cărţi inspirate scrise înainte de naşterea 
Domnului Isus Hristos.  Noul Testament grupează laolaltă cărţile inspirate scrise după 
înălţarea Domnului Isus Hristos şi terminate în primul secol al erei creştine, 27 în total. 
 

 Vechiul şi Noul Testament sunt ca două volume ale aceleiaşi cărţi, primul ocupând 
75,35%, iar al doilea 24,65% din întreaga carte.  Cei ce vor să înţeleagă întregul material 
nu vor începe cu volumul al doilea.  Ambele testamente constituie Sfânta Scriptură şi 
sunt valabile în veci.   
 

 In Luca 24,27.44, citim despre Domnul Hristos: „Şi a început de la Moise şi de la toţi 
proorocii, şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El. . . .  Apoi le-a zis: ‚Iată 
ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris 
despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi.’”  Vechiul Testament a fost 
Biblia Domnului Isus Hristos, din care cita în predicile Sale și în discuțiile avute cu diferiți 
indivizi.     
 

 Biserica din primul secol și-a început propovăduirea numai cu Vechiul Testament, care 
era tot ce numeau ei Scripturi, de aceea eu numesc Vechiul Testament Biblia apostolilor.  
Cu acea Biblie de 39 de cărţi au evanghelizat ei întreaga lume cunoscută de ei, aşa cum 
ni se spune în Coloseni 1,5.6.23: „. . . din pricina nădejdii care vă aşteaptă în ceruri şi 
despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului evangheliei, care a ajuns până la 
voi şi este în toată lumea, . . .  fără să vă abateţi de la nădejdea evangheliei, pe care aţi 
auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer.”  Totuși, treptat au apărut și 
scrierile mai noi, care au căpătat, de asemenea, numele de „scripturi”; astfel, scriind 
despre epistolele apostolului Pavel, Petru a afirmat că „în ele sunt unele lucruri greu de 
înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte Scripturi, 
spre pierzarea lor” (2 Petru 3,16).    
 

 Sunt cunoscute peste 4.000 de manuscrise, care au păstrat întregul text al unor cărţi 
biblice sau părţi din el, datând din jurul anului 200 d. Hr.  Există circa 8.000 de 
manuscrise ale versiunii latine Vulgata şi cel puţin 1.000 de alte versiuni în care au fost 
traduse cărţile originale.  La începutul anului 1947, au fost descoperite manuscrisele de 
la Marea Moartă.  Părţi din toate cărţile Vechiului Testament ebraic, cu excepţia cărţii 
Estera, au fost recuperate din peşteri.  Poate că descoperirea cea mai vestită a fost sulul 
cărţii Isaia, găsit în prima peşteră de la Qumran, care este un text complet al marelui 
profet.   
 

 E nevoie să spunem că nici unul dintre scriitorii Bibliei nu a fost român?  Toţi au fost 
evrei, probabil cu excepţia evanghelistului Luca, despre care unii autori au susţinut că 
era grec.  Vechiul Testament a fost scris în limba ebraică, cu excepţia unor fragmente din 
Ezra şi Daniel, care au fost scrise în limba aramaică.  Se recunoaşte în general că toate 
cele 27 de cărţi ale Noului Testament au fost scrise în limba greacă, limbă universală în 
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timpul acela.  Până de curând, toate cele  câteva traduceri ale Bibliei în limba română 
erau produse de preoţi ortodocşi.  Noi folosim traducerea preotului Dumitru Cornilescu. 
 

 Notez acum câteva informaţii despre redactarea textului biblic.  Textul original ebraic al 
Vechiului testament era scris fără spații între cuvinte și cu puțină punctuație.  Textul 
original grecesc era scris numai cu litere mari, fără spaţii între cuvinte şi fără semne de 
punctuaţie.  Titlurile pasajelor, semnele de punctuaţie, trimiterile, şi, cum am văzut, 
divizarea în capitole şi versete, au fost făcute de traducători sau redactori, şi sunt 
aproximative.  Când amintim locul unui text biblic, scriem cartea, capitolul, versetul, şi, 
eventual, partea din verset.  Numele cărţilor se pot prescurta, ca, de exemplu, Ps pentru 
Psalmi, Apoc pentru Apocalipsa etc. 
 

 Constituţia americană nu se poate schimba, tot aşa cum era cazul cu legile mezilor şi ale 
perşilor în antichitate (Estera 8,8; Daniel 6,8); dacă noi împrejurări şi situaţii cer 
reformulări sau adăugiri, nu se schimbă nimic în constituţie însăşi, ci se votează 
amendamente.  Dar Cuvântul lui Dumnezeu?  Cred că este suficient să amintim cuvintele 
Domnului Hristos din Ioan 10,35, care a spus că „Scriptura nu poate fi desfiinţată.”  Cât 
timp?  Cât durează cerul şi pământul (vezi Matei 5,18) şi chiar mai mult (vezi Matei 
24,35).   
 

 Oamenii au fost adesea avertizaţi: nu vă duceţi la ei pentru că vă rătăciţi!  Mântuitorul a 
arătat cu claritate, în Matei 22,29, cine sunt cei rătăciţi: „Vă rătăciţi!  Pentru că nu 
cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu!”   
 

 Orice carte a fost scrisă ca să fie citită.  Biblia trebuie citită şi studiată.  Nu o singură dată 
citită, ci mereu şi mereu, toată viaţa.  De oricine ştie să citească.  Eu am un plan zilnic de 
citire a Bibliei şi o citesc o dată pe an, fără încetare. 
 

 Iată mai jos cîteva reguli fundamentale pentru un studiu biblic adecvat:                                                                           

(01) Regula contextului (de exemplu, această regulă stabileşte subiectul propriu-zis al 
textului din Matei 15,1-20).                                                                                                                                                                                  

(02) Folosirea numai de asociaţii rezonabile (nu Geneza 4,3-8, urmat de Luca 10,37, sau 
Geneza 9,20.21, urmat tot de Luca 10,37).                                                                                                                                              

(03) Biblia este cel mai bun comentariu al ei, pentru că:                                                                                                           

(a) Explicaţiile sau aplicaţiile date în Noul Testament pentru texte din Vechiul Testament 
sunt infailibile (vezi Marcu 14,27 citând Zaharia 13,7).                                                                                                                                                                   

(b) Adesea, un text explică sau completează un alt text; de exemplu, Apocalipsa 22,12 se 
referă la revenirea Domnului Isus, dar nu o descrie: „Iată Eu vin curând şi răsplata Mea 
este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.”  Apocalipsa 1,7 se referă la acelaşi 



 
P

ag
e8

 

eveniment şi îl descrie: „Iată că El vine pe nori.  Şi orice ochi Îl va vedea şi cei ce L-au 
străpuns.  Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui!  Da, Amin.”                                                                                                                                                               

(c) Definiţii de termeni pot fi găsite în dicţionare, însă cele mai bune definiţii ale 
termenilor folosiţi în Biblie sunt cele găsite chiar în Biblie (de exemplu, definiţia credinţei 
în Evrei 11,1).                                                                                                                                                               

(d) Înţelesul cuvintelor biblice este mai important decât forma lor lingvistică sau 
pronunțarea lor (de exemplu, numele lui Dumnezeu, IHVH, din Exodul 3,14).                                                                                                                                                                                

(e) Când nu există nici un temei de a spiritualiza înţelesul unui cuvânt sau al unei 
afirmaţii, rămânem la sensul literal, imediat.  În parabole sau profeţii unele elemente 
dobândesc un sens figurat, dar acesta e lămurit de Biblie în acelaşi loc sau în altă parte 
(parabola neghinei e enunţată în Matei 13,24-30, fără să fie explicată, iar explicaţia este 
dată în versetele 36-43).  Citirea continuă a Bibliei ajută la desluşirea înţelesurilor, 
deoarece ansamblul total al Scripturii e văzut mai uşor şi legăturile corecte lesne 
percepute.  

 Trebuie să distingem între interpretare, care este tâlcuirea corectă a unui pasaj, şi 
răstălmăcire, construirea unui înţeles fals, forţat.  Uneori, nu este nevoie de nici o 
interpretare, de exemplu, porunca a 8-a: „Să nu furi.”   Într-o discuţie purtată cu o 
doamnă în Germania, originară din Banat, i-am arătat ce zice Biblia despre un anumit 
adevăr, dar dânsa a ripostat: „Bine, domnu’ Radu, dar acum vine interpretarea!”  Prin 
interpretare, dânsa înţelegea ce zic anumiţi „experţi”. 
 

 Biblia a fost scrisă pentru orice fiinţă omenească, nu este rezervată pentru nicio elită, 
deoarece oamenii vor fi judecaţi după Scriptură.   
 

 O interpretare corectă cere ca textele grele să fie explicate prin cele uşoare şi care au o 
clară legătură între ele.  O concordanţă este un dicţionar în care toate cuvintele Bibliei 
sunt aşezate în ordine alfabetică, iar la fiecare cuvânt sunt arătate toate textele care îl 
conţin.  De exemplu: lege, păcat, har, mântuire.  Considerând toate textele care folosesc 
acel cuvânt sau conceptul bazat pe acel cuvânt, dobândim o înţelegere sigură şi 
completă.   
 

 Biblia avertizează cu tărie împotriva folosirii ei incorecte, care înseamnă, printre altele:                                       

(01) Adăugări sau eliminări (vezi Deuteronom 4,2; Proverbe 30,5.6; Apocalipsa 
22,18.19).                                                    

(02) Răstălmăcirea înţelesului (vezi 2 Corinteni 2,17; felul cum Satana a citat Psalmul 
91,11.12 în Matei 4,5.6; 2 Petru 3,8).                                                                                                                                                                     

(03) Speculaţii (vezi Matei 28,19 în legătură cu Fapte 2,38, despre botezul în numele 
Domnului Isus Hristos; Mântuitorul nu avea un singur nume, vezi Matei 1,21.23 şi Isaia 
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9,6), și nici nu a zis Petru că „numai” în numele lui Isus trebuie efectuat botezul, în 
contradicție cu porunca Mântuitorului din Matei 28,19.                                                                            

(04) Eisegeză în loc de exegeză (vezi Apocalipsa 1,10 despre „Ziua Domnului”).  Exegeză 
înseamnă obținerea din text a învățăturii care este acolo: eisegeză înseamnă strecurarea 
în text a ceva străin de el.   

 Este foarte important să abordăm studiul Sfintei Scripturi într-un mod cinstit şi într-un 
spirit adecvat, ceea ce înseamnă că:                                                                                                                                                               

(01) Orice studiu biblic trebuie să fie însoţit de rugăciune pentru asistenţă permanentă 
din partea Duhului Sfânt (Ioan 16,13).                                                                                                                                                 

(02) Asistenţa din partea unor cercetători mai experimentaţi este utilă (Fapte 8,30.31), 
dar răspunderea este în ultimă instanţă personală (Fapte 17,11).                                                                                                          

(03) Se cere perseverenţă, Biblia trebuie studiată zilnic, toată viaţa (Fapte 17,11).                                                             

(04) Orice învăţătură religioasă trebuie verificată cu Biblia (Isaia 8,20; Fapte 17,11; 1 
Ioan 4,1; Galateni 1,6-9).                                                                                                                                                                                        

(05) Dispoziţia de a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu este condiţie de bază pentru 
înţelegerea conţinutului (Ioan 7,17). 

 Există în Biblie lucruri care nu pot fi înţelese, fiind prea adânci pentru mintea 
omenească.  Aşa ni se spune în Deuteronom 29,29: „Lucrurile ascunse sunt ale 
Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor 
noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.”  Folosim aparate 
electronice fără să ştim cum sunt făcute şi cum funcţionează, iar când se strică îi invităm 
pe specialişti să le repare.  Putem folosi prin credinţă părţile din Scripturi care depăşesc 
înţelegerea noastră, dar ce poate fi înţeles trebuie înţeles.  Filip l-a întrebat pe călătorul 
etiopian: „Înţelegi tu ce citeşti?”  (Fapte 8,30).  De asemenea, Mântuitorul a spus în 
Matei 24,15: „Când veţi vedea ‚urâciunea pustiirii’, despre care a vorbit proorocul 
Daniel, ‚aşezată în locul sfânt’, - cine citeşte să înţeleagă!”  Tot ce este necesar pentru 
mântuirea păcătoşilor este clar descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu (vezi Ioan 20,31). 
 

 Încheiem acest capitol arătând beneficiile pe care le oferă studiul Sfintei Scripturi:                                        

(01) Luminează mintea (vezi Psalmul 119,99).                                                                                                         

(02) Produce satisfacţie nemărginită (vezi Psalmul 119,14).                                                                                   

(03) Dezvoltă răbdare şi oferă mângâiere (vezi Romani 15,4).                                                                                      

(04) Furnizează îndrumare practică excelentă (vezi Psalmul 119,105).                                                                             

(05) Este o sursă de avertizare în timp de primejdie (vezi 1 Corinteni 10,11).                                                        
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(06) Oferă ajutor spiritual multilateral (vezi 2 Timotei 3,16.17).                                                                                 

(07) Protejează viaţa omenească împotriva păcatului (vezi Psalmul 119,11).                                                     

(08) Îl prezintă pe Hristos ca fiind singurul Mântuitor al omenirii (vezi Ioan 3,16; 5,39; 
20,31; Fapte 4,12).    

B.  REZUMATUL STUDIULUI 

 Biblia sau Sfânta Scriptură este inspirată de Dumnezeu, de aceea o numim Cuvântul lui 
Dumnezeu (2 Petru 1,21; 1 Tesaloniceni 2,13; 2 Timotei 3,16.17).  Ea a fost scrisă de 
persoane pioase cărora Dumnezeu le-a comunicat mesajele Sale prin vise, viziuni, 
impresii mintale, sau îngeri.  Aceştia au fost circa 40 de scriitori cu diferite grade de 
cultură şi experienţă, care au scris cele 66 de cărţi ale Bibliei în decursul unei perioade 
de aproape 1600 de ani, şi, totuşi, scrierile lor expun o absolută unitate şi armonie. 
 

 Există probe puternice în favoarea originii divine a Bibliei:                                                                             

(01) Scriitorii biblici afirmă acest lucru (Exodul 17,14; Ieremia 36,1-4).                                                   

(02) Biblia nu ar fi supravieţuit atât de mult dacă scriitorii ei ar fi prezentat idei                                                                                                                
contradictorii (Matei 12,25).                                                                                                      

(03) Împlinirea prezicerilor biblice atestă inspiraţia lor divină (Deuteronom 18,21.22; 
Ieremia 28,5-9; Matei 24,35).                                                                                                                                                                                                   

(04) Indestructibilitatea sau invincibilitatea Bibliei de-a lungul veacurilor demonstrează                                                                                                                                                                  
originea ei divină (1 Petru 1,24.25).   

(05) Efectul transformator asupra vieţii oamenilor este o dovadă indubitabilă că Biblia                                                                                                                                                                           
este o carte de origine supranaturală (Evrei 4,12; 1 Petru 1,23).  

 Vechiul Testament acoperă 75,35%, iar Noul Testament 24,65% din întreaga carte.  Pe 
vremea primei biserici, nu exista Noul Testament, de aceea ei L-au predicat pe 
Mântuitorul folosindu-se numai de Vechiul Testament, pe care îl putem numi Biblia 
apostolilor.   
 

 În studierea Bibliei, trebuie să se ţină cont de regula contextului, să se evite asociaţii 
nerezonabile şi să se aibă în vedere faptul că textele se explică unele pe altele, Biblia 
fiind astfel cel mai bun comentariu al ei.  Biblia avertizează cu tărie împotriva folosirii ei 
incorecte, ceea ce înseamnă, printre altele:                                                                                                                                          

(01) Adăugări sau eliminări (Deuteronom 4,2; Proverbe 30,5.6; Apocalipsa 22,18.19).                                                       

(02) Răstălmăcirea înţelesului (2 Corinteni 2,17; vezi felul cum Satana a citat Psalmul 
91,11.12 în Matei 4,5.6; interpretarea forțată dată textului din 2 Petru 3,8).                                                                                                                                                            
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(03) Speculaţii (Matei 28,19 în legătură cu Fapte 2,38, despre botezul în numele 
Domnului Isus Hristos; Mântuitorul nu avea un singur nume (vezi Matei 1,21.23 şi Isaia 
9,6) și este de neconceput ca apostolii să fi ignorat porunca Mântuitorului.   

 Orice studiu biblic trebuie însoţit de rugăciune, pentru călăuzire din partea Duhului Sfânt 
(Ioan 16,13).  Dispoziţia de a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu este condiţie de bază 
pentru înţelegerea conţinutului (Ioan 7,17).  Ajutorul călăuzelor umane poate fi de folos 
(Fapte 8,30.31); de fapt, acesta este rostul predicării evangheliei (Matei 28,19.20), dar 
răspunderea este personală (Fapte 17,11).      

*  *  *  * 
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TEMA NUMĂRUL 2 
ÎNCHINAŢI-VĂ CREATORULUI!                                                                                                                         

 
A.  STUDIUL COMPLET 

 

 „Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veşnică, pentru 
ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi 
oricărui norod.  El zicea cu glas tare: ‚Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit 
ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele 
apelor!’”  (Apocalipsa 14,6.7)  

 

 Închinarea adevărată nu este un simplu gest trupesc, ci o reală apropiere de Dumnezeu 
exprimată prin:                                                                                                                                                                                 

 
(01) atitudine reverenţioasă; 
(02) devotament nelimitat; 
(03) ascultare necondiţionată; 
(04) servire voioasă.  

 

 Inainte de a mă închina Creatorului trebuie să cred în creaţiune; înainte de a crede în 
creaţiune, trebuie să cred în existenţa lui Dumnezeu.  Iată ce ni se spune în 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 îi răsplăteşte pe cei ce-L caută!” 

 

 Existenţa lui Dumnezeu nu se demonstrează în laborator, ci se dezvăluie cu claritate şi 
siguranţă celor ce o caută în sinceritate.  Am fost zguduit de îndoieli în ultima clasă a 
şcolii elementare; m-am zbătut să percep existenţa lui Dumnezeu, până când am citit o 
carte intitulată Religia iubirii, de teologul Ilarion V. Felea, publicată de editura Diecezana 
în Arad în 1946.   

 

 Cartea aceea m-a ajutat foarte mult şi de atunci nu am mai avut nicio dificultate cu 
perceperea existenţei lui Dumnezeu, cu toate primejdiile care mi-au apărut în cale în 
liceu şi în facultate.  Pe paginile 126-128, autorul Ilarion V. Felea citează declaraţiile 
despre existenţa lui Dumnezeu ale unor învăţaţi, dintre care unele vor fi amintite acum: 

 
(01) Réné Descartes, filosof şi matematician francez (1596-1650): „Existenţa lui 
Dumnezeu este mai sigură decât cea mai sigură dintre toate teoremele geometriei.” 

 
(02) Isaac Newton, astronom, fizician şi matematician englez (1643-1727): „Acest 
minunat aranjament al soarelui, planetelor şi cometelor nu poate fi decât opera unei 
Fiinţe atotputernice şi inteligente.”                                                                                                                                              

 
(03) Voltaire (François-Marie Arouet), poet, istoric şi folosof francez (1694-1778): „Dacă 
e o greutate să crezi în Dumnezeu, e o absurditate să nu crezi.” 
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(04) Jean Henry Fabre, entomolog francez (1823-1915): „Dacă cred în Dumnezeu?  Eu 
nu cred în El.  Eu Îl văd.” 

   
(05) Charles Darwin, biolog englez (1809-1882): „Nici în momentele de supremă 
îndoială nu am fost ateu în adevăratul înţeles al cuvântului, aşa ca să fi negat existenţa 
lui Dumnezeu.”  

 

 Sfântul apostol Pavel a afirmat în faţa filosofilor din Atena că oamenii trebuie „să-L caute 
pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de 
fiecare din noi” (Fapte 17,27).   

 

 Pentru mine, cele mai puternice argumente în favoarea existenţei lui Dumnezeu sunt: 
 

(01) Argumentul cauzalităţii (Felea, paginile 83-89): nici un lucru nu se produce singur, 
ci are o cauză.  Cauza este anterioară efectului, și logic trebuie să admitem o cauză 
primă, în care îşi au începutul toate cauzele secundare şi, evident, efectele.  Cauza 
primară este în afară de lume şi independentă de materie, este din eternitate.  Această 
supercauză este Dumnezeu.  Orice carte are un autor, orice lucru este făcut de  cineva, 
universul și tot ce există în el nu puteau să apară de la sine.   

   
(02) Argumentul teleologic sau al finalităţii (Felea, paginile 90-112): oriunde este 
descoperit un scop, a fost o inteligenţă care a plănuit şi a realizat acel scop.  Avem două 
urechi pentru a percepe direcţia sunetelor (stereofonie), doi ochi pentru a avea o 
perspectivă spaţială (stereoscopie).  Universul, cu ordinea şi complexitatea lui, nu poate 
fi opera întâmplării, ci a unei minţi colosale la lucru.  „Un autor de apologetică, E. 
Duplessy” (citat de Ilarion V. Felea pe paginile 104-105), „ca să ne arate cât de absurdă 
este teoria hazardului, ne cheamă să luăm o casetă cu 247 de litere, câte trebuiesc ca să 
culegem zaţul pentru un ‚Tatăl nostru’.  În ordine şi cu apel la raţiune, lucrul se face iute 
şi bine.  Dar dacă lăsăm culegerea la voia întâmplării, în grija unui copil de trei ani ca să 
alcătuiască el ‚Tatăl nostru’, va ieşi ‚Tatăl nostru’ din culegerea şi aranjarea literelor lui?  
Desigur că nu.  Cu toate cele 247 de litere din faţă, după un calcul al probabilităţilor, 
numai pentru cuvântul ‚Tatăl’, faţă de o reuşită, sunt peste 9 milioane de nereuşite.  La 
două cuvinte, ‚Tatăl nostru’, este o şansă la două catrilioane, 384 trilioane, 185 miliarde, 
791 milioane, 015 mii, 625 de nereuşite, iar la o şansă de reuşită la întreg ‚Tatăl nostru’, 
avem un număr de combinaţii la întâmplare care se compune din peste 340 de cifre.”         

 
(03) Argumentul convertirii inimii omeneşti (Felea, pagina 163): „Un pastor englez, 
invitat la o discuţie publică asupra temei, Există Dumnezeu sau nu?, a răspuns: ‚De ce să 
discutăm multă vreme?  Din aceste dispute publice nu prea reiese mult.  Adu dumneata 
după şedinţă doisprezece oameni, care prin ateism au scăpat de obiceiurile lor 
păcătoase şi au devenit mai buni, şi eu voi aduce doisprezece oameni care prin credinţa 
lor vie în Dumnezeu au fost liberaţi de patimile lor şi au devenit altfel de oameni.’  Cum 
ateismul nu poate produce astfel de roade, ateul a rămas fără cuvânt.”  
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(04) Argumentul preştiinţei: prezicerea cu exactitate a viitorului este imposibilă pentru 
mintea omenească, dar nu pentru Dumnezeu.  Citiți temele 4 şi 5, intitulate 
„Evenimente mondiale prezise în Biblie, I şi II” şi veţi descoperi fantastice preziceri 
făcute în Biblie, care au scris istoria cu sute sau mii de ani în avans. 

 
(05) Argumentul experienţelor providenţiale: autorul acestei cărți și nenumărate alte 
persoane (sunt sigur că și mulți dintre cititori) pot relata experienţe impresionante de 
ascultare a rugăciunilor.  

   

 Există vreo contrazicere între ştiinţă şi Biblie?  Depinde ce numim ştiinţă.  Adevărata 
ştiinţă se referă la lucruri cunoscute, realităţi descoperite în natură; ştiinţa descrie, 
experimentează, aplică în practică rezultatele descoperirilor şi invenţiilor.  Dar nu tot ce 
se pretinde a fi ştiinţă este în adevăr ştiinţă.  In 1 Timotei 6,20, apostolul Pavel l-a 
avertizat pe Timotei în legătură cu „împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numite astfel” 
(termenul grecesc folosit în acest text al Noului Testament este gnosis şi înseamnă 
cunoştinţă, ştiinţă). 

 

 Ellen G. White, în cartea Educaţie, la pagina 128, zice: „Deoarece cartea naturii şi cartea 
revelaţiei poartă pecetea aceleiaşi minţi superioare, ele nu pot vorbi decât în în armonie 
una cu alta.  Folosind metode şi limbaje diferite, ele depun mărturie despre aceleaşi 
adevăruri măreţe.  Ştiinţa descoperă, încontinuu, noi miracole, însă ea nu oferă prin 
cercetarea ei nimic care, înţeles corect, ar fi în conflict cu revelaţia divină.  Cartea naturii 
şi Cuvântul scris se luminează reciproc.  Ele ni-L descoperă pe Dumnezeu, învăţându-ne 
ceva despre legile prin care El lucrează.” 

 

 Un geolog american, pe nume Ariel A. Roth, in cartea sa intitulată Origini, Legătura 
dintre Ştiinţă şi Scriptură (Review and Herald, Hagerstown, MD, 1998, pagina 340), 
analizează 8 concepţii despre originea lumii noastre: 

 
(01) Creaţiunea biblică (Dumnezeu a creat lumea in şase zile literale, iar fosilele au fost 
îngropate la potop). 

 
(02) Teoria întreruperii (Dumnezeu a creat lumea în şase zile, care au fost ere 
îndelungate, s-a produs o întrerupere, apoi Dumnezeu a intervenit din nou). 

 
(03) Teoria progresivă (Dumnezeu a creat lumea în ere îndelungate). 

  
(04) Evoluţia teistă (Dumnezeu a dirijat evoluţia în ere îndelungate). 

 
(05) Evoluţia deistă (evoluţie naturală în ere îndelungate, apoi Dumnezeu a intervenit).  

 
(06) Evoluţia panteistă (Dumnezeu a evoluat în ere îndelungate, El fiind parte din 
materie). 
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(07) Originea spaţială (viaţa a provenit din organisme extraterestre în ere îndelungate). 

  
(08) Evoluţia ateistă (pretinde că Dumnezeu nu există, materia este eternă, viaţa a 
apărut prin generaţie spontanee şi a evoluat în ere îndelungate de la inferior la superior 
până la faza umană).  Nu sunt prea bine informat, dar se pare că acum ateii admit un 
început, apariție a materiei din foarte puțin sau nimic, printr-o explozie uriașă numită 
bigbang.    

 

 Charles Darwin a discutat cu prietenii săi despre evoluţia lumii vii cu 20 de ani înainte de 
a face vestita sa călătorie în Oceanul Pacific şi America de Sud pe vasul Beagle ca să 
adune probe.  Problema evoluţionismului este că adepţii lui au furat ştampila ştiinţei şi 
au aplicat-o pe concepţia lor despre natură: e ştiinţă!  Intr-o scrisoare publicată în anul 
2005 în ziarul american „U.S.A. Today”, autorul compara evoluţia lumii vii cu gravitaţia!!!  
Ce absurditate!  Gravitaţia poate fi observată în tot timpul, evoluţia niciodată.   

 

 Evoluţionismul nu e deloc o ştiinţă, ci o interpretare fantezistă a lumii, o ipoteză.   
Spune-mi cum trăiesc animalele, ce mănâncă, cum cresc, cum se înmulţesc, dar nu-mi 
spune mie că s-au transformat de la simplu la complex, de la inferior la superior în 
milioane de ani, pentru că acest lucru nu a fost observat în practică şi nu se poate 
reproduce în laborator, ci e o simplă presupunere.   

 

 Ariel A. Roth, în cartea citată, la pagina 97, zice: „Cunoscând destul de bine argumentul 
teleologic, Darwin, în prima ediţie a cărţii sale Originea speciilor, s-a referit la chestiunea 
‚organelor de extremă perfecţiune şi sofisticare.  A presupune că ochiul, cu toate 
mecanismele lui neimitabile pentru acomodare la diferite distanţe, de asemenea pentru 
admiterea unor cantităţi diferite de lumină şi pentru corecţia aberaţiei cromatice şi de 
sfericitate, ar fi putut să fie format prin selecţie naturală, pare să fie, trebuie să 
mărturisesc deschis, un lucru absurd în cel mai înalt grad cu putinţă.’”  

 

 De asemenea, la pagina 247, Ariel A. Roth zice: „În corpul individului obişnuit, circa 
170.000 de atomi de carbon 14 se dezintegrează în fiecare minut.  Proporţia de carbon 
14 rămâne constantă de-a lungul vieţii, deoarece noi înlocuim în permanenţă carbonul 
prin mâncarea pe care o ingerăm.  Când un organism moare, corpul său nu mai primeşte 
carbon din afară, de aceea proporţia de carbon 14 începe să descrească.  În aproximativ 
5.730 de ani, jumătate din atomii de carbon 14 se vor fi dezintegrat, iar în alţi 5.730 de 
ani, jumătate din atomii de carbon 14 rămaşi se vor fi transformat în nitrogen, în urmă 
rămânând un sfert din cantitatea originală.  Pentru a stabili o dată cu ajutorul carbonului 
14, trebuie să ştim proporţia de carbon 14 existentă în momentul încorporării ei în 
organismul ce urmează a fi examinat.  Putem avea siguranţa că această cantitate, în 
special cea din atmosferă, care furnizează carbon pentru organismele vii, s-a menţinut 
constantă în trecut pentru a ne garanta încrederea în această metodă?  Toţi sunt de 
acord că există dovezi suficiente de modificare.”  
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 Acelaşi autor, Ariel A. Roth, în cartea citată, la pagina 210, zice: „Interpretările ştiinţifice 
ale istoriei lumii s-au schimbat de multe ori.  Timp de secole, cei mai mulţi gânditori au 
acceptat catastrofe majore, apoi, timp de peste un secol, catastrofele au fost aproape  
în întregime negate.  Acum, ştiinţa recunoaşte din nou importanţa lor in istoria 
geologică.  Unele interpretări recente cu privire la acţiuni rapide corespund perfect cu 
conceptul biblic despre un potop universal.”  

 

 Un ultim citat din Ariel A. Roth, cartea amintită, paginile 83 şi 84: „În timp ce mulţi 
oameni de ştiinţă au acceptat ideea generală de evoluţie la scurt timp după publicarea 
cărţii Originea speciilor de Darwin, alţii s-au îndoit de multe dintre ideile lui Darwin, idei 
care continuă să fie puse la îndoială astăzi.  Istoricul în biologie Charles Singer o spune 
pe faţă că argumentele lui Darwin sunt adesea false.  Unul dintre cele mai criticate este 
lipsa de valoare în termeni de supravieţuire a micilor schimbări, care nu sunt de folos 
decât când pot funcţiona într-un complex care încă nu a evoluat.  De exemplu, dacă un 
nou muşchi se dezvoltă într-un peşte, la ce ar folosi acel muşchi înainte de a avea un 
nerv de legătură care să-l facă să se contracte?  Şi la ce ar folosi acel nerv înainte ca în 
creier să se dezvolte un sistem pentru controlarea adecvată a activităţii acelui muşchi?”  
(Există interdependenţă între părţile anatomice ale unui organism viu; vezi analogia 
despre cursa de şoareci – Michael J. Behe, in Cutia neagră a lui Darwin, paginile 42 şi 43 
– sisteme complexe ireductibile; cursa este alcătuită din trei piese – dacă una lipseşte, 
cursa nu mai e cursă).   

 

 Evoluţionismul este o religie: cei mai mulţi adepţi nu sunt cercetători, ci ei pur şi simplu 
cred ce spun alţii, care se consideră experţi.  Se cere mai multă credinţă pentru 
acceptarea teoriei evoluţioniste decât pentru acceptarea învăţăturii biblice despre 
creaţiune.  Da, evoluţionismul este o religie, pentru că necesită credinţă; e o dogmă 
formulată demult, iar aderenţii acestei dogme îşi astupă urechile faţă de orice 
obiecţiune şi îşi închid ochii faţă de orice nouă descoperire care ar nega-o.  Este un 
excelent mod pentru cineva de a-şi ascunde capul în nisip: haideţi să pretindem că nu 
există Dumnezeu, atunci zicem că totul a luat fiinţă de la sine şi de aceea nu există nicio 
judecată viitoare, deci putem trăi cum ne place.  E, pur şi simplu, fuga de răspundere. 
 

 Astfel, teoria evoluţionistă este: 
 

(01) Neştiinţifică, pentru că vorbeşte de o transformare care nu poate fi dovedită prin 
mijloace ştiinţifice, ca, de pildă, observare în natură sau experimentare în laborator. 

 
(02) Nerealistă, pentru că legea a doua a termodinamicii neagă ideea de evoluţie a lumii 
vii (nu există în natură autoperfecţionare, ci continuă degradare). 

  
(03) Inconsecventă, pentru că se schimbă de la o zi la alta (cândva se spunea că 
pământul s-a rupt din soare, acum nu s-a mai rupt; ni se cerea să credem că omul a 
evoluat din maimuţă, acum se caută un strămoş comun).  
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(04) Frauduloasă: Hank Hanegraaf, în cartea Farsa evoluţiei, W Publishing Group, 
Nashville, Tennessee, 1998, aduce probe că multe date au fost falsificate pentru 
salvarea teoriei.  Când eram elev în şcoala generală, ni se spunea că viaţa a apărut prin 
generaţie spontanee, deși, cu circa 100 de ani mai înainte, chimistul şi biologul francez 
Louis Pasteur constatase prin experienţe că viaţa se naşte numai din viaţă, celula vie 
numai din celulă vie.  Dar profesorii nu ne-au spus așa ceva, ci profitau de neștiința 
noastră.  Evoluționiștii nu știu cum a apărut viața, dar fac încercări disperate să vină cu 
ceva.   

  
(05) Ridicolă!  Big bang?  O explozie uriașă a dat naștere universului în urmă cu 15 
miliarde de ani???  Exploziile distrug, nu organizează; priviți tornadele, inundațiile, 
cutremurele – aceea este natura!!!  Când eram copil, am auzit că există arbori de 
cauciuc, de aceea am pus în pământ o bucăţică de cauciuc şi aşteptam să crească un 
arbore de cauciuc!  Nu e mare diferență între un concept și altul!   

 

 Dacă se pretinde că viaţa nu s-a format pe pământ, ci a provenit de pe alte corpuri 
cereşti, problema vieţii nu e rezolvată, e doar mutată sau soluţionarea ei amânată.  
Preferăm să credem ce spune Biblia: „Căci la Tine este izvorul vieţii” (Psalmul 36,9).  
Viaţa, în toate înfăţişările ei şi în forme finale, a fost creată de Dumnezeu, care a adus la 
existenţă toate lucrurile, aşa cum ne informează autorul în Psalmul 33,6.9: „Cerurile au 
fost făcute prin cuvântul Domnului şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui. . . .  Căci El 
zice şi se face, porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă.”  Avem un prim exemplu în Geneza 
1,3: „Dumnezeu a zis: ,Să fie lumină!’  Şi a fost lumină.”  

  

 Ellen G. White, în cartea Educaţie, la pagina 169, afirmă: „Dumnezeu ne-a lăsat în 
Scripturi suficiente dovezi despre originea lor divină.  Propria Sa existenţă, caracterul 
Său, veracitatea Cuvântului Său, sunt întemeiate pe probe care apelează la raţiunea 
noastră, iar aceste probe sunt abundente.  Este adevărat că El nu a înlăturat 
posibilitatea îndoielii; credinţa trebuie să se bazeze pe evidenţă, nu pe demonstraţie; cei 
ce vor să se îndoiască au această posibilitate, dar aceia care doresc să ştie adevărul vor 
găsi suficiente temeiuri ca să creadă.” 

 

 Închei cu textul biblic pe care l-am citat în introducere: „Şi am văzut un alt înger, care 
zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor 
pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi, şi oricărui norod.  El zicea cu 
glas tare: ‚Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi 
închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!’”  (Apocalipsa 
14,6.7).  Ne închinăm cu smerenie şi admiraţie înaintea acestui Dumnezeu-Creator!    

 

 Toate temele din această colecție ne invită să ne închinăm Creatorului, aşa cum a spus 
Domnul Isus Hristos, „în duh şi în adevăr” (Ioan 4,23).    
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B.  REZUMATUL STUDIULUI  
 

 In Apocalipsa 14,6.7, un mesaj din ceruri îi invită pe toţi locuitorii pământului să se 
închine Celui ce a creat toate lucrurile.  Adevărata închinare este o reală apropiere de 
Dumnezeu, componentele ei fiind: atitudine reverenţioasă, devotament nelimitat, 
ascultare necondiţionată şi servire voioasă.  Închinarea la Creator presupune credinţă în 
existenţa Sa (Evrei 11,6).  Aşa cum a declarat apostolul Pavel în faţa filosofilor din Atena,  
oamenii trebuie „să-L caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar 
că nu este departe de fiecare din noi” (Fapte 17,27).   
 

 Cele mai puternice argumente în favoarea existenţei lui Dumnezeu sunt:                                                     

(01) Argumentul cauzalităţii (nici un lucru nu se produce singur, ci are o cauză, iar cauza 
primă a tuturor lucrurilor este o Fiinţă infinită în înţelepciune şi putere, este Dumnezeu).                                      

(02) Argumentul teleologic sau al finalităţii (oriunde există un scop, o inteligenţă 
trebuie să-l fi plănuit şi realizat).                                                                                                                                                  

(03) Argumentul convertirii inimii omeneşti (care se poate realiza numai pe cale 
supranaturală).             

(04) Argumentul preştiinţei (omul nu poate cunoaşte viitorul, dar în Biblie Dumnezeu a 
descris evenimente cu sute şi mii de ani înainte ca acestea să aibă loc).      

(05) Argumentul experienţelor providenţiale (rugăciuni ascultate în cele mai dificile 
împrejurări şi pe cele mai surprinzătoare căi).  

 

 Nu există absolut nici o contrazicere între ştiinţa adevărată şi Sfânta Scriptură, pentru că 
prima se ocupă de natura creată de Dumnezeu, iar a doua este Cuvântul sacru inspirat 
de El (1 Timotei 6,20; Romani 1,19.20 etc.).  Întregul univers este opera directă a lui 
Dumnezeu.  Teoria evoluţionistă nu este vrednică de încredere, deoarece ea este:                                                                                   

(01) Neştiinţifică (transformările de care vorbeşte sunt simple presupuneri, ele nu se 
pot observa în natură sau reproduce în laborator).                                                                                     

(02) Nerealistă (pentru că nu există autoperfecţionare în natură, ci continuă degradare).                                                                                                                                

(03) Inconsecventă (pentru că se schimbă de la o zi la alta).                                                                           

(04) Frauduloasă (multe date au fost falsificate pentru salvarea teoriei).                                                    

(05) Ridicolă (se presupune că, în urmă cu circa 15 miliarde de ani, a avut loc ceea ce în 
limba engleză se numeşte big bang, adică o explozie uriaşă, care a dat naştere 
universului, dar este evident pentru oricine că exploziile distrug, ele nu organizează). 

 Biblia spune că Dumnezeu este izvorul vieţii (Psalmul 36,9) şi că toate lucrurile au fost 
create în mod instantaneu prin cuvântul gurii Sale (Psalmul 33,6.9; Geneza 1,3 etc.). 



 
P

ag
e1

9
 

*  *  *  * 
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TEMA NUMĂRUL 3                                                                                                                                    
ADEVĂRUL BIBLIC DESPRE VIAŢĂ ŞI MOARTE                                                                                                  

 
A.  STUDIUL COMPLET 

 

 Studiul precedent ne-a arătat că Dumnezeu este unicul izvor de viaţă: „Căci la Tine este 
izvorul vieţii, prin lumina Ta vedem lumina” (Psalmul 36,9).  Acesta a fost David, un titan 
al Vechiului Testament.  Iată ce zice Pavel, un titan al Noului Testament: „Căci în El avem 
viaţa, mişcarea şi fiinţa” (Fapte 17,28).  Dumnezeu este izvorul vieţii, în El avem „viaţa, 
mişcarea şi fiinţa”.  Clar şi frumos.  Atunci de ce murim?   

 

 Antropologia este ştiinţa despre om.  Orice studiu de antropologie biblică trebuie să 
pornească de la Geneza 2,7: „Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna pământului, 
i-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.”  Iată în continuare 
ecuaţia devenirii omului şi, invers, a destrămării lui:                                                               

 
pământ + suflare de viaţă = suflet viu (o rezultantă);  

 
reversul acestui proces: 

 
suflet viu – suflare de viaţă = pământ.  

 

 Ne folosim de patru ilustraţii pentru clarificarea acestor fenomene – crearea omului şi 
moartea lui:                                                                                                                                              

 
(01) un bărbat + o femeie = familie; prin divorţ, familia dispare, nu mai există;                            
(02) H2 + O = apă; prin hidroliză, apa dispare, rezultând iar hidrogen şi oxigen;                               
(03) scânduri + cuie = ladă; prin extragerea cuielor cu un cleşte, lada dispare, rămânând 
din nou scânduri şi cuie;                                                                                                                           
(04) un bec + curent electric = sursă de lumină; întrerupând curentul, becul devine un 
obiect întunecat: „Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în 
fundul măruntaielor” (Proverbe 20,27).     

 

 „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi 
trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos”                                 
(1 Tesaloniceni 5,23).  Spre deosebire de abordarea genetică a fiinţei omeneşti în 
Geneza 2,7, aici avem o abordare analitică şi anume:   

 
duh și suflet și trup = ființa umană;                                                                                                                                    
analogie: automobil și benzină și electricitate = vehicul.   

 

 În cazul unui vehicul, nicio parte nu poate funcţiona singură; în cazul omului, Pavel 
prezintă componenţa fiinţei omeneşti în mod analitic, trupul fiind construcţia fizică, 
duhul reprezentând activitatea intelectuală a creierului („duhul minţii voastre” – Efeseni 
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4,23), iar sufletul însemnând aici activitatea emoţională a creierului.  Astfel, ce numim 
duh şi suflet în această analiză sunt în fond funcţii ale creierului, care, bineînţeles, 
trebuie să fie viu ca să le realizeze.   

 

 Duh (cuvânt de origine slavă) şi spirit (cuvânt de origine latină) sunt sinonime şi 
înseamnă acelaşi lucru ca şi suflarea de viaţă.  Când folosim aceşti termeni în sens biblic, 
ne referim nu la ceva transplantat din fiinţa lui Dumnezeu în om, ci la ceva creat de 
Dumnezeu, aşa cum ni se spune în Zaharia 12,1: „Aşa vorbeşte Domnul, care a întins 
cerurile şi a întemeiat pământul şi a întocmit duhul omului din el . . .”  De fapt, crearea 
omului a fost animarea unui corp inert, neînsufleţit, iar moartea este sistarea acestei 
însufleţiri.   

 

 Moartea este încheierea vieţii, aşa cum bine o spun expresiile româneşti folosite în 
anunţuri funebre: X a încetat din viaţă; Y s-a stins din viaţă; Z a trecut în nefiinţă.  La 
această suflare de viaţă oprită prin moarte se referă Biblia când spune: „. . . până nu se 
întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care    
l-a dat” (Eclesiastul 12,7).   

 

 „Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de 
viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu” (Geneza 2,7).  Aceasta este descrierea creării 
omului.  „În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, 
căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce” (3,19).  Aceasta este 
descrierea morţii omului.  Moartea este deci o întoarcere:  

 

pământ existenţă vie sau viaţă  pământ.   
 

 Vorbind despre Satana, Mântuitorul a zis că „în el nu este adevăr.  Ori de câte ori spune 
o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii” (Ioan 8,44).  Pe 
pământ, prima minciună a fost rostită de Satana către Eva: „Hotărât, că nu veţi muri” 
(Geneza 3,4).  Eva l-a crezut şi de atunci oamenii continuă să-l creadă pe Satana, 
considerând că morţii nu sunt chiar morţi, ci doar transferaţi într-o sferă de existenţă 
superioară.   

 

 Spiritismul este sistemul de idei şi practici care cuprinde manifestări cauzate de Satana, 
pretinzând că morţii nu sunt morţi.  Iată aici afirmaţii făcute de doi autori spiritişti:  
„Principiul fundamental al spiritismului este că fiinţele omeneşti supravieţuiesc morţii 
fizice . . . şi că, din când în când, în condiţii încă necunoscute pe deplin, putem să 
comunicăm cu cei care au plecat dintre noi.”  (J. Arthur Hill, în cartea Spiritismul: istorie, 
fenomene şi doctrină, pagina 25)   

 

 Sir Oliver Lodge, spiritist din Londra, spune: „Nu există moarte în cimitir.  Eu am vorbit 
adesea cu cei morţi. . . .  Pentru mine nu există nicio îndoială că oamenii trăiesc după 
moarte, deoarece eu am vorbit adesea cu ei.”   
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 Ce nu ştiu aceşti doi autori spiritişti sau se fac că nu ştiu este că la telefon nu răspund cei 
morţi, care sunt ţărână, ci Satana sau oricare dintre îngerii lui.                                                                               
 

 Aşa-numitele experienţe din apropierea morţii (EAM) pot avea una dintre următoarele 
explicaţii:                                                

 
(01) Nu sunt deloc experienţe, ci pure invenţii.                                                                                   
(02) Sunt halucinaţii, activităţi aberante ale creierului în stare de inconştienţă.                                 
(03) Sunt intervenţii satanice. 

 

 Aşa cum creierul rulează anumite imagini din trecut sau creează altele noi, în general 
bizare, în timpul somnului, producând visele, tot aşa, în stare de leşin, fenomene 
identice pot avea loc, deoarece creierul nu este mort.  Halucinaţiile sunt cauzate de 
insuficienţa de oxigen în creier.  Într-un experiment, dr. Ladis Meduna a administrat unui 
subiect 30% bioxid de carbon şi 70% oxigen.  Ulterior, subiectul a declarat: „Mă simţeam 
(o percepţie) ca şi când priveam în jos spre trupul meu, iar eu eram undeva în spaţiu. . . .  
Simţeam un soi de detaşare.”  (Din Global Evangelism, 2004, Lecţia 15, „Dezlegarea 
misterului morţii”)   

 

 Apostolul Pavel relatează o experienţă personală, când scrie: „Cunosc un om în Hristos, 
care, acum paisprezece ani, a fost răpit până în alt treilea cer (dacă a fost în trup, nu 
ştiu, dacă a fost fără trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie)” (2 Corinteni 12,2).  Expresiile acestea 
înseamnă:  

 
în trup = aevea, în persoană, cu prezenţă fizică la fața locului;                                                                                       
fără trup = în vis sau vedenie, fără prezenţă fizică la fața locului. 

 

 Am părăsit România în iulie 1984 şi nu am venit niciodată în vizită până în august 2002; 
totuşi, în acea lungă perioadă, am văzut de multe ori România, dar fără trup, în vis sau în 
imaginaţie. 

 

 Nu există nimic nemuritor în om, moartea este o oprire totală, de 100%.  „Domnul 
Dumnezeu i-a dat omului porunca aceasta: ‚Poţi să mănânci după plăcere din orice pom 
din grădină, dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care 
vei mânca din el vei muri negreşit’” (Geneza 2,16.17).  „Vei muri tu”, ceea ce cuprinde 
întreaga fiinţă; Dumnezeu nu a zis: „Va muri ceva din tine”, ci întregul om, 100% din el, 
moare.   

 

 În Geneza 2,17, Domnul a declarat: „. . . vei muri negreşit!”  În Geneza 3,4, Satana a 
declarat: „Hotărât, că nu veţi muri!”  Noi pe cine credem?   
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 Dacă moartea este o totală încetare a vieţii, cu toate manifestările ei, atunci e inutil să 
mai arătăm că ideile următoare sunt false: 

 
– comunicarea cu cei morţi;                                                                                                                            
– reîncarnarea;                                                                                                                                                  
– călătoria la cer sau la iad după moarte. 

 

 Există o metodă de demonstrare a teoremelor în matematică şi logica matematică, 
numită „reducere la absurd”, adică: teorema spune aşa, dar să presupunem că nu ar fi 
aşa, atunci ce s-ar întâmpla – s-ar încălca regula aceasta şi aceasta; atunci înseamnă că 
teorema este adevărată.  Sau în formă negativă: lucrul acesta nu este adevărat, dar să 
admitem că ar fi adevărat, atunci ce s-ar întâmpla – aceasta şi aceasta. . . .  Deci, nu 
poate fi adevărat.  Aplicând metoda reducerii la absurd la învăţătura biblică despre viaţă 
şi moarte, vom zice: morţii sunt cu adevărat morţi, dar hai să admitem pentru un 
moment ca adevărată părerea populară că morţii continuă să trăiască; ce s-ar întâmpla?  
Multe texte biblice ar fi contrazise.  Iată unele dintre ele: 

 
- „Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri, dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nicio 
răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită.  Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor de 
mult au şi pierit şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare” 
(Eclesiastul 9,5.6).   

 
Textul acesta este absolut clar, şi anume, în moarte avem: cunoştinţă zero, simţire zero. 
Când creierul este mort, nicio funcţie a lui nu poate continua.  Iată alte texte, care spun 
la fel:   

 
- „Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.  Suflarea lor trece, 
se întorc în pământ şi în aceeaşi zi le pier şi planurile lor” (Psalmul 146,3.4). 

 
- „Cum se risipeşte norul şi trece, aşa nu se va mai ridica cel ce se pogoară în locuinţa 
morţilor!”  (Iov 7,9)  

 
- „Căci numărul anilor mei se apropie de sfârşit şi mă voi duce pe o cărare de unde nu 
mă voi mai întoarce” (Iov 16,22).   

 
- „Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii” 
(Psalmul 115,17).   

 
- „Căci David nu s-a suit în ceruri” (Fapte 2,34).  Dacă aşa stau lucrurile, şi Scriptura nu 
greşeşte, atunci nici tatăl meu nu s-a suit la cer, ci doarme acolo unde l-am 
înmormântat, în cimitirul oraşului Piteşti, în iunie 1980.    

 



 
P

ag
e2

4
 

 În Luca 16,19-31, Domnul Isus a folosit o parabolă (gândiţi-vă la fabula „Greierele şi 
furnica”), pentru a ilustra nişte adevăruri.  Dacă o luăm în mod literal, intrăm în mari 
încurcături şi anume:                                                                                                                                          

 
– Morţii duşi în cer discută cu cei duşi în iad?                                                                                            
– Are Avraam un sân atât de mare încât să-i cuprindă pe toţi morţii cei buni?                                                   
– Dacă morţii se duc dincolo fără trup, cum se face că ei au ochi, limbă, degete? 

 

 Domnul Hristos S-a folosit de povestirea aceea populară ca să expună nişte învăţături 
spirituale, ca, de exemplu:                                                            

 
– Felul cum trăim în viaţa aceasta are consecinţe eterne.                                                                            
– Cei ce au murit nu mai pot fi ajutaţi cu nimic, ci în viaţa aceasta se hotărăşte totul.                      
– Dacă oamenii nu cred ce spune Sfânta Scriptură, nu vor crede nici dacă ar veni la ei 
cineva dintre cei morţi ca să le vorbească.  

 

 Evanghelistul Luca ne informează despre cazul tâlharului care s-a pocăit.  Făgăduinţa pe 
care i-a făcut-o Mântuitorul este speculată de mulţi pentru a-şi argumenta concepţia 
despre nemurirea sufletului.  Astfel, ei susţin că Domnul i-ar fi promis că vor fi împreună, 
chiar în ziua aceea de vineri, în rai.  Dacă studiem însă cu atenţie pasajul respectiv, vom 
constata că o astfel de concluzie este inacceptabilă, cel puţin din două motive:   

(01) Contextul: „Şi I-a zis lui Isus: ,Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în 
împărăţia Ta!’  Isus i-a răspuns: ,Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai’” (Luca 
23,42.43).   

Aşa spune traducerea lui Cornilescu, fiindcă traducătorul credea cu tărie că morţii sunt 
vii.  Textul grecesc redat exact în cuvinte româneşti sună aşa: „Adevărat Eu spun ţie 
astăzi cu Mine vei fi în paradis.”   

Există două posibilităţi de înţelegere a cuvintelor Mântuitorului adresate tâlharului 
pocăit:                                                                                                                                                                    

(a) Adevărat îţi spun, astăzi vei fi cu Mine în paradis – adică astăzi călătorim acolo.                                                                                         
(b) Adevărat îţi spun astăzi, vei fi cu Mine în paradis – astăzi îţi spun, îţi promit.     

În limba greacă, aşa cum a scris Luca, n-a existat nici virgulă, nici cuvântul „că” în acel 
text.  Ambele au fost adăugate de traducător.  De aceea, punctuaţia nu este 
concludentă.  Adevărul este că tâlharul n-a cerut să fie în cer în ziua aceea, ci atunci 
când Domnul va veni în împărăţia Sa, ceea ce va fi în viitor.   

(02) O altă soluţie este să ne întrebăm: a fost oare Domnul Isus în cer în ziua aceea de 
vineri?  A treia zi, El a zis către Maria Magdalena: „Nu Mă ţine, căci încă nu M-am suit la 
Tatăl Meu.  Ci  du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la 
Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru” (Ioan 20,17).   
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 Biblia nu spune că imediat după această viaţă urmează o alta, mai bună sau mai rea, ci 
judecata: „Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după 
aceea vine judecata     . . .” (Evrei 9,27).   

 

 Credinţa în nemurirea naturală a sufletului nu este de origine creştină, nu este de 
origine biblică, ci a fost preluată din păgânism, adică de la babilonieni, egipteni, greci, 
romani etc.  Biblia spune, din contra, că „sufletul care păcătuieşte, acela va muri” (vezi 
Ezechiel 18,4, afirmaţie repetată şi în versetul 20).  Domnul Isus a zis în Matei 10,28:       
„. . . temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.”   

 

 Cuvântul „suflet” este folosit în Biblie de 1600 de ori, dar niciodată nu se spune că ar fi 
nemuritor.  Biblia spune că Dumnezeu este „singurul care are nemurirea” (1 Timotei 
6,16).  Oamenii trebuie să o caute şi o vor primi la venirea Domnului Isus, aşa cum spune 
apostolul Pavel în Romani 2,7: „Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în 
bine, caută slava, cinstea şi nemurirea.” 

 

 Mântuitorul a afirmat că „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii, 
căci pentru El toţi sunt vii” (Luca 20,38).  Aha!  Moartea nu este o problemă pentru 
Dumnezeu; prin moarte, oamenii dispar, dar continuă să existe în memoria lui 
Dumnezeu, care îi poate face vii din nou când vrea.  Şi aşa am ajuns la ideea de înviere.   

 

 În Psalmul 104,27-30, aceste procese, de moarte şi înviere, sunt descrise atât de plastic: 
„Toate aceste vieţuitoare Te aşteaptă, ca să le dai hrana la vreme.  Le-o dai Tu, ele o 
primesc; Îţi deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătăţile Tale.  Îţi ascunzi Tu faţa, ele 
tremură; le iei Tu suflarea, ele mor şi se întorc în ţărâna lor.  Îţi trimiţi Tu suflarea, ele 
sunt zidite şi înnoieşti astfel faţa pământului.”   

 

 De 53 de ori declară Biblia că moartea este un somn, aşa cum, de pildă, zice David în 
Psalmul 13,3: „Dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morţii.”  În Ioan 11,11, 
Mântuitorul a zis către ucenicii Săi: „Lazăr, prietenul nostru, doarme, dar Mă duc să-l 
trezesc din somn.”  Iar în versetul 14, El a precizat: „Lazăr a murit.”  În versetul 43, se 
arată că Domnul a produs învierea, chemându-l înapoi la viaţă pe cel care intrase în 
putrefacţie, fiind mort de patru zile: „Lazăre, vino afară!”   

 

 Singura soluţie pentru moarte, singura speranţă în faţa realităţii morţii este învierea.  În 
Ioan 5,28.29, avem cuvintele Domnului Isus: „Nu vă miraţi de lucrul acesta, pentru că 
vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele.  Cei ce 
au făcut binele vor învia pentru viaţă, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.”  
Potrivit acestui text şi aşa cum afirmă şi altele, vor fi două învieri.  Prima înviere este 
astfel descrisă de apostolul Pavel: 

 
- „Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi 
împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.  Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul 
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Domnului: noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o 
înaintea celor adormiţi.  Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu 
trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.  Apoi 
noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm 
pe Domnul în văzduh şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.  Mângâiaţi-vă dar unii pe 
alţii cu aceste cuvinte” (1 Tesaloniceni 4,14-18).   

 
- „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o 
clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă.  Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi 
putrezirii şi noi vom fi schimbaţi.  Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se 
îmbrace în neputrezire şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.  Când trupul 
acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire şi trupul acesta muritor se va 
îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: ‚Moartea a fost 
înghiţită de biruinţă’” (1 Corinteni 15,51-54).   

 

 Prima înviere este învierea credincioşilor la a doua venire a Domnului Isus, care îi va lua 
la cer şi vor domni cu El o mie de ani.  În acest timp, pământul va fi pustiu, deoarece toţi 
cei neluaţi la cer vor muri instantaneu, nicio fiinţă omenească nu va mai trăi pe pământ 
timp de o mie de ani, de aceea se spune că Satana este legat, este în temniţă.  După acei 
1.000 de ani, Hristos va veni din nou, cu toţi îngerii sfinţi şi cu toţi credincioşii, în cetatea 
sfântă numită Noul Ierusalim sau Ierusalimul ceresc.  Atunci, necredincioşii vor fi înviaţi 
pentru judecată; aceea este a doua înviere.  Ei vor încerca, sub conducerea lui Satana, să 
cucerească sfânta cetate, dar foc căzând din cer îi va mistui, aceea fiind moartea a doua, 
gheena, iadul sau iazul de foc.  Pământul va fi înnoit şi va fi pe veci patria celor 
răscumpăraţi.  Pentru verificare, trebuie citite ultimele trei capitole din Apocalipsa lui 
Ioan, deci capitolele 20, 21, 22.   

 

 Dar focul veşnic?  Dar iadul cel nesfârşit?  În Sfânta Scriptură, termenul „veşnic” are trei 
sensuri:                                                                                                                                                       

 
(01) fără început şi fără sfârşit – numai Dumnezeu, adică Persoanele Sfintei Treimi;                  
(02) cu început, dar fără sfârşit – îngerii sfinţi, oamenii mântuiţi;                                                     
(03) cu început şi cu sfârşit, dar cu rezultate veşnice: „Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi 
cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la desfrânare şi au poftit după trupul 
altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic” (Iuda 7). 

 

 Nu există un iad acum.  Cain a omorât un om în urmă cu peste 5.000 de ani; ar însemna 
că el suferă în focul iadului mult mai mult decât Adolf Hitler, care a ucis milioane şi care, 
după credinţa populară, s-a dus acolo în ziua de 9 mai 1945, când s-a sinucis.  Ce 
dreptate ar fi aceasta?  Morţii se descompun în morminte, devenind pământ.  Fiind în 
stare inconştientă, ei nu percep scurgerea timpului, care la înviere li se va părea o clipă.  
Arderea celor nelegiuiţi după cea de a doua înviere, care este învierea lor, la sfârşitul 
celor 1000 de ani, îi transformă în cenuşă, îi mistuie: „Dar din cer s-a pogorât un foc care 
i-a mistuit” (Apocalipsa 20,9).  Veşnică va fi nu durata arderii, ci consecinţele ei. 
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 Să ne îndreptăm acum privirile către Bunul Domn Isus, care a zis în Ioan 11,25: „Eu sunt 
învierea şi viaţa.  Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.”  Iar în Ioan 14,1-3, El 
a făgăduit: „Să nu vi se tulbure inima.  Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în 
Mine.  În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri.  Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus.  Eu Mă duc 
să vă pregătesc un loc.  Şi, după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce 
şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi.”                                   

 
B.  REZUMATUL STUDIULUI 

 

 Dumnezeu este unicul izvor de viaţă (Psalmul 36,9; Fapte 17,28).  El l-a creat pe Adam 
din ţărâna pământului şi i-a suflat în nări suflare de viaţă, făcându-l astfel un suflet viu 
(Geneza 2,7).  Acea suflare de viaţă, care este totuna cu duh sau spirit, nu a fost o parte 
din Dumnezeu, ceva nemuritor, ci o creaţie a Sa (Zaharia 12,1), ca o lumină arzând în 
fiinţa umană (Proverbe 20,27).  Căderea în păcat a adus moartea, care este reversul 
acelui act de creaţie (Geneza 3,19).  La moarte, încetează respiraţia, acesta este duhul 
care se întoarce la Dumnezeu (Eclesiastul 12,7), iar trupul se întoarce în pământ, 
descompunându-se.  Fiinţa umană există ca un tot unitar analizabil ca duh, suflet şi trup, 
pe care Dumnezeu doreşte să le sfinţească pe deplin (1 Tesaloniceni 5,23);  nici unul 
dintre aceste aspecte ale existenţei omului nu poate trăi în stare independentă de restul 
fiinţei. 
 

 Spiritismul este un sistem de idei şi manifestări de origine satanică.  Diavolul este un 
mincinos (Ioan 8,44), el a minţit-o pe Eva, afirmând că nu vor muri (Geneza 3,4) dacă vor 
călca porunca lui Dumnezeu (Geneza 2,16.17).  Crezând în doctrina nemuririi sufletului, 
care este de origine păgână, oamenii continuă să creadă acea minciună.  Aşa-numitele 
experienţe din apropierea morţii sunt fie născocite, fie halucinaţii datorite unei 
insuficiente oxigenări a creierului, sau mai rău, ele pot fi chiar manifestări satanice.  
Când s-a referit la experienţa răpirii sale în al treilea cer, Pavel a spus că nu ştie dacă a 
fost în trup, adică aevea, sau fără trup, adică în vis sau vedenie (2 Corinteni 12,2), dar nu 
a fost vorba de nici un fel de detaşare.   
 

 Dat fiind faptul că organismul, inclusiv creierul, putrezeşte după moarte, morţii sunt 
inconştienţi şi insensibili (Eclesiastul 9,5.6; Psalmul 146,3.4; Iov 7,9; 16,22; Psalmul 
115,17).  Această realitate face comunicarea cu morţii, reîncarnarea sau călătoria 
morţilor la cer sau la iad imposibile şi aberante (Fapte 2,34).  În Luca 16,19-31, Domnul 
Isus nu a descris o stare de fapt, ci a folosit o alegorie populară pentru a comunica 
oamenilor unele învăţături spirituale şi anume: felul de viaţă de acum are consecinţe 
eterne, cei ce au decedat nu mai pot fi ajutaţi cu nimic, iar dacă oamenii resping Biblia, 
nu vor crede nici chiar dacă s-ar întoarce cineva dintre cei morţi.  Moartea este 
încheierea tuturor ocaziilor de convertire, fiindcă după ea vine judecata (Evrei 9,27).  
Sufletul este muritor (Ezechiel 18,4.20; Matei 10,28).  Numai Dumnezeu are nemurirea 
(1 Timotei 6,16), iar credincioşii o vor dobândi la venirea Domnului Isus (Romani 2,7).  
Moartea nu este o problemă pentru Dumnezeu (Luca 20,38; Psalmul 104,27-30), pentru 
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că El îi va învia pe morţi.  Moartea este un somn (Psalmul 13,3; Ioan 11,11.14.25.43).  
Vor avea loc două învieri (Ioan 5,28.29): prima înviere, a credincioşilor, va avea loc la a 
doua venire (1 Tesaloniceni 4,14-18; 1 Corinteni 15,51-54), a doua – după o mie de ani 
(Apocalipsa 20,5.7-10), când nelegiuiţii vor fi înviaţi pentru judecată şi distrugere totală, 
pentru totdeauna, prin foc, împreună cu Satana şi îngerii lui.  Nu durata focului este 
eternă, ci consecinţele lui (Iuda 7).  Mântuitorul a promis celor ce-L ascultă un nou cer şi 
un nou pământ, unde vor trăi pe vecie (Ioan 14,1-3; Apocalipsa, capitolele 21 şi 22). 

*  *  *  * 
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TEMA NUMĂRUL 4 
EVENIMENTE MONDIALE PREZISE ÎN BIBLIE (I)                                                                                                 

A.  STUDIUL COMPLET  

 În anul 1981, a fost publicată în Marea Britanie o carte ciudată.  Titlul ei este Fapte şi 
invenţii – o carte de greşeli elementare şi preziceri eronate.  Cartea conţine vestite 
preziceri greşite făcute de-a lungul istoriei umane de unele personalităţi foarte bine 
cunoscute.  
 

 Printre neinspiraţii antichităţii a fost Sextus Lucius Frontinus, inginerul împăratului 
roman Vespasian.  Frontinus a fost unul dintre autorii măreţului amfiteatru Colosseum 
din Roma.  El a zis: „Nu mai există invenţii pentru alte lucrări sau maşini de război, 
dezvoltarea lor a atins limita.”  
 

 Iată aprecierea cu privire la telefon, apărută într-o notă a Uniunii de Vest, Statele Unite, 
în 1876: „Acest ,telefon’ are prea multe neajunsuri ca să fie luat în considerare în mod 
serios ca mijloc de comunicaţie.  Acest aparat nu are în sine nicio valoare pentru noi.”   
 

 Fizicianul şi matematicianul englez William Thomson Kelvin (1824-1907) a pretins că 
„maşinile zburătoare sunt imposibile, pentru că sunt mai grele decât aerul”, „radioul nu 
are viitor”, „razele X se vor dovedi un eşec.”  
 

 Unul dintre profesorii lui Albert Einstein a zis despre el, în 1895: „Indiferent ce ar face, 
acesta nu va realiza niciodată nimic.”  
 

 Dionysius Lardner, savant britanic, în anul 1823, a zis aşa: „Călătoria cu trenul la viteze 
mari nu este posibilă, pentru că pasagerii, neînstare să respire, ar muri asfixiaţi.”   
 

 Winston Churchill a zis, spre sfârşitul Celui de al Doilea Război Mondial, că „energia 
atomică poate fi la fel de bună ca explozibilele noastre actuale, însă e greu de crezut că 
ar avea efecte mai primejdioase.”  Putem fi siguri că el şi-a schimbat părerea după 6 
august 1945.   
 

 În 1985, când locuiam în Germania Occidentală, citeam un ziar intitulat „Naţional”.  Acel 
ziar publica cu regularitate un interviu constând din 6 întrebări, care era luat unor 
personalităţi eminente.  Una dintre întrebări era: „Credeţi că Germania va fi reunificată 
în timpul vieţii noastre?”  Unul dintre cei întrebaţi a zis: „Nu, nu în timpul vieţii noastre.  
Şi nu în generaţia următoare.  Probabil în generaţia a treia de acum încolo.”  După 5 ani, 
la 3 octombrie 1990, Germania era din nou o singură ţară.   
 

 Pentru mintea omenească viitorul, indiferent cât de curând, fie şi numai peste câteva 
secunde, este învăluit în mister.  Când viitorul este prezis cu precizie, atunci o inteligenţă 
supranaturală este implicată.  Este Dumnezeu.  Dumnezeu cunoaşte tot viitorul, în 
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veşnicie.  Nu numai cu secunde sau minute mai înainte, ci cu zile, ani, secole şi milenii.  
Lungimea timpului nu are importanţă.  Dumnezeu vede în viitor aşa cum vedem noi în 
prezent, ba chiar mult, mult mai bine, deoarece pentru El totul este prezent.  
Evenimentele istorice sunt fie hotărâte, fie îngăduite de Dumnezeu. 
 

 Putem fi siguri: numai Dumnezeu cunoaşte viitorul neajutat de nimeni şi de nimic.  Noi 
ştim despre viitor numai atât cât ne spune Dumnezeu.  Prezicerea viitorului în mod 
cinstit şi perfect se numeşte profeţie şi reprezintă una dintre tăriile de bază ale Sfintei 
Scripturi.   
 

 Nebucadneţar, un împărat al Babilonului, a avut un vis, pe care l-a uitat.  Tot ce ştia era 
că a visat şi că visul acela era foarte interesant.  Niciunul dintre experţii lui nu i-a putut 
spune visul şi interpretarea lui, de aceea împăratul a ordonat executarea înţelepţilor.   
 

 Printre înţelepţii Babilonului erau patru tineri evrei credincioşi adevăratului Dumnezeu, 
Creator al cerului şi al pământului.  Ei s-au rugat cu stăruinţă şi Dumnezeu i-a dat unuia 
dintre ei, Daniel, o vedenie cu exact acelaşi conţinut ca şi visul împăratului.  Visul este 
raportat în Daniel 2,31-35:  

- Versetul 31: „Tu, împărate, te uitai şi iată că ai văzut un chip mare.  Chipul acesta era 
foarte mare şi de o strălucire nemaipomenită.  Stătea în picioare înaintea ta şi 
înfăţişarea lui era înfricoşătoare.” 

- Versetul 32: „Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul şi braţele îi erau de 
argint, pântecele şi coapsele îi erau de aramă,”  

- Versetul 33: „fluierele picioarelor de fier; picioarele, parte de fier şi parte de lut.” 

- Versetul 34: „Tu te uitai la el şi s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit 
picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi.” 

- Versetul 35: „Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună şi      
s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele.  
Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare şi a umplut tot pământul.”  

 Interpretarea visului este dată de Daniel în versetele 37-45: 

- Versetul 37: „Tu, împărate, eşti împăratul împăraţilor, căci Dumnezeul cerurilor ţi-a dat 
împărăţie, putere, bogăţie şi slavă.” 

- Versetul 38: „El ţi-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele 
câmpului şi păsările cerului şi te-a făcut stăpân peste toate acestea; tu eşti capul de 
aur!”  

- Versetul 39: „După tine, se va ridica o altă împărăţie, mai neînsemnată decât a ta; apoi, 
o a treia împărăţie, care va fi de aramă şi care va stăpâni peste tot pământul.”  
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- Versetul 40: „Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul; după cum fierul sfărâmă şi rupe 
totul, şi ea va sfărâma şi va rupe totul, ca fierul care face totul bucăţi.”   

- Versetul 41: „Şi, după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de 
olar şi parte de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită, dar va rămâne în ea ceva 
din tăria fierului, tocmai aşa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul.” 

- Versetul 42: „Şi, după cum degetele de la picioare erau parte de fier şi parte de lut, tot 
aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte plăpândă.” 

- Versetul 43: „Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin 
legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se 
poate uni cu lutul.” 

- Versetul 44: „Dar, în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o 
împărăţie care nu va fi nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt 
popor.  Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii şi ea însăşi va dăinui veşnic.” 

- Versetul 45: „Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără 
ajutorul vreunei mâini, şi care a sfărâmat ferul, arama, lutul, argintul şi aurul.”  

 Mulţi oameni cred  că profeţiile biblice sunt un fel de hocus-pocus, le interpretezi cum 
vrei.  Să vedem dacă este aşa.  Spuneţi-mi, vă rog, 4 zile consecutive care să înceapă cu 
miercuri.  Care sunt acelea?  Miercuri, joi, vineri, sâmbătă.  Pot fi altele?  Nu, pentru că 
eu am pus 3 condiţii: să fie 4 zile, să fie consecutive şi să înceapă cu miercuri.  Exact aşa 
stau lucrurile cu profeţia din Daniel capitolul 2, de care ne ocupăm acum.  Ea vorbeşte 
despre 4 imperii universale consecutive, care încep cu Babilonul.  Nu uitaţi faptul că 
Daniel a fost foarte precis; el a spus că Babilonul, reprezentat de împăratul 
Nebucadneţar, era capul de aur.  Acum să cercetăm istoria.                                         

I.  Primul imperiu, imperiul babilonian, a durat de la 605 până la 539 înainte de Hristos.                            

II.  Al doilea imperiu a fost imperiul medo-persan, deoarece armatele lui Cirus cel Mare 
au cucerit Babilonul într-o noapte şi au creat acest al doilea imperiu, care a durat de la 
539 până la 331 înainte de Hristos. 

III.  Al treilea imperiu a fost Grecia împreună cu Macedonia.  În anul 331 înainte de 
Hristos, Alexandru cel Mare i-a învins pe perşi la Arbela.  Grecii conduşi de Alexandru 
constituiau un efectiv de numai 35.000 de ostaşi, în comparaţie cu uriaşa armată 
persană a lui Darius al III-lea, cu un efectiv de 650.000 de ostaşi, de 20 de ori mai mulţi.  

 
IV.  Ultimul imperiu mondial a fost imperiul roman.  În anul 168 înainte de Hristos, 
romanii au cucerit Macedonia, parte a imperiului grecesc care fusese împărţit în patru 
părţi după moartea lui Alexandru.  Acea izbândă a transformat Roma în al patrulea 
imperiu mondial, aşa cum Nebucadneţar văzuse în visul uitat.                                                                                                    

 



 
P

ag
e3

2
 

 În anul 476 al erei creştine, prinţul german Odoacru l-a îndepărtat de la tron pe ultimul 
împărat roman, Romulus Augustulus, şi i-a luat locul, punând astfel capăt existenţei 
imperiului roman de apus.  Între 351 şi 476, adică în decurs de 125 de ani, zece regate 
barbare s-au constituit pe teritoriul imperiului roman de apus şi l-au înlocuit în 
întregime.  Aceste regate au fost: vandalii, herulii, ostrogoţii, lombarzii, alemanii, 
burgunzii, francii, vizigoţii, suevii şi anglo-saxonii; din aceste popoare şi regate s-au 
format statele actuale ale Europei occidentale.                                                                                                                                 

 

 Versetul 43 din Daniel 2 spune că cele zece degete de la picioare, alcătuite din fier şi lut, 
simbolizând cele zece diviziuni ale imperiului roman de apus şi devenind statele 
moderne ale Europei occidentale, nu se vor mai uni niciodată într-un imperiu, în ciuda 
repetatelor încercări făcute de: Charlemagne, Carol al V-lea, Louis al XIV-lea, Napoleon 
Bonaparte, Wilhelm al II-lea, Adolf Hitler.  Va rezulta un nou imperiu mondial din aceste 
fragmente?  Biblia spune că nu, iar istoria a înregistrat repetate eşecuri.  Profeţia zice că, 
în vremea acestor entităţi naţionale, o piatră mare reprezentând împărăţia lui 
Dumnezeu va distruge toate împărăţiile acestei lumi, ea însăşi umplând pământul 
pentru veşnicie.                                                                                                                     

 

 În Daniel, capitolul 7, cele patru imperii mondiale sunt prezentate din nou, de data 
aceasta simbolizate prin 4 fiare ieşind din mare.  Marea reprezintă omenirea, potrivit cu 
Apocalipsa 17,15: „Apoi mi-a zis: ‚Apele pe care le-ai văzut . . . sunt noroade, gloate, 
neamuri şi limbi.’”                                                                                                                                                     

 
I.  Primul imperiu, Babilonul, este descris ca un leu: „Cea dintâi semăna cu un leu şi avea 
aripi de vultur.  M-am uitat la ea, până în clipa când i s-au smuls aripile şi, sculându-se de 
pe pământ, a stat drept în picioare ca un om şi i s-a dat o inimă de om ” (Daniel 7,4).   

 
II.  Al doilea imperiu, Medo-Persia, apare ca un urs: „Şi iată că o a doua fiară era ca un 
urs şi stătea într-o rână; avea trei coaste în gură între dinţi şi i s-a zis: ‚Scoală-te şi 
mănâncă multă carne!’”  (Versetul 5) 

 
III.  Al treilea imperiu, Greco-Macedonia, este prezentat prin simbolul unui leopard: 
„După aceea, m-am uitat mai departe şi iată o alta ca un pardos, care avea pe spate 
patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea şi patru capete şi i s-a dat stăpânire” (versetul 
6). 

 
IV.  Al patrulea imperiu, imperiul roman, este descris ca o fiară „nespus de grozav de 
înspăimântătoare și de puternică”, așa cum nu există în natură (Daniel 7, de la versetul 7 
pînă la sfîrşitul capitolului).                                                                                                                                                  

 

 Vom citi acum versetele 7 şi 8: „După aceea, m-am uitat în vedeniile mele de noapte şi 
iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică; avea 
nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma şi călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul 
deosebită de toate fiarele de mai înainte şi avea zece coarne.  M-am uitat cu băgare de 
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seamă la coarne şi iată că un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor şi dinaintea acestui corn 
au fost smulse trei din cele dintâi coarne.  Şi cornul acesta avea nişte ochi, ca ochii de 
om, şi o gură, care vorbea cu trufie.”  

 

 La numai câteva decenii de la prăbuşirea imperiului roman de apus în anul 476 al erei 
creştine, o nouă putere s-a dezvoltat în Roma, fiind succesoarea ei, cu acelaşi nume 
(Biserica Romano-Catolică), aceeaşi capitală (Roma), acelaşi teritoriu (Europa 
occidentală) şi aceeaşi limbă oficială (latina).  Această putere este cornul cel mic din 
Daniel 7.  Trei coarne (vandalii, herulii şi ostrogoţii) au fost smulse complet, practic 
învinse şi izgonite de către armata împăratului Justinian, care domnea la Constantinopol.  
Astfel, supremaţia cornului celui mic, papalitatea, a fost asigurată.  În anul 538, 
episcopul Vegilius, care era angajat în dispută cu un rival, a fost întronat ca papă şi 
numit capul creştinătăţii, prin forţa unui împărat, Justinian, reprezentat de generalul său 
Belisarius.   
 

 Timp de 1260 de ani, acea putere politico-religioasă a dominat Europa cu mână de fier, 
numind regi şi îndepărtându-i.  În 1798, un alt împărat, Napoleon, l-a trimis pe generalul 
său Berthier la Roma ca să-l detroneze pe papa Pius al 6-lea.  Vom continua acest studiu 
în tema următoare, dar acum doresc să fac o precizare: există în Biblie o formulă de 
calculat timpul profetic, pe care o găsim în următoarele două texte: 

- „După cum în patruzeci de zile aţi iscodit ţara, tot aşa, patruzeci de ani veţi purta 
pedeapsa fărădelegilor voastre; adică un an de fiecare zi.  Şi veţi şti atunci ce înseamnă 
să-Mi trag Eu mâna de la voi” (Numeri 14,34).  

- „După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă şi poartă 
nelegiuirea casei lui Iuda patruzeci de zile; îţi pun câte o zi pentru fiecare an” (Ezechiel 
4,6).  

 Această formulă, o zi profetică reprezentând un an calendaristic, se verifică în mod 
fantastic când se aplică la perioade profetice din cărţile biblice Daniel şi Apocalipsa.   
 

 În Daniel 7,25, anii supremaţiei papale, din 538 până în 1798, când a primit o lovitură 
mortală, adică aceşti 1260 de ani, sunt exprimaţi în forma: o vreme, două vremi şi o 
jumătate de vreme.   

O vreme este un an standard ebraic de 360 de zile; astfel, obţinem:  

1 vreme + 2 vremi + ½  de vreme = 3½ vremi, deci 360 + 720 + 180 = 1260.  

 Iată ce descoperim în Daniel, capitolul 7, despre cornul cel mic, puterea din Roma care a 
apărut după constituirea celor zece coarne şi a preluat autoritatea cezarilor: 

(01) Este o putere de natură politico-religioasă, apare la rând cu celelalte coarne şi e 
numită corn. 
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(02) Îi persecută pe sfinţii Celui Preaînalt, făcând război împotriva lor. 
 
(03) Are autoritate absolută asupra statelor şi guvernelor timp de 1260 de ani. 

 
(04) Vorbeşte cu trufie. 

 
(05) Rosteşte vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt. 

 
(06) Se încumetă să schimbe vremile şi legea.  
 

 Iată versete din Daniel, capitolul 7, care furnizează aceste informaţii: 

- „Şi cornul acesta avea nişte ochi, ca ochii, de om şi o gură, care vorbea cu trufie” 
(versetul 8). 

- „Eu mă uitam mereu, din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul 
acela” (versetul 11). 

- „În urmă, am dorit să ştiu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate 
celelalte şi era nespus de grozavă: avea dinţi de fier şi gheare de aramă, mânca, sfărâma 
şi călca în picioare ce rămânea; şi asupra celor zece coarne pe care le avea în cap şi 
asupra celuilalt corn care ieşise şi înaintea căruia căzuseră trei; asupra cornului acestuia, 
care avea ochi, o gură, care vorbea cu trufie, şi avea o înfăţişare mai mare decât 
celelalte coarne” (versetele 19 şi 20). 

- „Am văzut, de asemenea, cum cornul acesta a făcut război sfinţilor şi i-a biruit, până 
când a venit Cel Îmbătrânit de zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Preaînalt şi a venit 
vremea când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia” (versetele 21 şi 22). 

- „El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi 
se va încumeta să schimbe vremile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o 
vreme, două vremi şi o jumătate de vreme” (versetul 25). 

 În Daniel, capitolul 2, împărăţia lui Dumnezeu este simbolizată printr-o piatră care 
nimiceşte împărăţiile lumii şi se instalează pe tot pământul pentru veşnicie. 
 

 În Daniel, capitolul 7, împărăţia lui Dumnezeu e menţionată în mod explicit şi se spune 
că va fi dată sfinţilor Celui Preaînalt.  Iată ce citim în versetul 27: „Dar domnia, 
stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da 
poporului sfinţilor Celui Preaînalt.  Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică şi toate 
puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!”  
 

 Să ne rugăm deci aşa cum ne-a învăţat Mântuitorul: „Vie împărăţia Ta!”  (Matei 6,10) 
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B.  REZUMATUL STUDIULUI 

 Pentru mintea omenească viitorul, indiferent cât de curând, fie şi numai peste câteva 
secunde, este învăluit în mister, de aceea, când viitorul este prezis cu acurateţe, o 
inteligenţă supranaturală este implicată.  Dumnezeu cunoaşte tot viitorul, în veşnicie.  El 
vede în viitor aşa cum vedem noi în prezent, ba mult mai bine, deoarece pentru El totul 
este veşnic prezent.  Prezicerea viitorului în mod cinstit şi perfect se numeşte profeţie şi 
este una dintre tăriile de bază ale Sfintei Scripturi.   
 

 Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a avut un vis, pe care l-a uitat.  Niciunul dintre 
experţii lui nu i-a putut spune visul, de aceea împăratul a ordonat executarea înţelepţilor 
Babilonului. Dumnezeu i-a descoperit lui Daniel într-o vedenie visul împăratului şi 
tâlcuirea lui.  Visul este raportat în Daniel 2,31-35, iar interpretarea în versetele 37-45.  
În vis, Nebucadneţar a văzut un imens chip uman având capul de aur, pieptul şi braţele 
de argint, pântecele şi coapsele de aramă, fluierele picioarelor de fier, iar picioarele 
parte de fier şi parte de lut.  Deodată, o piatră desprinsă din munte a lovit picioarele 
chipului uriaş şi l-a pulverizat, piatra însăşi crescând şi umplând pământul pentru 
veşnicie.   
 

 Potrivit interpretării date de Daniel prin inspiraţie, părţile chipului reprezentau 4 imperii 
mondiale consecutive, începând cu Babilonul.  Acestea au fost: Babilonul (605-539 în. 
Hr.), Medo-Persia (539-331 în. Hr.), Greco-Macedonia (331-168 în. Hr.) şi Roma (168 în. 
Hr. - 476 d. Hr.).  Aşa cum picioarele se termină cu degetele, imperiul roman a fost 
divizat în 10 regate barbare: vandalii, herulii, ostrogoţii, lombarzii, alemanii, burgunzii, 
francii, vizigoţii, suevii şi anglo-saxonii; din aceste popoare s-au format statele actuale 
ale Europei occidentale.  Repetate încercări de reunificare a acestor state într-un 
imperiu, făcute de Charlemagne, Carol al V-lea, Louis al XIV-lea, Napoleon Bonaparte, 
Wilhelm al II-lea şi Adolf Hitler, au eşuat, aşa cum fierul nu se poate combina cu lutul.  
Piatra care a nimicit chipul este un simbol al împărăţiei cerului, care va lua locul 
împărăţiilor lumii pentru veşnicie. 
 

 În Daniel, capitolul 7, ni se prezintă o vedenie a profetului, cu o expunere mai dezvoltată 
a aceloraşi 4 imperii mondiale, acum simbolizate prin leu, urs, leopard şi o fiară teribilă 
fără nume.  Această a patra fiară avea 10 coarne, reprezentând Roma divizată în cele 10 
regate.  Între aceste coarne a crescut un corn mic, simbolizând-o pe succesoarea 
imperiului roman, papalitatea, care s-a dezvoltat după 476 d. Hr. şi a dominat Europa 
occidentală cu mână de fier timp de 1260 de ani, de la 538, când Justinian l-a întronat pe 
Vegilius ca papă şi cap al creştinătăţii, până la 1798, când Napoleon Bonaparte l-a 
detronat pe papa Pius al VI-lea.  Cornul cel mic este descris în Daniel 7,8.11.19-22.25 
astfel: (01) Este o putere politico-religioasă; (02) îi persecută pe sfinţi, făcându-le război; 
(03) are autoritate absolută asupra statelor şi guvernelor timp de 1260 de ani;                          
(04) vorbeşte cu trufie; (05) rosteşte vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt; (06) se 
încumetă să schimbe vremile şi legea.  Speranţa credincioşilor este venirea împărăţiei lui 
Dumnezeu, eveniment pentru care se roagă neîncetat (Matei 6,10). 
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*  *  *  * 
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TEMA NUMĂRUL 5                                                                                                                                              
EVENIMENTE MONDIALE PREZISE ÎN BIBLIE (II)                                                                                                            

A.  STUDIUL COMPLET 

 Mintea omenească nu este în stare să citească viitorul.  Vrăjitoria este o escrocherie, iar 
estimarea ştiinţifică nu este nici pe departe precisă chiar pe teritoriul ei specific.  Când 
viitorul este prezis cu exactitate, o minte supranaturală este la lucru, anume mintea lui 
Dumnezeu.  Pentru El nu există timp propriu-zis, pentru că la El totul este un prezent 
etern. 
 

 Oamenii au totuşi o cunoştinţă limitată despre viitor, în măsura în care Dumnezeu l-a 
descoperit în Cuvântul Său, Biblia.  Prezicerile biblice sunt sigure şi, aşa cum zice 
apostolul Petru, chiar mai vrednice de încredere decât simţurile noastre fizice: 

„În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu 
întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine 
cu ochii noştri mărirea Lui.  Căci El a primit de la Dumnezeu-Tatăl cinste şi slavă atunci 
când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: ‚Acesta este Fiul Meu 
preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.’  Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, 
când eram cu El pe muntele cel sfânt.  Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare, la 
care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, 
până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre” (2 Petru 
1,16-19).   

 Prezicerile biblice s-au împlinit în viaţa indivizilor şi a naţiunilor, de aceea, metoda 
istorică de cercetare a materialului profetic este singura corectă.  Nu există loc pentru 
speculaţii şi pentru fantezii.  Profeţia este, pur şi simplu, istorie anticipată.  Terminologia 
folosită în profeţiile biblice, mai ales în cărţile Daniel şi Apocalipsa, este explicată de-a 
lungul Sfintelor Scripturi.  
 

 Punctul de plecare în efortul de a descifra profeţiile biblice este capitolul al doilea al 
cărţii lui Daniel, unde sunt înfăţişate cele patru imperii mondiale începând cu timpul lui 
Daniel şi ajungând până în timpul sfârşitului: Babilonul, Medo-Persia, Grecia şi Roma.  
Ultima a fost divizată şi înlocuită prin zece regate, care în cele din urmă sunt pulverizate 
şi înlocuite prin împărăţia cea veşnică a lui Dumnezeu.   
 

 Daniel 7 este o prezentare similară dar mai extinsă a celor patru imperii mondiale, 
adăugată fiind o putere politico-religioasă numită cornul cel mic, care a moştenit 
trăsăturile esenţiale ale vechiului imperiu roman.  Cornul cel mic este imperiul roman 
păgân îmbrăcat în haine creştine.  Acest corn a dominat politica Europei şi conştiinţele 
oamenilor timp de 1260 de ani, de la 538 până la 1798, când a primit lovitura de moarte 
din partea împăratului francez Napoleon Bonaparte, în încercarea lui de a cârmui Europa 
fără niciun rival.   
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 Profetul Daniel a zis, în capitolul 7,19.20: „În urmă, am dorit să ştiu adevărul asupra 
fiarei a patra . . .  şi asupra celor zece coarne pe care le avea în cap şi asupra celuilalt 
corn care ieşise, . . . care avea ochi, o gură, care vorbea cu trufie, şi avea o înfăţişare mai 
mare decât celelalte coarne.”  E bine să urmăm exemplul lui Daniel, străduindu-ne să 
aflăm adevărul despre cornul cel mic.  Mântuitorul Însuşi a menţionat lucrurile „despre 
care a vorbit proorocul Daniel . . . – cine citeşte să înţeleagă!”  (Matei 24,15)  
  

 Să citim acum textul din Apocalipsa 13,1-8: 

- Versetul 1: „Apoi, am stătut pe nisipul mării.  Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară 
cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti şi pe capete 
avea nume de hulă.” 

- Versetul 2: „Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs şi gură 
ca o gură de leu.  Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.” 

- Versetul 3: „Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese 
vindecată.  Şi tot pământul se mira după fiară.”  

- Versetul 4: „Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei.  
Şi au început să se închine fiarei, zicând: ‚Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate 
lupta cu ea?’”  

- Versetul 5: „I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule.  Şi i s-a dat putere să 
lucreze patruzeci şi două de luni.” 

- Versetul 6: „Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, 
să-I hulească numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.”  

- Versetul 7: „I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască.  Şi i s-a dat stăpânire peste 
orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.” 

- Versetul 8: „Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a 
fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat.”  

 Aşa cum poate aţi observat, această fiară reuneşte trăsăturile tuturor celor patru fiare-
imperii mondiale din Daniel capitolul 7: are gură ca o gură de leu (prima fiară, 
Babilonul), labe ca de urs (a doua fiară, Medo-Persia), seamănă cu un leopard (a treia 
fiară, Greco-Macedonia) şi are zece coarne (a patra fiară, Roma).  A învăţat şi a copiat 
câte ceva de la toate patru, în idei şi în comportament.  Restul descrierii reproduce exact 
portretul cornului celui mic, nefiind nimic altceva decât acel corn:                                                                                                  

(01) Rosteşte vorbe mari şi hule împotriva lui Dumnezeu, a numelui Său, a cortului Său şi 
a celor ce locuiesc în cer.                                                                                                                                                                           

(02) Face război cu sfinţii şi îi biruieşte.                                                                                                                                   
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(03) Are stăpânire peste întreaga lume, peste orice seminţie, norod, limbă şi neam.                                          

(04) Supremaţia ei durează 42 de luni (42 x 30 = 1260 zile profetice sau ani calendaristici, 
de la 538 până la 1798). 

 Iată vorbe de hulă rostite de papalitate sau în dreptul ei:  

- „Papa are puterea să schimbe vremile, să abroge legile şi să se dispenseze de orice, 
chiar şi de preceptele lui Hristos.”  (Decretal De Translat. Episcop. Cap.)  

- „Noi deţinem pe acest pământ locul Dumnezeului atotputernic.”  (Papa Leo XIII)             

 Sunt adăugate următoarele patru caracteristici:                                                                                                              

(01) A primit stăpânire sau autoritate de la balaur.                                                                                                             

(02) A primit o rană de moarte, care este vindecată.                                                                                                            

(03) Toţi locuitorii pământului i se închină, cu excepţia celor ale căror nume sunt scrise 
în cartea vieţii Mielului.                                                                                                                                                                                     

(04) Valoarea numerică a numelui ei totalizează 666.  

 Avem nevoie acum de Apocalipsa 13,18: „Aici e înţelepciunea.  Cine are pricepere, să 
socotească numărul fiarei.  Căci este un număr de om.  Şi numărul ei este şase sute 
şasezeci şi şase.”  
 

 Suveranul Bisericii Romano-Catolice pretinde a fi locţiitorul sau vicarul lui Hristos pe 
pământ; în limba latină, care este limba oficială a Bisericii Romano-Catolice, acest nume 
este: 

                  V      I      C      A      R      I      U      S           F      I      L      I      I           D      E      I 
                  5      1    100    -       -     1       5      -            -     1     50    1     1        500     -     1 

   Aceste cifre adunate totalizează = 666.  

 Dr. J. Quaston, profesor la Universitatea Catolică a Americii în Washington, D.C., a scris 
în Sacrosancta Concilia, vol. 1, paginile 1539-1541: „Vicarius Filii Dei . . . este un foarte 
obişnuit titlu al papei.”  
 

 În publicaţia „Our Sunday Visitor” din 15 noiembrie 1914, putem citi: „Titlul papei de la 
Roma este Vicarius Filii Dei şi, dacă literele acestui titlu, care reprezintă numerele latine 
majuscule, sunt adunate, dau un total de 666.”  
 

 Am observat vindecarea rănii de moarte a fiarei în cursul vieţii mele.  Cu mai puţin de 10 
ani înainte de naşterea mea, adică pe 11 februarie 1929, dictatorul italian Benito 
Mussolini şi cardinalul Pietro Gasparri au semnat faimosul Concordat prin care Vaticanul 
a fost recunoscut ca stat suveran, cu dreptul de a deschide ambasade în jurul lumii.  
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Când eram copil, se vorbea puţin despre papa.  Nu părăsea Roma şi influenţa sa în 
politica mondială era minoră.  Nu astăzi!  Papa Ioan Paul al II-ea a fost cea mai admirată 
persoană în toată lumea, călătorind în mod intens şi având un puternic cuvânt de zis în 
toate problemele majore ale rasei umane.  În cartea sa intitulată The Keys of This Blood 
(Cheile acestui sânge), scriitorul catolic Malachi Martin promovează ideea că papa 
trebuie să exercite controlul asupra întregii lumi, în cadrul unei noi ordini mondiale.   
 

 Să citim acum Apocalipsa 13,11-18:  

- Versetul 11: „Apoi, am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două 
coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur.” 

- Versetul 12: „Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei şi făcea ca pământul şi 
locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.”  

- Versetul 13: „Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer 
pe pământ în faţa oamenilor.” 

- Versetul 14: „Şi-i amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să 
le facă în faţa fiarei.  Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea 
rana de sabie şi trăia.” 

- Versetul 15: „I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească 
şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.” 

- Versetul 16: „Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească 
un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, . . .” 

- Versetul 17: „. . . şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, 
adică numele fiarei sau numărul numelui ei.” 

- Versetul 18: „Aici e înţelepciunea.  Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei.  
Căci este un număr de om.  Şi numărul ei este: şase sute şasezeci şi şase.”  

 Prima fiară, care se ridică din mare, primeşte închinarea lumii întregi.  A doua fiară, care 
se ridică din pământ, „făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei 
rană de moarte fusese vindecată” (versetul 12).  A doua fiară întreprinde această 
acţiune numai după vindecarea rănii de moarte a primei fiare în secolul al douăzecilea.   
 

 O nouă fiară, cu putere formidabilă, având autoritate peste întreaga lume (prin bani şi 
arme).  E atât de uşor să recunoaştem această putere, această superputere, singura 
superputere rămasă după terminarea războiului rece.  Prima fiară din Apocalipsa 13 este 
o putere religioasă, pentru că lumea îi aduce închinare.  A doua porunceşte întregii lumi 
şi întreaga lume ascultă.  Nu poate fi decât o singură ţară, Statele Unite ale Americii.  
Întreaga lume se teme de America (mai ales după 11 septembrie 2001).  Este foarte 
interesant faptul că întrebarea din versetul 4, care se referă la papalitate, ar putea fi 
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pusă şi despre Statele Unite: „Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu 
ea?”  Întreaga lume ţine cont de Statele Unite, chiar dacă unele ţări o fac mârâind; 
această ţară poate comanda întregii lumi.  Textul zice: „Făcea ca pământul şi locuitorii lui 
să se închine fiarei dintâi”; „a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei.”  Numai 
Statele Unite îi poate „face” ori „determina” pe toţi locuitorii pământului să ia o anumită 
atitudine.   
 

 În timp ce naţiunea americană a fost fondată pe principii protestante şi a fost la început 
în mod hotărât anticatolică, în zilele noastre, Biserica Romano-Catolică este cea mai 
mare biserică din Statele Unite, cu circa 70 de milioane de membri (în 2017).  În anul 
1984, preşedintele Ronald Reagan a recunoscut Vaticanul ca stat, stabilind relaţii 
diplomatice între Statele Unite și Vatican la nivel de ambasadă.   
 

 Descrierea fiarei a doua din Apocalipsa 13 este atât de simplă şi de clară: 

(01) Se organizează ca naţiune aproximativ în timpul când prima fiară primeşte rana de 
moarte (Declaraţia de Independenţă a fost semnată pe 4 iulie 1776, rana de moarte a 
fost produsă în 1798, adică după 22 de ani). 

 
(02) Are două coarne ca ale unui miel, care reprezintă libertățile civile și libertățile 
religioase; aceste libertăți au făcut ca Statele Unite să devină o țară atât de puternică și 
de aceea au mers acolo atât de mulți oameni.  Totuși, fiara aceasta vorbește ca un 
balaur.   
 
(03) Se ridică din pământ, apare pe un teritoriu unde nu fusese niciodată o naţiune 
unită, ci triburi adverse; astfel, ea este o naţiune absolut nouă.                                                                                                                             

 

 Acestea sunt cele două forţe universale care controlează întreaga lume la sfârşitul 
istoriei: prima controlează lumea în domeniul religios, a doua este cea mai formidabilă 
forţă militară şi politică cunoscută vreodată.  Ele colaborează pentru un ţel comun.  Ni se 
spune că a doua fiară cere locuitorilor pământului să se închine fiarei dintâi şi să-i facă o 
icoană, adică să accepte un sistem asemănător celui practicat de prima fiară în trecut, 
controlând conştiinţele oamenilor prin impunerea dogmelor ei.                                                                                                                               
 

 Versetul 16 arată că fiara a doua impune un semn al celei dintâi, care trebuie primit pe 
mâna dreaptă sau pe frunte.  Însăşi existenţa oponenţilor este ameninţată pe două căi:                                                                 
 

(01) cumpărarea şi vânzarea sunt interzise, deci sancţiuni economice;                                                                            
(02) un decret de moarte este promulgat.                                                                                                             
 

 Cunoscând acum identitatea fiarei dintâi şi a celei de a doua, trebuie să aflăm care este 
semnul fiarei (al fiarei dintâi).  Există două metode de aflare a acestui semn: 
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(01) descoperirea semnului lui Dumnezeu, semnul fiarei fiind un surogat foarte 
asemănător, de fapt opusul acestuia; 

 
(02) cercetarea literaturii fiarei dintâi, pentru a descoperi care este semnul autorităţii 
sale, pe care ea însăşi îl pretinde ca fiind un astfel de semn.                                                                                                                                           

 

 Care este semnul lui Dumnezeu?  Şi pentru a răspunde la această întrebare, avem două 
posibilităţi:       

(01) declaraţiile explicite ale lui Dumnezeu;                                                                                                                                           

(02) analiza poruncii a patra, care funcţionează ca un semn. 

 Iată ce declară Dumnezeu: 

- „Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi şi 
urmaşii voştri un semn, după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă 
sfinţesc”(Exodul 31,13) . 

- „Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile a făcut 
Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat” (Exodul 31,17).   

- „Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu 
sunt Domnul, care-i sfinţesc” (Ezechiel 20,12).  

- „Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt 
Domnul, Dumnezeul vostru!”  (Ezechiel 20,20) 

Deci, Dumnezeu declară că Sabatul zilei a şaptea este semnul autorităţii Sale pentru 
poporul Său, pe care El doreşte să-l sfinţească.   
 

 Să citim şi să analizăm acum porunca a patra, care este scrisă în Exodul 20,8-11; de 
altfel, din acest context, vom citi ultimul verset: „Căci în şase zile a făcut Domnul 
cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit; de aceea 
a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o” (versetul 11).  

Un sigiliu sau semn guvernamental arată aşa:  

 Numele guvernatorului: Abraham Lincoln  

 Titlul: preşedinte 

 Teritoriul: Statele Unite ale Americii 

 În versetul precedent avem: 

 Numele: Domnul Dumnezeu  
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 Titlul: Creator 

 Teritoriul: cerurile şi pământul 

 Dacă Sabatul zilei a şaptea, sâmbăta, binecuvântat şi sfinţit de Dumnezeu de la 
creaţiune, este semnul autorităţii Sale, atunci care este semnul autorităţii fiarei care se 
ridică din mare, potrivit cu Apocalipsa 13?  Este ceva asemănător, dar opus Sabatului 
instituit de Dumnezeu, este un fals sabat, sabatul zilei întâi a săptămânii. 
 

 Să întrebăm acum prima fiară din Apocalipsa 13 care este semnul autorităţii sale.  Iată 
răspunsurile pe care ni le dă:  

Din An Abridgment of the Catholic Doctrine, de Henry Tuberville, pagina 58:  

„Întrebare: Cum poţi dovedi că biserica are putere să instituie sărbători sau zile sfinte?  

Răspuns: Prin chiar faptul schimbării Sabatului în duminică.”   

Din A Doctrinal Catechism, de Stephen Keenan, pagina 174: 

„Întrebare: Ai şi alt mod de a dovedi că biserica are putere să instituie sărbători şi  
precepte?  

Răspuns: Dacă nu ar avea această putere, atunci ea nu ar fi . . . înlocuit ţinerea sâmbetei, 
a şaptea zi, prin duminică, prima zi a săptămânii, pentru care nu există nicio autoritate 
scripturistică.” 

Din ediţia 1977 a cărţii The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine: 

„Întrebare: Care este ziua de Sabat? 

Răspuns: Sâmbăta este ziua de Sabat. 

Întrebare: Atunci de ce ţinem noi duminica în loc de sâmbătă?  

Răspuns: Noi ţinem duminica în loc de sâmbătă, deoarece Biserica Catolică a transferat 
solemnitatea sâmbetei asupra duminicii.” 

 Până acum, nimeni nu a primit semnul fiarei.  Când duminica va fi impusă prin lege pe 
plan naţional şi internaţional, când fiecare fiinţă umană va trebui să decidă între a 
asculta de Dumnezeu şi a risca persecuţie, pe de o parte, ori a asculta de oameni şi a 
ignora porunca cea clară şi sfântă a lui Dumnezeu, pe de altă parte, atunci semnul fiarei 
va fi primit, pe mâna dreaptă sau pe frunte.  
 

 Apocalipsa 13 descrie o polarizare generală a lumii înainte de revenirea Domnului Isus în 
glorie.  Vor fi numai două clase de oameni: o minoritate, închinându-se lui Dumnezeu 
prin respectarea Sabatului zilei a şaptea ca semn al autorităţii Sale, şi covârşitoarea 
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majoritate a închinătorilor la fiară, prin acceptarea sabatului fals, al zilei întâi a 
săptămânii, ca semn al autorităţii ei. 
 

 În tema următoare vom studia în mod detaliat ce spune Sfânta Scriptură despre Sabatul 
zilei a şaptea, ziua de odihnă sfinţită şi binecuvântată de Dumnezeu de la facerea lumii. 

B.  REZUMATUL STUDIULUI 

 Oamenii au o cunoştinţă limitată despre viitor, adică în măsura în care Dumnezeu l-a 
descoperit în Sfânta Scriptură.  Punctul de plecare în efortul de a descifra profeţiile 
biblice este capitolul al doilea din Daniel, unde sunt înfăţişate cele 4 imperii mondiale, 
începând cu timpul tinereţii lui Daniel şi ajungând până la timpul sfârşitului: Babilonul, 
Medo-Persia, Grecia şi Roma.  Ultimul a fost divizat şi înlocuit prin zece regate, care în 
cele din urmă vor fi pulverizate şi înlocuite de împărăţia lui Dumnezeu.    
 

 Capitolul al șaptelea din Daniel oferă o prezentare mai extinsă a celor 4 imperii 
mondiale, adăugată fiind papalitatea, o putere politico-religioasă numită cornul cel mic, 
care a moştenit trăsăturile esenţiale ale celor 4 imperii.  Această putere a dominat 
politica Europei şi conştiinţele oamenilor timp de 1260 de ani, de la 538 până la 1798, 
când a primit o lovitură mortală prin arestarea de către Napoleon Bonaparte a papei 
Pius al VI-lea.   
 

 In Apocalipsa 13,1-10.18, este descrisă o fiară care se ridică din mare, cu aceleaşi 
caracteristici ca şi cornul cel mic din Daniel, capitolul 7: rosteşte vorbe de hulă împotriva 
lui Dumnezeu, a numelui Său, a cortului Său şi a celor ce locuiesc în cer; face război cu 
sfinţii şi îi biruieşte; are stăpânire peste întreaga lume, iar supremaţia sa durează 42 de 
luni, echivalentul celor 1260 de zile profetice sau ani calendaristici, care în Daniel 7,25 
apar sub forma de 3 vremi şi jumătate.  Adăugate sunt următoarele trăsături: a primit 
autoritate de la balaur (identificat în Apocalipsa capitolul 12 ca fiind Satana, care a lucrat 
atunci prin imperiul roman); a primit o rană de moarte, care este vindecată; toţi 
locuitorii pământului i se vor închina, cu excepţia acelora ale căror nume au fost scrise în 
cartea vieţii Mielului; valoarea numerică a numelui ei, Vicarius Filii Dei, care este titlul 
oficial al papei în limba latină, dacă se socotesc valorile literelor, este 666.   
 

 În Apocalipsa 13,11-17, este descrisă o a doua fiară, care are două coarne ca ale unui 
miel.  Fiara aceasta se ridică din pământ şi este Statele Unite ale Americii, devenită o 
naţiune în 1776, numai cu 22 de ani înainte de 1798, când prima fiară a primit rana de 
moarte.  Cele două coarne reprezintă libertăţile civile şi religioase, acestea constituind 
sursa de tărie care a făcut din Statele Unite cea mai bogată şi mai puternică ţară a lumii.  
Numai ea este capabilă să poruncească lumii întregi să primească semnul fiarei pe 
frunte sau pe mână, dând un decret de executare a oponenţilor.  Semnul fiarei dintâi, 
papalitatea, este sabatul fals al primei zile a săptămânii, aşa cum numeroase scrieri 
catolice o susţin.  Acest semn este în contrast cu semnul lui Dumnezeu, Sabatul zilei a 
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şaptea a săptămânii, sâmbăta, care a fost sfinţit şi binecuvântat de Dumnezeu la 
creaţiune. 
 

 În final, omenirea va fi polarizată în două clase: o minoritate, închinându-I-se lui 
Dumnezeu prin respectatea Sabatului zilei a şaptea ca semn al autorităţii Sale, şi 
covârşitoarea majoritate a închinătorilor la fiară, care acceptă sabatul fals impus prin 
lege, ziua întâi a săptămânii, ca semn al autorităţii sale. 

*  *  *  * 
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TEMA NUMĂRUL 6 
ZIUA CEA SFÂNTĂ A LUI DUMNEZEU                                                                                                                

A.  STUDIUL COMPLET 

 Dumnezeu a creat lumea noastră în şase zile, adică în şase unităţi de timp constând 
fiecare din o noapte şi o zi, aşa cum spune Sfânta Scriptură chiar la început:  

- „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune.  Astfel a fost o seară şi 
apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea” (Geneza 1,31).   

- „Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor” (Geneza 2,1).   

- „Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în 
ziua a şaptea S-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o” 
(Exodul 20,11).   

- „Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile a făcut 
Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat” (Exodul 31,17).    

Dumnezeu a instituit ziua a şaptea ca zi de odihnă, monument al lucrării Sale de 
creaţiune.  El  S-a odihnit în ziua a şaptea, a binecuvântat-o şi a sfinţit-o: 

- „În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi, în ziua a şaptea,    
S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o făcuse.  Dumnezeu a binecuvântat ziua a 
şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o 
zidise şi o făcuse” (Geneza 2,2.3).     

 Ţinând cont de faptul că Dumnezeul cel atotputernic nu oboseşte niciodată şi, de aceea, 
nu are nevoie de odihnă, putem conchide că procedeul Său a fost un model pentru 
oameni: 

„Nu ştii?  N-ai auzit?  Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului.  El nu 
oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă” (Isaia 40,28).    

În Marcu 2,27, avem cuvintele Mântuitorului, care a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, 
iar nu omul pentru Sabat.”   

 Mântuitorul Isus Hristos a participat în mod activ la lucrarea creaţiunii.  Nimic nu a fost 
făcut fără El: 

- „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.  El 
era la început cu Dumnezeu.  Toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost 
făcut n-a fost făcut fără El” (Ioan 1,1-3).    

- „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea.  Pentru că 
prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele 
nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri.  Toate au fost 
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făcute prin El şi pentru El.  El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El” 
(Coloseni 1,15-17).   

 Bazându-ne pe aceste declaraţii ferme, putem spune că Hristos S-a odihnit de lucrările 
Sale în ziua a şaptea a săptămânii creaţiunii, a binecuvântat-o şi a sfinţit-o.  De aceea, 
Sabatul zilei a şaptea este ziua Domnului Isus Hristos sau Sabatul creştin.  Iată ce a zis El 
în Marcu 2,28: „Aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.”  
 

 Din afirmaţia Mântuitorului că „Sabatul a fost făcut pentru om” (Marcu 2,27), om 
însemnând omenirea în general, reiese că Adam şi Eva au ţinut ziua a şaptea de la 
începutul vieţii lor, aceasta fiind prima lor zi completă de 24 de ore.  Nu există nici un 
motiv să credem că ei au început vreodată să ţină o altă zi. 
 

 Dumnezeu a încorporat Sabatul zilei a şaptea în Decalog ca a patra poruncă: „Adu-ţi 
aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.  Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.  Dar 
ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău; să nu faci nici o 
lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici 
străinul care este în casa ta.  Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea 
şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua 
de odihnă şi a sfinţit-o” (Exodul 20,8-11).    
 

 Se raportează că patriarhii au ţinut toate poruncile lui Dumnezeu: „. . . pentru că Avraam 
a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile 
Mele şi legile Mele” (Geneza 26,5).   

„Atunci, Domnul a zis: ‚Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?  Căci Avraam va 
ajunge negreşit un neam mare şi puternic şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile 
pământului.  Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să 
ţină calea Domnului, făcând ce este drept şi bine’” (Geneza 18,17-19).   

 Înainte de proclamarea măreaţă a Celor Zece Porunci pe Muntele Sinai, Dumnezeu le-a 
reamintit israeliţilor să sfinţească ziua a şaptea a săptămânii.  El le-a dat mană timp de 
şase zile în fiecare săptămână, dar în ziua a şaptea nu cădea mană: 

„Când s-a luat roua aceasta, pe faţa pustiei era ceva mărunt ca nişte grăunţe, mărunt ca 
bobiţele de gheaţă albă pe pământ.  Copiii lui Israel s-au uitat la ea şi au zis unul către 
altul: ‚Ce este aceasta?’, căci nu ştiau ce este.  Moise le-a zis: ‚Este pâinea pe care v-o dă 
Domnul ca hrană.  Iată ce a poruncit Domnul: ‚Fiecare din voi să strângă cât îi trebuie 
pentru hrană şi anume un omer de cap, după numărul sufletelor voastre; fiecare să ia 
din ea pentru cei din cortul lui.’  . . .  În ziua a şasea, au strâns hrană îndoit şi anume doi 
omeri de fiecare.  Toţi fruntaşii adunării au venit şi i-au spus lui Moise lucrul acesta.  Şi 
Moise le-a zis: ‚Domnul a poruncit aşa.  Mâine este ziua de odihnă, Sabatul închinat 
Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert şi păstraţi până a doua zi 
dimineaţa tot ce va rămâne!’  Au lăsat-o până a doua zi dimineaţa, cum poruncise 
Moise, şi nu s-a împuțit şi n-a făcut viermi.  Moise a zis: ‚Mâncaţi-o azi, căci este ziua 
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Sabatului; azi nu veţi găsi mană pe câmp.  Veţi strânge timp de şase zile, dar în ziua a 
şaptea, care este Sabatul, nu va fi.’  În ziua a şaptea, unii din popor au ieşit să strângă 
mană şi n-au găsit.  Atunci, Domnul i-a zis lui Moise: ‚Până când aveţi de gând să nu 
păziţi poruncile şi legile Mele?  Vedeţi că Domnul v-a dat Sabatul; de aceea vă dă în ziua 
a şasea hrană pentru două zile.  Fiecare să rămână la locul lui şi, în ziua a şaptea, nimeni 
să nu iasă din locul în care se găseşte.’  Şi poporul s-a odihnit în ziua a şaptea” (Exodul 
16,14-16.22-30).    

 Unul dintre motivele pentru care copiii lui Israel au fost duşi în robia babiloniană a fost 
continua nesocotire a zilei de Sabat: „I-am mustrat pe mai marii lui Iuda şi le-am zis: ‚Ce 
înseamnă această faptă rea pe care o faceţi, pângărind ziua Sabatului?  Oare n-au lucrat 
aşa părinţii voştri şi nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste 
nenorociri peste noi şi peste cetatea aceasta?  Şi voi aduceţi din nou mânia Lui împotriva 
lui Israel, pângărind Sabatul!’”  (Neemia 13,17.18)   
 

 Mai târziu, după perioada captivităţii babiloniene, iudeii au formulat reguli stricte 
pentru a face repetarea apostaziei imposibilă, ceea ce a dus la exagerările fariseice aşa 
cum le întâlnim în timpul petrecut de Domnul Isus pe pământ.   
 

 Mântuitorul a declarat cu toată claritatea, în Matei 5,17-19, că El nu a venit să 
desfiinţeze legea, ci să o împlinească: „Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau 
Proorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc.  Căci, adevărat vă spun, câtă vreme nu vor 
trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să 
se fi întâmplat toate lucrurile.  Aşa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste 
porunci şi îi va învăţa pe oameni aşa va fi chemat cel mai mic în împărăţia cerurilor; dar 
oricine le va păzi şi îi va învăţa şi pe alţii să le păzească va fi chemat mare în împărăţia 
cerurilor.”   
 

 Domnul Isus a făcut o reformă în privinţa respectării zilei de Sabat, opunându-Se tuturor 
reglementărilor extreme introduse de către rabini.  El a spus în mod desluşit că salvarea 
vieţii oamenilor sau a animalelor sau îngrijirea de sănătatea lor este în armonie deplină 
cu sfinţenia zilei de Sabat: „,Făţarnicilor’, i-a răspuns Domnul, ‚oare în ziua Sabatului   
nu-şi dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle şi-l duce de-l adapă?  Dar 
femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam şi pe care Satana o ţinea legată de 
optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului?’”  
(Luca 13,15.16).  „El le-a răspuns: ‚Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie 
şi-i cade într-o groapă în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară?  Cu cât mai de 
preţ este deci un om decât o oaie?  De aceea, este îngăduit a face bine în zilele de 
Sabat’” (Matei 12,11.12).   
 

 Obiceiul Domnului Isus era să frecventeze serviciile religioase la sinagogă în zilele de 
Sabat, aşa cum citim în Luca 4,16: „A venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după 
obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă.  S-a sculat să citească . . .”.     
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 Când a fost judecat de Sinedriu, Domnul Isus a fost acuzat că a hulit şi că a zis că va 
distruge templul; iată textele care ne dau această informaţie: „Atunci, marele preot şi-a 
rupt hainele şi a zis: ‚A hulit!  Ce nevoie mai avem de martori?  Iată că acum aţi auzit 
hula Lui.  Ce credeţi?’  Ei au răspuns: ‚Este vinovat să fie pedepsit cu moartea’” (Matei 
26,65.66).  „Acesta a zis: ‚Eu pot să stric templul lui Dumnezeu şi să-l zidesc iarăşi în trei 
zile’” (versetul 61).   
 

 Uneori, iudeii Îl învinuiseră pe Domnul Isus de călcarea sau dezlegarea zilei de Sabat: 
„Tocmai de aceea căutau şi mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua 
Sabatului, dar şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său şi Se făcea astfel 
deopotrivă cu Dumnezeu” (Ioan 5,18).  „Atunci, unii din farisei au început să zică: ‚Omul 
acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul.’  Alţii ziceau: ‚Cum poate un 
om păcătos să facă asemenea semne?’  Şi era dezbinare între ei” (Ioan 9,16).  
 

 La procesul care a dus la condamnarea Lui la moarte, ei nu au mai amintit nimic despre 
Sabat, ceea ce ne dă de înţeles că învinuirile de mai sus nu aveau nici un temei.   
 

 Mântuitorul S-a odihnit în mormânt în ziua de Sabat, aşa cum citim în Luca 23,54-56 şi 
24,1: „Era ziua pregătirii şi începea ziua Sabatului.  Femeile care veniseră cu Isus din 
Galilea l-au însoţit pe Iosif; au văzut mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în 
el, s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri.  Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit după 
Lege.  În ziua întîi a săptămânii, femeile acestea şi altele împreună cu ele au venit la 
mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră.”  Evanghelia 
spune mai departe că nu L-au găsit, deoarece înviase.   
 

 Observăm aici că urmaşii Mântuitorului au continuat să ţină Sabatul şi după moartea Lui.  
De fapt, aşa îi îndemnase El să facă: „Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o 
zi de Sabat” (Matei 24,20).  Era vorba despre distrugerea Ierusalimului, care a avut loc în 
anul 70 al erei creştine, deci la mult timp după moartea Domnului Isus.  Nu există nici o 
dovadă în Noul Testament că prima biserică ar fi hotărât vreodată să schimbe ziua de 
odihnă.   
 

 Obiceiul apostolului Pavel era, ca şi acela al Domnului Isus, să meargă la sinagogă în 
zilele de Sabat: „Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă.  Trei zile de Sabat a vorbit 
cu ei din Scripturi” (Fapte 17,2).   
 

 Unde nu exista o sinagogă, ca, de exemplu, în Filipi, Pavel ţinea Sabatul în natură, aşa 
cum citim în Fapte 16,11-13: „După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la 
Samotracia şi a doua zi ne-am oprit la Neapolis.  De acolo ne-am dus la Filipi, care este 
cea dintâi cetate dintr-un ţinut al Macedoniei şi o colonie romană.  În cetatea aceasta, 
am stat câteva zile.  În ziua Sabatului, am ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde 
credeam că se află un loc de rugăciune.  Am şezut jos şi am vorbit femeilor care erau 
adunate laolaltă.”  
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 După ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, Dumnezeu le-a stabilit un calendar de 
sărbători, unele zile fiind numite sabate, şi care trebuia să fie respectate ca şi Sabatul 
zilei a şaptea sau aproape la fel.  Un astfel de sabat nu se numea „Sabatul Domnului”, ci 
„sabatul vostru”: „Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă, şi să vă smeriţi 
sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a noua până în seara următoare, să prăznuiţi 
sabatul vostru” (Leviticul 23,32).   
 

 Aceste sabate erau sabate ceremoniale, şapte la număr, şi cădeau în fiecare an în alte 
zile ale săptămânii, ca, de exemplu, 1 ianuarie.  Iată care erau aceste sabate:                                                                                                            

(01) prima zi a Sărbătorii Azimilor (Leviticul 23,7);                                                                                                 
(02) ultima, adică a şaptea zi, a Sărbătorii Azimilor (versetul 8);                                                                
(03) Ziua Cincizecimii sau a primelor roade (versetele 16 și 21);                                                                 
(04) Ziua Trâmbiţelor (versetele 24 și 25);                                                                                                              
(05) Ziua Ispăşirii (versetele 27-32);                                                                                                                
(06) prima zi a Sărbătorii Corturilor (versetele 34 și 35);                                                                                                                                                                             
(07) ultima, adică a opta zi, a Sărbătorii Corturilor (versetul 36). 

 Aceste sabate nu au fost instituite la creaţiune, nu au fost integrate în Cele Zece Porunci, 
au fost date Israelului trupesc cu ocazia ieşirii din Egipt şi au fost absorbite în moartea lui 
Hristos pe cruce, când toate serviciile templului au încetat să fie necesare: „Isus a strigat 
iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul.  Şi, îndată, perdeaua dinlăuntrul templului s-a rupt în 
două, de sus până jos” (Matei 27,50.51).  
 

 Foarte discutat este textul care urmează: „Nimeni dar să nu vă judece cu privire la 
mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu 
privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos” 
(Coloseni 2,16.17).    

Mâncare şi băutură, acestea se adăugau la jertfe; apoi sunt amintite „o zi de sărbătoare, 
o lună nouă, o zi de sabat”, toate formează un pachet, un sistem umbră, trupul fiind al 
lui Hristos.  Este, deci, vorba despre activităţile ceremoniale ale templului, care şi-au 
încheiat rolul când Mântuitorul a murit, moment marcat prin ruperea perdelei din 
templu.   

 În Daniel 7,25, citim: „El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, îi va asupri pe 
sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremile şi legea.”  Aşa cum am învăţat 
mai înainte, papalitatea a schimbat Sabatul zilei a şaptea într-un alt sabat, al zilei întâi a 
săptămânii, şi declară lucrul acesta pe faţă.  Împăratul roman Constantin cel Mare, 
înainte de a accepta creştinismul în mod formal, a legiferat adorarea zilei soarelui pe 
data de 7 martie 321.  La numai câteva decenii după aceea, Biserica Romano-Catolică, 
succesoarea imperiului roman, la Conciliul din Laodicea, ţinut în circa 364 d. Hr., a 
promulgat prima lege bisericească duminicală, numind prima zi a săptămânii „ziua 
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Domnului”, deşi în unele limbi şi-a păstrat numele de ziua soarelui, de exemplu în limba 
germană Sonntag şi în limba engleză Sunday. 
 

 Totuşi, Biblia vorbeşte şi despre o reparare a acestei spărturi produse în legea lui 
Dumnezeu, aşa cum citim în Isaia 58,12-14: „Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai 
înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit ‚dregător de spărturi’, ‚cel ce 
drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit’.  Dacă îţi vei opri piciorul în ziua 
Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă, dacă Sabatul va fi 
desfătarea ta, ca să-L sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile 
tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea 
desfăta în Domnul şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de 
moştenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit.”   
 

 Există numai 8 texte în Noul Testament care menţionează ziua întâi a săptămânii, dar 
nici unul dintre ele nu o numeşte „ziua Domnului” sau „zi sfântă”:                                                                          

(01) „La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze în spre ziua dintâi a 
săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul” (Matei 
28,1).   

(02) „După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi 
Salome, au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus.  În ziua dintâi a 
săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele” (Marcu 
16,1.2).  

(03) „Isus, după ce a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a arătat mai întâi 
Mariei Magdalenei” (Marcu 16,9).   

(04) „În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea şi altele împreună cu ele au venit la 
mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră” (Luca 24,1).   

(05) „În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, 
pe când era încă întuneric, şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt” (Ioan 20,1).   

06) „În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau 
adunaţi ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor şi le-a 
zis: ‚Pace vouă!’”  (Ioan 20,19)  

(07) „În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea.  Pavel, care 
trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii” 
(Fapte 20,7). 

(08) „În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, 
după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele cînd voi veni eu” (1 Corinteni 16,2). 

 În Luca 23,54-56 şi 24,1, sunt menţionate trei zile consecutive:                                                               
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(01) ziua Pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului (23,54);                                                                               
(02) Sabatul, ziua de odihnă „după Lege” (23,56);                                                                                                
(03) prima zi a săptămânii (24,1).   

 Este clar că Sabatul Domnului, aşa cum a fost respectat de urmaşii Domnului, este ziua 
dintre vineri şi duminică, adică sâmbăta.  Dumnezeu nu a binecuvântat şi nu a sfinţit 
niciodată o altă zi decât ziua a şaptea; El nu a retras niciodată binecuvântarea şi 
sfinţenia pe care le-a aşezat asupra ei.   
 

 Sfânta Scriptură nu se limitează la a ne spune care este Sabatul Domnului, ci ne arată şi 
cum trebuie să fie respectat. 
 

 Astfel, ni se spune că ziua începe seara: „Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a 
numit noapte.  Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă; aceasta a fost ziua întâi” 
(Geneza 1,5).  O seară şi o dimineaţă, ceea ce înseamnă o noapte şi o zi, formează o zi 
calendaristică. 
 

 O şi mai exactă informaţie ne arată că seara cu care începe ziua are ca punct de pornire 
apusul soarelui: „Să-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui” (Deuteronom 
24,15).  „Seara, după asfinţitul soarelui, i-au adus la El pe toţi bolnavii şi demonizaţii” 
(Marcu 1,32).  Sabatul este intervalul de timp dintre cele două apusuri de soare, vineri 
seara şi sâmbătă seara.   
 

 Nici o muncă producătoare de venituri nu este admisă în zilele de Sabat: „Dar ziua a 
şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o 
lucrare în ea” (Exodul 20,10).  „Şase zile să lucraţi, dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de 
odihnă, cu o adunare sfântă.  Să nu faceţi nici o lucrare în timpul ei: este Sabatul 
Domnului, în toate locuinţele voastre” (Leviticul 23,3).  „Şase zile să lucrezi, iar în ziua a 
şaptea să te odihneşti; să te odihneşti chiar în vremea aratului şi seceratului” (Exodul 
34,21).  „Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului . . ., neîndeletnicindu-te cu treburile 
tale” (Isaia 58,13).  Astfel, nici un fel de muncă profesională nu este potrivită în ziua cea 
sfântă a lui Dumnezeu.  
 

 Tranzacţiile comerciale sau transporturile de mărfuri sunt incompatibile cu caracterul 
sfânt al zilei de Sabat: „Pe vremea aceasta, am văzut în Iuda nişte oameni călcând la 
teasc în ziua Sabatului, aducând snopi, încărcând măgarii cu vin, struguri şi smochine şi 
cu tot felul de lucruri şi aducându-le la Ierusalim în ziua Sabatului.  Şi i-am mustrat chiar 
în ziua când îşi vindeau mărfurile” (Neemia 13,15).   

„Aşa vorbeşte Domnul: ‚Luaţi seama în sufletele voastre, să nu purtaţi nicio povară în 
ziua Sabatului şi să n-o aduceţi înăuntru pe porţile Ierusalimului.  Să nu scoateţi din 
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casele voastre nicio povară în ziua Sabatului şi să nu faceţi nici o lucrare, ci sfinţiţi ziua 
Sabatului, cum am poruncit părinţilor voştri’” (Ieremia 17,21.22).   

 Activităţi gospodăreşti, cum ar fi gătitul, curăţenia casei, a îmbrăcăminţii, a maşinii, 
trebuie să fie făcute înainte de sosirea zilei sfinte; există o zi de pregătire înainte de 
Sabat pentru toate aceste practici: „Era ziua pregătirii şi începea ziua Sabatului” (Luca 
23,54).  „Şi Moise le-a zis: ‚Domnul a poruncit aşa.  Mâine este ziua de odihnă, Sabatul 
închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert şi păstraţi până a 
doua zi dimineaţa tot ce va rămâne!’”  (Exodul 16,23)  
 

 Orice satisfacţii nespirituale şi nevitale, chiar nevinovate în sine, trebuie să fie oprite 
înainte de sosirea zilei de Sabat: „. . . să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă” 
(Isaia 58,13).   
 

 Conversaţiile purtate în ziua Domnului trebuie să fie în conformitate cu caracterul ei 
sacru: „. . . nededându-te la flecării” (Isaia 58,13).   
 

 În cursul zilei de Sabat, credincioşii trebuie să participe la serviciile de închinare ale 
bisericii: „Şase zile să lucraţi, dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o 
adunare sfântă” (Leviticul 23,3).  „A venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după 
obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă.  S-a sculat să citească . . .” (Luca 4,16).  
 

 De asemenea, în ziua Sabatului, urmaşii adevăraţi ai Domnului Hristos sunt implicaţi în 
activităţi umanitare urgente, cum ar fi îngrijirea bolnavilor sau hrănirea animalelor (vezi 
Matei 12,11.12 şi Luca 13,15.16, texte deja citate).  În armonie cu aceste texte, 
eforturile de salvare în cazuri de calamităţi precum inundaţii, cutremure de pământ, 
incendii, furtuni distrugătoare etc., sunt în mod indiscutabil acceptabile şi virtuoase.   
 

 Fiind monumentul creaţiunii, Sabatul are funcţia de a ne aduce aminte de acea 
frumoasă lucrare a lui Dumnezeu.  Dacă petrecem o parte din timp în natură, pentru a 
admira lucrările lui Dumnezeu, dar nu în dauna serviciilor divine, ne încadrăm în 
normele biblice de respectare a Sabatului Domnului. 
 

 Evitarea activităţilor care nu sunt compatibile cu sfinţenia Sabatului nu trebuie să ne 
facă să considerăm Sabatul o povară.  Odihna nu este povară, ci delectare.  Sabatul este 
un minunat dar al lui Dumnezeu pentru noi oamenii, de aceea el trebuie să fie rezervat 
pentru comuniune cu Dumnezeu şi ţinut din iubire pentru El.  A fost dat ca să fie o 
binecuvântare şi un prilej de bucurie pentru orice fiinţă omenească: „. . . dacă Sabatul va 
fi desfătarea ta . . . atunci te vei putea desfăta în Domnul” (Isaia 58,13.14).  
 

 Să ne amintim că, în Geneza 2,3, ni se spune că Domnul a binecuvântat ziua a şaptea şi a      
sfinţit-o.  Balaam, un profet din timpuri străvechi, a declarat că binecuvântarea lui 
Dumnezeu nu poate fi schimbată de oameni: „Iată că am primit poruncă să binecuvintez.  
Da, El a binecuvântat, şi eu nu pot întoarce” (Numeri 23,20).   De asemenea, împăratul David s-a 
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rugat astfel: „Binecuvintează dar casa robului Tău, ca să rămână pe vecie înaintea Ta!  Căci ce 

binecuvintezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veşnicie!”  (1 Cronici 17,27).  În consecinţa 
acestor declaraţii, Sabatul zilei a șaptea este pentru totdeauna ziua cea binecuvântată a lui                                                                                                                                                 

Dumnezeu, pentru că El a binecuvântat-o la creaţiune. 
 

 Este de neconceput ca vreo întrerupere în celebrarea zilei sfinte să fi fost vreodată 
aprobată de Dumnezeu, care a zis în Maleahi 3,6: „Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă 
schimb, de aceea voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.”  
 

 Schimbările făcute în calendar pentru a păstra conformitatea cu anul solar au afectat 
numai zilele lunii, dar nu succesiunea ciclului săptămânal.  De exemplu, vineri, 5 
octombrie 1582, a devenit vineri, 15 octombrie 1582.  Tot vineri.  Noi avem astăzi 
aceeaşi ordine a zilelor săptămânii care a existat la creaţiune.  Dacă duminica de astăzi 
este aceeaşi zi a săptămânii în care Isus a înviat din morţi, atunci acelaşi lucru este 
adevărat despre toate celelalte zile ale săptămânii. 
 

 Pe noul pământ, care va dura în veşnicie, poporul lui Dumnezeu va continua celebrarea 
Sabatului zilei a şaptea: „,Căci, după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou, pe care le 
voi face, vor dăinui înaintea Mea’, zice Domnul, ‚aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi 
numele vostru.  În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se 
închine înaintea Mea’, zice Domnul” (Isaia 66,22.23). 
 

 Instituit la creaţiune, celebrat pe noul pământ: fiţi siguri că întotdeauna şi între aceşti 
poli ai timpului, deci fără întrerupere, durează sfânta şi binecuvântata zi a Domnului, 
Sabatul zilei a şaptea.   

B.  REZUMATUL STUDIULUI 

 Dumnezeu a creat lumea noastră în şase zile literale (Geneza 1,31; 2,1; Exodul 20,11; 
31,17) şi S-a odihnit în ziua a şaptea, pe care a binecuvântat-o şi a sfinţit-o ca monument 
al creaţiunii (Geneza 2,2.3).  Cum Dumnezeu nu oboseşte niciodată, odihna Sa a fost un 
model pentru oameni (Isaia 40,28; Marcu 2,27).  Sabatul a fost încorporat în Decalog ca 
a patra poruncă (Exodul 20,8-11).  Hristos a participat direct la lucrarea creaţiunii (Ioan 
1,1-3; Coloseni 1,15-17), de aceea El este „Domn al Sabatului” (Marcu 2,28).    
 

 Sabatul a fost ţinut de Adam şi Eva şi de patriarhi (Geneza 26,5; 18,17-19).  Dumnezeu 
aştepta ca israeliţii să respecte Sabatul în legătură cu strângerea manei (Exodul 16,14-
16.22-30).  Una dintre cauzele captivităţii babiloniene a fost profanarea Sabatului 
(Neemia 13,15-19).  Hristos a respectat Sabatul (Matei 5,17-19; Luca 4,16) şi a făcut o 
reformă în legătură cu observarea lui (Luca 13,15.16; Matei 12,11.12).  Acuzaţiile de 
dezlegare sau călcare a Sabatului aduse împotriva Lui (Ioan 5,18; 9,16) au fost 
abandonate când a fost judecat de Sinedriu, deoarece erau false (Matei 26,61.65.66).  El 
S-a odihnit în mormânt în ziua Sabatului şi a înviat în prima zi a săptămânii (Luca 23,54-
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56; 24,1).  Apostolii au ţinut Sabatul (Fapte 17,2; 16,11-13).  Primii creştini au fost 
sfătuiţi să observe ziua de Sabat decenii după învierea Domnului Isus (Matei 24,20).   
 

 După ieşirea israeliţilor din Egipt, Dumnezeu a stabilit un calendar de sărbători, unele 
zile fiind sabate ceremoniale, amintite în Leviticul 23: prima şi ultima zi a Sărbătorii 
Azimilor (versetele 7 şi 8), Ziua Cincizecimii (16 şi 21), Ziua Trâmbiţelor (24 şi 25), Ziua 
Ispăşirii (27-32), prima şi ultima zi a Sărbătorii Corturilor (34-36).  Acestea nu provin de 
la creaţiune, nu sunt o parte din Decalog şi au expirat când Hristos a murit pe cruce, 
fiind o umbră a morţii Sale pentru păcătoşi (Matei 27,50.51; Coloseni 2,16.17).   
 

 În Daniel 7,25, a fost prezis că papalitatea va face o spărtură în legea divină, schimbarea 
Sabatului în duminică fiind citată de această putere însăşi ca semn al autorităţii ei.  O 
reparare a acestei spărturi a fost prevăzută în Isaia 58,12-14.  Numai 8 texte din Noul 
Testament se referă la prima zi a săptămânii, fără a o numi sfântă (Matei 28,1; Marcu 
16,1.2; Marcu 16,9; Luca 24,1; Ioan 20,1; 20,19; Fapte 20,7; 1 Corinteni 16,2). 
 

 Sabatul începe vineri la apusul soarelui şi se termină sâmbătă la apusul soarelui (Geneza 
1,5; Deuteronom 24,15; Marcu 1,32).  Biblia interzice orice muncă aducătoare de 
venituri în ziua de Sabat (Exodul 20,10; 34,21; Leviticul 23,3; Isaia 58,13), tranzacţii 
comerciale sau transporturi de mărfuri (Neemia 13,15; Ieremia 17,21.22), treburi 
gospodăreşti (Exodul 16,23), plăceri nespirituale sau flecării (Isaia 58,13).  Sabatul este o 
zi de cult (Leviticul 23,3; Luca 4,16), de îngrijire a bolnavilor sau animalelor şi de 
intervenţii de salvare în cazuri de dezastre (Matei 12,11.12; Luca 13,15.16); el este o zi 
de bucurie sfântă (Isaia 58,13.14).  A fost binecuvântat de Dumnezeu şi de aceea 
durează în veci (Geneza 2,3; Numeri 23,20; 1 Cronici 17,27; Maleahi 3,6; Isaia 66,22.23). 

*  *  *  * 
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TEMA NUMĂRUL 7                                                                                                                              
ÎNZESTRĂRI SUPRANATURALE                                                                                                                        

A.  STUDIUL COMPLET 

 Înălţarea Domnului Isus la cer nu a fost o pierdere pentru biserică, deoarece El le-a 
promis urmașilor Săi eterna Sa prezență: „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi” 
(Ioan 14,18).  „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 
28,20).  „Totuşi, vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, 
Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite” (Ioan 16,7).   
 

 Cei ce ţin poruncile lui Dumnezeu sunt binecuvântaţi de Duhul Sfânt cu preţioasa Lui 
călăuzire: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.  Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da 
un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac, şi anume, Duhul adevărului, pe care 
lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte, dar voi Îl cunoaşteţi, căci 
rămâne cu voi şi va fi în voi” (Ioan 14,15-17).   
 

 Duhul Sfânt este trimis atât de Tatăl, cât şi de Fiul: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, 
pe care-L va trimite Tatăl în numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce 
aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14,26).  „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi 
trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi 
despre Mine” (Ioan 15,26).   
 

 Iată câteva dintre funcţiile Duhului Sfânt, realizate în viaţa şi lucrarea copiilor lui 
Dumnezeu:                                             

(01) Îl reprezintă pe Domnul Isus pe pământ: „El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce 
este al Meu şi vă va descoperi.  Tot ce are Tatăl este al Meu, de aceea am zis că va lua 
din ce este al Meu şi vă va descoperi” (Ioan 16,14.15).  „Când va veni Mângâietorul, pe 
care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va 
mărturisi despre Mine” (Ioan 15,26).                                                                  

(02) Îi conduce pe păcătoşi la pocăinţă: „Şi, când va veni El, va dovedi lumea vinovată în 
ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.  În ce priveşte păcatul, fiindcă ei nu cred în 
Mine; în ce priveşte neprihănirea, fiindcă Mă duc la Tatăl şi nu Mă veţi mai vedea; în ce 
priveşte judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat” (Ioan 16,8-11).                                                                                                           

(03) Îi învaţă pe oameni toate lucrurile şi le aduce aminte de cuvintele Domnului Isus: 
„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în numele Meu, vă va 
învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14,26).                                                                                                   

(04) Călăuzeşte biserica în tot adevărul: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, 
are să vă călăuzească în tot adevărul” (Ioan 16,13).                                                                                                                                   
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(05) Îi conduce pe credincioşi în actul închinării: „Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în 
slăbiciunea noastră, căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm.  Dar Însuşi Duhul mijloceşte 
pentru noi cu suspine negrăite” (Romani 8,26).                                                                                                                                                                                   

(06) Călăuzeşte biserica în activitatea ei internă: „Căci s-a părut nimerit, Duhului Sfânt 
şi nouă, să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie” (Fapte 
15,28).  „Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt 
episcopi, ca să păstoriţi biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său” 
(Fapte 20,28).                                                                                                              

(07) Îi înzestrează pe credincioşi cu capacitatea de a vesti evanghelia în toată lumea: 
„Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori 
în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Fapte 1,8).   

 După înălţarea Sa la cer, Domnul Isus le-a dat urmaşilor Săi diferite daruri spirituale, 
toate provenind din marele dar al Duhului Sfânt: „Şi acum, odată ce S-a înălţat prin 
dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi 
şi auziţi” (Fapte 2,33).  „Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui 
Hristos.  De aceea este zis: ‚S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor’” 
(Efeseni 4,7.8).  
 

 Credincioşii pot râvni să primească daruri spirituale, însă distribuirea lor este o 
prerogativă suverană a Duhului Sfânt: „Urmăriţi dragostea.  Umblaţi şi după darurile 
duhovniceşti, dar mai ales să proorociţi” (1 Corinteni 14,1).  „Umblaţi dar după darurile 
cele mai bune.  Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună. . . .  Dar toate aceste lucruri le 
face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte cum voieşte” (1 Corinteni 12,31.11).   
 

 Darurile spirituale nu sunt date pentru fală omenească sau pentru spectacol, ci pentru 
glorificarea lui Dumnezeu, pentru creşterea multilaterală a credincioşilor şi pentru 
promovarea cu succes a lucrării bisericii: 

- „Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească 
altora după darul pe care l-a primit.  Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui 
Dumnezeu.  Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, 
pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu, prin Isus Hristos, a căruia este slava şi 
puterea în vecii vecilor!  Amin!”  (1 Petru 4,10.11)   

- „Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi 
învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea 
trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui 
Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 
4,11-13).   

 Apostolul Pavel a formulat câteva liste de daruri spirituale: 
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- „Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul 
proorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.  Cine este chemat la o slujbă, să 
se ţină de slujba lui.  Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură.  Cine îmbărbătează pe 
alţii, să se ţină de îmbărbătare.  Cine dă, să dea cu inimă largă.  Cine cârmuieşte, să 
cârmuiască cu râvnă.  Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie” (Romani 12,6-8).  

- „De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune, altuia să 
vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia credinţa, prin acelaşi Duh; 
altuia darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia puterea să facă minuni, altuia 
proorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurile limbi şi altuia tălmăcirea limbilor” 
(1 Corinteni 12,8-10).  

- „Şi Dumnezeu a rânduit în biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea 
învăţători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, 
ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi” (1 Corinteni 12,28).   

- „Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi 
învăţători” (Efeseni 4,11).   

 Darurile spirituale urmează să fie prezente în biserică fără întrerupere până la a doua 
venire a lui Hristos: „Aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar, în aşteptarea arătării 
Domnului nostru Isus Hristos” (1 Corinteni 1,7).   
 

 Apostolul Pavel a scris că darul profetic este superior altor daruri spirituale: „Aş dori ca 
toţi să vorbiţi în alte limbi, dar mai ales să proorociţi.  Cine prooroceşte este mai mare 
decât cine vorbeşte în alte limbi, afară numai dacă tălmăceşte aceste limbi, pentru ca să 
capete biserica zidire sufletească. . . .  Urmăriţi dragostea.  Umblaţi şi după darurile 
duhovniceşti, dar mai ales să proorociţi” (1 Corinteni 14,5.1).  
 

 Darul proorociei este inclus în toate listele formulate de către apostolul Pavel (în textele 
deja prezentate, adică Romani 12,6; 1 Corinteni 12,10.28; Efeseni 4,11).  A fost prezent 
în viaţa poporului lui Dumnezeu în mod abundent după căderea în păcat: 

- „Şi pentru ei a proorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: ‚Iată că a 
venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi’” (Iuda 14).   

- „Acum, dă omului nevasta înapoi, căci el este prooroc, se va ruga pentru tine şi vei trăi” 
(Geneza 20,7, Domnul către Abimelec despre Avraam).   

- Iacov a avut un vis inspirat, în care a văzut o scară unind cerul şi pământul (Geneza 
28,11-17).  

- Iosif a avut vise profetice, care s-au împlinit în viaţa lui şi a fraţilor lui (Geneza 37,5-11). 

- „În Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut faţă în 
faţă.  Nici unul nu poate fi pus alături de el, în ce priveşte toate semnele şi minunile pe 
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care l-a trimis Dumnezeu să le facă în ţara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva 
supuşilor lui şi împotriva întregii ţări şi în ce priveşte toate semnele înfricoşătoare pe 
care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel” (Deuteronom 34,10-12).    

- „Şi a zis: ‚Ascultaţi bine ce vă spun!  Când va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mă 
voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis.  Nu tot aşa este însă cu robul 
Meu Moise.  El este credincios în toată casa Mea.  Eu îi vorbesc gură către gură, Mă 
descopăr lui nu prin lucruri greu de înţeles, ci el vede chipul Domnului’” (Numeri 12,6-8).   

- „Atunci, Isus le-a zis: ‚O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi 
tot ce au spus proorocii!  Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava 
Sa?’  . . .  Apoi le-a zis: ‚Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se 
împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi’” 
(Luca 24,25.26.44).   

- „În biserica din Antiohia erau nişte prooroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, 
Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, şi Saul” 
(Fapte 13,1).  

- „Dar el mi-a zis: ‚Fereşte-te să faci una ca aceasta!  Eu sunt un împreună slujitor cu tine 
şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta.  Închină-te lui 
Dumnezeu!’”  (Apocalipsa 22,9)  

 Nu există în Biblie nici un text care să spună despre un anumit profet că acela urma să 
fie ultimul.  Dimpotrivă, în Ioel 2,28-31, avem făgăduinţa: „După aceea, voi turna Duhul 
Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voştri vor visa visuri 
şi tinerii voştri vor avea vedenii.  Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu, 
în zilele acelea.  Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de 
fum; soarele se va preface în întuneric şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, 
ziua aceea mare şi înfricoşată.” Puteţi observa în acest text că, pentru zilele din urmă, e 
prevăzută o masivă revărsare a Duhului Sfânt, cu manifestări profetice în viaţa 
oamenilor de orice vârstă, gen sau condiţie socială.   
 

 Darul profetic nu se limitează la bărbaţi.  Făgăduinţa dată prin Ioel se referă, de 
asemenea, la fiice şi la roabe.  Cel puţin unsprezece femei sunt înregistrate în Biblie ca 
având darul profetic, chiar dacă unele numai pentru câteva momente: Maria (Exodul 
15,20), Debora (Judecători 4,4), Ana, mama lui Samuel (1 Samuel 2,1-10), Hulda (2 
Cronici 34,22), Ana, fata lui Fanuel (Luca 2,36), patru fiice ale lui Filip evanghelistul 
(Fapte 21,8.9), Elisabeta (Luca 1,42-45), Maria (Luca 1,46-55).   
 

 Profeţii sunt persoane prin care Dumnezeu le vorbeşte oamenilor.  Ei primesc mesajele 
Cerului prin vise inspirate, viziuni, impresii mintale, voci perceptibile sau îngeri: 

- „Când va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau 
îi voi vorbi într-un vis” (Numeri 12,6).  



 
P

ag
e6

0
 

- „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel . . .” (Ezechiel 6,1). 

- „Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea . . .” (Apocalipsa 12,10).  

- „Apoi, unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire, pline cu cele din urmă 
şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine şi mi-a zis: ‚Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta 
Mielului!’”  (Apocalipsa 21,9)   

 Nu toţi profeţii lui Dumnezeu au lăsat în urmă cărţi (Hulda, Ioan Botezătorul, nu).  Unii 
au scris cărţi care sunt menţionate dar nu incluse în Biblie: „Faptele împăratului David, 
cele dintâi şi cele de pe urmă, sunt scrise în cartea lui Samuel văzătorul şi în cartea 
proorocului Natan şi în cartea proorocului Gad” (1 Cronici 29,29).    
 

 Cei mai mulţi profeţi au fost persecutaţi, unii chiar omorâţi, de către compatrioţi, dar au 
fost onoraţi în secolele următoare: „Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici!  Pentru că voi 
zidiţi mormintele proorocilor, împodobiţi gropile celor neprihăniţi şi ziceţi: ‚Dacă am fi 
trăit noi în zilele părinţilor noştri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui proorocilor.’  
Prin aceasta, mărturisiţi despre voi înşivă că sunteţi fiii celor ce i-au omorât pe prooroci.  
Voi dar umpleţi măsura părinţilor voştri!”  (Matei 23,29-32) 
 

 Apostolul Pavel arată că unele daruri spirituale, printre care darul profeţiei, vor înceta, 
deoarece, când va reveni Hristos, nu va mai fi nevoie de continuarea darului profetic: 
„Dragostea nu va pieri niciodată.  Proorociile se vor sfârşi, limbile vor înceta, cunoştinţa 
va avea sfârşit” (1 Corinteni 13,8).  
 

 Sfânta Scriptură spune că există nu numai profeţi adevăraţi, ci şi profeţi falşi.  Aceştia din 
urmă pot fi, pur şi simplu, şarlatani, sau inspiraţi de Satana: 

- „În norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, 
care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare” (2 Petru 2,1).   

- „Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la 
Dumnezeu, căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi” (1 Ioan 4,1).    

- „Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi, vor face semne mari şi 
minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi” (Matei 
24,24).   

- „Păziţi-vă de prooroci mincinoşi.  Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinlăuntru 
sunt nişte lupi răpitori” (Matei 7,15).   

 În timp ce este un păcat să dai crezare unui profet fals, nu este mai puţin păcat să 
respingi apelurile unui profet adevărat: „Şi acum, eu vă spun: nu mai necăjiţi pe oamenii 
aceştia şi  lăsaţi-i în pace!  Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va  
nimici, dar dacă este de la Dumnezeu, n-o veţi putea nimici.  Să nu vă pomeniţi că luptaţi 
împotriva lui Dumnezeu” (Fapte 5,38.39).    
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 Apostolul Pavel avertizează în 1 Tesaloniceni 5,19-21: „Nu stingeţi Duhul.  Nu dispreţuiţi 
proorociile.  Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.”  În loc de a respinge 
orbeşte, ori a accepta orbeşte, manifestările profetice, fie ele autentice sau false, Pavel    
i-a sfătuit pe credincioşi să le cerceteze (la fel și Ioan, în 1 Ioan 4,1, text deja citat).   
 

 Iată care sunt unele criterii de bază pentru recunoaşterea profeţilor adevăraţi:                                                           

(01) Soliile lor sunt întotdeauna în armonie cu Biblia, cu toată legea lui Dumnezeu şi cu 
soliile profeţilor lui Dumnezeu chemaţi înainte de ei: „,La lege şi la mărturie!’  Căci, 
dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isaia 8,20).  „Cum 
vestise prin gura sfinţilor Săi prooroci, care au fost din vechime” (Luca 1,70; un profet 
vorbeşte despre alţi profeţi).  „Duhurile proorocilor sunt supuse proorocilor” (1 
Corinteni 14,32).                                                                                                                                            

(02) Ei recunosc întruparea şi divinitatea Domnului Isus Hristos: „Duhul lui Dumnezeu  
să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup, 
este de la Dumnezeu” (1 Ioan 4,2).                                                                                                                                                                                                 

(03) Ei nu îi linguşesc pe păcătoşi, ci le mustră păcatele, chiar riscându-şi viaţa: „Aşa 
vorbeşte Domnul oştirilor: ‚N-ascultaţi cuvintele proorocilor care vă proorocesc!  Ei vă 
leagănă în închipuiri zadarnice, spun vedenii ieşite din inima lor, nu ce vine din gura 
Domnului.  Ei spun celor ce Mă nesocotesc: ‚Domnul a zis: ‚Veţi avea pace’; şi zic tuturor 
celor ce trăiesc după aplecările inimii lor: ‚Nu vi se va întâmpla nici un rău!’”  (Ieremia 
23,16.17).  „Căci Irod îl prinsese pe Ioan, îl legase şi-l pusese în temniţă, din pricina 
Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea: ‚Nu-ţi este îngăduit s-o ai de 
nevastă’” (Matei 14,3.4).                                                                                                                                                                                    

(04) Prezicerile lor se împlinesc întotdeauna, cu excepţia celor condiţionale, unde 
atitudinea oamenilor este decisivă: „Dar, dacă un prooroc prooroceşte pacea, numai 
după împlinirea celor ce prooroceşte se va cunoaşte că este cu adevărat trimis de 
Domnul” (Ieremia 28,9).  „Când ceea ce va spune proorocul acela în numele Domnului 
nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul.  
Proorocul acela l-a spus din îndrăzneală; să n-ai teamă de el” (Deuteronom 18,22).  
„Iona a început să pătrundă în oraş cale de o zi, strigând şi zicând: „Încă patruzeci de zile                                                                                               
şi Ninive va fi nimicită!’ . . .  Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea 
lor cea rea.  Atunci, Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a 
făcut” (Iona 3,4.10).                                                                                                                         

(05) Pot fi cunoscuţi după roadele lor: „Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte” (Matei 
7,20).                                            

 A existat un om în Statele Unite în secolul al 19-lea, care a pretins a fi profet al lui 
Dumnezeu.  El a susţinut că Biblia nu este vrednică de crezare, de aceea a scris el însuşi 
câteva cărţi în completarea şi corectarea Bibliei.  A practicat poligamia, a făcut unele 
preziceri care nu s-au împlinit niciodată şi a murit într-o încăierare.  A fost el un profet 
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adevărat al lui Dumnezeu?  Nu prea.  Nu prea deloc.  Viaţa, soliile şi lucrarea sa nu au 
corespuns nici pe departe celor 5 criterii expuse mai înainte, privitoare la un profet 
autentic.   
 

 Este foarte important de reţinut că una dintre caracteristicile credincioşilor adevăraţi din 
zilele din urmă este posedarea darului profetic: „Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus 
să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin 
mărturia lui Isus Hristos” (Apocalipsa 12,17).  „Căci mărturia lui Isus este duhul 
proorociei” (Apocalipsa 19,10).  Biserica al cărei mandat este să pregătească omenirea 
pentru cea de a doua venire a lui Hristos nu poate supravieţui şi nu-şi poate îndeplini 
misiunea fără darul profetic.   
 

 În 1827, s-a născut o fetiţă în localitatea Gorham, Maine, Statele Unite ale Americii.  Mai 
târziu, după căsătorie, a fost cunoscută sub numele de Ellen G. White.  Deşi a fost 
surprinsă şi şovăielnică, Ellen a fost chemată de Dumnezeu, la vârsta de 17 ani, ca să-L 
servească în calitate de profet în ultima perioadă a istoriei creştine.  A primit peste 2000 
de viziuni și vise profetice în mai mult de 70 de ani de activitate publică.  Condiţia ei 
fizică în viziune (ochii deschişi, pierderea cunoştinţei despre lucrurile înconjurătoare, 
fără respiraţie timp de ore, ca în cazul profeţilor biblici) nu a putut fi explicată de medicii 
contemporani.  A scris circa 100.000 de pagini de manuscris, conţinând material 
spiritual, sfaturi despre educaţie, sănătate etc.  Lucrarea sa, scrierile şi sfaturile sale au 
avut o influenţă decisivă asupra întemeierii şi dezvoltării mondiale a Bisericii Adventiste 
de Ziua a Şaptea. 
 

 A fost Ellen G. White profetesă?  Extrem de smerită, ea nu a pretins niciodată acest titlu, 
dar toate faptele dovedesc că a fost, într-adevăr, o profetesă adevărată.  Dacă verificăm 
viaţa şi activitatea sa prin criteriile menţionate acum, ajungem la singura concluzie 
posibilă – că această persoană a fost chemată de Dumnezeu şi înzestrată cu darul 
profetic.  Cea mai bună dovadă este studierea cărţilor pe care le-a scris. 
 

 Ellen G. White a scris cartea Tragedia veacurilor (în original The Great Controversy).  În 
zilele noastre, se împlinesc preziceri făcute de dânsa în urmă cu peste 100 de ani.  De 
exemplu, papa a devenit cel mai onorat oaspete în Statele Unite ale Americii şi este 
persoana cea mai respectată în întreaga lume.  America protestantă a stabilit relaţii 
diplomatice cu Vaticanul în 1984.  În timpul când Ellen a scris că America va da mâna cu 
papalitatea, o asemenea transformare era de necrezut, deoarece America era în mod 
ferm anticatolică.  Mulţi dintre primii colonişti fugiseră din Europa din cauza prigonirilor 
papale.  Împlinirea profeţiei este uimitoare.   
 

 În urmă cu peste 130 de ani, Ellen a scris despre sănătate şi dietă, fără să aibă absolut 
nicio educaţie formală în acel domeniu, iar afirmaţiile şi sfaturile sale sunt acum 
confirmate de ştiinţele medicală şi dietetică.  Numai Dumnezeu putea să-i dea astfel de 
informaţii cu atât de mult timp înainte de cercetările ştiinţifice.  Dânsa a promovat dieta 
vegetariană, arătând, printre altele, că, în zilele din urmă, animalele vor fi bolnave.  
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Astăzi, tot mai mulţi oameni se tem să consume carne, din pricina înfricoşătoarelor boli 
afectând lumea animală.  În numărul din noiembrie 2005 al revistei americane National 
Geografic a apărut un articol care afirmă că adventiștii de ziua a șaptea sunt cel mai 
sănătos grup de oameni de pe pământ.  Singura explicație este că ei au urmat 
îndrumările date în cărțile profetesei Ellen G. White.  A zis Mântuitorul că îi vom 
cunoaște pe profeți după roadele lor.    
 

 Există o organizaţie în Alabama numită United Prison Ministries International.  La 
mijlocul anilor 1990, această organizaţie a ajutat Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din 
România să tipărească 80.000 de exemplare ale cărţii Hristos, Lumina lumii, de Ellen G. 
White.  Această carte a fost distribuită în mod gratuit în închisorile din România.  La 
scurt timp după aceea, doamna Shirlie F. Lobmiller, fostă gardiană în Sistemul 
Corecţional American timp de 17 ani, a vizitat România şi i s-a spus de către conducătorii 
sistemului închisorilor că „jumătate din gardieni ar putea fi concediaţi datorită 
schimbărilor produse în viaţa deţinuţilor după citirea acestei cărţi” (potrivit cu o 
scrisoare pe care am primit-o de la doamna Shirlie F. Lobmiller în 1996).  O carte care 
schimbă viaţa celor mai înrăiţi criminali, aşa cum şi Biblia face, nu poate fi decât 
inspirată de Duhul lui Dumnezeu.  Ellen G. White a fost, cu adevărat, o profetesă a 
Domnului. 
 

 Orice lucru bun poate fi folosit şi în mod greşit, inclusiv scrierile produse de Ellen G. 
White, pe care Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea le numeşte Spiritul Profetic.  Această 
literatură nu a fost dată ca să fie adăugată la Biblie ori ca să înlocuiască Biblia.  Toate 
temele noastre au fost în mod solid susţinute cu Biblia.  Am folosit sute de texte biblice 
și voi continua să fac așa.  Toate învăţăturile de credinţă ale Bisericii Adventiste de Ziua a 
Şaptea sunt întemeiate pe Biblie. 
 

 Confirmând principiul protestant sola Scriptura (Biblia şi numai Biblia ca singura regulă 
de credinţă și practică), Ellen G. White a scris: 

„Stimate cititor, îţi recomand Cuvântul lui Dumnezeu ca regula credinţei şi practicii 
dumitale.  Prin acel Cuvânt noi vom fi judecaţi.  În Cuvântul Său, Dumnezeu a făgăduit că 
va da viziuni ‚în zilele din urmă’, nu ca o nouă regulă de credinţă, ci pentru mângâierea 
poporului Său şi pentru corectarea celor ce se depărtează de adevărul Bibliei.  În felul 
acesta a procedat Dumnezeu cu Petru când era pe cale să-l trimită să predice neamurilor 
(Fapte 10).”  (Ellen G. White, Early Writings/Experiențe și viziuni, pagina 78) 

„În Cuvântul Său, Dumnezeu le-a încredinţat oamenilor cunoştinţa necesară pentru 
mântuire.  Sfintele Scripturi trebuie să fie acceptate ca descoperirea autoritară, 
infailibilă a voinţei Sale.  Ele sunt standardul de caracter, descoperitorul doctrinelor şi 
testul experienţei.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, Introducere, pagina vii)  

 Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a fost binecuvântată peste măsură prin această 
literatură inspirată.  Cei ce o citesc înţeleg şi iubesc Biblia mai mult, având o legătură mai 
strânsă cu Hristos şi o mai înţeleaptă implicare în lucrarea misionară.   
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 Iosafat, împăratul lui Iuda, şi-a îndemnat poporul, în momente de înspăimântătoare 
criză naţională, cu următoarele cuvinte: „Ascultaţi-mă, Iuda şi locuitorii Ierusalimului!  
Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în proorocii Lui şi 
veţi izbuti” (2 Cronici 20,20).   

B.  REZUMATUL STUDIULUI 

 Înainte de înălţarea Sa la cer, Mântuitorul le-a promis ucenicilor că le va trimite un alt 
Mângâietor, care să rămână cu ei în veac (Matei 28,20; Ioan 14,18; 16,7; 14,15-17; 
14,26; 15,26).  Duhul Sfânt Îl reprezintă pe Hristos pe pământ (Ioan 16,14.15; 15,26), îi 
conduce pe oameni la pocăinţă (16,8-11), îi învaţă toate lucrurile şi le aduce aminte de 
cuvintele Domnului Isus (14,26), îi inspiră în actul închinării (Romani 8,26.27), îi 
călăuzeşte în tot adevărul (Ioan 16,13), conduce biserica în deciziile ei (Fapte 15,28; 
20,28) şi oferă putere pentru vestirea evangheliei (Fapte 1,8).   
 

 Darurile Duhului produc maturitate creştină şi aptitudini pentru serviciu (Fapte 2,33; 
Efeseni 4,7.8.11-15; 1 Corinteni 14,1; 12,31.11; 1 Petru 4,10.11).  Pavel expune patru 
liste de daruri spirituale (Romani 12,6-8; 1 Corinteni 12,8-10; versetul 28; Efeseni 4,11), 
toate fiind prezente în biserica timpului din urmă (1 Corinteni 1,7).  Darul profetic s-a 
manifestat de-a lungul veacurilor (Iuda 14; Geneza 20,7; 28,11-17; 37,5-11; Deuteronom 
34,10-12; Numeri 12,6-8; Luca 24,25.26.44; Fapte 13,1; Apocalipsa 22,9), iar făgăduinţa 
din Ioel 2,28-31 vorbeşte despre manifestări profetice în timpul sfârşitului. 
 

 Cel puţin unsprezece femei amintite în Biblie au avut darul profetic: Maria (Exodul 
15,20), Debora (Judecători 4,4), Ana (1 Samuel 2,1-10), Hulda (2 Cronici 34,22), Ana 
(Luca 2,36), patru fiice ale lui Filip evanghelistul (Fapte 21,8.9), Elisabeta (Luca 1,42-45), 
Maria (Luca 1,46-55).  Domnul le vorbeşte profeţilor prin vise, viziuni, impresii mintale, 
voci audibile sau îngeri (Numeri 12,6; Ezechiel 6,1; Apocalipsa 12,10; 21,9).  Cărţile unor 
profeţi nu sunt incluse în Biblie (1 Cronici 29,29).  Cei mai mulţi profeţi au fost 
persecutaţi sau chiar ucişi (Matei 23,29-32).  
 

 Biblia ne avertizează împotriva profeţilor falşi și ne cere să examinăm duhurile (2 Petru 
2,1; 1 Ioan 4,1; Matei 24,24; 7,15; Fapte 5,38.39; 1 Tesaloniceni 5,19-21) şi ne oferă 
criterii de identificare: profeţii adevăraţi vorbesc în armonie cu Biblia, cu legea lui 
Dumnezeu şi cu soliile altor profeţi (Isaia 8,20; Luca 1,70; 1 Corinteni 14,32), recunosc 
întruparea şi divinitatea lui Hristos (1 Ioan 4,2), mustră păcatele chiar riscându-şi viaţa 
(Ieremia 23,16.17; Matei 14,3.4), prezicerile lor necondiţionale se împlinesc întotdeauna 
(Ieremia 28,9; Deuteronom 18,22; Iona 3,4.10) şi ei pot fi recunoscuţi după roadele lor 
(Matei 7,20).  
 

 Biserica Domnului din timpul sfârşitului are darul profetic (Apocalipsa 12,17; 19,10).  
Ellen G. White, născută în 1827 în Gorham, Maine, U.S.A., a primit darul profetic la 
vârsta de 17 ani şi a avut peste 2000 de viziuni și vise inspirate în mai mult de 70 de ani 
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de activitate.  Cărţile rezultate din cele circa 100.000 de pagini de manuscris realizate de 
dânsa au contribuit la formarea şi dezvoltarea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi 
stau la dispoziţia oricui doreşte să se convingă de autenticitatea darului său profetic.  
Preziceri împlinite în timpul vieţii sale sau după aceea, sfaturi despre sănătate şi alte 
remarcabile îndrumări atestă faptul că Ellen G. White a fost cu adevărat o profetesă a lui 
Dumnezeu pentru timpul sfârşitului, corespunzând tuturor criteriilor arătate aici. 

*  *  *  * 
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TEMA NUMĂRUL 8 
SUPREMUL DAR AL CERULUI                                                                                                                                            

A.  STUDIUL COMPLET  

 Dumnezeu a creat întregul univers, însufleţit şi neînsufleţit, i-a creat pe îngeri, fiinţe 
superioare oamenilor, glorioase în înfăţişare, înţelepciune şi bunătate.  Biblia ne 
vorbeşte despre un anumit ordin de îngeri numiţi heruvimi, slujind Atotputernicului în 
jurul tronului Său.  Într-un raport străvechi, unul dintre heruvimi este descris astfel:                                                                           
 

 „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‚Ajunseseşi la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de 
înţelepciune şi desăvârşit în frumuseţe.  Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai 
acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu 
onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smaragd şi cu aur; timpanele şi flautele erau în 
slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut.  Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile 
întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu şi umblai prin mijlocul 
pietrelor scânteietoare.  Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până 
în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine’” (Ezechiel 28,12-15).                                                                                                                                         
 

 Ca orice altceva, acest heruvim a fost creat de Dumnezeu în mod perfect; el era 
capodopera puterii şi înţelepciunii Sale creatoare, îndeplinind rolul de cinste de a sluji 
înaintea tronului divin.  Totuşi, într-o zi s-a găsit nelegiuirea în el.  Pentru prima dată a 
apărut răul, păcatul, tocmai în locul cel mai neaşteptat, în cer, lângă tronul lui 
Dumnezeu şi în inima acestui heruvim ocrotitor cu aripile întinse.  Iată care a fost 
nelegiuirea lui:                                                                                                                                                                             

„Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor!  Cum ai fost doborât la pământ 
tu, biruitorul neamurilor!  Tu ziceai în inima ta: ‚Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul 
de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării 
dumnezeilor, la capătul miazănoaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.’  
Dar ai fost aruncat în locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului!”  (Isaia 14,12-15)                                                                                                    

 În mintea acestui heruvim, Lucifer, s-a născut gândul de a fi ca Dumnezeu, preluându-I 
prerogativele şi locul în guvernarea universului.  Aceste gânduri semeţe l-au condus la 
revoltă împotriva Atotputernicului, făcând război în cer, aşa cum clar ni se spune în 
Apocalipsa 12,7-9: „Şi în cer s-a făcut un război.  Mihail şi îngerii Lui s-au luptat cu 
balaurul.  Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui şi locul lor nu li s-a 
mai găsit în cer.  Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela 
care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost aruncaţi şi 
îngerii lui.”                                                                                              
 

 A treia parte din îngeri l-au urmat pe Lucifer, balaurul, Satana, în rebeliune, şi au fost 
împreună expulzaţi din cer pe pământ.  Textul ne spune că Satana înşală întreaga lume.  
Vom vedea îndată cum a început înşelarea.  Dumnezeu a creat pământul în şase zile 
literale, în ziua a şasea creându-i pe oameni, Adam şi Eva, după chipul Său.  Dumnezeu   
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i-a pus la încercare, oferindu-le posibilitatea alegerii libere între a-I sluji Lui sau nu, între 
a asculta de El sau de adversar: „Domnul Dumnezeu i-a dat omului porunca aceasta: 
,Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoştinţei 
binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit’” 
(Geneza 2,16.17).     
 

 Deghizat în şarpe, Satana a ispitit-o pe Eva şi prin ea pe Adam, ducându-i la păcat şi 
ruină: „Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul 
Dumnezeu.  El a zis femeii: ‚Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‚Să nu mâncaţi din toţi 
pomii din grădină’?  Femeia a răspuns şarpelui: ‚Putem să mâncăm din rodul tuturor 
pomilor din grădină.  Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: ‚Să 
nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.’  Atunci, şarpele a zis 
femeii: ‚Hotărât, că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi 
se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.’  Femeia a văzut că 
pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva 
mintea.  A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi 
bărbatul a mâncat şi el” (Geneza 3,1-6).                                                                
 

 Consecinţele neascultării de porunca lui Dumnezeu au fost fatale: „De aceea, după cum             
printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat a intrat moartea şi astfel 
moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit . . .” (Romani 
5,12).                                                                                                                                                                   
 

 Neascultarea a adus moartea.  Urmaşii lui Adam şi Eva au fost toţi păcătoşi şi muritori: 
„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3,23).  Există vreo 
speranţă?  Da, există şi ea este exprimată în Romani 6,23: „Fiindcă plata păcatului este 
moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul 
nostru.”  Viaţa veşnică a fost pierdută prin păcat, dar poate fi redobândită în dar prin Domnul 
Isus Hristos.  Aceasta a fost prima făgăduinţă dată oamenilor imediat după căderea în păcat:       

„Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei.  Aceasta îţi va zdrobi 
capul şi tu îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3,15).  Făgăduinţa aceasta prevedea venirea unui 
Mântuitor, așa cum citim în Galateni 4,4: „Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu L-a 
trimis pe Fiul Său, născut din femeie.”                                                                                                                                                                            

 Când Isus S-a născut, în Betleem, în urmă cu două milenii, îngerii au anunţat măreţul eveniment: 
„Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor şi slava Domnului a strălucit împrejurul                                                                                                                                                         
lor.  Ei s-au înfricoşat foarte tare.  Dar îngerul le-a zis: ‚Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, 
care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un 
Mântuitor, care este Hristos, Domnul.  Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc 
înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle’” (Luca 2,9-12).                                                                                                                        
 

 Acel Prunc era Dumnezeu, aşa cum Îl descrie profetul în Isaia 9,6: „Căci un Copil ni s-a născut, un 
Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, 
Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”  Acesta a fost cel mai mare şi mai frumos dar pe care Cerul 
li-L putea oferi oamenilor şi astfel se deschidea taina cea seculară în faţa oamenilor: „Şi, fără 
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îndoială, mare este taina evlaviei. . . .  Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în 
Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost 
înălţat în slavă” (1 Timotei 3,16).                                                                                                        
 

 Planul mântuirii păcătoşilor cuprindea întruparea Fiului lui Dumnezeu: „La început era Cuvântul 
şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.  El era la început cu Dumnezeu. . . .  Şi 
Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr.  Şi noi am privit slava Lui, o 
slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1,1.2.14).  Niciun alt text nu exprimă 
frumuseţea şi importanţa acestui dar al cerului cum o face textul din Ioan 3,16: „Fiindcă atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El 
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” 
 

 Dumnezeul suveran al universului e un Dumnezeu al ordinii: universul e cârmuit de 
legea morală, care este exprimarea caracterului plin de iubire al lui Dumnezeu.  Călcarea 
acestei legi înseamnă moarte, pentru că Dumnezeu nu Se poate dezice promulgând o 
lege pe care apoi o ignoră.  Siguranţa şi fericirea universului depind de ascultarea 
voioasă de această lege morală.  O avem exprimată sub forma Celor Zece Porunci din 
Exodul 20,1-17.   
 

 Păcatul este călcarea legii morale, conform cu 1 Ioan 3,4: „Oricine face păcat face şi 
fărădelege şi păcatul este fărădelege.”  Legea este eternă, aşa cum etern este 
Dumnezeu şi cum eternă trebuie să fie şi fericirea fiinţelor create de Dumnezeu.  Aşa 
cum am citit deja în Romani 6,23, plata păcatului este moartea, ceea ce înseamnă că, ori 
vor muri păcătoşii, fără speranţa de a trăi din nou, ori moare un Înlocuitor, dar nu 
oricine, ci Unul care este egal cu legea.  Aşa a venit Dumnezeu manifestat în trup şi a 
murit în locul păcătoşilor: „Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să 
slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Matei 20,28). 
 

 Moartea Sa în locul păcătoşilor este singurul mijloc de mântuire: „În nimeni altul nu este 
mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim 
mântuiţi” (Fapte 4,12).  
 

 Beneficiile morţii Sale sunt enorme:                                                                                                                    

(01) Dreptatea lui Dumnezeu este confirmată: „Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui 
Dumnezeu, şi cântarea Mielului şi ziceau: ‚Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne 
Dumnezeule, Atotputernice!  Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al 
neamurilor!’”  (Apocalipsa 15,3)                                                                                                                                                       

(02) Perpetuitatea legii este demonstrată şi pretenţiile ei satisfăcute: „Dumnezeu a 
osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său 
într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi” 
(Romani 8,3.4).  
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(03) Păcătoşii primesc iertarea păcatelor: „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui 
iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său” (Efeseni 1,7).                                                                                            

(04) Armonia universală este restabilită: „Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să 
locuiască în El şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în 
ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui” (Coloseni 1,19.20).                                                                                               

(05) Diavolul este demascat, biruit şi nimicit: „Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să 
nimicească lucrările diavolului” (1 Ioan 3,8).  „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi 
sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca prin moarte 
să-l nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul” (Evrei 2,14).                                                                                          

(06) Pământul este smuls din mâinile vrăjmaşului şi redat fiilor şi fiicelor lui Adam: „Şi 
în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: ‚Împărăţia lumii a trecut în mâinile 
Domnului nostru şi ale Hristosului Său’” (Apocalipsa 11,15).  „Ferice de cei blânzi, căci ei 
vor moşteni pământul!”  (Matei 5,5)  

 Mântuirea le este oferită tuturor oamenilor: „Astfel dar, după cum printr-o singură 
greşeală a venit o osândă care i-a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre 
de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa” (Romani 
5,18).   
 

 Totuşi, nimeni nu este forţat să accepte mântuirea, oamenii au libertatea de a primi 
darul lui Dumnezeu sau de a-l respinge, cu consecinţele corespunzătoare: „Iată, Eu stau 
la uşă şi bat.  Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi 
el cu Mine” (Apocalipsa 3,20).    
 

 După moartea Sa pe cruce şi aşezarea trupului Său în mormântul lui Iosif, Mântuitorul a 
înviat şi S-a înălţat la cer, unde mijloceşte pentru păcătoşi: „Căci este un singur 
Dumnezeu şi este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Omul Isus Hristos” (1 
Timotei 2,5).   
 

 Ca Mijlocitor, Hristos este, de asemenea, numit Marele nostru Preot: „Punctul cel mai 
însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S-a aşezat la dreapta 
scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al locului prea sfânt şi al adevăratului 
cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul” (Evrei 8,1.2).  „Astfel, fiindcă avem 
un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să 
rămânem tari în mărturisirea noastră.  Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de 
slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.  
Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să 
găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evrei 4,14-16).    
 

 Termenul „mântuire” este complex, cuprinzând tot ce face Dumnezeu pentru păcătoşi, 
de la trezirea în ei a simţământului păcătoşeniei, până la fericirea eternă în împărăţia 
cerurilor. Mântuirea nu poată fi plătită în bani sau alte valori materiale şi nu poate fi 
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obţinută prin eforturi omeneşti de orice natură; ea este darul lui Dumnezeu oferit 
păcătoşilor: „Şi sunt socotiţi neprihăniţi fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea 
care este în Hristos Isus” (Romani 3,24).   
 

 Sfânta Scriptură vorbeşte despre mântuire la timpul trecut, prezent şi viitor:                                         

(01) Mântuirea la timpul trecut este îndreptăţirea atribuită sau socotită şi înseamnă 
iertare, liberare de vina păcatului: „El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă” (2 
Timotei 1,9).   „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu 
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos” (Romani 5,1).                                                                                                                               

(02) Mântuirea la timpul prezent este îndreptăţirea împărtăşită sau dată, ea este 
numită sfinţire şi înseamnă izbăvire de sub puterea păcatului: „Astfel dar, prea iubiţilor, 
după cum întotdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu 
frică şi cutremur” (Filipeni 2,12).  „Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la 
sfințire” (1 Tesaloniceni 4,7).  „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin” 
(5,23).                                                                           

(03) Mântuirea la timpul viitor este numită proslăvire şi înseamnă izbăvire de prezenţa 
şi consecinţele păcatului, prin schimbarea trupului de la starea muritoare la nemurire: 
„Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit” (Matei 24,13).  „. . . tot aşa Hristos, după 
ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, 
nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă” (Evrei 9,28).  „El va 
schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin 
lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile” (Filipeni 3,21).                                                                                        

 Hristos Mântuitorul este totul pentru păcătoşi, aşa cum Biblia o spune în mod desluşit: 
„Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus.  El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi 
înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare” (1 Corinteni 1,30).  „Pe Cel ce n-a 
cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui 
Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5,21).    

 

 Neprihănirea lui Hristos este comparată în Biblie cu o haină sau mantie cu care sunt 
îmbrăcaţi cei răscumpăraţi prin sângele Lui: „Mă bucur în Domnul şi sufletul Meu este 
plin de veselie în Dumnezeul Meu, căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit 
cu mantaua izbăvirii” (Isaia 61,10).  „Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe.  
Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea 
Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui” (Apocalipsa 3,5).                                                                                                                                               

 

 Lucrarea de mântuire din păcat, în toate aspectele şi laturile ei, este realizată de 
Mântuitorul prin Duhul Sfânt: „Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul” 
(Galateni 5,25).  „Acum dar, nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, 
care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului” (Romani 
8,1).                                                                      
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 Mântuirea de vina trecutului şi înfierea în familia lui Dumnezeu se numesc convertire, 
care este o transferare din împărăţia întunericului şi a puterii lui Satana în împărăţia lui 
Dumnezeu şi a puterii Sale: „El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a 
strămutat în împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui 
iertarea păcatelor” (Coloseni 1,13.14).                                                                                                                                                           

 

 Convertirea nu este urmată de stagnare, ci de o continuă creştere în credinţă, în Hristos:            
„. . . pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui  
Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la 
starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4,12.13).  
Convertirea cuprinde:                                                                                                                                                 

 
(01) Convingerea de păcat, produsă de Duhul lui Dumnezeu: „Si, când va veni El, va 
dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata” (Ioan 16,8).                                                            

 
(02) Pocăinţa, care este o adâncă părere de rău pentru păcatele săvârşite şi o continuă 
ferire de a le mai face (potrivit cu Steps to Christ/Calea către Hristos, pagina 23): 
„,Pocăiţi-vă,’ le-a zis Petru, ‚şi fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos, 
spre iertarea păcatelor voastre, apoi veţi primi darul Sfântului Duh’” (Fapte 2,38).  „În 
adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la 
mântuire” (2 Corinteni 7,10).                                                                                                                                          

 
(03) Sincera mărturisire a păcatelor: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi 
drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1,9).                                                            

 
(04) Rugăciunea pentru iertarea păcatelor: „Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi 
noi iertăm greşiţilor noştri” (Matei 6,12).                                                                                                                                                  

 
(05) Părăsirea păcatelor: „Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le 
mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare” (Proverbe 28,13).  „Să se lase cel rău de 
calea lui şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va 
avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând” (Isaia 55,7).                                                                                

 
(06) Restituire, ori de câte ori aceasta este posibilă: „Dar Zacheu a stătut înaintea 
Domnului şi I-a zis: ‚Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor şi, dacă am 
năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.’  Isus i-a zis: ‚Astăzi a intrat mântuirea 
în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam’” (Luca 19,8.9).                                                                                                                    

 

 Convertirea nu este o realizare omenească, ci este în întregime lucrarea Duhului Sfânt, 
de aceea este numită naştere din nou: „Isus i-a răspuns: ‚Adevărat, adevărat îţi spun că, 
dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în împărăţia lui 
Dumnezeu’” (Ioan 3,5).  Apostazia este reversul convertirii şi reprezintă un pericol  
pentru oricine: „Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după 
ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat” (1 Corinteni 9,27).  
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 Ideea „odată mântuit, pentru totdeauna mântuit” este numai atunci adevărată când 
rămânem în Hristos.  Căderea este posibilă oricând pentru orice ucenic al lui Hristos: 
„Astfel dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă” (1 Corinteni 10,12).  
 

 Persoanele apostaziate se pot întoarce la Dumnezeu: „Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul 
dintre voi de la adevăr şi-l întoarce un altul, să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la 
rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte şi va acoperi o sumedenie de păcate” 
(Iacov 5,19.20).   
 

 Dumnezeu nu respinge niciodată o convertire adevărată, chiar reconvertire: „Tot ce-Mi 
dă Tatăl va ajunge la Mine şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6,37).  
Totuşi, practica jucării cu harul lui Dumnezeu poate duce la împietrirea inimii, la o totală 
lipsă a dorinţei de întoarcere la Dumnezeu, în care caz pocăinţa nu mai are loc: „Căci cei 
ce au fost luminaţi o dată şi au gustat darul ceresc şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt şi 
au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor, şi care totuşi au 
căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi şi aduşi la pocăinţă, fiindcă ei răstignesc din 
nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L dau să fie batjocorit” (Evrei 6,4-6).  
 

 Această împietrire totală este numită de Domnul Isus păcatul împotriva Duhului Sfânt: 
„De aceea, vă spun: orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva 
Duhului Sfânt nu le va fi iertată” (Matei 12,31).   
 

 Termenii „mântuire” şi „viaţă veşnică” nu sunt sinonimi.  După cum vindecarea conduce 
la sănătate, tot aşa, mântuirea conduce la viaţa veşnică.  Numai păcătoşii au nevoie de 
mântuire pentru a ajunge la viaţa veşnică.  Îngerii sfinţi din ceruri au viaţa veşnică fără să 
aibă nevoie de mântuire.  Astfel, este imposibil pentru noi păcătoşii să obţinem viaţa 
veşnică fără mântuire, de aceea, Mântuitorul a zis despre Sine: „Eu sunt calea, adevărul 
şi viaţa.  Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14,6).  
 

 Trebuie să distingem între făgăduinţa vieţii veşnice şi viaţa veşnică însăşi.  Pavel 
vorbeşte despre această nădejde în Tit 1,2: „în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai 
înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă.”  
 

 Mântuitorul a zis în Luca 18,30: „. . . şi să nu primească mult mai mult în veacul acesta 
de acum, iar în veacul viitor, viaţa veşnică.”  Dar El a zis, de asemenea, în Ioan 6,47: 
„Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în Mine are viaţa veşnică.”  Şi apostolul Ioan 
confirmă: „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă 
este în Fiul Său.  Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa” 
(1 Ioan 5,11.12).   
 

 Avem viaţa veşnică acum sau nu o avem?  O avem în formă de nădejde, o avem în inimă.  
Viaţa veşnică începe atunci când Îl acceptăm pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor 
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personal, pe El, care este viaţa, viaţa eternă.  Manifestarea fizică, practică, reală, 
concretă, a vieţii veşnice se produce la revenirea în slavă a Domnului Hristos: „Iată, vă 
spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală 
din ochi, la cea din urmă trâmbiţă.  Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii 
şi noi vom fi schimbaţi” (1 Corinteni 15,51.52).  
 

 Slavă Domnului!  Viaţa veşnică în fapt vine, nemurirea soseşte în curând.  S-o căutăm şi 
s-o acceptăm cu toată râvna! 

B.  REZUMATUL STUDIULUI  
                                                                                                                               

 În Ezechiel 28,12-15 şi Isaia 14,12-15, este descris un heruvim dotat cu excelente 
capacităţi şi privilegii, care a nutrit gândul de a fi ca Dumnezeu, preluându-I 
prerogativele.  Lucifer, numit apoi Diavolul şi Satana, a stârnit un război în cer, dar 
Mihail l-a biruit şi l-a expulzat, pe el şi pe îngerii lui, pe pământ (Apocalipsa 12,7-9).  
Satana i-a amăgit pe primii noştri părinţi să calce porunca lui Dumnezeu, mâncând din 
pomul oprit (Geneza 2,16.17; 3,1-6).  Neascultarea sau căderea în păcat este călcarea 
legii lui Dumnezeu, rezultatul fiind moartea (Romani 5,12; 3,23; 6,23; 1 Ioan 3,4). 
 

 Planul de mântuire prevedea întruparea Fiului lui Dumnezeu, cel mai frumos dar al 
cerului (Geneza 3,15; Galateni 4,4; Luca 2,9-12; Isaia 9,6; 1 Timotei 3,16; Ioan 1,1.2.14; 
3,16).  El a venit să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru cei pierduţi (Matei 
20,28; Fapte 4,12) şi, astfel: (01) dreptatea lui Dumnezeu este confirmată (Apocalipsa 
15,3), (02) pretenţiile legii sunt satisfăcute (Romani 8,3.4), (03) păcătoşii primesc 
iertarea păcatelor (Efeseni 1,7), (04) armonia universală este restabilită (Coloseni 
1,19.20), (05) diavolul este demascat, biruit şi nimicit (1 Ioan 3,8; Evrei 2,14) şi (06) 
pământul este recuperat şi redat oamenilor mântuiţi (Apocalipsa 11,15; Matei 5,5). 
 

 Mântuirea este oferită în dar prin jertfa Domnului Isus (Romani 5,17.18; 3,24; 
Apocalipsa 3,20).  El este unicul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni (1 Timotei 2,5), 
Mare Preot în templul ceresc (Evrei 8,1.2; 4,14-16).  Îndreptăţirea atribuită este 
mântuire de vina păcatului (2 Timotei 1,9; Romani 5,1), îndreptăţirea împărtăşită este 
mântuire de puterea păcatului sau sfinţire (Filipeni 2,12; 1 Tesaloniceni 4,7; 5,23), iar 
mântuirea de prezenţa şi efectele păcatului este numită proslăvire (Matei 24,13; Evrei 
9,28; Filipeni 3,21). 
 

 Hristos este unica sursă a  îndreptăţirii sau neprihănirii (1 Corinteni 1,30; 2 Corinteni 
5,21; Isaia 61,10; Apocalipsa 3,5).  Prin Duhul Sfânt, El ne schimbă firea (Galateni 5,25;  
Romani 8,1), strămutându-ne în împărăţia Sa (Coloseni 1,13.14) şi conducându-ne în 
procesul creşterii spirituale (Efeseni 4,12.13).  Convertirea este întoarcerea la Dumnezeu 
şi constă în: (01) convingere de păcat, produsă de Duhul Sfânt (Ioan 16,8), (02) pocăinţă 
(Fapte 2,38; 2 Corinteni 7,10), (03) sinceră mărturisire a păcatelor (1 Ioan 1,9),               
(04) rugăciune pentru iertarea păcatelor (Matei 6,12), (05) părăsire a păcatelor 
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(Proverbe 28,13; Isaia 55,7) şi (06) restituire, ori de câte ori aceasta este încă posibilă 
(Luca 19,8.9). 
 

 Apostazia, reversul convertirii, este un permanent pericol pentru credincioşi (1 Corinteni 
9,27; 10,12).  Cei apostaziaţi pot fi reconvertiţi (Iacov 5,19.20; Ioan 6,37), dacă nu a avut 
loc împietrirea inimii şi, astfel, imposibilitatea reconvertirii (Evrei 6,4-6), acesta fiind 
păcatul împotriva Duhului Sfânt (Matei 12,31).  Noi avem viaţa veşnică în Hristos (Ioan 
6,47; 1 Ioan 5,11.12), ca făgăduinţă şi ca nădejde (Ioan 14,6; Tit 1,2), dar în fapt ea va fi 
dobândită la revenirea Domnului Isus (Luca 18,30; 1 Corinteni 15,51.52). 

*  *  *  * 
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TEMA NUMĂRUL 9                                                                                                                                                  
O ARCĂ PENTRU TIMPUL SFÂRŞITULUI                                                                                                             

A.  STUDIUL COMPLET 

 Cuvântul „biserică” apare în Biblie numai în Noul Testament.  La singular („biserică”), 
este folosit de 77 de ori, iar la plural („biserici”), de 37 de ori, ceea ce înseamnă un total 
de 114 menţiuni.  Domnul Isus a fost cel dintâi care a vorbit despre biserică, aşa cum 
citim în Matei 16,18: „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi biserica 
Mea şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui.”  Ultima menţiune a termenului acestuia 
Îi aparţine, de asemenea, Mântuitorului: „Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul Meu să vă 
adeverească aceste lucruri pentru biserici” (Apocalipsa 22,16).   
 

 Cuvântul grecesc pentru Petru este petros, o piatră care se rostogoleşte, iar pentru 
piatră, aşa cum l-a folosit Isus mai departe, este petra, o stâncă solidă.  Hristos nu a zidit 
biserica Sa pe Petru, ci pe Sine sau pe mărturisirea lui Petru că Isus este „Hristosul, Fiul 
Dumnezeului celui viu!”  (Matei 16,16)   
 

 Adevărul că Domnul Hristos este temelia bisericii a fost exprimat de apostolul Pavel în 
alte forme în următoarele texte: „Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea 
care a fost pusă şi care este Isus Hristos” (1 Corinteni 3,11).  „El este Capul trupului, al 
bisericii” (Coloseni 1,18).  „El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate 
lucrurile, bisericii” (Efeseni 1,22).  În consecinţă, biserica este trupul Domnului Isus 
Hristos. 
 

 Biblia foloseşte diferite metafore sau modele pentru conceptul de biserică:                                                     

(01) Trup: „Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum toate 
mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi 
Hristos.  Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur 
trup” (1 Corinteni 12,12.13).  „El este Capul trupului, al bisericii” (Coloseni 1,18).                                                                                          

(02) Turmă: „Eu sunt Păstorul cel bun.  Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi. . . .  Mai 
am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc.  Ele vor 
asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi un Păstor” (Ioan 10,1-16, citate sunt aici 
versetele 11 şi 16).  „Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus 
Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi 
sângele Său” (Fapte 20,28).                                                                          

(03) Familie: „Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus 
Hristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ” (Efeseni 3,14.15).                                                           

(04) Mireasă: „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, cum a iubit şi Hristos biserica şi S-a dat pe 
Sine pentru ea” (Efeseni 5,25).  „Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă.  Căci a 
venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, 
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strălucitor şi curat (inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor)” (Apocalipsa 
19,7.8).                                                                                                                                                 

(05) Clădire: „. . . fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul 
unghiului fiind Isus Hristos.  În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un 
templu sfânt în Domnul.  Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui 
Dumnezeu, prin Duhul” (Efeseni 2,20-22).   

 Un dualism multiplu cu privire la biserică poate fi distins:                                                                                   

(01) Biserică adevărată (Apocalipsa 12,1-17).                                                                                                
Biserică falsă (Apocalipsa 17,1-8).                                                                                                                         

(02) Biserică locală: „Spuneţi sănătate şi bisericii care se adună în casa lor” (Romani 
16,5).                                                                                                                                                           
Biserică universală: „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, cum a iubit şi Hristos biserica şi S-a 
dat pe Sine pentru ea” (Efeseni 5,25).                                                                                                                                     

(03) Biserică vizibilă: „Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii” (Matei 18,17).                    
Biserică invizibilă: „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi biserica Mea şi 
porţile locuinţei morţilor nu o vor birui” (Matei 16,18).                                                                                       

(04) Biserică luptătoare: „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, cum a iubit şi Hristos biserica şi 
S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin 
Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau 
altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană” (Efeseni 5,25-27).                                                                                                                                                                   
Biserică biruitoare: „Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă!  Căci a venit nunta 
Mielului; soţia Lui s-a pregătit” (Apocalipsa 19,7).  

 Întemeiată pe Domnul Isus Hristos, biserica primară sau apostolică a crezut şi a 
propovăduit adevărul, aşa cum este descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu: „De aceea, 
mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, 
auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci aşa cum şi este în adevăr, ca 
pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi” (1 Tesaloniceni 2,13).  
 

 Totuşi, chiar şi în timpul vieţii apostolilor, învăţători şi profeţi falşi au început să pună în 
pericol unitatea doctrinară a bisericii: 

- „Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, 
vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă 
tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi 
cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar” (2 Tesaloniceni 2,1.2).  

- „Şi cuvântul lor va roade precum cangrena.  Din numărul acestora sunt Imeneu şi Filet, 
care s-au abătut de la adevăr.  Ei zic că a şi venit învierea şi răstoarnă credinţa unora” (2 
Timotei 2,17.18).  



 
P

ag
e7

7
 

- „În norod s-au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, 
care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare” (2 Petru 2,1).   

- „Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la 
Dumnezeu, căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.  Duhul lui Dumnezeu să-L 
cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este 
de la Dumnezeu şi orice duh care nu-L mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci 
este duhul lui Anticrist, de a cărui venire aţi auzit.  El chiar este în lume acum” (1 Ioan 
4,1-3).   

 Apostolul Pavel i-a avertizat pe prezbiterii adunaţi în Milet în legătură cu învăţătorii falşi, 
care vor periclita siguranţa bisericii: „Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între 
voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care 
vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să-i tragă pe ucenici de partea lor” (Fapte 20,29.30).   
 

 În anul 313 al erei creştine, împăratul roman Constantin cel Mare a recunoscut 
creştinismul drept religie legală şi i-a acordat privilegii guvernamentale.  S-a format 
astfel un cler plătit de stat, iar biserica, în dorinţa de a fi pe placul împăratului şi a 
câştiga lumea păgână la creştinism, a acceptat multe ritualuri, simboluri, sărbători şi 
superstiţii păgâne.  De fapt, nu creştinismul a cucerit păgânismul, ci, din contra, 
păgânismul a invadat biserica.   
 

 În 2 Tesaloniceni 2,3.4, apostolul Pavel zice: „Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, 
căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul 
fărădelegii, fiul pierzării, protivnicul care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte 
Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare.  Aşa că se va aşeza în templul lui 
Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.”  
 

 Acest om al fărădelegii a acumulat putere, biserica devenind lumească, despotică şi 
persecutoare a disidenţilor.  Europa a fost dominată de Roma papală timp de multe 
secole.  Slujitorii credincioşi ai lui Dumnezeu au trecut în ilegalitate, continuând să I se 
închine lui Dumnezeu potrivit cu conştiinţa lor orientată după Scriptură.   
 

 Această amalgamare a învăţăturilor creştine cu păgânismul este numită de Pavel 
„lepădarea de credinţă” sau apostazie şi a avut loc în secolele 4-6 după Hristos.  Biserica 
a dobândit puteri imperiale şi a aruncat lumea în întunericul evului mediu, marcat de 
fărădelegi şi intoleranţă.  Papalitatea a devenit totalitară, persecutându-i pe aşa-numiţii 
eretici şi controlând cârmuirile naţionale.  
 

 Spre mijlocul celui de al doilea mileniu al erei creştine, persoane sincere din rândurile 
puternicei Biserici Romano-Catolice au început să demaşte abuzurile clerului şi să pună 
la îndoială dogme revoltătoare ale bisericii (aşa cum suntem informaţi de Global 
Evangelism, Faith for Today and Hope for Tomorrow/Credință pentru astăzi și nădejde 
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pentru mâine, 2003, lecția 19, “Why So Many Denominations?/De ce atâtea 
denominațiuni?”):                                                                                                                                  

(01) pretenţia papei de a fi locţiitorul lui Hristos pe pământ;                                                                                     
(02) pretenţia de infailibilitate a bisericii şi a capului ei încoronat;                                                                 
(03) eclipsarea lucrării de mijlocire a Marelui Preot Isus Hristos prin preoţia omenească 
şi sacrificiul liturgic;                                                                                                                                                               
(04) natura meritorie a faptelor bune;                                                                                                               
(05) doctrina penitenţei, a indulgenţelor şi a purgatoriului;                                                                                
(06) pretenţia că biserica şi tradiţia ei au o autoritate mai mare decât aceea a Sfintei 
Scripturi.  

 În secolul al 14-lea, John Wycliffe (1320-1384), profesor de teologie la Universitatea din 
Oxford, Anglia, a făcut un apel la reformă în întreaga creştinătate, nu numai în Anglia.  El 
este numit „Luceafărul Reformaţiunii.”  Wycliffe şi urmaşii lui au tradus întreaga Biblie în 
limba engleză, înainte de orice alt traducător.  Scrierile lui i-au influenţat pe alţi 
reformatori, ca, de exemplu, Ioan Hus, Ieronim de Praga, Martin Luther, Ulrich Zwingli, 
Jean Calvin şi mulţi alţii.   
 

 Reformatorii au redactat Biblia în limba poporului şi au răspândit-o în ţările lor.  Două 
mari adevăruri au fost redescoperite şi promovate:                                                                                                     

(01) Sola Scriptura, Biblia şi numai Biblia, ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu şi unica regulă 
de credinţă și practică religioasă.                                                                                                                                                                     

(02) Îndreptăţirea păcătosului prin credinţa în Isus Hristos, adică mântuirea oferită ca 
dar al harului divin acceptat prin credinţă. 

 Reformaţiunea nu a realizat o întoarcere totală la adevărurile biblice şi la spiritualitatea 
bisericii primare, din cel puţin trei motive:                                                                                                                          

(01) O astfel de restaurare cerea mai mult timp decât durata vieţii reformatorilor.                                                    

(02) Nu a existat unitate deplină între reformatori; ei s-au angajat în controverse 
furioase şi noi sisteme dogmatice au fost stabilite, credincioşii fiind excomunicaţi şi 
persecutaţi dacă îndrăzneau să depăşească limitele stabilite de reformatori.                                                                                

(03) Fiecare biserică reformată a îngheţat în starea existentă la moartea reformatorului. 

 În secolele care au urmat Reformaţiunii, noi entităţi bisericeşti s-au născut ca rezultat al 
redescoperirii altor adevăruri biblice, care nu fuseseră acceptate sau chiar distinse de 
către reformatori, ca, de pildă: botezul prin scufundare al persoanelor care înţeleg şi 
cred Scripturile, a doua venire literală şi vizibilă a Domnului Isus Hristos, Sabatul zilei a 
şaptea etc.  Lucrarea Reformaţiunii a fost condusă de Dumnezeu, dar trebuia să 
continue până la acceptarea tuturor învăţăturilor Bibliei aşa cum fuseseră predicate şi 
practicate de către biserica apostolică.   
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 În Daniel 8,13.14, e înregistrată conversaţia dintre două fiinţe cereşti: 

„L-am auzit pe un sfânt vorbind şi un alt sfânt l-a întrebat pe cel ce vorbea: ‚În câtă 
vreme se va împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei necurmate şi despre urâciunea 
pustiirii?  Până când va fi călcat în picioare sfântul locaş şi oştirea?’  Şi el mi-a zis: ‚Până 
vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi, sfântul locaş va fi curăţit!’”  

 Daniel a rămas confuz în legătură cu această vedenie sau viziune şi mai ales în legătură 
cu acele 2300 de seri şi dimineţi sau zile.  Vedenia s-a întrerupt acolo, iar mai târziu, 
când Daniel se ruga, îngerul Gabriel a venit din nou la el ca să-i explice vedenia 
întreruptă:                                                                                                                                                       
 
„Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul şi eu vin să ţi-l vestesc, căci tu eşti prea 
iubit şi scump.  Ia aminte dar la cuvântul acesta şi înţelege vedenia!  Şaptezeci de 
săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până 
la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până 
la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi proorociei şi până la 
ungerea Sfântului sfinţilor.  Să ştii dar şi să înţelegi că, de la darea poruncii pentru zidirea 
din nou a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece şapte 
săptămâni; apoi, timp de şasezeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din 
nou şi anume în vremuri de strâmtorare.  După aceste şasezeci şi două de săptămâni, 
Unsul va fi stârpit şi nu va avea nimic.  Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea 
şi sfântul locaş şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ţine 
până la sfârşit şi împreună cu el şi pustiirile.  El va face un legământ trainic cu mulţi, timp 
de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de 
mâncare şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea 
asupra celui pustiit prăpădul hotărât” (Daniel 9,23-27).  
 

 Vreau să scot în relief părţile esenţiale ale acestui text, în care îngerul Gabriel îi vorbea 
lui Daniel: 2300 de zile urmau să se scurgă, din care 70 de săptămâni, adică 490 de zile, 
hotărâte asupra poporului Israel.  Să ne reamintim faptul că în calculul profetic o zi 
reprezintă un an calendaristic: 

„După cum în patruzeci de zile aţi iscodit ţara, tot aşa, patruzeci de ani veţi purta 
pedeapsa fărădelegilor voastre, adică un an de fiecare zi” (Numeri 14,34).  „După ce vei 
isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă şi poartă nelegiuirea casei lui 
Iuda patruzeci de zile; îţi pun câte o zi pentru fiecare an” (Ezechiel 4,6).   

2300 de seri şi dimineţi înseamnă 2300 de zile profetice, înseamnă 2300 de ani literali; 

70 de săptămâni rezervate pentru poporul Israel înseamnă 70 x 7, adică 490 de zile 
profetice, adică 490 de ani literali; 

490 de ani sunt tăiaţi, rezervaţi, din 2300; dar când încep? 
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 În Daniel 9,25, îngerul Gabriel a zis: „de la darea poruncii pentru zidirea din nou a 
Ierusalimului . . .”. 
 

 Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a distrus complet Ierusalimul în anul 586 înainte 
de Hristos.  Timp de 70 de ani, evreii au fost captivi în Babilon şi Persia.  În anul 457 
înainte de Hristos, împăratul persan Artaxerxe Longimanus a dat un decret pentru 
reconstruirea Ierusalimului, care s-a aplicat în toamna acelui an. 
 

 Astfel, avem punctul de plecare pentru numărătoarea anilor din profeţia în discuţie şi 
putem alcătui o schemă a celor 70 de săptămâni sau 490 de ani: 

                                      69 săpt. = 483 ani                         3½ ani                      3½ ani 

            457 în. Hr.                                   27 d. Hr.                       31 d. Hr.            34 d. Hr. 

               toamna                                       toamna                      primăvara            toamna 

decretul de rezidire        Unsul, botezul lui Isus          crucificarea   primul martin creştin. 

 Din toamna anului 27 până în toamna anului 34, avem şapte ani, o săptămână, a 70-a; 
31 primăvara este exact jumătatea celei de a 70-a săptămâni; atunci Sinedriul L-a 
respins pe Hristos şi L-a crucificat. 
 

 În toamna anului 34, acelaşi Sinedriu a respins creştinismul prezentat de Ştefan şi l-a 
ucis pe acest mesager al creştinismului.  S-au încheiat aceste 70 de săptămâni de timp 
special acordat poporului iudeu. 

Dar cei 2300 de ani?  2300 minus 490 = 1810        34 + 1810 = 1844.  

 Potrivit cu Daniel 8,14, la sfârşitul celor 2300 de ani, adică în 1844, templul urma să fie 
curăţit.  Aceasta era o lucrare de judecată, pe care Hristos a început-o în cer la data 
aceea, aşa cum era ritualul ebraic din sistemul umbră, ziua cea mare de ispăşire, de 
curăţire a sanctuarului, o zi de judecată. 
 

 După ce papalitatea a primit lovitura de moarte în anul 1798, când Napoleon l-a arestat 
pe papa Pius al VI-lea, s-au deschis orizonturi largi pentru evanghelie.  În anul 1804, a 
fost înfiinţată Societatea Biblică Britanică pentru răspândirea Bibliei în Anglia şi în 
străinătate.  După aceea, alte societăţi biblice i-au urmat.  Biblia a fost tradusă, tipărită şi 
răspândită ca niciodată până atunci.   
 

 În primele decenii ale secolului al 19-lea, oameni culţi din Europa, Statele Unite şi alte 
părţi ale lumii au studiat Biblia în mod intens şi au început să înţeleagă unele profeţii din 
Daniel şi Apocalipsa, printre care această profeţie a celor 2300 de ani.  Unii au aşteptat a 
doua venire a lui Hristos în 1844, neînţelegând atunci natura evenimentului numit 
„curăţirea sfântului locaş”.  După aceea, o mişcare religioasă s-a format, care a 
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redescoperit, punct cu punct, toate adevărurile fundamentale ale Scripturii, aşa cum le-a 
avut biserica apostolică.  Această mişcare religioasă a dus Reformaţiunea la bun sfârşit. 
 

 În cartea Apocalipsa, se vorbeşte în mod hotărât de „rămăşiţă”, biserica rămăşiţei, ceea 
ce înseamnă creştinismul curat în ultima perioadă a istoriei lumii.  Această biserică a 
rămăşiţei există în zilele noastre şi e bine să o identificăm pe baza Bibliei.  O vom face 
chiar acum, arătând şase caracteristici ale bisericii rămăşiţei:                                                                                                                              

(01) Este o mişcare profetică, chemată la existenţă la o dată profetică, prin voinţa lui 
Dumnezeu şi nu a oamenilor, Daniel 8,13.14 – la sfârşitul celor 2300 de ani, în 1844.  
Evanghelistul Ioan zice: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele 
Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuţi nu din sânge, nici din voia 
firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1,12.13).                                                                                                                                                               

(02) Este o mişcare religioasă creştină care crede, practică şi propovăduieşte toate 
adevărurile biblice în puritatea lor: „,La lege şi la mărturie!’  Căci, dacă nu vor vorbi aşa, 
nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isaia 8,20).  „Fraţilor, pentru voi am spus 
aceste lucruri, în icoană de vorbire, cu privire la mine şi la Apolo, ca prin noi înşine să 
învăţaţi să nu treceţi peste ‚ce este scris’” (1 Corinteni 4,6).  „Mă mir că treceţi aşa de 
repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie.  Nu doar că 
este o altă evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne 
evanghelia lui Hristos.  Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă 
propovăduiească o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să 
fie anatema!”  (Galateni 1,6-8)                                                                                                                  

(03) Este o mişcare religioasă ai cărei adepţi ţin toate poruncile lui Dumnezeu: „Şi 
balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos” (Apocalipsa 12,17).  „Aici este 
răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apocalipsa 
14,12).                                                       

(04) Este o mişcare hristocentrică: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apocalipsa 14,12).                                                                                        

(05) Este o mişcare condusă prin inspiraţie, având mărturia lui Isus, care este spiritul 
profeţiei sau duhul proorociei: „Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu 
rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos” 
(Apocalipsa 12,17).  “Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui.  Dar el mi-a zis: 
‚Fereşte-te să faci una ca aceasta!  Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, 
care păstrează mărturia lui Isus.  Lui Dumnezeu închină-te!  (Căci mărturia lui Isus este 
duhul proorociei)’” (Apocalipsa 19,10).        

(06) Este o mişcare religioasă care face lucrare misionară pe plan mondial: „Şi am văzut 
un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului, cu o evanghelie veşnică, pentru ca s-o 
vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi 
oricărui norod” (Apocalipsa 14,6-12, citat este versetul 6).  „Evanghelia aceasta a 
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împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 
neamurilor.  Atunci va veni sfârşitul” (Matei 24,14).   

 Singura societate de creştini care îndeplineşte toate aceste condiţii este Biserica 
Adventiştilor de Ziua a Şaptea.  În numele ei sunt cuprinse punctele ei de credinţă 
fundamentale: Sabatul zilei a şaptea a săptămânii, sâmbăta, care a fost binecuvântat şi 
sfinţit de Dumnezeu de la creaţiune, şi cea de a doua venire a lui Isus Hristos în slavă.  
 

 Vă amintiţi cred de potopul care a nimicit omenirea în timpul lui Noe.  Acel om al lui 
Dumnezeu a primit porunca să construiască o arcă, o corabie, în care el şi familia sa, în 
total opt suflete, au scăpat de cataclismul universal.  Poftiţi în această arcă a lui 
Dumnezeu construită acum în timpul sfârşitul, ca să fiţi în siguranţă, ca să scăpaţi de 
cataclismul de foc care va distruge în curând lumea nepocăită.  Fiţi bine veniţi!  

B.  REZUMATUL STUDIULUI  

 Biserica a fost fondată de Hristos (Matei 16,16.18), care este Capul ei (Coloseni 1,18; 
Efeseni 1,22), şi e prezentată ca: (01) trup (1 Corinteni 12,12.13), (02) turmă (Ioan 10,1-
16, în special versetele 11 şi 16; Fapte 20,28), (03) familie (Efeseni 3,14.15), (04) mireasă 
(Efeseni 5,25; Apocalipsa 19,7.8), (05) clădire (Efeseni 2,20-22).  Ea poate fi:                                       
(01) adevărată (Apocalipsa 12,1-17) ori falsă (Apocalipsa 17,1-8), (02) locală (Romani 
16,5) ori universală (Efeseni 5,25), (03) vizibilă (Matei 18,17) ori invizibilă (Matei 16,18),       
(04) luptătoare (Efeseni 5,25-27) ori biruitoare (Apocalipsa 19,7).  
 

 Biserica apostolică a predicat adevărul nealterat (1 Tesaloniceni 2,13), deşi au existat 
învăţători falşi (2 Tesaloniceni 2,1.2; 2 Timotei 2,17.18; 2 Petru 2,1; 1 Ioan 4,1-3; Fapte 
20,29.30).  În anul 313 al erei creştine, Constantin cel Mare a legalizat creştinismul; 
astfel, s-a format un cler plătit de stat şi biserica a adoptat ritualuri, sărbători, simboluri 
şi crezuri păgâne.  Această apostazie a fost prezisă în 2 Tesaloniceni 2,3.4 şi a avut loc în 
secolele 4-6 d. Hr.  Biserica a devenit despotică şi prigonitoare, ceea ce a dat naştere 
obscurantismului evului mediu, marcat de fărădelegi şi intoleranţă.   
 

 Mai târziu, unele dogme ale bisericii au fost puse la îndoială, ca de pildă: pretenţia papei 
de a fi locţiitorul lui Hristos pe pământ, pretenţia de infailibilitate a bisericii şi a capului 
ei încoronat, eclipsarea lucrării de mijlocire a lui Hristos prin preoţia omenească şi 
sacrificiul liturgic, natura meritorie a faptelor bune, doctrina penitenţei, a indulgenţelor 
şi a purgatoriului, pretenţia că biserica şi tradiţia ei sunt mai pe sus de Biblie.  Începând 
cu secolul al 14-lea, Dumnezeu a folosit reformatori pentru restaurarea adevărului, 
printre care John Wycliffe, Ioan Hus, Ieronim de Praga, Martin Luther, Ulrich Zwingli, 
Jean Calvin etc.  Două mari adevăruri au fost redescoperite şi promovate: (01) sola 
Scriptura, Biblia şi numai Biblia drept unica regulă de credinţă și practică religioasă şi 
(02) îndreptăţirea păcătosului prin credinţa în Hristos, adică mântuirea oferită ca dar al 
harului divin acceptat prin credinţă.   
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 Reformaţiunea a stagnat, de aceea noi entităţi bisericeşti s-au format ca rezultat al 
redescoperirii altor adevăruri biblice, culminând cu biserica adevărată a zilelor din urmă 
sau biserica rămăşiţei, uşor de identificat, deoarece are următoarele caracteristici :     
(01) este creată de Dumnezeu la o dată profetică, 1844 (Daniel 8,13.14; 9,23-27; Ioan 
1,12.13), (02) crede, practică şi predică toate adevărurile biblice în puritatea lor (Isaia 
8,20; 1 Corinteni 4,6; Galateni 1,6-8), (03) adepţii ei ţin toate poruncile lui Dumnezeu 
(Apocalipsa 12,17; 14,12), (04) este o mişcare hristocentrică (Apocalipsa 14,12), (05) are 
mărturia lui Isus, care este duhul proorociei (Apocalipsa 12,17; 19,10) şi (06) vesteşte 
adevărul divin în toată lumea (Apocalipsa 14,6-12; Matei 24,14).  Singura biserică ce 
corespunde tuturor acestor criterii este Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.  Numele ei 
exprimă două adevăruri fundamentale ale Sfintelor Scripturi: revenirea lui Hristos şi 
Sabatul zilei a şaptea.  Aceasta este corabia de salvare din cataclismul universal care îi va 
nimici pe păcătoşii neconvertiţi. 

*  *  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
P

ag
e8

4
 

TEMA NUMĂRUL 10                                                                                                                       
ECUMENISMUL SFINTEI SCRIPTURI                                                                                                                  

A.  STUDIUL COMPLET   

 Termenul grecesc oikoumene înseamnă lume, pământ locuit, omenire şi este folosit în 
Noul Testament în 15 texte: în 4 din ele, el înseamnă pământ, iar în toate celelalte 11, 
înţelesul este de lume, omenire, rasa umană.   
 

 Termenul internaţional ecumenism sau mişcare ecumenică înseamnă strădania 
diferitelor biserici de a face front comun, dacă nu chiar să înfăptuiască o unificare totală.  
 

 Avem vreo problemă cu unitatea creştină?  Absolut deloc.  Dacă toţi cei peste două 
miliarde de indivizi care se consideră creştini ar deveni un singur corp în Hristos, ce ar fi 
rău în aceasta?  Mântuitorul S-a rugat pentru unitatea urmaşilor Săi: „Şi Mă rog nu 
numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.  Mă rog ca toţi să 
fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea 
să creadă că Tu M-ai trimis.  Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie 
una, cum şi Noi suntem una; Eu în ei şi Tu în Mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârşit 
una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 
17,20-23).   
 

 De altfel, când S-a înălţat la cer, Domnul Isus Hristos a lăsat pe pământ o singură 
biserică; acum sunt aproape imposibil de numărat.  Unificarea tuturor acestor biserici ar 
fi ceva formidabil!  Adventiştii de ziua a şaptea nu sunt nicidecum împotriva unităţii 
creştine.  Noi ne rugăm pentru ea, pentru că Domnul nostru Isus Hristos S-a rugat aşa.  
Însă . . . să citim puţin istoria.   
 

 După moartea apostolilor, potrivit cu prezicerile lor inspirate de Duhul lui Dumnezeu, 
lupi răpitori s-au vârât printre credincioşi, punând în pericol integritatea doctrinară şi 
spirituală a turmei lui Hristos.  Iată ce a spus apostolul Pavel în Fapte 20,29.30: „Ştiu 
bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma, şi 
se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe 
ucenici de partea lor.”  
 

 În secolele următoare, s-a produs marea apostazie, creştinismul amestecându-se cu 
păgânismul, iar slujitorii credincioşi ai lui Dumnezeu au fost persecutaţi şi au trecut în 
ilegalitate.  Această apostazie a fost menţionată de Pavel, sub expresia „lepădarea de 
credinţă”, în 2 Tesaloniceni 2,2, ultima parte, 3 și 4: „. . . ca şi cum ziua Domnului ar fi şi 
venit chiar.  Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi 
venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, 
potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte ,Dumnezeu’ sau de ce este 
vrednic de închinare.  Aşa că se va aşeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept 
Dumnezeu.”  
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 În urmă cu câteva secole, a avut loc Reformaţiunea.  Preoţi şi călugări catolici devotaţi 
au încercat să facă o reformă în biserică.  John Wycliffe (1320-1384), Jean Hus (1369-
1415), Ieronim de Praga (1370-1416), Martin Luther (1483-1546), Ulrich Zwingli (1484-
1531), Jean Calvin (1509-1564) sunt nume de reformatori.  Eforturile lor au dus la 
formarea diferitelor biserici evanghelice.  În anul 1529, în Speier, Germania, prinţii 
creştini care au acceptat Reformaţiunea au protestat împotriva intoleranţei religioase, 
pentru libertate de conştiinţă, pentru dreptul de a citi Biblia şi a o predica.  De acolo vine 
numele de protestantism. 
 

 Aşa cum am arătat deja, Fondatorul creştinismului, Domnul nostru Isus Hristos, a lăsat în 
urmă o singură biserică, întemeiată pe Sine Însuşi şi corespunzând idealului descris în 
Efeseni 4,4-6: „Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o 
singură nădejde a chemării voastre.  Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur 
botez.  Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai pe sus de toţi, care 
lucrează prin toţi şi care este în toţi.”  
 

 Astăzi există nenumărate entităţi religioase care poartă numele lui Hristos, toate 
pretinzând puritate de credinţă şi monopolul adevărului şi al chemării divine.  Două serii 
de motive se pot distinge, care explică diversitatea acestor formaţiuni religioase:                                                                                   

(01) motive negative – schisme bazate pe răstălmăciri ale Scripturilor, scandaluri 
financiare, ambiţii personale sau de grup, controverse de orice natură;                                                                                 

(02) motive pozitive - separări necesare, ca o măsură împotriva apostaziei majorităţii şi a 
tratamentului brutal aplicat membrilor care protestează.   

 Deci, protestantismul s-a născut ca protest împotriva intoleranţei religioase şi a 
rătăcirilor doctrinare, numele provenind de la Protestul din Speier, din 1529.  Care este 
situaţia astăzi?  Protestanţii sunt obosiţi de protestat şi fac tot ce pot ca să se întoarcă la 
locul de origine.  Toate aceste biserici protestante au derivat, în mod direct sau indirect, 
din Biserica Romano-Catolică şi împărtăşesc multe dintre doctrinele ei, întâi şi-ntâi 
adorarea primei zile a săptămânii. 
 

 John A. O’Brien, un teolog romano-catolic, în cartea sa The Faith of Millions (1974, 
paginile 400 şi 401, citată în Adventiştii de Ziua a Şaptea Cred, 1988, pagina 262),  a 
ajuns la următoarea concluzie corectă: „Întrucât sâmbăta şi nu duminica este 
menţionată în Biblie, nu este oare ciudat faptul că necatolicii, care pretind că îşi iau 
religia direct din Biblie şi nu de la biserică, ţin duminica în loc de sâmbătă?  Da,           
într-adevăr, aceasta este inconsecvenţă.”  Obiceiul de a ţine duminica, a zis el, „se 
bazează pe autoritatea Bisericii Catolice şi nu pe vreun explicit text din Biblie.  Această 
observare rămâne ca o amintire despre Biserica Mamă, din care s-au desprins sectele 
necatolice – ca un băiat fugind de acasă, dar păstrând încă în buzunar o fotografie a 
mamei lui sau o şuviţă din părul ei.”   
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 Gândiţi-vă la cuvintele acestui autor şi apoi la textul din Apocalipsa 17,5: „Pe frunte 
purta scris un nume, o taină: Babilonul cel mare, mama desfrânatelor şi a spurcăciunilor 
pământului.”  Biserica mamă – mama . . . .  Fiind mamă, ea are fiice, toate aceste biserici 
care s-au desprins din ea.   
 

 A existat o strădanie continuă, mai ales în secolul al 20-lea, de a restabili unitatea 
creştinismului; această strădanie este numită mişcarea ecumenică sau ecumenism.  Nu 
este idealul pentru care S-a rugat Domnul Isus Hristos în Ioan, capitolul 17, ci, într-o 
anumită măsură, o mişcare politico-religioasă, în care sunt angrenate diferite biserici.  În 
timp ce adevărata unitate creştină trebuie să se producă în jurul lui Hristos şi al 
adevărului Său, eforturile ecumenice sunt negocieri pentru găsirea unui teren comun, 
prin ignorarea diferenţelor şi nu prin eliminarea erorilor. 
 

 Consiliul Mondial al Bisericilor este organizaţia care reuneşte numeroase biserici 
protestante, biserica anglicană şi bisericile ortodoxe (Mic Dicţionar Enciclopedic, 
Bucureşti, 1972, pagina 319).  Acest Consiliu a fost înfiinţat în 1948, pentru a înlesni 
cooperarea şi efectuarea de studii între bisericile constituante.  Consiliul Mondial al 
Bisericilor nu a apărut într-un vid, ci au existat mai înainte alte organizaţii urmărind 
unirea bisericilor: Consiliul Misionar Internaţional, fondat în 1921, Mişcarea pentru Viaţă 
şi Lucrare, fondată în 1925, şi Mişcarea pentru Credinţă şi Ordine, fondată în 1927.   
 

 Activităţile Consiliului Mondial al Bisericilor sunt urmărite de Biserica Romano-Catolică 
cu un deosebit interes.  Sediul acestui Consiliu este la Geneva (vezi New Webster’s 
Dictionary and Thesaurus of the English Language, Danbury, CT, 1993, pagina 1133).   
 

 Între 1962 şi 1965, a fost ţinut la Roma Conciliul Vatican II, care s-a ocupat cu reforma 
liturgică şi cu unitatea creştină.  Catolicii au făcut, într-adevăr, schimbări pentru a se 
apropia de protestanţi.  Amintesc două dintre ele:                                                                                                                                              

(01) înlocuirea limbii latine cu limba naţională în serviciul liturgic;                                                                 

(02) promovarea citirii Bibliei de către credincioşii laici.   

 Iar protestanţii?  Ei s-au mişcat mult mai mult.  Să vă dau un exemplu: pastorul Bisericii 
Luterane „Păstorul Munţilor” din Lakeside, Arizona, U.S.A., a ţinut un serviciu bisericesc 
obişnuit pe data de 6 septembrie 1998.  Am asistat împreună cu soţia şi am păstrat 
buletinul, adică programul scris.  Citez o afirmaţie a pastorului respectiv, din cadrul 
conversaţiei liturgice cu enoriaşii: „Şi acum, ca pastor chemat şi hirotonisit al 
evangheliei, eu vă iert toate păcatele.”  Dacă Luther ar fi fost în viaţă şi prezent acolo, ar 
fi murit pe loc, deoarece pretenţia unor fiinţe omeneşti de a ierta păcatele altora a fost 
unul dintre punctele de controversă cu catolicii.  
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 În anul 1526, împăratul german Carol al V-lea a emis un decret prin care limita 
răspândirea protestantismului.  După trei ani, în 1529, aşa cum am văzut, prinţii care 
acceptaseră reforma au protestat împotriva intoleranţei religioase, aşa-numitul Protest 
din Speier.  După numai un an, în 1530, împăratul a convocat Dieta din Augsburg pentru 
a clarifica lucrurile şi a opri Reforma.  Prinţii reformaţi au susţinut în faţa Dietei o 
declaraţie pe bază de texte biblice, numită Confesiunea din Augsburg, care este clasica 
mărturisire de credinţă protestantă, redactată de Luther, Melanchton şi alţii, cărora nu li 
s-a permis să ia parte.  Împăratul, deşi se opunea cu dârzenie Reformei, a fost 
impresionat de mărturisirea de credinţă protestantă.  Un episcop catolic a zis după 
aceea: „Tot ce au zis luteranii este adevărat, nu putem nega.”  Doctorul Eck a fost 
întrebat: „Poţi combate această mărturisire de credinţă prezentată de elector şi de 
aliaţii lui?”  Răspunsul lui a fost: „Cu scrierile apostolilor şi ale proorocilor, nu, dar cu 
cele ale părinţilor bisericeşti şi ale sinoadelor, da.” 
 

 După aproape cinci secole, adică în ziua de 31 octombrie 1999, a avut loc în acelaşi oraş, 
Augsburg, o întrunire comună a Bisericii Luterane şi a Bisericii Romano-Catolice, la care 
s-a adoptat un document numit Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre 
(Declaraţie Comună cu privire la Doctrina despre Îndreptăţire).  Prin semnarea acelui 
document, practic Reformaţiunea a fost anulată.  „Der Glaubenstreit is beendet” 
(`Controversa credinţei este încheiată”) este concluzia la care s-a ajuns în urma acelei 
şocante înţelegeri.   
 

 Care este poziţia Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea faţă de mişcarea ecumenică?  Nu 
aparţinem acolo, dar trimitem un observator, care timp de mulţi ani a fost B. B. Beach.   
 

 Care sunt relaţiile noastre cu alte confesiuni?  Ne străduim să cultivăm relaţii cât mai 
bune, dar nu tindem spre amalgamare.  Ar fi o realizare formidabilă, aşa cum deja am 
spus, dacă toţi locuitorii planetei noastre care spun că sunt creştini ar ajunge una în 
Hristos pe temeiul Cuvântului Său.  Dacă nu, atunci trebuie să dăm atenţie sporită 
textului din Apocalipsa 14,4, unde se spune despre 144.000 de indivizi mântuiţi că „ei nu 
s-au întinat cu femei, căci sunt verguri”, ceea ce înseamnă că ei nu s-au contaminat cu 
doctrine nebiblice de dragul bunelor relaţii.  Dat fiind faptul că celelalte organizaţii 
bisericeşti caută o unire care este mai mult politică decât împlinirea rugăciunii Domnului 
Isus ca urmaşii Lui să fie una, mai degrabă o revenire la biserica medievală apostaziată 
de unde au plecat, decât o căutare a adevărului şi a sfinţeniei, noi nu putem spune decât 
nu, noi nu putem adera la o astfel de strădanie.  De acord cu unitatea creştină, dar 
creştină să fie, bazată în întregime pe Biblie. 
 

 Apocalipsa capitolul 13 întrevede o dublă orientare ecumenică, o polarizare a întregii 
lumi:     

(01) marea majoritate, cei care primesc semnul fiarei şi se închină ei şi chipului ei;                                      
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(02) o minoritate, cei ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii Mielului, refuzând să facă 
lucrul acesta. 

 Grupul majoritar va persecuta minoritatea, care refuză să supună conştiinţa lor la 
decrete omeneşti şi preferă să I se închine în continuare numai adevăratului Dumnezeu-
Creator.   
 

 Majoritate şi minoritate!  Nu uitaţi că adevărul nu a fost întotdeauna de partea 
majorităţii.  Pe vremea lui Galileo, puţini oameni credeau că pământul este rotund, dar 
ei aveau dreptate şi toţi ceilalţi greşeau. Bine a zis cineva: „Cine caută adevărul să nu 
numere adepţii.”  
 

 Hristos a fost foarte ferm în dezaprobarea tradiţilor care se opun Sfintei Scripturi: „Aţi 
desfiinţat astfel Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre.  Făţarnicilor, bine a 
proorocit Isaia despre voi, când a zis: ‚Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă 
cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.  Degeaba Mă cinstesc ei, 
învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti’” (Matei 15,6-9).   
 

 Mântuitorul a tratat tema majorităţii şi a minorităţii în Matei 7,13.14: „Intraţi pe poarta 
cea strâmtă.  Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei 
ce intră pe ea.  Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini 
sunt cei ce o află.” 
 

 Prin urmare, există mişcarea ecumenică politică şi există Mişcarea Adventistă de Ziua a 
Şaptea.  Mişcarea sau Biserica Adventistă este ea însăşi un ecumenism, ecumenismul 
biblic, acceptabil, care îi adună pe oameni sub stindardul Prinţului Emanuel.  Toţi 
indivizii sinceri răspândiţi în Biserica Romano-Catolică şi în fiicele ei vor auzi şi vor urma 
apelul din Apocalipsa 18,4: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la 
păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!” 

Acest exod final este poruncit de Dumnezeu.   

 Vom cita alte două texte, ambele din Evanghelia după Ioan.  Primul este în capitolul 
11,49-52: „Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: ‚Voi nu ştiţi 
nimic; oare nu vă gândiţi că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod şi 
să nu piară tot neamul?’  Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci, fiindcă era mare preot 
în anul acela, a proorocit că Isus avea să moară pentru neam.  Şi nu numai pentru 
neamul acela, ci şi ca să-i adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi.”  
Al doilea text îl găsim în capitolul 10,16: „Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul 
acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc.  Ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi 
un Păstor.”  Alte oi, da, dar nu alte staule.   
 

 Ecumenismul adventist este bazat pe textul din Apocalipsa 14,6-12, numit întreita solie 
îngerească, din care citez versetul 6: „Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul 
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cerului, cu o evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui 
neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.”  
 

 Evanghelia este vestită tuturor locuitorilor pământului, pentru ca toţi cei ce răspund 
pozitiv să alcătuiască o singură turmă, sub comanda Prinţului Emanuel: aceasta este 
ceea ce numesc „ecumenismul Sfintei Scripturi”.   

B.  REZUMATUL STUDIULUI 

 Termenul grecesc oikoumene înseamnă lume, pământ locuit, omenire, apărând în 15 
texte ale Noului Testament.  Ecumenismul este încercarea de unire a bisericilor.  Ar fi 
minunat dacă toţi cei ce se consideră creştini ar deveni una în Hristos, aşa cum S-a rugat 
El în Ioan 17,20-23.  El a fondat o singură biserică, iar acum există numeroase entităţi 
religioase care poartă numele Său.  Două serii de motive explică această colosală 
diversitate: (01) motive negative – schisme bazate pe răstălmăciri ale Scripturilor, 
scandaluri financiare, ambiţii personale sau de grup, controverse de orice natură;        
(02) motive pozitive – separări necesare ca măsură de protecţie împotriva apostaziei 
majorităţii şi a tratamentului brutal aplicat nonconformiştilor.  
 

 Numeroşi învăţători falşi s-au strecurat în biserică chiar în timpul apostolilor (Fapte 
20,29.30); în secolele următoare, s-a produs marea apostazie prezisă în 2 Tesaloniceni 
2,2-4, creştinismul fiind invadat de păgânism, iar slujitorii credincioşi ai lui Dumnezeu 
fiind persecutaţi.  În urmă cu câteva secole, a avut loc Reformaţiunea.  Preoţi şi călugări 
catolici sinceri au încercat să producă o reformă a bisericii, dar opoziţia Bisericii Catolice 
faţă de adevăr a cauzat constituirea treptată a diferitelor biserici protestante, numite 
aşa după Protestul din Speier, în 1529, al prinţilor germani reformaţi, împotriva 
intoleranţei religioase.  Aceste biserici nu au continuat Reformaţiunea, ci, în timpuri mai 
noi, au arătat un interes sporit pentru apropierea de „biserica mamă” (vezi Apocalipsa 
17,5), de unde au plecat.   
 

 Consiliul Mondial al Bisericilor, fondat în 1948, cu sediul la Geneva, este organizaţia care 
reuneşte numeroase biserici protestante, biserica anglicană şi bisericile ortodoxe, în 
aspiraţia lor ecumenică.  Între 1962 şi 1965, s-a ţinut la Roma Conciliul Vatican II, care    
s-a ocupat cu reforma liturgică şi cu unitatea creştină, operând unele schimbări, precum: 
(01) înlocuirea limbii latine cu limba naţională în serviciul liturgic; (02) promovarea citirii 
Bibliei de către credincioşii laici.  Eforturile ecumenice sunt negocieri pentru găsirea unui 
teren comun, prin ignorarea diferenţelor şi nu prin eliminarea erorilor.  În ziua de 31 
octombrie 1999, a avut loc în oraşul german Augsburg o întrunire a Bisericii Luterane şi a 
Bisericii Romano-Catolice, la care s-a adoptat un document, „Declaraţia comună cu 
privire la doctrina despre îndreptăţire”, prin care, practic, Reformaţiunea a fost anulată, 
în acelaşi oraş unde în 1530 prinţii reformaţi au susţinut în faţa Dietei Confesiunea din 
Augsburg, care este clasica mărturisire de credinţă protestantă.   
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 Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea nu poate adera la acest efort ecumenic, el nefiind  
idealul unităţii de credinţă în jurul lui Hristos şi al adevărului, aşa cum este descris în 
Efeseni 4,4-6.  Potrivit cu Apocalipsa 14,4, poporul lui Dumnezeu nu trebuie să se 
întineze cu doctrine păgâne, ci să rămână loial adevărului divin.  Biserica Adventistă de 
Ziua a Şaptea este ea însăşi ecumenismul ideal, integrându-i în rândurile ei pe toţi cei ce 
acceptă apelul divin din Apocalipsa 18,4, de a ieşi din Babilon şi a forma o singură turmă 
condusă de Păstorul cel Bun (Apocalipsa 14,6-12; Ioan 11,49-52; 10,16; Matei 7,13.14). 

*  *  *  * 
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TEMA NUMĂRUL 11 
UN NOU ÎNCEPUT                                                                                                                                                                 

A.  STUDIUL COMPLET 

 Sfânta Scriptură ne învaţă că Dumnezeu este fără început şi fără sfârşit; El a existat 
întotdeauna şi va exista în veci:  

- „Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam.  Înainte ca să se fi 
născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu 
eşti Dumnezeu!”  (Psalmul 90,1.2) 

- „Eu zic: ‚Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, Tu, ai cărui ani ţin veşnic!’  
Tu ai întemeiat în vechime pământul şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.  Ele vor pieri, 
dar Tu vei rămâne, toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veşmânt şi se 
vor schimba.  Dar Tu rămâi acelaşi şi anii Tăi nu se vor sfârşi” (Psalmul 102,24-27).   

- „Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci” (Evrei 13,8).  „,Eu sunt Alfa şi Omega, 
Începutul şi Sfârşitul’, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel 
Atotputernic” (Apocalipsa 1,8).   

 Toate lucrurile au fost create de Dumnezeu, adică de Sfânta Treime: 

- „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu.  El 
era la început cu Dumnezeu.  Toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost 
făcut n-a fost făcut fără El” (Ioan 1,1-3).   

- „Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile.  A Lui să fie slava în veci!  Amin!”  
(Romani 11,36) 

- „Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele 
văzute şi cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri.  
Toate au fost făcute prin El şi pentru El.  El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se 
ţin prin El” (Coloseni 1,16.17).  

- „. . . la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor 
lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile” (Evrei 1,2).   

- „Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci 
Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”  (Apocalipsa 
4,11)  

 Fiind Creatorul tuturor lucrurilor, Dumnezeu este, în consecinţă, proprietarul lor: 

- „Iată, ale Domnului, Dumnezeului tău, sunt cerurile şi cerurile cerurilor, pământul şi tot 
ce cuprinde el” (Deuteronom 10,14).   
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- „Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc” (Psalmul 
24,1).  

- „Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.  Eu 
cunosc toate păsările de pe munţi şi tot ce se mişcă pe câmp este al Meu.  Dacă Mi-ar fi 
foame, nu ţi-aş spune ţie, căci a Mea este lumea şi tot ce cuprinde ea” (Psalmul 50,10-
12).  

- „,Al Meu este argintul şi al Meu este aurul’, zice Domnul oştirilor” (Hagai 2,8).  

- „Căci cine te face deosebit?  Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit?  Şi dacă l-ai primit, de 
ce te lauzi, ca şi cum nu l-ai fi primit?”  (1 Corinteni 4,7)  

 Toate fiinţele omeneşti Îi aparţin lui Dumnezeu, atât prin creaţiune cât şi prin 
răscumpărare, aceasta din urmă fiind la dispoziţia tuturor prin moartea Fiului lui 
Dumnezeu:  

- „N-avem toţi un singur Tată?  Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu?”  (Maleahi 2,10)  

- „Nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care     
L-aţi primit de la Dumnezeu?  Și că voi nu sunteţi ai voştri?  Căci aţi fost cumpăraţi cu un 
preţ.  Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui 
Dumnezeu” (1 Corinteni 6,19.20).  

 Nimic nu ne aparţine în sensul absolut al cuvântului, noi suntem numai administratori ai 
bunurilor pe care ni le-a încredinţat Dumnezeu: 

„Iată cum trebuie să fim priviţi noi: ca nişte slujitori ai lui Hristos şi ca nişte ispravnici ai 
tainelor lui Dumnezeu.  Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit 
credincios în lucrul încredinţat lui” (1 Corinteni 4,1.2).  „Ca nişte buni ispravnici ai harului 
felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit” 
(1 Petru 4,10).   

 La revenirea Sa în slavă, Hristos ne va cere socoteală de toate darurile pe care le-am 
primit de la El, aşa cum învăţăm din parabola talanţilor, prezentată în Matei 25,14-30: 3 
servi au primit talanţi ca să-i folosească în comerţ şi anume, unul a primit 5 talanţi şi a 
câştigat cu ei alţi 5, altul a primit 2 talanţi şi a câştigat cu ei alţi 2, iar un al treilea serv a 
primit un talant şi a refuzat să-l folosească.  La întoarcere, stăpânul le-a făcut revizia; el 
i-a lăudat şi i-a răsplătit pe primii doi, dar l-a pedepsit sever pe al treilea.  Morala: 
Dumnezeu ne-a încredinţat talanţi, ceea ce înseamnă capacităţi şi daruri pe care trebuie 
să le folosim în servicii creştine pentru binele semenilor şi pentru gloria lui Dumnezeu. 
 

 Din Matei 25,31-46, învăţăm că Hristos îi va răsplăti cu viaţa veşnică pe cei ce au făcut 
bine celor nevoiaşi, dar îi va nimici pentru totdeauna pe cei ce nu au procedat aşa.  La fel 
şi din Luca 12,47.48: „Robul acela care a ştiut voia stăpânului său şi nu s-a pregătit deloc 
şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.  Dar cine n-a ştiut-o şi a făcut 
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lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puţine lovituri.  Cui i s-a dat mult i se va cere 
mult şi cui i s-a încredinţat mult i se va cere mai mult.”  
 

 Vom explora în continuare unii dintre talanţii principali cu care Dumnezeu i-a înzestrat 
pe absolut toţi oamenii.   

Timpul 

 Eclesiastul 3,1-8: toate lucrurile îşi au vremea lor.  Timpul este un talant, o valoare. 

 În Geneza 1,14-19, ni se spune că Dumnezeu a creat aştrii, pentru marcarea unităţilor de 
timp; citat este aici versetul 14: „Dumnezeu a zis: ‚Să fie nişte luminători în întinderea 
cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremile, zilele 
şi anii.’”                                                                                        

 

 Orice lucru creat, însufleţit sau neînsufleţit, există şi funcţionează în spaţiu şi în timp, 
potrivit cu aranjamentele înţelepte ale lui Dumnezeu: „Soarta mea este în mâna Ta” 
(Psalmul 31,15: în ebraică: „timpurile mele sunt în mâna Ta”).  „El a făcut ca toţi 
oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat 
anumite vremi şi a pus anumite hotare locuinţei lor” (Fapte 17,26).                                   

 

 Dumnezeu a instituit Sabatul zilei a şaptea la creaţiune.  El cere ca oamenii să respecte 
programul Său, lucrând şase zile, zilele numite în Biblie 1-6, şi să se odihnească în ziua a 
şaptea, care a fost sfinţită şi binecuvântată la creaţiune:                                                                                       

 
- „În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse şi în ziua a şaptea S-a 
odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.  Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi 
a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o 
făcuse” (Geneza 2,2.3).                                                                                                                                                                    

 
- „Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.  Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul 
tău.  Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău; să nu 
faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici 
vita ta, nici străinul care este în casa ta.  Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, 
pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit; de aceea a 
binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o” (Exodul 20,8-11).                                                                                                                                              

 
- „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‚Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, 
căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri un semn, după care se va cunoaşte că 
Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc. . . .  Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn 
veşnic, căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a 
odihnit şi a răsuflat’” (Exodul 31,13.17).                                                                                                                                                            
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 Ţinerea Sabatului nu îi scuteşte pe oameni de orice răspundere în legătură cu zilele de 
lucru, din contra, ei sunt răspunzători pentru modul cum folosesc fiecare unitate de 
timp.  De altfel, chiar porunca a patra, porunca odihnei zilei a şaptea, zice în Exodul 20,9: 
„Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.”   
 

 Alte texte reliefează importanţa muncii, deci a folosirii timpului în mod responsabil:       
„Du-te la furnică, leneşule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te” 
(Proverbe 6,6).  „Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta” (Eclesiastul 
9,10).  „Luaţi seama, deci, să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca 
nişte înţelepţi.  Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele” (Efeseni 5,15.16).   
 

 Timpul este extrem de important în viaţa noastră aici pe pământ; îl putem folosi pentru 
slava lui Dumnezeu şi pentru binecuvântarea semenilor noştri sau îl putem irosi, urmând 
să plătim un preţ mare în ziua judecăţii: „. . . câtă vreme se zice ‚astăzi, dacă auziţi glasul 
Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii’” (Evrei 3,15).  „Să luăm dar bine seama 
ca, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi 
să nu se pomenească venit prea târziu” (Evrei 4,1).  „Ca unii care lucrăm împreună cu 
Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu.  Căci 
El zice: ‚La vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat.’  Iată că acum 
este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii” (2 Corinteni 6,1.2).  
 

 Astăzi şi acum.  Să folosim cu seriozitate prezentul; trecutul nu mai poate fi chemat 
înapoi, iar viitorul nu ne aparţine.   
 

 Scurtimea timpului rămas până la cea de a doua venire a Mântuitorului sporeşte 
valoarea fiecărei zile şi ore de care dispunem.  De aceea, orice forme de omorâre a 
timpului trebuie să fie eliminate, orice practici, distracţii, preocupări nefolositoare, ca să 
nu mai vorbim de lucrurile vătămătoare, imorale, frivole, care nu ne pregătesc pentru 
cer, ci pentru focul din ziua de apoi.  Vizate sunt muzica, lectura, orice tip de activitate.  
 

 Speranţa creştină ţine loc şi de solemn avertisment: „Încă puţină, foarte puţină vreme, şi 
Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi” (Evrei 10,37).  Până şi activităţile şi satisfacţiile 
nevinovate în sine, dar în mod inutil consumatoare de timp, ar fi bine să fie evitate, aşa 
cum a zis omul lui Dumnezeu în Neemia 6,3: „Le-am trimis soli cu următorul răspuns: 
‚Am o mare lucrare de făcut şi nu pot să mă cobor; cât timp l-aş lăsa ca să vin la voi, 
lucrul ar înceta.’”  

Bunurile materiale 

 Aşa cum am văzut, tot ce avem noi Îi aparţine de drept lui Dumnezeu, deşi, practic, fiind 
nemărginit şi atotputernic, El nu are nevoie de niciunul dintre bunurile de care 
dispunem noi.  Gândiţi-vă însă la următorul lucru: când catastrofa tsunami a lovit sud-
estul Asiei în 2004 sau când uraganul Katrina a distrus unele zone din sudul Statelor 
Unite în 2005, mulţi oameni au pierdut totul.  Sfârşitul lumii, ca şi la potop, va aduce 
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distrugerea şi pierderea tuturor lucrurilor pe care le avem acum.  Să nu facem idolatrie 
din ele, să nu ne lipim inima de nimic.  Dumnezeu are o lucrare enormă de făcut pe 
pământ şi această lucrare înseamnă cheltuială; cine o va finanţa?   
 

 Este de aşteptat ca toţi credincioşii să sprijine lucrarea lui Dumnezeu, de predicare a 
evangheliei aici şi peste tot, cu timpul lor, energiile lor şi finanţele lor.  Dumnezeu zice, 
în Maleahi 3,10, ultima parte şi 11: „Puneţi-Mă astfel la încercare, şi veţi vedea dacă nu 
vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de 
binecuvântare.  Şi voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă (lăcusta) şi nu vă va nimici 
roadele pământului şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre.”  
 

 În Marcu 10,17-22, ni se vorbeşte despre un tânăr conducător bogat, care a venit la Isus 
şi L-a întrebat ce bine să facă pentru a moşteni viaţa veşnică.  Hristos i-a spus să 
păzească poruncile.  Când acesta a afirmat că le-a păzit cu grijă din tinereţe, Domnul i-a 
spus: „Îţi lipseşte un lucru: du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în 
cer.  Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă” (versetul 21).  Evanghelia spune mai departe: 
„Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuţii” 
(versetul 22).   
 

 Dacă există lucruri care ne despart de Dumnezeu, să renunţăm la ele.  Dacă dispunem 
de anumite valori, să nu uităm că proprietarul lor absolut este Dumnezeu.  Când este 
nevoie să consumăm din ele pentru cauza lui Dumnezeu şi pentru gurile flămânde; când 
Domnul apelează la noi ca să contribuim, o vom face sau vom pleca acasă foarte 
întristaţi? 

Trupul 

 Dumnezeu i-a creat pe oameni şi i-a răscumpărat prin sângele Fiului Său; deci, Îi 
aparţinem lui Dumnezeu de două ori, prin creaţiune şi prin răscumpărare.  E bine să ne 
reţină atenţia, din nou, textul următor: „Nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului 
Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu?  Și că voi nu sunteţi ai 
voştri?  Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ.  Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în 
duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 6,19.20).  
 

 Prin orice articol de alimentaţie sau băutură introdus în corp, în general prin tot ce 
facem, trebuie să-I aducem slavă lui Dumnezeu: „Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că 
faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu” (1 Corinteni 10,31).   
 

 Consumarea băuturilor alcoolice, de orice fel şi în orice cantitate, nu a fost niciodată 
aprobată de Dumnezeu.  Iată ce zice Solomon: „Vinul este batjocoritor, băuturile tari 
sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înţelept” (Proverbe 20,1). „Nu te uita la 
vin când curge roş şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, dar pe urmă ca un şarpe 
muşcă şi înţeapă ca un basilisc.  Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va 
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vorbi prostii” (Proverbe 23,31-33). „Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se 
îmbuibează cu carne” (Proverbe 23,20).  
 

 Dacă vinul este batjocoritor, este de necrezut că, la nunta din Cana (vezi Ioan 2,1-11), 
Domnul Isus a fabricat ceva batjocoritor.  Ideea băutului moderat e foarte periculoasă, 
ea e sămânţa care menţine beţia pe lume.  Solomon întreabă în general: „Poate cineva 
să ia foc în sân, fără să i se aprindă hainele?  Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi, 
fără să-i ardă picioarele?”  (Proverbe 6,27.28)  
 

 Dacă organismul uman ar avea nevoie de alcool, atunci nu s-ar putea trăi fără el, însă, în 
decenii de viaţă până acum (2017), eu nu am gustat niciodată o băutură alcoolică şi iată 
că trăiesc.  Adevărul este că alcoolul este toxic, el distruge celule ale creierului, el e 
răspunzător de crime, boli mintale, accidente de circulaţie, divorţuri, decese.  Legea 
interzice consumarea de alcool înainte de a trece la volan nu pentru că face bine, ci 
pentru că slăbeşte reflexele şi judecata, periclitând viaţa şoferului respectiv şi a altora; 
dar o stare de claritate mintală şi siguranţă a mişcărilor e necesară pentru oricine şi 
oricând.   
 

 Unii oameni insistă că vinul e hrănitor.  Care vin?  Conţinând 5% alcool?  Substanţele 
nutritive sunt în restul de 95%, nu în alcool.  De fapt, putem avea 100% substanţe 
nutritive, dacă bem suc de struguri nefermentat deloc.   
 

 Dacă avem un vas cu lapte proaspăt, bun, şi eu torn o picătură de otravă în el, în faţa 
dumneavoastră, mai beţi din el?  O picătură!!!    
 

 Există 8 factori pentru o bună sănătate, aliniaţi în formă de acrostih – SANATATE:                             
 

S = soare, A = aer, N = nutriţie, A = apă, T = tihnă, A = activitate fizică, T = temperanţă, 
E = echilibru mintal şi spiritual.    
 
Lista aceasta corespunde acrostihului american NEW START (nou început):                                              
 
N = nutrition, E = exercise, W = water, S = sunlight, T = temperance, A = air, R = rest,     
T = trust.                                                                                                                                
 
În cărţile de nutriţie, puteţi vedea ce îi trebuie organismului omenesc pentru a trăi şi a fi 
sănătos: apă, proteine, lipide, hidraţi de carbon, vitamine, enzime, minerale etc.  
Nicăieri nu e menţionat alcoolul!!! 
 

 Biblia istoriseşte despre tot felul de evenimente, bune şi rele.  Unii oameni au băut 
alcool, s-au îmbătat, s-au făcut de râs.  Exemplele negative sunt date în Biblie nu ca să le 
copiem, ci ca să le evităm.  Când se vorbeşte despre vin în Scriptură, atât în Vechiul 
Testament, în ebraică, cât şi în Noul Testament, în greacă, acelaşi termen se foloseşte 
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atât pentru suc de struguri proaspăt sau conservat, cât şi pentru lichidul respectiv 
fermentat. 
 

 O întrebare: putem mânca ulei?  Dacă e ulei alimentar, da, dacă e ulei pentru motoare, 
nu.  La fel stau lucrurile cu cuvântul „vin”, folosit în Biblie.  Trebuie să ne întrebăm ce fel 
de vin este, fermentat sau nefermentat.  Când vinul e lăudat, atunci e vorba de must; 
când e condamnat, e vin alcoolic.   
 

 Textele dificile au explicaţie şi aceasta trebuie căutată.  Un teolog italian din Statele 
Unite, Samuele Bacchiocchi, a scris o carte intitulată Vinul în Biblie, în care, cu o 
documentaţie foarte bogată, arată că în timpuri vechi evreii aveau o serie de metode de 
conservare a mustului, una dintre ele fiind prepararea lui ca un gem, pe care îl puteau 
păstra în tot cursul anului, folosindu-l diluat cu apă, şi era bun pentru stomacuri 
bolnave, aşa cum Pavel îi recomanda lui Timotei: „Să nu mai bei numai apă, ci să iei şi 
câte puţin vin, din pricina stomacului tău şi din pricina deselor tale îmbolnăviri” (1 
Timotei 5,23).    
 

 Doza optimă de alcool?  Zero.  Auziţi mereu de abuz, abuz de alcool.  Tot ce trece peste 
zero este abuz sau, dacă vreţi, eu am formulat dictonul:                                                                                     
 

Nici abuz, nici măcar uz, ci total refuz, ca să nu ajungi confuz! 
 

 Practica fumatului nu este atât de veche ca aceea a folosirii alcoolului, dar este în mod 
evident o absurditate şi extrem de vătămătoare pentru sănătate, împiedicând 
oxigenarea normală a organismului şi încărcându-l cu o mulţime de otrăvuri, printre care 
nicotina.  Femeile însărcinate care fumează lipsesc embrionul în dezvoltare de oxigenul 
necesar şi îl intoxică lent cu aceleaşi otrăvuri pe care ele le inhalează.  S-a constatat că 
fiecare ţigară fumată scurtează viaţa cu câteva minute.  Diferite tipuri de cancer apar ca 
rezultat al acestei drogări acceptate de lege.   
 

 Fumatul produce dependenţă şi cei mai mulţi dintre cei ce încearcă a se lăsa de el 
trebuie să depună eforturi disperate în acest scop, de multe ori devenind din nou sclavii 
acestei patimi.  „Calmul” simţit în urma fumatului este o pură amăgire, nefiind altceva 
decât sugrumarea nervilor puşi în imposibilitate de a se manifesta normal.  Fumatul este 
dăunător nu numai pentru cel care îl practică, ci şi pentru cei care se află în apropiere, 
aceștia fiind expuşi la această otrăvire împotriva voinţei lor, iar fumătorilor nu le pasă de 
nimeni.  În ziarele românești era cândva, la începutul anilor 1970, o campanie împotriva 
fumatului, intitulată: „Fumați?  Vă privește, dar nu ne otrăviți pe noi!”, și cineva punea 
întrebarea: „De ce atâtea menajamente pentru cei ce nu menajează pe nimeni?”     
 

 Prima dietă pe care Dumnezeu a prescris-o oamenilor a constat exclusiv din plante: „Şi 
Dumnezeu a zis: ‚Iată că v-am dat orice iarbă, care face sămânţă şi care este pe faţa 
întregului pământ, şi orice pom, care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana 
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voastră’” (Geneza 1,29).  După potop, El a adăugat hrana animală, dar cu restricţii – nu 
tot ce zboară se mănâncă şi nimeni nu mănâncă tot ce zboară.  Când Noe era pe cale de 
a intra în corabie, Dumnezeu i-a spus, cu mult timp înainte de naşterea poporului evreu: 
„Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească şi 
câte o parte femeiască, o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte 
bărbătească şi câte o parte femeiască” (Geneza 7,2).   
 

 Nu citim că Noe a întrebat: „Și ce înseamnă, Doamne, curat sau necurat?”  El știa.  
Diferența aceasta a fost arătată imediat după căderea în păcat, pentru că oamenii 
trebuia să știe ce să jertfească și ce să nu jertfească.  Auziți acest text: „Dacă este vorba 
de dobitoacele necurate, care nu pot fi aduse ca jertfă Domnului, să aducă dobitocul la 
preot, care-i va face prețuirea după cum va fi, bun sau rău, și va rămâne la prețuirea 
preotului” (Leviticul 27,11.12).  Era vorba de cai, măgari, cămile etc.    
 

 Curate şi necurate; reglementarea aceasta a fost prezentată în detalii în Leviticul 11,1-47 
şi Deuteronom 14,3-21.  Din serviciile Vechiului Testament, jertfele animalice, 
sărbătorile templului, circumcizia şi-au găsit împlinirea în jertfa Domnului Isus.  Ce 
mâncăm şi ce nu mâncăm nu are nimic de a face cu templul din Ierusalim, ci cu templul 
acesta al corpului nostru.  Ceea ce Dumnezeu a numit necurat e vătămător pentru toţi 
oamenii, evrei sau români; nu numai evreii au voie să fie sănătoşi şi sfinţiţi de 
Dumnezeu.   
 

 Ce e corect şi sănătos nu se schimbă cu timpul.  Câteva texte dificile din Noul Testament 
trebuie citite în context şi atunci sunt clare.  Oare mai există ceva necurat pentru noi 
astăzi?  Chiar la sfârşitul Bibliei, noţiunea de curat-necurat se păstrează: „El a strigat cu 
glas tare şi a zis: ‚A căzut, a căzut Babilonul cel mare!  A ajuns un locaş al demonilor, o 
închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte’” 
(Apocalipsa 18,2).   Păsări necurate la sfârşitul Bibliei; expresia are un înţeles simbolic, 
dar ea nu ar fi folosită deloc dacă nu ar exista în natură păsări necurate. 
 

 Aşa cum ne învaţă Biblia, revenirea Domnului Isus este foarte aproape.  Să citim despre 
acest eveniment în Isaia 66,15-17: „Căci iată, Domnul vine într-un foc şi carele Lui sunt 
ca un vârtej, Îşi preface mânia într-un jăratic şi ameninţările în flăcări de foc.  Căci cu foc 
Îşi aduce Domnul la îndeplinire judecăţile şi cu sabia Lui pedepseşte pe oricine; şi cei 
ucişi de Domnul vor fi mulţi la număr.  ,Cei ce se sfinţesc şi se curăţesc în grădini, 
mergând unul câte unul, în mijlocul celor ce mănâncă şi carne de porc şi şoareci şi alte 
lucruri urâcioase, toţi aceia vor pieri’, zice Domnul.” 
 

 Nu poate fi mai clar.  Generaţia care trăieşte acum, înainte ca Domnul să vină cu foc, 
trebuie să respecte alimentaţia biblică.  Cei ce o ignoră sau o resping şi se hrănesc cu 
urâciuni vor pieri.  De ce?  Pentru că ei Îl nesocotesc pe Dumnezeu şi îşi întinează trupul, 
care Îi aparţine lui Dumnezeu.  
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 Toţi cei ce se ruinează prin practici nocive – consum de alcool, fumat, uz de droguri 
vătămătoare, dietă nebiblică – vor pieri; ei pier lent prin aceste practici acum şi pentru 
veşnicie la venirea Domnului și la judecată, aşa cum clar o spune apostolul Pavel în 1 
Corinteni 3,16.17: „Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui 
Dumnezeu locuieşte în voi?  Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va 
nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt şi aşa sunteţi voi.” 

Influenţa 

 Era în decembrie 1979, aflându-mă în Germania Federală pentru studii teologice.  Într-o 
zi, mergeam pe stradă cu cineva şi am ajuns la un semafor.  Înainte de a părăsi trotuarul, 
a venit culoarea roşie.  Eu am încercat să traversez, pentru că nu era circulaţie deloc, dar 
persoana care era cu mine a zis: „Nu e bine să traversăm pe roşu, pentru că dăm un 
exemplu rău copiilor.”   
 

 Apostolul neamurilor ne avertizează astfel: „În adevăr, nici unul din noi nu trăieşte 
pentru sine şi nici unul din noi nu moare pentru sine” (Romani 14,7).  El explică mai 
departe că trăim pentru Domnul şi murim pentru Domnul.  Dar aproapele?  Traversăm 
strada pe roşu, ne văd copiii, ne copiază purtarea şi îşi pot pierde viaţa.  
Comportamentul nostru are influenţă asupra celor din jur: binele pe care-l facem, răul 
pe care-l face, chiar aparentul rău, exercită o influenţă, bună sau rea, asupra altora şi 
vom fi traşi la răspundere pentru consecinţe.   
 

 Muzica poate fi o binecuvântare imensă sau un blestem colosal.  Persoanele convertite 
nu vor iubi decât muzica înălţătoare de suflet, care-L proslăveşte pe Dumnezeu.  Nimeni 
nu poate să fie firesc şi spiritual în aceelaşi timp, deoarece Hristos a zis în Matei 6,24: 
„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni.” 
 

 Toate lucrurile care întinează mintea, ca de pildă materialele pornografice, filmele, 
cărţile, revistele, casetele, discurile cu conţinut imoral sau îndoielnic, nu au ce căuta în 
casele şi în vieţile celor ce doresc să fie pe veci cu Dumnezeu: „Să nu daţi prilej 
diavolului” (Efeseni 4,27).  „Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ” 
(Coloseni 3,2).   
 

 Hainele au fost inventate de Dumnezeu, care a făcut îmbrăcăminte pentru Adam şi Eva: 
„Domnul Dumnezeu le-a făcut, lui Adam şi nevestei lui, haine de piele şi i-a îmbrăcat cu 
ele” (Geneza 3,21).   
 

 Hainele sunt necesare pentru decenţă, protecţie şi frumuseţe.  O modă vestimentară 
este acceptabilă pentru creştini când nu este nici ruşinoasă, nici nesănătoasă, nici 
ridicolă.  Îmbrăcămintea poate fi onorabilă sau poate fi un semn de decădere morală.  
Frumuseţea de caracter este mai importantă decât frumuseţea exterioară, iar adevărata 
frumuseţe trupească este cea naturală, nu artificială, îndoielnică, extravagantă.  Când 
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oamenii primesc adevărul biblic şi se întorc la Dumnezeu, ei aruncă din casele şi de pe 
corpurile lor lucrurile incompatibile cu smerenia şi consacrarea creştină.   
 

 Înainte ca Dumnezeu să ia măsuri drastice împotriva celor înfumuraţi, e bine ca ei să ia 
măsurile cerute de Cuvântul Său: „De aceea zice Scriptura: ‚Dumnezeu stă împotriva 
celor mândri, dar dă har celor smeriţi’” (Iacov 4,6). „Oricine se va înălţa va fi smerit şi 
oricine se va smeri va fi înălţat” (Matei 23,12).  „Smeriţi-vă dar sub mâna tare a lui 
Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe” (1 Petru 5,6).  

Un nou început 

 Scripturile sfinte ne-au vorbim acum din belşug.  Trebuie să vedem ce avem de făcut, să 
experimentăm un nou început, aşa cum Mântuitorul i-a spus cu claritate lui Nicodim: 
„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea 
împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3,3).  Şi versetul 5: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă 
nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu.”  
Botezul cu apă, prin scufundare, al celor instruiţi, care cred adevărul şi-l practică, şi 
umblarea prin Duhul Sfânt, aceasta este naşterea din nou, acesta este un măreţ început. 
 

 Noi vrem să vedem împărăţia lui Dumnezeu şi vrem să intrăm în ea.  Şi e atât de 
aproape!  Şi vine atât de curând!  Trebuie să ne naştem din nou, trebuie să cunoaştem 
un nou început.  Acesta e absolut posibil şi e necesar şi e vital pentru veşnicie. 

B.  REZUMATUL STUDIULUI 

 Dumnezeu este etern şi neschimbător (Psalmul 90,1.2; 102,24-27; Evrei 13,8); El a creat 
toate lucrurile prin Hristos (Ioan 1,1-3; Romani 11,36; Coloseni 1,16.17; Evrei 1,2; 
Apocalipsa 4,11) şi, de aceea, este proprietarul lor (Deuteronom 10,14; Psalmul 24,1; 
50,10-12; Hagai 2,8; 1 Corinteni 4,7).  Îi aparţinem lui Dumnezeu prin creaţiune şi prin 
mântuirea oferită prin jertfa lui Hristos (Maleahi 2,10; 1 Corinteni 6,19.20).  Nimic nu ne 
aparţine în mod absolut, ci suntem doar administratori ai bunurilor încredinţate nouă de 
Dumnezeu (1 Corinteni 4,1.2; 1 Petru 4,10), numite talanţi, de care vom răspunde la 
venirea lui Hristos (Matei 25,14-30; versetele 31-46; Luca 12,47.48).                                                                                                                                                   

 

 Timpul este un talant (Eclesiastul 3,1-8; Geneza 1,14-19; Psalmul 31,15; Fapte 17,26),  
atât timpul sfânt (Geneza 2,2.3; Exodul 20,8-11; 31,13.17), cât şi orice altă clipă (Exodul 
20,9; Proverbe 6,6; Eclesiastul 9,10; Efeseni 5,15.16; Evrei 3,15; 4,1; 2 Corinteni 6,1.2; 
Evrei 10,37; Neemia 6,3).  

 

 Finanţele sunt un alt talant, credincioşii devotaţi folosindu-le atât pentru trebuinţele lor, 
cât şi pentru sprijinirea lucrării lui Dumnezeu şi a persoanelor mai puţin favorizate  
(Maleahi 3,10.11; Marcu 10,17-22).                                                                                                               

 

 Trupul nostru este, de asemenea, un talant (1 Corinteni 6,19.20), un templu al Duhului 
Sfânt.  Alimentaţia şi orice altă practică trebuie să fie în armonie cu voinţa lui Dumnezeu 
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(1 Corinteni 10,31).  Consumarea băuturilor alcoolice nu a fost niciodată aprobată de 
Dumnezeu, care niciodată n-a produs alcool (Proverbe 20,1; 23,31-33; 23,20; 6,27.28; 
Ioan 2,1-11).  În timpurile biblice oamenii aveau metode de conservare a mustului de struguri, 
una fiind prepararea lui sub formă de gem, folosit apoi diluat cu apă, un bun remediu pentru 

afecțiunile digestive (1 Timotei 5,23).  Alcoolul este toxic şi conduce adesea la crime, boli 
mintale, accidente, divorţuri, decese.   Fumatul şi consumul de droguri nocive ruinează 
organismul, care are nevoie de o bună nutriţie, aer curat, exerciţii fizice, apă sănătoasă, 
lumină solară, cumpătare în cele bune, odihnă raţională, încredere în Dumnezeu.  Dieta 
prescrisă de Dumnezeu iniţial a constat din plante (Geneza 1,29); după potop, El a 
îngăduit consumarea de carne curată (Geneza 7,2), dând instrucţiuni detaliate în 
Leviticul 11,1-47 şi Deuteronom 14,3-21.  Ce e corect şi sănătos nu se schimbă cu timpul; 
chiar în Apocalipsa 18,2, la sfârşitul Bibliei, citim despre păsări necurate.  Generaţia care 
trăieşte imediat înainte de arătarea în glorie a lui Hristos se va abţine de la ce este 
necurat, iar împotrivitorii vor fi nimiciţi (Isaia 66,15-17; 1 Corinteni 3,16.17).                                                                   

 

 Un talant important este influenţa pe care o exercităm prin orientarea noastră în 
muzică, lectură, vizionare, relaţii cu alte persoane etc. (Romani 14,7; Matei 6,24; Efeseni 
4,27; Coloseni 3,2).  Hainele au fost inventate de Dumnezeu (Geneza 3,21) şi sunt 
necesare pentru decenţă, protecţie şi frumuseţe.  Orice îmbrăcăminte extravagantă, 
nesănătoasă, ruşinoasă sau ridicolă trebuie evitată de copiii lui Dumnezeu, a căror 
inimă, viaţă şi purtare trebuie să dea pe faţă smerenie (Iacov 4,6; Matei 23,12; 1 Petru 
3,3.4; 5,6).                                                                                                                       

 

 Toţi cei ce vor să intre în împărăţia lui Dumnezeu trebuie să facă un nou început, numit 
de Hristos naşterea din nou (Ioan 3,3.5).    

 
*  *  *  * 
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TEMA NUMĂRUL 12 
FERICITA NOASTRĂ NĂDEJDE                                                                                                                              

A.  STUDIUL COMPLET 

 Cel mai spectaculos eveniment din istoria omenirii e pe cale să se producă, şi anume, 
revenirea în glorie a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.  Acest eveniment 
penetrează Scripturile Sfinte de la un capăt la altul, cu 1.500 de menţiuni în toată Biblia 
şi fiecare al 25-lea verset în Noul Testament.   
 

 Biblia ne spune că a doua venire a Mântuitorului va fi un eveniment aşa cum este descris 
mai jos (extras din Global Evangelism/Evanghelizare globală, programul Faith for Today 
and Hope for Tomorrow/Credinţă pentru azi şi nădejde pentru mâine, tema 7): 

(01) Literal, nu o iluzie: „. . . aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui 
nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2,13).  

 
(02) Personal, Hristos nu va trimite un delegat: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi 
spre cer?  Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum 
L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 1,11).  

 
(03) Vizibil, nimic nu va fi secret în legătură cu el; puţini oameni L-au văzut pe Isus când 
S-a născut, dar a doua Sa venire va fi văzută de oricine: „Iată că El vine pe nori şi orice 
ochi Îl va vedea şi cei ce L-au străpuns.  Şi toate seminţiile pământului se vor boci din 
pricina Lui!  Da, Amin!”  (Apocalipsa 1,7).  „Atunci se va arăta în cer semnul Fiului 
omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe 
norii cerului cu putere şi cu o mare slavă” (Matei 24,30).                                                                                                                                                 

 
04) Audibil: „Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete şi s-a făcut un mare cutremur de 
pământ, aşa de tare, cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de 
mare.  Toate ostroavele au fugit şi munţii nu s-au mai găsit” (Apocalipsa 16,18.20).          
„Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, 
Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.  Apoi noi, cei vii, care vom fi 
rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh 
şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4,16.17).  Aceste texte exclud 
ideea unei răpiri secrete.                                                                                                                                                                          

 
Necredincioşii vor încerca să se ascundă de faţa lui Hristos, a cărui strălucire îi va nimici 
pe loc: „Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi 
robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor.  Și ziceau 
munţilor şi stâncilor: ,Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul 
de domnie şi de mânia Mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui şi cine poate sta 
în picioare?’”  (Apocalipsa 6,15-17).  „. . . şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi 
întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o 
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flacără de foc, ca să-i pedepsească pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu 
ascultă de evanghelia Domnului nostru Isus Hristos” (2 Tesaloniceni 1,7.8).   

 
Din contra, cei credincioşi vor fi încântaţi să-L întâlnească pe Dumnezeul lor: „În ziua 
aceea, vor zice: ‚Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va 
mântui.  Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum să se veselim şi să ne bucurăm 
de mântuirea Lui!’”  (Isaia 25,9)  

 
(05) Glorios pentru întregul univers: „Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, 
toate seminţiile pământului se vor boci şi Îl vor vedea pe Fiul omului venind pe norii 
cerului cu putere şi cu o mare slavă” (Matei 24,30).  „Căci, cum iese fulgerul de la răsărit 
şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului” (versetul 27).   

 
(06) Culminant, reprezentând apogeul istoriei pământului, când îndelungatul război 
dintre bine şi rău se va încheia: „Apoi am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un cal 
alb!  Cel ce sta pe el se cheamă ‚Cel credincios’ şi ‚Cel adevărat’ şi El judecă şi Se luptă cu 
dreptate” (Apocalipsa 19,11).   

 
(07) Decisiv, cu consecinţe eterne pentru fiecare, deoarece nu există o a doua şansă: „Şi 
pentru ei a proorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: ‚Iată că a venit 
Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor şi să-i 
încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip 
nelegiuit şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi 
nelegiuiţi’” (Iuda 14 şi 15).  Îngerii vor avea sarcina importantă de a-i separa pe cei buni 
de cei răi, potrivit cu cuvintele Domnului Isus: „Tot aşa va fi şi la sfârşitul veacului.  
Îngerii vor ieşi, îi vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor buni şi-i vor arunca în cuptorul 
aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Matei 13,49.50).  

 

 Singurul text din Noul Testament care numeşte acest eveniment a doua venire, 
alăturându-l primei Sale veniri, este următorul: „Hristos, după ce S-a adus jertfă o 
singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea 
păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă” (Evrei 9,28).                                                                                                                              

 

 Înainte de patima Sa, Mântuitorul le-a dat ucenicilor preţioasa făgăduinţă notată în Ioan 
14,1-3: „Să nu vi se tulbure inima.  Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.  
În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri.  Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus.  Eu Mă duc să vă 
pregătesc un loc.  Şi, după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă 
voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi.”  După descrierea cetăţii sfinte şi a 
gloriei vieţii viitoare, Mântuitorul confirmă încă o dată făgăduinţa revenirii Sale: „Iată, Eu 
vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui” (Apocalipsa 
22,12).                                                                                        

 

 Hristos ne-a avertizat să fim gata în orice clipă pentru acel mare eveniment: „De aceea şi 
voi fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi” (Matei 24,44).  În 
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adevăr, timpul exact al revenirii Domnului nu a fost descoperit, dată fiind înclinaţia firii 
omeneşti de a amâna ori a neglija pregătirea, cu toate riscurile şi consecinţele fatale ale 
unei astfel de delăsări: „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela nu ştie nimeni: nici 
îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Matei 24,36).   
 

 Nici Fiul?  În timpul petrecut pe pământ, Mântuitorul S-a supus de bună voie limitărilor 
proprii muritorilor, dar, revenind în slavă, El are din nou prerogativa atotştiinţei, pe care 
Tatăl şi Duhul Sfânt, de asemenea, o au.  Nu am fost nici noi lăsaţi în totală ignoranţă 
despre momentul revenirii Sale în glorie.  E drept că nu ni s-a precizat data, dar iată ce a 
spus Domnul Isus: „De la smochin învăţaţi pilda lui: când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte 
mlădiţa, ştiţi că vara este aproape.  Tot aşa şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să 
ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi” (Matei 24,32.33).  
 

 Hristos a indicat numeroase semne, în cosmos, în natură şi în societatea omenească, 
care au loc sub ochii noştri şi care anunţă apropierea revenirii Domnului Isus.  El a zis: 
„Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie; vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate 
aceste lucruri trebuie să se întâmple.  Dar sfârşitul tot nu va fi atunci.  Un neam se va 
scula împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii şi, pe alocuri, vor fi 
cutremure de pământ, foamete şi ciumi” (Matei 24,6.7).   
 

 Asemenea cataclisme nu se manifestă ca întotdeauna în trecut, ci cu frecvență şi putere 
de distrugere din ce în ce mai mari.  E absolut clar că ne apropiem de un deznodământ 
istoric.  Gândiţi-vă numai la faptul că, dacă Mântuitorul nu ar veni în următorii 100 de 
ani, nu ar fi imposibil ca o anumită ţară să dezvolte în secret arme de mare distrugere şi 
să le folosească, ori din accident astfel de explozibile să fie activate.  Dar Dumnezeu nu 
le va permite oamenilor să distrugă pământul, ci El Însuşi va interveni la timp şi-i va 
nimici „pe cei ce prăpădesc pământul” (Apocalipsa 11,18).  Când va decide El.   
 

 Niciunul dintre semnele anunţând apropierea sfârşitului nu îl marchează direct, ci 
semnul hotărâtor care reprezintă încheierea acestei perioade de aşteptare este 
terminarea vestirii evangheliei, aşa cum citim în Matei 24,14: „Evanghelia aceasta a 
împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 
neamurilor.  Atunci va veni sfârşitul.”  
 

 Sfânta Scriptură vorbeşte în mod intens despre lucrarea de judecată.  Toţi păcătoşii, 
convertiţi sau neconvertiţi, vor trece printr-o examinare.  Aceasta nu este necesară 
pentru Dumnezeu, fiindcă că El ştie toate lucrurile.  Judecata demonstrează 
corectitudinea deciziilor Sale privind acceptarea sau nu a oamenilor în împărăţia Sa: 

- „Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului şi să mărturisim că El a fost rânduit de 
Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi” (Fapte 10,42).  

- „Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. . . .  Şi I-a dat putere să 
judece, întrucât este Fiu al omului” (Ioan 5,22.27).  Dat fiind faptul că Fiul lui Dumnezeu 
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a devenit om şi a trecut prin dificultăţile vieţii omeneşti pe o planetă căzută şi ruinată, El 
este singurul calificat să fie Judecătorul, neexistând nici un conflict de interese.   

 O serie de texte arată că şi credincioşii pregătiţi pentru cer vor fi judecaţi: 

- „Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată şi judecata aceasta se va face cu 
privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău” (Eclesiastul 12,14).  

- „Domnul va judeca pe poporul Său” (Evrei 10,30, citând din Deuteronom 32,36).  

- „Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca 
fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în 
trup” (2 Corinteni 5,10).  

- „Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu.  Şi, dacă 
începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de evanghelia lui Dumnezeu?”  (1 
Petru 4,17) 

 Deci, judecata începe „cu noi”, zicea apostolul Petru.  În timp ce evanghelia continuă să 
se predice, judecata a început deja, aşa cum citim în Apocalipsa 14,6.7: „Şi am văzut un 
alt înger, care zbura prin mijlocul cerului, cu o evanghelie veşnică, pentru ca s-o 
vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi 
oricărui norod.  El zicea cu glas tare: ‚Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-i slavă, căci a venit 
ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele 
apelor!’”  
 

 „A venit ceasul judecăţii Lui.”  Reţineţi faptul că evanghelia se predică încă şi anume 
tuturor locuitorilor pământului, în timp ce se ţine judecata.  De ce?  Pentru că Hristos îi 
va lua la cer pe cei mântuiţi, ceea ce înseamnă că judecarea lor are loc înainte de 
venirea Sa; această judecată se numeşte preadventă sau de cercetare.  În Leviticul 
23,26-32, se face o descriere a lucrării ce avea loc în ziua a zecea a lunii a şaptea a 
calendarului ebraic.  Ziua aceea se numea Ziua cea Mare de Ispăşire, în limba ebraică 
Yom Kippur, şi atunci se făcea curăţirea templului, aşa cum ni se explică în Leviticul 16,1-
34.  Până şi în zilele noastre, evreii consideră ziua aceasta o zi de judecată, şi pe drept 
cuvânt, pentru că aşa citim în Leviticul 23,29: „Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi 
nimicit din poporul lui.” 
 

 În Daniel 8,14, se vorbeşte despre o astfel de curăţire a templului, care, implicit, este un 
timp de judecată: „Şi el mi-a zis: ‚Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; 
apoi, sfântul locaş va fi curăţit!’”  În legătură cu această lucrare trebuie să cunoaştem: 
locul, timpul, obiectivul. 
 

 Locul este templul lui Dumnezeu din cer, singurul posibil după distrugerea templului din 
Ierusalim de către oştile romane în anul 70 d. Hr.: „Şi templul lui Dumnezeu care este în 
cer a fost deschis” (Apocalipsa 11,19).  Această deschidere înseamnă înţelegerea 
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dobândită despre templul sau sanctuarul ceresc atunci când oamenii au studiat cu râvnă 
Scripturile spre mijlocul secolului al 19-lea. 
 

 Timpul a fost studiat la o altă temă.  Să recapitulăm.  Potrivit cu Daniel 8,14, 2.300 de 
zile profetice, adică ani calendaristici, trebuia să treacă până la începerea curăţirii 
sanctuarului ceresc, adică până la începerea lucrării de judecată.  Acest text, corelat cu 
Daniel 9,24-27, unde se vorbeşte despre cele 70 de săptămâni profetice rezervate 
poporului iudeu, ne ajută să construim următoarea schemă: 

        457 în. Hr.                      27 d. Hr.       31 d. Hr.          34 d. Hr.                        1844 

          toamna                         toamna       primăvara         toamna                       toamna 

decretul de rezidire              botezul       crucificarea     Ştefan ucis              judecata începe 

Cu toată siguranţa se poate afirma că, în 1844, mai precis pe 22 octombrie, când a căzut 
ziua Yom Kippur, potrivit cu calendarul ebraic, s-au încheiat cei 2.300 de ani şi sfântul 
locaş din cer a început să fie curăţit, adică a început judecata casei lui Dumnezeu, aşa 
cum s-a şi predicat înainte de 1844: „. . . căci a venit ceasul judecăţii Lui” (Apocalipsa 
14,7).   

 Obiectivul acestei judecăţi este clarificarea situaţiei fiecărui credincios înainte de 
arătarea glorioasă a Mântuitorului, deoarece El nu poate lua la cer pe nimeni fără a fi în 
prealabil judecat. 
 

 Sfânta Scriptură vorbeşte în multe locuri despre o carte din ceruri unde sunt înregistraţi 
oamenii.  Vom conspecta acum aceste unsprezece texte: 

- „,Iartă-le acum păcatul!  Dacă nu, atunci şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!’  
Domnul i-a zis lui Moise: ‚Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi şterge din 
cartea Mea’” (Exodul 32,32.33).  

- „Să fie şterşi din cartea vieţii şi să nu fie scrişi împreună cu cei neprihăniţi!”  (Psalmul 
69,28) 

- „Dar, în vremea aceeea, poporul tău va fi mântuit şi anume oricine va fi găsit scris în 
carte” (Daniel 12,1).  

- „Totuşi, să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă că 
numele voastre sunt scrise în ceruri” (Luca 10,20).  

- „Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au 
lucrat împreună cu mine pentru evanghelie, cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi de lucru ai 
mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii” (Filipeni 4,3).  
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- „Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe.  Nu-i voi şterge nicidecum numele 
din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui” 
(Apocalipsa 3,5).  

- „Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de 
la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost junghiat” (Apocalipsa 13,8).  

- „Şi locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în 
cartea vieţii, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este şi va veni” (Apocalipsa 
17,8).  

- „Și i-am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie.  
Niște cărți au fost deschise.  Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții.  Și 
morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea” 
(Apocalipsa 20,12).   

- „Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii a fost aruncat în iazul de foc” (Apocalipsa 
20,15).  

- „Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună, ci 
numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului” (Apocalipsa 21,27).  

 E bine să adăugăm textul din Matei 10,32.33: „De aceea, pe orişicine Mă va mărturisi 
înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; dar de 
oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui 
Meu care este în ceruri.” 
 

 Cele unsprezece texte plus unu de mai înainte ne permit să tragem concluzia că, din 
punct de vedere al cărţii vieţii, oamenii se împart în trei categorii: 

(01) cei ale căror nume nu au fost scrise niciodată în cartea vieţii; 
 
(02) cei ale căror nume au fost scrise în cartea vieţii, dar ulterior au fost şterse; 
 
(03) cei ale căror nume au fost scrise în cartea vieţii şi au fost păstrate acolo.                                                

 

 Cine sunt aceia ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii?  În Apocalipsa 3,5, Domnul 
Isus a spus că va mărturisi înaintea Tatălui Său anumite nume.  Dacă analizăm textul 
acesta împreună cu cel din Matei 10,32.33, înţelegem că în cartea vieţii sunt scrişi cei ce 
mărturisesc numele Domnului Isus, toţi aceia care vreodată au încheiat un legământ cu 
Mântuitorul.   

 

 Şi care nume rămân?  În Psalmul 69,28, text deja citat, David ne dă de înţeles că oamenii 
neprihăniţi sunt scrişi în cartea vieţii, iar numele lor nu sunt şterse de acolo, or, aşa cum 
ştim din Cuvântul lui Dumnezeu, unica neprihănire valabilă este neprihănirea Domnului 
Hristos – cei scrişi şi păstraţi în cartea vieţii au fost îmbrăcaţi cu haina neprihănirii Sale şi 
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sunt biruitori, adică sunt credincioşi până la sfârşit.  Numele rămân în cartea vieţii sau 
sunt şterse; acesta este obiectivul judecăţii preadvente.                                     

 

 Judecata de cercetare sau preadventă a început la 22 octombrie 1844 şi se va termina 
cu puţin timp înainte de revenirea Domnului Isus; ea este judecata casei lui Dumnezeu.  
Unele nume vor fi şterse din cartea vieţii, altele vor fi păstrate.  Cei ale căror nume sunt 
îndepărtate din cartea vieţii vor fi pierduţi; din contra, la venirea Sa, Hristos îi va lua la 
cer pe cei ale căror nume au rămas în cartea vieţii în urma lucrării de judecată.                                                            

 

 Sfânta Scriptură ne dă multe alte informaţii despre cea de a doua venire a lui Hristos, 
dintre care le vom cita pe cele mai importante:                            

 
- „Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, şi atunci va răsplăti 
fiecăruia după faptele lui” (Matei 16,27).   
 
- „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de 
domnie al slavei Sale” (Matei 25,31).                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
- „Apoi am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un cal alb!  Cel ce sta pe el se cheamă 
‚Cel credincios’ şi ‚Cel adevărat’ şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.  Ochii Lui erau ca 
para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un nume scris, 
pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur.  Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge.  
Numele Lui este ‚Cuvântul lui Dumnezeu’.  Oştile din cer Îl urmau călări pe cai albi, 
îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat.  Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească 
neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier.  Şi va călca cu picioarele teascul 
vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu.  Pe haină şi pe coapsă avea scris 
numele acesta: ‚Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor’” (Apocalipsa 19,11-16).                                                                                                                        

 

 Vor fi patru grupe de oameni la venirea Domnului Isus, două grupe de credincioşi şi 
două grupe de necredincioşi:                                                                                                                                                                             

 
Credincioşii:                                                                                                                                                                                  

 
(01) Cei aflaţi în viaţă atunci şi care vor fi schimbaţi: „Iată, vă spun o taină: nu vom 
adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din 
urmă trâmbiţă” (1 Corinteni 15,51.52).                                                                                                                                                    
 
(02) Aceia care se odihnesc în morminte şi care vor fi înviaţi (vezi 1 Tesaloniceni 4,16.17, 
text deja citat).  
                                                                                                                                              

Necredincioşii:   
 

(01) Cei aflaţi în viaţă atunci şi care vor pieri la arătarea slavei Domnului: „. . . la 
descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să-i 
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pedepsească pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de evanghelia 
Domnului nostru Isus Hristos” (2 Tesaloniceni 1,7.8).                                                                                                                                                
 
(02) Aceia care se odihnesc în morminte şi care vor continua să rămână acolo încă o mie 
de ani: „Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani” (Apocalipsa 20,5).                                        

 

 Biblia ne spune că mântuiţii îi vor judeca pe cei pierduţi: „Nu ştiţi că sfinţii vor judeca 
lumea?  Şi, dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de 
foarte mică însemnătate?  Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe îngeri?  Cu cât mai mult 
lucrurile vieţii acesteia?”  (1 Corinteni 6,2.3).  Credincioşii îi vor judeca pe oamenii 
neconvertiţi şi pe îngerii căzuţi.   

 

 Vom citi în continuare textul din Apocalipsa 20,1-6:                                                                                         
 

- „Apoi, am văzut pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia adâncului şi 
un lanţ mare” (versetul 1).                                                                                                                                                          

 
- „El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat 
pentru o mie de ani” (versetul 2).                                                                                                                                               

 
- „L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai 
înşele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani.  După aceea, trebuie să fie 
dezlegat pentru puţină vreme” (versetul 3).                                                                                                                                          

 
- „Şi am văzut nişte scaune de domnie şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata.  Şi 
am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina 
Cuvântului lui Dumnezeu şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu 
primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână.  Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de 
ani” (versetul 4).                                        

 
- „Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani.  Aceasta este întâia 
înviere” (versetul 5).                                                                                                                                                                   

 
- „Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere!  Asupra lor, a doua moarte n-are 
nici o putere, ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de 
ani” (versetul 6).                                                                                                                                                

 

 Mântuitorul a făgăduit, în Ioan 14,1-3, că Se duce la cer ca să pregătească un loc pentru 
urmaşii Săi.  Pavel arată, în 1 Tesaloniceni 4,16.17, că, la venirea Domnului, vor fi reuniţi 
credincioşii înviaţi cu cei aflaţi în viaţă şi-L vor întâmpina pe Domnul în văzduh.  Astfel, 
timp de o mie de ani, ceea ce se numeşte mileniu, toţi mântuiţii vor fi cu Hristos în cer şi 
acolo îi vor judeca pe toţi cei pierduţi, oameni şi îngeri.                                                                                                                                       
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 Cum va arăta pământul în timpul mileniului?  Toţi mântuiţii vor fi în cer, toţi nelegiuiţii 
vor fi morţi, nu va exista nici un om viu pe pământ, de aceea Satana şi îngerii lui nu au pe 
cine să ispitească.  Aceasta este legarea lui Satana, lanţul, închisoarea sau adâncul -   
imposibilitatea de a acţiona.  După încheierea mileniului, are loc învierea celor nelegiuiţi 
şi atunci Satana îşi reia lucrarea de înşelare; în acest fel este el dezlegat pentru puţină 
vreme.  Iată ce spune Biblia despre starea pământului în timpul mileniului:                                                                                        

 
- „Apropiaţi-vă, neamuri, să auziţi!  Popoare, luaţi aminte!  S-asculte pământul, el şi ce-l 
umple, lumea cu toate făpturile ei!  Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile şi plin 
de urgie pe toată oştirea lor; El le nimiceşte cu desăvârşire, le măcelăreşte de tot.  Morţii 
sunt aruncaţi, trupurile lor moarte miros greu şi se topesc munţii de sângele lor” (Isaia 
34,1-3).                                       

 
- „Mă uit la pământ şi iată că este pustiu şi gol; mă uit la ceruri şi lumina lor a pierit!  Mă 
uit la munţi şi iată că sunt zguduiţi şi toate dealurile se clatină!  Mă uit şi iată că nu este 
nici on om şi toate păsările cerurilor au fugit!  Mă uit şi iată, Carmelul este un pustiu şi 
toate cetăţile sale sunt nimicite înaintea Domnului şi înaintea mâniei Lui aprinse!”  
(Ieremia 4,23-26)                                                                                             

 

 Să citim acum în Apocalipsa 20,7-9: „Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi 
dezlegat şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele neamurile, care sunt în cele patru colţuri 
ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război.  Numărul lor va fi ca 
nisipul mării.  Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea 
preaiubită.  Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit.”                                                                                                                                      

 

 I-am lăsat pe sfinţi în cer; cum au ajuns pe pământ, ei şi cetatea preaiubită?  Singura 
concluzie este că au coborât pe pământ înainte de a doua înviere, care este învierea 
nelegiuiţilor.  Aşa citim în Apocalipsa 21,2.3: „Şi eu am văzut coborându-se din cer de la 
Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru 
bărbatul ei.  Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: ‚Iată 
cortul lui Dumnezeu cu oamenii!  El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu 
Însuşi va fi cu ei.  El va fi Dumnezeul lor.’”                     

 

 Ceva foarte important se produce înainte ca demonii şi oamenii neconvertiţi să fie 
nimiciţi: toţi Îl recunosc pe Hristos ca Domn şi recunosc dreptatea cauzei Sale: „De 
aceea, şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat numele care este mai pe sus de 
orice nume, pentru ca, în numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, 
de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui 
Dumnezeu- Tatăl, că Isus Hristos este Domnul” (Filipeni 2,9-11).                                                                                                                                                

 

 Aceasta este adunarea generală a întregului univers: toţi îngerii sfinţi şi toţi mântuiţii 
sunt prezenţi; Satana şi îngerii lui, împreună cu oamenii pierduţi, sunt vii şi sunt 
prezenţi.  Ei toţi recunosc supremaţia lui Hristos: cei sfinţi, cu o bucurie nemărginită, cei 
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răi, înainte de a pieri, o spun înfrânţi şi fără alt cuvânt.  Dumnezeu nu va pune capăt 
răului înainte ca această recunoaştere generală a suveranităţii Mântuitorului să aibă loc.                                                                            

 

 Nelegiuiţii înviaţi sunt organizaţi de Satana pentru atac împotriva cetăţii sfinte, dar 
atunci foc căzând din cer îi mistuie pe toţi.  Acela este focul iadului, care va dura scurt şi 
se va termina cu moartea a doua.  Dumnezeu este iubire; ar fi împotriva caracterului Său 
să-Şi ardă creaturile rebele trilioane de ani şi niciodată să nu mai termine.  Un astfel de 
foc nici nu ar fi foc, pentru că focul consumă.  De altfel, cei pierduţi devin cenuşă, care 
este rezultatul arderii; nu durata focului este veşnică, ci rezultatele lui: „,Şi îi veţi călca în 
picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o 
pregătesc Eu’, zice Domnul oştirilor” (Maleahi 4,3).                                                                                                                                                            

 

 Cei mistuiţi de foc devin cenuşă.  Ei se amestecă cu pămîntul, care va fi înnoit: „Apoi, am 
văzut un cer nou şi un pământ nou, pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră şi 
marea nu mai era.  Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, 
noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.  Şi am auzit un glas 
tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: ‚Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii!  El 
va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei.  El va fi Dumnezeu lor.  
El va şterge orice lacrimă din ochii lor.  Şi moartea nu va mai fi.  Nu va mai fi nici 
tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.’  Cel ce şedea pe 
scaunul de domnie a zis: ‚Iată, Eu fac toate lucrurile noi.’  Şi a adăugat: ‚Scrie, fiindcă 
aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate’” (Apocalipsa 21,1-5).   

 

 Această promisiune era, de fapt, veche, rostită deja prin profetul Isaia: „Căci iată, Eu fac 
ceruri noi şi un pământ nou, aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile 
trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte” (Isaia 65,17).                                                                                     

 

 Căutarea de detalii despre viaţa viitoare, dincolo de ce ne spune Biblia, este inutilă; iată 
ce a declarat apostolul Pavel în privinţa aceasta: „Dar, după cum este scris: ‚Lucruri pe 
care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt 
lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc’” (1 Corinteni 2,9).                                                                          

 

 Putem grăbi venirea zilei celei mari a Domnului nostru?  Apostolul Petru zice că da: 
„Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, 
printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în 
care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?”  (2 
Petru 3,11.12).  Aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu; cum?  Ne spune 
Domnul Isus în Matei 24,14: „Evanghelia aceasta a împărăţiei va fi propovăduită în toată 
lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.  Atunci va veni sfârşitul.”  Fiecare 
dintre noi poate participa la această accelerare a lucrurilor, pentru sosirea zilei 
Domnului, prin participare la lucrarea de răspândire a adevărului evangheliei.                                                                                                                                                                
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 Iată făgăduinţa Domnului şi rugăciunea arzătoare a celor neprihăniţi: „Cel ce adevereşte 
aceste lucruri zice: ‚Da, Eu vin curând.’  ,Amin!  Vino, Doamne Isuse!’”  (Apocalipsa 
22,20).  Pământul va fi curăţit prin foc şi va fi recreat ca să fie un nou pământ, locuit 
pentru veşnicie de cei mântuiţi.  Cetatea cea sfântă, Ierusalimul ceresc, se va fi mutat 
aici, înainte de foc şi de înnoire, şi Dumnezeu va fi cu cei mântuiţi.  Astfel, pământul va 
deveni centrul universului, acest loc unde S-a născut, a murit şi a înviat Mântuitorul 
lumii, unde astfel dragostea lui Dumnezeu a fost demonstrată în cel mai înalt grad cu 
putinţă.                                                                                                  

 

 „Marea luptă s-a terminat.  Păcatul şi păcătoşii nu mai există.  Întregul univers este 
curat.  O singură vibraţie de armonie şi veselie străbate prin vasta creaţiune.  De la Cel 
ce a creat toate lucrurile se revarsă viaţă, lumină şi bucurie, prin sferele spaţiului 
nemărginit.  De la cel mai minuscul atom până la lumea cea mai vastă, toate lucrurile, 
însufleţite şi neînsufleţite, în frumuseţea lor neumbrită şi în bucuria lor desăvârşită, 
declară că Dumnezeu este iubire.”  (The Great Controversy/Tragedia veacurilor, pagina 
678, ultimul paragraf) 

 
B.  REZUMATUL STUDIULUI                                                                                                                                     

 

 Biblia descrie revenirea lui Hristos ca pe un eveniment: literal (Tit 2,13), personal (Fapte 
1,11), vizibil (Apocalipsa 1,7; Matei 24,30), audibil (Apocalipsa 16,18.20; 6,15-17; 2 
Tesaloniceni 1,7.8; Isaia 25,9), glorios (Matei 24,30.27), culminant (Apocalipsa 19,11), 
decisiv (Iuda 14 şi 15; Matei 13,49.50), fiind obiectul multor făgăduinţe: Evrei 9,28; Ioan 
14,1-3; Apocalipsa 22,12 etc.  Trebuie să fim gata în orice clipă (Matei 24,44.36), pentru 
că nu ştim data venirii Domnului, deşi o mulţime de semne în cosmos, în natură şi în 
societate anunţă apropierea acestui eveniment (Matei 24,6.7.32.33; Apocalipsa 11,18).  
Totuşi, semnul hotărâtor care marchează sfârşitul lumii este încheierea vestirii 
evangheliei în toată lumea (Matei 24,14).                                                                  

 

 Toţi oamenii vor fi judecaţi de Hristos (Eclesiastul 12,14; Fapte 10,42; Ioan 5,22.27).  
Judecata a început de la casa lui Dumnezeu (1 Petru 4,17; 2 Corinteni 5,10), la 22 
octombrie 1844, adică la încheierea celor 2300 de ani prevăzuţi în Biblie (Daniel 8,14; 
9,24-27).  Atunci urma să înceapă curăţirea templuluin din cer (Apocalipsa 11,19), aşa 
cum a fost prefigurată în sistemul ceremonial ebraic prin Ziua cea Mare de Ispăşire 
(Leviticul 23,26-32; 16,1-34; Apocalipsa 14,6.7), percepută de evrei ca o zi de judecată 
(Leviticul 23,29).                                                                                                
 

 Biblia vorbeşte în mod repetat despre cartea vieţii (Exodul 32,32.33; Psalmul 69,28; 
Daniel 12,1; Luca 10,20; Filipeni 4,3; Apocalipsa 3,5; 13,8; 17,8; 20,12.15; 21,27).  În 
cartea vieţii, sunt scrişi cei care mărturisesc numele Domnului Isus şi acceptă 
neprihănirea Lui (Matei 10,32.33; Psalmul 69,28); judecata are ca rezultat păstrarea sau 
ştergerea unui nume scris în cartea vieţii.  Numai cei rămaşi scrişi în cartea vieţii vor 
moşteni împărăţia lui Dumnezeu.  Hristos Se va arăta în slava Sa şi a Tatălui Său, cu toţi 
sfinţii îngeri (Matei 16,27; 25,31; Apocalipsa 19,11-16).  Sfinţii adormiţi în Domnul vor fi 
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înviaţi (1 Tesaloniceni 4,16.17), iar cei găsiţi în viaţă vor fi schimbaţi (1 Corinteni 
15,51.52).  Nelegiuiţii din morminte vor continua somnul lor până la sfârşitul mileniului 
(Apocalipsa 20,5), iar cei găsiţi în viaţă vor fi nimiciţi imediat (2 Tesaloniceni 1,7.8).  În 
timpul mileniului, cei mântuiţi vor fi în cer, judecându-i pe îngerii căzuţi şi pe nelegiuiţi 
(1 Corinteni 6,2.3); nemaiexistând oameni vii pe pământ pe care să-i ispitească, Satana 
este  considerat întemniţat (Apocalipsa 20,1-6), iar pământul este pustiu (Isaia 34,1-3; 
Ieremia 4,23-26).  La sfârşitul mileniului, Ierusalimul ceresc, cu Dumnezeu, îngerii sfinţi şi 
toţi mântuiţii, va coborî pe pământ (Apocalipsa 21,2.3), nelegiuiţii vor fi înviaţi şi, 
conduşi de Satana, vor încerca să cucerească cetatea, dar foc va cădea din cer şi-i va 
preface în cenunşă (Apocalipsa 20,7-9; Maleahi 4,3).  Pământul va fi înnoit şi va deveni 
patria celor mântuiţi, centrul universului pentru eternitate (Apocalipsa 21,1-5; Isaia 
65,17; 1 Corinteni 2,9).  Înainte de a pieri, Satana, îngerii căzuţi şi oamenii pierduţi Îl vor 
mărturisi pe Hristos ca Domn, plecându-şi genunchii înaintea Lui (Filipeni 2,9-11).  Noi 
putem accelera venirea zilei Domnului prin activitate misionară (2 Petru 3,11.12; Matei 
24,14)) şi prin rugăciune (Apocalipsa 22,20).          
 

*  *  *  * 


