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PREFAŢĂ 

Temele cuprinse în cartea aceasta au apărut din necesitate practică, 
atunci când am instruit candidaţi pentru botez.  Am fost pastorul 
Comunităţii Adventiste de Ziua a Şaptea din Kingman, Arizona, Statele 
Unite ale Americii, din ianuarie 2000 până în mai 2005.  În cursul iernii şi 
primăverii anului 2001, am ţinut un curs de îndoctrinare a prietenilor de 
adevăr, în fiecare vineri seara, la casa de rugăciune.  De fiecare dată, am 
scris tema respectivă la computer şi am tipărit-o în suficiente exemplare, 
pentru toţi participanţii.  Este vorba de 16 teme de doctrină pe care     
le-am păstrat, le-am tradus în româneşte şi le-am îmbogăţit, rezultând 
astfel materialul cuprins în acest manual.  Nu am pretenţia că este mai 
bun decât altele, dar am încercat să-l fac cât mai practic cu putinţă şi   
m-aş bucura să aflu că este folosit în diferite comunităţi pentru 
instruirea prietenilor de adevăr care doresc să încheie legământul cu 
Domnul prin botez. 

Mă îngrijorează căsătoriile la prima vedere.  Ce şanse au ele să dureze?  
Persoanele care intenţionează să-şi unească vieţile pentru tot timpul 
dăruit lor de Dumnezeu pe acest pământ trebuie să ştie foarte bine ce 
fac.  Aici este vorba de pregătirea candidaţilor pentru botez; este acelaşi 
lucru.  Zice apostolul Pavel în 2 Corinteni 11,2: „Căci sunt gelos de voi cu 
o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, 
ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.”  Unirea cu 
Hristos prin legământul botezului este ca o căsătorie, este un pas foarte 
serios ce urmează a fi făcut, cu consecinţe pentru toată viaţa aceasta şi 
veşnicie: „Botezul este un foarte solemn act de renunţare la lume.  Aceia 
care sunt botezaţi în întreitul nume al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh 
declară public, chiar la începutul vieţii lor creştine, că au părăsit serviciul 
lui Satana şi au devenit membri ai familiei regale, copii ai Regelui ceresc. 
. . . Este nevoie de o pregătire mai temeinică din partea candidaţilor 
pentru botez.  Ei au nevoie de o instruire mai conştiincioasă de cum li s-a 
oferit de obicei.  Principiile vieţuirii creştine trebuie să fie prezentate cu 
claritate acelora care au venit recent în contact cu adevărul” 
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, paginile 91-
92).  

Tema numărul 14 se ocupă de Spiritul Profetic şi nu poate lipsi dintr-un 
astfel de program; totuşi, în restul materialului am folosit numai Biblia, 



pentru ca fundamentarea punctelor de credinţă în folosul prietenilor de 
adevăr să urmeze principiul sola scriptura.   

Am folosit, pentru întreaga tematică, titlul general Studii de doctrină 
biblică, pentru că aceste 16 lecţii nu sunt nişte predici, ci urmează a fi 
prezentate de lector şi discutate cu candidaţii.  Instruirea trebuie să 
îmbrace forma unui seminar, în care îndoielile să fie îndepărtate, 
confuziile depăşite şi adevărurile clarificate.  Cuvântul lui Dumnezeu 
lucrează (Evrei 4,12), dar el trebuie să fie bine studiat şi cunoscut, 
pentru ca această îmbogăţire intelectuală şi spirituală, cu toate 
schimbările de viaţă aşteptate, să poată avea loc. 

La începutul lunii septembrie 2011, am prezentat aceste teme în 
studioul Centrului Media Adventist de Ziua a Şaptea din Bucureşti, 
pentru înregistrare video.  Iniţial, plănuisem să renunţ la temele 7 şi 12, 
deoarece se înregistraseră deja două serii a câte 7 teme ţinute la 
adunări de evanghelizare, de aceea pe unele discuri este vorba de 14 
studii.  M-am gândit însă după aceea că e mai bine să cuprind aici un set 
complet, de aceea am prezentat toate cele 16 teme pentru înregistrările 
respective. 

Recomand tuturor pastorilor să procure cele 16 DVD-uri realizate la 
acest centru şi să le folosească, în paralel cu manualul de faţă, pentru 
pregătirea celor ce doresc să primească botezul şi să adere astfel la 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.  Nicio altă pretenţie sau dorinţă nu 
am avut şi nu am, decât ca lucrarea Domnului să propăşească şi să se 
încheie cât mai curând.  

Tuturor lectorilor şi studenţilor doctrinei advente prin intermediul 
acestor materiale le doresc o experienţă binecuvântată şi durabilă. 

Cu dragoste neţărmurită, pastor Ştefan Radu  
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TEMA NUMĂRUL 1 
BIBLIA ESTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 

I. Definiţia revelaţiei: descoperire divină oferită oamenilor pe 
diferite căi. 
  

II. Tipuri de revelaţie divină  
 

(01)  natura (Ps 19,1-4; Rom 1,20); 
(02)  istoria umană (Dan 2,20-23; Fapte 17,22-28); 
(03)  conştiinţa umană (Rom 1,19; 2,14.15; 8,16); 
(04)  Sfânta Scriptură (2 Tim 3,15-17); 
(05)  Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu (Ioan 1,1-3.14; 17,8;  

Evr 1,1-3).  
 

III. Căile pe care Dumnezeu Îşi transmite mesajele  
 
(01)  Contactul nemijlocit al Celui Atotputernic cu fiinţele 

umane păcătoase este imposibil (Exod 33,20; Isa 6,5). 
(02)  Dumnezeu selecţionează indivizi devotaţi, profeţi, prin 

care le vorbeşte celorlalţi oameni; acestor soli, El le 
comunică mesajele prin viziuni, vise, îngeri, voci audibile 
sau impresii mintale (Num 12,6-8; 2 Pet 1,20.21; 2 Tim 
3,16.17). 

 
IV. Dovezi ale originii divine a Bibliei  

 
(01)  Scriitorii biblici au recunoscut lucrul acesta (Exod 17,14; 

Ier 36,1-4; 1 Tes 2,13). 
(02)  Armonia internă a Bibliei demonstrează că o minte 

supraomenească i-a inspirat pe scriitori; Biblia nu ar fi 
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supravieţuit atât de mult timp dacă scriitorii ei ar fi 
prezentat idei contradictorii (Mat 12,25). 

(03)  Împlinirea profeţiilor biblice este o dovadă puternică a 
inspiraţiei ei divine (Deut 18,21.22; Ier 28,9; Mat 24,35). 

(04)  Indestructibilitatea Bibliei de-a lungul mileniilor arată că 
ea este de origine divină (1 Pet 1,24.25). 

(05)  Transformarea inimii omeneşti este dovada supremă a 
inspiraţiei divine a acestei cărţi (Evr 4,12; 1 Pet 1,23).  
 

V. Informaţii privitoare la alcătuirea Sfintei Scripturi  
 
(01)  Vechiul Testament este colecţia de 39 de cărţi inspirate 

care au fost scrise înainte de naşterea Domnului Isus 
Hristos.  Noul Testament grupează laolaltă cărţile 
inspirate scrise după înălţarea Mântuitorului şi terminate 
în primul secol al erei creştine, în total 27. 

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

(03)  Am avut curiozitatea să aflu în ce măsură Vechiul 
Testament este citat în Noul Testament.  Folosind Noul 
Testament în limba greacă, în care toate textele preluate  
din Vechiul Testament sunt scrise cu litere aldine, am 
numărat toate aceste cuvinte de la început până la 
sfârşit, dus-întors de două ori.  Rezultatul: 3% din 
cuvintele Noului Testament sunt preluate din Vechiul 
Testament şi redate exact.  Doar cuvinte preluate; dar 
aluzii la nume de persoane, de localităţi, evenimente şi 
acţiuni?  Putem spune că Noul Testament este plin de 
Vechiul; îl întâlneşti la tot pasul, e imposibil    să-l 
ocoleşti. 

(04)  Există oameni care ignoră sau chiar leapădă Vechiul 
Testament, pretinzând că ei se conduc după „Noul”; alţii, 
din contra, leapădă Noul Testament şi se limitează la 
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Vechiul.  Ce a spus Hristos?  Că „Scriptura nu poate fi 
desfiinţată” (Ioan 10,35 ult. p.).  Cât timp?  Cât durează 
cerul şi pământul (Mat 5,18) şi chiar mai mult (Mat 
24,35).   Apostolul Petru merge chiar mai departe, când 
zice: „Iarba se usucă şi floarea cade jos, dar Cuvântul 
Domnului rămâne în veac.  Şi acesta este Cuvântul care  
v-a fost propovăduit prin evanghelie” (1 Pet 1,24 ult. p. 
25). 

(05)  Constituţia americană nu se poate schimba, aşa cum era 
cazul cu legile mezilor şi ale perşilor în antichitate (vezi 
Estera 8,8 şi Daniel 6,8).  Dacă noi împrejurări, situaţii sau 
necesităţi cer reformulări sau adăugiri, nu se schimbă 
constituţia însăşi, ci se votează amendamente la ea, iar 
aceasta numai cu aprobarea a trei sferturi din cele 50 de 
state constituind uniunea. 

(06)  Biblia nu este cuvântul oamenilor, ci Cuvântul lui 
Dumnezeu (1 Tes 2,13), iar Dumnezeu nu se schimbă 
(Mal 3,6; Evr 13,8).   

 
VI. Biblia Domnului Isus şi cea a apostolilor 

 
(01)  Este uşor de înţeles că Mântuitorul şi apostolii nu au 

avut la dispoziţie Noul Testament, ci au predicat numai 
din Vechiul Testament, alcătuit, în linii mari, aşa cum ne 
informează evanghelistul Luca: „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’” (Luca 24,27.44). 

(02)  Vechiul Testament, cuprinzând aceste trei mari 
subdiviziuni, a fost tot ce numeau apostolii Scriptură sau 
Scripturi; cu acele 39 de cărţi au evanghelizat ei toată 
lumea cunoscută de ei, aşa cum citim în Coloseni 1,5.6 
pr. p. 23 p. d.: „. . . 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 
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evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită 
oricărei făpturi de sub cer.”  
  

VII. Autorii şi istoria Bibliei pe scurt 
 
(01)  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 1.600 de ani; cu toate acestea, 
armonia între aceste cărţi este uimitoare.  De ce?  Ne 
explică apostolul Petru: „Căci nicio proorocie n-a fost 
adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la 
Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Pet 1,21).  Sau 
Pavel: „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 Tim 3,16.17). 

(02)  Abia în secolul al 4-lea al erei creştine, mai precis în jurul 
anului 325 d. Hr., aceste 66 de cărţi au fost reunite într-o 
singură carte. 

(03)  În unele Biblii, sunt adăugate la Vechiul Testament 
anumite cărţi numite apocrife.  Unele biserici le 
consideră inspirate ca şi pe celelalte cărţi ale Bibliei, alte 
biserici le recomandă doar ca lectură, nefiind potrivite să 
facă parte din canonul sacru.  Biserica Adventistă de Ziua 
a Şaptea, ca şi bisericile protestante în general, le 
consideră neinspirate din următoarele motive: 
(a) nu au fost niciodată cuprinse în Biblia ebraică; 
(b) nu sunt amintite sau citate niciodată în Noul 

Testament; 
(c) conţin unele învăţături care contrazic textul 

canonului sacru. 
(04)  Biblia a fost împărţită pe 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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(05)  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. 

(06)  La începutul anului 1947, au fost descoperite unele din 
manuscrisele de la Marea Moartă, iar ulterior altele.  
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. 

(07)  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 şi redactori, de aceea ele sunt aproximative. 

(08)  Când amintim locul unui text biblic, numim cartea, 
capitolul, versetul şi, eventual, partea din verset.  
Numele cărţilor se pot prescurta, ca, de exemplu, „Ps” 
pentru Psalmi, „Apoc” pentru Apocalipsa etc.  În 
româneşte, notăm un text astfel: Ioan 1,1-3.14; Ps 
119,105; Ezec 18,4 ult. p. şi 20 pr. p. (Ezechiel; ult. p. = 
ultima parte, pr. p. = prima parte). 

(09)  Mai trebuie spus că niciunul din scriitorii Bibliei nu a fost 
român (când poporul român nici nu se născuse!)?  Toţi au 
fost evrei, probabil cu excepţia evanghelistului Luca, 
despre care unii autori susţin 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, 
limba universală în timpul acela.  Din aceste limbi, 
scrierile sacre au fost traduse în diferite limbi vechi şi 
moderne, ajungând să fie accesibile pentru aproape 
toate popoarele lumii în limba proprie.                               

(10)  Există câteva traduceri în limba română; cea folosită de 
cultele neo-protestante, printre care şi Biserica 
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Adventistă de Ziua a Şaptea, este traducerea Cornilescu, 
folosită şi în această carte. 
 

VIII. Autoritatea şi eficienţa Sfintei Scripturi  
 
(01)  Isus l-a învins pe Satana folosind pasaje din Biblie (Mat 

4,4.7.10). 
(02)  Sfânta Scriptură este suficientă pentru a-i îndruma pe 

oameni în trăirea unei vieţi potrivite cu voinţa lui 
Dumnezeu (2 Tim 3,16.17). 

(03)  Dumnezeu a interzis adăugarea la Cuvântul inspirat al 
Bibliei sau eliminarea oricărei câtimi din el (Deut 4,2; 
Prov 30,5.6; Apoc 22,18.19).  
 

IX. Cum trebuie să fie studiată Biblia 
 
(01)  Cine studiază Biblia trebuie să se apropie de ea cu 

respect şi cu o dorinţă sinceră de a cunoaşte şi a accepta 
adevărul (Ioan 7,17; 1 Cor 2,11-14). 

(02)  Biblia trebuie acceptată ca fiind vocea lui Dumnezeu 
adresându-se individului (Ioan 10,27.28; 1 Tes 2,13). 

(03)  Biblia este propriul ei comentariu (Isa 28,9.10; 1 Cor 
2,13.14). 

(04)  O regulă foarte importantă este aceea a contextului 
imediat și a contextului biblic general.  Ruperea unui 
verset de context duce la răstălmăciri. 

(05)  O altă regulă de bază este de a asocia numai texte care 
au o legătură logică între ele. 

(06)  În studierea Sfintei Scripturi, tradiţia nu este de folos, 
pentru că este adesea neverosimilă şi derutantă (Mat 
15,1-9; Tit 3,9; Col 2,8); sunt, însă, ajutătoare 
cunoştinţele de istorie, geografie, etnografie şi lingvistică. 

(07)  Trebuie să se dea dovadă de perseverenţă în cercetarea 
Bibliei (Fapte 17,11; Ioan 5,39). 

(08)  Niciun adevăr de importanţă vitală nu este lăsat în 
obscuritate; tot ce este esenţial pentru mântuire este 
clar descoperit (Deut 29,29; 2 Tim 3,16.17). 
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X. Importanţa studierii Cuvântului lui Dumnezeu 
 
(01)  Oamenii au fost adesea avertizaţi în legătură cu 

credincioşii care studiază Biblia şi urmează cu fidelitate 
învăţăturile ei: „Nu vă duceţi la ei, pentru că vă rătăciţi!”  
Mântuitorul Isus Hristos a arătat, în Matei 22,29, cine 
sunt cei rătăciţi: „Vă rătăciţi, pentru că nu cunoaşteţi nici 
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu!”  Cunoaşterea 
Sfintelor Scripturi, ca rezultat al rugăciunii, al studiului şi, 
mai ales, al călăuzirii Duhului Sfânt, Inspiratorul cărţii, nu 
îi duce pe oameni în rătăcire, ci dimpotrivă, ignorarea, 
necunoaşterea sau răstălmăcirea Bibliei conduc la acest 
rezultat. 

(02)  Orice carte a fost scrisă ca să fie citită.  Biblia trebuie 
citită şi studiată: citirea ei oferă informaţie, prospeţime, 
studierea duce la înţelegere mai deplină şi înlesneşte 
aplicarea învăţăturilor ei la viaţa practică. 

(03)  De obicei, o carte este citită o dată, iar dacă este foarte 
interesantă, de două sau de trei ori.  Există şi cărţi care 
nu se citesc de la început până la sfârşit, ca dicţionarele 
sau alte asemenea surse, ci sunt consultate pentru 
anumite clarificări. 

(04)  Biblia este cu totul diferită de toate celelalte cărţi: ea se 
citeşte mereu şi mereu, toată viaţa.  Există oameni care 
au citit-o de 50 de ori sau mai mult.  Trebuie citită de 
oricine ştie să citească, sau ascultată, prin lectura altora, 
pe viu sau înregistrare sonoră, de cei care nu ştiu sau nu 
pot să citească.  Un plan zilnic de citire a Bibliei este de 
mare ajutor. 

(05)  În primii mei ani de învăţare a limbii engleze, am 
cumpărat o carte intitulată Solar Physics/Fizica solară; 
scopul meu era să învăţ vocabularul acelei discipline.  Era 
spre sfârşitul anilor 1950; cred că de mult acea carte este 
depăşită de noi descoperiri în ştiinţa respectivă.  Unele 
cărţi îşi păstrează utilitatea şi prospeţimea mai mulţi ani, 
altele mai puţini.  Sarcina de a scrie o carte pentru toate 
timpurile şi pentru toţi oamenii, de orice vârstă şi cultură, 
omeneşte nu era uşoară, dar a fost uşoară pentru Duhul 
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lui Dumnezeu, adevăratul Autor al acestei minunate şi 
nemuritoare cărţi. 

(06)  Iată acum beneficiile principale ale studierii Bibliei: 
(a) Luminează mintea (Ps 119,99). 
(b) Produce satisfacţie nemărginită (Ps 119,14). 
(c) Dezvoltă răbdare şi oferă mângâiere (Rom 15,4). 
(d) Furnizează îndrumare practică excelentă (Ps 119,105). 
(e) Este o sursă de avertizare în timp de primejdie (1 Cor 

10,11). 
(f) Protejează viaţa omenească împotriva păcatului (Ps 

119,11). 
(g) Oferă ajutor spiritual multilateral (2 Tim 3,16.17). 
(h) Îl prezintă pe Hristos ca fiind singurul Mântuitor al 

omenirii (Ioan 5,39; 20,31; Fapte 4,12).  
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TEMA NUMĂRUL 2 
DUMNEZEIREA 

I. Dovezi ale existenţei lui Dumnezeu 
 
(01)  creaţiunea (Ps 19,1-4; Rom 1,20; Ps 139,14-17; Ier 10,10-

13); 
(02)  istoria omenirii (Dan 2,20-23; Fapte 17,22-28); 
(03)  conştiinţa umană (Rom 1,19; 2,14.15; 8,16); 
(04)  prezicerile Bibliei (Isa 44,6-8).  
 

II. Trinitatea 
 
(01)  Cuvântul „Trinitate” (în româneşte se zice şi „Sfânta 

Treime”) nu este folosit în Biblie, dar există ample dovezi 
despre pluralitatea Dumnezeirii, adică ale existenţei a 
trei Persoane divine.  Nici cuvântul „Biblie” nu se găseşte 
în Biblie, dar îl folosim. 

(02)  Cuvântul ebraic pentru Dumnezeu, Elohim, folosit prima 
dată chiar în Geneza 1,1, are formă de plural. 

(03)  Pronume la plural cum ar fi Noi (nu Eu) sau Nostru, 
Noastră (nu Meu, Mea) sunt folosite când se fac planuri 
în sfatul divin (Gen 1,26; 3,22; 11,7). 

(04)  Potrivit cu Ioan 3,16, Dumnezeu L-a dat pe singurul Lui 
Fiu.  Aici sunt amintite două Persoane divine.  Fiul lui 
Dumnezeu a existat înainte de naşterea Sa în Betleem, 
fiind Cuvântul cel veşnic al lui Dumnezeu, care era cu 
Dumnezeu şi era Dumnezeu (Ioan 1,1.2).  Acest Cuvânt  
S-a întrupat şi a locuit printre oameni (vs. 14). 

(05)  În Psalmul 45,7 (text citat în Evrei 1,9 cu aplicare la Fiul; 
vezi şi versetul 8), scriitorul zice: „Dumnezeule, 
Dumnezeul Tău Te-a uns.” 
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(06)  Domnul Isus a promis că Îl va ruga pe Tatăl să trimită un 
alt Mângâietor sau Ajutor, adică pe Duhul Sfânt (Ioan 
14,16.17).  Aici sunt amintite trei Persoane divine: Fiul, 
Tatăl şi Duhul Sfânt. 

(07)  Există texte, mai ales în Noul Testament, care se referă 
concomitent la cele trei Persoane ale Dumnezeirii (Mat 
3,16.17; 28,19; 2 Cor 13,14).   

 
III. Numele Dumnezeirii 

 
Astfel de nume descriu caracterul şi acţiunile lui Dumnezeu.  
Aceste nume au fost preluate ca atare ori traduse în alte 
limbi: 
(01)  El şi Elohim („Dumnezeu”) se referă la puterea Sa divină. 
(02)  Elyon şi El Elyon înseamnă „Dumnezeul cel Preaînalt” sau 

„Cel Preaînalt”. 
(03)  Adonai înseamnă “Cârmuitorul atotputernic” sau 

„Atotputernicul”. 
(04)  Shaddai şi El Shaddai înseamnă „Dumnezeul 

atotputernic”  ca izvor de binecuvântare. 
(05)  Yahweh sau „Domnul” subliniază legământul divin de 

har, însemnând „EU SUNT”. 
 

IV. Caracteristicile lui Dumnezeu (valabile pentru toate cele trei 
Persoane) 
 
(01)  Dumnezeu este atotputernic (2 Cor 6,18). 
(02)  El este sfânt (Apoc 4,8). 
(03)  El este atotştiutor (Iov 37,16). 
(04)  El este omniprezent (Ps 139,7-12). 
(05)  El este neschimbător (Mal 3,6). 
(06)  El este iubire (1 Ioan 4,8). 

 

V. Dumnezeu-Tatăl 
 
(01)  Aşa L-a numit Isus în rugăciunile Sale (Ioan 17,1; Luca 

22,42). 
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(02)  Aşa ne-a învăţat să-L numim şi noi când ne rugăm (Mat 
6,9). 

(03)  Dumnezeu-Tatăl L-a dat pe Fiul Său pentru noi, dar El 
Însuşi a suferit în Hristos, împăcând lumea cu Sine (Ioan 
3,16; 2 Cor 5,19). 

(04)  Isus a declarat că este una cu Tatăl Său (Ioan 10,30; 
17,22).   

 

VI. Dumnezeu-Fiul  
 
(01)  Îngerul Gabriel a spus că Sfântul care Se va naşte din 

Maria va fi chemat Fiul lui Dumnezeu (Luca 1,35). 
(02)  Dumnezeu-Tatăl L-a numit aşa (Mat 3,17; 17,5). 
(03)  Ucenicii Mântuitorului au recunoscut această identitate 

a Sa (Mat 16,16). 
(04)  Chiar demonii L-au recunoscut ca fiind Fiul lui Dumnezeu 

(Marcu 3,11). 
(05)  Întruparea Sa este o taină (Luca 1,35; 1 Tim 3,16). 
(06)  El a părăsit slava cerească şi a devenit Om, ca să poată 

muri pentru mântuirea păcătoşilor (Filip 2,5-11). 
(07)  Prima Sa venire a fost profetizată în Vechiul Testament 

(Isa 7,14; 9,6; Ioan 1,45). 
(08)  A fost răstignit, a înviat din morţi şi S-a înălţat la cer       

(1 Cor 15,3.4; Luca 24,51). 
(09)  Dumnezeu-Tatăl L-a făcut Domn şi Hristos (Fapte 2,36). 
(10)  El mijloceşte pentru păcătoşi ca Preot şi Mare Preot în 

templul din cer (Rom 8,34; 1 Ioan 2,1; Evr 7,21; 6,20). 
(11)  El va veni din nou în slavă şi va înnoi toate lucrurile (Mat 

25,31; Apoc 1,7; 21,5).   
 

VII. Dumnezeu-Duhul Sfânt 
 
(01)  Duhul Sfânt nu este o energie fizică, ci o Persoană divină, 

pentru că: 
- are cunoştinţă (1 Cor 2,9-11); 
- are voinţă (1 Cor 12,11); 
- are aspiraţii (Rom 8,27); 
- manifestă comuniune (2 Cor 13,14); 
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- poate fi întristat (Efes 4,30); 
- oamenii pot păcătui împotriva Lui (Mat 12,31.32); 

păcatele împotriva Fiului se iartă, dar nu păcatul 
împotriva Duhului Sfânt; acest lucru arată că Duhul 
Sfânt nu este inferior faţă de Domnul Isus, de aceea şi 
El este Dumnezeu. 

(02)  Duhul Sfânt a fost făgăduit ca Mângâietor (Ioan 14,16-
18.26). 

(03)  Ei îi călăuzeşte pe credincioşi în tot adevărul (Ioan 
16,13). 

(04)  El îi conduce pe păcătoşi la pocăinţă (Ioan 16,8-11).  
(05)  El ne ajută să ne rugăm (Rom 8,26). 
(06)  El Îl proslăveşte pe Domnul Hristos în viaţa urmaşilor Săi 

(Ioan 16,14). 
(07)  El înzestrează biserica Domnului cu daruri spirituale (1 

Cor 12,1-11). 
(08)  El îi înzestrează pe credincioşi cu putere, pentru a vesti 

adevărul mântuitor (Fapte 1,8).  
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TEMA NUMĂRUL 3 
ORIGINEA RĂULUI 

 
I. Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor 

 
(01)  Isus ne-a informat că Satana a căzut din cer (Luca 10,18). 
(02)  Isaia l-a numit Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor (Isa 

14,12). 
(03)  Ezechiel a descris originea şi căderea acestui heruvim 

(Ezec 28,11-19): 
- fiinţă creată (vs. 15); 
- desăvârşit sub orice aspect (vs. 15); 
- de o înfăţişare splendidă (vss. 12.17); 
- plin de înţelepciune (vss. 12.17); 
- aşezat pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu (vs. 14); 
- trăia în grădina lui Dumnezeu (vs. 13); 
- era acoperit cu pietre scumpe (vs. 13); 
- era onorat cu muzică superbă (vs. 13); 
- era un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse (vs. 14).  

 
II. De la Lucifer la Satana 

 
(01)  Acest heruvim a aspirat să fie ca Dumnezeu (Isa 

14,13.14). 
(02)  El s-a îngâmfat (Ezec 28,17), a păcătuit (vs. 16), 

nelegiuire s-a găsit în el (vs. 15). 
(03)  El a fost aruncat din cer (Ezec 28,16; Isa 14,12.15). 
(04)  Este numit în Scriptură balaurul cel mare, şarpele cel 

vechi, diavolul, Satana (Apoc 12,9), Cel Rău (Mat 6,13). 
(05)  Satan este un cuvânt ebraic care înseamnă adversar; 

provine de la verbul satan, care înseamnă „a cultiva 
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animozitate”.  În Septuaginta (LXX), versiunea greacă a 
Vechiului Testament, este folosit numele diabolos, care 
înseamnă „bârfitor”, „acuzator”, „diavol”.  Sensul de 
acuzator sau pârâş poate fi găsit în Zaharia 3,1.2 şi 
Apocalipsa 12,10.      

 

III. Cel dintâi şi cel mai mare criminal de război 
 
(01)  În Apocalipsa 12,1-17, este descris războiul lui Satana în 

cer împotriva lui Dumnezeu şi pe pământ împotriva 
credincioşilor. 

(02)  Balaurul a atras în rebeliunea sa o treime din îngeri 
(Apoc 12,3.4.7-9). 

(03)  După expulzarea sa din cer, el a continuat războiul 
împotriva Creatorului şi a copiilor Săi credincioşi de pe 
pământ (vss. 13-17). 

(04)  Satana persistă în lucrarea sa răutăcioasă în această 
lume, aşa cum a început-o în Grădina Edenului cu primele 
fiinţe omeneşti (Gen 3,1-6).   

 

IV. Situaţia actuală a lui Satana 
 
(01)  Pretinde a fi proprietarul acestei planete (Luca 4,5.6). 
(02)  Isus l-a numit „stăpânitorul lumii acesteia” (Ioan 12,31). 
(03)  Pavel l-a considerat pe Satana „dumnezeul veacului 

acestuia” (2 Cor 4,4), „domnul puterii văzduhului” (Efes 
2,2).   

 

V. Metodele de lucru ale lui Satana 
 
(01)  Modul său fundamental de acţiune este minciuna (Ioan 

8,44). 
(02)  El „înşală întreaga lume” (Apoc 12,9). 
(03)  Seamănă sămânţa neîncrederii în Dumnezeu (Gen 3,1-5). 
(04)  Orbeşte minţile oamenilor (2 Cor 4,4). 
(05)  Foloseşte oameni pentru atingerea scopurilor sale (Iov 

2,9; Ioan 13,2.27; Mat 16,21-23). 
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(06)  Este expert în acţiuni de uzurpare (1 Sam 28,11-14; 2 Cor 
11,14). 

(07)  Produce catastrofe şi suferinţe (Iov 1,13-19; 2,7). 
(08)  Îi terorizează pe aceia pe care-i ia în stăpânire (Marcu 

5,1-5). 
(09)  Încearcă să complice şi să zădărnicească lucrarea lui 

Dumnezeu (Mat 13,24-30.38.39).   
 

VI. Satana a fost biruit de Hristos 
 
(01)  Prima făgăduinţă a prevăzut învingerea diavolului de 

către Sămânţa femeii (Gen 3,15). 
(02)  Fiul lui Dumnezeu a venit ca să nimicească lucrările 

diavolului (1 Ioan 3,8). 
(03)  Nimicirea lui Satana a fost unul din scopurile întrupării 

Fiului lui Dumnezeu (Evr 2,14).  
 

VII. Învins de către ucenicii Domnului 
 
(01)  Mântuitorul Se roagă pentru siguranţa noastră (Luca 

22,31.32). 
(02)  Şi noi trebuie să ne rugăm pentru ocrotire divină (Mat 

6,13; 26,41). 
(03)  Ucenicii Domnului îl pot învinge pe diavolul (Apoc 

12,11): 
- prin sângele Mielului; 
- prin cuvântul mărturisirii lor. 

(04)  Folosirea Cuvântului lui Dumnezeu zădărniceşte 
şiretlicurile lui Satana (Mat 4,1-11). 

(05)  Credincioşii trebuie să vegheze tot timpul (1 Pet 5,8). 
(06)  Dacă ei se împotrivesc diavolului, el va fugi de la ei (Iac 

4,7). 
(07)  Împotrivirea încununată cu succes se bazează pe 

credinţă (1 Pet 5,9). 
(08)  Pentru această luptă, Dumnezeu oferă toată armătura 

necesară (Efes 6,10-18): 
- adevărul ca o centură (vs. 14); 
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- neprihănirea ca o platoşă (vs. 14); 
- evanghelia păcii ca o încălţăminte (vs. 15); 
- credinţa ca un scut (vs. 16); 
- mântuirea ca un coif (vs. 17); 
- Cuvântul lui Dumnezeu ca o sabie puternică a Duhului 

(vs. 17).   
 

VIII. Marea luptă explică toate lucrurile rele care au loc în această 
lume  
 
(01)  Crearea lumii noastre a fost desăvârşită (Gen 1,31). 
(02)  Rebeliunea lui Satana împotriva guvernării lui Dumnezeu 

a produs tulburare în univers (Apoc 12,3.4.7-9). 
(03)  Diavolul a atras lumea în păcat (2 Cor 11,3; Gen 3,1-6). 
(04)  Suferinţele şi moartea sunt rezultate ale păcatului (Gen 

3,16; Rom 5,12). 
(05)  Dumnezeu va pune capăt răului şi va face toate lucrurile 

noi (Apoc 21,4.5).   
 

IX. Soarta finală a lui Satana 
 
(01)  Satana şi îngerii lui vor fi judecaţi (2 Pet 2,4; Iuda 6; 1 Cor 

6,3). 
(02)  Dumnezeu îl va nimici pe Satana (Ezec 28,16). 
(03)  Nimicirea lui Satana va avea loc în curând (Apoc 12,12; 

Rom 16,20). 
(04)  Satana va fi ars (Apoc 20,10.14). 
(05)  El va înceta pentru totdeauna să existe (Ezec 28,19).   
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TEMA NUMĂRUL 4  
CREAŢIUNEA 

I. Evoluţia lumii vii este imposibilă  
 
(01)  Concepţia evoluţiei lumii vii nu este biblică (Gen 1,1; 

Apoc 4,11; 14,6.7). 
(02)  Această concepţie nu este ştiinţifică: 

- Nu poate fi observată în natură. 
- Nu poate fi demonstrată în laborator. 
- Aşa-zisele dovezi sunt mai degrabă contradictorii sau 

chiar inventate. 
- Viaţa provine numai din viaţă, celula vie numai din 

celulă vie, aşa cum a demonstrat savantul francez 
Louis Pasteur în secolul al XIX-lea. 

- Viaţa arată continuă degradare, nu auto-
perfecţionare. 

- Toate plantele şi animalele sunt interdependente, de 
aceea ele trebuie să fi apărut într-un timp foarte 
scurt.   

 
II. Creaţiunea este o necesitate 

 
(01)  Orice fapt are o cauză generatoare. 
(02)  Scopuri urmărite şi realizate sunt prezente peste tot în 

univers. 
(03)  Toate lucrurile presupun existenţa unei inteligenţe 

superioare lor, care le-a plănuit şi le-a produs. 
(04)  Bunul simţ conduce la concluzia că a fost o creaţiune (Ps 

19,1; Iov 12,7-10).   
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III. Conceptul de creaţiune 
 
(01)  Verbul ebraic folosit în Geneza 1,1 pentru „a crea” este 

bara, care înseamnă a produce ceva din nimic. 
(02)  Dumnezeu nu a avut nevoie de o materie preexistentă 

pentru a crea lucrurile care există (Evr 11,3). 
(03)  Toate lucrurile au fost create prin cuvântul sau porunca 

lui Dumnezeu (Isa 40,26; Ps 33,6.9).   
 

IV. Identitatea Creatorului 
 
(01)  Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor (Isa 42,5; 

45,18). 
(02)  Termenul ebraic pentru Dumnezeu folosit în Geneza 1,1 

este Elohim, care are formă de plural. 
(03)  Planul de creare a fiinţelor omeneşti a fost făcut de către 

un grup (Gen 1,26.27). 
(04)  Biblia spune că Isus a creat toate lucrurile (Ioan 1,1-3.14; 

Col 1,15-17; Evr 1,1.2). 
(05)  Duhul Sfânt a participat, de asemenea, în lucrarea 

creaţiunii (Gen 1,2; Iov 33,4). 
(06)  Concluzia rezonabilă este că lucrarea creaţiunii a fost 

întreprinsă de toate Persoanele Sfintei Treimi. 
 

V. Un triplu raport al creaţiunii 
 
(01)  Un raport foarte general este exprimat într-o propoziţie 

în Geneza 1,1.  Versetul 2 este continuarea acestui prim 
raport. 

(02)  Un raport cronologic al lucrărilor efectuate este redat în 
Geneza 1,3-31 şi 2,1-3. 

(03)  Un raport suplimentar, cu detalii, se găseşte în Gen 2,4-
24.   
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VI. Crearea lumii noastre a avut loc în zile, nu ani sau ere 
geologice îndelungate  
 
(01)  Sensul textului din 2 Petru 3,8 este că la Dumnezeu 

timpul nu contează. 
(02)  Termenul ebraic yom, în special când este însoţit de 

numerale, înseamnă o zi de 24 de ore. 
(03)  Expresia „o seară şi o dimineaţă” (vezi Geneza 

1,5.8.13.19.23.31) înseamnă o zi completă de 24 de ore. 
(04)  Zile lungi ar fi implicat nopţi lungi, care ar fi făcut 

continuarea vieţii imposibilă. 
(05)  Paralelismul dintre săptămâna creaţiunii şi săptămânile 

următoare face din acea primă săptămână o săptămână 
literală, normală, de şase zile literale (Exod 20,11).  

 

VII. Programul creaţiunii  
 
(01)  Lumina (Gen 1,3-5). 
(02)  Atmosfera (Gen 1,6-8). 
(03)  Uscatul, mările şi vegetaţia (Gen 1,9-13). 
(04)  Soarele, luna şi stelele (Gen 1,14-19). 
(05)  Vieţuitoarele din ape şi din atmosferă (Gen 1,20-23). 
(06)  Vieţuitoarele de pe uscat, primele fiinţe omeneşti (Gen 

1,24-31).   
 

VIII. Coroana creaţiunii 
 
(01)  O hotărâre specială (Gen 1,26). 
(02)  Dumnezeu a creat parte bărbătească şi parte femeiască, 

adică bărbat şi femeie (Gen 1,27; 2,7; 2,18-22). 
(03)  Căsătoria (Gen 1,28; 2,23.24). 
(04)  Dieta stabilită de Dumnezeu pentru oameni (Gen 1,29).   
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IX. Muncă şi odihnă 
 
(01)  După a şasea zi de muncă din cadrul creaţiunii, 

Dumnezeu S-a odihnit în ultima zi, a şaptea, a 
binecuvântat-o şi a sfinţit-o (Gen 1,31; 2,1-3). 

(02)  Prin aceasta, Dumnezeu a ridicat un monument al 
lucrării Sale creatoare (Gen 2,3). 

(03)  Sabatul a fost o parte din prima săptămână a istoriei 
lumii noastre, când nu existau naţiuni, ci numai două 
fiinţe omeneşti, părinţii lumii întregi. 

(04)  Sabatul nu a fost făcut pentru Dumnezeu, pentru că El 
nu are nevoie de odihnă (Isa 40,28). 

(05)  Sabatul a fost făcut pentru oameni (Marcu 2,27). 
(06)  Dumnezeu a creat modelul săptămânii pentru toată 

omenirea ce urma să apară după aceea (Exod 20,8-11; 
31,16.17).  
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TEMA NUMĂRUL 5 
PLANUL DE MÂNTUIRE 

I. Mântuirea şi viaţa veşnică 
 
(01)  Mântuirea nu este acelaşi lucru ca viaţa veşnică, după 

cum vindecarea nu este acelaşi lucru ca sănătatea.  Isus a 
zis că nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, adică de 
vindecare, ci cei bolnavi (vezi Matei 9,12). 

(02)  Numai păcătoşii au nevoie de mântuire.  Sfinţii îngeri au 
viaţa veşnică, fără să aibă nevoie de mântuire. 

(03)  Întrebarea 1: „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”  
(Fapte 16,30) 
Răspunsul 1: „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit” (vs. 
31). 
Întrebarea 2: „Ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”  
(Marcu 10,17) 
Răspunsul 2: „Dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte 
poruncile” (Mat 19,17). 

 
II. Taina ţinută ascunsă timp de veacuri şi descoperită  

 
(01)  Taina voinţei lui Dumnezeu, planul alcătuit în Sine Însuşi 

(Efes 1,9). 
(02)  Taina ascunsă din veacuri în Dumnezeu  (Efes 3,9). 
(03)  Taina, înţelepciunea ascunsă, rânduită de Dumnezeu mai 

înainte de veci „spre slava noastră” (1 Cor 2,7). 
(04)  Taina evlaviei: Dumnezeu descoperit în trup (1 Tim 3,16 

pr. p.). 
(05)  Conţinutul tainei „ţinute ascunse din veşnicii şi în toate 

veacurile”: „Hristos în voi, nădejdea slavei” (Col 1,26.27). 
(06)  Taina aceasta divină a fost prezentată într-un mod 

accesibil prin evanghelie (Efes 6,19). 
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(07)  Vestirea tainei ascunse timp de milenii înseamnă 
propovăduirea lui Isus Hristos (Rom 16,25.26). 

(08)  Dacă asamblăm toate aceste elemente, obţinem ceea ce 
se numeşte planul de mântuire.  Înainte de crearea lumii 
noastre, Dumnezeu a alcătuit un plan pentru salvarea 
păcătoşilor. 

(09)  Esenţa acestui plan era următoarea: în cazul căderii 
fiinţelor umane în păcat, Fiul lui Dumnezeu să devină 
trup şi să-Şi dea viaţa pentru mântuirea lor, iar această 
veste salvatoare să fie predicată tuturor păcătoşilor. 

 
III. Crearea oamenilor şi încercarea ascultării 

 
(01)  În urmă cu circa 6.000 de ani, Dumnezeu a creat 

pământul şi toate lucrurile de pe el în şase zile literale 
(Geneza, capitolele 1 şi 2). 

(02)  În ziua a şasea, Dumnezeu a creat primele două fiinţe 
omeneşti, pe Adam şi pe Eva, după chipul şi asemănarea 
Sa, urmând ca aceştia să stăpânească „peste peştii mării, 
peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se 
mişcă pe pământ” (Gen 1,26-28). 

(03)  Dumnezeu a sădit Grădina Edenului şi acolo i-a aşezat pe 
primii noştri părinţi, ca să o lucreze şi să o păzească (Gen 
2,8.15). 

(04)  Dumnezeu le-a dat o poruncă, aceasta fiind un test al 
ascultării lor – puteau mânca din toţi pomii grădinii, cu 
excepţia pomului din mijlocul grădinii, numit pomul 
cunoştinţei binelui şi răului (Gen 2,16.17). 
 

IV. Căderea primelor fiinţe omeneşti 
 
(01)  Eva s-a apropiat de pomul oprit, unde a avut o 

conversaţie fatală cu şarpele, prin care vorbea Satana 
(Gen 3,1-5).         

(02)  Fiind amăgită, Eva a acceptat propunerea lui Satana de a 
nesocoti porunca lui Dumnezeu şi apoi l-a convins pe 
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Adam să mănânce şi el din pomul oprit (Gen 3,6.12; 2 Cor 
11,3; Apoc 12,9). 

(03)  Prin fapta de neascultare a lui Eva şi Adam, toţi urmaşii 
lor au devenit păcătoşi şi muritori (Rom 5,12).   

 

V. Prima destăinuire a planului de mântuire  
 
(01)  Dumnezeu a venit la indivizii vinovaţi (Gen 3,8-11). 
(02)  Cei doi păcătoşi s-au dezvinovăţit: 

- Adam: femeia pe care mi-ai dat-o este vinovată (Gen 
3,12). 

- Eva: şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom (Gen 
3,13). 

(03)  Sentinţele pronunţate: 
- asupra şarpelui: blestemat între toate vieţuitoarele 

care se mişcă pe pământ, urmând a se târî pe pământ 
şi a mânca ţărână (Gen 3,14); 

- asupra Evei: suferinţă, dependenţă (Gen 3,16); 
- asupra lui Adam: muncă dificilă, pământul blestemat 

(Gen 3,17-19). 
(04)  Prima făgăduinţă a fost planul de mântuire destăinuit 

(Gen 3,15).   
 

VI. Venirea Mântuitorului  
 
(01)  Îngerul Gabriel a vizitat-o pe fecioara Maria în Nazaret, 

anunţând-o că prin ea Se va naşte Mântuitorul lumii 
(Luca 1,26-38). 

(02)  Pentru că Iosif, logodnicul Mariei, a fost surprins de 
faptul că ea era însărcinată, un înger al Domnului i s-a 
arătat în vis şi i-a explicat situaţia, informându-l despre 
naşterea lui Isus, Mântuitorul mult aşteptat; drept 
urmare, Iosif s-a căsătorit cu Maria (Mat 1,18-25). 

(03)  Iosif şi Maria locuiau în Nazaret, dar profeţia din Mica 
5,2 prevedea că Mesia Se va naşte în Betleem, cetatea lui 
David.  Atunci, Dumnezeu a pus în mintea lui Cezar 
August gândul să ordone efectuarea unui recensământ, 
care cerea ca fiecare să se ducă la locul de naştere pentru 
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a fi înregistrat.  Astfel, Iosif şi Maria s-au dus la Betleem şi 
acolo S-a născut Pruncul Isus (Luca 2,1-7). 

(04)  Un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea unor păstori 
din apropierea Betleemului, anunţându-i despre naşterea 
Mântuitorului; acelui înger i s-a alăturat o imensă oaste 
cerească, slăvindu-L pe Dumnezeu pentru lucrarea Sa 
mântuitoare (Luca 2,8-14).  Păstorii L-au vizitat pe 
Pruncul Isus şi I s-au închinat (versetele 15-20). 

(05)  Scriptura ne spune că „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). 

(06)  Cuvântul care a venit să locuiască printre oameni era 
Dumnezeu descoperit în trup (1 Tim 3,16). 

(07)  Mântuitorul Isus Hristos a trăit o viaţă perfectă, model 
pentru păcătoşi (1 Pet 2,21-23). 

(08)  După trei ani şi jumătate de activitate mesianică, Hristos 
Şi-a dat viaţa pentru păcatele noastre (Ioan 10,11; Mat 
20,28; 1 Pet 2,24). 

(09)  Numai în Domnul Isus Hristos există mântuire (Fapte 
4,12). 

(10)  Prin viaţa şi moartea Mântuitorului, păcătoşii sunt 
împăcaţi cu Dumnezeu (Rom 5,10; 2 Cor 5,17-21). 

(11)  Iubirea a fost temelia planului de mântuire în alcătuire şi 
aducere la îndeplinire (Ioan 3,16).   

 
VII. Realizările planului de mântuire 

 
(01)  A avut rolul de a justifica legea cea sfântă a lui 

Dumnezeu (Mat 5,17-19; Luca 16,17; Rom 4,15; Rom 
8,3.4). 

(02)  Prin moartea Mântuitorului, a fost plătit preţul pentru 
călcarea legii lui Dumnezeu (Isa 53,4.5; Rom 5,8-10.21; 
Filip 2,5-8). 
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(03)  A fost rezolvată problema păcatului (2 Cor 5,21; Ioan 
1,29; Evr 9,28). 

(04)  A fost biruit Satana, vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al 
oamenilor (Gen 3,15; Evr 2,14; 1 Ioan 3,8). 

(05)  Este răscumpărat pământul, posesiunea pierdută prin 
cădere (Efes 1,13.14; Dan 7,27; Apoc 11,15). 

(06)  Oamenii sunt reinstalaţi în poziţia de a avea stăpânire 
asupra întregii planete (Gen 1,26-28; Evr 2,6-8; 1 Pet 1,4; 
5,4; Apoc 1,5.6; 2 Tim 4,7.8). 

(07)  Este restabilită pe veci armonia universală (Isa 35,9.10; 
Ioan 16,33; Rom 5,19; 2 Cor 5,18; Col 1,19.20).  

 

  



 

 

32 

  



 

33 

 

 

 

TEMA NUMĂRUL 6  
LEGEA LUI DUMNEZEU 

I. Caracterul universal şi etern al legilor stabilite de Dumnezeu 
 
(01)  Întregul univers a fost creat de Dumnezeu.  El există şi 

funcţionează prin puterea Creatorului şi în conformitate 
cu legile fizice stabilite de El. 

(02)  O lege fizică este o relaţie concretă între cauză şi efect 
(New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English 
Language, p. 560).  Aceeaşi cauză, în aceleaşi condiţii, 
conduce la acelaşi efect.  Aceasta este lege. 

(03)  O lege fizică acţionează în mod necruţător, dacă nu 
intervine o forţă opusă.  Dumnezeu îngăduie lucrurilor să 
se manifeste în limitele legilor stabilite.  Totuşi, El poate 
interveni şi poate direcţiona lucrurile potrivit cu voinţa 
Sa, care nu depinde de legile pe care le-a creat.  Astfel de 
intervenţii sunt cauzele minunilor. 

(04)  Fără legi fizice, lumea s-ar dezintegra.  Fenomenele ar 
deveni haotice, imposibil de prevăzut sau de controlat.  
Să-I mulţumim Creatorului pentru astfel de legi. 

(05)  Fiinţele inteligente, înzestrate cu voinţă responsabilă, 
sunt supuse nu numai legilor fizice, ci şi celor morale.    

 
II. Cum defineşte Biblia păcatul 

 
(01)  Călcarea legii morale este păcat de comitere (1 Ioan 3,4). 
(02)  Neglijarea conştientă sau refuzul de a face binele este 

păcat de omitere (Iac 4,17; Mat 25,41-46). 
(03)  Acţionarea împotriva convingerii bazate pe Sfânta 

Scriptură şi luminate de Duhul lui Dumnezeu, acceptare 
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îndoielnică, aceasta este, de asemenea, păcat – păcatul 
de compromitere (Rom 14,23).   
 

III. Diferite legi prezentate în Sfânta Scriptura 
 
(01)  Legea Morală, numită şi Decalogul sau Cele Zece Porunci 

(Exod 20,1-17). 
(02)  Legea ceremonială, umbra crucii, care a fost legea 

jertfelor de animale şi a ritualurilor însoţitoare, lege 
împlinită în Hristos, Mielul lui Dumnezeu, care ridică 
păcatul lumii (Evr 10,1; Ioan 1,29). 

(03)  Legea sănătăţii (Exod 15,26; 23,25; Lev 11,1-47; 7,26.27; 
Deut 7,15). 

(04)  Legea judecătorească (Exod 23,2.3.6.7; 21,18-36; 22,1-
15). 

(05)  Legea administrativă (Num 3,5-39; Deut 20,5-9; 17,14-
20; 25,5-10).   

 
IV. Perpetuitatea Legii Morale 

 
(01)  A fost proclamată de Dumnezeu, în mod oral şi în scris, 

la Sinai, pentru poporul Său ales, care, în timpul robiei 
egiptene, pierduse în mare măsură cunoştinţa de 
Dumnezeu, aşa cum o posedaseră patriarhii (Exod 20,1-
17; Gen 26,5). 

(02)  Toate Cele Zece Porunci, deşi nu scrise într-un 
document, existaseră înainte de Sinai şi fuseseră stabilite 
pentru toţi oamenii (Gen 3,6; 4,9-12; 12,18-20; 18,11-15; 
20,2-7; 35,2-4; Exod 16,4.26-30). 

(03)  Apostolul Pavel zice că unde nu este o lege nu există nici 
călcare de lege, adică păcat (Rom 4,15; 5,13.14). 

(04)  Domnul Isus Hristos a declarat cu claritate că El nu a 
venit să desfiinţeze legea, ci să o împlinească (Mat 5,17-
19). 

(05)  Unul din scopurile primei veniri a lui Isus a fost „pentru 
ca porunca legii să fie împlinită în noi” (Rom 8,4). 

(06)  Putem constata din Predica de pe Munte că Hristos nu a 
redus importanţa Legii Morale, ci a accentuat-o, 
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amplificând exigenţa, aşa cum reiese din multe versete 
(Mat 5,21.22; vss. 27.28; vss. 33-37). 

(07)  Apostolii nu au desfiinţat legea, ci au întărit-o (Rom 
3,31). 

 
V. Integritatea Legii Morale 

 
(01)  Cea mai simplă formulare a legii morale constă în aceste 

şase litere – iubire.  Mai precis: iubire faţă de Dumnezeu 
şi iubire faţă de celelalte fiinţe omeneşti (Deut 6,5; Lev 
19,18; Mat 22,34-40).  O formulare completă este dată în 
Cele Zece Porunci (Deut 10,4.5; 5,1-21; Exod 20,1-17). 

(02)  Domnul Hristos nu este mulţumit când oamenii 
manifestă doar o ascultare parţială de legea lui 
Dumnezeu (Mat 23,23). 

(03)  Toate poruncile lui Dumnezeu trebuie să fie respectate 
(Iac 2,10.11).   

 
VI. Vechiul şi noul legământ 

 
(01)  Dumnezeu a făcut legământul Său de har cu toate 

fiinţele omeneşti după căderea în păcat.  Acel legământ a 
fost revelat către fiecare generaţie (Adam şi Eva, Gen 
3,15; Noe, Gen 9,8-17; Avraam, Gen 12,1-3; Isaac, Gen 
26,1-5; Iacov, Gen 28,10-15; toţi oamenii, Tit 2,11). 

(02)  Vechiul legământ în care a intrat Israelul trupesc a fost o 
încercare omenească de a împlini poruncile lui 
Dumnezeu prin putere proprie, ceea ce se termină 
întotdeauna cu eşec (Exod 24,3-8; capitolul 32 raportează 
despre apostazia cu viţelul de aur). 

(03)  Israelul trupesc a primit legea lui Dumnezeu scrisă pe 
două table de piatră, care erau păstrate în chivotul 
mărturiei în sanctuar (Deut 10,3-5). 

(04)  În noul legământ, iniţiat de Dumnezeu cu mult înainte de 
venirea Mântuitorului, poruncile lui Dumnezeu sunt 
scrise de El în minţile şi în inimile copiilor Săi (Ier 31,31-
33; Evr 8,8-10; 10,15-17).  
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VII. Conţinutul Decalogului 
 
(01)  Prima poruncă interzice oamenilor să aibă alţi dumnezei 

în afară de Creator (Exod 20,3). 
(02)  Porunca a doua interzice închinarea la idoli (vss. 4-6). 
(03)  Porunca a treia interzice luarea în deşert a numelui lui 

Dumnezeu (vs. 7). 
(04)  Porunca a patra vorbeşte despre ziua săptămânală de 

închinare (vss. 8-11). 
(05)  Porunca a cincea cere respect faţă de părinţi (vs. 12). 
(06)  Porunca a şasea interzice vărsarea de sânge omenesc 

(vs. 13). 
(07)  Porunca a şaptea condamnă păcatul adulterului şi orice 

altă formă de imoralitate (vs. 14). 
(08)  Porunca a opta interzice furtul şi orice altă formă de 

necinste (vs. 15). 
(09)  Porunca a noua interzice minciuna sub orice formă şi în 

orice împrejurare (vs. 16). 
(10)  Porunca a zecea vorbeşte împotriva nutririi poftelor 

păcătoase (vs. 17). 
 

VIII. Funcţiile principale ale Legii Morale 
 
(01)  Este o transcriere a iubirii, caracterului şi voinţei lui 

Dumnezeu pentru poporul Său.  Sfânta Scriptură scoate 
în evidenţă aceleaşi atribute ale lui Dumnezeu şi ale legii 
Sale.  De exemplu: 
- Dumnezeu este desăvârşit (Deut 32,4) şi legea Sa este 

desăvârşită (Ps 19,7.8); 
- Dumnezeu este sfânt (Ps 99,9) şi legea Sa este sfântă 

(Rom 7,12); 
- Dumnezeu este bun (Marcu 10,18) şi legea Sa este 

bună (Rom 7,12). 
(02)  Legea Morală arată păcatul (Rom 3,20; 7,7; Iac 1,23-25). 
(03)  Slujeşte drept standard la judecată (Ecl 12,13.14; Iac 

2,12). 
(04)  Oferă adevărată libertate celor ce o respectă (Ps 119,45; 

Iac 1,25). 
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TEMA NUMĂRUL 7 
SABATUL DOMNULUI 

I. Originea Sabatului 
 
(01)  Dumnezeu a creat această lume în şase zile, adică în şase 

unităţi de timp alcătuite din o noapte şi o zi (Gen 1,5.31; 
2,1; Exod 20,11; 31,17). 

(02)  El a stabilit ziua a şaptea ca zi de odihnă, ca monument 
al lucrării Sale creatoare.  El S-a odihnit în ziua a şaptea, a 
binecuvântat-o şi a sfinţit-o (Gen 2,2.3). 

(03)  Dat fiind faptul că Dumnezeu nu oboseşte niciodată şi, 
de aceea, nu are nevoie de odihnă, procedeul Său a fost 
un exemplu pentru oameni (Isa 40,28; Marcu 2,27). 

(04)  Isus Hristos a participat în lucrarea de creaţiune.  Nimic 
nu a fost făcut fără El (Col 1,15-17; Ioan 1,1-3).  Se poate 
spune că El S-a odihnit în ziua a şaptea a săptămânii 
creaţiunii, a binecuvântat-o şi a sfinţit-o.  De aceea, 
Sabatul zilei a şaptea este ziua lui Hristos sau Sabatul 
creştin (Marcu 2,28).   

 
II. Sabatul în Vechiul Testament  

 
(01)  Pentru că Isus a zis că „Sabatul a fost făcut pentru om” 

(Marcu 2,27 pr. p.), termenul „om” folosit aici referindu-
se la omenire în general, înţelegem că Adam şi Eva au 
observat ziua a şaptea de la începutul vieţii lor, fiind 
prima lor zi întreagă de viaţă.  Nu există niciun motiv de a 
gândi că ei au ţinut vreodată o altă zi decât ziua a şaptea. 

(02)  Dumnezeu a introdus Sabatul în Decalog ca a patra 
poruncă (Exod 20,8-11). 
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(03)  Se raportează că patriarhii au ţinut toate poruncile lui 
Dumnezeu (Gen 26,5; 18,17-19). 

(04)  Înainte de proclamarea măreaţă a Celor Zece Porunci pe 
Muntele Sinai, Dumnezeu aştepta ca israeliţii 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 (Exod 16,14-16.22-30). 

(05)  Unul din motivele pentru care copiii lui Israel au fost duşi 
în robia babiloniană a fost repetata nesocotire a zilei de 
Sabat (Neem 13,17.18). 

(06)  Unii din iudeii care s-au întors din captivitate au introdus 
reguli stricte, care să facă o astfel de apostazie imposibilă 
în viitor.  Aceasta a dus la exagerările fariseice, aşa cum 
le observăm în timpul lui Isus.   

 
III. Sabatul în Noul Testament 

 
(01)  Isus a spus cu claritate că El nu a venit să desfiinţeze, ci 

să împlinească legea (Mat 5,17-19).  Această împlinire nu 
a fost, cum pretind unii, abolirea ei, ci respectare 
credincioasă şi exemplară, aşa cum se observă în viaţa Sa 
(vezi Evr 10,36). 

(02)  El a făcut o reformă în modul de respectare a zilei de 
Sabat, opunându-Se tuturor regulilor extreme introduse 
de rabini.  El a arătat în mod desluşit că salvarea vieţii 
oamenilor sau a animalelor şi îngrijirea de sănătatea lor 
sunt compatibile cu caracterul sacru al Sabatului (Luca 
13,15.16; Mat 12,11.12). 

(03)  Obiceiul lui Isus era să participe în mod activ la serviciile 
sinagogii în zilele de Sabat (Luca 4,16). 

(04)  Mântuitorul S-a odihnit în mormânt într-o zi de Sabat 
(Mat 27,57-66; 28,1). 

(05)  Urmaşii lui Isus au continuat să respecte Sabatul după 
moartea Lui (Luca 23,54-56). 

(06)  Mântuitorul i-a îndemnat pe ucenici să se roage în 
legătură cu observarea Sabatului la aproape 40 de ani 
după înălţarea Sa (Mat 24,20). 
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(07)  Nu există nicio dovadă în Noul Testament că prima 
biserică creştină ar fi hotărât vreodată să schimbe ziua de 
odihnă şi nici nu ar fi fost autorizată să facă acest lucru. 

(08)  Obiceiul lui Pavel a fost, ca şi al lui Isus, ca în zilele de 
Sabat să meargă la sinagogă (Fapte 17,2).  Unde nu exista 
o sinagogă, el observa Sabatul în natură chiar între 
neamuri (Fapte 16,11-13).  

 
IV. Sabatele ceremoniale au încetat la moartea Domnului Isus 

 
(01)  Erau şapte zile de sărbători anuale în calendarul iudaic 

numite sabate (nu „Sabatul” sau „Sabatul Domnului”, ci 
„sabatul vostru”, potrivit cu Leviticul 23,32): 
- prima şi ultima zi a Sărbătorii Azimilor (Leviticul 

23,7.8); 
- Ziua Cincizecimii sau a primelor roade (vss. 16.21); 
- Ziua Trâmbiţelor (vss. 24.25); 
- Ziua Ispăşirii (vss. 27-32); 
- prima şi ultima zi a Sărbătorii Corturilor (vss. 34-36). 

(02)  Aceste sabate nu au fost stabilite la creaţiune, nu au fost 
integrate în Cele Zece Porunci, au fost date Israelului 
trupesc după ieşirea din Egipt şi au fost absorbite în 
moartea lui Hristos pe cruce (Mat 27,50.51; Efes 2,14-16; 
Col 2,16.17; Rom 14,5.6).  

 
V. Spărtura şi repararea ei 

 
(01)  În Daniel 7,25, a fost prezis despre cornul cel mic că „se 

va încumeta să schimbe vremile şi legea”.  Profeţia s-a 
împlinit cu exactitate.  A patra fiară a fost imperiul 
roman, din care s-a născut un al unsprezecelea corn mic, 
Biserica Romană.  După ce împăratul roman Constantin 
cel Mare decretase, în ziua de 7 martie 321, ziua întâi a 
săptămânii ca onorabilă zi a soarelui de respectat în tot 
imperiul, Biserica Romană, succesoarea imperiului 
roman, la Conciliul din Laodicea (circa 364 d. Hr.), a 
declarat ziua aceea zi a Domnului, promulgând astfel 
prima lege duminicală bisericească. 
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(02)  Totuşi, Biblia vorbeşte, în Isaia 58,12-14, şi despre 
repararea spărturii, care se referă în mod clar la Sabatul 
Domnului. 

(03)  Există numai 8 texte în Noul Testament care 
menţionează prima zi a săptămânii (Mat 28,1; Marcu 
16,1.2; 16,9; Luca 24,1; Ioan 20,1; 20,19; Fapte 20,7; 1 
Cor 16,2).  Niciunul din aceste texte nu spune că ziua întâi 
a săptămânii este sfântă sau că este ziua Domnului. 

(04)  În Luca 23,54-56 şi 24,1, sunt menţionate trei zile: 
- ziua pregătirii, adică ziua dinainte de Sabat (23,54); 
- Sabatul, ziua de odihnă „după lege”(23,56); 
- ziua întâi a săptămânii (24,1). 
Este clar că Sabatul Domnului este ziua dintre vineri şi 
duminică, aceasta fiind sâmbăta. 

(05)  În Marcu 16,9, ca şi în alte texte, însă mai clar, suntem 
informaţi că „Isus . . . a înviat în dimineaţa zilei dintâi a 
săptămânii”.  Toată lumea este de acord că ziua aceea a 
fost duminică.  Prin urmare, ziua a şaptea a săptămânii 
este sâmbăta. 

(06)  Dumnezeu nu a binecuvântat şi nu a sfinţit nicio altă zi în 
afară de ziua a şaptea şi niciodată nu a retras 
binecuvântarea şi sanctitatea pe care le-a aşezat asupra 
ei. 

 
VI. Modul corect de respectare a Sabatului 

 
(01)  Biblia zice că ziua începe seara (Gen 1,5), mai exact la 

apusul soarelui (Deut 24,14.15).  Sabatul este timpul 
dintre două apusuri de soare, de vineri seara până 
sâmbătă seara (Mat 27,57-60; Ioan 19,31; Marcu 1,32). 

(02)  Nicio muncă aducătoare de câştig nu este acceptabilă în 
zilele de Sabat (Exod 20,10; Lev 23,3). 

(03)  Niciun fel de muncă profesională nu este potrivită în ziua 
Sabatului (Isa 58,13). 

(04)  Tranzacţiile comerciale şi transporturile de mărfuri 
trebuie să fie evitate în timpul zilei de Sabat (Neem 
13,15; Ier 17,21.22). 
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(05)  Treburi gospodăreşti precum gătitul alimentelor trebuie 
să înceteze înainte de venirea Sabatului (Exod 16,23.24).  
Există o zi de pregătire înainte de Sabat, în care aceste 
activităţi să fie efectuate (Luca 23,54). 

(06)  Orice plăcere nevinovată dar nespirituală trebuie 
întreruptă înainte de sosirea Sabatului (Isa 58,13). 

(07)  Conversaţiile în ziua sfântă trebuie să fie potrivite cu 
caracterul acelei zile (Isa 58,13). 

(08)  În zilele de Sabat, copiii lui Dumnezeu trebuie să 
participe la serviciile divine (Lev 23,3; Luca 4,16), însă, 
când este nevoie, ei pot să fie implicaţi în acţiuni 
umanitare urgente, cum ar fi salvarea vieţii oamenilor 
sau animalelor, intervenţii când se produc catastrofe 
(Mat 12,11.12; Luca 13,15.16). 

(09)  Fiind monumentul creaţiunii, Sabatul are darul de a ne 
aminti de minunata lucrare a creării lumii noastre de 
către Dumnezeu, de aceea, ieşirea în natură pentru 
admirarea lucrărilor lui Dumnezeu este o parte din 
respectarea Sabatului (Mat 12,1). 

(10)  Evitarea activităţilor care nu sunt în armonie cu 
caracterul sacru al Sabatului nu trebuie să ne determine 
să privim Sabatul ca o povară; el este un minunat dar de 
la Dumnezeu, de aceea, trebuie să fie observat prin 
comuniune cu Dumnezeu şi ţinut din iubire faţă de El.  A 
fost dat ca să fie o binecuvântare şi o bucurie pentru 
oricine (Isa 58,13.14).   

 
VII. Semnul lui Dumnezeu pentru poporul Său 

 
(01)  Patru versete biblice declară că Sabatul este semnul lui 

Dumnezeu pentru poporul Său, semn al recunoaşterii 
suveranităţii lui Dumnezeu şi semn al sfințirii (Exod 
31,13.17; Ezec 20,12.20). 

(02)  Sabatul zilei a şaptea este, deci, semnul, sigiliul sau 
pecetea lui Dumnezeu, pentru că porunca a patra este 
singura din Cele Zece Porunci care conţine cele trei 
elemente ale unui sigiliu (vezi Exodul 20,11): 
- numele lui Dumnezeu  Domnul; 
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- titlul Său  Creatorul; 
- teritoriul Său  cerurile şi pământul. 

(03)  Astfel, este uşor de înţeles că opusul, adică sabatul fals, 
introdus de oameni pentru a înlocui Sabatul Domnului, 
este celălalt semn, semnul fiarei despre care se vorbeşte 
în Apocalipsa 13,16.17.   

 
VIII. Stabilit pentru veşnicie 

 
(01)  Balaam a declarat că binecuvântarea rostită de 

Dumnezeu asupra poporului Său nu poate fi anulată 
(Num 23,20). 

(02)  David a zis că, dacă Dumnezeu binecuvintează ceva, este 
binecuvântat pentru veşnicie (1 Cron 17,27). 

(03)  În lumina acestor două afirmaţii, Sabatul zilei a şaptea 
este pentru totdeauna ziua sfântă a lui Dumnezeu, 
pentru că Dumnezeu a binecuvântat-o la creaţiune (Gen 
2,3). 

(04)  Este de neconceput ca vreo întrerupere în celebrarea 
zilei sfinte să fi fost vreodată aprobată de Dumnezeul cel 
neschimbător (Mal 3,6; Evr 13,8). 

(05)  Schimbările care, din orice motive, au fost făcute în 
calendar, au afectat numai numărul de ordine al zilelor 
lunii, dar nu succesiunea zilelor săptămânii.  Avem astăzi 
aceeaşi ordine a zilelor săptămânii, aşa cum a continuat 
fără întrerupere de la creaţiune.  Dacă duminica de astăzi 
este aceeaşi ca şi duminica în care Isus a înviat din morţi, 
acelaşi lucru este adevărat despre toate zilele 
săptămânii. 

(06)  Pe noul pământ, ceea ce înseamnă în vecii vecilor, 
poporul lui Dumnezeu va celebra Sabatul zilei a şaptea 
(Isa 66,22.23). 

Nota I: Toţi cei interesaţi sunt îndemnaţi să-şi procure ciclul de 7 DVD-uri 
ale evanghelizării pe care am ţinut-o în Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea din Oneşti, judeţul Bacău, în perioada 14-20 noiembrie 2009.  
Titlul general al tematicii a fost: „De ce ţinem sâmbăta?  Vă explicăm!”  
Iată şi titlurile celor 7 teme, în care învăţătura biblică despre Sabat este 
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expusă pe larg, oferindu-se răspunsuri la nedumeririle legate de 
anumite texte şi evenimente din Biblie în legătură cu această tematică: 

(01)  Originea Sabatului 
(02)  Identificarea Sabatului 
(03)  Necesitatea Sabatului 
(04)  Perpetuitatea Sabatului 
(05)  Unicitatea Sabatului 
(06)  Respectarea Sabatului 
(07)  Grandoarea Sabatului  

Nota II:  În iunie 2010, am înregistrat în Atlanta, Statele Unite ale 
Americii, două ore de conversaţie cu fratele Cornel Dărvăşan despre 
Sabat sub titlul „Miracolul Sabatului”.  Materialul a fost transmis de la 
Centrul Media Adventist de Ziua a Şaptea din Bucureşti, în primul 
trimestru al anului 2011, în cadrul emisiunii „Viaţa la Superlativ”.  
Doritorii se pot interesa pentru obţinerea DVD-urilor cu această 
conversaţie despre Sabat.  

Nota III: Este posibil ca tematica „De ce ţinem sâmbăta?  Vă explicăm!”, 
cu cele şapte teme amintite la nota I de aici, să fie inregistrată şi de 
Centrul Media Adventist de Ziua a Şaptea din Bucureşti, dacă la scurt 
timp după tipărirea acestei cărţi voi ţine o astfel de evanghelizare într-o 
comunitate din Bucureşti.  În orice caz, e bine ca doritorii se se 
intereseze de astfel de noi DVD-uri.  
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TEMA NUMĂRUL 8 
SANCTUARUL 

I. Căderea şi răscumpărarea 
 
(01)  Dumnezeu i-a creat pe oameni desăvârşiţi (Gen 1,31; Ecl 

7,29). 
(02)  Oamenilor li s-a garantat libertatea de alegere (Gen 

2,16.17). 
(03)  Păcatul a pricinuit moartea (Rom 5,12; 6,23). 
(04)  Dumnezeu a luat locul păcătoşilor, pentru realizarea 

mântuirii lor din păcat şi din moarte (Gen 3,15; Rom 
8,3.4). 

 
II. Practica jertfelor de animale 

 
(01)  Răscumpărătorul făgăduit urma să sosească la 

„împlinirea vremii” (Gen 3,15; Gal 4,4). 
(02)  Până atunci, venirea Sa era fericita nădejde a tuturor 

păcătoşilor căiţi (Gen 49,10; Deut 18,15-19, vezi şi Fapte 
3,22.23; Isa 7,14; 9,6; Mica 5,2). 

(03)  Dumnezeu a stabilit un mod de exprimare a pocăinţei 
pentru păcat şi a credinţei în Răscumpărătorul ce urma să 
vină  jertfele de animale, aşa cum sunt explicate în 
cartea Leviticul. 

(04)  Nu a fost intenţia lui Dumnezeu ca jertfele de animale să 
fie un scop în sine şi ele nici nu puteau oferi mântuirea, ci 
erau numai o umbră a realităţii ce urma să vină, un mijloc 
intuitiv arătând către jertfa Fiului lui Dumnezeu (Gen 
22,8.14; Ioan 1,29; Evr 10,1-10).   
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III. O activitate ceremonială independentă 
 
(01)  Oamenii au fost învăţaţi de către Dumnezeu să aducă 

jertfe de animale curate fără cusur (de exemplu, Leviticul 
1,1-5). 

(02)  În era patriarhală, adică de la cădere până la ieşirea din 
Egipt, oamenii au adus jertfe pe bază individuală şi 
puteau zidi un altar pentru a aduce jertfe Domnului în 
orice loc pe care-l alegeau.  Putem să-i menţionăm pe 
Abel (Gen 4,4; Evr 11,4), Noe (Gen 8,20), Avraam (Gen 
12,8), Iacov (Gen 35,7) etc. 

 

IV. Un sistem ceremonial integrat 
 
(01)  Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să-i înveţe pe israeliţi 

un nou procedeu privitor la aducerea de jertfe.  Li se 
cerea să înceteze a aduce jertfe în orice loc, pe altare 
zidite de ei, ca în era patriarhală.  De atunci înainte, 
jertfele trebuia să fie aduse numai în locul stabilit de 
Dumnezeu, potrivit cu regulile date prin Moise (Deut 
12,13.14; Ios 22,16-19.23-27). 

(02)  În scopul acesta, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să 
construiască un sanctuar (Exod 25,8), în care prezenţa Sa 
să se manifeste în permanenţă.  Acela era centrul 
naţional de închinare. 

(03)  Termenul „sanctuar” apare de multe ori în Biblie, în 
traducerea engleză KJV de 137 de ori, din care de 133 de 
ori în Vechiul Testament şi de 4 ori în Noul Testament.  
Este traducerea termenului ebraic miqdash, care 
înseamnă un lucru sau un loc consacrat, şi a termenului 
grecesc hagion, însemnând un lucru sau un loc sfânt. 

 
V. Istoria sanctuarului 

 
(01)  Primul sanctuar era mobil.  A fost confecţionat de 

lucrători talentaţi şi inspiraţi ca Beţaleel, Oholiab şi alţii 
(Exod 35,30.34; 36,1), sub îndrumarea lui Moise.  A fost 
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aşezat lângă Muntele Sinai, în prima lună a celui de al 
doilea an al pribegiei lui Israel prin pustie, şi a fost 
transportat din loc în loc. 

(02)  La 480 de ani după ieşirea copiilor lui Israel din Egipt, 
Solomon a construit un templu stabil, care era, ca şi 
sanctuarul mozaic, proiectul lui Dumnezeu (1 Împ 6,1; 1 
Cron 28,19).  Templul acela a fost distrus de 
Nebucadneţar în anul 586 în. Hr. 

(03)  Templul a fost reconstruit sub supravegherea lui 
Zorobabel, după captivitatea babiloniană, cu aprobarea 
lui Cir, Dariu şi Artaxerxe, împăraţii Persiei (Ezra 6,14). 

(04)  A fost remodelat de Irod cu începere din anul 20/19 în. 
Hr.; construcţia s-a desfăşurat în mai multe etape, iar 
anumite lucrări încă erau în curs în timpul lui Isus (Ioan 
2,20). 

(05)  Se poate vorbi de un dublu sfârşit al templului din 
Ierusalim: 
- sfârşitul funcţional, când Dumnezeu a încetat să mai 

ia în consideraţie serviciile lui, pentru că îşi găsiseră 
împlinirea în moartea lui Hristos pe cruce în anul 31 
d. Hr. (Mat 23,38.39; 27,50.51); 

- sfârşitul fizic, când a fost distrus de armata romană în 
anul 70 d. Hr. (vezi Matei 24,1.2).   

 
VI. Descrierea sanctuarului 

 
(01)  Materialele necesare pentru confecţionarea primului 

sanctuar au fost asigurate de copiii lui Israel prin 
contribuţii de bună voie (Exod 25,1-8; 35,27-29).  Ei au 
dăruit mult mai mult decât era necesar (Exod 36,4-7). 

(02)  Schiţa de mai jos oferă o privire de ansamblu asupra 
structurii sanctuarului şi a mobilierului respectiv:  

 
 
 
 
 
 

 

chivotul legământului 

altarul de aur 

masa cu pâinile 

sfeşnicul de aur 

ligheanul de aramă 
altarul de aramă 
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(03)  Toate obiectele sanctuarului erau simboluri ale lui 

Hristos şi ale lucrării Sale mântuitoare: 
- altarul de aramă pentru arderile de tot (Exod 27,1-8) 

indica spre moartea înlocuitoare a lui Hristos pentru 
păcătoşi (Evr 13,10-12); 

- ligheanul de aramă (Exod 30,17-21) reprezenta 
curăţirea pe care moartea lui Isus o efectuează în 
viaţa păcătoşilor (Zah 13,1; Ioan 13,8); 

- sfeşnicul de aur (Exod 25,31-40) era un simbol al lui 
Isus ca Lumină a lumii (Ioan 8,12); 

- altarul de aur pentru tămâiere (Exod 30,1-10) 
reprezenta mijlocirea lui Isus amestecată cu 
rugăciunile sfinţilor (Apoc 5,8; 8,4); 

- masa cu cele douăsprezece pâini pentru punerea 
înainte (Exod 25,23-30) Îl simboliza pe Isus ca Pâine a 
vieţii (Ioan 6,48-51); 

- chivotul legământului, în interiorul căruia erau 
plasate cele două table de piatră cu Cele Zece Porunci 
(Exod 25,10-16), era un tip al lui Hristos, care a zis: 
„Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule, şi legea Ta este în 
fundul inimii Mele” (Ps 40,8; Evr 10,7); 

- capacul ispăşirii sau tronul milei (Exod 25,17-22), care 
acoperea chivotul, reprezenta mila lui Hristos față de 
păcătoşi (Tit 3,4.5).   

  
VII. Preoţia pământească şi cea din cer 

 
(01)  Serviciile sanctuarului erau oficiate de preoţi, asistaţi de 

leviţi.  Seminţia lui Levi a fost aleasă de Dumnezeu pentru 
serviciile sanctuarului.  Din seminţia acea provenea 
Aaron, care a fost rânduit să fie primul mare preot, iar fiii 
săi preoţi (Leviticul, capitolele 8 şi 9). 

(02)  Fiecare preot era un simbol al lui Hristos.  Ei aduceau 
jertfele de animale pentru ei înşişi, pentru indivizi care au 
păcătuit şi pentru naţiune.  Mântuitorul a adus o jertfă 
mai bună  pe Sine Însuşi (Evr 8,3-6). 
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(03)  Hristos este Preot în veci (Evr 7,21) şi Mare Preot în veci 
(cap. 6,20), pentru credincioşi, înaintea Tatălui ceresc.  
Preoţia aaronică a fost o umbră sau un tip pentru preoţia 
desăvârşită şi veşnică a Domnului Isus Hristos (Evr 5,1-6). 

(04)  Isus Hristos serveşte ca jertfă mântuitoare în sanctuarul 
ceresc, „care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul” 
(Evr 8,1.2), prezentând propriul Său sânge în cadrul 
lucrării de mijlocire în favoarea fiinţelor omeneşti 
păcătoase (Evr 7,25; 9,11.12). 
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TEMA NUMĂRUL 9 
JUDECATA DIVINĂ 

I. Serviciile sanctuarului 
 
(01)  Trebuie să observăm încă o dată structura sanctuarului 

din Vechiul Testament şi mobilierul aferent: 
 
 
 
 
 
 
 
 

(02)  Se pot distinge trei categorii de servicii la sanctuarul 
vechi: 
(a) ocazionale, când cineva care a păcătuit aducea jertfa 

cerută pentru călcarea de lege, fiind asistat de preoţi 
(Lev 4,27-35); 

(b) zilnice, pentru întreaga naţiune – un miel dimineaţa şi 
unul seara (Exod 29,38-42), un dublu număr de miei 
oferiţi în zilele de Sabat (Num 28,9.10); de asemenea, 
tămâie arsă pe altarul de aur (Exod 30,1.7-9) şi pâinile 
expuse în permanenţă pe masă înaintea Domnului 
(Lev 24,5-9); 

(c) anuale, în timpul sărbătorilor stabilite de Dumnezeu: 
- Sărbătoarea Paştelor, ziua a 14-a a lunii întâi, 

urmată de cele şapte zile ale Sărbătorii Azimilor 
(Lev 23,5-8); 

 

chivotul legământului 

altarul de aur 

masa cu pâinile 

sfeşnicul de aur 

ligheanul de aramă 
altarul de aramă 
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- Sărbătoarea Săptămânilor sau a Primelor Roade, 
la cincizeci de zile după Paşte, numită şi Ziua 
Cincizecimii (Lev 23,9-22); 

- Ziua Trâmbiţelor, prima zi a lunii a şaptea, 
anunţând apropierea Zilei Ispăşirii (Lev 23,23-25); 

- Ziua Ispăşirii sau Ziua cea Mare de Ispăşire, în 
ebraică Yom Kippur, ziua a zecea a lunii a şaptea 
(Lev 23,26-32); 

- Sărbătoarea Corturilor, din ziua a cincisprezecea 
până în ziua a douăzeci şi doua a lunii a şaptea 
(Lev 23,33-43).   

 
II. Curăţirea sanctuarului 

 
(01)  Trebuie să facem distincţie între jertfele pentru păcat, al 

căror sânge era vărsat „de jur împrejur pe altarul de la 
uşa cortului întâlnirii” (Lev 1,5), şi jertfele pentru 
curăţirea sanctuarului, când o parte din sânge era stropit 
în Sfânta Sfintelor.  Cele două feluri de jertfe simbolizau 
moartea lui Hristos pe cruce pentru păcatele oamenilor şi 
mijlocirea Sa în templul ceresc, înaintea Tatălui, în 
favoarea lor. 

(02)  Prin vărsarea frecventă a sângelui animalelor pentru 
iertarea păcatelor, sanctuarul era în mod simbolic întinat.  
O dată pe an era necesară curăţirea sanctuarului. 

(03)  Cinci animale erau prezentate la templu în ziua curăţirii 
acestuia.  La începutul serviciului, era adus un viţel, ca 
jertfă de ispăşire pentru marele preot şi pentru casa lui;  
marele preot stropea din sângele viţelului de şapte ori 
înaintea capacului ispăşirii (Lev 16,6.11-14).  La sfârşitul 
serviciului, erau oferiţi ca ardere de tot doi berbeci, unul 
pentru marele preot şi celălalt pentru popor (vss. 3 ult. 
p., 5 ult. p. şi 24).  Între aceste două acţiuni erau aduşi 
doi ţapi (vs. 5). 

(04)  Se aruncau sorţi pentru cei doi ţapi, unul urmând a fi 
pentru Domnul şi celălalt pentru Azazel sau ţapul de 
trimis (vss. 7.8). 
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(05)  Cu sângele primului ţap, marele preot făcea ispăşire 
pentru sfântul locaş, stropind sânge „spre capacul 
ispăşirii şi înaintea capacului ispăşirii”, aşa cum făcuse cu 
sângele viţelului, şi ispăşire pentru popor, „pentru 
necurăţiile copiilor lui Israel şi pentru toate călcările de 
lege, prin care au păcătuit ei” (vss. 15.16).  Ispăşirea 
pentru sfântul locaş era urmată de curăţirea altarului de 
jertfe (vss. 18.19; trebuie citit cu atenţie tot capitolul 16 
din Leviticul). 

(06)  Raportul Scripturii spune, de asemenea: „Ţapul care a 
ieşit la sorţi pentru Azazel să fie pus viu înaintea 
Domnului, ca să slujească pentru facerea ispăşirii . . .  
Aaron să-şi pună amândouă mâinile pe capul ţapului 
celui viu şi să mărturisească peste el toate fărădelegile 
copiilor lui Israel şi toate călcările lor de lege, cu care au 
păcătuit ei; să le pună pe capul ţapului, apoi să-l 
izgonească în pustie, printr-un om care va avea 
însărcinarea aceasta.  Ţapul acela va duce asupra lui 
toate fărădelegile lor    într-un pământ pustiit; în pustie 
să-i dea drumul” (vss. 10.21-22). 

(07)  Yom Kippur era o zi de odihnă şi de adunare sfântă.  Se 
cerea ca israeliţii să-şi smerească sufletele, ceea ce era o 
cercetare personală şi pocăinţă (Lev 16,31; 23,27).  Ziua 
aceea era şi o zi de judecată – păcatele poporului erau 
înlăturate sau nu, ei erau declaraţi curaţi sau nu (cap. 
23,26-31; atenție la versetul 29) şi aşa este percepută 
acea zi până astăzi de către poporul evreu. 

 
III. Curăţirea finală a sanctuarului 

 
(01)  În Daniel 8,9-12, o putere este menţionată, aşa-numitul 

corn mic (o descriere detaliată este dată în Daniel 7,8.25-
27).  Puterea aceasta îi persecută pe sfinţii Celui 
Preaînalt, rosteşte cuvinte pompoase şi hulitoare 
împotriva Lui şi calcă în picioare adevărul lui Dumnezeu şi 
sanctuarul Său. 

(02)  În Daniel 8,13, un sfânt pune o întrebare: cât timp va fi 
călcat în picioare sfântul locaş?  Un alt sfânt dă 
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răspunsul: „Până vor trece două mii trei sute de seri şi 
dimineţi, apoi sfântul locaş va fi curăţit” (vs. 14). 

(03)  În Numeri 14,34 şi Ezechiel 4,6, Dumnezeu ne-a dat 
formula după care o zi este socotită un an.  Aplicată în 
profeţiile biblice, această formulă dă rezultate 
remarcabile.  Să vedem unde conduc cei 2300 de ani.  În 
scopul acesta avem nevoie de o schiţă: 

 

 

 

 

(04)  Daniel 8,13.14 şi Daniel 9,24-27 prezintă două perioade 
de timp, una lungă şi alta scurtă: 2300 de zile şi 490 de 
zile (sau şaptezeci de săptămâni de ani: 70 x 7 = 490).  
Punctul de plecare a fost arătat chiar de îngerul Gabriel şi 
anume, anul când a fost emis decretul pentru rezidirea 
Ierusalimului.  Împăratul persan Artaxerxe Longimanus a 
dat un astfel de decret în anul 457 în. Hr.  Cele 70 de 
săptămâni au inclus 7 săptămâni (49 de ani), când a fost 
efectuată construcţia, și 62 de săptămâni (434 de ani), 
împreună 483 de ani, până la Mesia.  Aceşti ani s-au 
terminat în toamna anului 27 d. Hr., când Isus a fost 
botezat sau uns, devenind Mesia (vezi Luca 3,1.21.22; 
4,16-19; Fapte 10,38).  Ultima din cele 70 de săptămâni a 
durat din toamna anului 27 d. Hr. până în toamna anului 
34 d. Hr.  În mijlocul ei, adică în primăvara anului 31 d. 
Hr., Mesia a fost „stârpit” (Dan 9,26 pr. p.), adică a fost 
răstignit.  Scăzând 490 din 2300, rămân 1810 ani.  
Adăugând 1810 la 34, ajungem în toamna anului 1844.  
Yom Kippur în acel an a fost, potrivit cu calendarul iudaic, 
la 22 octombrie.  Începând cu ziua aceea, sanctuarul avea 
să fie curăţit. 

(05)  Care sanctuar?  Sanctuarul sau templul iudaic din 
Ierusalim a fost distrus de romani în anul 70 d. Hr.  

1844 

49 434 

a 70-a săpt. 

(7 ani) 

1810 

1844 
457  

în. Hr. 

7 săpt. 62 săpt. 

31 

27 34 

483 
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Singurul sanctuar sau templu al lui Dumnezeu existent în 
1844 era în cer (Evr 8,1.2; Apoc 11,19; 15,5.6).  Acel 
sanctuar urma să fie curăţit cu începere din 1844 (Dan 
8,14; Evr 9,23-26). 

(06)  Curăţirea sanctuarului ceresc se referă la înlăturarea 
păcatelor copiilor lui Dumnezeu din cărţile cereşti.  E o 
îndepărtare a rapoartelor cu privire la păcate.  Aceasta 
este judecata poporului lui Dumnezeu (Evr 10,30 ult. p.). 

 
IV. Toţi locuitorii pământului trebuie să fie judecaţi 

 
(01)  Viaţa oricărui individ trebuie să fie examinată (Ecl 

12,13.14). 
(02)  Şi creştinii trebuie să fie judecaţi (2 Cor 5,10). 
(03)  Judecata divină chiar începe cu casa lui Dumnezeu (1 Pet 

4,17). 
(04)  Când va veni Domnul Isus Hristos, judecata aceasta a 

casei lui Dumnezeu va fi fost încheiată.  Acei indivizi, ale 
căror nume au fost scrise şi au rămas scrise în cartea 
vieţii, îşi primesc răsplata la revenirea Mântuitorului 
(Apoc 3,5; 21,27; 22,12).  
 

V. Mileniul biblic 
 
(01)  Cei mântuiţi, morţi sau vii, sunt judecaţi înainte de 

revenirea lui Isus (1 Pet 4,17).  Aceasta se poate numi 
judecata pre-adventă sau de cercetare. 

(02)  Ceilalţi locuitori ai pământului, din toate timpurile, sunt 
judecaţi după revenirea lui Hristos.  În cer, în timpul 
mileniului, care este timpul de 1.000 de ani dintre cele 
două învieri, mântuiţii participă la judecarea demonilor şi 
a oamenilor neconvertiţi (1 Cor 6,2.3; Apoc 20,4). 

(03)  Din punct de vedere al cărţii vieţii, vor exista două 
grupuri de oameni la cea de a doua venire a lui Hristos: 
- cei mântuiţi, scrişi şi rămaşi în cartea vieţii; aceştia 

sunt înviaţi la prima înviere sau schimbaţi 
instantaneu, devenind nemuritori, în caz că sunt 
atunci în viaţă (1 Cor 15,52; 1 Tes 4,16.17; Apoc 20,6); 
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- cei pierduţi, niciodată scrişi în cartea vieţii sau şterşi 
în cadrul judecăţii de cercetare (Apoc 17,8 ult. p.; 
Exod 32,33; Apoc 20,15). 

(04)  Cei pierduţi sunt înviaţi abia la sfârşitul mileniului (Apoc 
20,5). 

(05)  În timpul mileniului, Satana este legat cu lanţul 
împrejurărilor (Apoc 20,1-3).  Cei mântuiţi sunt toţi în cer, 
cei pierduţi sunt toţi morţi (vezi 2 Tesaloniceni 1,8-10).  
Timp de 1.000 de ani, Satana nu are nicio activitate. 

(06)  La sfârşitul mileniului, Ierusalimul ceresc sau sfânta 
cetate coboară pe pământ (Apoc 21,1.2).  Cei nelegiuiţi 
sunt înviaţi, Satana este liber din nou; el îi organizează şi 
îi conduce într-un eşuat atac pentru cucerirea cetăţii 
sfinte, dar foc cade din cer peste ei şi îi mistuie (Apoc 
20,7-9).  Ei sunt transformaţi în cenuşă (Mal 4,3). 

(07)  Pământul este înnoit şi devine căminul celor mântuiţi, 
care locuiesc cu Dumnezeu în vecii vecilor (Apoc 21,1-5; 
22,1-5). 
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TEMA NUMĂRUL 10 
EVENIMENTELE FINALE 

I. Trei veniri ale lui Hristos 
 

(01)  Prima venire a fost întruparea, Cuvântul S-a făcut trup 
(Ioan 1,1-3.11.14; 3,17; Luca 19,10; Filip 2,5-8). 

(02)  A doua venire are loc pentru ca toţi copiii lui Dumnezeu, 
din toate veacurile, să fie duşi în împărăţia cerurilor (Ioan 
14,1-3; Fapte 1,9-11; 1 Cor 15,51-54; 1 Tes 4,15-18; Evr 
9,28). 

(03)  A treia venire este o transferare pentru totdeauna a 
tronului lui Dumnezeu pe pământ.  Cerul vine aici.  Atunci 
are loc a doua înviere, adică învierea celor neconvertiţi; 

ei înconjoară cetatea, însă foc din cer de la Dumnezeu îi 
arde, transformându-i în cenuşă.  Dumnezeu va face 
toate lucrurile noi, iar cei mântuiţi vor locui cu Dumnezeu 

în vecii vecilor (Zah 14,3.4; Apoc 20,7-9; Mal 4,3; Apoc 
21,1-5). 

 
II. Semne care anunţă cea de a doua venire a lui Hristos 

 
Domnul Isus nu a precizat data revenirii Sale.  El a afirmat că 

numai Tatăl o ştie (Mat 24,36).  Cu toate acestea, El a zis: „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” (Mat 24,32.33).  Deşi timpul exact 
nu a fost descoperit, există semne care arată apropierea 
revenirii Domnului Isus. 
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(01)  Semne geo-astronomice: 

(a) Cutremurele se înmulţesc în mod înspăimântător 
(Mat 24,7); cutremurul colosal cu epicentrul în 
Lisabona, Portugalia, de la 1 noiembrie 1755, a 
zguduit Europa, Africa şi America şi a trezit interesul 
pentru studierea profeţiilor. 

(b) Întunecarea soarelui şi a lunii în ziua de 19 mai 1780 
(Mat 24,29) nu şi-a găsit o explicaţie ştiinţifică. 

(c) Marea ploaie meteoritică de la 13 noiembrie 1833 
(Mat 24,29) a încheiat seria acestor trei mari semne 

ale sfârşitului.  Ele au avut loc după terminarea 
persecuţiilor papale la care S-a referit Mântuitorul în 
Matei 24,21.29 („va fi un necaz aşa de mare cum n-a 
fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici 
nu va mai fi”; „îndată după acele zile de necaz . . .”) şi 
exact în ordinea arătată în Apocalipsa 6,12.13. 

(02)  Semne în lumea religioasă 
O mişcare religioasă mondială, descrisă în Apocalipsa 
14,6-13 ca întreită solie îngerească, vesteşte revenirea lui 

Hristos.  Această mişcare a devenit posibilă datorită 
răspândirii Cuvântului lui Dumnezeu prin Societăţile 
Biblice, înfiinţate după încheierea hegemoniei papale. 
 
Aici este nevoie de unele precizări în legătură cu timpul 
de necaz despre care a vorbit Hristos în Matei 24,21.29.  
În Apocalipsa, capitolul 12, se arată că femeia 
simbolizând biserica lui Isus a fost prigonită de balaur,  
însă ocrotită de Dumnezeu timp de 1260 de zile 

profetice.  Aşa cum am învăţat în altă temă, zilele 
profetice sunt ani literali.  Aceeaşi prezicere a fost făcută 
în Daniel 7,25 şi 12,7, unde se spune că sfinţii sunt 
prigoniţi 3½ ani (o vreme, două vremi şi o jumătate de 
vreme).  În Apocalipsa 11,2 şi 13,5, citim despre o 
perioadă de 42 de luni.   Anul iudaic antic avea 360 de 
zile, iar luna 30 de zile; 42 de luni înmulţite cu 30 dau 
1260 de zile profetice sau ani literali.  Dacă 1260 se 
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împart la 3½, rezultă 360, un an iudaic antic întreg.  De 

aceea, o vreme este un an de 360 de zile profetice, adică 
ani literali. 
 
Toate cele trei expresii, 42 de luni, 3½ vremuri şi 1260 de 
zile, reprezintă aceeaşi perioadă de timp – 1260 de ani 
literali.  Acesta a fost timpul supremaţiei papale.  A 
început în anul 538, când împăratul roman Iustinian, prin 
generalul său Belisarius, a ordonat clerului să-l aleagă pe 
diaconul Vegilius drept episcop de Roma şi papă şi s-a 

aplicat decretul din 533, care l-a făcut cap al tuturor 
bisericilor. 
 
Perioada aceasta lungă de supremaţie s-a încheiat în anul 
1798, când împăratul francez Napoleon Bonaparte l-a 
trimis pe generalul său Berthier ca să-l aresteze pe papa 
Pius al VI-lea.  Aceea a fost rana de moarte produsă 
papalităţii.  La începutul perioadei de 1260 de ani, un 
papă a fost întronat de un împărat prin generalul său; la 

sfârşitul acelei perioade, un papă a fost detronat de un 
împărat prin generalul său.  Papalitatea, care terorizase 
lumea până atunci, a devenit slabă şi s-a refăcut numai în 
secolul al douăzecilea, cu ajutorul lui Mussolini. 
 
Rana de moarte a fost vindecată, papa fiind astăzi cea 
mai adorată persoană în toată lumea (Apoc 13,3).  
Timpul de necaz a fost scurtat (Mat 24,21.22): 
persecuţiile papale au slăbit înaintea încheierii acelei 

supremaţii în 1798, datorită Reformaţiunii. Intensa 
proclamare a evangheliei în întreaga lume (Mat 24,14), 
aşa cum a devenit posibilă după terminarea îndelungatei 
perioade de necaz, arată că sfârşitul lumii este aproape.  
Biblia s-a răspândit în cea mai mare parte a lumii prin 
Societăţile Biblice. 
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(03)  Semne în societate 

(a) S-au agravat criminalitatea şi terorismul în lumea 
întreagă. 

(b) S-au intensificat conflictele între naţiuni şi grupuri 
etnice.  Secolul al douăzecilea a înregistrat două din 
cele mai dezastruoase războaie care au avut vreodată 
loc.  Astăzi, armele nucleare se răspândesc, iar acelea 
deja stocate ar putea distruge întreaga lume de mai 
multe ori. 

(c) Imoralitatea este tot mai mult promovată prin filme, 

televiziune, înregistrări video, muzică, reviste şi 
reclame.   

 
III. Ploaia timpurie şi ploaia târzie 

 
(01)  Mântuitorul le-a făgăduit ucenicilor Săi că Îl va ruga pe 

Tatăl să trimită un alt Mângâietor, Duhul Sfânt, care să 
rămână cu biserica în veci (Ioan 14,16). 

(02)  El este Duhul adevărului (Ioan 14,17), capabil să-i 

conducă pe cei credincioşi în tot adevărul (Ioan 16,13). 
(03)  Biblia vorbeşte despre două revărsări majore ale Duhului 

lui Dumnezeu asupra bisericii Sale: ploaia timpurie şi 
ploaia târzie.  Aceste metafore au fost folosite în Ioel 
2,23 despre ploile naturale pentru agricultura Canaanului 
şi imediat după aceea se vorbeşte despre revărsarea 
Duhului lui Dumnezeu înainte de revenirea lui Hristos 
(vss. 28-32).  Petru a arătat că profeţia aceea s-a aplicat 
în mod parţial în viaţa bisericii apostolice (vezi Fapte 

2,16-21).  Astfel, revărsarea Duhului Sfânt în Ziua 
Cincizecimii, la începutul erei creştine, a fost ploaia 
timpurie, în timp ce o experienţă asemănătoare în viaţa 
bisericii, înainte de a doua venire a lui Hristos, este ploaia 
târzie (vezi Zaharia 10,1). 

(04)  Biserica din primul secol a primit ploaia timpurie în 
plinătatea ei pentru a fi în stare să ducă evanghelia „până 
la marginile pământului” (Fapte 1,8).  Ei au dus-o în 
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„toată lumea”, au vestit-o „oricărei făpturi de sub cer” 

(Col 1,5.6.23).  Biserica zilelor din urmă are o misiune 
asemănătoare (Apoc 14,6), de aceea Duhul Sfânt sub 
forma ploii târzii o va conduce în înfăptuirea acelei 
misiuni (Apoc 18,1).  Apoi va veni sfârşitul (Mat 24,14).   

 
IV. Bătălia finală pentru adevăr 

 
(01)  Biblia arată că, în zilele din urmă, întreaga omenire va fi 

împărţită în două tabere: 

(a) cei sigilaţi de Dumnezeu, credincioşi faţă de Cuvântul 
Său şi faţă de semnul Său etern, Sabatul zilei a şaptea, 
monumentul creaţiunii (Exod 31,13.17; Ezec 20,12.20; 
Apoc 7,2.3; 14,1); 

(b) cei ce se închină fiarei, care a făcut o spărtură în 
legea lui Dumnezeu (Dan 7,25), şi primesc semnul 
autorităţii ei, sabatul cel fals impus prin lege ca un 
înlocuitor al semnului lui Dumnezeu – acesta va fi 
semnul fiarei (Apoc 13,8.16-18). 

(02)  Un decret de moarte este emis împotriva acelora care 
refuză să se închine fiarei şi icoanei ei şi să primească 
semnul ei pe frunte sau pe mâna dreaptă (cap. 13,15- 
17).  Nu este vorba de un semn fizic vizibil.  Apocalipsa 
este o carte profetică şi în ea se operează cu simboluri.   

 
V. Încheierea timpului de har 

 
(01)  Isus Hristos a profetizat că, într-o zi, El, Mirele, va 

închide uşa (care este uşa harului).  Credincioşii vor fi cu 
El, dar aceia care nu au fost gata pentru venirea Sa vor fi 
lăsaţi afară (Mat 25,10-12; Luca 13,25).  Acel moment se 
numeşte încheierea timpului de har şi este menţionat în 
Apocalipsa 22,11, unde oamenilor li se spune să continue 
în starea în care se află atunci; nicio convertire nu mai 
are loc după momentul acela. 

(02)  Există un timp când este prea târziu pentru o schimbare, 
de aceea apelul este ca „astăzi” să nu ne împietrim 
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inimile (Evr 3,15; 4,1).  Păcătoşii sunt invitaţi să accepte 

harul „la vremea potrivită” (2 Cor 6,1.2). 
(03)  Când slujba lui Hristos de Mare Preot în templul ceresc 

se va încheia (= curăţirea sanctuarului ceresc sau 
judecata casei lui Dumnezeu), din templu vor ieşi şapte 
îngeri cu plăgile finale, pe care le vor turna asupra lumii 
neconvertite (Apoc 15,6-8; 16,1-21).  
 

VI. Descrierea celei de a doua veniri a lui Hristos şi a 
evenimentelor însoţitoare 

 
(01)  Isus a avertizat împotriva falselor anunţări ale venirii 

Sale: „în pustie” sau „în odăiţe ascunse” (Mat 24,26).  
Venirea Lui nu va fi secretă, ci ca un fulger care 
înconjoară globul (vs. 27). 

(02)  Revenirea Sa în slavă va fi văzută de orice ochi (Apoc 
1,7); cei credincioşi se vor bucura, dar cei nepocăiţi se vor 
boci (Luca 21,26-28.31; Isa 25,9; Mat 24,30). 

(03)  Nimeni nu va merge la cer înainte de învierea celor 

credincioşi, iar învierea aceea nu are loc înainte de cea de 
a doua venire a Domnului (1 Cor 15,51.52; 1 Tes 4,15-17). 

(04)  A doua venire va fi o mare surpriză, ca un hoţ, pentru cei 
pierduţi (Mat 24,42-44; 2 Pet 3,10), dar nu pentru cei 
credincioşi (1 Tes 5,2-4), deşi nici ei nu cunosc data 
exactă (Mat 24,42). 

(05)  Toţi copiii lui Dumnezeu, înviaţi (cei din morminte) sau 
schimbaţi (cei găsiţi vii) Îl vor întâlni pe Hristos în văzduh 
(1 Tes 4,16.17) şi vor fi duşi în cer, unde Isus a pregătit 

locuri pentru ei (Ioan 14,1-3). 
(06)  Toţi cei nepocăiţi aflaţi deja în morminte înainte de 

arătarea Mântuitorului vor continua să doarmă somnul 
morţii până la sfârşitul celor 1.000 de ani (Apoc 20,5). 

(07)  Toţi cei nepocăiţi aflaţi în viaţă la revenirea lui Isus vor fi 
nimiciţi de slava puterii Lui (2 Tes 1,9; Apoc 19,11-18). 

(08)  Isus a descris soarta celor pierduţi folosind două 
analogii: 
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(a) analogia potopului (Mat 24,37-39; Luca 17,26.27); 

(b) analogia Sodomei şi a celorlalte cetăţi din câmpie 
(Luca 17,28-30).  

Cei ce nu au fost salvaţi din apă şi din foc au fost nimiciţi, 
lăsaţi în urmă morţi, şi Isus a spus cu claritate că acelaşi 
lucru se va întâmpla la cea de a doua Sa venire. 

(09)  Petru arată că, în ziua Domnului, „pământul, cu tot ce 
este pe el, va arde” (2 Pet 3,10 ult. p.). 

(10)  Nicio fiinţă omenească nu va continua să trăiască pe 
pământ după revenirea Domnului Hristos, în timpul celor 

1.000 de ani, de aceea Satana este legat (Apoc 20,1-3) cu 
lanţul inactivităţii.  Pământul va fi „pustiu şi gol” (în 
ebraică tohu vabohu), ca la creaţiune (vezi Geneza 1,2).  
Citiţi cu atenţie Isaia 34,1-5 şi Ieremia 4,23-28, 
comparându-le cu Apocalipsa 6,14-17. 

 
VII. Înnoirea tuturor lucrurilor 

 
(01)  După 1.000 de ani, cetatea sfântă, cu Dumnezeu şi cu 

poporul Său, va fi coborâtă pe pământ (Apoc 21,1-3). 
(02)  Atunci va avea loc cea de a doua înviere. Cei răi vor fi 

înviaţi pentru judecată şi distrugere finală.  Satana îi va 
conduce într-o încercare de a cuceri cetatea lui 
Dumnezeu (cap. 20,5.7-9). 

(03)  Foc de la Dumnezeu îi va mistui pe toţi cei răi (vs. 9).  Ei 
vor fi aruncaţi în lacul de foc, care este moartea a doua 
(vss. 10-15).  În lacul de foc, ei nu trăiesc în veci, ci mor 
pentru veşnicie (cap. 20,14; 21,8). Plata păcatului nu este 

viaţă veşnică în foc, ci moarte veşnică (Rom 6,23). 
(04)  Exprimări ca „în vecii vecilor” sau „veşnic” îşi găsesc 

explicaţia în context.  Când se aplică la Dumnezeu şi la cei 
mântuiţi, înseamnă fără sfârşit.  Aplicate la demoni şi la 
oamenii neconvertiţi, ele înseamnă o perioadă de timp 
de ardere fără întrerupere.  În Iuda 7, focul care a ars 
Sodoma şi Gomora este numit „foc veşnic”, deşi s-a stins 
de multă vreme.  Gândirea celor din antichitate folosea 
de multe ori expresiile „în veci” sau „pe vecie” în sensul 
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de „definitiv”, „pentru totdeauna” (1 Sam 1,22.28; 

27,12).  Cei răi vor fi ucişi, nu ţinuţi în viaţă (Apoc 19,21); 
ei se vor transforma în cenuşă (Mal 4,3). 

(05)  Dumnezeu va face toate lucrurile noi (Apoc 21,5-7;   
22,1-5). 
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TEMA NUMĂRUL 11 
RĂSCUMPĂRAREA PĂCĂTOŞILOR 

I. Implicaţiile căderii în păcat  
 
(01)  Eva şi Adam au călcat porunca lui Dumnezeu, mâncând 

din pomul oprit, la îndemnul lui Satana deghizat în şarpe 
(Gen 2,16.17; 3,1-7). 

(02)  Pavel numeşte acea primă călcare de lege „neascultare” 
(Rom 5,19). 

(03)  Consecinţele căderii în păcat au fost anunţate de 
Dumnezeu, când i-a întâlnit pe primii noştri părinţi în ziua 
păcătuirii lor (Gen 3,16-19). 

(04)  Natura lor păcătoasă a fost moştenită de toţi urmaşii lor 
(Rom 5,19; 3,23). 

(05)  Păcatul a produs moartea, care, de asemenea, s-a 
transmis asupra tuturor urmaşilor lui Adam şi Eva (Rom 
5,12).   

 
II. Moartea înlocuitoare a lui Isus şi ispăşirea adusă de ea 

 
(01)  Reversul căderii în păcat este numit în Sfânta Scriptură 

mântuire (Evr 9,28 ult. p.). 
(02)  După cum căderea a venit prin Adam, tot astfel 

mântuirea vine prin Hristos, al doilea Adam (Rom 
5,17.18; 1 Cor 15,21.22). 

(03)  Suntem pierduţi prin neascultarea lui Adam, dar 
mântuiţi prin ascultarea perfectă a lui Hristos (Rom 5,19). 

(04)  Isus Hristos, eternul Fiu al lui Dumnezeu, a venit în lume 
pentru a o mântui (Luca 19,10; Ioan 3,17). 

(05)  Nu există mântuire în altcineva decât în Domnul Isus 
Hristos (Fapte 4,12). 
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(06)  Mântuirea realizată de Dumnezeu prin Hristos le este 
oferită tuturor păcătoşilor în dar (Ioan 3,16; Rom 1,16; 1 
Tim 2,3-6; 2 Pet 3,9; Tit 2,11). 

(07)  Nimeni nu poate fi silit să accepte mântuirea, ci fiecare 
păcătos are libertatea de a se hotărî în favoarea sau 
împotriva darului oferit de Dumnezeu (Apoc 3,20). 

(08)  Hristos Şi-a dat viaţa pentru mântuirea păcătoşilor (Ioan 
10,11; Mat 20,28; Efes 1,7; Apoc 1,5). 

(09)  În calitate de Mare Preot, Hristos face ispăşire în templul 
ceresc, aplicând meritele jertfei Sale la toţi păcătoşii care 
se pocăiesc (Evr 4,14-16; 9,24-26; Rom 5,11; 8,34).   

  
III. Lucrarea divină a mântuirii 

 
(01)  Mântuirea este un proces complex, cuprinzând tot ce 

face Dumnezeu pentru păcătoşi, de la trezirea în ei a 
simţământului păcătoşeniei până la fericirea eternă în 
împărăţia Sa. 

(02)  Scriptura sfântă vorbeşte despre mântuire la timpul 
trecut, prezent şi viitor: 
(a) la trecut: „El ne-a mântuit” (2 Tim 1,9 pr. p.); 
(b) la prezent: „. . . duceţi până la capăt mântuirea 

voastră” (Filip 2,12 p. d.); 
(c) la viitor: Hristos „Se va arăta a doua oară, nu în 

vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L 
aşteaptă” (Evr 9,28 ult. p.); „voi sunteţi păziţi de 
puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru 
mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de 
apoi” (1 Pet 1,5); „dar cine va răbda până la sfârşit va 
fi mântuit” (Mat 24,13). 

(03)  Mântuirea va fi completă numai atunci când copiii lui 
Dumnezeu vor fi cu El proslăviţi în împărăţia Sa (Apoc 
7,9.10). 

(04)  Mântuirea la timpul trecut se numeşte îndreptăţire 
atribuită sau socotită (Rom 5,1) şi este eliberare de vina 
păcatului. 
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(05)  Mântuirea la timpul prezent se numeşte îndreptăţire 
împărtăşită sau sfinţire (1 Tes 5,23; Evr 12,14) şi este 
eliberare de puterea şi prezenţa păcatului. 

(06)  Mântuirea la timpul viitor este numită proslăvire (Filip 
3,21; 1 Cor 15,51-54) şi este eliberare de consecinţele 
păcatului, prin schimbarea trupului uman de la starea 
muritoare la nemurire. 

(07)  Biblia foloseşte termenii „mântuire” şi „neprihănire”, 
care înseamnă îndreptăţire,  în mod alternativ.  Hristos 
asigură neprihănirea lui Dumnezeu pentru păcătoşi (2 
Cor 5,21). 

(08)  Aşa cum s-a arătat deja parţial, două aspecte ale 
neprihănirii prin Hristos sunt descoperite în Sfintele 
Scripturi: 
(a) îndreptăţirea socotită sau atribuită, reprezentând 

iertarea de păcatele săvârşite sau îndepărtarea 
vinovăţiei; aceasta este o acţiune instantanee (Rom 
5,1; 1 Ioan 1,9); 

(b) îndreptăţirea împărtăşită sau sfinţirea (1 Tes 5,23); 
aceasta este o lucrare continuă a harului divin în viaţa 
credincioşilor (Gal 2,20; Filip 1,6), este umblarea în 
Duhul (Gal 5,16.25; Rom 8,1), înseamnă a lua crucea 
în fiecare zi şi a-L urma pe Hristos (Luca 9,23). 

(09)  Neprihănirea lui Hristos este o lucrare de împăcare cu 
Dumnezeu (2 Cor 5,17-19). 

(10)  Credincioşii obţin neprihănirea lui Hristos prin har, prin 
credinţă, fără absolut   niciun merit din partea lor şi 
niciun efort omenesc nu o poate cumpăra (Rom 1,16.17; 
3,24; 5,15). 

(11)  Neprihănirea lui Hristos este comparată cu o haină care 
îi acoperă pe credincioşi (Isa 61,10; Mat 22,10-13; Apoc 
3,5; 19,7.8).   

 
IV. Convertirea şi apostazia 

 
(01)  Mântuirea de vina trecutului şi înfierea în familia lui 

Dumnezeu este numită convertire; ea este un transfer, o 
strămutare din împărăţia întunericului, adică de sub 
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puterea Satanei, în împărăţia lui Dumnezeu şi în sfera 
puterii Lui (Col 1,13.14). 

(02)  Convertirea este urmată de creştere continuă în 
credinţă, în Hristos, până la înălţimea staturii plinătăţii 
Lui (Efes 4,12.13). 

(03)  Convertirea cuprinde următoarele experienţe: 
(a) convingere de păcat, care este lucrarea Duhului Sfânt 

(Ioan 16,8-11); 
(b) regret profund pentru păcat, numit şi pocăinţă (Fapte 

2,38; 2 Cor 7,9.10); 
(c) sinceră mărturisire a păcatelor (1 Ioan 1,9); 
(d) rugăciune pentru iertarea oferită de Dumnezeu (Mat 

6,12; Luca 18,13); 
(e) părăsirea păcatelor (Prov 28,13; Isa 55,7); 
(f) restituire sau reparare a stricăciunilor, când lucrul 

acesta este necesar şi posibil (Luca 19,8.9). 
(04)  Convertirea nu este o realizare omenească, ci este în 

întregime o lucrare a Duhului Sfânt, de aceea este numită 
naştere din nou „din apă” şi „din Duh” (Ioan 3,1-5; Fapte 
5,31; Rom 7,18; 1 Cor 4,7). 

(05)  Apostazia este reversul convertirii şi este un pericol 
pentru fiecare credincios (Gal 6,1; 1 Cor 10,12; 9,27).  
„Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit” este 
adevărat numai dacă rămânem în Hristos (Ioan 15,4.5; 
Filip 4,13).  Căderea din har este posibilă oricând, în 
dreptul oricărui ucenic al lui Hristos (Gal 5,4; Mat 14,28-
31). 

(06)  Persoanele apostaziate se pot întoarce la Dumnezeu (Iac 
5,19.20), pentru că  Dumnezeu nu respinge niciodată o 
pocăinţă adevărată (Ioan 6,37).  Totuşi, jucarea cu harul 
lui Dumnezeu poate conduce la împietrirea inimii, la o 
totală lipsă a dorinţei de întoarcere la Dumnezeu, în care 
caz pocăinţa nu mai are loc (Evr 6,4-6).  Acesta este ceea 
ce Hristos a numit păcatul împotriva Duhului Sfânt (Mat 
12,31.32).   
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V. Mântuirea şi viaţa veşnică 
 
(01)  Aşa cum se arată în altă temă, aceşti termeni nu sunt 

sinonimi: după cum vindecarea duce la sănătate, tot aşa 
mântuirea duce la viaţă veşnică.  Dacă Adam şi Eva nu ar 
fi păcătuit, ei ar fi avut viaţa veşnică fără mântuire. 

(02)  Prin urmare, numai păcătoşii au nevoie de mântuire 
pentru a dobândi viaţa veşnică.  Îngerii necăzuţi au viaţa 
veşnică fără să fie mântuiţi. 

(03)  Astfel, este imposibil pentru noi, păcătoşii, să obţinem 
viaţa veşnică fără mântuire, de aceea Isus a zis despre 
Sine: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa; nimeni nu vine la 
Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14,6). 

(04)  Trebuie să facem distincţie şi între nădejdea vieţii 
veşnice şi viaţa veşnică însăşi.  În Tit 1,2, se vorbeşte 
despre „nădejdea vieţii veşnice”, iar în Romani 8,24.25, 
Pavel arată că o nădejde încetează să mai fie nădejde 
atunci când lucrurile sperate devin realitate.  Isus a zis că 
urmaşii Săi vor primi viaţa veşnică „în veacul viitor” (Luca 
18,30), dar El a zis şi că acela care care crede în El are 
viaţa veşnică (Ioan 6,47); apostolul Ioan ne asigură că 
„cine are pe Fiul are viaţa” (1 Ioan 5,12). 

(05)  Viaţa veşnică începe acum, când Îl acceptăm pe Hristos, 
care este viaţa, ca Mântuitor şi Domn.  Manifestarea ei 
fizică, constând în nemurire, se dobândeşte, de cei ce o 
caută (Rom 2,7), la revenirea lui Hristos în slavă (1 Cor 
15,51.52).   

 

  



 

 

70 

  



 

71 

 

 

 

TEMA NUMĂRUL 12 
NATURA UMANĂ 

I. Terminologia antropologică din Sfânta Scriptură (am folosit 
aceşti termeni numai la singular, indiferent de formele 
întâlnite în versetele citate): 
 
(01)  Termenul ebraic nephesh este tradus, de obicei, cu 

„suflet”, dar are şi alte sensuri: 
- viaţă: „carne cu viaţa ei” (viaţă = nephesh, Gen 9,4 pr. 

p.); 
- persoană, fiinţă omenească: „dă-mi oamenii” 

(oamenii = nephesh, 14,21 p. d.); 
- pronume: „ca să te binecuvinteze sufletul meu” 

(sufletul meu = nephesh = eu) (27,4 ult. p.). 
(02)  Echivalentul grecesc pentru nephesh este psuche, care 

poate fi, de asemenea, tradus cu: 
- viaţă: „Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi” (viaţa = 

psuche, Ioan 10,11 ult. p.); 
- persoană, fiinţă omenească: „au fost scăpate prin apă 

un mic număr de suflete”   (persoane = psuche, 1 
Petru 3,20 ult. p.); 

- pronume: „Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu îşi 
găseşte plăcerea” (sufletul Meu = psuche = Eu, Mat 
12,18 p. d.). 

(03)  Două cuvinte ebraice trebuie luate în consideraţie 
pentru ceea ce numim „spirit”: 
(a) ruach, având sensurile: 

- vânt: „Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe 
pământ” (vânt = ruach, Gen 8,1 ult. p.); 
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- spirit sau duh: „până nu se întoarce duhul la 
Dumnezeu, care l-a dat” (duh = ruach, Ecl 12,7 
ult. p.). 

(b) neshamah, folosit cu aceleaşi sensuri; important este 
să reţinem folosirea acestui termen în Geneza 2,7, 
prima parte: „Domnul Dumnezeu . . . i-a suflat în nări 
suflare de viaţă ” (suflare de viaţă = neshamah). 

(04)  În greacă, termenul pneuma funcţionează ca 
ruach/neshamah şi este tradus cu: 
- vânt: „vântul suflă încontro vrea” (vânt = pneuma, 

Ioan 3,8 pr. p.); 
- spirit sau duh: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu” 

(spirit = pneuma, Fapte 7,59 ult. p.). 
(05)  Biblia nu zice nicăieri că o fiinţă umană sau o parte din 

ea (suflet sau duh) este nemuritoare.  Există multe texte 
care afirmă contrariul: 
 
Despre nephesh: 
„. . . toţi aceia dintre voi care au ucis pe cineva” (vreo 
persoană = nephesh, Num 31,19 p. d.). 
„. . . întinat prin atingerea de un mort” (un trup = 
nephesh, Num 5,2 ult. p.). 
„. . . să nu vă faceţi tăieturi în carne pentru un mort” (un 
mort = nephesh, Lev 19,28 pr. p.). 
„Sufletul care păcătuieşte, acela va muri” (sufletul = 
nephesh, Ezec 18,4 ult. p. şi 20 pr. p.). 
 
Despre psuche: 
„. . . temeţi-vă, mai degrabă, de Cel ce poate să piardă şi 
sufletul şi trupul în gheenă” (sufletul = psuche, Mat 10,28 
ult. p.). 
„. . . şi a murit orice făptură vie, chiar şi tot ce era în 
mare” (făptură vie = psuche zosa, Apoc 16,3 ult. p.). 

(06)  Iov a pus semnul egalităţii între suflarea de viaţă 
(neshamah) şi spirit (ruach): „atâta vreme cât voi avea 
suflet şi suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele" (Iov 
27,3; primul termen traduce în mod incorect termenul 
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ebraic neshamah, redat corect în traducerea engleză KJV 
cu „breath”, adică „suflare”; al doilea termen traduce 
corect termenul ebraic ruach, în traducerea engleză 
amintită fiind folosit corect termenul „spirit”, totuna cu 
„suflare”). 

(07)  Pavel a dorit o sfinţire completă a fiecărui credincios, 
cuprinzând spirit (pneuma), suflet (psuche) şi trup (soma) 
(vezi 1 Tesaloniceni 5,23).   

 
II. Creaţiune şi moarte 

 
(01)  Biblia arată că Dumnezeu l-a creat pe Adam din ţărână,  

i-a suflat în nări suflare de viaţă (neshamah) şi omul s-a 
făcut astfel un suflet viu (nephesh hayyah; Gen 2,7). 

(02)  În procesul dezvoltării unui embrion uman, aceeaşi 
putere creatoare a lui Dumnezeu este la lucru (Ps 139,14-
16). 

(03)  Moartea este reversul creaţiunii: ţărâna (trupul) se 
întoarce în pământ, iar suflarea de viaţă (spiritul) se 
întoarce la Dumnezeu, care a dat-o (Ecl 12,7).  Această 
întoarcere la Dumnezeu nu este o călătorie a unei 
entităţi conştiente, ci întreruperea sau retragerea vieţii 
(Ps 104,29.30; Iov 34,14.15). 

(04)  Creaţiunea este formarea şi animarea unui trup; 
moartea este încetarea acelei animări, sfârşitul vieţii.  
Creaţiunea este ca o căsătorie; moartea este ca un 
divorţ, desfacerea căsătoriei – trupul fără duh este mort 
(Iac 2,26 pr. p.). 

(05)  Fenomenul morţii se produce la fel la oameni şi la 
animale (Gen 7,21.22; Ecl 3,18-21; Apoc 16,3 ult. p.).   

 
III. Starea concretă în moarte 

 
(01)  Când mor, oamenii nu se duc în cer, iad, purgatoriu, 

Nirvana, nici nu intră      într-un proces de reîncarnare.  Ei 
se duc la odihnă.  Ei dorm în morminte (Ps 13,3 ult. p.; 
Dan 12,2; Ioan 11,11-14; Fapte 2,29.34; 1 Tes 4,14). 
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(02)  Morţii nu manifestă nicio activitate raţională sau 
emoţională.  Ei rămân într-o stare de totală inconştienţă 
şi insensibilitate, ca pământul şi ca pietrele din jurul lor 
(Iov 14,21; Ps 146,3.4; Ecl 9,5.6.10; Ps 115,17; Isa 
38,11.18).   

 

IV. Moarte şi înviere 
 
(01)  Textele menţionate mai sus, şi care susţin că morţii sunt 

inconştienţi, exclud ideea că ei ar fi nemuritori.  Nimic din 
ei nu călătoreşte la cer, altfel ar fi de neconceput ca acolo 
ei să nu-L laude pe Domnul, aşa cum citim în Psalmul 
115,17 şi în alte texte. 

(02)  Singura soluţie pentru moarte este învierea.  În timp ce 
Biblia nu cunoaşte nimic despre un suflet nemuritor, ea 
vorbeşte foarte mult despre înviere.  Nu există viaţă între 
moarte şi înviere.  Cele două teze – nemurirea naturală a 
sufletului şi învierea – se exclud reciproc; ele nu pot fi 
împăcate. 

(03)  Nu există suflete sau duhuri ale morţilor în cer.  Ei ori 
sunt acolo trupeşte (ca Enoh, Moise şi Ilie), ori nu sunt 
deloc acolo.  La cea de a doua Sa venire, Hristos Se va 
arăta împreună cu toţi îngerii Săi (vezi Matei 25,31 şi Iuda 
14), însă nu cu spirite ale sfinţilor morţi, pentru a le 
reintroduce în trupuri; o asemenea reunire este un mit.  
Sunt înviaţi morţii, nu doar trupurile lor.  De fapt, 
trupurile înviate sunt trupuri noi.  Isus le-a făgăduit 
ucenicilor Săi că va veni din nou ca să-i ia cu El la cer, 
unde acum le pregăteşte locuri (Ioan 14,1-3).  Ucenicii se 
duc la cer vii, cu Isus, şi toţi în acelaşi timp, nu câte unul 
cu ocazia morţii (vezi şi 1 Tesaloniceni 4,16.17). 

(04)  Pavel a spus că Isus a fost primul rod al învierii.  Învierea 
Sa este o garanţie că şi credincioşii vor învia (1 Cor 
15,22.23). 

(05)  Sfânta Scriptură vorbeşte despre învierea tuturor celor 
ce se odihnesc în morminte: 
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(a) prima înviere, care este învierea credincioşilor, 
pentru viaţă (Ioan 5,28.29; Mat 24,30.31; 1 Tes 4,13-
18; Osea 13,14; Filip 3,20.21; Apoc 20,6.5); 

(b) învierea a doua, a celor neconvertiţi, pentru judecată 
(Ioan 5,28.29). 

(06)  Cele două învieri sunt separate printr-o perioadă de o 
mie de ani (citiţi cu atenţie Apocalipsa 20,5.7.8.13-15). 

(07)  La înviere, identitatea persoanelor este restabilită (Ps 
139,16; Mat 10,30; 1 Cor 13,12; Apoc 2,17).  
 

V. Firesc sau duhovnicesc  
 
(01)  Pavel a scris despre un om (acela era chiar el însuşi!), 

care a avut „vedenii şi descoperiri” (2 Cor 12,1).  El nu 
ştia dacă omul, care a fost răpit până în al treilea cer sau 
paradis, a fost acolo „în trup” sau „fără trup” (vss. 2-4).  
Aceasta înseamnă că alternativele erau: să fie transportat 
trupeşte la cer ca Ilie sau să i se arate scene cereşti doar 
în stare de viziune.  Eu am emigrat din România în 1984; 
de atunci am vizitat ţara aceea de multe ori, „fără trup” 
(în vise), însă abia după 18 ani am putut să o vizitez 
aevea, „în trup”, implicând prezenţă fizică. 

(02)  Există trupuri fireşti, aşa cum le avem noi acum, şi 
trupuri duhovniceşti, probabil aşa cum au îngerii (1 Cor 
15,42-46; Evr 1,7). 

(03)  Isus este un exemplu clar de înviere în trup duhovnicesc.  
Un astfel de trup nu cunoaşte bariere de distanţă, 
materie, temperatură etc.  Nu cunoaşte niciun pericol.  
Aşa a apărut Isus înaintea celor unsprezece ucenici ai Săi 
după înviere.  El avea un trup duhovnicesc, dar tot trup, 
cu „carne şi oase”.  Ca să le dovedească acest lucru, Isus 
i-a invitat să-L atingă şi chiar a mâncat în faţa lor (Luca 
24,36-43).  
 

VI. Muritor sau nemuritor 
 
(01)  Adam şi Eva au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu.  

Dumnezeu le-a dat suflare de viaţă, nu suflete 
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nemuritoare. Ei au fost creaţi cu posibilitatea de a trăi în 
veci sau a muri pe veci.  A fi nemuritori sau muritori 
depindea de alegerea lor, nu de felul cum i-a creat 
Dumnezeu. 

(02)  În Geneza 2,16.17, ni se spune că Dumnezeu i-a avertizat 
pe primii noştri părinţi să nu mănânce din fructul 
pomului cunoştinţei binelui şi răului, pentru că altfel, a zis 
El, „vei muri negreşit”.  Verbul „vei muri” are subiectul 
inclus tu.  Când zicem tu, ne referim la întreaga persoană, 
nu la o parte din ea.  Dumnezeu nu a zis: „O parte din 
tine va muri”, ci, simplu: „(tu) vei muri”.  Scriptura ne 
informează mai departe, în Geneza 5,5, că, după nouă 
sute treizeci de ani, Adam „a murit”.  El a murit, nu o 
parte din el, nu trupul lui, ceva rămând să trăiască mai 
departe.  Tot Adam-ul a murit. 

(03)  În Romani 5,12, Pavel a scris că primul om a păcătuit şi a 
murit; prin el, păcatul şi moartea au penetrat omenirea.  
Oamenii sunt muritori (Rom 1,23); viaţa lor este scurtă, ei 
se ofilesc asemenea unei flori sau dispar ca o umbră (Iov 
14,1.2). 

(04)  Dumnezeu zice că „plata (sau consecinţa) păcatului este 
moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa 
veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Rom 6, 23).  Viaţa 
veşnică este darul lui Dumnezeu pentru copiii Săi 
credincioşi; răsplata pentru păcat este nu viaţă veşnică, 
fie ea şi în foc, ci moarte, a doua moarte, totală 
dispariţie. 

(05)  „Carnea şi sângele”, care „nu pot să moştenească 
împărăţia lui Dumnezeu” (vezi 1 Cor 15,50 pr. p.), 
înseamnă condiţia noastră actuală, muritoare.  
Făgăduinţa este că „toţi vom fi schimbaţi” (vs. 51 ult. p.).  
O astfel de schimbare înseamnă că „trebuie ca trupul 
acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire şi 
trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire” (vs. 53).  
Întreaga fiinţă este muritoare şi supusă putrezirii, de 
aceea, întreaga fiinţă are nevoie de schimbarea descrisă 
mai sus. 



 

77 

(06)  Are oare vreo importanţă această descoperire a naturii 
noastre muritoare acum şi a nemuririi numai ca 
experienţă viitoare?  Merită efortul de cercetare?  În 
primul rând, noi trebuie să credem numai adevărul biblic 
şi nimic altceva.  În al doilea rând, credinţa că morţii sunt, 
de fapt, vii este baza spiritismului: Satana comunică în 
mod subtil cu oamenii şi-i duce la pierzare în felul acesta, 
pericol care nu există pentru cei ce ştiu cu certitudine că 
morţii sunt inconştienţi până la înviere.   

 
VII. Numai Dumnezeu are nemurirea 

 
(01)  Nu există o nemurire naturală în fiinţele create.  Ele 

toate au viaţă împrumutată.  Ele primesc nemurirea de la 
Creatorul lor, de la Dumnezeu. 

(02)  Numai Dumnezeu este izvor de viaţă.  El are viaţa în Sine 
Însuşi (Ioan 5,26).  Numai El posedă nemurirea, aşa cum 
Scriptura afirmă în mod desluşit (vezi 1 Timotei 1,17; 
6,14-16).  Lucrul acesta este adevărat despre toate cele 
trei Persoane ale Sfintei Treimi. 

 

VIII. Nemurirea numai în Hristos 
 
(01)  Credinţa în nemurirea naturală a sufletului s-a furişat în 

creştinism provenind de la religiile păgâne practicate în 
Babilon, Egipt, Grecia, Roma etc.  Această credinţă sau 
doctrină este incompatibilă cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

(02)  Isus a zis că oamenii pot ucide trupul, dar nu pot ucide 
sufletul; totuşi, Dumnezeu „poate să piardă şi sufletul şi 
trupul în gheenă” (Mat 10,28 ult. p.).  Sufletul şi orice 
aparţine fiinţei umane nu este indestructibil.  Că oamenii 
sunt în stare să ucidă trupul dar nu sufletul (10,28 pr. p.) 
înseamnă că ei pot întrerupe viaţa aceasta, dar nu pot să 
ne răpească viaţa veşnică.  Dacă murim, „viaţa noastră 
este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu” (Col 3,3).  Hristos 
este „viaţa noastră” (vs. 4 pr. p.). 
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(03)  Toţi cei ce Îl au pe Fiul au viaţa (1 Ioan 5,12).  Viaţa 
veşnică nu este ereditară, ci un rezultat al trăirii lui 
Hristos în noi, este darul Lui (Gal 2,20; 1 Ioan 3,14.15). 

(04)  Isus „a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi 
neputrezirea prin evanghelie” (2 Tim 1,10 ult. p.).  La 
revenirea Sa, El va oferi nemurirea reală tuturor celor 
care o caută acum (Rom 2,5-7).   

Notă: Toţi cei interesaţi sunt îndemnaţi să-şi procure ciclul de 7 DVD-uri 
ale evanghelizării pe care am ţinut-o în Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea Tei din Bucureşti în perioada 3-9 septembrie 2011.  Ele au fost 
produse de Centrul Media Adventist de Ziua a Şaptea din Bucureşti.  
Titlul general al tematicii a fost: „Există viaţă dincolo de mormânt?  
Răspunde Biblia!”  Iată şi titlurile celor 7 teme, în care învăţătura biblică 
despre viaţă şi moarte este expusă pe larg, oferindu-se răspunsuri la 
nedumeririle legate de anumite texte şi evenimente din Biblie în 
legătură cu această tematică: 

(01)  Creaţiune şi anticreaţiune 
(02)  Nemurire naturală? 
(03)  Reducere la absurd 
(04)  O lume a spiritelor? 
(05)  Realitatea învierii 
(06)  Împărăţia de o mie de ani 
(07)  Viaţa veşnică     
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TEMA NUMĂRUL 13 
BISERICA RĂMĂŞIŢEI 

I. Biserica a fost întemeiată de Domnul Isus Hristos 
 
(01)  Termenul „biserică” apare în Biblie numai în Noul 

Testament: la singular („biserică”), e folosit de 77 de ori, 
iar la plural („biserici”), de 37 de ori – un total de 114 
menţionări (potrivit cu Strong’s Exhaustive Concordance 
of the Bible/Concordanţa completă a Bibliei, de James 
Strong, Iowa Falls, IA: World Bible Publishers, data 
publicării neindicată). 

(02)  Hristos a fost primul 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.”  Termenul grecesc pentru Petru 
este petros, o piatră care se rostogoleşte, iar pentru 
piatră, aşa cum l-a folosit Isus mai departe, este petra, o 
piatră solidă, o stâncă.  Isus nu Şi-a întemeiat biserica pe 
Petru, ci pe Sine Însuşi sau pe mărturisirea exprimată de 
Petru că Isus este „Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu” 
(vs. 16 ult. p.). 

(03)  Adevărul că Isus este Fondatorul bisericii este confirmat 
de Pavel, care a declarat că Hristos este Capul bisericii 
(Col 1,18; Efes 1,22).  În consecinţă, biserica este trupul 
lui Hristos (Efes 1,23; 4,12; 5,29.30). 

(04)  Biblia oferă diferite metafore pentru conceptul de 
biserică:  
(a) trup (1 Cor 12,12.13; Col 1,18); 
(b) turmă (Ioan 10,1-16; Fapte 20,28); 
(c) familie (Efes 3,14.15); 
(d) mireasă (Efes 5,25; Apoc 19,7); 
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(e) clădire (Efes 2,20-22). 
(05)  Putem distinge un dualism multiplu în legătură cu 

biserica:  
(a) biserică adevărată (vezi Apocalipsa 12,1-17), biserică 

falsă (vezi Apocalipsa 17,1-18); 
(b) biserică locală (Rom 16,5), biserică universală (Efes 

5,23.25); 
(c) biserică vizibilă (Mat 18,17), biserică invizibilă (Mat 

16,18); 
(d) biserică luptătoare (Efes 5,25-27), biserică biruitoare 

(Apoc 7,9.10).   
 

II. De la puritate de credinţă la apostazie 
 
(01)  Întemeiată de Isus Hristos, biserica primară sau 

apostolică a crezut şi a predicat numai adevărul, aşa cum 
este descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu (1 Tes 2,13; 2 
Tim 3,16.17; Gal 1,8). 

(02)  Totuşi, chiar în timpul vieţii apostolilor, învăţători şi 
profeţi falşi au început să pună în primejdie unitatea 
doctrinară a bisericii (2 Tes 2,1.2; 2 Tim 2,17.18; 2 Pet 
2,1; 1 Ioan 4,1-3). 

(03)  Apostolul Pavel i-a avertizat pe prezbiteri în legătură cu 
lupi răpitori, care se vor strecura în biserică pentru a o 
distruge, şi cu învăţători falşi care se vor ridica din 
mijlocul lor (Fapte 20,29.30). 

(04)  În anul 313, împăratul roman Constantin cel Mare a 
recunoscut creştinismul drept religie liberă, acordându-i 
privilegii guvernamentale.  S-a format un cler plătit de 
stat, şi biserica, în dorinţa de a-l satisface pe împărat şi a 
câştiga lumea păgână pentru creştinism, a adoptat multe 
ritualuri, simboluri, sărbători şi superstiţii păgâne.  De 
fapt, nu creştinismul a cucerit păgânismul, ci invers, 
păgânismul a invadat biserica. 

(05)  Mai mult chiar, omul fărădelegii (2 Tes 2,3.4) a venit la 
putere, biserica devenind lumească, despotică şi 
persecutoare.  Europa a fost dominată de Roma papală 
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timp de multe secole.  Slujitorii credincioşi ai lui 
Dumnezeu au trecut în ilegalitate, continuând să I se 
închine lui Dumnezeu potrivit cu conştiinţa lor. 

(06)  Această amalgamare a învăţăturilor creştine cu 
păgânismul este numită apostazie şi a avut loc în secolele 
4-6.  Biserica a dobândit putere imperială şi a aruncat 
Europa în întunericul medieval, marcat de intoleranţă şi 
obscurantism. 

(07)  Papalitatea a ajuns să domine statele europene, 
prigonindu-i pe aşa-zişii eretici şi controlând guvernele 
civile. 

 
III. Reformaţiunea  

 
(01)  Credincioşi, călugări, preoţi şi teologi sinceri din 

puternica Biserică Romano-Catolică au început să se 
îndoiască de unele învăţături ale bisericii şi să demaşte 
abuzurile clerului.  Era vorba de dogme revoltătoare 
precum: 
(a) pretenţia papei de a fi locţiitorul lui Hristos pe 

pământ; 
(b) dogma infailibilităţii bisericii şi a capului ei încoronat, 

papa; 
(c) eclipsarea lucrării de mijlocire a Marelui Preot Isus 

Hristos prin preoţia pământească şi sacrificiul liturgic; 
(d) natura meritorie a faptelor bune: 
(e) doctrinele penitenţei, indulgenţelor şi purgatoriului; 
(f) pretenţia că biserica şi tradiţiile ei au autoritate 

superioară faţă de cea a Bibliei (din Global 
Evanghelism/Evanghelizare globală, Charlotte, North 
Carolina, programul de evanghelizare Faith for Today, 
Hope for Tomorrow/Credinţă pentru astăzi, nădejde 
pentru mâine, 2002, temele 19-20). 

(02)  În secolul al 14-lea, John Wycliffe (1320-1384), profesor 
de teologie la Universitatea din Oxford, Anglia, a făcut un 
apel pentru Reformaţiune în întreaga creştinătate, nu 
numai în Anglia.  El este numit „luceafărul 
Reformaţiunii”.  Wycliffe a tradus întreaga Biblie în limba 
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engleză, înainte ca orice altă versiune engleză a Sfintei 
Scripturi să existe.  Scrierile sale i-au influenţat pe alţi 
reformatori ca Ioan Hus, Ieronim de Praga, Martin Luther 
etc. 

(03)  Reformatorii s-au îngrijit ca Biblia să fie accesibilă în 
limba poporului şi să fie răspândită în ţările lor.  Două 
mari adevăruri au fost redescoperite şi promovate: 
(a) Sola Scriptura, adică Biblia şi numai Biblia drept 

Cuvânt al lui Dumnezeu şi singura regulă a credinţei şi 
practicii religioase; 

(b) îndreptăţirea prin credinţa în Isus Hristos, mântuirea 
fiind darul harului Său.  

 
IV. Biserica Rămăşiţei 

 
(01)  Reformaţiunea nu a înfăptuit o întoarcere totală la 

adevărurile biblice şi la viaţa spirituală promovată de 
aceste adevăruri, din următoarele trei motive: 
(a) o astfel de restaurare cerea un timp mai îndelungat 

decât durata vieţii reformatorilor; 
(b) nu a existat unitate între reformatori; dezbateri 

furtunoase au avut loc între ei şi noi sisteme de 
dogme au fost stabilite, credincioşii fiind persecutaţi 
şi chiar excomunicaţi dacă îndrăzneau să meargă mai 
departe decât limitele acestor sisteme; 

(c) fiecare biserică reformată a îngheţat în starea 
existentă la data formării ei. 

(02)  În secolele care au urmat Reformaţiunii, noi entităţi 
bisericeşti au fost organizate, ca rezultat al redescoperirii 
altor adevăruri biblice, care nu fuseseră acceptate sau 
nici măcar sesizate de către reformatori: botezul adulţilor 
prin scufundare, Sabatul zilei a şaptea etc. 

(03)  Lucrarea Reformaţiunii a fost condusă de Dumnezeu şi 
ar fi trebuit să continue, pentru a îmbrăţişa toate 
învăţăturile Scripturii, aşa cum au fost ele predicate şi 
practicate de către Biserica Apostolică. 
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(04)  În secolul al 19-lea, după încheierea celor 2.300 de ani 
prezişi în profeţia din Daniel 8,13.14, s-a născut Biserica 
Rămăşiţei.  Biserica Rămăşiţei a fost opera lui Dumnezeu 
şi a dus Reformaţiunea la încheiere. 

(05)  Iată caracteristicile de bază ale Bisericii Rămăşiţei, care 
este ultima ipostază a adevăratei biserici a lui Dumnezeu 
înainte de revenirea lui Hristos: 
(a) Este o mişcare profetică, chemată la existenţă la o 

dată profetică, din voinţa lui Dumnezeu şi nu a 
oamenilor (Dan 8,13.14; compară cu Ioan 1,12.13). 

(b) Este o mişcare care crede, practică şi predică 
adevărurile biblice în toată plinătatea şi puritatea lor 
(Isa 8,20; 1 Cor 4,6; Gal 1,6-9). 

(c) Este o mişcare care ţine toate Cele Zece Porunci ale 
lui Dumnezeu, inclusiv porunca a patra, care cere 
respectarea Sabatului zilei a şaptea (Apoc 12,17; 
14,12). 

(d) Este o mişcare hristocentrică (Apoc 14,12). 
(e) Este o mişcare condusă prin inspiraţie profetică, 

având mărturia lui Isus, care este Spiritul Profeţiei 
(Apoc 12,17; 19,10). 

(f) Este o mişcare misionară mondială (Apoc 14,6-13; 
10,11; Mat 24,14). 

(06)  Singura societate creştină care îndeplineşte toate aceste 
condiţii este Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.  În 
numele ei sunt cuprinse două din învăţăturile ei 
principale de credinţă: Sabatul zilei a şaptea a 
săptămânii, binecuvântat şi sfinţit de Dumnezeu la 
creaţiune, şi cea de a doua venire a lui Hristos în slavă.   

 
V. Ecumenismul biblic 

 
(01)  Domnul Isus Hristos S-a rugat pentru unitatea urmaşilor 

Săi (Ioan 17,21-23).  Ei au fost cu adevărat una în primii 
ani ai Bisericii Apostolice (vezi Fapte 2,42-47; 4,32-35). 

(02)  Fondatorul a lăsat în urma Sa o singură biserică, zidită pe 
Sine, cu un Domn, o credinţă, un botez etc. (vezi Efeseni 
4,4-6).  În zilele noastre, există sute de entităţi religioase 
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care poartă numele lui Hristos, toate pretinzând puritate 
de credinţă şi monopolul adevărului şi al chemării divine. 

(03)  Se pot numi două felul de motive pentru diversitatea 
acestor formaţiuni religioase: 
(a) motive negative – sciziuni bazate pe răstălmăcirea 

Bibliei, dispute financiare, ambiţii şi controverse 
personale sau colective; 

(b) motive pozitive – separări necesare ca o măsură 
împotriva apostaziei majorităţii şi a tratamentului 
brutal aplicat membrilor neconformişti. 

(04)  A existat o strădanie continuă, mai ales în secolul al 
douăzecilea, de a restabili unitatea creştinismului; 
această strădanie este numită mişcarea ecumenică.  Nu 
este obiectivul pentru care S-a rugat Hristos, ci, până la 
un anumit punct, o mişcare politică în diferite biserici.  În 
timp ce unitatea creştină adevărată are loc în jurul lui 
Hristos şi al adevărului Său (vezi Ioan 17,17.21), eforturile 
ecumenice sunt negocieri pentru găsirea unui teren 
comun, prin ignorarea diferenţelor şi nu prin eliminarea 
erorilor. 

(05)  În Apocalipsa 17,1-6, papalitatea este reprezentată prin 
simbolul unei femei (biserica apostaziată) şezând pe o 
fiară (puterea lumească având rădăcinile în imperiul 
roman). Ea a făcut ca toate naţiunile să bea „din vinul 
mâniei desfrânării ei” (Apoc 18,3), din potirul de aur „plin 
de spurcăciuni şi de necurăţiile desfrânării ei”, pe care-l 
ţine în mână (Apoc 17,4).  Această femeie este 
prezentată ca fiind „mama desfrânatelor şi spurcăciunilor 
pământului” (vs. 5).  Fiicele ei sunt toate grupările 
religioase care s-au desprins din ea, dar care au reţinut 
unele din erorile ei doctrinare şi practicile ei păgâne. 

(06)  Sfârşitul eforturilor ecumenice va fi unirea tuturor 
acestor entităţi cu mama lor, Biserica Romano-Catolică, 
polarizând lumea în aceste două tabere: 
(a) închinătorii fiarei (Apoc 13,8.16.17); 
(b) închinătorii viului Dumnezeu (Apoc 14,1-5). 
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(07)  Toţi oamenii sinceri din Biserica Romano-Catolică şi din 
fiicele ei, bisericile protestante care s-au desprins din ea, 
numite împreună Babilonul cel mare care a căzut, sunt 
invitate să iasă din ele, din acest Babilon, şi să se unească 
pe deplin cu Biserica Rămăşiţei (Apoc 18,1-4; 14,6-13; 
12,17; 14,1-5; 17,14). 

(08)  Ecumenismul biblic, dumnezeiesc, adevăratul ecumenism 
pentru care ne rugăm, este această ieşire din Babilon ca 
ascultare  a chemării lui Dumnezeu.  Aceasta este decizia 
finală pe care trebuie să o ia orice fiinţă omenească din 
afara hotarelor Bisericii Rămăşiţei, înainte de ziua cea 
mare a arătării glorioase a Domnului nostru Isus Hristos. 
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TEMA NUMĂRUL 14 
SPIRITUL PROFETIC 

I. Duhul Sfânt conduce biserica 
 
(01)  Plecarea lui Isus prin înălţarea Sa la cer nu a fost o 

pierdere pentru biserică, pentru că El a făgăduit că nu-i 
va lăsa pe urmaşii Săi orfani (Mat 28,20; Ioan 14,18; 
16,7). 

(02)  Cei ce ţin poruncile lui Dumnezeu sunt binecuvântaţi de 
Duhul Sfânt cu preţioasa Sa prezenţă şi călăuzire 
continuă (Ioan 14,15-17). 

(03)  Duhul Sfânt este trimis atât de Tatăl cât şi de Fiul (Ioan 
14,26; 15,26). 

(04)  Iată acum unele din funcţiile Duhului Sfânt în viaţa şi 
misiunea copiilor lui Dumnezeu: 
(a) Îl reprezintă pe Domnul Isus pe pământ (Ioan 

16,14.15; 15,26). 
(b) Îi conduce pe păcătoşi la pocăinţă (Ioan 16,8-11). 
(c) Îi învaţă pe credincioşi toate lucrurile şi le aduce 

aminte de cuvintele lui Isus (Ioan 14,26). 
(d) Conduce biserica în tot adevărul (Ioan 16,13). 
(e) Îi conduce pe credincioşi în actul închinării (Rom 

8,26.27). 
(f) Conduce biserica în activitatea ei internă (Fapte 

15,28; 20,28). 
(g) Înzestrează biserica cu capacitatea de a predica 

evanghelia în toată lumea (Fapte 1,8).   
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II. Darurile duhovniceşti în biserică 

 
(01)  După înălţarea Sa la cer, Mântuitorul le-a dat urmaşilor 

Săi diferite daruri duhovniceşti, toate provenind din 
marele dar al Duhului Sfânt (Fapte 2,33; Efes 4,8-16). 

(02)  Credincioşii pot dori darurile duhovniceşti, însă 
distribuirea lor este o prerogativă a Duhului Sfânt (1 Cor 
14,1; 12,31.11). 

(03)  Darurile duhovniceşti nu sunt date pentru fală 
omenească sau pentru spectacol, ci pentru slava lui 
Dumnezeu (1 Pet 4,10.11), pentru creşterea multilaterală 
a credincioşilor şi pentru desfăşurarea eficientă a lucrării 
bisericii (Efes 4,11-16). 

(04)  Apostolul Pavel a formulat câteva liste de daruri 
duhovniceşti (Rom 12,4-8; 1 Cor 12,4-11.28-31; Efes 
4,11). 

(05)  Darurile duhovniceşti urmează să fie prezente în biserică 
fără întrerupere până la cea de a doua venire a lui Hristos 
(1 Cor 1,7).   

 
III. Descrierea darului profetic 

 
(01)  Apostolul Pavel a scris că darul profetic este superior 

altor daruri duhovniceşti (1 Cor 14,5.1). 
(02)  Acest dar este prezent în toate listele formulate de 

apostolul Pavel (Rom 12,6; 1 Cor 12,10.28; Efes 4,11). 
(03)  Darul profetic s-a manifestat la scurtă vreme după 

căderea în păcat şi a fost prezent în viaţa omenirii de-a 
lungul mileniilor (Iuda 14; Gen 20,7; 28,11-17; 37,5-11; 
Deut 34,10-12; Num 12,6-8; Luca 24,25-27.44; Fapte 
13,1; Apoc 22,9). 

(04)  Nu există în Biblie niciun text care să spună despre un 
anumit profet că acela va fi ultimul.  Din contra, în cartea 
profetului Ioel, a fost dată făgăduinţa că, în zilele 
dinaintea revenirii Domnului, Duhul lui Dumnezeu va fi 
turnat „peste orice făptură” (Ioel 2,28-32), prezenţa Sa 
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fiind evidentă prin manifestări profetice în viaţa 
oamenilor de orice vârstă, gen sau stare socială.  Petru a 
văzut în revărsarea Duhului Sfânt din Ziua Cincizecimii o 
împlinire parţială a acelei profeţii străvechi (vezi Fapte 
2,16-21). 

(05)  Darul profetic nu este limitat la bărbaţi.  Făgăduinţa dată 
prin Ioel se referă şi la fiice şi roabe.  Cel puţin 
unsprezece femei sunt amintite în Biblie pe nume ca 
având darul profetic, chiar dacă unele doar pentru un 
moment: Maria (Exod 15,20), Debora (Jud 4,4), Ana, 
mama lui Samuel (1 Sam 2,1-10), Hulda (2 Cron 34,22), 
Elisabeta (Luca 1,42-45), fecioara Maria (Luca 1,46-55), 
Ana, fiica lui Fanuel (Luca 2,36), patru fiice ale lui Filip 
evanghelistul (Fapte 21,8.9). 

(06)  Profeţii erau persoane prin care Dumnezeu le vorbea 
oamenilor.  Ei primeau comunicări divine prin vise, 
viziuni, impresii mintale, voci audibile sau îngeri (Num 
12,6-8; Ezec 6,1; Apoc 10,4; 18,4; Dan 9,21). 

(07)  Nu toţi profeţii lui Dumnezeu au lăsat în urmă cărţi 
(Hulda, Ioan Botezătorul – nu).  Unii au scris cărţi care 
sunt amintite dar nu incluse în Biblie (1 Cron 29,29). 

(08)  Cei mai mulţi profeţi au fost prigoniţi, unii chiar ucişi, de 
către contemporani, dar au fost cinstiţi în secolele 
următoare (Mat 23,29-32.34.35.37). 

(09)  Apostolul Pavel arată că unele daruri duhovniceşti, 
printre care şi darul profetic, vor înceta (vezi 1 Cor 13,8-
10). Când va veni Domnul Isus, nu va mai fi nevoie de 
continuarea darului profetic.   

 
IV. Criterii fundamentale pentru identificarea unui profet 

adevărat 
 
(01)  Biblia arată că există nu numai profeţi adevăraţi, ci şi 

profeţi falşi, aceştia din urmă fiind inspiraţi de Satana 
sau, pur şi simplu, şarlatani (2 Pet 2,1; 1 Ioan 4,1; Mat 
24,24; 7,15-20). 
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(02)  În timp ce este un păcat a-l crede pe un profet fals, nu 
este mai puţin păcat a lepăda soliile unui profet adevărat 
al Domnului (Mat 24,24; Fapte 5,34-39). 

(03)  Suntem sfătuiţi să nu dispreţuim profeţiile, ci să 
cercetăm toate lucrurile şi să păstrăm ce este bun (1 Tes 
5,19-21). 

(04)  În loc de a lepăda orbeşte orice manifestări profetice, 
autentice sau false, Ioan   i-a sfătuit pe credincioşi să le 
cerceteze (1 Ioan 4,1). 

(05)  Iată, în continuare, unele criterii fundamentale de 
recunoaştere a profeţilor adevăraţi: 
(a) Soliile lor sunt întotdeauna în armonie cu Biblia, cu 

toată legea lui Dumnezeu şi cu soliile profeţilor lui 
Dumnezeu care au fost chemaţi înainte de ei (Isa 
8,20; Luca 1,70; 1 Cor 14,32). 

(b) Ei recunosc întruparea şi divinitatea Domnului Isus 
Hristos (1 Ioan 4,2-6). 

(c) Ei niciodată nu-i flatează pe păcătoşi, ci le mustră 
păcatele, chiar dacă o fac cu preţul vieţii lor (Ier 
23,16.17; Ezec 13,9.10; 2 Cron 24,19-22; Mat 14,1-
12). 

(d) Prezicerile lor se împlinesc întotdeauna, cu excepţia 
celor condiţionale, a căror împlinire depinde de 
atitudinea oamenilor vizaţi (Deut 18,20-22; Ier 28,9; 
Ier 18,7-10; Iona 3,4.5.10). 

(e) Pot fi cunoscuţi după roadele lor (Mat 7,15-20). 
(06)  A existat un om care a trăit în Statele Unite în secolul al 

19-lea şi care a pretins a fi profet.  El a zis că Biblia nu 
este vrednică de încredere, de aceea a scris el însuşi 
câteva cărţi pentru „corectarea” şi „completarea” Bibliei.  
A promovat poligamia, a făcut unele preziceri care nu     
s-au adeverit niciodată şi a murit într-o încăierare.  A fost 
el un profet adevărat al lui Dumnezeu?  Greu de admis.  
El nu a corespuns la niciunul din cele cinci criterii de 
recunoaştere a adevăraţilor profeţi.   
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V. Darul profetic în Biserica Rămăşiţei 
 
(01)  Unul din semnele de recunoaştere a Bisericii Rămăşiţei 

este Spiritul Profetic, aşa cum reiese din Apocalipsa 12,17 
şi 19,10.  Biserica a cărei misiune este să pregătească 
lumea pentru cea de a doua venire a lui Hristos nu poate 
supravieţui şi nu-şi poate face lucrarea fără darul 
profetic. 

(02)  În 1827, s-a născut în localitatea Gorham, din statul 
american Maine, o fetiţă; mai târziu, când s-a căsătorit, a 
fost cunoscută sub numele de Ellen G. White.  În ciuda 
faptului că a fost surprinsă de chemare şi a fost 
şovăielnică, această persoană a fost chemată de 
Dumnezeu să servească drept profetesă în ultima 
perioadă a istoriei creştinismului şi a lumii.  A primit 
peste 2.000 de viziuni profetice în mai mult de 70 de ani 
de lucrare publică.  Condiţia sa fizică în timpul viziunii 
(ochii deschişi, pierderea contactului cu mediul 
înconjurător, fără respiraţie timp de ore, asemenea 
profeţilor biblici) nu a putut fi explicată de medicii 
contemporani. 

(03)  Ellen G. White a scris circa 100.000 de pagini de 
manuscris, circa 25.000.000 de cuvinte, conţinând 
material spiritual, sfaturi pentru educaţie, sănătate etc.  
Lucrarea sa, scrierile şi sfaturile sale au avut o influenţă 
decisivă asupra naşterii şi dezvoltării mondiale a Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea. 

(04)  A fost Ellen G. White o profetesă adevărată?  Extrem de 
smerită, dânsa nu a pretins niciodată acest titlu, dar 
toate faptele dovedesc că a fost, cu adevărat, o profetesă 
a Domnului.  Activitatea sa şi scrierile sale corespund în 
întregime celor cinci criterii de recunoaştere a 
adevăraţilor profeţi.  A fost înzestrată cu darul profetic, 
aşa cum a făgăduit Dumnezeu pentru zilele din urmă în 
Ioel 2,28-32.  Citirea cărţilor sale oferă cea mai bună 
dovadă de inspiraţie profetică. 

(05)  Ellen G. White a scris cartea The Great 
Controversy/Tragedia veacurilor.  În zilele noastre, se 
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împlinesc preziceri pe care dânsa le-a făcut în urmă cu 
peste 100 de ani.  De exemplu, papa este în prezent 
foarte bine-venit în Statele Unite şi este persoana cea 
mai onorată în întreaga lume.  America protestantă a 
stabilit relaţii diplomatice cu Vaticanul în 1984.  În timpul 
când Ellen G. White a scris că America va da mâna cu 
papalitatea, un astfel de fapt era de neconceput, pentru 
că America era în mod ferm anti-catolică (mulţi din cei 
dintâi colonişti fugiseră din Europa din cauza prigonirilor 
papale).  Împlinirea prezicerii este uimitoare. 

(06)  În urmă cu peste 130 de ani, Ellen G. White a scris 
despre sănătate şi dietă, fără să aibă nicio instruire 
formală în aceste domenii; afirmaţiile şi sfaturile sale 
sunt acum confirmate de ştiinţele medicală şi dietetică.  
Numai Dumnezeu putea să-i dea astfel de cunoştinţe cu 
mai mult de un secol înaintea constatărilor ştiinţifice.  
Dânsa a promovat dieta vegetariană, arătând că, în zilele 
din urmă, animalele vor fi bolnave.  În prezent, tot mai 
mulţi oameni se tem să consume carne în alimentaţie, 
datorită îngrozitoarelor boli care afectează lumea 
animală. 

(07)  Există o organizaţie în Alabama, numită United Prison 
Ministries International.  Pe la mijlocul anilor 1990, 
această organizaţie a ajutat Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea din România să tipărească 80.000 de exemplare 
ale cărţii The Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, scrisă 
de Ellen G. White.  Această carte a fost distribuită în mod 
gratuit în toate închisorile din România.  La scurt timp 
după aceea, doamna Shirlie F. Lobmiller, fostă gardiană 
în Sistemul Corecţional American, a vizitat România şi i   
s-a spus de către conducătorii închisorilor că „ar putea fi 
concediaţi jumătate din gardieni, datorită schimbărilor 
pozitive produse în viaţa deţinuţilor prin citirea acelei 
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 periculoşi criminali, aşa cum face 
şi Biblia, nu poate fi decât inspirată de Dumnezeu.  Ellen 
G. White a fost, într-adevăr, o profetesă autentică. 
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(08)  Orice lucru bun poate fi folosit şi în mod greşit.  Şi 
scrierile Ellenei G. White, pe care Biserica Adventistă de 
Ziua a Şaptea le numeşte Spiritul Profetic.  Ele nu au fost 
date ca să înlocuiască Biblia sau ca să fie adăugate la 
Biblie şi nici pentru stabilirea unor noi puncte de 
doctrină.  Toate temele noastre sunt bazate în mod 
exclusiv pe Biblie.  Toate punctele de credinţă ale Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea sunt sprijinite pe Biblie. 

(09)  Susţinând principiul protestant sola Scriptura (Biblia şi 
numai Biblia ca regulă de credinţă), Ellen G. White a scris: 
„Îţi recomand, iubite cititor, Cuvântul lui Dumnezeu ca 
regula credinţei şi practicii dumitale.  Prin Cuvântul 
acesta urmează să fim judecaţi.  În acel Cuvânt, 
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 
îndepărtează de adevărul biblic.  Aşa a procedat 
Dumnezeu cu Petru când era pe cale să-l trimită să 
predice neamurilor (Fapte 10)” (Ellen G. White, Early 
Writings/Experienţe şi viziuni, pagina 78). 

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

(11)  Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a fost binecuvântată 
peste măsură prin această literatură inspirată.  Prin 
citirea ei, Biblia este înţeleasă şi iubită mai mult, iar 
cititorul se bucură de o mai solidă legătură cu Hristos şi 
de o mai înţeleaptă abordare a lucrării misionare. 

(12)  În momente de înspăimântătoare criză naţională, 
Iosafat, împăratul lui Iuda, i-a încurajat astfel pe 
compatrioţii săi: „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 Cron 20,20). 
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TEMA NUMĂRUL 15 
ISPRĂVNICIE CREŞTINĂ   

I. Dumnezeu este Stăpânul absolut al tuturor lucrurilor 
 
(01)  Sfânta Scriptură ne învaţă că Dumnezeu este fără 

început şi fără sfârşit; El a existat întotdeauna şi va exista 
în veci (Ps 90,1.2; 102,24-27; Evr 13,8; Apoc 1,8). 

(02)  Toate lucrurile au fost create de Dumnezeu, adică de 
Sfânta Treime (Ioan 1,3; Rom 11,36; 1 Cor 8,6; Col 1,16; 
Evr 1,2; Apoc 4,11). 

(03)  Fiind Creatorul tuturor lucrurilor, Dumnezeu este, în 
consecinţă, proprietarul lor (Deut 10,14; Ps 24,1; Ps 
50,10-12; Hag 2,8; 1 Cor 4,7). 

(04)  Toate fiinţele omeneşti Îi aparţin lui Dumnezeu, atât prin 
creaţiune cât şi prin răscumpărare, aceasta din urmă fiind 
accesibilă tuturor oamenilor prin moartea Fiului lui 
Dumnezeu (Mal 2,10; 1 Cor 6,19.20). 

(05)  Nimic nu ne aparţine în sensul absolut al cuvântului, noi 
suntem numai ispravnici sau administratori ai darurilor 
pe care ni le-a încredinţat Dumnezeu (1 Cor 4,1.2; 1 Pet 
4,10). 

(06)  La revenirea Sa în slavă, Mântuitorul ne va cere 
socoteală de toate darurile pe care le-am primit de la El 
(Mat 25,14-30; vss. 31-46; Luca 12,47.48).   

 
II. Administrarea timpului 

 
(01)  Solomon a scris că orice lucru de sub soare îşi are timpul 

lui (Ecl 3,1-8). 
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(02)  Dumnezeu a creat „luminători în întinderea cerului” ca 
să marcheze unităţile de timp – zilele, lunile, anii (Gen 
1,14-19). 

(03)  Orice creatură, însufleţită sau nu, există şi funcţionează 
în spaţiu şi în timp, potrivit cu aranjamentele înţelepte 
ale lui Dumnezeu (Ps 31,15; Fapte 17,26). 

(04)  Dumnezeu a instituit Sabatul zilei a şaptea la creaţiune.  
El le cere oamenilor să procedeze după planul Său, 
lucrând şase zile şi respectând ziua a şaptea, ceea ce 
înseamnă că trebuie să se odihnească de munca lor în 
ziua aceea şi să o sfinţească (Gen 2,1-3; Exod 20,8-11; 
31,12-17). 

(05)  Respectarea Sabatului nu înseamnă că oamenii nu au 
nicio răspundere în legătură cu modul în care folosesc 
zilele de lucru; ei sunt responsabili pentru felul cum 
folosesc fiecare unitate de timp (Prov 6,6-11; Ecl 11,9; 
9,10; 12,1; Efes 5,15.16). 

(06)  Timpul este foarte important pentru viaţa noastră 
actuală; îl putem folosi pentru slava lui Dumnezeu şi 
binecuvântarea semenilor sau îl putem irosi şi pentru 
aceasta vom plăti un preţ imens în ziua judecăţii (Evr 
3,15; 4,1; 2 Cor 6,1.2). 

(07)  Iminenţa revenirii Mântuitorului sporeşte valoarea 
fiecărei zile şi a fiecărei ore pe care le avem la dispoziţie.  
Obiceiurile de viaţă şi plăcerile lumeşti sunt rele nu 
numai în sine, ci şi din punctul de vedere al administrării 
timpului (Mat 24,48-51; Rom 13,11-14; Evr 10,37). 

(08)  Chiar activităţile pozitive, nevinovate, trebuie să fie 
verificate prin factorul timp (vezi răspunsul lui Neemia în 
Neemia 6,3), pentru că lucrarea lui Dumnezeu are 
prioritate indiscutabilă, aşa cum ne-a dat un exemplu 
excelent Domnul nostru Isus Hristos (Luca 2,49; Ioan 2,4; 
17,1).   
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III. Administrarea bunurilor materiale 
 
(01)  Copiii lui Dumnezeu trebuie să considere toate bunurile 

materiale, financiare sau de orice altă natură, ca fiind 
proprietatea lui Dumnezeu, peste care ei sunt ispravnici 
sau administratori (Mat 25,14-30; 1 Cor 4,1.2). 

(02)  Principiul biblic este că a zecea parte din orice venit 
trebuie să-I fie restituită lui Dumnezeu, milostivul 
Dătător, pentru susţinerea lucrării Sale pe pământ.  
Sistemul zecimii a fost practicat de poporul lui Dumnezeu 
din cele mai vechi timpuri (Gen 14,18-20; 28,20-22; 
Neem 10,37). 

(03)  Zeciuirea nu este o invenţie omenească şi nu este 
facultativă, ci o poruncă divină şi un test al credincioşiei 
faţă de Creator (Lev 27,30-32; Num 18,21-27). 

(04)  Neachitarea zecimii este numită în Scriptură înşelare, 
oamenii încearcă să-L înşele pe Dumnezeu, şi 
consecinţele pot fi dezastruoase, în timp ce respectarea 
acestui principiu aduce binecuvântări imense (Hag 1,5.6; 
Mal 3,8-12). 

(05)  Domnul Isus Hristos nu a desfiinţat sistemul zecimii, ci l-a 
confirmat în mod implicit şi explicit (Luca 18,10-12; Mat 
23,23). 

(06)  Preoţia Domnului Isus se bazează pe „rânduiala lui 
Melhisedec”, care include zeciuirea tuturor veniturilor 
(Gen 14,18-20; Evr 6,20; 7,1.2.4-11). 

(07)  Pavel a declarat că biserica Noului Testament trebuie să 
fie finanţată exact cum erau finanţate serviciile templului 
din Vechiul Testament (1 Cor 9,13.14). 

(08)  Din cele nouă zecimi rămase după achitarea zecimii 
Domnului, credincioşii trebuie să sprijine lucrarea lui 
Dumnezeu sub alte forme şi să aibă grijă de cei săraci, 
oferind diferite daruri aşa cum decide conştiinţa lor (Exod 
25,1-8; 36,2-7; Ps 96,8; Isa 58,6-11; Mat 25,34-45).   

 
 
 
 



 

 

98 

IV. Administrarea capacităţilor fizice 
 
(01)  Dumnezeu i-a creat pe oameni şi i-a răscumpărat prin 

sângele Fiului Său, de aceea El are drept de proprietate 
asupra vieţii lor (Gen 2,7.21-23; Ps 139,14-16; 1 Cor 
3,16.17; 6,19.20). 

(02)  Toate lucrurile, în materie de mâncare şi băutură sau 
orice altă ingerare sau inhalare, trebuie să aducă slavă 
Creatorului (Rom 14,12.17; 1 Cor 10,31). 

(03)  Folosirea băuturilor alcoolice nu a fost niciodată 
aprobată de Dumnezeu.  În ebraica Vechiului Testament 
şi în greaca Noului Testament, termenii pentru vin se 
referă atât la băutura nefermentată, cât şi la cea 
alcoolică; sensul corect este înţeles din context şi anume: 
ori de câte ori băutura este lăudată, este vorba de cea 
nealcoolică, dar dacă este condamnată, nu poate fi vorba 
decât de cea fermentată (Ps 104,14.15; Osea 4,11). 

(04)  Deşi mulţi indivizi în timpurile biblice au băut alcool, 
practica aceasta nu a fost niciodată recomandată sau 
acceptată de Dumnezeu, iar consecinţele au fost 
întotdeauna arătate (Gen 9,20-25; 19,30-38). 

(05)  Există texte clare care condamnă consumul de băuturi 
alcoolice în orice cantitate şi sub orice formă (Prov 20,1; 
23,20.29-35; 31,4.5). 

(06)  Dumnezeu i-a apreciat pe Recabiţi şi i-a răsplătit pentru 
abstinenţa lor totală de la consumul de vin alcoolic (Ier 
35,1-19). 

(07)  Dat fiind faptul că în Proverbe 20,1 vinul îmbătător este 
numit „batjocoritor”, este de neconceput ca Mântuitorul 
să fi produs vin alcoolic din apă la nunta din Cana Galileii 
(Ioan 2,1-11).  Ştiinţa arată că alcoolul de orice fel şi în 
orice cantitate este toxic pentru trup şi minte, iar Isus nu 
putea fi în urma descoperirilor ştiinţifice. 

(08)  Ce i-a recomandat apostolul Pavel lui Timotei în  
1 Timotei 5,23 nu a fost alcool, pentru că alcoolul este 
vătămător pentru un stomac bolnav; a fost suc de 
struguri preparat ca un gem, apoi diluat cu apă şi băut ca 
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medicament, procedeu răspândit în lumea ebraică şi în 
cea greacă. 

(09)  Pe Dumnezeu Îl interesează sănătatea şi nu distrugerea 
noastră (Prov 3,1-4; 3 Ioan 2).  Cei ce se ruinează prin 
practici nesănătoase, care includ consumarea alcoolului, 
a tutunului, a cafelei sau a altor droguri şi a dietei 
nesănătoase, nebiblice, nu vor moşteni împărăţia lui 
Dumnezeu (1 Cor 3,16.17; 6,19.20; Gal 5,19-21). 

(10)  Dumnezeu le-a îngăduit oamenilor să mănânce carne 
numai după potop, dar i-a învăţat să facă o deosebire 
clară între ce este curat şi ce este necurat (Gen 6,21; 
7,2.3.8.9; 8,20.21; Lev 11,1-47; Deut 14,3-20; Isa 66,15-
17).  De fapt, dieta cea mai bună este cea vegetariană, 
aşa cum a prescris-o Dumnezeu pentru neamul omenesc 
de la începutul existenţei acestuia (Gen 1,29).   

 
V. Administrarea influenţei 

 
(01)  Apostolul Pavel a afirmat, în Romani 14,7, că „niciunul 

din noi  nu trăieşte pentru sine şi niciunul din noi nu 
moare pentru sine”.  Absoluta izolare personală fără 
consecinţe negative nu este posibilă.  Fiecare individ 
exercită o influenţă asupra altora, spre bine sau spre rău.  
Exemplul personal are mare importanţă.  Este adevărat 
că, pentru că trăim într-o lume căzută, exemplele 
negative sunt copiate mai degrabă decât cele pozitive.  
Comportarea noastră îi va determina pe oameni fie să-L 
laude pe Dumnezeu (Mat 5,16), fie să-L hulească (2 Sam 
12,14). 

(02)  Isus i-a numit pe ucenicii Săi „lumina lumii” (Mat 5,14) şi 
„sarea pământului” (vs. 13).  Apostolul Pavel a confirmat 
adevărul că slujitorii lui Dumnezeu sunt „lumină în 
Domnul” şi i-a îndemnat să şi umble „ca nişte copii ai 
luminii” (Efes 5,8). 

(03)  Creştinul adevărat „este o făptură nouă; cele vechi s-au 
dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Cor 5,17).  
Pavel le-a adresat credincioşilor următorul apel: „. . . să 
nu vă potriviţi chipului veacului acestuia” (Rom 12,2). 
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(04)  Copiii lui Dumnezeu nu iubesc „lumea, nici lucrurile din 
lume” (vezi 1 Ioan 2,15-17).  Aceasta nu înseamnă că ei 
trebuie să părăsească lumea, ci să evite căile ei rele (Ioan 
17,15). 

(05)  Biblia avertizează nu numai împotriva lucrurilor rele, ci şi 
împotriva aparenţelor rele (1 Tes 5,22). 

(06)  Aceia care au gândul lui Isus Hristos (Filip 2,5) vor călca 
pe urmele Sale (1 Cor 11,1); ei vor învăţa de la El, care 
este „blând şi smerit cu inima” (Mat 11,29).  El a zis că 
„oricine se va înălţa va fi smerit” (Mat 23,12). 

(07)  Orice formă de imoralitate sau de aparenţă imorală 
trebuie să lipsească în mod desăvârşit din viaţa celor ce 
sunt crucificaţi împreună cu Hristos (Gal 2,20), care fac 
„orice gând rob ascultării de Hristos” (2 Cor 10,5). 

(08)  Când ispite puternice asaltează sufletele lor, creştinii 
sunt gata să facă orice sacrificii pentru a fi în siguranţă 
împotriva păcatului (vezi Geneza 39,7-10 şi Matei 5,27-
30). 

(09)  Muzica poate să fie o binecuvântare extraordinară 
pentru viaţa creştinilor sau un blestem teribil.  
Persoanele născute din nou urăsc muzica asemănătoare 
celei folosite la serviciile de închinare la Baal (vezi  
1 Împăraţi 18,26-29) sau ca aceea pe care israeliţii 
idolatri au practicat-o în jurul viţelului de aur la Sinai (vezi 
Exodul 32,6.7.17.18); ei aleg şi cântă „psalmi, cântări de 
laudă şi cântări duhovniceşti” (Col 3,16).  Nimeni nu 
poate să fie firesc şi duhovnicesc în acelaşi timp, pentru 
că este cu neputinţă a servi la doi stăpâni (vezi Matei 
6,24). 

(10)  Toate lucrurile care poluează mintea, cum sunt 
pornografia, filmele artistice şi producţiile teatrale, 
cărţile, revistele şi înregistrările electronice, audio sau 
video, cu conţinut senzual, nu au niciun loc în casele şi 
vieţile acelora care vor să fie cu Dumnezeu în veci, pentru 
că ei nu vor să dea „prilej diavolului” (Efes 4,27), ci se 
gândesc „la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ” 
(Col 3,2). 
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(11)  Hainele au fost inventate de Dumnezeu, care le-a făcut 
lui Adam şi soţiei sale Eva „haine de piele şi i-a îmbrăcat 
cu ele” (Gen 3,21).  Hainele sunt necesare pentru 
decenţă, protecţie şi frumuseţe.  O modă vestimentară 
este acceptabilă pentru un creştin atunci când nu este 
nici ruşinoasă, nici nesănătoasă, nici caraghioasă.  
Îmbrăcămintea poate să fie onorabilă (vezi Luca 8,35) sau 
un semn al decăderii morale (vezi Proverbe 7,10). 

(12)  Copiii lui Dumnezeu sunt „un neam sfânt” (1 Pet 2,9); ei 
sunt solii cerului într-o lume răzvrătită.  Influenţa lor 
trebuie să fie o reflectare a sfinţeniei lui Dumnezeu, de 
aceea ei trebuie să fie diferiţi de societatea lumească (Gal 
1,3.4; Tit 2,11-13; 1 Pet 1,15.16; 2 Pet 1,2-4; 3,11). 

(13)  Oamenii nu pot cunoaşte viaţa noastră lăuntrică sau 
legătura noastră intimă cu Dumnezeu, dar pot observa 
manifestările ei externe, pentru că ei privesc „la ceea ce 
izbeşte ochii” (1 Sam 16,7).  Datorită faptului că 
dimensiunile exterioare ale existenţei noastre dau la 
iveală realităţi mai adânci, este nevoie ca toate gândurile, 
cuvintele, gesturile şi acţiunile noastre să se afle sub un 
control sfinţit.  Nu e greu de ajuns acolo, dacă Hristos 
locuieşte cu adevărat în inimile noastre prin credinţă 
(Efes 3,17). 

(14)  Când Hristos este cu adevărat modelul şi idealul nostru, 
când Îl iubim cu ardoare şi Îl urmăm cu bucurie, orice 
încercare de a atrage atenţia oamenilor la noi şi nu la El 
va lipsi cu desăvârşire (Fapte 3,9-12.16). 

(15)  Există motive puternice de a răspândi o influenţă 
binecuvântată prin modul cum arată exteriorul nostru: 
(a) noi mergem pe urmele unui Mântuitor smerit, care  

S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi de slava cerească pentru 
a-i mântui pe păcătoşi (Filip 2,6-8), în contrast cu 
heruvimul rebel, care nu avea alt ideal decât să se 
înalţe mai presus de orice (Isa 14,12-14); 

(b) facem tot ce putem ca să nu fim pricini de poticnire 
pentru alţi indivizi (Rom 14,21; 1 Cor 8,13). 

(16)  Banii fiind un talant pentru care ei sunt răspunzători în 
faţa lui Dumnezeu, credincioşii adevăraţi nu cheltuiesc 
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nimic pentru a satisface vanitatea personală, în timp ce 
alţi oameni suferă de foame.  Frumuseţea de caracter 
este mai importantă decât cea exterioară, iar frumuseţea 
fizică autentică este cea naturală, nu artificială, 
îndoielnică, extravagantă.  Podoaba creştinului este 
internă, acea a inimii, nu o arătare în afară (vezi 1 Petru 
3,3.4).  Nu există nicio dovadă că Dumnezeu a adăugat 
vreo bijuterie la hainele făcute pentru Adam şi pentru 
soţia sa Eva (vezi Geneza 3,21), iar soldaţii romani nu au 
tras la sorţi pentru vreo podoabă pe care ar fi purtat-o 
Isus, pentru că aşa ceva nu a existat; ei au împărţit între 
ei hainele Lui (Mat 27,35).  Atât.  Adăugând înfăţişării lor 
podoabe metalice sau de altă natură, indivizii devin 
agenţi de ispitire pentru alţii.  Dacă ei cred că podoabele 
pot fi purtate în mod moderat, întrebarea este: şi care 
este limita?  Cea mai bună limită este zero. 

(17)  Femeia care reprezintă adevărata biserică a lui 
Dumnezeu din Apocalipsa 12,1 este împodobită de El cu 
frumuseţi cosmice, în timp ce adversara ei, femeia care 
simbolizează creştinismul decăzut, se împodobeşte ea 
însăşi şi anume într-un mod bizar (vezi Apocalipsa 17,4).  
Nicio persoană convertită cu adevărat nu va fi atrasă de    
auto-înfrumuseţarea Izabelei (vezi 2 Împăraţi 9,30).  
Dumnezeu ne-a creat după chipul Său şi nu a făcut nicio 
greşeală.  Noi nu putem îmbunătăţi lucrările lui 
Dumnezeu.  Nicio modificare de acest gen a aspectului 
natural nu aduce o frumuseţe reală sau o sănătate mai 
bună şi nici nu exercită o influenţă sfinţită.  Folosirea 
cosmeticelor este numai atunci acceptabilă, când nu 
schimbă culoarea pieii şi are funcţia de a proteja pielea 
împotriva unor agenţi externi vătămători. 

(18)  Orientarea oamenilor se poate schimba în timp.  Ei pot 
accepta o practică astăzi, iar mâine pot constata că este 
greşită şi păcătoasă.  Dumnezeu acceptă o pocăinţă 
sinceră şi o reală schimbare a vieţii, însă semenii care au 
fost influenţaţi şi au copiat maniera aceea s-ar putea să 
nu mai renunţe niciodată la ea.  Valoarea unui suflet 
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omenesc este imensă şi niciun creştin adevărat nu se va 
juca în vreun fel cu ea.  Să ne amintim ce a zis 
Mântuitorul despre o persoană care „va face să 
păcătuiască pe unul din aceşti micuţi care cred în Mine” 
(Mat 18,6). 

(19)  Auto-împodobirea este de origine păgână.  Ea nu poate 
fi susţinută cu vreo parabolă, de exemplu Ezechiel 16,9-
13, unde Dumnezeu vorbea în felul oamenilor, sau 
justificată de obiceiurile oamenilor din timpuri antice 
(vezi Geneza 24,22).  De fapt, Dumnezeu a condamnat 
astfel de obiceiuri şi a cerut o schimbare ori de câte ori a 
făcut apel la redeşteptare şi reformă.  În Geneza 35,1-5, 
bijuteriile au fost asociate cu dumnezeii străini şi au fost 
îngropate de Iacov împreună sub un stejar (vezi şi Exodul 
33,4.5). 

(20)  Urmaşii smeritului Isus se vor smeri pe ei înşişi.  Este 
adevărat, ei au nevoie să fie împodobiţi pentru a fi 
frumoşi, dar cu o împodobire spirituală, care este aceea a 
caracterului (Ps 29,2; Zah 9,16.17). 

(21)  Auto-împodobirea trupească este incompatibilă cu 
creştinismul, de aceea apostolii au osândit-o cu hotărâre 
(1 Tim 2,9.10; 1 Pet 3,3.4). 

(22)  Dumnezeu a împodobit natura într-un mod fermecător.  
Gândiţi-vă la flori şi la păsări, aşa cum Însuşi Mântuitorul 
le-a admirat (Mat 6,28-30).  Dumnezeu i-a poruncit lui 
Moise să-i facă marelui preot veşmintele „cu măiestrie”, 
„spre cinste şi podoabă” (vezi Exodul 28,1-43, mai ales 
versetele 6,15,40).  Aceea era instrucţiunea dată de 
Dumnezeu.  Hristos a zis însă că „oricine se înalţă va fi 
smerit şi cine se smereşte va fi înălţat” (Luca 14,11).  
Dumnezeu îi va înălţa cu adevărat pe cei mântuiţi: El îi va 
îmbrăca în haine albe (vezi Apocalipsa 7,9) şi le va oferi 
câte „o cunună, care nu se poate vesteji” (1 Cor 9,25; 2 
Tim 4,8; Iac 1,12; 1 Pet 5,4; Apoc 2,10; 3,11).  Aceasta 
este nădejdea noastră şi aşteptăm împlinirea ei pe 
curând. 
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TEMA NUMĂRUL 16 
CETĂŢENI AI ÎMPĂRĂŢIEI LUI DUMNEZEU 

I. Fii şi fiice ale lui Dumnezeu 
 
(01)  Evanghelistul Luca îşi încheie genealogia Domnului Isus 

spunând: „. . . Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu” (Luca 
3,38). 

(02)  În Fapte 17,26, Pavel a declarat în faţa grecilor din Atena 
că toţi oamenii sunt „ieşiţi dintr-unul singur”.  Toţi 
locuitorii acestei planete, din trecut şi prezent, pot fi 
consideraţi fii şi fiice ale lui Dumnezeu, fiind copiii lui 
Adam şi Eva, care au fost creaţi de Dumnezeu.  Chiar 
dacă a trăit la mult timp după Adam, profetul Maleahi a 
afirmat că toţi oamenii au fost creaţi de acelaşi 
Dumnezeu (Mal 2,10 pr. p.). 

(03)  Totuşi, descendenţa fizică din Adam sau Avraam nu este 
suficientă pentru a-i face pe oameni cetăţeni ai 
împărăţiei lui Dumnezeu.  Căderea în păcat ne-a 
înstrăinat de Dumnezeu.  Pavel a zis că, prin căderea unui 
om, toţi au căzut şi au pierdut slava lui Dumnezeu (Rom 
5,12; 3,23).  Ca şi fiul risipitor, noi trebuie să ne 
recunoaştem nevrednicia de a fi numiţi copii ai lui 
Dumnezeu (Luca 15,21). 

(04)  În Isus Hristos, ca urmare a morţii Sale răscumpărătoare, 
păcătoşii au o nouă posibilitate: ei pot ajunge copii 
spirituali ai lui Dumnezeu (Ioan 1,12.13), prin naştere din 
nou, aşa cum Mântuitorul i-a explicat lui Nicodim (Ioan 
3,1-5). 

(05)  Astfel, singurul mod de revenire în familia lui Dumnezeu 
este prin naştere din nou şi înfiere (1 Pet 1,23; 1 Ioan 4,7; 
5,18; Gal 4,4-7; Efes 1,5). 
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(06)  Cei neconvertiţi sunt copii ai celui rău (1 Ioan 3,10; Mat 
13,38 ult. p.).  Dacă răspund la apelurile Duhului Sfânt 
(Ioan 16,8-11), ei părăsesc împărăţia întunericului şi 
devin cetăţeni ai împărăţiei cerurilor, fii şi fiice ale lui 
Dumnezeu (Col 1,12-14; 2 Cor 6,16-18; Filip 3,20).   

 
II. Răspunsul dat lui Dumnezeu de către un cuget curat 

 
(01)  Isus i-a arătat fariseului numit Nicodim că naşterea din 

nou spirituală este indispensabilă pentru accesul unei 
fiinţe omeneşti în împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3,1-5). 

(02)  O astfel de naştere din nou are loc „din apă şi din Duh” 
(Ioan 3,5).  O înnoire a inimii şi a vieţii este atunci 
efectuată de Duhul lui Dumnezeu.  Aceasta este 
convertire.  Expresia ei exterioară este botezul cu apă. 

(03)  Tâlharul pocăit a fost asigurat de Isus că va avea un loc în 
împărăţia Sa.  Păcătosul acela nu a refuzat botezul, ci a 
fost imposibil să fie botezat.  La o asemenea excepţie se 
face aluzie în Marcu 16,16, unde Isus a zis că „cine va 
crede şi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede 
va fi osândit”.  Osândit va fi cine nu va crede, dar nu se 
spune „osândit va fi cine nu va fi botezat”.  Credinţa este 
absolut necesară pentru mântuire, dar botezul poate să 
depindă de împrejurări. 

(04)  Botezul implică unele condiţii arătate cu claritate în 
Sfintele Scripturi.  În marea trimitere din Matei 28,19.20, 
Hristos le-a poruncit urmaşilor Săi să facă ucenici, 
botezându-i în numele Sfintei Treimi.  Această ucenicie 
este instruirea în adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu, 
Hristos fiind esenţa vitală a acestuia.  Este de aşteptat ca 
asemenea studenţi ai Cuvântului să creadă toate 
adevărurile lui Dumnezeu (Marcu 16,15.16).  Dar chiar 
credinţa nu este suficientă, pentru că şi demonii „cred şi 
se înfioară” (Iac 2,19).  Păcătoşii sunt chemaţi să se 
pocăiască de păcatele lor ca efect al Cuvântului 
propovăduit şi al lucrării Duhului Sfânt în inimile lor 
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(Fapte 2,38; Rom 8,26.27; Ioan 16,8-11); în acest sens, 
pocăinţa este un dar de la Dumnezeu (Fapte 5,31). 

(05)  Convertirea precede botezul, iar creşterea creştină îi 
urmează (Efes 4,11-15).  O simplă dorinţă sau cerere de a 
fi botezat(ă) nu este suficientă, ci trebuie să fie împlinite 
condiţiile cerute de Sfânta Scriptură.  În administrarea 
botezului, există o răspundere comună, a botezătorului şi 
a celui ce urmează a fi botezat (Mat 3,5-10; Luca 3,7-14). 

(06)  Botezul este o reflectare a morţii, înmormântării şi 
învierii Domnului Isus Hristos (Rom 6,3.4), evenimente 
care sunt reproduse în mod simbolic în viaţa fiecărei 
persoane botezate.  Fiind ca o înmormântare, botezul 
trebuie efectuat numai prin scufundare (Mat 3,16; Ioan 
3,23; Fapte 8,38.39).  Termenul „botez” provine de la 
verbul grecesc baptizo, care înseamnă a scufunda. 

(07)  Fiind precedat de instruire biblică, credinţă în 
adevărurile învăţate şi pocăinţă, botezul este rezervat 
pentru indivizii de orice gen care au ajuns la o suficientă 
maturizare mintală.  Botezul pruncilor nu este promovat 
de Sfânta Scriptură, deşi o anumită vârstă nu este 
prescrisă (Luca 3,21-23; Fapte 8,12; 16,31-33). 

(08)  Botezul este un legământ încheiat cu Dumnezeu; dacă 
este călcat, este nevoie de un nou legământ.  Afirmaţia 
lui Pavel din Efeseni 4,5 că este „un singur botez” nu se 
referă la cazuri particulare, ci la actul botezului ca 
serviciu cerut în Cuvântul lui Dumnezeu.  Numai botezul 
creştin, aplicat după împlinirea condiţiilor biblice, făcut 
prin scufundare în apă şi la vârsta responsabilităţii, este 
un botez valabil.  Altfel nu.  În acest sens, un singur 
botez.  Rebotezarea este, de fapt, botezare; orice pas 
asemănător făcut mai înainte devine nul sau insuficient.  
Iată în ce situaţii rebotezarea este de dorit: 
(a) Un botez anterior nu a corespuns cerinţelor Sfintelor 

Scripturi. 
(b) Apostazia a invalidat botezul anterior, pentru că a 

fost rupt legământul încheiat cu Dumnezeu. 
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(c) Individul ajunge să cunoască şi să creadă un adevăr 
biblic fundamental de care era inconştient până 
atunci (Fapte 19,1-5). 

(d) O persoană este nemulţumită de viaţa sa spirituală 
de până atunci sau de circumstanţele în care s-a 
oficiat botezul şi doreşte să facă un nou început. 

 
III. În amintirea lui Hristos 

 
(01)  Botezul nu trebuie repetat din când în când.  Hristos a 

instituit un serviciu care înnoieşte periodic legământul 
încheiat cu Dumnezeu prin botez.  Acest serviciu este 
Sfânta Cină sau Cina Domnului (vezi 1 Corinteni 11,23-
29). 

(02)  În seara zilei când a fost celebrat ultimul Paşte valabil, 
Isus a instituit o nouă rânduială în locul acestuia, Sfânta 
Cină, care are scopul de a comemora moartea Sa 
ispăşitoare (Mat 26,26-30).  Fiind oficiată într-un cadru 
pascal, Cina Domnului a fost servită cu pâine nedospită şi 
vin nefermentat sau rod al viţei.  Atât aluatul cât şi 
alcoolul sunt simboluri ale păcatului şi ar fi nepotrivite 
pentru reprezentarea trupului şi a sângelui lui Hristos.  
Folosirea lor în acest scop ar fi o blasfemie. 

(03)  Cina Domnului trebuie să fie precedată de spălarea 
picioarelor, pentru care Isus ne-a dat un exemplu 
personal şi ne-a poruncit să procedăm aşa (Ioan 13,1-17).  
Acesta este actul umilinţei. 

(04)  Participarea la serviciul Sfintei Cine este vitală pentru 
credincioşi, pentru că, dacă nu mănâncă trupul şi nu beau 
sângele Domnului, ei nu au viaţă (Ioan 6,53-56). 

(05)  Atât doctrina transsubstanţiaţiunii („doctrină catolică 
susţinând că elementele sacramentale ale pâinii şi 
vinului, când sunt consacrate în cursul liturghiei, sunt 
transformate în trupul şi sângele lui Hristos cel înviat”, 
potrivit cu New Webster’s Dictionary, 1993, pagina 
1050), cât şi cea a consubstanţiaţiunii („doctrină luterană 
susţinând prezenţa lui Hristos în pâine şi în vin”, ibid., 
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pagina 210) sunt greşite.  Isus Hristos a promis prezenţa 
Sa „în mijlocul” ucenicilor Săi (Mat 18,20) sau „cu” ei 
întotdeauna (Mat 28,20).  Sfintele articole nu suferă nicio 
schimbare şi nu există nicio prezenţă divină fizică şi reală 
în ele, ci sunt simboluri ale jertfei Domnului Isus.  

(06)  Nu există o prescripţie biblică privitoare la frecvenţa 
celebrării Sfintei Cine.  Ni se spune numai „ori de câte 
ori” (1 Cor 11,25.26), ceea ce înseamnă că biserica este 
liberă să stabilească această frecvenţă şi datele 
respective.  În Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, 
serviciul Sfintei Cine este oficiat, de regulă, o dată pe 
trimestru.  

 
IV. Integraţi în viaţa bisericii 

 
(01)  Botezul este un act biblic efectuat în numele Trinităţii 

(Mat 28,19.20).  Păcătoşii convertiţi sunt „botezaţi în Isus 
Hristos” (Rom 6,3), însă acest botez este efectuat, de 
asemenea, în trupul lui Hristos, care este biserica (1 Cor 
12,13).  Botezul este o experienţă prin care oamenii 
devin membri („mădulare”, vezi 1 Corinteni 12,14-27) ai 
acestui trup al lui Hristos. 

(02)  Apostazia este reversul convertirii şi necesită 
îndepărtarea numelui respectiv din evidenţa bisericii, aşa 
cum Scripturile cer în mod desluşit (vezi 1 Corinteni 5,2-
5.11-13).  Persoanelor excluse nu li se interzice însă 
participarea la serviciile de cult, iar dacă se pocăiesc, ele 
pot fi reprimite în biserică (2 Cor 2,4-11). 

(03)  Se aşteaptă ca fiecare membru al bisericii să fie un 
misionar, lucrând pentru salvarea altor oameni (Iac 
5,19.20; Apoc 22,17). 

(04)  Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este reprezentată în 
profeţia biblică prin trei îngeri care vestesc locuitorilor 
întregii planete evanghelia cea veşnică (Apoc 14,6-12).  
Însăşi raţiunea existenţei bisericii este câştigarea de 
suflete, în care fiecare membru trebuie să fie implicat.  
Când lucrarea aceasta va fi fost încheiată, sfârşitul sau a 
doua venire a lui Hristos va avea loc (Mat 24,14). 
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(05)  Credincioşii sunt conlucrători cu Hristos pentru salvarea 
păcătoşilor (2 Cor 5,18-20).  O astfel de activitate 
întăreşte turma credincioşilor şi viaţa spirituală a 
fiecăruia dintre ei.  

(06)  Membrii bisericii se sprijină unii pe alţii prin rugăciune, 
vizite şi ajutor material în situaţii dificile.  Unitatea în 
trupul lui Hristos este obiectivul pentru care S-a rugat 
Mântuitorul şi confirmă pentru lume originea divină a 
creştinismului (Ioan 17,21-23). 

(07)  O viaţă spirituală biruitoare este realizată şi menţinută 
prin consacrare zilnică, incluzând rugăciune personală şi 
în familie, studiu biblic, o reală umblare cu Hristos prin 
Duhul Sfânt (1 Tes 5,17; Gal 3,27; 5,24.25). 

(08)  Credincioşii cresc în credinţă, nădejde şi dragoste, prin: 
(a) participarea cu regularitate la serviciile de cult (Evr 

10,25); 
(b) dispoziţia de a-I sluji Domnului prin diferite activităţi, 

în concordanţă cu darurile duhovniceşti primite şi cu 
hotărârile bisericii (Tit 1,5; Efes 4,11.12); 

(c) participarea lor voioasă la eforturile financiare şi 
evanghelistice ale bisericii (Gal 6,6; Marcu 16,15.16). 

(09)  Calitatea de membru al bisericii nu mântuieşte, pentru 
că mântuirea vine numai prin Isus Hristos (Fapte 4,12), 
însă biserica este trupul lui Hristos, iar într-un astfel de 
trup este viaţă, putere şi fericire.  Isus Îşi iubeşte biserica. 
El a murit pentru ea şi o va prezenta înaintea Tatălui Său 
într-o condiţie splendidă, la revenirea Sa în slavă (Efes 
5,25-27).   

 

* * * 


