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Cuvânt-înainte

Prezentul serial de studii biblice urmărește expunerea conceptului 
despre „sfârșitul lumii”, așa cum îl descriu cuvintele lui Isus Hris-
tos în cele patru evanghelii și în cartea Apocalipsa, autointitulată 

„Descoperirea lui Isus Hristos” (Apocalipsa 1:1).

Cele 66 de cărți care compun Sfânta Scriptură reprezintă redactarea re-
velației lui Dumnezeu dată prin profeți. Oameni diferiți în rang și ca pre-
gătire, profeții au avut un singur lucru în comun: dedicarea totală pentru 
Dumnezeu. Biblia, în ciuda faptului că este scrisă în limbajul limitat și 
deformat al omului păcătos, descoperă clar voia și planul lui Dumnezeu 
cu noi. Referiri autoritare și credibile cu privire la „sfârșitul lumii” se gă-
sesc în diverse locuri, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. În armo-
nie cu acestea și, în plus, confirmate chiar de prezența Fiului lui Dum-
nezeu, cuvintele lui Isus Hristos ne oferă descoperirea cea mai acurată. 

În timp ce mărturiile Sale cu privire la evenimentele sfârșitului sunt pre-
zente în mod fragmentar în evanghelii, cartea Apocalipsa redă în mod 
extensiv și la mâna întâi dezvăluirile făcute personal de către Isus apos-
tolului Ioan: 

„Eu sunt Alfa și Omega... Cel dintâi şi Cel de pe urmă... Am fost 
mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor... Scrie dar lucrurile care… 
sunt şi cele care au să fie după ele.” 
„... Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate...”  
(Apocalipsa. 1:11-19; Apocalipsa. 22:6)

Studiile prezente, fără să-și propună o tratare exhaustivă, vor putea oferi 
o nouă înțelegere cu privire la viitorul omenirii și vor aduce raze bogate 
de speranță printre tenebrele ce întunecă orizontul.  
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Introducere

Cine se teme de sfârșitul lumii? Întrebarea 
poate suna cinic. Este însă suficient să arunci 
o privire asupra producției cinematografice pe 
tema Apocalipsei ca să observi o preocupare tot 
mai acută a oamenilor pentru „sfârșitul lumii”.

Lucrări științifice și de popularizare, pe lângă articole de scandal, abundă 
în presa lumii. 

Jurnalul Daily Mail, în articolul „Cum să supraviețuiești Apocalipsei”1 
constată că „prea puțini britanici sunt pregătiți pentru un dezastru: 
doar o treime din populație are la îndemână minimumul esențial în 
cazul unui eveniment apocaliptic”. În SUA, „tot mai mulți cheltuie bani 
spre a fi gata pentru un viitor nesigur: își cumpără alimente, apă, in-
strumente pentru eventualitatea unei catastrofe, de la uragan la pan-
demie”, scria CNN2. Prestigioasa publicație The Economist, în articolul 
„Pregătire pentru Apocalipsa”,3 analizează extensiv îngrijorarea ce plu-
tește printre conservatori, ecologiști, religioși și nu numai. La sondajul 
efectuat în 20124, National Geographic notează că 62% dintre cei ches-
tionați cred că o catastrofă se va produce în mai puțin de 20 de ani; iar 
85% nu se simt pregătiți să facă față.     

1. Daily Mail Online, 22 februarie 2016.

2. CNN Money, în articolul „What I saw at the doomsday prepper convention” 12 noiembrie 2013.

3. The Economist, 20 decembrie 2014.

4. National Georgaphic, în „The Results Are In: Is It The End Of The World As We Know?”, 7 februarie 2012.

1960–1980 –   58 filme
1980–2000 –   68 filme
2000–2016 – 121 filme



INTRODUCERE

9

Într-un interviu acordat postului BBC în ianuarie 20165, astrofizicianul 
Stephen Hawking declara că oricând s-ar putea produce sfârșitul lumii, 
putând fi generat de un război nuclear, de încălzirea globală, de virusuri 
modificate genetic sau de inteligența artificială (nano-robotica). Ceea ce 
afirma celebrul savant reprezintă doar câțiva dintre potențialii factori 
generatori de catastrofă globală. Revista britanică Mirror6 adăuga încă 
câteva motive de maximă îngrijorare: 

Încălzirea globală: Dintre cei 16 „cei mai fierbinți ani” ai pământului, 
15 se situează după anul 2000. O creștere a temperaturii cu doar 6% ar 
stinge aproape orice formă de viață. Intergovernmental Panel on Climate 
Change apreciază că există deja 5% șanse ca temperatura pământului să 
crească până în anul 2100 cu 6,4%. Topirea integrală a gheții polare ar 
ridica nivelul oceanelor cu 92 m, generând dezastrul: inundarea a 75% 
din teritoriul locuit; ar ridica umiditatea, urmată de boli infecțioase; ar 
crește aciditatea oceanelor, cauzând moartea faunei marine; și ar eroda 
solul, declanșând foamete globală. 

Pandemia (Gripa aviară, SARS, virusul corona...). Savanții consideră că 
apariția ei este doar o problemă de timp. Inginerii genetici sunt acuzați de 
producerea unor versiuni mutante ale bacteriilor care, odată scăpate din 
laborator, ar amenința întreaga omenire.  

Roboți ucigași autonomi. ONU, îngrijorat de producerea lor ilicită, a 
făcut recent un apel pentru interzicerea acestor roboți. Elon Musk, co-
fondator al Paypal a afirmat că inteligența artificială este cea mai mare 
amenințare existențială cu care se confruntă omenirea.

Găurile negre. În iulie 2015, savanți de la Durham University au des-
coperit cinci găuri negre supermasive, de miliarde de ori mai mari decât 
Soarele, a căror gravitație colosală ar înghiți un întreg sistem solar. Te-
merea lor este că o asemenea „gaură” s-ar putea apropia de noi mai mult 
decât s-a crezut anterior. 

5. Tech-Insider, 20 ianuarie 2016.

6. Mirror, în articolul „Apocalypse now? Ten of the greatest threats that could wipe out all life on Earth”, 
29 septembrie 2015.
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Război global. În 2008, jurnalul Phisics Today a conchis că detonarea a 
doar 100 de bombe nucleare (din totalul de aprox. 20 000 existente) ar 
produce o iarnă nucleară, antrenând o scădere a temperaturii ce ar ucide 
majoritatea populației. Pe de altă parte, un război biologic este și mai 
amenințător. Dacă s-ar elibera antrax în atmosferă, 90% din populație 
ar muri.

Schimbarea magnetismului planetei. European Space Agency indică o 
slăbire a câmpului magnetic al Terrei de 10 ori mai rapid decât s-a crezut, 
astfel că polii s-ar putea inversa în următorii 100 de ani. Aceasta ar pro-
duce furtuni de particule și raze cosmice care ar lovi atmosfera pămân-
tului, erodând stratul de ozon cu consecințele dezastruoase cunoscute.

Eruperea unui supervulcan ca Yellowstone. Savanții au descoperit că 
nivelul solului la Yellowstone a crescut cu 1 metru față de cel din 1923, 
indicând o inflamare subterană. Erupția ar produce în câteva minute 
moartea a zeci de mii de oameni și ar bloca razele solare cu cenușa vulca-
nică. Urmarea ar fi înghețarea pământului, ploi acide și extincția aproape 
a întregei omeniri.

Coliziunea cu un asteroid. Dispariția dinozaurilor se apreciază că ar 
fi fost produsă de impactul unui asteroid cu un diametru de 10 km. 
Apofis, unul cu diametrul de 390 m, ar putea lovi pământul în decursul 
următorilor 31 de ani. Însă asteroidul Eros 433, lung de 33 km, repre-
zintă cea mai mare amenințare, din cauza orbitei foarte apropiate de cea 
a pământului.  

... Și lista evenimentelor catastrofice continuă cu alte și alte amenințări.

Tu, om croit pentru viață, cazi pe gânduri în fața avalanșei de informații. 
În sinea ta, pricepi că niciun om și niciun guvern nu poate preîntâmpina 
hazardul, nici să dejoace pericolul necunoscut. 

Din fericire, există un Dumnezeu. În fața preștiinței Lui nu există hazard 
și nici necunoscute. De mii de ani, El ține totul sub control. Pentru că este 
Tată, Cel care te-a creat, pentru că te iubește, a luat toate măsurile ca să ai 
acces la adăpostul Lui și să nu te temi. Apocalipsa lui Dumnezeu este cu 
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totul altceva decât un cataclism devastator. Ea este o fereastră de lumină, 
o poartă spre viață fără de moarte. 

Cele zece studii te vor ajuta să-L cunoști, să-L iubești, ca apoi să te bucuri 
de pacea și siguranța pe care ți le dă, în ciuda vremurilor de criză.  
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Cine se teme de 
sfârșitul lumii? 

1

De mii de ani, de când omul se confruntă cu gândul morții, de tot 
atât timp îi dă târcoale și ideea unui sfârșit global. Imaginația 
miilor de generații a construit nenumărate clișee, una mai înfri-

coșătoare ca alta. Toate logice și în același timp fantastice, toate sunt zu-
grăvite în culorile sumbre 
ale catastrofei inevitabile. 

Profitând de prezența 
Fiului lui Dumnezeu 
între ei, ucenicii au vrut 
să afle de la sursă un răs-
puns liniștitor. Fiind deja 
tulburați de perspectiva 
sinistră pe care Isus le-a 
dezvăluit-o cu privire la 
Templul sfânt și Ierusa-
lim (Matei 24:2 – „...Adevă-
rat vă spun că nu va rămâne 
aici piatră pe piatră care să nu 
fie dărâmată”), cei doispre-
zece I-au cerut lămuriri:

Sfârșitul lumii în mitologia anticilor

Egiptenii: la urmă, pământul va fi înecat de 
ape. 
Grecii: era noastră, a cincea, ajungând mai 
rea decât toate, va fi nimicită de Zeus. 
Vikingii: lumea se va cufunda într-un haos 
final: universul va arde, stelele vor cădea, soa-
rele se va întuneca, iar oceanele vor acoperi 
pământul.  
Chinezii budiști: vârsta oamenilor va ajunge 
efemer de scurtă, dar răutatea lor îi va condu-
ce să se nimicească reciproc. 
Hindușii: nelegiuirea va escalada, iar Șiva, 
distrugătorul, va nimici universul. 
Aztecii și maiașii: era noastră se va sfârși 
printr-o ploaie de foc și sânge care va nimici 
definitiv omenirea.  
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• Matei 24:3 „...Ucenicii... I-au zis: «Spune-ne, când se vor în-
tâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfâr-
şitului veacului acestuia?»”

Deci: Când și cum va fi sfârșitul lumii? Pentru ucenici, distrugerea Tem-
plului și a Ierusalimului nu putea decât să se suprapună cu sfârșitul lumii. 

„Când?”
Răspunsul lui Hristos este surprinzător. După ce enumeră evenimentele 
pe care păgânii le considerau prevestitoarele cataclismului final: „... răz-
boaie, răscoale, cutremure de pământ, foamete, ciume, tulburări, arătări 
înspăimântătoare și semne mari în cer...” (Matei 24:4-8; Luca 21:8-11), 
Isus îi avertizează: 

• Matei 24:4 „Băgați de seamă să _________________ cineva.”

• Matei 24:6 „Sfârșitul ________________________ atunci.” 

• Matei 24:8 „Va fi _________________________ durerilor.”

• Luca 21:8 „Vor zice: ...«Vremea se apropie!» Să ________ 
__________________ după ei.”

• Luca 21:9 „Sfârșitul ________________________ îndată.”

Vreme de secole, citirea neatentă a cuvintelor lui Isus a condus la greșita 
înțelegere că dezastrele sunt vestitorii sfârșitului. Aceasta a produs isterii 
și deziluzii ori de câte ori o catastrofă lovea omenirea. 

Isus afirmă, din contră, că „venirea Lui”, declanșatorul ultimului act al is-
toriei, va surveni pe neașteptate și îi va surprinde pe toți:   

• Matei 24:38,39,44 – „În adevăr, cum era în zilele dinainte de 
potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau... şi n-au 
________________, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, 
tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului... Fiul omului va veni în ceasul 
în care ____________________________.”
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• Apocalipsa 16:15 „Iată, Eu 
vin _______________. 

Ideea surprizei o reiau și apostolii:

• 1 Tesaloniceni 5:2 – „... ziua Domnului 
va veni ca un hoţ noaptea.”          

• 1 Tesaloniceni 5:3 – „Când vor zice: 
„Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie ne-
aşteptată va veni peste ei...”

• 2 Petru 3:10 –   „Ziua Domnului însă 
va veni ca un hoţ.”

Și, ca să facă să înceteze pentru 
totdeauna orice tentativă de a ne 
lega speranțele de o dată fixă, Isus 
declară:

• Matei 24:36 „Despre ziua 
aceea şi despre ceasul acela, 
__________________ : 
nici îngerii din ceruri, nici 
Fiul1, ci numai Tatăl.”   

„Care va fi semnul”?
După ce Isus le demolează uceni-
cilor orice element generator de 
speculații, El le dă totuși un reper 
unic, dar cert al sfârșitului. 

• Matei 24:14 „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită 
____________________, ca să slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. _______________ va veni sfârşitul.”

1. Cât timp Isus a fost în limitele umanității, n-a știut nici El ziua și ceasul. Din clipa glorificării Sale însă, 
după ce Și-a reluat poziția pe tronul Tatălui (Apocalipsa 3:21) și Și-a recăpătat „toată puterea în cer și pe 
pământ” (Matei 28:18), Mântuitorul cunoaște evident totul, inclusiv data marelui Advent.

Catastrofe de-a lungul  
timpului:

Cutremure: 
Perioadă Eveniment Nr. victime

365 Creta 500 000

520 Antiohia 300 000

1556 China 830 000

1976 China 750 000

2004 Indonezia 280 000

Ciume                                                 milioane

565–580 Plaga Antonină 5

541–542 Plaga Iustinian 40

1346–1350 Ciuma neagră 100

Foamete                                            milioane

1601–1602 Rusia 2

1693–1694 Franța 2

1783–1784 India 11

1850–1873 China 60

1932–1933 Ucraina 7

Război                                                milioane

1618–1648 Războiul de 30 ani 10

1914–1918 Revoluția Bolșevică 8

1917–1921 I Război Mondial 20

1939–1945 II Război Mondial 70
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Semnificația acestui „semn” este extraordinară din trei motive:

1. Isus arată faptul că sfârșitul lumii, indiferent de planurile conspirațio-
niste sau amenințările naturale, nu poate surveni înainte ca toți să aibă șan-
sa de a afla Vestea cea Bună (Evanghelia) a salvării prin jertfa lui Hristos, 
înainte ca toți să-și exprime opțiunea. 

Evanghelia, în zonele uitate de civilizație.

Puțini oameni știu că în secolul al XXI-lea mai există triburi izolate și duș-
mănoase care nu au niciun contact cu lumea largă, la care mesajul Evangheliei 
n-are nicio șansă de a ajunge pe calea undelor. Lor, Dumnezeu le poartă de 
grijă într-un mod special.
Încă din 1883, Awkwa, marele șef al temutelor triburi Arekuna și Akawai, a 
primit revelația lui Dumnezeu printr-o serie de viziuni în care „Cel Străluci-
tor” i-a comunicat tot planul de mântuire, de la creațiune și căderea în păcat 
până la jertfa lui Hristos și a doua Lui venire în slavă. Când, în 1910, directorul 
misiunii adventiste din Guyana, Ovid E. Davis, i-a descoperit în jungla Gran 
Sabana, lângă muntele Roraima, a constatat că indienii cunoșteau și respectau 
Cele Zece Porunci, așa cum sunt în Biblie, și se închinau în numele lui Isus 
Hristos. Enciclopedia britanică îi identifică sub numele „indienii Davis”, după 
numele misionarului.
În anii 1980, Dumnezeu S-a revelat nemijlocit triburilor Manobo și Dam-
pa’an din junglele insulei filipineze Mindanao. Iar atunci când misionarul Jim 
Zachary a ajuns la ei, aceștia l-au întâmpinat ca pe trimisul Cerului, cerându-i 
să-i învețe din „Cartea neagră” despre care le-a vorbit îngerul. Iar în 1995, pas-
torul Rogelio Nomos a descoperit în munții Parker, din aceeași insulă Min-
danao, un trib fără legătură cu lumea, care avea toată informația biblică: se 
închinau în ziua a șaptea, aveau o alimentație biblică și așteptau de cinci ani să 
vină „omul lui Dumnezeu cu Cartea neagră”.
În 2006, misionarul român Pavel Bartolomeu a descoperit în jungla amazonia-
nă tribul războinic coruño, care fusese înștiințat printr-un sol ceresc de sosirea 
misionarului. Ca rezultat, tribul a primit Evanghelia.

Evanghelia în lume, astăzi: 

Un singur post de radio creștin, Adventist World Radio, emite programe 24 ore / 
7 zile în peste 100 de limbi și dialecte rare, precum: dialectul Creola din Mauri-
ciu, Aroli din Sudan, Basa Yowa din Noua Caledonie sau Hmong din Vietnam. 

Iar TV Hope Channel transmite Evanghelia pe 44 de canale naționale, în 37 de 
limbi, practic cu acoperire în toată lumea.
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2. El mai dezvăluie faptul că sfârșitul lumii nu are o dată rigid prestabilită, 
ci este atât în funcție de graba cu care oamenii vor „propovădui” Evan-
ghelia semenilor neștiutori, cât și de ritmul în care aceștia își vor exprima 
alegerea.  

• 2 Petru 3:11,12 – „...Ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi..., aşteptând şi grăbind 
venirea zilei lui Dumnezeu...”  Textul afirmă că sfârșitul poate fi grăbit, dar și în-
târziat.

• Geneza 19:22 – „(Domnul a zis) Grăbeşte-te de fugi în ea, căci nu pot face nimic 
până nu vei ajunge acolo.”  

3. El este revelator mai ales în ce privește natura „sfârșitului lumii”. În 
planul lui Dumnezeu, „sfârșitul” nu este cataclismul nimicitor care prăpă-
dește întreaga suflare, ci evenimentul izbăvitor pentru toți cei care decid 
să aleagă cauza bună.  

• Luca 21:28 Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă 
uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că ____________ 
______________ se apropie.”

„Cum va fi?”
„Sfârșitul lumii” nu va fi declanșat de un război nuclear provocat de vreun 
șef de stat nebun, nici de vreo gaură neagră sau de vreun asteroid, ci de 
revenirea în slavă a lui Isus Hristos. Evenimentul eliberator se va produce 
într-un moment abisal de criză a civilizației umane: 

• Matei 24:21 „Atunci va fi un _____________ aşa de mare, 
cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi nici 
nu va mai fi.”

• Luca 21:25-27 „... Şi pe pământ va fi _________________ 
printre neamuri... Oamenii îşi vor da sufletul de groază în aştep-
tarea lucrurilor..., căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci 
vor vedea ______________________________________ 
cu putere şi slavă mare.
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Revenirea lui Hristos nu va avea loc în ascuns și nici nu va fi una invizibilă.

• Matei 24:27 „Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până 
la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.”

Un altfel de „sfârșit” 
Mitologiile au fost construite pe experiența umană pragmatică, ca atunci 
când la o casă nouă se refolosesc cărămizile casei dărâmate. Din punct de 
vedere biblic, problematica răului este de așa natură, încât el nu poate fi 
refolosit și nici convertit în sistemul binelui. Răul n-are decât un singur 
destin: nimicirea. Aceasta implică o acțiune dramatică.

• Apocalipsa 6:12-14  „Iată că s-a făcut un mare cutremur de pă-
mânt... Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Şi 
toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor.

• Apocalipsa 21:6 „Apoi mi-a zis: „___________________!...” 

Eliberarea 

Când trupele americane au eliberat lagărul nazist de la Dachau, au găsit 32 000 
de deținuți, bărbați și femei, într-o stare jalnică. Erau flămânzi și bolnavi de 
tifos. Printre aceștia era și tânăra Rachel Chaim, o evreică din Cehia. 
În ziua eliberării, 29 aprilie 1945, deținuții închiși în barăci au fost surprinși 
de dispariția paznicilor SS. Nimeni, nici Rachel, nu știa ce se întâmplă. Spre 
după- amiază, au sosit în lagăr niște soldați americani. Unul dintre ei, Alexander 
Blowers, a intrat în baraca lui Rachel. Impresionat de starea în care erau, le-a co-
municat vestea eliberării lor. Dar nimeni n-a mișcat... Privind-o pe Rachel, care 
era chiar lângă intrare, i-a ținut ușa deschisă, spunându-i: „După dumneavoastră, 
doamnă...” Rachel, perplexă, a început să plângă încet. Nedumerit, sergentul a 
întrebat-o: „S-a întâmplat ceva, doamnă?” Cu voce tremurândă, fata i-a răspuns: 
„Nu mai țin minte ca cineva să-mi fi ținut ușa deschisă... Este prea frumos ca să 
fie adevărat.” Emoționat, Alexander a condus-o afară, i-a purtat de grijă, a ajutat 
la relocarea ei, s-a împrietenit cu ea și la urmă a luat-o de nevastă.
Emoția schimbării statutului, din chiriaș al unei lumi întunecate, în fiu al Împă-
răției, va fi cel mai frumos lucru din cei 6 000 ani ai istoriei întunecate a lumii. 
(http://remember.org/liberators.html)
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• Apocalipsa 21:1-4 „Apoi am văzut un cer nou şi un _______ 
______________________; pentru că cerul dintâi şi pămân-
tul dintâi pieriseră. [...] „Și am auzit un glas tare [...] «Iată cor-
tul lui Dumnezeu _______________! El va locui cu ei, şi ei 
vor fi poporul Lui... El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi 
____________ nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici 
ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.»” 

 • Apocalipsa 7:17 „... Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”

• Apocalipsa 22:5 „... Şi __________________ în vecii vecilor.”

În viziunea Bibliei, „sfârșitul” nu este altceva decât ruperea cercului vicios 
al păcatului și al morții. Eradicarea lui va permite instaurarea unui nou 
Paradis și așezarea vizibilă a Împărăției lui Dumnezeu pe pământul rege-
nerat, fără urmele păcatului. 

„Sfârșitul” făgăduit de Isus Hristos nu este „punctul terminus”, ci doar un 
prag unde timpul încetează și unde începe veșnicia însorită.

• Luca 1:33  „... și Împărăţia Lui ____________________. ”

Viziunea despre „sfârșit” a lui Isus este mai mult decât optimistă. Ea lasă 
însă netratată o întrebare: „De ce a trebuit să debuteze istoria cu un înce-
put defect?” Studiul următor dă la o parte perdeaua de nedumeriri.

Puterea vindecătoare a speranței

În cartea Anatomia speranței, medicul Jerome Groopman, de la Harvard Me-
dical School, a descoperit că „speranța, pentru pacienții cu boli grave, este la 
fel de importantă ca și orice tratament prescris de doctor... Speranța este abi-
litatea de a vedea o cale spre viitor... Odată ce vezi calea, are loc o înălțare 
emoțională incredibilă... Cred că speranța a fost și va rămâne inima medicinei 
și a vindecării.” (U.S. News and World Report, „The Mysteries of Hope and 
Healing,” 26 ianuarie 2004)





20

„Scânteia care  
a aprins fitilul” 

2

Trăim într-o lume a contrastelor. Pe de o parte, minunății ale creațiunii 
ne încântă sufletul și ne înalță mintea spre idealuri înalte. Pe de altă parte, 
degradarea continuă a realității și depravarea spiritului uman ne deprimă. 
De ce e așa? Chiar era nevoie de o lume imperfectă care să ducă irezistibil 
către un „sfârșit”? Și de ce există răul? Ce justificare are el în creațiunea lui 
Dumnezeu?

Mitologia și filosofiile nu 
au un răspuns satisfăcător. 
Singură, revelația Scriptu-
rii – în câteva tușe sumare, 
atât cât putem înțelege noi, 
pământenii – ne dezleagă 
taina. Ea nu se limitează la 
explicația originii răului, ci 
vine și cu soluția eradicării 
lui fără urmă. 

Viziunea unei mari lupte

• Luca 10:18 „Isus le-a zis: «Am văzut pe ________________ 
căzând ca un fulger din cer.»”

Religiile orientale (hinduism, budism) 
Concep răul ca un efect al ignoranței în ce 
privește legile spirituale. Singura cale de a 
scăpa de sub dominația karmei și a reîn-
carnării este iluminarea.

Religiile dualiste (taoism, zoroastrism) 
Consideră răul ca fiind un principiu coe-
tern cu binele, aflat în echilibru. Stricarea 
echilibrului între cele două principii opu-
se, cauzată de ignoranță, induce starea rea. 
Salvarea vine tot prin iluminare.  
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Isus Hristos, Creatorul universului și martor al istoriei, se referă în mod 
explicit la generatorul răului. El îl numește „Satana” (= pârâșul), „Diavo-
lul” (= acuzatorul), „șarpele cel vechi” (aluzie la istoria ispitirii din Eden) 
și „balaurul” (dracon în greacă, de unde apelativul „drac”)1. Pentru Isus, 
răul nu este o idee, o noțiune abstractă, ci este o persoană reală care, cu 
mii de ani în urmă, a interacționat cu locuitorii cerului, iar acum se im-
plică intrusiv în viața pământenilor. 

1.  Apocalipsa 12:9

Un caz

De curând, l-am cunoscut la Stuttgart pe Jens. Din părinți și bunici atei, Jens nu 
credea în Dumnezeu și practica yoga. Tot în Stuttgart de o vreme locuiește și Ana-
Maria. Este medic rezident. Tânăra este credincioasă și Îl iubește pe Dumnezeu.

Într-o împrejurare, tinerii au ajuns să se cunoască. Amândoi se plăceau, dar pentru 
ambii exista o barieră serioasă. „N-am să mă fac niciodată creștin pentru tine”, zicea 
Jens. Și nici Ana-Maria n-avea de gând să se mărite cu un ateu yogin.  

După luni de tatonare, Jens acceptă să abordeze tema „Evoluție–Creație”. Infor-
mațiile îi clatină convingerile. Vrea să afle mai mult, așa că decide să parcurgă un 
studiu sistematic al Bibliei, la capătul cărora Jens este cucerit de Isus Hristos. La 
începutul lui 2015, decide să se boteze. Data fixată pentru eveniment era 25 aprilie. 

Pe 19 aprilie, Ana-Maria era de gardă la spital. La ora 1 noaptea îi sună telefonul. 
Era Jens. Plângea. „Ceva se întâmplă cu mine!” Și povesti că s-a trezit după un coș-
mar, cu trupul învinețit de bătaie. Totul în jur era dislocat ca după cutremur. Pe jos, 
zăceau risipite cărțile lui creștine. În cameră era o prezență malefică.

„Doamne, Isuse!”, s-a rugat Ana-Maria, „îndepărtează-l pe cel rău din camera lui 
Jens…” La rostirea numelui lui Isus, atmosfera s-a destins și tânărul s-a liniștit. 

Luni și marți au trecut fără incidente. Însă miercuri noaptea, 22 aprilie, evenimen-
tul s-a repetat la o scară mult mai mare. Exact la ora 1 noaptea, Jens s-a trezit din 
nou, teleportat din pat în camera din dos a apartamentului, printre cutii și bagaje. 
Stătea întins pe podea și nu-și putea mișca trupul de durere, mai ales în partea 
stângă a pieptului. Aducându-și aminte de experiența trecută, a invocat numele lui 
Isus și liniștea i-a cuprins iarăși sufletul. Cu greu s-a târât până la pat, prin aparta-
mentul vandalizat. Dimineața, în baie, a observat vânătăi mari pe partea stângă a 
toracelui, de sus până jos. Iar în dreptul inimii – urme sângerânde lăsate de niște 
gheare uriașe. Erau dovezi clare că avusese loc o confruntare cu demonul morții.

Odată cu încheierea legământului prin botez, hărțuielile diavolului au luat sfârșit. 
„Întâlnirea mea cu demonii n-a făcut decât să mă apropie și mai mult de Isus”, spu-
nea Jens. „Știu acum că există un Diavol, dar că Isus Hristos este biruitorul.” 
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Chiar așa fiind, ce caută un geniu al răului în creațiunea desăvârșită a lui 
Dumnezeu? Cine poartă răspunderea pentru existența lui?

Cum a apărut Diavolului în univers?  
Scriptura Vechiului Testament, a cărei autoritate a consfințit-o Isus prin 
cuvântul: 

• Ioan 10:35 „...Scriptura ________________ desființată”, 

ne decodifică traseul de neînțeles parcurs de un înger de lumină, din ipos-
taza de „Heilel” (în ebr. „Luceafăr”) în cea de Satana: 

• Ezechiel 28:14-16 – „Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse; te pusesem pe 
muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când 
ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Ţi s-a îngâmfat inima 
din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta.”

• Isaia 14:13,14 – „Tu ziceai în inima ta: «Mă voi sui în cer..., voi şedea pe muntele 
adunării dumnezeilor,...voi fi ca Cel Preaînalt.»”

Așa a apărut păcatul: o ființă desăvârșită, fără vreun motiv de necesitate, 
fără o cauză obiectivă, și-a stricat mintea și rostul. A vrut să se facă deopo-
trivă cu Dumnezeu, idee cu totul absurdă. Căci, de exemplu, cum ar putea 
o motoretă să-și depășească condiția și să zboare, și încă cu viteza luminii? 
Și analogia încă este slabă, pentru că diferența dintre Creator și creatură nu 
este una cantitativă (asemenea celei între motoretă și rachetă), ci calitativă! 

Cum a fost posibil? Noi gândim în termenii „cauză-efect”; și, întrucât 
n-a existat nicio cauză care să genereze aspirațiile nelegitime în Lucifer, 
mintea noastră nu poate înțelege. Din acest motiv, păcatul rămâne o 
taină (2 Tesaloniceni 2:7 „... taina nelegiuirii...”). A explica invidia și răzvrătirea 
lui Lucifer înseamnă a le justifica. 

Ceea ce însă putem înțelege este că Dumnezeu, atunci când a creat ființe 
inteligente, le-a creat după chipul Său. Ca atare, le-a înzestrat cu libe-
rul-arbitru, cu capacitatea de a alege. Lucifer era liber să accepte sau să 
respingă autoritatea divină; era liber să aleagă supunerea sau răzvrătirea. 
Și, neconstrâns de nimic, a ales-o pe a doua. 
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De ce este Diavolul la noi, pe pământ?
• Apocalipsa 12:9 „Și Satana [...] a fost ___________________ 

_________ [...] împreună cu [...] îngerii lui.”

De ce pe pământ? Nu l-a invitat nimeni! Dar în virtutea statutului său de 
creatură, a pretins un loc în univers. Lumile create nu aveau însă spațiu 
pentru rebel. Cu o singură excepție, doar în cazul în care guvernatorul 
vreunei planete l-ar primi. Din nefericire, Adam i-a oferit credit, s-a diso-
ciat de Dumnezeu și s-a asociat cu ispititorul. A abdicat în favoarea lui și, 
de-atunci, Satana își arogă rolul de „stăpân al Terrei”, în virtutea căruia el 
mână omenirea pe căile răzvrătirii, egoismului și fărădelegii. 

Când Isus se referă la Diavol, îl descrie în noua sa ipostază: 

• Ioan 14:30 „...Vine  ______________________________. 
El n-are nimic în Mine”

• Ioan 16:11 „...__________________________ este judecat.”

Evanghelia îi dezvăluie o bună parte din caracterul și lucrarea sa: • „uci-
gaș” (Ioan 8:44), • „mincinos și tatăl minciunii” (Ioan 8:44) • „leagă” oame-
nii prin boli (Luca 13:16) • „ia Cuvântul semănat” din mintea oamenilor 
(Marcu 4:15) • „pune în inima lor” gânduri rele (Ioan 13:2) • stârnește 
„poftele” (Ioan 8:44) • „intră în” ei (Luca 22:3).

Ocultismul în avantaj

Federația Păgână a vrăjitoarelor din Marea Britanie a publicat în anul 2000 știrea 
că serialele TV: „Buffy, ucigașul vampir” și „Sabrina, vrăjitoarea adolescentă” au 
produs printre copii un mare interes pentru ocultism. Organizația primește cca 
100 de cereri pe lună de la copiii care doresc să devină vrăjitori. În septembrie 
2000, au angajat în premieră un pedagog pentru a-i consilia pe acești copii. Pur-
tătorul de cuvânt al organizației spunea că scopul lor este „să umple nevoia spi-
rituală prin reabilitarea păgânismului, care fusese înlăturat de biserica creștină.” 
Statistica britanică arată că 66% dintre toți adolescenții au experimentat spiri-
tismul sau vreo altă activitate ocultă. (Tracy Dawn, Plugged In, octombrie 2000)  
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Iar apostolii mai adaugă:

• „se preface în înger de lumină” (2 Corinteni 11:14);

• „dă târcoale și caută” să corupă „chiar și pe cei aleși” (1 Petru 5:8).

Stăpân de carton
În această stare de lucruri a coborât Isus pe pământ ca să-l înfrunte. Chiar 
de la prima confruntare în pustie, Satana a ținut să-și afirme dreptul de 
proprietar al pământului:

• Matei 4:8,9 „Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a 
arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „«Toate 
aceste lucruri _____________________, dacă Te vei arunca 
cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.»”

Oferindu-I-le pe tavă, Diavolul ar fi vrut să fie recunoscut în rolul seni-
orului care oferă învestitura unui vasal. Dacă Isus ar fi intrat în dialog cu 
el, i-ar fi recunoscut măcar calitatea de partener. În cei trei ani și jumătate 
care au urmat, El a demonstrat clar condiția reală a Diavolului, cea de 
uzurpator și impostor; și că în fața Lui, Diavolul și șleahta sa nu sunt 
decât niște tolerați pentru o scurtă vreme.

Controlul minții

În decembrie 1993, Wayne Lo, din Tennessee, un adolescent de 18 ani, înar-
mat cu o pușcă automată, a intrat în liceul în care învăța, a tras două gloanțe 
în femeia din corpul de pază, a tras într-unul dintre profesorii săi, omorându-l 
instantaneu, apoi a tras la întâmplare în colegi, ucigând un coleg și rănindu-i 
pe alții. Băiatul era inteligent, disciplinat, pozitiv, fără complexe sau frustrări. 

De ce a ucis? Atât în orele de interogare, cât și în fața juriului, Wayne a repetat 
aceeași explicație: că de mai multe ori a primit de la „Dumnezeu” ordinul de 
a comite carnagiul, iar el doar s-a supus; că nu se socotește cu nimic vinovat. 
Pentru crima lui, Wayne a fost condamnat pe viață.

După șapte ani de detenție, Wayne Lo și-a revizuit actul și este torturat de 
remușcări. Dar cel mai mult este chinuit de dilema: „Dacă nu Dumnezeu, cine  
este cel care mi-a dat porunca?” (New York Times, 12 aprilie 2000) 
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• Marcu 1:39 „(Isus)... _______________ dracii.

• Marcu 5:7 „(duhul necurat) a strigat cu glas tare: „«Ce am eu a 
face cu Tine, Isuse... Te jur în Numele lui Dumnezeu, să ______ 
_______________________!»”

• Luca 8:31,32 „Dracii ___________________ pe Isus să nu le 
_______________ să se ducă în Adânc, ci să le ___________ 
să intre în ei (turma de porci). El ______________________.”

Lucrarea lui Isus pe pă-
mânt a demonstrat că 
Diavolul nu este un „alt 
dumnezeu”, unul com-
plementar și antagonic 
cu adevăratul Dumne-
zeu, ci este o creatură 
subordonată și nepu-
tincioasă înaintea Sa. 
Dacă Dumnezeu îi mai 
acordă viață și o oare-
care autonomie, este 
doar pentru ca lucrarea 
lui să dea pe față toată 
răutatea, iar locuitorii 
universului să înțeleagă 
pe deplin ticăloșia răz-
vrătirii și a neascultării 
de principiile divine. În 
acest fel, universul va fi 
pentru totdeauna imu-
nizat și nu se va mai 
putea repeta drama pă-
catului și a morții.

Puterea Numelui

Între 16 și 25 octombrie 2010 a avut loc la Cape 
Town, Africa de Sud, al III-lea Congres Internațio-
nal de Evanghelizare, la care au participat 4 100 de 
delegați. Cu acea ocazie, pastorul anglican Benjamin 
Kwashi, din Nigeria, a povestit un caz dramatic. De 
20 de ani, musulmanii din regiunea Zaria comiteau 
atrocități contra creștinilor. În 2009, teroriștii au 
apărut la ușa casei lui. El nu era acasă, doar soția lui. 
Au apucat-o și au torturat-o dincolo de imaginație, 
lăsând-o ca moartă. Când pastorul s-a întors, a resus-
citat-o și femeia a stat aproape tot anul în recuperare. 
Un an mai târziu, în 2010, musulmanii s-au întors. 
De data asta, era și el acasă. Teroriștii l-au prins și au 
început să-l bată cumplit. Apoi l-au scos în stradă ca 
să-l omoare. Aveau cu ei bâte și macete. El a căzut în 
genunchi și i-a rugat să-i îngăduie să-și înalțe ulti-
ma rugăciune. Când să înceapă, cineva l-a apucat de 
mână. Era soția lui, pe care ticăloșii o credeau moartă. 
Voia să împărtășească aceeași soartă cu el. Benjamin 
Kwashi a început să se roage pentru agresori... Înainte 
de a încheia, a simțit o mână pe umăr. A întors capul 
și s-a uitat. Era băiatul lui. „Ce cauți aici?” l-a întrebat 
el speriat. Băiatul i-a răspuns: „Tăticule, au plecat...” 
„Ce vorbești?” a întrebat omul nedumerit. „S-au dus...” 
Când și-a ridicat fruntea sângerândă și s-a uitat în jur, 
nu mai era niciun răufăcător. (Ligon Duncan, The 
Treasure Test, 7 noiembrie 2010) 
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Tu și demonii
• Apocalipsa 12:12 „... Diavolul s-a coborât la voi cuprins de o 

mânie mare, fiindcă ştie că are ________________ vreme.”

Știind că n-are capacitatea de a-l înfrunta pe Creator, Satana și-a lansat 
mânia spre copiii lui Dumnezeu. Prin aceasta, el știe că Îi poate cauza 
multă durere. În postura noastră de fii ai țărânii, putem fi ușor impre-
sionați de demonstrația de forță a celui rău. Frica este portița cea mai 
ignorată de care Diavolul profită ca să ne ia sub tutela lui. 

Singura apărare

Naturalistul Craig Childs a observat că, dintre sălbăticiunile din America de 
Nord, puma este ucigașul nr. 1 al oamenilor. Într-o ocazie, în timpul unei expe-
diții prin pădurile Arizonei, a zărit în hățișurile din stânga lui o pereche de ochi: 
puma. La început, a crezut că fiara va ocoli prezența omului. Puma, în schimb, a 
înaintat încet spre el. Craig a scos pumnalul. Știa ce trebuia să facă, dar, mai ales, 
știa ce nu trebuia să facă. El scrie: „Se știe că puma este în stare să doboare ani-
male de până la opt ori mai mari decât ea. Metoda este să le atace dinapoi, să-și 
înfigă caninii în zona cervicală și să le rupă coloana vertebrală. Pumele urmăresc 
din umbră oamenii preț de kilometri întregi, până când pot să-i atace din spate. 
Când fiara s-a îndreptat în stânga mea, m-am întors și eu spre stânga. Apoi s-a 
întors spre dreapta, eu continuând să mă postez drept în fața ei. Tot încercând să 
mă ocolească ba în stânga, ba în dreapta, puma s-a apropiat până la zece pași de 
mine. Cu pumnalul în dreapta, continuam s-o privesc drept în față. Era singura 
mea defensivă eficientă. Când puma a obosit să mă tot ocolească, s-a întors și s-a 
îndepărtat, înfrântă de privirea unui om care știa ce nu trebuie niciodată să facă 
în prezența ei.” (Craig Childs, The Animal Dialogues, 2007)

Frica ucide 

În timpul Războiului din Golf, din 1991, Irakul a lansat o serie de rachete Scud 
asupra Israelului, în urma cărora au murit aproximativ 100 de persoane. După 
război, medicii israelieni au analizat statisticile și au aflat cu surprindere că 89 de 
persoane (aproape 90%) n-au murit din cauza bombelor, ci a atacului de inimă. 
Interesant este că în următoarele zile, când populația s-a mai obișnuit cu bom-
bardamentul, rata decesurilor a scăzut mult. „De ce te temi, de aceea nu scapi.” 
(Paul Martin, The Sickening Mind, 1997, pp. 3–4)
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Isus îi învață pe urmașii Săi că n-avem nicio datorie față de Satana; și că 
Satana n-are niciun drept asupra noastră. Ba încă, Domnul ne înzestrea-
ză cu putere împrumutată de la El ca să înfruntăm și să gonim hoarda de 
demoni.

• Luca 9:1 „Isus le-a dat (ucenicilor) _______________ şi 
_____________ peste toţi dracii.

• Luca 10:17 „(Ucenicii) au zis: «Doamne, chiar şi dracii ______ 
______________ în Numele Tău.»”

Care va fi sfârșitul lui?
Este doar o chestiune de timp, până când ultima generație a locuitorilor 
pământului își va depune votul final, fie pentru Isus Hristos, fie pentru 
Diavol. Și atunci drama de milenii va fi pecetluită:

• Apocalipsa 20:10 „... Diavolul a fost aruncat în _____________  
_______ şi de pucioasă. [...]

Cercul de foc 

De sute de ani, în ținutul arid de la poalele muntelui Kilimanjiaro, își pasc vitele 
păstorii masai. În permanentă competiție cu fiarele savanei africane, masaii știu 
că pe timpul nopții sunt foarte vulnerabili. Ca să-și ocrotească viața și vitele, ei 
aprind un brâu de foc în jurul taberei lor. Mirosul vacilor, purtat de vânt, ațâță 
însă instinctul leilor. În formație de vânătoare, haita se apropie de tabără, dar nu 
îndrăznește să treacă linia de foc. Leii însă cunosc punctul slab al vitelor: frica. La 
un moment dat, leii încep să urle. Speriate, vitele intră în panică. Păstorii încearcă 
să le potolească. Uneori se întâmplă ca o vacă, înnebunită de urletul morții, din 
dorința de a-și scăpa viața, s-o ia la fugă și să sară dincolo de brâul ocrotitor, 
drept în gura leilor. 

Nici Diavolul n-are altă armă. Prin înfricoșare, el speră să obțină reacția de intimi-
dare care să-i dea pretextul legal de a-și ataca victima. Practic, frica este un cec în alb 
dat agresorului: „Cred că-mi poți face rău!” Doar pe acest temei, al credinței pe care 
i-o acorzi Diavolului, poate el să atace. Singura scăpare este rămânerea în cercul de 
foc al prezenței lui Isus. Cine se încrede în Dumnezeu nu se mai teme de nimeni.
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Până atunci, avem de purtat o luptă. Dar nu împotriva lui Satana, căci 
Hristos l-a biruit deja. Ci împotriva ispitelor și punctelor slabe din firea 
noastră pământească, ce îi oferă vrăjmașului oportunitatea să ne atace. 

Ni s-a arătat deja tot ceea ce avem de făcut:

• Iacov 4:7 – „Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă Diavolului, şi el va 
fugi de la voi.

• Efeseni 6:11 – „Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine 
piept împotriva uneltirilor Diavolului.”

• Romani 16:20 – „Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele 
voastre.”  

La sfârșitul acestei teme, se ridică o întrebare legitimă: „Odată ce Satana 
a fost înfrânt și odată ce Isus ne-a dat putere asupra lui, de ce mai suntem 
noi în condiția de oameni expuși greșelilor, slăbiciunilor și morții?” 

Cu siguranță, cuvintele lui Isus trebuie să aibă răspunsul.

Șarpele, chiar decapitat, mușcă!  

Cinci din numărul celor 35 de persoane care au fost 
mușcate într-un singur an de viperă sunt victima 
șerpilor decapitați, afirmă toxicologii de la Spitalul 
Good Samaritan din Phoenix, Arizona. Tânărul 
Justin Cluff, una dintre victime, se juca cu capul 
unei vipere cu clopoței, când, pe neașteptate, a fost 
mușcat de deget. În consecință, și-a pierdut arătăto-
rul mâinii drepte. (USA Today, 7 iulie 1999)
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„Valiza 
de distrugere” 

3

Discutând despre condiția răului pe pământ, Isus le-a povestit ucenicilor 
o parabolă plină de semnificație. Este pilda neghinei din lanul de grâu:

• Matei 13:25 „... pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul, a 
semănat neghină între grâu şi a plecat.

Neghina în lume

Între 1970 și 1980, în plin război rece, URSS a produs 132 de bombe atomice 
tip „geantă diplomat” ce cântăreau maximum 36 kg. Puterea lor de distrugere era 
de 1 kilotonă, respectiv de 16 ori mai mare decât bomba aruncată la Hiroșima. 
Erau ușor de transportat și simplu de introdus în țările dușmane. 

După haosul generat de căderea comunismului în Rusia și instalarea lui Boris 
Yelțîn ca președinte, s-a constatat că în depozitul nuclear nu mai erau decât... 48 
de bombe tip „geantă diplomat”. Iar restul de 84? Nimeni nu știe de soarta lor, 
declara savantul Alexei Iablokov, consilierul lui Yelțîn. 

Colonelul Stanislav Lunev, înalt spion sovietic care, în 1992, s-a predat autori-
tăților din SUA, a dezvăluit faptul că multe dintre aceste „valize de distrugere” 
au fost deja introduse și plasate pe teritoriul țărilor NATO în puncte strategice, 
așteptând doar să fie detonate în caz de conflict. Dacă o asemenea bombă tip 
„geantă diplomat” ar exploda, ar distruge totul pe o rază de 500 m și ar ucide pe 
loc pe puțin 20 000 de oameni; iar într-o oră, materialul radioactiv dispersat de 
vânt ar obliga un oraș mare cât Londra să-și evacueze întreaga populație.     
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Este cât nu se poate de rău că 
Diavolul domiciliază pe Terra. 
Dar un lucru și mai rău este că 
Diavolul a semănat „neghina” – 
respectiv „păcatul” – în creațiu-
nea lui Dumnezeu. Prin păcat, 
Satana și-a amplasat „valiza de 
distrugere” chiar în natura omu-
lui. Pervertindu-l moral, Diavo-
lul și l-a câștigat ca aliat în răz-
vrătirea contra lui Dumnezeu și 
a ordinii Lui. După mii de ani de 
încercări omenești de eliminare 
a răului din natura umană, s-a 
constatat că niciun expert, nicio 
metodă și nicio putere omeneas-
că nu poate asana păcatul. 

Tocmai pentru aceasta, „Fiul lui 
Dumnezeu S-a arătat ca să ni-
micească lucrările Diavolului” 
(1 Ioan 3:8). Realizarea globală 
a acestui obiectiv, cum vom ve-
dea, cere un proces care își va 
atinge plinătatea în punctul final al istoriei acestui pământ.

• Matei 13:40,41 „... La sfârşitul veacului, Fiul omului va trimite 
pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile 
care sunt pricină de ________________ şi pe cei ce săvârşesc 
_________________.”

Până atunci, procesul se derulează la nivel individual. Pentru aceasta, 
Dumnezeu a pus la dispoziție „planul de mântuire” (Efeseni 1:9,10), o 
lucrare complexă care angajează trei actori: Isus Hristos, Duhul Sfânt și 
omul.

Prețul păcatului

Guy de Maupassant (1850–1893) e 
considerat unul dintre cei mai mari 
scriitori francezi de nuvele. Genul 
său era „naturalismul” pornografic, 
pe care lumea secolului al XIX-lea, 
plictisită de morala „prea îngustă” a 
creștinismului tradițional, a sorbit-o 
cu nesaț. La 10 ani de la prima sa 
publicație, Maupassant ajunsese din 
obscuritate pe înălțimile celebrității. 
A ajuns putred de bogat: avea un 
yacht în Mediterană, o vilă pe coas-
ta normandă, un apartament luxos 
în Paris etc. „Criticii mă elogiază, 
bărbații mă admiră, iar femeile mă 
adoră...” Cu timpul, viața sa cumplit 
de destrăbălată l-a împins în tene-
brele demenței. Dospit de un sifilis 
agresiv, în 1893 a încercat să-și taie 
beregata. Hăituit de fantasme, a fost 
internat într-un azil de pe Riviera 
franceză. Înainte să moară, la 42 ani, 
el nota în jurnal: „Am poftit totul, 
dar n-am găsit plăcere în nimic.”
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Ca o precondiție pentru succesul acestui plan, este nevoie de clarificarea 
noțiunii de „păcat”.

Ce este păcatul?
În evanghelii, Isus Hristos Se referă de multe ori la păcat. El vorbește 
despre „căderea în păcat” (Matei 5:29), „păcătuire” (Matei 9:13), „ierta-
rea păcatelor” (Luca 24:47) și de „păcătoși” (Marcu 2:17). Întrucât Isus 
Se adresa iudeilor, popor familiarizat cu Scriptura, nu a fost nevoie să-l 
explice. Lucrul acesta însă îl vor face apostolii, întrucât ei se adresau nea-
murilor păgâne. 

Apostolul Ioan oferă cea mai simplă definiție:

• 1 Ioan 3:4  „Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este 
_________________.”

• 1 Ioan 5:17 Orice _______________ este păcat.

Iar apostolul Pavel, explicând modul în care păcatul poate fi recunoscut, scrie:

• Romani 7:7 –  „... păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege...”

• Romani 3:20 – „... prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.”

Legea – o relicvă evreiască?
Există o opinie notorie chiar în cercurile creștine, că Legea lui Dumne-
zeu aparține epocii iudaice. Ca atare, noi, creștinii, nu mai trebuie să ne 
raportăm la ea. Ideea aceasta, Isus o contrazice frontal:

• Luca 16:17 „Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să 
cadă ___________________________________ din Lege.”

• Matei 5:18 „Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul 
şi pământul, ___________________ o iotă [...] din Lege [...]”
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Pentru Fiul lui Dumnezeu, Legea nu era o producție evreiască. Legea era 
însăși expresia caracterului Său și al Tatălui Său. În cei 33 de ani pămân-
tești, Isus S-a raportat la Lege din poziția unui „nou Adam”, ca model 
pentru ucenici: 

• Ioan 15:10 „... Eu am ____________ poruncile Tatălui Meu şi 
rămân în dragostea Lui.”

El nu S-a sfiit să spună că Legea este „cheia cunoștinței” (Luca 11:52). 
Ori de câte ori era apostrofat de cărturarii iudei, Isus apela la un singur 
etalon:

• Luca 10:26 „... Ce este scris ___________? Cum citeşti în ea?”

Niciodată indignarea Lui nu s-a îndreptat împotriva Legii, ci împotriva 
formalismului, a legalismului:

• Matei 23:23 „Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că... 
lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri _______________: 
dreptatea, mila şi credincioşia...”

Întrucât aceste trăsături morale sunt valori universale la care se raportea-
ză însuși Cerul, cum ar fi putut să fie clintită Legea din locul ei ca etalon 
moral și spiritual? Doar vrăjmașul putea inventa o asemenea năstrușnicie!

Apostolul Pavel dezvoltă poziția lui Isus, scriind:

• Romani 2:20 – „În Lege ai dreptarul cunoştinţei depline şi al adevărului;

• Romani 2:18 –  „Cunoşti voia Lui [...] pentru că eşti învăţat de Lege.”

• Romani 7:12 – „Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreap-
tă şi bună.”

• Romani 7:14 – „Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească...”

Semnal!

Anul 1937 păstrează amintirea unei tragedii. La 8 martie, o școală din Texas a 
sărit în aer în plină zi, ucigând 293 de copii și profesori. Explozia a fost produsă 
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Dar cea mai relevantă afirmație cu privire la natura Legii o rostește Însuși 
Isus:

• Matei 22:37-40 „Să ___________ pe Domnul Dumnezeul 
tău cu toată inima ta [...] și să ________ pe aproapele tău ca pe 
tine însuți. În aceste două porunci ___________ toată Legea...”

Pavel amplifică ideea, apoi afirmă categoric:

• Romani 13:8-10 – „... Cine iubește... a împlinit Legea..., căci dragostea este îm-
plinirea Legii.”

• Romani 3:31 – „Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpo-
trivă, noi întărim Legea.”

• Romani 8:4 – „Pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi...” 

Omul, păcatul și moartea
Din punct de vedere biblic, a spune că Isus a venit să mântuiască lumea 
este adevărat, dar incomplet. Iată de ce:

Ca să salvezi un om din valuri, este destul să fii tu un salvamar puternic. 
Dar ca să salvezi un bolnav din boala lui, oricât de bun doctor ai fi, nu 
poți singur. Poți să-i recomanzi tratamentul complet: de la schimbarea 
stilului de viață (fumat, băut, nopți pierdute) la alimentație (fără grăsimi, 
fără multă sare...) și până la luarea regulată a medicamentelor după pre-
scripție. Totuși nu-i destul. Pentru vindecarea pacientului, colaborarea lui 
cu medicul în aplicarea întocmai a prescripției doctorului este absolut 
vitală. Din păcate, lumea este puțin dispusă la o colaborare supusă.

de o acumulare de gaze în beciul școlii, din cauza unor legături defectuoase a 
conductelor. Ca urmare a dezastrului, guvernul a obligat de atunci încolo com-
paniile de gaz să adauge gazului metan un odorant puternic, numit mercaptan, 
care să servească drept semnal avertizator. Așa se face că oricine din lume poate 
astăzi să detecteze după miros scurgerile de gaz. 

Simțământul chinuitor al vinovăției este indicatorul salvator că te afli în conflict 
cu Legea divină. Duhoarea lui care chinuie conștiința este cel mai eficient moti-
vator pentru o decizie salvatoare. (The New Yorker, 15 mai 1995) 
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Ca omul să fie motivat să colabore-
ze cu Salvatorul, este nevoie înain-
te de toate să conștientizeze că este 
bolnav. Un om care se crede sănătos 
n-are nevoie de doctor. Pentru a pu-
tea fi „salvat”, trebuie ca mai întâi să 
realizezi că ești „pierdut”! Iată de ce 
prima lucrare a marelui Medic este 
să conștientizeze omul de starea pă-
cătoasă în care se află și de urmările 
păcatului: 

• Ioan 16:8 „...El va dovedi lumea 
___________ în ce priveşte pă-
catul...”

• Ioan 7:19 „... Nimeni din voi 
_____________________...”

• Ioan 8:34  „Adevărat, adevărat 
vă spun că oricine trăieşte în pă-
cat este _______ al păcatului.”

Nu există remediu pentru moarte, decât dacă acceptăm condiția de pă-
cătos pierdut și, în consecință, conlucrăm cu Hristos pentru vindecarea 
de păcat.

• Ioan 8:24 „Dacă nu credeţi că Eu sunt, ______________ în 
păcatele voastre.”

Robie

Cu câțiva ani în urmă, Asso-
ciated Press a publicat o știre 
tragicomică. Danny Villegas, 
un tip recent eliberat din pușcă-
rie după cinci ani de detenție, a 
intrat în clădirea băncii Federal 
Credit Union din Florida. S-a 
postat în fața ghișeului, a întins 
în mod insolent mâna goală spre 
caseriță și i-a strigat: „Am venit 
să te jefuiesc!” În timp ce femeia 
căuta să-și revină din șoc, Dan-
ny i-a ordonat: „Hai, cheamă 
poliția! Ce stai?” Apoi s-a așezat 
pe canapeaua din foaierul băn-
cii, așteptând să fie ridicat.

În fața judecătorului, Danny a 
declarat că s-a săturat de mun-
că și de stres și că voia înapoi la 
pușcărie. „E tare rău fără liberta-
te, dar... e mai comod!” (Houston 
Chronicle, 9 ianuarie 2007)

Funiile rupte

Domnul John M. Eades este consilier psihologic pentru cei dependenți de dro-
guri și alcool. În ascuns, el era dependent de jocurile de noroc. Totul a început 
nevinovat, când prietenii l-au dus la un cazinou. În următorii doi ani, a acumulat 
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O singură ieșire:
Când miza alegerii este o viață scurtă de doar câțiva ani, în condițiile pa-
radoxale ale pământului, omul este gata să dea totul pentru a o păstra. Cu 
cât mai înțelept va fi omul dornic să facă totul pentru a-și asigura viața 
veșnică într-o lume fără păcat! Înțelepciunea, în cuvintele parabolei lui 
Isus, se traduce prin două cuvinte: 

• Matei 7:24 „De aceea, pe oricine _______________ aceste 
cuvinte ale Mele şi ______________________ îl voi asemăna 
cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, 
au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, 
dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.”

o datorie de 245 000 de dolari. Într-o noapte, pe când se întorcea de la cazinou, 
a decis să se omoare. A oprit într-o parcare, a deschis torpedoul mașinii pentru a 
scoate revolverul. Acesta lipsea. Acasă și-a îmbrățișat soția și i-a mulțumit că i-a 
ascuns arma, salvându-i astfel viața. Încruntată, Karen i-a răspuns: „L-am luat nu 
să te scap, ci ca să-l vând și să plătesc datoriile...” 

La scurtă vreme, soția a cedat psihic și a încercat să se sinucidă cu un pumn de 
somnifere, fără succes. Disperat, într-un gest drastic de a scăpa de ispită, John 
s-a mutat într-o altă localitate aflată la aproximativ 500 km de cel mai apropiat 
cazinou. Împreună cu Karen, s-a hotărât să participe regulat la programul bise-
ricii. În taină însă, a început să strângă bani pentru o escapadă la cazinou. Inima 
lui se zbătea între patimă și dorința disperată de a scăpa de ea. „Doamne, dacă 
nu intervii, mor...”

Momentul eliberării a venit atunci când fata lui, Ginger, a încercat și ea să se si-
nucidă în urma despărțirii de prietenul ei. Lovitura emoțională și modul în care 
Dumnezeu a intervenit pentru salvarea fetei l-au determinat pentru schimbare. 
John s-a dus în garaj, a scos banii strânși pentru cazinou, 600 de dolari, i-a dat 
soției. Și odată cu aceasta, și-a predat inima lui Dumnezeu. „Privind în urmă la 
anii de sevraj,” scria el, „realizezi că erai nebun. Când ești în adicție, nu vrei decât 
să fii lăsat singur în scârba față de tine însuți și în patima de a continua mizeria. 
Contează mult ca cineva care te iubește să nu te lase, ci să-ți stea alături.” (Leader-
ship Journal, primăvara 2011)
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Legea lui Dumnezeu

Între 1992 și 1995, Bosnia-Herțegovina a fost zguduită de un război civil. Creș-
tinii sârbi ortodocși, reprezentând 32,5% din populație, au tăbărât pe vecinii 
lor, majoritari musulmanii (44%). Curând, și populația croată catolică (17%) 
s-a mobilizat împotriva musulmanilor. Atrocitățile au lăsat în urmă 100 000 de 
morți și 20 000 de violuri. În proporție de 90%, responsabili de genocid au fost 
sârbii. În dreptul musulmanilor se rețin doar 4% din crime.

În Gorazde, oraș sfâșiat de conflicte, trăia familia sârbilor Drago și Rosa Sorak. 
Băiatul lor cel mare de 16 ani, Zoran, era în echipa națională de handbal. În 
ciuda bombardamentului, a lipsei de electricitate, apă curentă și hrană, familia 
rămăsese totuși în casa lor de la marginea orașului, printre puținii sârbi, înconju-
rați de 60 000 de musulmani. Știindu-se pacifiști, erau încrezători. 

Pe 14 iunie 1992, o brigadă de musulmani înarmați a apărut la ușa lor, chemân-
du-l pe Zoran pentru un așa-zis interogatoriu. Băiatul însă nu s-a mai întors. 
După cinci luni de durere și zbucium, Rosa a adus pe lume o fetiță. Situația era 
disperată: mama n-avea lapte. Și nu exista nicio altă sursă. Timp de cinci zile, 
Rosa i-a dat doar ceai gol. Cu inima frântă, mama privea cum fetița trăgea să 
moară. În noaptea celei de-a cincea zi, la ușa familiei Sorak s-au auzit pași. Apoi 
o bătaie în ușă. Cu teamă, au deschis. În prag stătea un bătrân musulman. Fără 
vorbă, i-a întins femeii o jumătate de litru de lapte și a dispărut în noapte. Era 
vecinul lor, Fadil Feizic. Casa lui fusese rasă de artileria sârbă. Locuia într-un beci 
împreună cu alții. În câmp, bătrânul avea o vacă bălțată pe care o mulgea noaptea, 
ca să nu fie împușcat de lunetiști. Când confrații lui au aflat de ispravă, l-au in-
sultat: „Mai bine dai laptele musulmanilor! Lasă fata să moară!” Tăcut, în fiecare 
noapte, timp de 442 de zile, la ușa familiei Sorak apărea Fadil cu jumătatea de 
litru de lapte, până când o bombă i-a omorât vaca...

În istoria asta, cine erau păgânii și cine era creștinul care împlinea Legea? (The 
New York Times, 1 ianuarie 1996)

Studiul ne-a prezentat nevoia de a fi salvați din păcat. Dar cum se rea-
lizează mântuirea? Concret, ce trebuie „să fac” pentru a beneficia de ea?  
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Un alt  
„sfârșit”

4

• Ioan 19:30 „Când a luat Isus oţetul, a zis: „«S-a sfârșit!»” 
                 (versiunea GBV 2001)

Strigătul de pe cruce: „S-a sfârșit!”, a fost interpretat de scriitori seculari 
ca mărturia unui om înfrânt, ca o recunoaștere a eșecului misiunii hris-
tice. Se înșală! Ceea ce lipsește înțelegerii lor este viziunea Marii Lupte, 
în care uciderea Fiului lui Dumnezeu de către creatura mâinilor Sale a 
înlăturat pentru totdeauna orice dubiu cu privire la ideologia lui Lucifer, 
dar și orice dubiu privind caracterul lui Dumnezeu. 

Costul victoriei

La 12 martie 1930, Gandhi, însoțit de 79 de protestatari, a pornit un marș de 
390 km, de la Abarmati până la ocean, într-un protest nonviolent împotriva „le-
gii sării” (o lege care obliga poporul să cumpere sarea, interzicându-le să și-o 
procure singuri din natură). Pe cale, zeci de mii de indieni li se alăturau, făcând 
procesiunea lungă de peste 3 km. Marșul era declarația de independență a popo-
rului indian față de Imperiul colonial Britanic. Ajuns la ocean, Gandhi a ridicat 
o crustă de sare, declarând: „Cu aceasta, am zguduit temeliile Imperiului Brita-
nic.” Semnalul revoltei nonviolente a fost dat: în toată țara s-au pornit mișcări 
de protest. 

Curând, Gandhi a fost arestat, împreună cu alți 80 000, dar ucenicii lui au con-
tinuat marșul. Protestatarii fuseseră instruți să nu ridice mâna nici măcar în 
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Pentru locuitorii marelui univers, răstignirea lui Hristos a dat pe față 
intențiile malefice ale îngerului rebel. Până atunci ar mai fi putut găsi o 
urmă de simpatie la foștii lui camarazi. După pironirea Creatorului său, 
ultimul dram de suport pentru Satana „s-a sfârșit”! Întregul univers i-a 
rostit condamnarea: Nu mai merită să trăiască!

De ce a trebuit Golgota?
Pe planul minuscul al locuitorilor Terrei, strigătul de agonie al lui Isus: 
„S-a sfârșit!” purta un alt mesaj, unul după care omenirea bolnavă înseta: 
sfârșitul păcatului. 

Ca oameni egoiști, noi definim păcatul din perspectiva consecințelor ne-
plăcute: durere, moarte... În fond, păcatul înseamnă altceva: răzvrătire 
contra Creatorului. Pentru că Dumnezeu a înzestrat creaturile Sale cu 
libertate de alegere, contestarea autorității Sale implică despărțirea de 
El, sursa vieții. Acest fapt aduce automat moartea veșnică. Moartea este 
chiar „plata păcatului” (Romani 6:23). 

Înainte de venirea Sa pe pământ, Fiul lui Dumnezeu hotărâse să inter-
vină în modul cel mai imprevizibil pentru tot universul. Gestul lui avea 
să-l surprindă până și pe Satana. El a hotărât să devină om, să trăiască în 
mijlocul oamenilor și să fie recunoscut ca unul din ei. 

autoapărare. Când soldații au început să folosească bastoanele cu rame de oțel, 
oamenii cădeau cu țeste sfărâmate și oase rupte, iar demonstranții continuau să 
meargă, pășind peste răniți și cadavre, până cădeau și ei. Poliția, turbată de lipsa 
lor de rezistență, s-a dezlănțuit în cele mai cumplite brutalități. La Peshawar, 
un batalion de pușcași regali au tras în mulțimea de protestatari nonviolenți, 
ucigând peste 250. După câteva luni, mișcarea s-a oprit la apelul lui Gandhi. 
Negocierile cu delegații guvernului britanic n-au adus însă niciun câștig pentru 
protestatari. „S-a sfârșit!” Da, Gandhi a pierdut bătălia.

Paradoxal însă, Gandhi a câștigat războiul. Soldații locali au început să refuze 
ordinele. Opinia britanică și cea internațională au fost puse în mișcare. În 1930, 
revista Time îl declara pe Gandhi Omul Anului.  „Marșul sării” a fost factorul 
care a declanșat o reacție în lanț care a culminat, în 1947, cu recunoașterea inde-
pendenței Indiei. Ea proclama un alt „S-a sfârșit!”
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Apoi, după ce le va fi demonstrat o viață fără pată, să urce Golgota, 

• Matei 20:28 „... Și să-Şi _______________ ca răscumpărare 
pentru mulţi.” 

Ca și creștini prin tradiție, obișnuiți cu crucea, nu realizăm semnificația 
imensă a jertfei Sale. Ca o comparație palidă, dar cât de cât sugestivă: 
Ce-ar fi să îți scrifici viața ta de om pentru a salva de la pieire o... popu-
lație de insecte minuscule parazite. Căci ce este omenirea de pe minus-
cula Terra în fața imensității universului?  

Unul ca noi

Belgianul Jozef Damien de Veust a fost un credincios catolic fără prea multă 
educație școlară. Visul lui de a fi admis pentru preoție s-a realizat pe când avea 
24 de ani. În 1873, Damien s-a oferit să meargă ca misionar într-o colonie de 
leproși dintr-o margine a insulei Molokay, arhipelagul Hawaii. Leproșii, cca 800 
de suflete, erau ținuți într-o totală izolare în satul Kalawao. Damien și-a constru-
it o colibă în mijlocul lor, a învățat limba lor, i-a vizitat, i-a îmbrățișat fără teamă, 
a organizat clase de alfabetizare, a construit chiar și o biserică. Cu mâna lui a 
construit 2 000 de sicrie pentru ca atunci când leproșii vor muri să fie înmor-
mântați creștinește. Deși era respectat de săteni, bisericuța lui era tot goală. Pă-
rea că truda lui pentru convertirea păgânilor fusese zadarnică. Descurajat, după 
11 ani de insucces, în 1884, pe când se hotăra să se întoarcă în Belgia natală, a 
observat cu stupoare semnele leprei pe trupul său. De-acum era țintuit pe viață 
între leproși! „N-ai plecat?” s-au mirat leproșii. Vestea îmbolnăvirii lui s-a dus ca 
fulgerul. Următoarea duminică, când să intre în bisericuță pentru liturghie, n-a 
putut intra din cauza mulțimii care se îmbulzise în locaș. El și-a început predica 
rostind cuvintele: „Noi, leproșii...” De-acum nu era doar un filantrop localnic, 
doar un om de bine. Devenise unul dintre ei. La început alesese să trăiască ca ei. 
Acum urma să moară la fel ca și ei. Din acea zi, a devenit credibil. Jozef Damien 
n-a mai trăit decât cinci ani, dar au fost ani de apostolat plini de roade. A murit 
în 1889. Memoria lui a continuat să ridice spiritual colonia. ( John Ortberg, God 
Is Closer Than You Think, 2005)
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Dar gândește-te că, pentru a 
putea răscumpăra minusculele 
insecte, ar trebui mai întâi să re-
nunți la demnitatea ta de om și 
să te transformi tu însuți într-o 
căpușă minusculă! Oribil! 

Aceasta este o palidă comparație 
a ceea ce a realizat Fiul lui Dum-
nezeu prin întruparea și jertfa Sa 
pe Golgota. 

Răscumpărarea presupune o 
tranzacție, un schimb. Înseam-
nă să dai o valoare pentru a ob-
ține o altă valoare echivalentă. 
Acceptând să-Și dea viața Sa de 
om și Dumnezeu pe cruce, El nu 
doar că a plătit incomparabil mai 
mult decât suma tuturor vieților 
de muritori (deci: neechivalent), 
ștergând toată datoria și ofensa 
aduse de păcat. Ci El a ridicat 
valoarea vieții omului muritor ca 
fiind egală cu a Sa (echivalent). 
Câtă dragoste!

Luând pedeapsa noastră asu-
pra Sa și plătind prețul, Hris-
tos a anulat vinovăția noastră și 
a dărâmat zidul despărțitor al 
păcatului. Proclamația lui Ioan 
Botezătorul a avut atâta impact, 
pentru că Îl prezenta pe Isus ca 
izbăvitorul tuturor:

Valorea ta în univers

Pământul nostru – a treia planetă 
față de soare – are un diametru de 
6 378 km la ecuator. O rază de lu-
mină îl poate ocoli de 7,5 ori într-o 
singură secundă. Luminii îi trebuie 
8 minute ca să ajungă de la soare la 
pământ.

Raza sistemului nostru solar este de 
doi ani-lumină. Masa pământului 
reprezintă doar 0,2% față de masa ce-
lorlalte opt planete, luate laolaltă. E... 
mai nimic. 

Soarele nostru este de 1 300 000 ori 
mai mare ca pământul. E imens. Așa 
ni se pare nouă. Steaua Alfa Scorpii 
este de 690 de milioane de ori mai 
mare ca soarele, iar Canis Major este 
de 2,9 miliarde de ori mai mare.  

Galaxia noastră, Calea Lactee, are 
un diametru de 100 000 de ani-lu-
mină și conține 400 de miliarde de 
sisteme solare cu 40 de miliarde de 
planete asemănătoare cu a noastră 
ca mărime și amplasare față de stea-
ua centrală. Dar galaxia noastră este 
minusculă față de galaxia IC 1011, al 
cărei diametru este de 6 milioane de 
ani-lumină.

Universul însă cuprinde cca 350 de 
miliarde de galaxii care adăpostesc 30 
de cvintilioane (30 urmat de 21 de 
zerouri) de sisteme planetare. Ce este 
pământul în comparație cu univer-
sul? Și ce reprezinți tu, care locuiești 
pe pământ pentru câțiva ani chinuiți?
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• Ioan 1:29 „... Iată __________________ lui Dumnezeu, care 
________________________ lumii!” 

Dacă te chinuie amintirea unor păcate din trecut, amintește-ți că ele nu 
mai sunt.

• Apocalipsa 1:5  „... Isus Hristos... ____________________ 
de păcatele noastre cu sângele Său.”

• Matei 26:28 „... Acesta este sângele Meu [...] care se varsă [...] 
spre _____________________________.”

Uimiți de măreția jertfei Sale, scriitorii inspirați nu contenesc să revină asupra 
efectelor crucii:

• Evrei 2:9 – „... Isus [...] a suferit [...] ca să guste moartea pentru toți”  

• 1 Ioan 2:2 – „El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre şi [...] pentru ale 
întregii lumi.”

• 1 Petru 2:24 – „El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn [...] Prin rănile 
Lui aţi fost vindecaţi.”

• 1 Ioan 1:9 – „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne 
ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.”

• Isaia 53:5 –„... Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui sun-
tem tămăduiți.”

Lista lui Luther

În 1536, cu zece ani înainte de moarte, sănătatea reformatorului Martin Luther 
dădea semne grave de deterioare. El povestea că, într-o noapte de nesomn, pe 
când zăcea chinuit de dureri, în față i-a apărut Satana. Zâmbea răutăcios. Sub 
braț avea un sul pe care a început încetișor să-l desfășoare și să citească lunga listă 
a păcatelor lui Luther. Bietul reformator gemea la auzirea fiecărui păcat.
„Mai ai?” întreba când și când Luther, plin de groază.
„Mai am!” replică satisfăcut Diavolul.
După un timp ce părea nesfârșit, Luther îl întrebă iarăși cu vocea sugrumată:
„Mai ai?”
„Ăăă... Nu”, răspunse Diavolul mirat.
„Atunci ia tocul și scrie...”
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Pentru pământeni, strigătul: „S-a sfârșit!” anunța grațierea păcătosului 
de orice vină. Gata! Noi nu mai suntem datori în fața lui Dumnezeu. 

Iertarea Lui însă este doar... un cec în alb. Pentru ca iertarea să devină 
efectivă, este nevoie de acceptul omului.

Cum lucrează credința?
Ce trebuie deci să facă omul ca să accepte răscumpărarea? La întrebarea 
iudeilor, confuzi și ei, Isus le-a răspuns:

• Ioan 6:29 „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: 
___________________________ pe care L-a trimis El.”

Credința este mâna care apucă meritele lui Hristos și și le însușește. 

Credința este o alegere rațională, pusă în mișcare de o puternică moti-
vație emoțională în urma contemplării Fiului lui Dumnezeu care moare 

Sprinten, Diavolul a înșfăcat tocul, nerăbdător să mai adauge încă un păcat la 
lista lungă. Luther s-a ridicat în coate și a strigat:
„Scrie: Sângele lui Isus ne curățește de orice păcat!”
În clipa următoare, arătarea diabolică a dispărut ca într-o explozie.

Fără merit

La 2 decembrie 2009, jurnalul britanic The Telegraph anunța știrea că Zsolt și 
Geza Peladi, doi frați unguri fără locuință și fără serviciu, ce se adăposteau într-o 
peșteră din zona Baradla, de lângă Budapesta, și trăiau ca vai de ei, din vânzarea 
deșeurilor de plastic, erau dați în urmărire de către o casă de avocatură. Prin 
intermediul unei asociații de binefacere, avocatul a dat de ei și astfel le-a pu-
tut transmite o veste uimitoare: de aproape o lună, deveniseră moștenitorii unei 
averi de șapte miliarde de dolari, în urma decesului unei mătuși bogate lipsită 
de urmași. La început, n-au crezut. Totuși demersurile i-au convins că nu este 
vis, ci realitate. Dar ei n-avuseseră niciun fel de relații cu mătușa din Germania! 
Meritau oare să primească moștenirea? Evident, niciunul dintre ei nu și-a pus 
problema. Ceea ce-i preocupa era să perfecteze actele și să pretindă dreptul de 
moștenitori, pentru care nu făcuseră nimic ca să-l merite.
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Ignoranță

Puțin mai norocos decât alții, Wilfredo Garza a reușit, în 1971, să treacă frau-
dulos granița din Mexic în SUA, în căutarea unei vieți mai bune. Ca fugar fără 
acoperire legală, mai muncea câteodată, mai și răbda de foame. De patru ori a 
fost prins de poliția de frontieră și trimis înapoi în Mexic. Neînduplecat, de tot 
atâtea ori s-a întors, înotând prin fluviul Rio Grande. Lucrurile ar fi continuat 
tot așa încă mulți ani, dacă o dată n-ar fi făcut o descoperire senzațională. Într-o 
zi, luându-și inima în dinți, Wilfredo a pășit în biroul unui avocat specializat pe 
emigrări. Acolo, după ce a pus actele părinților lui pe masa avocatului, a aflat cu 
stupoare că tatăl său fusese născut în Texas; că petrecuse mai mult timp în SUA 
și că, automat, el era deja cetățean american. Dacă ar fi aflat mai repede...! (CNN, 
25 mai 2006)

pentru păcătoși. „Lucrarea” credinței nu produce nicio valoare în plus. Ea 
doar își însușește meritele și dreptatea lui Hristos. Credința simplă și 
lipsită de orice merit este singura condiție prin care se validează actul 
iertării, la nivel personal.

• Matei 9:2  „Isus le-a văzut __________ şi a zis [...] „Îndrăzneş-
te, fiule! Păcatele îţi sunt ____________!”

• Ioan 1:12  „Dar tuturor celor [...] ce __________ în Numele 
Lui, le-a dat ____________ să se facă copii ai lui Dumnezeu.”

Efectul credinței
Dacă „plata păcatului este moartea” (Romani 6:23), atunci, odată cu ier-
tarea păcatului, prin credință, cel care crede în sângele lui Hristos pri-
mește și eliberarea din moarte.

• Ioan 5:24 „Cine ascultă cuvintele Mele şi ________________ 
în Cel ce M-a trimis [...] a trecut din moarte la viaţă.”

• Ioan 11:25 „... Cine crede în Mine, ___________________ 
__________, va trăi.”
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• Ioan 6:40 „... Eu îl voi învia în ziua de apoi.”

• Ioan 8:51 „... Dacă ______________ cineva cuvântul Meu, în 
veac nu va vedea moartea.”

• Ioan 3:36 „... Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci 
___________ lui Dumnezeu rămâne peste el.”

„S-a sfârșit!” Aceasta este proclamația Golgotei pentru toate generațiile. 
Cercul vicios al păcatului și al morții s-a frânt pentru totdeauna. Nu mai 
suntem datori vrăjmașului. De-acum, un singur gând umple inima păcă-
tosului:  

• „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească [...] slava 
şi lauda!” (Apocalipsa 5:12)

Dumnezeul de pe cruce

Într-o zi de septembrie 1999, pastorul Tuy Seng și-a propus să pătrundă în nor-
dul Cambodgiei pentru a duce Evanghelia celor de-acolo. Provincia respectivă, 
numită Kampong Thom, este un ținut bântuit de spiritism și budism, fără picior 
de creștin. După mai multe zile, când pastorul a ajuns într-un sătuc, țăranii s-au 
strâns entuziasmați, cu mic cu mare, ca să asculte despre Isus. Uimit de atitudinea 
lor neașteptată, pastorul i-a întrebat: „Cum de sunteți atât de deosebiți față de 
locuitorii celorlalte sate?” Atunci o femeie în vârstă a pășit înainte, a făcut o plecă-
ciune, a apucat mâna lui Seng și a zis: „Te-am așteptat douăzeci de ani...” Apoi a 
povestit cum, în 1979, pe când bandele de Khmeri Roșii epurau Cambodgia, au 
venit și în satul lor hotărâți să-i extermine pe toți cei cu origini vietnameze. I-au 
adunat pe toți țăranii și i-au forțat să-și sape mormintele, ca să-i îngroape de vii. 
Toți plângeau. Unii strigau la Buda, alții la spiritele străbunilor. Una dintre femei, 
amintindu-și de o istorie povestită de bunica ei, a început să strige la „Dumnezeul 
atârnat pe cruce”. Gândea că, dacă acest Dumnezeu a cunoscut suferința, cu sigu-
ranță că le va veni în ajutor. Deodată, strigătul ei singular a fost preluat de ceilalți 
și a devenit o invocație generală. Întreg satul a început să strige la Dumnezeul care 
a suferit pe cruce. Treptat, în timp ce erau cu fețele spre groapa comună, vaietul 
lor s-a potolit. O liniște ciudată se lăsă în atmosfera umedă de junglă. Încet, unii 
și-au întors capul spre cotropitorii lor... ca să descopere că toți soldații dispăruseră. 
De atunci, sătenii au tot așteptat să vină cineva care să le împărtășească sfârșitul 
povestirii. (D. I.  Rosser, The God Who Hung on the Cross, 2003, pp. 35–37)
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Credința, într-adevăr, este cheia. Când însă ne uităm la noi, ne dăm sea-
ma cât de slabă și discontinuă este credința noastră. Există oare vreun 
remediu?
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„Calea 
îngustă”

5

Este un adevăr de nezdruncinat că Isus Hristos a murit pentru toți păcă-
toșii, indiferent de mărimea și mulțimea păcatelor lor. 

Este la fel de adevărat că absolut toți păcătoșii care invocă, prin credință, 
harul lui Dumnezeu pot fi iertați de vina lor.

Dar este oare la fel de adevărat că toți păcătoșii care invocă harul și ierta-
rea lui Dumnezeu vor fi și mântuiți? 

Credință mafiotă

Cine ar fi crezut că șefii clanurilor mafiote din Sicilia sunt profund credincioși? 
Pentru bandiții italieni, credința în Dumnezeu și afacerile negre merg mână 
în mână. Sicilianul Marcelo Fava, care ulterior a ieșit din Mafie, îi mărturisea 
unui jurnalist: „Înainte să omor pe cineva, îmi făceam cruce și ziceam: «Iubite 
Doamne, fii alături de mine. Fă ca nimic să nu mi se întâmple...» Dar nu eram eu 
singurul care mă rugam astfel. Toți ne închinam!” Când capul mafiot Bernardo 
Provenzano a fost arestat, poliția a găsit în casa lui cinci Biblii cu sute de comen-
tarii și sublinieri în ele; 18 statuete cu sfinții patroni catolici și 73 cu Hristos. Pe 
fiecare scria: „Isuse, îmi pun încrederea în Tine!” Un alt șef, Michele Greco, avea 
patru cărți în celula sa din pușcărie: două cărți liturgice, un evangheliar și o carte 
de rugăciune. În timpul procesului, repeta mereu: „Am în sufletul meu un dar 
neprețuit: pacea interioară.” (Petra Reski, The Honored Society, 2013)
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Mântuitorul răspunde:

• Matei 7: 21-23 „Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va in-
tra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce _____________________ 
Tatălui Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: 
«Doamne, Doamne!...» Atunci le voi spune curat: «... Depărtaţi-vă 
de la Mine, voi toţi care ____________________________.»”

Pe ce bază sunt ei respinși? Oare nu pentru păcătoși, pentru cei care mai 
greșesc, a venit El să-i salveze? Și atunci: Cum poate să-i lepede dacă 
aceștia Îi invocă mila: „Doamne, Doamne!” 

Este vital ca nedumerirea aceasta să fie dezlegată.

Cât de „liberi”?
Prin moartea Sa, Isus Hristos a nimicit „pe cel ce are puterea morții, adică 
pe Diavolul” (Evrei 2:14). Legăturile păcatului și ale morții s-au rupt. 
Prin sângele Lui suntem de drept eliberați de păcat! 

Nu și de fapt? 

Asta depinde de felul în care înțelegem problema păcatului. Păcatul este 
o realitate complexă. Cum s-a spus, în primul rând, el include:

(1) vinovăția – ceea ce atrage pedeapsa. De ea ne-a eliberat Hristos. 

Dar păcatul mai aduce cu sine:

(2) consecințe – acestea distrug viața. Cel mai grav lucru însă este 
că păcatul mai include și 

(3) putere – o forță care îl leagă pe păcătos și-l ține rob. 

Un păcătos poate fi eliberat de vina lui, și totuși să continuie să fie rob al 
păcatului. Este paradoxal și totuși este real. Sunt mulți care urăsc păcatul 
și totuși rămân alipiți de el. Statistic, cea mai mare parte a fumătorilor 
urăsc tutunul, dar... le place fumatul. Ei trăiesc o viață împărțită.
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Pentru a înțelege problema, Isus vine cu o afirmație:

• Ioan 16:8 „Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce 
priveşte _____________ , ________________ și judecata”.

Oare la ce se referă Isus atunci când, vorbind din perspectiva judecății 
celor nemântuiți, vine cu două capete de acuzare? 

Puterea păcatului

Nicholas Kristof, reporter la New York Times, a zburat în Cambodgia cu intenția 
de a investiga fenomenul sclaviei sexuale și de a obține eliberarea câtorva victime. 
Acolo a întâlnit-o pe Srey Mom, vândută la 12 ani de rudele ei unui bordel din 
Poipet. Când Kristof a întâlnit-o, ea avea 15 ani. La vestea răscumpărării, ochii 
ei au strălucit: „Incredibil!” 

Negocierea cu „mama”, proprietara bordelului, a fost dură. De la 400 de dolari cât 
a cerut inițial, s-au înțeles la 203 de dolari. „Mama” i-a dat omului chitanță, apoi 
i-a zis fetei: „De-acum poți pleca.” Mom a început să plângă: „Telefonul! L-am 
amanetat pentru 55 de dolari. Nu plec fără el!” „Uită de mobil!” i-a zis salvatorul. 
„Trebuie să ieșim de aici! Ai de ales între telefon și libertate...” Fata a fugit plân-
gând înapoi în camera ei și a încuiat ușa. Colegele ei au încercat s-o înduplece. 
Chiar „mama” bordelului o ruga: „Prinde șansa asta cât mai poți!” Zadarnic... 

Hotărât s-o scape, Kristof a mai plătit 55 de dolari. „Dar și bijuteriile!...” plângea 
fata în continuare. Odată răscumpărate și bijuteriile, Mom și-a luat afectuos ră-
mas-bun de la „mama” și a fost condusă înapoi în satul ei, în mijlocul familiei. A 
fost primită cu mare bucurie. 

Nicholas Kristof scrie: „Când m-am întors peste un an, am fost devastat s-o gă-
sesc iarăși la Poipet, tot la „mama”. Când m-a văzut, a fugit în fundul bordelului. 
După o vreme a reapărut, rușinată: „Te-am mințit când ți-am spus că rămân aca-
să...” „De ce te-ai întors?” Cu naivitate, Mom a dezvăluit simțământul de rușine 
față de oamenii normali, dar mai mult dependența ei de metamfetamine cu care 
„mama” a obișnuit-o. Omul a mai încercat, prin intermediul unui ONG, să-i ofe-
re noi șanse de eliberare. Odată chiar a înscris-o la o școală de coafură în Phnom 
Penh. De fiecare dată însă, Srey Mom fugea înapoi la bordelul „mamei”, pentru 
un viitor nenorocit, marcat de brutalitate, SIDA și moarte timpurie. Greu e lan-
țul robiei! (The New York Times, 21 ianuarie 2004) 
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Ce înseamnă „neprihănire”?
Termenul „neprihănire” este un arhaism folosit aproape exclusiv în limbajul 
religios. Sensul lui este voalat, sugerând ideea purității („prihană” = murdă-
rie). În limba greacă a Noului Testament, termenul folosit este dikaiosune și 
dikaios, care se traduce prin: „dreptate”, respectiv „drept”. Termenul exprimă 
mai mult decât puritate. El vizează nu o stare, ci un mod de a trăi.

În timp ce „iertarea” păcatului constituie primul aspect al mântuirii, „ne-
prihănirea” exprimă cel de-al doilea aspect al lucrării de mântuire. Lucru-
rile stau așa:

În ce privește iertarea păcatului, jertfa lui Hristos a plătit toată vina noas-
tră. El ne-a ascuns sub „haina dreptății Sale” (Isaia 61:10 – „Dumnezeul Meu 
[...] M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii...”). El ne-a 
declarat „îndreptățiți” în fața lui Dumnezeu: ca și când n-am fi păcătuit 
niciodată. 

Dar sub „haina” Lui, noi suntem tot aceiași, la fel de slabi în fața păcatului. 
Este ca și cu un infractor ticălos care este grațiat prin decret. Infractorul 
iese din pușcărie și e declarat „om cinstit”, ca și când n-ar fi comis nicio-
dată un delict. Dar, în inima lui rea, a rămas tot ticălosul pornit spre rău. 
„Îndreptățirea”, sau achitarea juridică, a fost realizată de Hristos pe cruce. 
Dar ea trebuie neapărat să fie completată cu schimbarea inimii omului. La 
aceasta se referă „neprihănirea”. 

O stare sau un proces?
Odată ce Isus Și-a îndeplinit desăvârșit misiunea, nu mai rămâne decât 
această condiție critică: trăirea în „neprihănire”. Această condiție depin-
de de alegerea continuă a omului. Isus declară neprihănirea ca prioritate 
absolută:

• Matei 6:33  „Căutaţi _____________________________ 
Împărăţia lui Dumnezeu şi __________________________, 
şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”
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„Neprihănirea” a fost adesea înțeleasă greșit, ca fiind totuna cu per-
fecțiunea filosofilor greci. Neprihănirea nu este o stare de desăvârșire 
absolută, ci o tendință continuă, un progres neîntrerupt spre mai bine, 
chiar dacă în cursul vieții mai apar sincope. Cuvântul Bibliei nu lasă loc 
de întors: 

• „Căci cel neprihănit de șapte ori _________________, şi se 
_______________, dar cei răi se __________________ în 
nenorocire” (Proverbele 24:16).

Nu faptul că mai „cade” definește neprihănirea, ci atitudinea sa: faptul 
că „se ridică”. A fi determinat spre pocăință zilnică și spre o necurmată 
îndreptare definește neprihănirea.

Cine produce schimbarea?
Teoretic sună simplu: să vrei și gata... Dar practica demonstrează că ni-
meni, oricât de mult s-ar strădui, nu se poate schimba singur. Până să afle 
secretul, apostolul Pavel plângea de neputința sa de a face binele, în ciuda 
strădaniilor sale (Romani 7:14-24).

Merite

Genshin Fujinami, în vârstă de 44 de ani, este un preot budist supranumit „Că-
lugărul Marathon”, din cauza performanței sale: a reușit să încheie – după șapte 
ani de efort – o călătorie de 38 000 km prin munții Hiei din Japonia. El spera 
ca acest maraton să fie calea lui spre iluminare. Genshin știa că teribilul proiect 
putea să-i aducă moartea. În primii trei ani de pelerinaj, trebuia să se scoale la 
miezul nopții timp de 100 de zile consecutive, să-și facă incantația, să alerge apoi 
29 km pe zi, răstimp în care trebuia să se oprească de 250 de ori ca să-și rostească 
mantra. În următorii doi ani trebuia să-și extindă cursa la 200 de zile. În al cinci-
lea an, el trebuia să șadă și să-și îngâne mantra timp de nouă zile fără hrană, apă 
sau somn – ritual numit „intrarea în templu”. 

În al șaselea an, avea să alerge câte 85 km timp de 100 de zile, urmate de câte 
29 km timp de alte 100 de zile, ca apoi să parcurgă cei 350 km înapoi până la 
mănăstirea lui. Ce credeți, cu ce s-a ales Genshin Fujinami la sfârșit, în afară de 
gloria performanței? (Chicago Tribune, 20 septembrie 2003) 
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Lucrarea aceasta o poate face doar Dumnezeu. Tatăl a încredințat-o Du-
hului Sfânt, a Treia Persoană a Dumnezeirii. De aceea spunea Isus:

• Ioan 16:7 „... Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, 
Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, _________ 
____________________________.”

• Ioan 14:16-17 „... Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt 
Mângâietor [...], anume ___________________, [...] (care) 
rămâne cu voi şi anume ____________________ adevărului.”

• Ioan 14:26 „Duhul Sfânt [...] vă va învăţa _______________...” 

• Ioan 16:13 „... Duhul adevărului are să vă ________________ 
în tot adevărul...” 

Lucrarea Duhului Sfânt nu poate avea loc fără acceptul și cooperarea 
noastră. Tot ce ni se cere este să avem dispoziția de a asculta ca niște copii 
de îndemnurile Sale. Dacă acceptăm să ne subordonăm Lui, fără rezerve, 
atunci „Dumnezeu este Acela care lucrează în noi şi ne dă [...] şi voinţa, şi 
înfăptuirea” (Filipeni 2:13).  

Metamorfoză

Într-o noapte, în 1962, George Wright a intrat cu un camarad într-o benzinărie, 
a ucis casierul, i-a furat toți banii din casă: 70 de dolari, a mâncat în grabă doi 
hamburgeri și a șters-o. La scurtă vreme, George a fost prins și condamnat la 
30 de ani de închisoare. Pentru că 30 de ani erau inacceptabili pentru tânărul 
mânios, s-a unit cu încă câțiva: În 1970, într-un moment prielnic, băieții au ani-
hilat garda, au capturat o mașină de poliție și, cu girofarul aprins, au dispărut în 
neant. Apoi, la 31 iulie 1972, deghizat în preot, George cu încă câțiva au detur-
nat un avion al Companiei Delta cu destinația Miami și au aterizat în Algeria. 
Acolo a primit azil din partea guvernului comunist. Odiseea lui a continuat prin 
Germania, Franța, Guinea-Bissau și, în cele din urmă, în Portugalia. Acolo și-a 
schimbat numele în Jorge dos Santos și a primit cetățenie. 

Sub circumstanțe necunoscute, George își vine în fire. Pătruns de vinovăția ne-
legiuirilor sale, cade zdrobit la picioarele lui Hristos. „I-am cerut lui Dumnezeu 
să mă ierte și cred că m-a iertat.” Însetat după neprihănire, George se căsăto-
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Apostolii detaliază lucrarea Duhului Sfânt:

• Romani 8:2 – „... Legea Duhului de viaţă 
în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatu-
lui şi a morţii...”  

• 2 Corinteni 3:17 –„... Unde este Duhul 
Domnului, acolo este slobozenia.”

• Tit 3:5 – „El ne-a mântuit [...] prin înno-
irea făcută de Duhul Sfânt.”

• 1 Corinteni 3:16 – „Nu ştiţi că [...] Duhul 
lui Dumnezeu locuieşte în voi?”

• Romani 8:9 – „... Dacă n-are cineva Du-
hul lui Hristos, nu este al Lui.”

• Romani 8:14  – „Toţi cei ce sunt călău-
ziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui 
Dumnezeu.”

• 1 Ioan 3:24 – „... Cunoaştem că El rămâne 
în noi prin Duhul pe care ni L-a dat.”

Faptul că Hristos a murit pentru 
păcatele noastre este temelia planu-
lui de mântuire. Dar o temelie încă 
nu este un adăpost. Lucrarea Duhu-
lui Sfânt construiește, cărămidă cu 
cărămidă, locașul în care Dumne-

zeu Își va așeza Împărăția cerurilor. Neprihănirea este rodul ascultării.  
Această ascultare exprimă deplina predare de sine:

rește, se alătură unei biserici și se 
botează. Apoi se apucă să lucre-
ze cinstit și să-și crească frumos 
copiii. Chinuit de regrete, caută 
ocazii să facă binele: curăță de 
graffiti clădiri din Lisabona; ajută 
la renovarea unui centru pentru 
copiii bolnavi de SIDA; hrăneș-
te vagabonzii din oraș; plantează 
flori în grădina publică... Viața lui 
mărturisea o inimă schimbată. 
Timp de 40 de ani nu i se poate 
reproșa nimic, nici măcar o par-
care nepermisă. 

La 26 septembrie 2011, bra-
țul lung al justiției americane îl 
identifică, pe baza amprentelor 
digitale. Îl arestează și-i cer extră-
darea. Într-adevăr, l-au găsit pe 
George Wright, dar... au arestat 
pe un altul: pe Jorge dos Santos! 
Guvernul portughez a refuzat 
extrădarea. Într-adevăr, era indi-
vidul căutat. Dar nu era același. 
(Mike Nappa, God in Slow Mo-
tion, 2013, pp. 35–37)

Ascultare deplină

Când, la 17 iunie 1998, bătrânul Robert Kupferschmidt împlinea 81 de ani, un 
nepot de-al nevestei, Wesley Sickle, i-a făcut cadou un zbor cu avionul său par-
ticular, Cessena 172, un aparat cu un singur motor. La o oră după ce au decolat 
din Indianapolis, Wesley a suferit pe neașteptate un stop cardiac și s-a prăbușit, 
mort. Avionul, scăpat de sub control, se îndrepta în picaj spre pământ. Îngrozit, 
bătrânul care niciodată n-a pus mâna pe un avion, a transmis prin radio strigătul 
de ajutor. Doi piloți care zburau la o oarecare distanță l-au interceptat și din clipa 
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• Matei 16:24 „... Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se 
_______________, să-şi __________şi să _____________.”

Ascultând atât de (a) revelația obiectivă, Biblia; cât și de (b) revelația su-
biectivă, șoapta Duhului Sfânt, noi ajungem să umblăm cu Dumnezeu. 
Umblarea cu El este semnul care-i identifică pe cei mântuiți.  

• 1 Ioan 3:10  „Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi 
copiii Diavolului. Oricine ___________________________ 
___________ nu este de la Dumnezeu...”

„Îndreptățirea” obținută prin răscumpărarea lui Hristos și „neprihănirea” 
lucrată de Duhul Sfânt sunt două părți ale unui întreg. Prima rezolvă 
trecutul. A doua rezolvă prezentul și viitorul. Ele merg doar împreună. 
Singure n-au valoare și nici n-ar putea funcționa. 

aceea a început instructajul: „Apucă manșa... În sus... Dreapta... Stânga... accele-
rează...” În felul acesta, escortat de cele două avioane, bătrânul Kupferschmidt 
mâna Cessena spre cel mai apropiat aerodrom. Îl aștepta cel mai greu moment: 
aterizarea efectuată de un biet croitor, tremurând și cu totul neexperimentat. 
Aerodromul, avertizat, se pregătise de dezastru: Pompierii și salvarea erau gata 
de acțiune. Martorii povesteau că avionul a atins cu botul linia de mijloc a pistei 
și a sărit de câteva ori până când coada a putut atinge solul. În final, Cessena 
s-a împotmolit în iarba mare de la capătul pistei. În mod incredibil, ascultătorul 
Kupferschmidt n-a pățit nimic.  (Orlando Sentinel, 18 iunie 1998)

Miracolul schimbării

În ianuarie 2008, un eveniment extraordinar a uluit lumea medicală. Demi-
Lee Brennan, o fată de 13 ani din Australia, a fost diagnosticată cu o gravă 
afecțiune hepatică. Avea urgentă nevoie de transplant de ficat. Pentru că grupa 
sangvină a fetei era 0 cu Rh negativ și pentru că nu se găsea niciun donator 
potrivit, medicii din Westmead Childrens’ Hospital din Sydney au riscat și 
i-au grefat un ficat cu Rh pozitiv. Vreme de 10 luni, o anemie agresivă indica 
faptul că celulele stem ale donatorului distrugeau măduva osoasă a fetei. În 
disperare de cauză, doctorii i-au retras tratamentul imunorepresiv, permițând 
astfel un deznodământ necontrolat medical. Și atunci s-a produs miracolul. 
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Eroarea sinucigașă
Astfel rezolvă Scriptura dilema întrebării din introducere. Cu toate că 
Isus Hristos S-a jertfit pentru întreaga omenire, doar aceia care se lasă 
transformați de Duhul Sfânt ca să trăiască în neprihănire vor beneficia 
de mântuire. A neglija, sau a te împotrivi iarăși și iarăși, în mod repetat, 
lucrării Duhului Sfânt, aceasta echivalează cu respingerea mântuirii. Căci 
un alt agent divin care să poată schimba inima noastră, altul decât Duhul 
Sfânt, nu există. 

• Marcu 3:29 „... Oricine va huli ________________________ 
nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veşnic.”

Poate că vreo persoană se 
consideră suficient de bună 
chiar și fără Duhul Sfânt. În 
fața criteriilor omenești, este 
posibil. Dar în fața standar-
delor divine, „faptele noastre 
bune sunt ca o haină murda-
ră” (Isaia 64:6). Nimeni nu 
se poate înfățișa înaintea lui 
Dumnezeu decât în „haina 
dreptății” lui Isus. El Însuși 
rostește acest adevăr în pilda 
nunții fiului de împărat:

În câteva luni, celulele stem ale donatorului au anihilat celulele din măduva 
fetei, organismul preluând grupa sangvină a donatorului, precum și sistemul 
lui imunitar. Astăzi, grupa ei sangvină nu mai este 0 negativ, ci 0 pozitiv. La 
început, medicii au fost convinși că lucrul acesta este imposibil. Apoi a trebuit 
să admită că este primul caz din istoria lumii, deocamdată o probabilitate de 
unu la șapte miliarde. (Gândul, 25 ianuarie 2008)

Suficiență de sine

La data de 3 septembrie 1989, zborul 254 
al Companiei Varig Airlines se pregătea 
să decoleze din aeroportul brazilian Ma-
raba spre Belém, un zbor scurt de numai 
48 de minute. Căpitanul Cezar Garcez, 
pilot cu mii de ore de zbor la activ, și-a 
consultat planul de zbor pe computer și 
a citit codul 0270, corespunzător direcției 
magnetice către Belém. Din greșeală însă, 
a tastat doar 270 în indicator. Avionul cu 
48 de călători s-a ridicat la 10 000 m și, în 
loc să se îndrepte spre nord-est, a luat-o 
spre vest, direct spre junglele amazoniene. 
După aproximativ 40 de minute, nerecu-
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• Matei 22:11-13 „... Prietene”, i-a zis împăratul, „cum ai intrat 
aici fără să ai ________________?” Omul acela a amuţit. 
Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: „Luaţi-l şi aruncaţi-l în în-
tunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”

• Matei 25:46  „... Aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar 
_____________________vor merge în viaţa veşnică.”

Vom fi și noi?
Când voința noastră se unește cu 
voința divină și când slaba noastră 
putere se unește cu puterea Lui, 
neprihănirea este un lucru lesne 
de atins. 

Revelația divină anticipează o 
mare mulțime de oameni (redați 

noscând zona Belém, căpitanul a simțit că ceva nu e bine. Frustrat, Cezar Garcez 
a întors avionul cu 180 grade, înțelegând, în sfârșit, absurdul zborului spre vest.

Atunci când turnul de control din Belém l-a întrebat de ce întârzie, căpitanul a 
mințit. A spus doar că în aeroportul Maraba tocmai avea loc o pană de curent și că, 
în așteptarea reglării situației, zbura în cercuri. Iar când coordonatorul de zbor al 
companiei l-a abordat impacientat, Cezar Garcez, cu toate că habar n-avea unde se 
afla, l-a informat că avionul va ateriza în aproximativ cinci minute. Apoi a solicitat 
însoțitorilor de bord să servească pasagerilor alarmați niște răcoritoare.  

După 68 de minute de întârziere, secundul a identificat problema și a încercat 
să-i explice căpitanului eroarea. El însă a exclus posibilitatea de a fi greșit. Refu-
zând să ceară ajutor și conștient că nu-i mai rămăsese mult carburant, Garcez 
sonda terenul în speranța identificării vreunui aerodrom. 

O oră mai târziu, aflat în cădere liberă, Garcez a reușit o aerizare nocturnă într-o 
pădure tropicală densă, la 1 100 km departe de destinație. Prețul orgoliului și al 
încăpățânării a fost că 13 dintre cei 48 de pasageri și-au pierdut viața, iar căpi-
tanului și secundului li s-a retras dreptul de a mai pilota vreodată. (The Mercer 
Island Reporter, 12 decembrie 2002)

Agentul de schimbare

Închisoarea „La Mesa” din Tijuana, 
Mexic, adăpostește peste o mie de 
deținuți dintre cei mai agresivi. Din 
când în când aveau loc revolte, când 
deținuții atacau gardienii cu pietre 
și sticle, în timp ce ei erau secerați 
de puști automate. Lucrurile aveau 
să se schimbe radical în 1980, odată 
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Plăcerea de a asculta

La data când se petreceau evenimentele, Chiune Sughihara se afla în plină ascen-
siune. Diplomat de carieră, japonezul visase de copil să ajungă ambasador la Mos-
cova, iar visul era aproape să-i fie împlinit. În 1939, Sugihara servea ca ambasador 
al Japoniei în Lituania. Într-o dimineață de octombrie, Sugihara s-a trezit cu o 

prin numărul simbolic de 144 000) care vor sta biruitori înaintea lui 
Dumnezeu.

• Apocalipsa 14:1-5 „... Iată că Mielul stătea pe Muntele Sionului; 
şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii [...] În 
gura lor nu s-a găsit ____________, căci sunt ____________ 
_________ înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu”

• Apocalipsa 7:14 „... Ei şi-au _______________________ şi 
le-au albit în sângele Mielului.”

• Apocalipsa 5:12 „Ei ziceau cu glas tare: «Vrednic este Mielul, 
care a fost înjunghiat, să primească [...] cinstea, slava şi lauda!»”

cu sosirea unei femei de 45 de ani, Mary Brenner. Crescută în Beverly Hills și 
obosită de o viață destrăbălată, Mary s-a întors în pocăință la Hristos. Dornică 
să-și răscumpere ocaziile pierdute, a cerut să fie acceptată într-o celulă din incin-
ta închisorii, ca să-i poată ajuta pe deținuți. Timp de 25 de ani cât a trăit între 
criminali, hoți și traficanți de droguri, „sora Antonia” – după numele ei nou – 
și-a revărsat slujirea plină de dragoste peste nenorociți. Le lega rănile, le procura 
ochelari, le aducea medicamente, purta de grijă familiilor lor, iar la moarte, le 
spăla trupurile pentru îngropare. Odată, când s-a iscat o nouă revoltă și când 
mitralierele de pe ziduri au început să țăcăne, ea a riscat, sărind în mijlocul lor. Pe 
loc s-a lăsat liniștea, iar lucrurile s-au întors în normalitate. 

„Nu există unul care să nu fi urmat cursurile mele biblice. Fiii aceștia ai mei tre-
buie să accepte că au greșit și că sunt datori să primească consecințele. Sufletul 
lor trebuie să simtă agonia... Dar îi iubesc tare mult.” La această oră, „sora Anto-
nia” are 75 de ani, dar manifestă incredibil de multă energie, bucurie și speranță. 
 „N-aș da locul acesta pentru tot aurul din lume.” (Readers Digest, iunie 2004)
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Neprihănirea este contagioasă

În luna februarie 2015, ISIS a transmis pe inter-
net un videoclip de 5 minute în care executa 21 de 
creștini egipteni. Cu două luni în urmă, islamicii 
din estul Libiei i-au prins în timp ce veneau de pe 
un șantier de construcții. După câteva săptămâni 
de tortură, au fost duși pe plaja Mediteranei, îm-
brăcați în salopetele portocalii de execuție. Au fost 
aliniați și îngenuncheați. Douăzeci dintre ei erau 
creștini copți. A fi „urmaș al lui Hristos” este un 
motiv suficient ca să justifice barbaria. Cel de-a 
21-lea nu era nici creștin și nici egiptean, ci pro-

Există totuși un paradox: În timp ce „neprihănirea” presupune alinierea 
la standardul dreptății și al binelui, fapt ce le transmite celor din jur o 

influență spre bine, de 
ce ea nu este aprecia-
tă în lume? De ce este 
disprețuită și chiar 
vorbită de rău? De ce 
rostește Isus în Matei 
5:10: „Ferice de cei 
prigoniţi din pricina 
neprihănirii, căci a lor 
este Împărăţia ceruri-
lor”? Studiul 6 tratea-
ză chiar acest paradox.

mulțime de oameni, din curtea ambasadei până în stradă. Erau evrei din Polonia 
care, în fuga lor dinaintea teroarei naziste, veniseră până în Lituania ca să obțină 
viză de tranzit. Conform protocolului, el a telegrafiat la Tokyo pentru aprobare. I 
s-a refuzat: Japonia era aliata Germaniei și își respecta angajamentul de loialitate. 
În timp ce gloata din stradă creștea, conștiința lui a fost prinsă în cleștele dilemei: 
datoria de serviciu sau datoria de conștiință. Fiind creștin convertit, nu dorea să 
o încalce pe niciuna. De două ori a mai telegrafiat la Tokyo, implorând înțelegere. 
De fiecare dată a primit același răspuns. Atunci a ales să încalce ordinul. Timp de 
28 de zile, Sugihara a scris vize cu mâna lui, zi și noapte, abia mâncând sau dor-
mind, până când a fost chemat la Berlin. Într-un ultim efort, el a continuat să scrie 
vize până și în tren, aruncând vizele pe fereastră evreilor ce continuau să alerge 
de-a lungul liniilor ferate. Cariera lui a luat sfârșit. Umilit și dezbrăcat de onoare, 
Chiune Sughihara a ajuns să vândă becuri pentru tot restul vieții. După moartea 
lui, în 1986, fiul său a fost întrebat cum s-a simțit tatăl său după ruinarea sa. El a 
răspuns: „Tatăl meu a murit cu același zâmbet care i-a luminat fața în toți anii. Era 
mulțumit că atunci când Dumnezeu l-a chemat, se afla la datorie. A murit fericit 
că a putut salva 6 000 de vieți.” În onoarea lui, statul Israel a plantat un pom pe 
numele lui în memorialul Yad Vașem și l-a recunoscut ca „un neprihănit” dintre 
neamuri”.  (Huffington Post, 24 ianuarie 2013)
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venea dintr-o țară africană. Înainte să fie omorâți, creștinilor li s-a dat șansa să 
se lepede de Hristos. De la primul și până la ultimul, fiecare creștin a ales să 
mărturisească credința neclintită în Mântuitorul. Când cel de-al 21-lea a fost 
somat să-și mărturisească credința, a strigat, emoționat: „Dumnezeul lor este și 
Dumnezeul meu!” Acolo, în ultima clipă, copleșit de mărturia pecetluită cu sân-
ge a colegilor săi, a devenit creștin!  (BBC, 15 februarie 2015)
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„Fețele  
imposturii”

6

Lovitură indirectă

Ieyasu era băiețelul unui samurai din insula Honsu, Japonia. Se născuse în 1542, 
în familia lui Hirotada, un hatman de seamă. Cu câtva timp în urmă, între clanul 
puternic al tatălui său și clanul Oda izbucnise un război crâncen pentru supre-
mație. După multe atacuri nereușite, Oda și-a dat seama că nu-l poate învinge. 
Atunci a apelat la armele vicleniei, de la otravă la intrigi. Înțeleptul Hirotada a 
reușit de fiecare dată să scape.

Când ticălosul Oda a văzut că nici așa n-a reușit, a pus la cale un plan josnic. A 
hotărât să-l captureze pe micul Ieyasu. Într-o împrejurare, pe când băiatul de 5 
ani se îndrepta spre castelul Sunpu însoțit de câțiva oameni de încredere, Oda l-a 
pândit. În desișul pădurii, Oda și oamenii lui i-au atacat ca niște lași. Lovindu-i 
din spate, au omorât patru războinici și au reușit să îi ia ostatici pe Ieyasu împre-
ună cu doi însoțitori. În grabă, i-au dus la Nagoya, la reședința lor. 

De-acum, Oda era sigur că îl are pe Hirotada la mână. Ce nu face un tată pentru 
fiul lui? Din Nagoya, Oda l-a trimis pe unul dintre ostatici înapoi cu mesajul: 
„Predă-te. Băiatul tău este în mâinile mele. Altfel îl voi tortura până voi scoate 
sufletul din el.” Oda gândea așa: „Dacă nu-l voi putea face să se predea, măcar îi 
voi produce cea mai mare durere. În felul ăsta, mă voi răzbuna pe el...”

Sărmanul tată. Avea de ales între onoare și fiu. Și a ales onoarea: „Aleg să rămân 
de partea dreptății chiar cu prețul fiului meu scump. Dar să știi că zilele tale sunt 
numărate!”

Oda l-a înlănțuit pe Ieyasu în Templul Manșo, unde ani de zile l-a chinuit în fel și 
chip. Până într-o zi, când Hirotada, împreună cu aliatul său Sessai au împresurat 
castelul din Nagoya, l-au ucis pe Oda și l-au scos viu pe Ieyasu. 

Cu timpul, micul Ieyasu va deveni un războinic puternic și va ajunge cel mai 
puternic șogun al Japoniei. 
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• Apocalipsa 12:13-17 „Când s-a văzut balaurul aruncat ____ 
____________________, [...] mâniat pe femeie, s-a dus să 
facă _______________________________seminţei ei, care 
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.”

Revelația dată de Isus Hristos apostolului Ioan dă la o parte cortina tim-
pului. În cuvintele de mai sus, ea ne introduce în actul al doilea al conflic-
tului cosmic dintre Hristos și Satana, de data aceasta mutat pe pământ. 
Pasajul din Apocalipsa ne ajută să vedem Sfânta Scriptură nu doar ca pe 
o simplă istorie a unui popor, ci ca o mare luptă între contestatarul câr-
muirii divine, antihrist, și Hristos, ocrotitorul copiilor Săi. De-a lungul 
istoriei, Cartea ne desfășoară o serie de asalturi furibunde asupra rămăși-
ței de credincioși cu intenția nimicirii ei, pentru ca astfel să înceteze orice 
drept divin asupra pământului, sau măcar să rănească inima Tatălui. O 
trecere în revistă a celor mai evidente momente ne va convinge că noi 
înșine ne aflăm în epicentrul acestei mari bătălii.

De ce tocmai „închinarea”?
Lucrarea geniului rău s-a manifestat imediat după căderea în păcat a 
omului. Cain îl ucide pe fratele său, Abel. Motivul crimei – închinarea 
adevărată1. Tema aceasta va constitui laitmotivul din spatele tuturor ata-
curilor, pentru că de închinarea adevărată depinde unica posibilitate a lui 
Dumnezeu de a interveni în viața păcătosului pentru a-l salva. În Biblie, 
închinarea nu este echivalentă cu elogii, ofrande, daruri sau jertfe pentru 
câștigarea bunăvoinței și nici cu penitențe chinuitoare, menite să convin-
gă Justiția divină de oportunitatea iertării. Închinarea biblică nu consti-
tuie decât plasarea omului în acea singură poziție ce-I permite Duhului 
Sfânt să opereze „nașterea din nou”, respectiv schimbarea naturii rele și 
reorientarea păcătosului spre cele sfinte. Concret, această poziție constă 
atât în atitudinea de recunoaștere a sfințeniei și a dreptății divine, cât și 
din nevoia de dependență totală de Salvator. 

1. Închinarea adevărată, instituită de Dumnezeu ca simbol al salvării omului din păcat și moarte, trebuia adusă 
în meritele unei jertfe ce-L preînchipuia pe Hristos. „Căci fără vărsare de sânge nu este iertare” (Evrei 9:22).
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Satana reușise să altereze în mintea lui Cain conceptul închinării. În timp 
ce jertfa cu sânge a lui Abel – simbol al credinței în moartea înlocuitoare 
a lui Hristos – constituia atât mărturia neputinței de a se salva prin pu-
teri proprii, cât și implorarea milei lui Dumnezeu, jertfa lui Cain – roa-
dele bogate ale muncii lui – vorbea despre realizările proprii și meritele 
ce trebuiau să-L oblige pe Dumnezeu să-l declare „suficient de bun”, fără 
a mai avea nevoie de un Salvator. 

În această situație, Tatăl ceresc procedează corect: nu-i reproșează lui 
Cain niciun cuvânt și nici nu-l respinge. Doar nu-i poate primi jertfa. 
Reacția lui Cain – uciderea lui Abel – scoate la iveală identitatea celui 
care îl manipula din spate: 

• Ioan 8:44 „Voi aveţi de tată pe ________________... El de la 
început a fost ______________________________...”

În secolele ce-au urmat, filiera de urmași ai răzvrătitului Cain s-a ampli-
ficat, până când a cuprins în plasa ei toată suflarea, cu o singură excepție: 
familia lui Noe. Acest raport mărturisește despre extraordinarul randa-
ment al lucrării Diavolului printre fiii oamenilor.

După potop, strategia lui antihrist apare mult mai evident. Istoria Ve-
chiului Testament enumeră șapte mari ofensive împotriva poporu lui 
celor credincioși, „rămășița seminței femeii” (Apocalipsa 12:17). În 
fond, fiecare reprezintă un atac invizibil și direct îndreptat împotriva 
lui Dumnezeu și a adevărului Său.

Episodul 1. Nimrod și cultul antihrist
La aproximativ un secol după potop, un dictator imperialist își face prezența 
pe scena lumii. Este Nimrod (Nin-Mir-Rud – în traducere: „să ne răsculăm”). 
Raportul capitolului 10:8-12 din Geneza îl prezintă ca: „puternic pe pământ”, 
„viteaz vânător”, „înaintea Domnului”, „domn peste Babel...”, „ziditorul cetății 
Ninive” etc. ... 

A fi „puternic” peste rude și confrați sugerează uzul forței și subjugarea, 
mai ales psihologică, a celorlalți. Imperialismul agresiv al lui Nimrod 
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schimbă sensul expresiei de „vânător” cu cel de vânător de capete sau răz-
boinic. Dar cuvântul care atrage în mod special atenția este expresia „vâ-
nător înaintea Domnului”. Termenul ebraic „lifnei”, tradus în Septuaginta 
prin grecescul „en-anti”, este echivalentul latinescului „adversus”. Nimrod se 
proclamă adversarul lui Dumnezeu. Ambițiile lui imperialiste nu slujesc 
decât planului său de a institui pe tot pământul un antisistem religios cu 
o antiînchinare, lucru descris în Geneza 11:4 („Haidem! să ne zidim o cetate 
şi un turn al cărui vârf să atingă cerul şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi 
pe toată faţa pământului!”). Fiind „domn peste Babel” (în sumeriană „Bab-ilu” 
înseamnă „Poarta zeilor”), Nimrod pune la cale construirea unui „turn al 
cărui vârf să atingă cerul”. Prin el, voia să ajungă până la cer, să-L detroneze 
pe Dumnezeu și să se înscăuneze el, Omul-zeu. În acest fel să își facă „un 
Nume” de venerat, în antiteză cu adorarea Numelui lui Dumnezeu. 

Vechiul Babilon devine capitala noului sistem religios, opus în mod ac-
tiv voii lui Dumnezeu. El promovează cultul „naturii”, al „omului devenit 
zeu” și al demonilor. Panteonul babilonian cuprindea 36 de zei principali. 
Marduk, zeul dominant (în scriere consonantică MRD), nu este altcine-
va decât zeificarea lui Nimrod (nMRD). Numărul 36 (6 x 6) n-a fost ales 
întâmplător. Babilonul a hotărât să-și marcheze teritoriul pe care-l reven-
dică: pământul, spațiul și timpul. În timp ce numărul „7” este amprenta 
lui Dumnezeu asupra întregii creațiuni, Babilonul instaurează un con-

Marca lui Dumnezeu

Numărul „7” se regăsește în întreaga creațiune, ca o pecete a Creatorului. O sim-
plă cercetare pe internet descoperă abundența lui „7” în toate domeniile naturii: 
7 culori ale luminii albe; 7 perioade ale elementelor chimice din Tabelului lui 
Mendeleev; 7 feluri de energie: de la cea solară la cea nucleară; 7 tipuri de ra-
diaţie: de la razele x – la razele cosmice; 7 tipuri de poliedru: de la tetraedrul 
trunchiat... la icoso-dodecaedrul; 7 grupe de cristale: de la cel triclinic la cel 
cubic; 7 sunete de bază ale muzicii, descoperite încă de Pitagora; 7 în proporția 
umană:  capul intră de 7 ori în înălţimea omului;  ochiul intră de 7 ori în lăţimea 
totală a feţei;  cele 7 articulaţii ale membrelor etc.;  7 ani de regenerare a tuturor 
celulelor din corpul omenesc;  7 zile a unor funcţii biologice, ca durata gripei, 
grefele de ţesuturi, traumatisme craniene, congestie pulmonară nebacteriană etc.;  
7 tipuri de procreere; 7 forme moleculare ale ADN-ului ș.a.
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tra-sistem bazat pe numărul „6” – numărul zilei în care a fost creat omul. 
Astfel, timpul va fi divizat în multiplii lui 6 (60 secunde = 1 minut; 60 
minute = 1 oră; ziua se compune din 6 ore x 4). La fel și spațiul: întreaga 
geometrie operează cu sistemul sexagesimal: cercul are 360 de grade (= 6 
x 60). Iar expresia plinătății cultului antihrist este suma numerelor celor 
36 de zei: 1+2+3+ 4... + 36 = 666 ! 

Dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu prin diversificarea limbilor, cultul ba-
bilonian ar fi măturat orice urmă a închinării adevărate. Tăblița cunei-
formă K.3657 din Muzeul Britanic, datată cca 2800 î.Hr., face referire 
la Nimrod și episodul Babel: „Inima lui era rea împotriva Tatălui tuturor 
zeilor... Babilonul a fost subjugat... El le-a confuzat limbile... Turnul lor 
puternic... El le-a oprit lucrarea... să-i risipească pe pământ... Au plâns cu 
amar la Babil... de nenorocirea lor”.

Chiar dacă intervenția lui Dumnezeu a blocat planul nimrodian, religia 
Babilonului a continuat să contamineze pământul. 

Episodul 2. Egiptul și ateismul
Cercetători ca Samuel H. Hooks2 au arătat că religia Egiptului nu era decât o 
formă adaptată a cultului babilonian. Influența Babilonului a fost covârșitoare. 
Pe drept cuvânt, religia lui este considerată a fi izvorul tuturor religiilor păgâne. 
Faptul acesta a fost semnalat chiar din Antichitate3. 

În perioada dinastiei faraonilor hixoși (niște invadatori semiți care ocupă su-
dul țării), religia Egiptului se confruntă pentru prima oară cu religia abraamică 
cu ocazia sosirii lui Iosif, în postura de sclav, în țara marelui Hapi. Intervenția 
lui Dumnezeu a făcut ca Iosif să fie ridicat la rang de guvernator general. După 
cca 100 de ani, hixoșii sunt alungați, iar evreii cad în dizgrație. În secolul al 
XV-lea, î.Hr., sub Tutmose I, Israel – păstrătorul cunoștinței lui Dumnezeu – 
devine obiectul oprimării și al exterminării (Exodul 1:8-22). 

În momentul cel mai dramatic, Dumnezeu îl ridică pe Moise ca elibe-
rator al robilor evrei. Când Moise îi cere lui faraon să-i lase să plece din 
Egipt, acesta răspunde: 

2. Samuel H. Hooks, Middle Eastern Mythologyi, 2013.

3. Herodot în Istorii, Ioannes Zonaras, călugăr, istoric bizantin, sec. al XII-lea, în „Istorii” lib.i, vi, p. 34; Chris-
tian von Bunsen, Egypt’s place in Universal History, vol. 1, p. 132.
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• Exodul 5:2  „Cine este Domnul (Yahweh) ca să ascult de glasul Lui 
şi să las pe Israel să plece? Eu _________________________ 
şi nu voi lăsa pe Israel să plece.” 

Răspunsul suveranului nu era semnul ignoranței. Faraon cunoștea prea 
bine cultul lui Israel care timp de 215 ani ocupase delta Nilului. Arogan-
ța lui nu era decât actul contestării lui Dumnezeu. În replică, Dumnezeu 
trimite peste Egipt zece plăgi. 

Este de reținut că, în principal, nu oamenii erau obiectul loviturilor, ci 
zeii Egiptului.

• Exodul 12:12 „...Voi face judecată împotriva _____________  
__________ Egiptului, Eu, Domnul.” 

Rând pe rând, plăgile lovesc și umilesc zeii țării.

În avalanșa de plăgi, Dumnezeu intervine prin miracole și îi salvează pe 
purtătorii închinării adevărate. Însă doar pentru o vreme.

Zeii îngenuncheați de cele 10 plăgi

Plaga 1
(Nilul prefăcut în sânge) – pe zeul Nilului, Hapi, cu trup de croco-
dil; pe zeul păzitorul Nilului, Khnum, cu cap de berbec. 

Plaga 2 (broaștele) – zeița-broască, Heqt. 

Plaga 3 (țârâna transformată în păduchi) – zeul pământului, Geb. 

Plaga 4 (musca câinească) – zeul soarelui cu cap de insectă, Amon-Ra. 

Plaga 5 (ciuma vitelor) – zeul-bou Apis;  zeița cu cap de vacă, Isis. 

Plaga 6 (vărsatul negru) – zeii medicinei, Imhotep și Thett;  zeul vindecării, 
Serapis. 

Plaga 7 (grindină și fulgere) –zeița cerului, Nut; zeul vântului, Șu; zeul ce-
rului, Horus. 

Plaga 8 (lăcustele) – zeul cerealelor, Nefri; zeul câmpului, Seth; zeița ferti-
lității, Thermuthis. 

Plaga 9 (întunericul) – zeul-soare Amon-Ra; zeul luminii, Horus. 

Plaga 10
(moartea întâilor născuți) – zeul-protector al nașterilor, Hator; 
zeul procreerii, Min; zeul paznic al vieții, Selket.  
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Episodul 3. Asiria și imperialismul
Socotit a fi primul imperiu adevărat, ca întindere și spirit cuceritor, hotarele 
Asiriei cuprindeau (între 934 și 610) ținuturile de la Nil până în Caucaz; din 
Persia până la Mediterană și de la Marea Neagră în Peninsula Arabă. Renu-
miți pentru nemaiîntâlnita cruzime, visul imperialist al lui Nimrod și-a găsit 
aplicația în teribila strategie a asirienilor: transmutarea populațiilor. Doar sco-
țându-i din moștenirea lor puteau ei să le șteargă identitatea națională și să le 
impună religia lui Assur ca religie unică. Cultul asirienilor era cu totul identic 
cu cel babilonian, cu singura deosebire că l-au preferat pe Assur ca zeu domi-
nant, în locul lui Marduk.

În anul 701, Senașerib (Sanherib) își întinde armatele spre coasta Medi-
teranei și începe cucerirea cetăților din ținutul Iudeii. Încrezător în inter-
venția lui Dumnezeu, regele Ezechia rezistă invaziei, baricadându-se în 
Ierusalim. Dar văzând prăpădul: 46 de cetăți cucerite și 200 000 de evrei 
luați prizonieri de război, Ezechia îi oferă 300 de talanți de argint (1 talant 
= cca 32 kg) plus 30 de talanți de aur, numai să plece. Senașerib primește 
tributul, dar nu se oprește din prăpăd. Ajuns în fața zidurilor Ierusalimului, 
crainicul împăratului, Rabșake, îl provoacă pe Ezechiel prin cuvintele:

• 2 Împărați 18:30-35 „Să nu ziceți: «Domnul ne va izbăvi şi 
cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei.» 
Oare dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare ţara lui din 
mâna împăratului Asiriei? Unde sunt dumnezeii Hamatului 
şi Arpadului? Unde sunt dumnezeii Sefarvaimului, Henei şi 
Ivei? ... Care dintre toţi dumnezeii acestor ţări şi-au izbăvit 
ţara din mâna mea, pentru ca şi Domnul să izbăvească Ierusa-
limul din mâna mea?”

Yahweh este disprețuit și înjosit în mod public: este așezat în rând cu hi-
merele închipuirilor omenești. Diavolul știe că, dacă argumentul forței îl va 
face pe Israel să cedeze, atunci Ierusalimul va fi nimicit, Israel va fi disipat 
printre neamurile păgâne și, astfel, ultimul bastion al închinării adevărate 
va dispărea de pe pământ. Iar Satana va deveni stăpân incontestabil.

În ciuda situației imposibile, Dumnezeu rostește sentința prin profetul 
Isaia: 
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• 2 Împărați 19:22,28 „Pe cine ai batjocorit şi ai ocărât tu? Împo-
triva cui ai ridicat glasul? Şi împotriva cui ţi-ai ridicat ochii? Împo-
triva Sfântului lui Israel! [...] Pentru că eşti furios împotriva Mea 
şi pentru că trufia ta a ajuns până la urechile Mele, de aceea voi 
pune belciugul Meu în nările tale şi zăbala Mea între buzele tale...”

În mod supranatural, chiar în următoarea noapte, 185 000 de oșteni asi-
rieni mor în corturile lor. Dezastrul l-a făcut pe Senașerib să abandoneze 
Ierusalimul, iar Israelul lui Dumnezeu a dăinuit.

Episodul 4. Babilonul și exilul
Imperiul Neobabilonian a răsărit pe scena lumii odată cu înfrângerea asirieni-
lor, prin Nabopolasar, în 625 î.Hr. În timpul domniei fiului acestuia, Nabuco-
donosor al II-lea, Babilonia ajunge la apogeu. 

Declinul spiritual al poporului evreu L-a determinat pe Dumnezeu să îngădu-
ie ca Israelul apostat să treacă prin cuptorul purificării. În trei ocazii succesive: 
605, 597 și 586 î.Hr., Nabucodonosor duce în exil cca 50 000 de oameni capa-
bili, fără a socoti femeile și copiii. Pentru antihrist, diseminarea lui Israel între 
neamurile păgâne era ocazia de aur pentru dispariția lui de pe fața pământului. 
Confruntarea cosmică devine acută. 

Aducerea lui Israel în chiar capitala cultului lui antihrist favoriza extirpa-
rea închinării adevărate. Este cunoscut faptul că instinctul de supraviețu-
ire sacrifică orice: identitate, credință, idealuri. Chiar și în exil, Dumne-
zeu nu se dezice de Israel. 

• Ezechiel 11:16 „... Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Dacă-i 
ţin depărtaţi printre neamuri, dacă i-am risipit în felurite ţări, 
totuşi _______________________________ pentru câtăva 
vreme în ţara în care au venit.»”

Dumnezeu convertește însă adversitățile și provocările păgâne, trezind 
spiritul de rezistență în câțiva tineri prizonieri. Confruntarea devine vi-
zibilă în momentul de apogeu al unui festival păgân: În fața unui idol 
colosal de aur, neamurile din toate colțurile imperiului sunt chemate să-i 



ISUS – DESPRE SFÂRȘITUL LUMII

70

aducă adorare. În timp ce mulțimea se închină unduind ca un lan de grâu 
sub bătaia vântului, trei tineri iudei aleg să rămână în picioare, nemișcați. 
Furia împăratului nu cunoaște margini: „Care este Dumnezeul acela care 
vă va scoate din mâna mea?” Cei trei robi răspund respectuos:

• Daniel 3:15-18 „Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate 
să ne scoată din cuptorul aprins şi ne va scoate din mâna ta, 
împărate. Şi __________________________________, să 
ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom 
închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!”

Cei trei sunt aruncați într-un cuptor incandescent. Intervenția lui Dum-
nezeu însă îi scoate vii și nevătămați din cuptor. Nabucodonosor este 
constrâns să declare superioritatea Dumnezeului lui Israel:

• Daniel 3:28,29 „Binecuvântat să fie Dumnezeu... care a trimis 
pe îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în 
El... Nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca El.”

Episodul 5. Persia și primul decret de genocid
Imperiul Persan, ca și în cazurile anterioare, s-a înălțat pe ruinele Babilonului 
pe care l-a cucerit în 539 î.Hr. Odată cu prada de război, Persia a moștenit și 
poporul de robi evrei. În perioada ahemenidă (550–330 î.Hr.) religia Persiei, 
pe lângă faptul că era înrudită cu cea babiloniană, se afla sub puternica influ-
ență a magilor din Babilonul cucerit, astfel că a devenit o copie a cultului ba-
bilonian. Cu toate că politica acestui imperiu a fost seminificativ mai tolerantă 
în relație cu popoarele subjugate, oferindu-le libertăți și chiar restaurarea lăca-
șurilor de cult, a existat cel puțin o ocazie dramatică în care mâna lui antihrist 
a încercat nimicirea credincioșilor lui Dumnezeu. Ca și în cazurile anterioare, 
pretextul era tot închinarea.

Evenimentul are loc în timpul împăratului Xerxes I, între 483 și 473 
î.Hr., când îl ridică pe Haman – un urmaș al amaleciților, dușmani de 
moarte ai evreilor – la rang de mare vizir. Haman, incitat de comporta-
mentul tipic iudaic al micului funcționar evreu Mardoheu, vine în fața 
împăratului cu un plan diabolic:
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• Estera 3:8,9 „În toate ţinuturile împărăţiei tale este risipit un 
popor __________________________________, care are 
_________________________ de ale tuturor popoarelor 
şi _____________________________ [...] Dacă împăratul 
găseşte cu cale, să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciţi, 
şi eu voi cântări zece mii de talanţi de argint [...] împăratului.”

O citire atentă sesizează că „legile deosebite” care intrau în contradicție 
cu „legile împăratului” nu erau legi politice, nici legi economice, nici legi 
morale, pentru simplul motiv că iudeii erau un popor de robi, supus și 
asimilat în societatea persană. Numai într-o singură privință evreii se de-
osebeau de toate celelalte popoare: închinarea. 

Planul lui Haman era ca, la o anumită dată fixată, toți iudeii din toate 
ținuturile împăratului, chiar și cei repatriați în Iudeea, să fie uciși fără 
excepție.

Mânia lui Haman se îndrepta împotriva Celui care le-a dat legi deosebite. 
Dumnezeu îi primește provocarea și, în modul cel mai spectaculos, în-
toarce sorții: Haman este spânzurat, iar evreii sunt ridicați la mare cinste. 
Ca întotdeauna, Dumnezeu are ultima mutare. 

Episodul 6. Grecia și profanarea Templului
Grecia a devenit imperiu universal după îngenuncherea Persiei de către Alexan-
dru Macedon, în 333 î.Hr. Prin infuzarea elenismului în toate teritoriile cucerite, 
limba greacă devenea lingua franca, iar cultura greacă, inclusiv cultul, urmau să fie 
adoptate în masă. Fapt mai puțin cunoscut este că mitologia greacă este profund 
îndatorată mitologiei egiptene, ea însăși fiind o derivată a cultului babilonian. 
Herodot scria: „În urma cercetărilor întreprinse, am convingerea că aproape toți 
zeii au venit din Egipt în Grecia” (Herodot, Istorii, 2.50.1; cca 450 î.Hr. ). Tem-
plele zeilor egipteni existau de multă vreme în insulele grecești. În ultimele secole 
înainte de Hristos, regii ptolemei ai Egiptului au ajutat ca ritualurile egiptene să 
infuzeze cultura greacă. A existat chiar și o fuziune a zeilor: Amon – a devenit 
Zeus; Isis – Athena; Hathor – Afrodita ș.a.m.d.

Este evident că, odată cu trecerea veacurilor, asalturile malefice împotriva 
lui Dumnezeu și a cultului Său devin tot mai ample și furibunde. Lucrul 
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acesta se reflectă în evenimentele petrecute în Iudeea anilor 175–164 
î.Hr. Venirea lui Antioh al IV-lea Epifanul la tronul Siriei, la data aceea 
incluzând și Iudeea, a generat o dramatică ciocnire între culturi și, impli-
cit, între religii. În 170 î.Hr., Antioh – care se pretindea a fi încarnarea lui 
Zeus – intră în Templul din Ierusalim, îl desacralizează, iar în 168 î.Hr. 
trimite trupele să ucidă și să jefuiască cetățile și târgurile. Cei vii sunt lu-
ați robi și vânduți. Numeroase clădiri sunt distruse. Ierusalimul părea că 
devenise o colonie grecească. Ca un apogeu, Antioh decretează abolirea 
cultului ebraic; încetarea observării Sabatului ca zi sfântă; interzicerea 
circumciziunii; arderea sulurilor sfinte. Apoi jertfește pe altarul sfânt un 
porc în cinstea lui Baal-Zeus. 

Pângăririle sale n-au făcut decât să redeștepte atașamentul iudeilor față 
de credința străbună. Aceasta a dus la izbucnirea revoltei populare sub 
conducerea familiei preoțești a Macabeilor. Fenomenul a cuprins masele. 
Multiplele acțiuni militare ale lui Antioh au fost zadarnice. În perioada 
166–165 î.Hr., armatele puternice a trei generali au fost spulberate de 
iudei. Un an mai târziu, înainte de a mai întreprinde ceva, Antioh moare 
la Tabae, în Persia, în lupta contra parților. Eliberați de prezența grecilor, 
iudeii restaurează Templul și serviciul preoțesc. Închinarea adevărată este 
păstrată!

Episodul 7. Roma și persecuția creștinilor
Deși victorioși împotriva lui Antioh Epifanul, iudeii n-au rezistat influenței 
elenizatoare. Aristocrația ebraică a fost prima care a adoptat cultura greacă, 
implicit și doctrine din mitologia lor: misterele; nemurirea sufletului... Clasa 
preoțească a importat filosofia greacă în teologia biblică. Rezultatul a fost o jal-
nică hibridizare. O minoritate, nu mai mulți de 3-4 mii de iudei, au constituit 
partidul antielenist. Erau fariseii care, deși reverenți față de Tora, ridicaseră 
tradițiile mai presus de revelație. În 63 î.Hr., romanii au transformat Iudeea în 
provincie romană. Nici preoții complezenți romanilor și nici fariseii împotri-
vitori nu mai constituiau păstrătorii adevărului divin. Cultul lui Dumnezeu se 
afla în cea mai critică situație. Când Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, a venit 
între ei, a fost respins și de unii, și de alții, în ciuda dovezilor copleșitoare ale 
divinității Sale. După trei ani și jumătate de eforturi, Isus a trebuit să declare 
cu amărăciune: „Iată că vi se lasă casa pustie” (Matei 23:38). „... Stăpânul viei 
[...] va veni, va nimici pe vierii aceia, şi via o va da altora” (Marcu 12:9). 
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Prin respingerea lui Hristos și a jertfei Lui, iudeii și-au semnat propria lepă-
dare. În locul lor, Dumnezeu avea să cheme oameni „din orice neam, din orice 
seminție, din orice norod și de orice limbă” (Apocalipsa 7:9). Urmașii lui Hris-
tos, creștinii, devin continuatorii poporului ales, un „Israel spiritual” (Romani 
2:8-9; Galateni 3:28;  Coloseni 3:11). 

Spre deosebire de iudeii exclusiviști, creștinii erau ofensivi în a-și mărtu-
risi credința. Noua religie era atât de deosebită de tradițiile populare și 
misterele păgâne, încât a devenit curând o piatră de poticnire. Pretenția 
unicității Dumnezeului lor deranja cumplit spiritul de toleranță al roma-
nilor relativiști. Acest fapt i-a adus în vizorul urii și al prigoanei. Persecu-
ția creștinilor s-a ascuțit mai cu seamă din cauza pretenției cezarului de a 
primi închinare universală, ca zeu.

Prigoana debutează cu împăratul Claudiu (41–54 d.Hr.) care expluzează 
creștinii în anul 52 d.Hr. din „cetatea eternă”, pe motivul că „produc în 
mod continuu tulburări la instigările lui Chrestus (Christus)”, după cum 
scria istoricul Suteoniu. 

Succesorul lui Claudiu, pe nume Nero, a ajuns împărat la 17 ani. Pentru a 
scăpa de furia noroadelor stârnită de incendierea Romei (64 d.Hr.), Nero 
dă vina pe creștini. Religia lor străină de spiritul greco-roman era deja con-
siderată o superstitio. „Prin acceptarea credinței în Evanghelie, creștinii in-
trau sub incidența presupusei vini a unei ofense nenaturale și impardonabi-
le”, scria istoricul Edward Gibbon4. „Ei dizolvau legăturile sacre ale tradiției, 
violau instituțiile religioase ale țării lor și disprețuiau tot ceea ce părinții lor 
socotiseră a fi adevărat sau vrednic de închinare.” Nero i-a adunat în circuri 
și grădini, unde i-a dat la fiare și i-a ars pe rug ca torțe vii. 

Prigoana anticreștină capătă un caracter mai perseverent odată cu suirea 
la tron a lui Domițian (81–96 d.Hr.), pe care Pliniu cel Tânăr îl descrie 
drept „fiara din iad care șade în vizuină și linge sânge”. Domițian este pri-
mul care și-a arogat prerogativul de Dominus Deus. Faptul acesta a accen-
tuat refuzul creștinilor de a i se închina. Nemilos, împăratul îi execută 
și exilează pe toți capii. Până și vărul său, Clemens Flavius, și soția lui,  
convertiți la creștinism, plătesc cu viața. 

4. Edward Gibbon, Istoria declinului și căderii Imperiului Roman, vol. IV, cap. 16, p. 183.
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Împăratul Traian (97–117), suspicios fiind pentru securitatea imperiu-
lui, este primul care îi persecută fără a-i mai confunda cu iudeii. 

Împăratul filosof Marc Aureliu (161–180) este conștient de forța revolu-
ționară a creștinismului, de care însă se teme. Faptul că nu aduceau tămâ-
ie zeilor conta drept o „gravă imoralitate”. În diferite regiuni ale imperiu-
lui au izbucnit pogromuri. Se apreciază că în timpul lui, sângele creștin a 
curs mai mult ca înainte. 

Septimiu Sever (193–211) care la început a fost favorabil creștinilor – 
până acolo că a încredințat creșterea fiului său, Caracalla, unei bone creș-
tine – emite în 202 un decret care interzice convertirea la creștinism. 
Africa de Nord și Egiptul sunt special afectate de prigoană. 

Pe vremea lui Decius (249–251) se consemnează extinderea prigoanei 
în întregul imperiu, cerându-le creștinilor să aleagă între a aduce jertfe 
zeilor sau moartea. 

Întrucât în timpul lui Valerian (253–260) imperiul era zguduit de in-
vazia barbarilor, împăratul a încercat să distragă atenția populației prin 
blamarea creștinilor. Împotriva slujitorilor bisericii se decretează osânda 
morții. 

Istoria prezintă persecuțiile într-un ritm ascendent și amplificat, culmi-
nând cu marea persecuție a lui Dioclețian (284–305). Cu toate că soția 
împăratului, Prisca, era creștină, Domițian reînvie pogromul din dorința 
de a trezi simțăminte patriotice în popor în fața năvălirilor barbarilor. El 
voia extincția totală a creștinismului. Dioclețian dispune distrugerea tu-
turor lăcașurilor de cult, arderea cărților creștine și interzicerea închinării 
în public sau privat. Persecuția lui a fost cea mai lungă și generalizată, 
durând din 303 până în 313, când noul împărat Constantin decretează 
Edictul de toleranță de la Milan. 

Per total, istoricii socotesc că numărul martirilor prigoanei romane (între 
anii 52 și 313 d.Hr.) a fost între 20 000 și 100 000. 
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Evaluând rezultatele, persecuția nu și-a atins scopul. N-a reușit să-i ni-
micească pe urmașii lui Hristos și, odată cu ei, închinărea adevărată. În-
trucât „prigoana ascute simțământul religios”5, inteligența sclipitoare a 
îngerului căzut va căuta altă strategie, mai subtilă.

Care este această grozavă strategie a lui antihrist? Studiul următor o va 
prezenta pe baza propriilor sale declarații. 

5. Lenin, Collected Works, 1973, vol. 15, pp. 402–413.
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„Antihristul  
printre noi”

7

Civilizația omenirii consemnează un progres, de la societate tribală, pri-
mitivă, la cea modernă, tehnologică. Odată cu schimbările de decor și 
mentalitate ale generațiilor de fii ai lui Adam, este de la sine înțeles că 
antihristul și-a adaptat și el strategiile. Până la venirea lui Isus Hristos, 
Diavolul a urmărit consecvent distrugerea poporului lui Dumnezeu, așa 
cum a fost relatat în capitolul anterior.

Sosirea Fiului lui Dumne-
zeu în teritoriul său a pro-
dus o dramatică răsturnare 
de echilibru. În replierea lui, 
antihristul a fost nevoit să-și 
redefinească strategia și ar-
senalul, făcându-le mult mai 
subtile și eficace.

Un altfel de „anti-”?
Până la venirea lui Hristos, Diavolul a jucat rolul de antihrist, în care par-
ticula „anti” îl desemna ca oponent frontal și fățiș al lui Hristos. După 
consolidarea bisericii însă, eforturile sale aveau să ia o direcție total opu-
să. Inteligent cum e, maestrul diversiunilor și-a deghizat activitatea, acți-
onând din umbră: 

Evoluția armelor de luptă

La început: măciuca, sulița și arcul, praștia, 
lancea și sabia. Apoi catapultul (400 î.Hr.), 
armele de foc (sec. XIII d.Hr.), obuzul 
(1376), submarinul de luptă (1800),  di-
namita (1866), tancul și avionul de luptă 
(1914), bomba nucleară (1942), arma cu 
laser (2002)...
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• Matei 24:4,5 „...Vor veni mulţi__________________ şi vor 
zice: «_______________________!» Şi vor înşela pe mulţi.”

Noua lui strategie, cea a înșe-
lării, se numește „impostura”. 
Este exact ceea ce descoperă, în 
mod neașteptat, chiar particula 
greacă anti. Dacă în limbajul 
curent ea înseamnă „împotriva”, 
„contra”, semnificația mai puțin 
cunoscută este aceea de „locți-
itor”, de „vice”. Este suficient să 
consulți un dicționar grecesc și 
vei găsi nenumărate exemple.  

Lucrarea sa nouă ca „antihrist”, 
unul care se dă drept Hristos, 
este nespus de înșelătoare, pen-
tru că este deghizată. Apostolul 
Ioan, confruntat deja cu ten-
dințele de falsificare a doctrinei 
curate, scria la sfârșitul secolului I: 

• 1 Ioan 4:3 „... _______________ lui antihrist [...] chiar este în 
lume ___________________.”  

Determinat să sugrume creștinismul în fașă, șarpele își arătase colții: în 
primele trei secole au înflorit cele mai virulente erezii antitrinitariene și 
antihristologice. Școlile fals-creștine, numite „gnostice”, luaseră avânt. Ele 
fermentau peste tot, din nordul Africii și până în zona Caspică, și din 
Persia până în Italia. Gnosticismul lovea puternic în reperele doctrinei 
și, în mod dramatic, a reușit să hibridizeze creștinismul, împănându-l cu 
idei și tradiții păgâne.

Până în secolul al IV-lea s-a manifestat doar duhul lui antihrist (1 Ioan 
4:3). Odată însă cu ridicarea creștinismului la rangul de religie agreată 

Antibasileus     = vice-rege

Antidictator    = vice-dictator

Antikerux       = vice-crainic

Antistrategos   = vice-general

Antineopoios   = locțiitor

Antileptor        =  pro-tector  

Antipresbeutes = înlocuitor

Antispodion    = substitut

Antimimesis    = imitație

Antigramma   = copie

Antistadios      = egal în greutate cu

Antileon          = asemenea unui leu

Antipais          = asemenea unui copil

Antitheos         = egal cu Dumnezeu

Antichristos     = egal cu Hristos
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de cezar, Diavolul a pus în joc o nouă și teribilă strategie. Anume, să-l  
personifice vizibil pe antihrist, în haină umană. Prin el, să construiască în 
jurul acestuia un „contra-sistem creștin” și o „contra-biserică”. 

• Marcu 13:22 „Căci se vor scula _____________ mincinoşi 
[...] ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe _______________.”

Prima „cheie”
Esența strategiei lui antihrist este concentrată în profeția apostolului Pa-
vel din 2 Tesaloniceni 2:3-9:

„Țarul bombelor”

Dintre toate armele de distrugere inventate de om, bomba cu hidrogen este cea 
mai distrugătoare. Ca să intimideze Occidentul, Hrușciov a dispus producerea 
unei bombe gigant, pe care au numit-o „Țarul bombelor”. Cântărea 27 de tone, 
avea 8 metri lungime și 2 metri diametrul. Bomba a fost lansată la 30 octombrie 
1961, din fericire într-o zi înnorată. Testul a fost efectuat în arhipelagul Novaia 
Zemlia. „Țarul” a fost lansat de la înălțimea de cca 11 000 m cu o parașută mare, 
ca să le dea timp suficient avioanelor să se depărteze la 45 km. Bombardierul și 
avionul de observație au fost vopsite într-un alb special, pentru a fi protejate de 
efectul termic. 

Când bomba a explodat, la 4 km deasupra solului, s-a format o minge de foc cu 
diametrul de 8 km. Dacă ar fi fost o zi senină, ar fi produs o temperatură de două 
ori mai mare decât cea de pe suprafața soarelui și ar fi redus betonul și fierul la 
starea de cenușă. Când unda de șoc a atins avionul, acesta s-a prăbușit într-un gol 
de jumătate de kilometru până a reușit să se redreseze. Vopseaua de pe avioane 
a fost arsă.

Ciuperca atomică s-a înălțat până în mezosferă (deasupra stratosferei), la 72 km 
de sol (cu 64 km mai sus decât vf. Everest). Toate construcțiile aflate la 55 km 
depărtare au fost distruse. La 100 km depărtare, temperatura putea produce o 
arsură de gradul trei. Unda de șoc a spart toate geamurile la 900 km, chiar și în 
Finlanda și Norvegia. Explozia a fost vizibilă la 1 000 km. 

Bomba avea  puterea a 50 megatone de TNT = de cca 1 600 ori mai mult decât 
energia combinată a celor două bombe Hiroșima-Nagasaki, sau de 10 ori pute-
rea totală a armelor convenționale folosite din WWII. 
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 „(Ziua Domnului) nu va veni înainte [...] de a se descoperi _____ 
_____________ [...] potrivnicul care se ________________ 
de tot ce se numeşte «Dumnezeu» sau de ce este vrednic de 
___________. Aşa că se va aşeza _______________ lui 
Dumnezeu,  dându-se drept ____________________ [...]. Şi 
atunci se va arăta acel ______________________...” 

Pavel enumeră cinci caracteristici specifice:

• Impostorul avea să apară deghizat, ca om religios, spiritual și sfânt. 
• Avea să atace dinăuntru biserica (se va așeza în Templu). 
• Își va aroga titluri și pretenții hulitoare, prin care să uzurpe autorita-

tea lui Dumnezeu (se înalță mai presus...) 
• Va schimba închinarea prin uzurparea slujirii lui Hristos ca Ma-

re-Preot
• Va strica Legea lui Dumnezeu (fără-de-lege..., ne-legiuit...).

Acesta este portetul-robot al lui antihrist. Lucrul cel mai important însă 
este identificarea concretă a impostorului. În această privință nu trebuie 
să existe loc de speculații. Portretul-robot exclude dictatorii ca Nero, Hi-
tler, Stalin... Însuși Isus vine în ajutorul ucenicilor, indicându-le o trimi-
tere de o valoare excepțională:  

• Matei 24:15    „De aceea, când veţi vedea urâciunea pustiirii1, 
despre care a vorbit ______________________, aşezată în 
__________________ – cine ____________ să înţeleagă!”

A doua „cheie”
La care „Daniel” se referea Isus? Spre ce document ne trimite Isus ca să 
citim și să înțelegem?

Este vorba de autorul celei de-a 54-a cărți din Biblie, o carte profetică. În 
capitolele 2, 7, 8 și 9, Daniel descoperă evenimentele finale și pe antihrist. 

1.  „bdelugma tes eremoseos” = monstruozitatea/mișelia devastării
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Capitolul 7 prezintă succesiunea imperiilor antice, descrise deja în capi-
tolul 2: 

• „Babilon” – „Medo-Persia” – „Grecia” – și „Roma” (Daniel 7: 4-8). 

Forma în care sunt prezentate este cea a unor „fiare” (Daniel 7:17). Su-
biectul principal al capitolului 7 îl constituie cea de-a patra „fiară”, Roma. 

• Daniel 7:7,8 „...A patra fiară [...] avea zece coarne.2  Un alt _____ 
_________ a ieşit din mijlocul lor, şi dinaintea acestui corn au 
fost smulse trei din cele dintâi coarne. Şi cornul acesta avea nişte 
ochi ca ochii de om şi o gură care vorbea ______________...”

Nedumerit, Daniel cere lămuriri, iar îngerul îi răspunde:

• Daniel 7:23,24 „... Fiara a patra este o a patra împărăţie care va 
fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte [...] Cele zece 
coarne înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece îm-
păraţi. Iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de îna-
intaşii lui şi va doborî trei împăraţi.”

În anticipație cu multe secole, Dumnezeu descoperă istoria Imperiului 
Roman. Odată cu năvălirea barbarilor, el va fi divizat între cele zece tri-
buri germanice: herulii, vandalii, ostrogoții, vizigoții, francii, suevii, ale-
manii, anglo-saxonii, longobarzii, burgunzii. Din ruinele fostului Impe-
riu Roman se va ridica „un corn mic”, o altă putere deosebită de toate 
celelalte, despre care îngerul declară: 

• Daniel 7:25 „El va rosti ________________ împotriva Celui 
Preaînalt, va ___________________ Celui Preaînalt şi se va 
încumeta să ___________ vremurile şi _________; şi sfinţii 
vor fi daţi în mâinile lui timp de ___ vreme, ________ vremuri 
şi __________________ de vreme.”

Cât de importantă este referința pe care a făcut-o Isus cu privire la de-
scrierea profetului Daniel reiese din faptul că Isus, în Apocalipsa, repetă 
în detaliu viziunea aceasta:

2.  Vezi similitudinea cu cele zece degete ale statuii din cap. 2.
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• Apocalipsa 13:1-7 „... Am văzut ridicându-se din mare o fiară 
cu ___________________ şi şapte capete [...], pe capete avea 
nume de hulă. I s-a dat o gură care rostea ________________ 
_______. Şi i s-a dat putere să lucreze __________________.  
Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească ____________ 
împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, __________ 
şi pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă ________________ 
şi să-i biruiască...”

Din compararea pasajelor, reiese limpede că este aceeași putere politică 
bizară. Atât Daniel, cât și Ioan, în Apocalipsa, adaugă în plus câteva ca-
racteristici, aducând elemente semnificative: 

Pentru aflarea identității lui antihrist, este destul să întrebăm istoria târ-
zie a Imperiului Roman de Apus. 

Daniel 7 Apocalipsa 13

v. 3   „din mare” v. 1  „din mare”

v. 7   „zece coarne” v. 1  „zece coarne” 

v. 8  „o gură care vorbea cu trufie” v. 5  „o gură care rostea vorbe mari”

v. 25 „vorbe de hulă” v. 5-6 „rostea hule”

v. 25 „împotriva Celui Preaînalt” v. 6 „împotriva lui Dumnezeu”

v. 21 „război cu sfinții și i-a biruit” v. 7 „război cu sfinții și-i biruie”

v. 25 „timp de o vreme (an), două vremi 
(ani) și jumătate de vreme (an)” 

v. 5 „42 de luni” (Vezi similitudinea cu 
cele zece degete ale statuii din cap. 2)

v. 7  „deosebită de celelalte fiare” –

v. 24 „va doborî trei împărați (coarne)” –

v. 25 „se va încumeta să schimbe vremu-
rile și Legea” –

– v. 2 „i s-a dat o stăpânire mare”

– v. 3 „unul din capete – rană de moarte”

– v. 3 „rana de moarte – vindecată”

– v. 6 „să-I hulească cortul și pe cei ce lo-
cuiesc în cer”
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Trei „coarne” smulse
Cornul 1

Odoacru a condus în 476 revolta herulilor împotriva ultimului cezar, Romu-
lus Augustulus, și devine primul barbar încoronat ca „rege al Italiei” (476–493). 
Atât înscăunarea lui, cât și trimiterea la Constantinopol a insignelor Imperiului 
Roman de Apus de către senat marchează sfârșitul Imperiului Roman de Apus. 
Odoacru era arian, în opoziție cu creștinismul trinitarian profesat de episcopul 
Romei. Acționând ca stăpân absolut, Odoacru își anexează Dalmația, în 482. 

Odată cu întărirea poziției acestuia, împăratul Zeno din Constantinopol s-a 
simțit amenințat. În consecință, îi promite lui Teodoric, ostrogotul, toată Italia, 
cu condiția să-l elimine pe Odoacru. Teodoric trece Alpii și, într-o serie de bă-
tălii, îl învinge pe Odoacru care se refugiază la Ravenna. Teodoric îl ademenește 
la o masă de împăcare unde, la 5 martie 493, îl ucide cu propria mână. Herulii 
dispar de pe turnanta istoriei.

Cornul 2

Între timp, vandalii, sub Genseric, s-au stabilit în 439 în Africa de Nord și insulele 
Mediteranei, inclusiv Sicilia. Speriat de raidurile și succesele lor militare, același 
împărat Zeno încheie o „pace eternă” cu vandalii. În 455, la apelul reginei Eudoxia 
cu ocazia uciderii împăratului Valentinian III, Genseric intră în Roma ca răzbu-
nător. Se spune că papa Leon I i-a ieșit înainte și l-a rugat să se mulțumească doar 
cu jaful, fără să ucidă sau să dea foc Romei. Vreme de două săptămâni, vandalii 
iconoclaști au jefuit mai ales bisericile pline de statui și icoane scumpe. 

Fiind arieni militanți, vandalii au persecutat în mai multe rânduri pe crești-
nii trinitarieni din Africa. În 532, împăratul Iustinian s-a hotărât să-i elimine. 
Problema era că oștile sale erau obosite de luptele cu parții și se temeau de o 
confruntare cu vandalii. Având însă suportul larg al bisericii imperiale (!), Ius-
tinian îl trimite, în iunie 533, pe generalul Belizarie. Cu numai 10 000 de sol-
dați și 5 000 cavaleriști, acesta îi învinge neașteptat pe vandalii net superiori în 
două bătălii succesive – victorie considerată chiar de romani drept un paradox. 
În primăvara lui 534, Belizarie se întoarce încărcat de glorie, aducând pe regele 
Gelimer și tezaurul vandal obținut prin jaful Romei. Prin victoria lui Belizarie, 
se sfârșește dominația ariană în Africa de Nord, iar vandalii se pierd în istorie.
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„I s-a dat stăpânire mare”3

Cu Italia eliberată de pretendenți politici, în vacuumul de putere, nu se 
găsea nimeni care să primească rolul de de păstrător și executor al auto-
rității vechilor cezari decât „pontiful din Roma”4. Istoria consemnează: 

3. Citatele ce urmează reprezintă o selecție din documentele publicate în volumul Mâine e o nouă zi, Editura 
Viață și Sănătate, 2015. 

4. Istoricul J. Gamier scrie: „Împăratul Grațian i-a propus papei Damasus (366–384) titlul și oficiul de 
Pontifex Maximus, (Marele constructor al podului înre cer și pământ) titlul marelui-preot păgân. Damasus 
a acceptat oficiul și, de atunci până astăzi, titlul a fost purtat de toți papii Romei. Atât toate onorurile și 
puterile atașate de titlu, cât și stăpânirea asupra lumii civilizate pe care le deținea pontiful păgân din Roma 
au trecut asupra Romei papale. Aceasta, timp de secole, și-a impus voința asupra regilor și a ținut națiunile 
în robie.” ( J. Gamier, The True Christ and the False Christ, vol. II, 1909)

Cornul 3

Ostrogoții au sosit în Italia în 492, dinspre Balcanii de Apus, la cererea împă-
ratului Zeno, cu scopul de a-i elimina pe herulii lui Odoacru. Pe Teodoric cel 
Mare, liderul lor, Zeno l-a numit în rolul de comandant suprem în Italia. Teodo-
ric, deși arian, a avut înțelepciunea să păstreze bune relații cu Constantinopolul, 
fiind tolerant cu creștinii trinitarieni. Lucrurile s-au deteriorat odată cu moartea 
sa, în 526. Conflictele dintre pretendenți i-au oferit motive împăratului Iustinian 
să intervină în afacerile lor. 

În 535, în mare secret, generalul Belizarie a fost trimis cu doar 7 500 de oameni 
împotriva Italiei dominată de ostrogoți. În decembrie 536, romanii capturează 
Roma. Ostrogotul Vitiges adună o imensă armată și împresoară cetatea, ținân-
du-l pe Belizarie captiv în cetate pentru un an întreg (537–538). Ca să slăbească 
rezistența romană, ostrogoții distrug apeductele care alimentau Roma. Dar, din 
pricina apelor băltind în jurul taberei, a izbucnit molima între ostrogoți. În acest 
timp, de teama de a nu fi trădat de papa Silveriu, despre care se spunea că ducea 
tratative cu arienii, Belizarie îl depune pe papă și-l instalează pe scaunul pontifi-
cal cu de la el putere pe Vigilius – act de referință în istoria cezaro-papismului. 

În timp ce romanii primeau ranforsări de trupe și alimente, starea ostrogoților 
devenea tot mai precară. La vestea că un corp de armată roman se apropie de 
Ravenna, capitala lor, Vitiges ridică asediul în grabă, ca să-și apere cetatea. În 
consecință, Roma și apărătorii ei au fost salvați.

Războiul împotriva ostrogoților, conduși de Totila, a continuat, la început favo-
rizându-i pe barbari, în cele din urmă, pe romani. În 553 d.Hr., romanii elimină 
ultimele poziții de rezistență. Așa a dispărut și regatul ostrogot.
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„Elementele pe care romanii și barbarii le-au lăsat în urma lor au ajuns 
sub protecția episcopului Romei, care a devenit personalitatea-cheie după 
dispariția împăratului. În acest fel, Biserica Romană s-a așezat în mod 
discret în locul Imperiului mondial Roman, a cărui continuatoare este 
ea de fapt.” (Adolf Harnack, What is Christianity?, 1901, pp. 269–270)

„Printr-o decizie specială a Providenței divine, la căderea Imperiului Ro-
man și divizarea ei în regate separate, pontiful roman a dobândit putere 
civilă [...] atât de necesară pentru exercitarea puterii spirituale, a autori-
tății și jurisdicției sale asupra întregei lumi.” (Pius IX, papă între 1846 și 
1878, citat de Benedictine Monks of Solesmes, în Papal Teachings: The 
Church, 1980, par. 225)

„Puternica Biserică Catolică este doar cu puțin mai mult decât un Impe-
riu Roman botezat.” (Alexander Clarence Flick, The Rise of the Medieval 
Church, 1909, pp. 148–149)

„Diferită de toate celelalte împărății”
Este o premieră absolută în istoria creștinismului ca o biserică să fie în 
același timp și stat, exercitând putere politică. Acest fapt îl deosebește 
total pe „cornul cel mic” de toate celelalte imperii care au aspirat la tro-
nul lumii. 

„Papalitatea și-a asumat un rol proeminent mult mai vizibil. [...] Pe lângă 
faptul că este capul Bisericii Catolice, papa este în același timp suveranul 
unui stat, Vaticanul. Aceasta înseamnă că papa are atât îndatoriri politice, 
cât și religioase. Papa se întâlnește cu șefi de state și întreține relații di-
plomatice cu mai mult de 100 de națiuni…” (Stephanie Pappas, articolul 
„Totuși, ce treburi are papa?”, în Live Science, 13 martie 2013)

„Vaticanul este mai mult decât o comunitate spirituală vastă. [...] Este un 
secretariat coordonator pentru o birocrație multinațională întinsă. [...] 
Vaticanul joacă un rol important în politica internațională. [...] Papa este 
un conducător pământesc, capul unui guvern ai cărui oficiali sunt răspân-
diți aproape în fiecare țară de pe glob. Vaticanul menține relații diploma-
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tice cu peste 50 de națiuni și încă mult mai multe relații informale [...] 
Mare este rolul papei în [...] modelarea lumii moderne.” (Eugene Rostow, 
subsecretar de stat, SUA; în L’Osservatore Romano, 30 mai 1968)

„Vorbe mari”
„Ce putere sau potentat în toată lumea se poate compara cu papa, care are 
autoritate să lege și să dezlege atât în cer, cât și pe pământ; care are putere 
atât în lucrurile veșnice, cât și în cele vremelnice, în fața căruia împărați 
și regi sunt inferiori? Căci grumazul regilor și prinților se pleacă sub ge-
nunchii papei și sunt fericiți să-i sărute mâna”. (Papa Nicolae I, dist. 22, 
cap. Omnes, Glossa)

„Prin propria-i pretenție, Biserica Romano-Catolică este o biserică to-
talitaristă, așteptând să cucerească lumea pe baza principiului că ea este 
singurul agent divin al salvării, organul exclusiv al harului divin și canalul 
exclusiv al Duhului Sfânt.” (George La Piana și John Swomley, Catholic 
Power vs. American Freedom, 2002)

„Cuvinte de hulă... împotriva lui Dumnezeu”
În context biblic: 

• Ioan 10:33 „... Aruncăm cu pietre în Tine [...] pentru hulă: pen-
tru că Tu, care eşti un om, __________________________.”

• Luca 5:21 „... Acesta rostește hule: Cine poate _____________  
_________ decât singur Dumnezeu?” ,

„hula” însemna uzurparea autorității divine, respectiv pretenția de a fi 
asemenea lui Dumnezeu și de a acționa ca El, iertând păcate. Documente 
catolice, medievale și recente consemnează:

„Papa nu este doar reprezentantul lui Isus Hristos, ci este Însuși Isus 
Hristos, ascuns sub vălul cărnii.” (The Catholic National, iulie 1895) 
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„Preotul are puterea cheilor, puterea de a mântui păcătoşii din iad. [...] El 
este un Dumnezeu viu şi pământesc, îmbrăcat cu perfecţiunea şi atribu-
tele lui Dumnezeu... ( John Eudes,1660, Preotul, demnitatea şi îndatoririle 
lui, 1947)

„Eu sunt Sfântul Părinte, Vicarul lui Hristos, ceea ce înseamnă că eu sunt 
Dumnezeu pe pământ.” (Papa Pius XI, în The Bulwark, octombrie 1922, 
p. 104)

„Dumnezeu Însuși și papa constituie un singur consistoriu, pentru că 
papa este în stare să facă aproape tot ce face și Dumnezeu, fără greșeală.” 
(Cardinalul Hostiensis, Quanto de translat, 1270)

„Dumnezeu împlinește ceea ce papa hotărăște. De aceea, ce poate să fie 
papa decât Dumnezeu...” (Papa Nicolae I, Dist., 96.; Decretalia de Trans-
late., Episcop. Cap. Martlut.)

„Preotul este un Mântuitor şi un alt Hristos, luând locul Stăpânului său 
pe pământ. ( John Eudes, Preotul, demnitatea şi îndatoririle lui, 1947)

„Hulește Cortul (Sanctuarul ceresc) și pe cei ce 
locuiesc în cer”
Apostolul Pavel a definit doctrina preoției nou-testamentale:

• Evrei 8:1,2 „... Avem ______ Mare-Preot care S-a aşezat la 
dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor [...] 
al adevăratului cort” 

• 1 Timotei 2:5 „Este un ____________________________ 
între Dumnezeu și om: Omul Isus Hristos”.

În opoziție cu afirmația clară a Scripturii, „cornul cel mic” pretinde:   

„Preoţii sunt, într-un anumit sens, chiar deasupra lui Dumnezeu, prin 
faptul că El trebuie să fie oricând şi oriunde la dispoziţia noastră. [...] 
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La porunca preoților, Hristos trebuie să coboare din cer pentru sfinţirea 
misei...” ( John Eudes, Preotul, demnitatea şi îndatoririle lui, 1947)

„Dumnezeu Însuşi este obligat să Se supună judecăţilor preoţilor, fie ier-
tând, fie refuzând să ierte, după cum preoţii acordă sau refuză iertarea.” 
( John Eudes, Preotul, demnitatea şi îndatoririle lui, 1947)

„Atât de mare este puterea preotului, încât însăși sentințele Cerului sunt 
supuse deciziilor sale.” (Michael Mueller, The Catholic Priest, 2013)

„Schimbă vremile și legea”
„Papa are putere să schimbe timpurile, să abroge legile și să dispense-
ze toate lucrurile, chiar și preceptele lui Hristos.” (Papa Nicolae I, Dist., 
96.; Decretalia de Translate., Episcop. Cap. Martlut.)

„Noi, în acord cu plinătatea puterii noastre, putem dispune de lege și 
putem dispune mai presus de lege.” (Decretales Domini Gregori IX, titlul 
7, cap. 3; în Corpus Juris canonice, 1881)

„Papa are puterea să schimbe vremile și să abroge legi… Papa are autori-
tatea pe care a și exercitat-o, de a anula porunca lui Hristos… (Ferraris, 
Ecclesiastical Dictionary, Prompta Bibliotheca, vol. 6, art. Papa II) 

„Perceptele legii din Scriptură, date de Domnul Însuşi, încetează în faţa 
autorităţii papei.” (Conciliul de la Trent, 1545–1563)

 „Voința papei ține locul rațiunii. El poate da dispensă de lege; și să 
facă din ce e nedrept – drept, corectând și schimbând legile.” (Papa 
Nicholae I, Decret Gratiani, Partea I, în Labb IX Dist.: 96 Can. 7, 
Satis Evidentur)

„Artic. XI: Noi mărturisim că papa are putere să schimbe Scriptura, să 
adauge la ea și să scoată din ea, conform voinței sale.” (Roman Catholic 
confessions for Protestants Oath, în Congressional Record of the USA, Bill 
1523, 1913)
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„Război cu sfinții și să-i biruiască”  
„Un număr aproape infinit au fost fie arşi pe rug, fie uciși de Biserica 
Catolică...” (Cardinalul Bellarmine, 1542- 1611, în Disputationes de Con-
tro-versiis Christianae Fidei Adversus Hujus Temporis Haereticos, vol. 2, 
Lib. III, cap. XXII)

 „Când este confruntată cu erezia, Biserica Catolică nu trebuie să se limi-
teze la înduplecare, ci trebuie să recurgă la forță, la pedeapsă corporală și 
tortură.”  (H.M.A. Baudrillart, Biserica Catolică, Renașterea și Protestan-
tismul, 1900, pp. 182–183) 

„Un eretic merită chinurile focului... Conform Evangheliei, canoanelor, 
legii civile și tradiției, ereticii trebuie să fie arși.” (Anonymus, The Ame-
rican Text-Book of Popery: Being an Authentic Compend of the Bulls, 
Canons and Decretals of the Roman Hierarchy, citat în „Directory for the 
Inquisitors”, 1844, p. 164)

„Patru milioane de catari au fost uciși.” (Rainerius Sacconi, Summa de 
Catharis et Pauperibus de Lugduno, 1250)

Persecuția papală, cea mai teribilă și îndelungată oprimare a poporului 
lui Dumnezeu din toate timpurile, ar fi fost devastatoare dacă Dumne-
zeu n-ar fi scurtat timpul.

• Matei 24:21,22 „...Va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost ni-
ciodată de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi 
dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din 
pricina ____________________, zilele acelea vor fi scurtate.”

1 260 de zile sau 42 de luni
În 533 d.Hr., Iustinian decretase supremația episcopului roman drept 
„cap al tuturor episcopilor și adevăratul și eficientul corector al ereticilor.” 
(Codex Justiniani, lib. I tit. 1)
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În 536, diaconul Vigilius se afla la curtea bizantină ca emisar al papei 
Agapetos I, pentru a împiedica intervenția militară a împăratului în 
Italia împotriva ostrogoților. Vigilius a intrat în favorurile împărătesei 
Theodora, cu care a plănuit depunerea papei Silveriu și înscăunarea sa. 
La întoarcere, generalul Belizarie l-a depus pe Silveriu, înlocuindu-l cu 
Vigilius, în 537. Intrarea sa în rol a avut loc însă abia în 538, odată cu 
înfrângerea ostrogoților. Eliberarea Romei în anul 538 a făcut posibilă 
apariţia primei formaţiuni statale din istoria papalităţii.

Prin întronarea lui Vigilius ca papă de către împărat, și nu de Biserică, și 
prin atribuirea de putere politică papei, s-au pus bazele statului papal și 
a cezaro-papismului. La cererea următorului papă, Pelagius I, Iustinian 
emite, în 554, Pragmatica Sancţiune, prin care delegă papei puterea deci-
zională în toată Italia.

După fix 1 260 de ani:

În octombrie 1793, Comitetul Siguranței Publice (organul de guvernă-
mânt al Revoluției Franceze) a interzis cultul catolic prin decret. Revo-
luționarii au înlăturat simbolurile creștine, au smuls crucile, au dat jos 
clopotele și au schimbat până și „săptămâna biblică” cu „decada”. În 23 no-
iembrie 1793, bisericile au fost închise și transformate în magazii. Papali-
tatea primea rana de moarte prin demolarea sistemului catolic în Franța, 
„fiica cea mare a Bisericii Catolice”.

La 15 februarie 1798, trupele lui au intrat în Roma și au ocupat castelul 
San Angelo. Generalul Berthier a proclamat Republica Romană. Papa 
a fost luat prizonier. Decretul consemna: „Orice autoritate temporară a 
papei este suprimată și papa nu va mai exercita nicio funcție.”

„Statul Papal a fost astfel desfiinţat. N-a mai rămas niciun vestigiu din 
existența lui. Și dintre toate forțele romano-catolice, niciun deget nu s-a 
mișcat pentru apărarea lui. Cetatea eternă a rămas fără pontif...” (George 
Trevor, Rome: From the Fall of the Western Empire, 1868)

„Jumătate din Europa gândea că, odată cu papa, însăși papalitatea a mu-
rit.” ( Joseph Rickaby,The Modern Papacy, Lecture 24, 1910)
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Impostorul

În anul 1601, la Moscova apărea un călugăraș de vreo 17 ani, pe nume Grigoryi, 
băiat inteligent și manierat. Odată intrat în cercurile aristocratice prin apropierea 
sa de patriarhul Iov al Moscovei, Grigoryi a stârnit vâlvă prin pretenția lui de a fi 
Dimitri, fiul nelegitim ucis în condiții obscure, al răposatului țar, Ivan cel Groaz-
nic. Când zvonurile au ajuns la palat, țarul Boris Godunov a încercat să-l prindă, 
dar Grigoryi a reușit să fugă la nobilii polonezi. Catolici fiind, aceștia erau în-
tr-un conflict perpetuu cu rușii ortodocși. Printre polonezi, Grigoryi nu pierde 

Profeția lui Daniel 7:25 (539 î.Hr.), dublată de cea din Apocalipsa 13:5 
(cca 95 d.Hr.), a prezis cu maximă exactitate perioada de dominație a 
papalității: 1 260 „zile”/ani. 

Prin decret:     perioada   533–1793 = 1 260 ani/42 luni
Prin forță militară:  perioada   538–1798 = 1 260 ani/42 luni

Rana de moarte vindecată 
Instabilitatea politică și dificultățile economice de după Primul Război 
Mondial au fost oportunitatea papalității de a reintra pe scena politică 
a lumii. Pius al XI-lea s-a lansat în relații externe, reușind să încheie 18 
concordate cu diferite state ale Europei. Prezentându-se ca instituție mo-
ral-religioasă și fără agendă politică, Biserica Catolică se oferea ca parte-
ner al statului cu promisiunea să aducă un plus de stabilitate.    

Evenimentul de căpătâi s-a petrecut la 12 februarie 1929, ocazie când 
statul italian încheia cu Vaticanul Tratatul de la Lateran. Prin el, statul 
italian recunoștea Vaticanul drept stat; proprietatea acestuia: 44 ha; pe 
papă, ca rege al lui; armată minusculă de elvețieni; câteva instituții; ca-
tolicismul drept religie de stat; scutire de taxe; plata salariilor preoților 
de către statul italian... Și, în plus, o compensație de 100 de milioane de 
dolari pentru pierderea statelor papale.

La numai un an, în 1930, Joseph Bernhart publica volumul cu titlul Le 
Vatican, trone du monde (Vaticanul, tronul lumii).  
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vremea. Convingându-i pe câțiva boieri de genealogia sa regală, reușește să le 
câștige simpatia. Dar nu era destul. Pentru a accede la tron, avea nevoie de un su-
port mult mai consistent. Ca atare, în 1604, Grigoryi se convertește la catolicism 
și obține susținerea chiar și a nunțiului papal, Caludio Rangoni, încântat de per-
spectiva readucerii slavilor în staulul Romei. Apoi, înconjurat de o mică armată 
de 4 000 de soldați, intră în Rusia. Atât boierii nemulțumiți de politica țarului, 
cât și unele hatmanii de cazaci i s-au alăturat pe drum. Deși zdrobit de oștile 
țarului, moartea neașteptată a țarului a schimbat miraculos sorții lui Grigoryi. 
La aflarea veștii, oștile țariste au trecut de partea impostorului. După o intrare 
triumfală în Moscova, Grigoryi este încoronat, la 27 iunie 1605, ca Dimitri I. 

Pentru a-și consolida puterea, intrusul îi ucide pe urmașii țarului, le acordă ierta-
re marilor boieri exilați de acesta, întărește relațiile cu polonii cu care se înconjoa-
ră la curte, adoptă ținută și obiceiuri occidentale și, mai presus de toate, încheie 
o înțelegere cu papa Paul al V-lea, promițându-i întoarcerea Rusiei la catolicism. 
Politica sa a revoltat boierii și poporul. Îngroziți de perspectivele sumbre, aceștia 
năvălesc la 17 mai 1606, în Kremlin. Falsul Dimitri încearcă să scape sărind pe 
fereastră. În cădere însă își rupe piciorul. Conspiratorii reușesc să pună mâna 
pe el și-l linșează în fața poporului. Ca răzbunare, după ce i-au expus cadavrul 
vederii publice, l-au ars, iar cenușa i-au spulberat-o printr-o lovitură de tun trasă 
în direcția Poloniei.  

Istoria proiectează lumină asupra viitorului. Din perspectiva ofensivei lui 
antihrist, viitorul ne apare tulbure. La sfârșitul acestui studiu, stăruie mai 
ales un gând: Până când va stăpâni cel rău și uneltele sale destinul nostru 
terestru? Cât timp va mai îngădui Dumnezeu scenariul de amăgire, pri-
goană și moarte? Cum ne poate răspunde Isus la frământarea noastră?
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Vești bune despre 
judecată

8

Totuși există o judecată! 

Motivul pentru care mulți 
aleg ateismul sau religiile 
orientale se ascunde sub 
teama de a trebui să dea so-
coteală de faptele lor înain-
tea unui Dumnezeu atotști-
utor. Chiar și cei ignoranți, 
care n-au auzit nimic de 
judecata de apoi, poartă în 
subconștientul lor țepușul vinovăției. Unii speră că, odată cu respingerea 
lui Dumnezeu, vor anula și evenimentul când:  

• Matei 13:49,50 „… La _______________, îngerii vor ieşi, vor 
despărţi pe cei răi _____________________ şi-i vor arunca 
în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Cuvintele lui Isus descoperă patru lucruri fundamentale:

1. Este lucru cert că va fi o judecată.

Dumnezeu – exclus din  
„sfârșitul lumii”

Un sondaj Gallup a evaluat modul în care 
oamenii leagă temerile lor apocaliptice de 
judecățile lui Dumnezeu. Studiul a scos 
la iveală că, deși majoritatea se așteaptă la 
o iminentă catastrofă, doar 23% cred că 
aceasta ar avea de-a face cu judecata lui 
Dumnezeu. (USA Today, Gallup Poll, 29 
septembrie – 1 octombrie, 1998)
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2. Este un lucru bun că judecata finală, a pronunțării și executării 
sentinței, nu are loc acum, ci abia la sfârșitul veacului. Unii în-
treabă: „Nu când moare omul?”

3. Este un lucru și mai bun că, înainte să aibă loc judecata finală, 
categoriile sunt deja definite; cei buni constituie o clasă distinc-
tă, recunoscută ca atare de Dumnezeu. Te întrebi: „Cum pot fi 
unii declarați «buni» înainte de judecată?”

4. Este un lucru surprinzător că îngerii nu-i scot pe cei buni din 
mijlocul lumii rele, ci „pe cei răi din mijlocul celor buni”! Oare la 
ce se referă această ciudată inversare?

Până să aflăm dezlegarea nedumeririlor, este nevoie să clarificăm datele 
judecății.

Cine este Judecătorul?
Imaginea tradițională despre „judecata de apoi” ne face să transpirăm. Ea 
întruchipează un Dumnezeu perfecționist care stă impasibil pe scaunul 
de judecată și împarte sever sentințe după dreptatea Sa absolută. Și, cum 
toți suntem păcătoși, nu avem nicio altă șansă decât să ne pregătim pen-
tru „plânsul și scrâșnirea dinților”. Unii mai speră în intervenția milosti-
vului Isus ca să-i scape de sentința cruntă a Judelui divin. 

Cu totul fals! Căci scrie:  

• Ioan 5:22 „Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata ___
__________________________...”

Și mai scrie:

• Matei 25: 31,32,46 „Când va veni ______________ în slava 
Sa cu toţi sfinţii îngeri, ____________________________ 
al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi 
va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre...”
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Nedumerit, te întrebi: „De ce Fiul, și nu Tatăl?” Cu siguranță, Tatăl are și 
El toată autoritatea și toată atotștiința pentru a face o judecată impecabi-
lă. Dar, din punctul de vedere al celor ce urmează să fie judecați, doar din 
perspectiva acestora, Fiul este singurul abilitat să-i judece, prin faptul că 
și El a fost ca unul din ei: le-a cunoscut încercările și limitele și știe, din 
proprie experiență, unde este hotarul dintre slăbiciune și păcat.

Surpriza de a-L găsi pe Isus cel blând și îndurător în postura judecătorului 
sever descris în textul de mai sus ne obligă să reexaminăm concepția noastră 
despre judecată, de data asta luând ca reper nu tradițiile, ci Sfânta Scriptură.

Care va fi capul de acuzare?
Contrar credinței populare, obiectul judecății de apoi nu-l constituie „pă-
catele” omului. Dumnezeu știe bine că suntem cu totul păcătoși încă din 
născare (Psalmii 51:5). Dacă ar fi fost după păcat, ar fi trebuit de mult să 
fim nimiciți, chiar de la căderea lui Adam în păcat.

Dar, pentru că Dumnezeu îl iubește pe păcătos, El a instituit planul sal-
vării. Isus Hristos, măcar că este responsabil cu „toată judecata”, declară: 

• Ioan 3:17 „Dumnezeu [...] n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să 
__________ lumea, ci ca lumea să fie ____________ prin El.” 

• Luca 9:56 „Căci Fiul omului a venit nu ca să ____________ 
sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.”

Că obiectul judecății de apoi nu este „păcatul”, o arată Evanghelia atunci 
când declară că Hristos, prin jertfa Sa, a ridicat păcatul tuturor: 

• Ioan 1:29 „Iată Mielul lui Dumnezeu care _______________ 
păcatul lumii”

• 1 Ioan 2:2 – „El este jertfa de ispășire pentru păcatele... întregii lumi.”

Odată ce jertfa lui Hristos a rezolvat, în principiu, problema păcatului 
pentru toată lumea, Dumnezeu i-a oferit omului o perioadă de grație, o 
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„a doua șansă”, pentru ca păcătosul să-și exprime noua sa alegere: ori este 
pentru Hristos și viață, ori pentru Diavol, păcat și moarte.

Deuteronomul 30:15-19 – „Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul... Ți-
am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, 
tu şi sămânţa ta...”

O’Hare

Eddie O’Hare era în al treilea cer. Ca avocat isteț în San Louis, Eddie a reușit 
să-și însușească patentul inventatorului celui dintâi „iepure mecanic”, folosit la 
cursele de ogari – un sport la modă în America anilor 1920. Schema aceasta 
l-a făcut bogat. Căsătorit cu Selma, Eddie a avut un băiat și două fete. Banii și 
viața lui de promiscuitate au dus la divorț. Ca urmare, Eddie și-a luat băiatul, pe 
Butch, și s-a mutat la Chicago, unde curând a ajuns avocatul marelui mafiot Al 
Capone. Inteligența și talentul său au reușit să-l scape în câteva rânduri pe Al 
Capone de pușcărie, ceea ce i-a adus faimă și o avere uriașă. 

În timp ce lucrurile mergeau tot mai bine, în sinea lui era tot mai neliniștit. Îl 
frământa soarta băiatului său, Butch. Deși se complăcea în viața destrăbălată, cu 
niciun chip n-ar fi dorit ca fiul să-i calce pe urme. În lipsa mamei divorțate, Eddie 
i-a angajat o bonă creștină. Băiatului îi plăcea credința. Iar Eddie să gândea ce se 
va întâmpla când va afla ce poamă era tatăl său. Își dădea seama că va trebui să 
ia o hotărâre.

Când Butch a împlinit 16 ani, Eddie a schimbat macazul vieții. În taină, s-a dus 
la agentul departamentului de trezorerie și i-a dezvăluit escrocheriile mafiotului. 
Știa la ce risc se expune, dar n-a ezitat. 

În aprilie 1930, Al Capone este arestat, dovedit vinovat și condamnat la 11 ani de 
închisoare. Înainte de a fi dus după gratii, a promis răzbunare!

La 8 noiembrie 1939, pe când Eddie se întorcea de la o întâlnire, limuzina i-a fost 
împroșcată cu o ploaie de gloanțe, ucigându-l pe loc. În buzunarul lui s-au găsit 
un crucifix, un medalion religios și o foaie cu o poezie: „Clipa e singurul timp 
care-ți aparține, / Curând ceasul tău se va opri…”

Fiul său, Butch O’Hare, a urmat Academia Militară și a devenit pilot de luptă. În 
al Doilea Război Mondial s-a distins ca cel mai bun și curajos pilot, fiind distins 
cu cea mai înaltă decorație, Medalia de Onoare a Congresului. În 1943, la 29 de 
ani, a plecat în misiune și nu s-a mai întors. Aeroportul internațional din Chica-
go îi poartă numele: O’Hare.

Orice om are o a doua șansă. Trebuie folosită, chiar dacă uneori costă.
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Chiar astăzi !
Este scris că toți trebuie să ne înfățișăm „înaintea scaunului de judecată al 
lui Hristos” (Romani 14:10). Există însă o deosebire uriașă: 

Prin mărturisirea păcatelor și părăsirea lor, 

• „... Păcatele unor oameni sunt cunoscute şi _____________ 
la judecată, iar ale celorlalți _____________” (1 Timotei 5:24). 

Cum vine asta? 

Iată: pocăința devansează judecata viitoare și o aduce în timpul prezent, 
cât timp suntem încă în viață. Prin credința în Hristos și acceptarea lu-
crării regeneratoare a Duhului Sfânt, omul este iertat și sfințit. Ca atare, 
nu are de ce să mai vină la judecata de apoi.

• Ioan 5:24 „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cu-
vintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi 
__________________, ci a trecut din moarte ___________.”

• Ioan 3:18 „Oricine crede în El ____________________...”

Scapă acum!

În 1993, în cursul unui jaf de proporții, Serghei Magnitsky, din Letonia, a fost 
arestat, judecat și condamnat la șapte ani de închisoare. Către sfârșitul perioadei, 
a fost mutat într-o închisoare de minimă securitate. Mai avea doar zece luni de 
ispășit, când Serghei a decis să evadeze. Greu de găsit în mulțimea din capitala 
Riga, el a stat în casa prietenei sale. Vreme de cinci ani a lucrat ici-colo la negru, 
tot timpul însă cu teama de a fi prins. 

Nemaiputând suporta chinul, la 21 februarie 2005, Serghei s-a prezentat la Pe-
nitenciarul Vecumnieki de unde fugise, rugându-i să-l primească pentru execu-
tarea lunilor rămase din sentință. 

Serghei declara că se simte mult mai bine și liniștit la răcoare decât în condiția de 
evadat. Prezentul lui este rezolvat, iar viitorul îi pare optimist.  (RIGA, Associat-
ed Press, 23 februarie 2005)
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După care etalon?
O mare parte din lumea creștină de azi a ajuns să creadă că Isus, ca să ne 
ușureze „jugul”, a înlocuit Cele Zece Porunci cu numai două: „Să iubeşti 
pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu 
tot cugetul tău.... Iar a doua...: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine în-
suţi” (Matei 22:37-39).

Cei care cred astfel se înșală, pentru că este mult mai cuprinzător „să iu-
bești” decât să te abții de zece mici interdicții. Pe de altă parte, între Legea 
iubirii și Decalog nu există o adversitate, ci, dimpotrivă, o corespondență 
perfectă, după cum subliniază chiar Isus: 

• Matei 22:40 „În aceste două porunci __________________ 
toată Legea şi Prorocii.” 

Practic, iubirea este „sângele” care curge prin toate Cele Zece Porunci. 
Acesta este unicul etalon al judecății. Însuși Isus le-a rostit pe muntele 
Sinai și nu va exista niciun rabat la standardul dreptății divine. 

Este cunoscut însă că oamenii au din start o conștiință morală, iar etalo-
nul conștiinței este relativ, în funcție de cunoștințele dobândite. În ziua de 

Cinstit, dar culpabil

Dennis Lee Curtis a fost arestat în 1992 într-un orășel din statul South Dakota, 
SUA, pentru jaf armat. Nu mică a fost mirarea anchetatorilor când, în portofelul 
lui, au găsit o foaie în care Curtis își notase „Opt angajamente morale” în calitate 
de hoț cinstit. Codul lui moral stipula:

1. Nu voi ucide pe nimeni decât în cazul că sunt nevoit s-o fac.
2. Nu voi fura cecuri, ci doar cash sau bonuri de masă.
3. Nu voi fura pe lumină, ci doar pe timp de noapte.
4. Nu voi purta niciodată măști sau cagule.
5. Nu voi jefui prăvălii mici, ci doar magazine mari.
6. Nu voi pune în pericol viața pietonilor nevinovați în cazul că voi fi urmărit 

cu mașina.
7. Nu voi fura mai mult de șapte luni pe an.
8. Voi avea plăcerea să fur de la bogați și să le dau săracilor.
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apoi, Dumnezeu va judeca lucru-
rile ascunse ale păcătoșilor după 
etalonul Legii Sale, acordat însă 
la limitele conștiinței individuale. 
Întrebarea va fi dacă au respectat-o 
sau nu cu scrupulozitate (Romani 
2:14-16). 

Iar adunarea „probelor” nu se face în maniera ambiguă și dubioasă în care 
o fac oamenii. Căci Dumnezeu, înaintea căruia „totul este gol și descope-
rit” (Evrei 4:12) „va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oame-
nilor” (Romani 2:16).

Motivul primordial al osândei?
Cel care respinge jertfa lui Hristos și lucrarea Duhului Sfânt, acela ră-
mâne cu păcatele pe capul său și va fi somat să dea socoteală în fața Jude-
cătorului. În fond, nu pentru păcatele sale va suferi el osânda – căci ar fi 
putut-o evita prin credință în jertfa lui Hristos –, ci pentru că a respins 
mila lui Dumnezeu și salvarea oferită. 

Acuratețe?

O echipă de savanți britanici au dezvoltat un nou sistem de camere video care 
pot detecta dacă cineva minte. Sistemul computerizat folosește camere video, 
senzori de înaltă rezoluție și un soft cu o serie de algoritmi. Sistemul se bazea-
ză pe faptul că omul își manifestă emoțiile prin semnale corporale ca: mișcarea 
ochilor, dilatarea pupilelor, mușcarea buzelor, încrețirea nasului, respirație agita-
tă, înghițire, clipire din ochi... Cercetătorii și-au exprimat convingerea că siste-
mul, superior de trei până la patru ori față de produsele în uz, va opera cu succes. 

Totuși directorul de producție a trebuit să admită că aparatele sofisticate, cu toa-
te că sunt cele mai performante, tot nu sunt 100% acurate. La teste, s-a dovedit 
că în aproape 40% dintre cazuri sistemul dă rateuri. 

E bine că nu oamenii vor da sentința „în ziua aceea”. (BBC News, 13 septembrie 
2011

La tribunal, Curtis n-a fost judecat 

după standardele proprii, ci după le-

gile statului. La fel se va întâmpla și 

cu majoritatea păcătoșilor „cinstiți” 

după standarde proprii, dar cu lipsă 

în fața Legii lui Dumnezeu. 
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• Ioan 3:18 „... Cine ____________ a şi fost judecat, pentru că 
_____________ în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.”

Necredința se instalează în suflet ca o consecință a alipirii inimii de păcat. 

• Ioan 3:19 „... Judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lu-
mina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumi-
na, pentru că faptele lor ________________.”

Prin atitudinea pe care o luăm astăzi, noi decidem categoria din care ale-
gem să facem parte: buni sau răi. În acest sens a rostit Isus sentința: 

• Ioan 12:31 „_____________ are loc judecata lumii acesteia...”

Pentru ce mori?

La 6 decembrie 1829, doi indivizi, George Wilson și James Porter, au atacat și 
jefuit Poșta din Pennsylvania, rănind în cursul acțiunii un agent. La scurt timp, 
au fost prinși și deferiți justiției. Ambii au fost găsiți vinovați și condamnați la 
moarte prin spânzurătoare. Porter a fost spânzurat la data stabilită, 2 iulie 1830. 
În schimb, prietenii influenți ai lui Wilson au făcut presiuni asupra președintelui 
Andrew Jackson care, pentru a-și mări capitalul politic, a decretat de ziua inde-
pendenței Americii (14 iulie 1830) grațierea condamnatului. 

George Wilson, din motive greu de înțeles, a refuzat cu încăpățânare grațierea. 
Curtea a fost pusă în dilemă: Care are putere juridică mai mare: decretul preșe-
dintelui SUA sau voința unui pârlit de deținut. 

După îndelungi dezbateri, John Marshall, șeful Curții supreme a SUA, a decis: 
„Iertarea nu este consumată fără acceptarea ei. Ea poate fi respinsă de persoana 
căreia i se oferă... Curtea n-are nicio putere de a o aplica cu forța.” 

În consecință, într-o zi ploioasă din octombrie 1830, George Wilson a fost spân-
zurat. Concluzie: Wilson n-a murit pentru păcatele lui, ci pentru faptul că, liber 
și nesilit de nimeni, a refuzat mâna întinsă a milei.

Neștiutul

Autorul Craig Larson relatează o întâmplare petrecută în incinta unei bănci. Bill, 
șeful de departament, un bărbat de 50 de ani, manifesta o atitudine jovială și 
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Ratarea ocaziei de aur nu 
mai lasă loc de întoarcere, 
căci  „... oamenilor le este 
rânduit să moară o sin-
gură dată, iar după aceea 
vine judecata” (Evrei 9:27).

Faptul că „îngerii vor des-
părți pe cei răi din mijlo-
cul celor buni” (Matei 13: 
49) descoperă încă o dată 
bunătatea lui Dumnezeu 
față de cei răi. Este planul 
Providenței ca biserica 
Sa, în loc să fie un „club al 
sfinților”, să fie locul de în-
tâlnire al celor două cate-
gorii. Prezența și influența 
neprihănirii celor buni 
constituie ultima șansă de 
aur pentru cei răzvrătiți 
pentru a decide în favoa-
rea salvării. Nu mai este 
o enigmă de ce „năvodul 
Evangheliei prinde tot fe-
lul de pești... și buni, și răi” 
(Matei 13:47).

Cum se desfășoară judecata?
• Ioan 5:28,29 „... Vine ceasul când toţi cei din morminte vor 

auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele 
vor ______________________________; iar cei ce au făcut 
răul vor _____________________________________. 

lejeră față de angajații tineri. Stătea cu ei la 
taclale în pauze lungi, glumea și se distra pe 
seama oricui din afara cercului lor, în special 
pe seama unei noi angajate de vreo 35 de ani, 
pe nume Brenda. Ori de câte ori ea încerca 
să abordeze un subiect de serviciu, șeful o 
ironiza, iar ceilalți din gașcă îl acompaniau cu 
râsete și vorbe cu dublu înțeles. Era o modali-
tate de a-i transmite doamnei că era un intrus 
în cercul lor de cheflii. 

După fix patru săptămâni de la sosirea ei, în-
tr-o dimineață de luni, tinerii au trăit un șoc 
de coșmar: șeful lor fusese demis, iar în locul 
lui fusese numită chiar... Brenda. Ce penibil! 
Ceea ce nu știuseră băieții era că directorul 
băncii, nemulțumit de eficiența departamen-
tului, o angajase pe Brenda direct în funcția 
de șef de departament, păstrându-i însă iden-
titatea ascunsă o vreme. Voia să-i ofere ocazia 
să cunoască adevăratul caracter al angajaților, 
pentru un management eficient. 

Într-un fel, episodul seamănă cu revenirea lui 
Isus Hristos pe pământ. Astăzi, când slava 
și autoritatea Lui sunt încă ascunse de ochii 
muritorilor, El este ridiculizat sau ignorat ca 
parte neglijabilă. Neștiut de lume, ochiul Lui 
notează atitudini și fapte. Ce șoc vor trăi însă 
păcătoșii când Îl vor vedea venind ca Domn al 
domnilor, în slava Sa, ca să judece pământul!
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Textul în limba greacă, corectând traducerea inexactă a versiunii române, 
ne aduce un plus de lumină. Textul afirmă: 

„... Cei ce au făcut binele vor ieși la o înviere a vieții1, iar cei ce au făcut răul 
vor ieși la o înviere a judecății2”. 

Cuvintele lui Isus arată fără echivoc că există două învieri distincte. El 
Însuși explică aceasta în viziunea dată lui Ioan:

• Apocalipsa 20:4-6 „... Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase 
capul din pricina mărturiei lui Isus. [...] Ei _____________ 
şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au în-
viat până nu s-au ___________ cei o mie de ani. Aceasta este 
____________ înviere. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de 
întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere...”

După mileniu, categoria celor răi înviază pentru judecată:

• Apocalipsa 20:12-15 „Şi am văzut pe morţi [...] ____________ 
___________ înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au 
fost deschise... Şi morţii ______________________ după 
faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea... Fiecare 
a fost  judecat după faptele lui. Oricine n-a fost găsit scris în 
_____________________ a fost aruncat în iazul de foc.”

Cineva ar putea întreba: De unde putem ști sigur că versetele 12-15 nu îi 
includ pe toți – și buni, și răi? Răspunsul vine din Scriptură. 

• Apocalipsa 20:4 „Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor 
ce au şezut pe ele li s-a __________________________.”

• Luca 22:29,30 „(Eu) vă pregătesc Împărăţia [...] să şedeţi pe 
_____________________ ca să ____________________ 
pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.”  

1.  eis anastasin zoes
2.  eis anastasin kriseos
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Nu se spune că cei buni sunt judecați. În schimb, se afirmă clar că ei șed 
pe scaune de domnie și „li se dă judecata”. La judecata de apoi, ei activează 
ca jurați, în timp ce despre cei răi se scrie simplu că „sunt judecați”.

Apostolul Pavel întărește ideea: 

1 Corinteni 6:2,3 – „..., Sfinţii vor judeca lumea... Noi vom judeca pe în-
geri...” 

Precizare
Ca o distincție între „judecata de acum” și cea „de apoi”, trebuie să notăm 
că judecata lui Dumnezeu, ca orice proces juridic, se derulează în trei 
faze:

Nu este oare o veste nespus de bună că Judecătorul zilei de apoi este chiar 
Apărătorul tău, pregătit să rezolve cazul tău pentru a te scuti să mai apari 
la bara judecății?

Înainte însă de a sosi ziua cea mare a eliberării, pe pământ se va da ultima 
bătălie de proporții globale. Este vital să cunoaștem mai dinainte scena-

Fazele judecății 

1. Judecata de 
cercetare

Se culeg probele și se întocmește dosarul. 
Această fază se desfășoară în timpul vieții noas-
tre, „acum”. Acesta este unicul timp când, prin 
pocăință, putem influlența decizia. Acesta este 
scopul perioadei de har. 

2. Judecata de 
deliberare

Cazul inculpaților este analizat în funcție de 
atitudinea și faptele proprii. Faza aceasta se de-
rulează în timpul celor o mie de ani. Cei mântuiți 
iau parte activă în acest proces.

3. Judecata de 
executare

Se pronunță și se execută sentința. Faza are loc 
la sfârșitul celor o mie de ani. 
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riul prezentat în studiul următor, pentru ca în ceasul încercării să putem 
sta în picioare, liberi și biruitori. 
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„Ultima  
strigare” 

9

Niciodată Dumnezeu n-a dorit să-i surprindă pe păcătoși cu judecățile 
Sale. La porunca Sa, Noe i-a predicat 120 de ani antediluvienilor des-
pre prăpădul ce avea să vină. Înainte de nimicirea Sodomei și Gomorei, 
Dumnezeu i-a trimis pe îngerii Săi să avertizeze locuitorii. Prorocii au 
prevestit cu mult timp înainte robia babiloniană, chemându-l zadarnic 
pe Israel la pocăință. 

Avertizarea

În noaptea de 25 august, anul 79 d.Hr., vulcanul Vezuviu a erupt violent, trimi-
țând în văzduh jeturi de cenușă, gaz fierbinte de 1 000⁰C și pietre cu o viteză de 
700 km/oră și cu rata de 1,5 milioane de tone/oră. În orașele din vale, Pompei și 
Herculaneum, locuiau cca 25 000 de oameni. Erupția a durat multe ore, suficient 
să ucidă cca 16 000 de oameni. Dezastrul a fost considerat de romani ca fiind 
fără precedent. 

Dar cum au scăpat ceilalți 9 000? Simplu. Încă din 20 august, cutremure mici 
au început să-și intensifice rata. Cu o zi înainte de explozie, Vezuviul a început 
să scuipe coloane de cenușă, albind zona. Cei care au recunoscut semnul au lăsat 
totul: averi, case, hambare și au fugit să-și scape viața. După cum scrie istoricul 
Pliniu cel Tânăr, ceilalți priveau scenele mai degrabă cu interes și curiozitate de-
cât alarmați. În mod neînțeles, se simțeau la adăpost în orașul luxos și stricat. 
De dragul confortului și al agoniselii, au refuzat avertizările. Spre pierzarea lor. 
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Ca și în alte dăți, Dumnezeu, din grijă pentru ultima generație, ne trimite 
un ultimatum. 

• Matei 24:30 „Atunci se va arăta în cer _________________; 
toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omu-
lui venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.”

La ce semn face referire Isus? Oare ce eveniment uriaș ar putea impresi-
ona întreg pământul pentru avertizarea credincioșilor Săi risipiți pe ma-
pamond? 

Semnul, oricare ar fi el, trebuie să aibă legătură cu ultima confruntare 
dintre Hristos și Satana. Trebuie să fie un semn contestat de uzurpator. 
Un semn care proclamă calitatea lui Hristos ca Domn și Stăpân al pla-
netei rebele. Un semn care are de-a face cu închinarea credincioșilor Lui 
în toate generațiile, de la neprihănitul Abel și până la ultimul mântuit de 
pe pământ. 

Până la Betleem, unde a fost Isus?
După bruma de cunoștințe a omului de pe stradă, Isus Și-a făcut intrarea 
în istoria omenirii odată cu nașterea Sa, în Betleem. Devenind un fiu al 

Semnul salvator

În fiecare an, tribul de pescari Morgan migrează din Golful Bengal (India) până 
în Marea Andaman (Thailanda). Ziua de 26 decembrie 2004, i-a găsit pe plajele 
insulei thailandeze Mo Ku Surin. În dimineața aceea, pescarii au observat un 
fenomen ciudat. Marea se retrăgea iute, lăsând în urmă nenumărați pești mari. 
Părea că norocul a dat peste ei. Sarmao Kathalay, șeful lor, și-a amintit însă de 
vorba bătrânilor: „Când apele se retrag în mare grabă, vor reveni cu aceeași vi-
teză și cantitate cu care au dispărut. Atunci este timpul să fugiți.” Fără să stea 
pe gânduri, a dat alarma și cei 181 de membri ai tribului au luat-o la fugă spre 
zonele muntoase ale insulei. Iar când tsunami a lovit fatal coastele, în timp ce 
mii de oameni piereau în valuri, toți cei 181 se aflau la adăpost, pe înălțimi. (The 
Guardian, 10 decembrie 2014)
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omului, a putut realiza planul de mântuire. Dar până atunci unde era și 
ce-a făcut Hristos? Taină mare! 

Cititorul Scripturii are o altă înțelegere. Prologul Evangheliei după Ioan 
Îl numește pe Isus „Cuvântul”, după care proclamă:

• Ioan 1:3 „Toate lucrurile au fost ___________________ și 
nimic din ce a fost făcut n-a fost ____________________.” 

Declarația solemnă Îl implică pe Isus în „toate lucrurile”: crearea univer-
sului, crearea Planetei albastre, crearea omului, mântuirea păcătosului, 
învierea morților, regenerarea Paradisului..., totul ! Aceasta nu este o spe-
culație. Isus Însuși declară:

• Ioan 8:56-58 „... Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are 
să vadă ziua Mea: a văzut-o şi s-a bucurat. Adevărat, adevărat vă 
spun că _________________________________, sunt Eu.”

N-a existat un episod din toată istoria biblică în care Hristos să nu fi fost 
prezent. Apostolul Pavel scria despre călătoria lui Israel prin pustie:  

• 1 Corinteni 10:4 „... Țoţi au băut [...] dintr-o stâncă duhovniceas-
că ce venea după ei; şi _____________________________.”

Din stâlpul de nor și de foc (Exodul 13:21,22), Hristos a însoțit poporul. 
La darea Legii pe muntele Sinai, Cel care a proclamat Cele Zece Porunci 
a fost Însuși Isus, Cuvântul.

După cum scrie Pavel: „Voi nu v-aţi apropiat de un munte [...] care era 
cuprins de foc, [...] nici de glasul care vorbea. [...] Ci v-aţi apropiat [...] 
de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou [...] al Cărui glas a clătinat 
atunci pământul, şi care acum a făcut făgăduinţa aceasta: „«Voi mai clăti-
na încă o dată nu numai pământul, ci şi cerul»” (Evrei 12:18-26).

Hristos, personal, a stat lângă cei trei tineri evrei în mijlocul cuptorului 
aprins.  
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• Daniel 3:24,25 „... Nebucadneţar s-a înspăimântat [...] şi a zis 
sfetnicilor săi: «N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oa-
meni legaţi? [...] Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi 
în mijlocul focului [...] Și chipul celui de al patrulea seamănă cu 
al unui ______________________________________!»”

De la Adam încoace, istoria planetei a fost umbrită de prezența văzută 
sau nevăzută a celei de a doua Persoane a Dumnezeirii. Întrucât pămân-
tul fusese prins în plasa amăgitorului, Hristos Și-a luat răspunderea de a 
o smulge din ghearele Diavolului. 

Care este „semnul Lui”?
Încă înainte de mutarea conflictului cosmic pe pământ, Creatorul știa că 
autoritatea Lui va fi atacată de Satana. Prevăzător, Hristos i-a lăsat ome-
nirii, chiar la Facere, un memorial. Prin acesta, El își declara calitatea Sa 
de creator și de proprietar al pământului, dar și de răscumpărător al celor 
care Îl aleg ca salvator din robia păcatului. Memorialul acesta trebuia să 
fie de așa natură, încât, pe de o parte, omul să-l aibă întotdeauna în fața 
ochilor; și, pe de altă parte, să nu poată fi distrus sau smuls de vrăjmașul. 
Dumnezeu a avut grijă ca memorialul Său să fie proclamat și săpat în cea 
mai autoritară revelație a Sa: Cele Zece Porunci. 

• Exodul 20:8-11 „Adu-ți aminte de __________________ 
[...] Dar ziua _________________ este ziua de odihnă în-
chinată Domnului, Dumnezeului tău [...] Căci în şase zile 
_____________________ cerurile, pământul şi marea, şi tot 
ce este în ele, iar în ziua _____________________ S-a odih-
nit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.”

• Deuteronomul 5:15 „... Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara 
Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, _____________din ea 
cu mână tare şi cu braţ întins: __________ ţi-a poruncit Dom-
nul, Dumnezeul tău, să ţii ________________________.”
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În mod explicit, Dumnezeu declară Sabatul ca semn veșnic al autorității 
divine și al lucrării Sale salvatoare. 

• Exodul 31:13-17 „Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, 
căci acesta va fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri ___________ 
după care se va cunoaşte că _____________________, care 
_______________. [...] Acesta va fi între Mine şi copiii lui 
Israel un ______________; căci în şase zile a făcut Domnul 
cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.”

• Ezechiel 20:12,20 „Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca 
______________________________, ca să ştie că Eu sunt 
Domnul care-i sfinţesc. Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un 
______________________________, ca să ştiţi că Eu sunt 
Domnul, Dumnezeul vostru!”

În virtutea faptului că toate lucrurile au fost create de Hristos, Sabatul 
este și el instituția Lui. Printre prerogativele Sale, de „Domn al păcii” (Isa-
ia 9:6) și „Domn al vieții” (Faptele 3:15), Isus Se declară și „Domn al Sa-
batului” (Matei 12:8). Ziua a șaptea, un semn perpetuu cât timp va exista 
sistemul solar, continuă să-L proclame pe Hristos ca Creator, Mântuitor 
și Domn, de la începutul creațiunii (Geneza 2:2,3) și până în veșnicii. (Is-

aia 66:22,23: „Căci, 
după cum cerurile 
cele noi şi pămân-
tul cel nou, pe care 
le voi face, vor dăi-
nui înaintea Mea..., 
în fiecare Sabat va 
veni orice făptură să 
se închine înaintea 
Mea – zice Dom-
nul.”)

Bătălia pentru steag

„Salonul celor 500” al Palatului Vechi din Florența 
ascunde, sub tencuiala unei fresce mai târzii de-a lui 
Giorgio Vasari, o pictură murală: așa-numitul „tablou 
pierdut al lui Leonardo da Vinci”. Fresca reprezenta 
o magistrală scenă de luptă, în care patru războinici 
călări stau încleștați într-o disperată luptă pentru 
un steag. Scena ilustra un moment de răscruce din 
Bătălia de la Anghiari (1440), în care Liga italiană, 
condusă de republica florentină, a învins armatele 
milanezilor. Pe baza unor copii și schițe ale lui Da 
Vinci, flamandul Rubens a reprodus în 1603 pictura, 
aflată astăzi în muzeul Luvru. În timpul războaielor 
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Are și antihristul un „semn”?
În replică la planul de mântuire și ca o contestare a dreptului de pro-
prietate a lui Isus asupra pământului și a oamenilor, Satana a produs o 
contrafacere. Odată cu ridicarea lui antihrist, l-a dotat cu un contrasemn. 

• Apocalipsa 13:16,17 „Şi (fiara) a făcut ca toţi: mici şi mari, 
bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească _____________ 
_________________  pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și ni-
meni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, 
adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.”

Semnul fiarei este din același domeniu și în opoziție cu semnul lui Dum-
nezeu. Iată mărturii din presa și pulicațiile romano-catolice:

„Legea zilei Sabatului a fost schimbată de papa în Dies Dominica, datorită 
preeminenței lucrurilor pe care le semnifică, cât și a deosebiților factori, 
în înțelegere cu timpul și circumstanțele.” (Augustinus Triumphus, Sum-
ma de potestate ecclesiastica, 1473)

„Este vrednic de ținut minte că păzirea Duminicii, nu doar că n-are fun-
dament în Biblie, dar este și în contradicție flagrantă cu litera ei, care po-
runcește odihna Sabatului. Biserica Catolică este aceea care [...] a trans-
ferat odihna în ziua Duminicii…” (Mons. Louis Segur, Plain Talk About 
the Protestantism of Today, 1868)

„Duminica este o instituție catolică și pretenția de a o respecta nu poa-
te fi apărată decât pe principii catolice. De la începutul și până la sfâr-
șitul Scripturii, nu există niciun singur pasaj care să justifice transferul 
închinării publice săptămânale de la ultima zi a săptămânii la prima zi.” 
(Catholic Press, Sydney, August 1900)

cu arme albe, steagul simboliza mult mai mult decât un însemn militar. În el 
pulsa sângele întregii națiuni, cu toate valorile ei de secole. Steagul reprezenta 
autoritatea care dădea țării o identitate și fără de care națiunea și individul înce-
tau să mai existe.
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„Noi păzim Duminica în locul Sâmbetei pentru că Biserica Catolică, la 
Conciliul de la Laodiceea (364 d.Hr.) a transferat solemnitatea ei de la 
Sâmbătă la Duminică”. (Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of 
Catholic Doctrine, ed. 1957. Lucrare publicată cu binecuvântarea papei 
Pius al X-lea)

„Nu Creatorul universului, ci Biserica Catolică pretinde onoarea de a-i fi 
oferit omului odihna pentru munca sa în fiecare a șaptea zi.” (S. C. Mos-
na, Storia della Domenica, 1969, p. 366–367)

 „Biserica Catolică a decretat de multe secole ca creștinii să păzească ziua 
de odihnă Duminica.” (Papa Ioan al XXIII-lea, în Mater et Magistra, 
1961, secț. 251)

„În acest fel creștinii au simțit că au autoritatea să transfere semnificația 
Sabatului asupra zilei Învierii.” (Papa Ioan-Paul al II-lea, Dies Domini, 31 
mai 1998, par. 3) 

Pe acest temei:

„Biserica Catolică pretinde că schimbarea Sabatului în Duminică este 
semnul puterii ecleziastice și al autorității ei în chestiuni religioase.” (Car-
dinal Gibbons, prin cancelarul H. F. Thomas, 11 noiembrie, 1895)

„Duminica este semnul autorității noastre... Biserica este deasupra Bibli-
ei, iar acest transfer al păzirii Sabatului este dovada acestui fapt.” (Catholic 
Record of London, Ontario, 1 septembrie 1923)

Cine se ascunde după „666”?
• Apocalipsa 13:17,18 „Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde 

fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau _________ 
______________ ei. [...] Cine are pricepere să socotească nu-
mărul fiarei. [...] Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.

La înălțarea Sa, Isus a promis un locțiitor, „un alt Mângâietor” (Ioan 
14:16), în a treia Persoană a Dumnezeirii, singurul care poate ajunge 
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nemijlocit la inima și conștiința omului. Rolul acesta n-a fost dat ni-
ciunui om. Nici măcar apostolii n-au fost „vicari” ai lui Hristos, ci doar 
vestitori ai Evangheliei. 

Ca un om să se înalțe, să se substituie lui Dumnezeu și să pretindă prero-
gativele divine este „hulă” și luciferism.

Totuși, în secolul al XI-lea, în confruntarea dintre Biserica Răsăriteană 
și cea Apuseană, Vaticanul a scos la vedere un document de o inestima-
bilă valoare politică: „Donațiunea lui Constantin”. Documentul confirma 
faptul că împăratul Constantin cel Mare îi atribuia papei teritoriile sale 
și autoritate supremă atât în chestiuni vremelnice, cât și în cele religioase:

„La fel cum fericitul Petru a fost numit VICARIVS FILII DEI (Locțiitor al 
Fiului lui Dumnezeu) pe pământ, tot așa pontifii care sunt reprezentanții lui 
trebuie să obțină de la noi... putere de supremație mai mare decât a noastră...”

Expresia VICARIVS FILII DEI din „Donațiunea lui Constantin” a con-
stituit argumentul forte al papei în cearta care, în cele din urmă, a provo-
cat, în 1054, Marea Schismă. Donațiunea a fost încorporată în cele mai 
multe colecții medievale de legi canonice. Între 1088 și 1521, nu mai pu-
țin de 11 papi s-au prevalat în bulele lor de titlul VICARIVS FILII DEI.

În 1440, preotul și lingvistul Lorenzo Valla a denunțat „Donațiunea lui 
Constantin” ca fiind o fraudă. Cu toate acestea, prelați și scriitori catolici 
au persistat să-l numească pe papă VICARIVS FILII DEI. Iată:

„Titlul dat papei este Vicarivs Filii Dei. (Philippe Labbe, Sacrosancta con-
cilia ad regitionem exacta, 1671).

Chiar și un papă recent, Paul al VI-lea, a folosit expresia în bula Bafianae, 
(11 ianuarie 1968), în care se prezenta drept Adorandi DEI FILII VICA-
RIVS et Procurator... – „Procurator și Vicar al Fiului lui Dumnezeu cel ado-
rat”. 

În Annuario Pontificio (Anuarul papilor) 2012, se admite că titlul „Vicar al 
lui Iisus Hristos” este al doilea titlu al papei, după cel de episcop al Romei.
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Iezuitul Malachi Martin, biograful lui Ioan Paul al II-lea, în volumul The 
Key of This Blood, 1990, folosește pentru papa titlul VICARIVS FILII 
DEI la paginile 114 și 122.

Cheia considerată de-a lungul istoriei a fi cea mai relevantă în confirma-
rea identității din spatele lui 666 este chiar titlul VICARIVS FILII DEI. 
Adunarea literelor cu valoare numerică în aritmetica latină dă:

V   I     C    I   V   I     L    I    I     D    I

5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1 = 666 

Fără îndoială, există nenumărați credincioși catolici și chiar prelați care 
Îl iubesc din toată inima pe Dumnezeu. Cu siguranță, chiar unii dintre 
papi au fost buni creștini. Dezbaterea nu aduce în discuție persoane, ci o 
instituție care, vreme de multe sute de ani, a fost instrumentul Diavolului 
de contestare a autorității divine și de pervertire a închinării adevărate.

Stigmatul

Era 19 mai 1945. Războiul se terminase. Zilnic, în lagărul sub administrare 
americană aflat la Braunau am Inn, prizonierii germani erau triați. Unii, pentru a 
fi trimiși acasă. Alții, pentru închisoare. Ceea ce făcea deosebirea era apartenența 
lor la trupele SS. Ordinul era dat prin portavoce:

„Cei care au făcut parte din SS: încolonarea la dreapta. Toți ceilalți, încolonarea 
la stânga.” 

În rând cu veteranii aliniați la stânga se afla locotenentul Erich Neumann. Sim-
plu, în haine luate de la un sergent ucis, aștepta la rând controlul medical. Sol-
dații, dezbrăcați până la brâu, intrau unul câte unul în vagonul transformat în 
dispensar. Medicul le lua tensiunea, le asculta inima, apoi le ordona:

„Brațul drept sus. Bun! Brațul stâng sus... Gata, poți pleca...”

„Ce ritual absurd”, șopti colegul dinapoia lui Erich. 

În sfârșit, veni și rândul locotenentului.

La ordinul de ridicare a brațului drept sus, sprâncenele medicului se ridicară a 
satisfacție.

„Hopa! Am mai prins un SS!”
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Și noi...?
Pe măsură ce timpul se apropie de hotarul veșniciei, controversa dintre 
Hristos și Satana va lua proporții tot mai mari, iar bătălia în jurul semnu-
lui lui Hristos se va amplifica până la paroxism. Autoritățile politice vor 
emite „legi albastre”, care îi vor obliga pe toți locuitorii Terrei să sfințească 
semnul lui antihrist, duminica. Atunci, credincioșia fiecăruia va fi pusă la 
încercare. Copiii lui Dumnezeu de pretutindeni vor proclama, fără teamă 
de moarte, credincioșia față de Dumnezeu, respectând semnul Său în 
pofida amenințărilor. 

Dar timpul de criză nu va dura prea mult, căci Hristos va interveni în 
ceasul suprem și îi va elibera pe copiii Săi. 

Deocamdată, cei ce au urechi de auzit prind mesajul:

• Apocalipsa 14:9-11 „... Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei 
şi primeşte semnul ei _________________________, va bea 
şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat. [...]
Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi 
icoanei ei şi oricine primeşte ________________________!”

Curând, poate mai curând decât ne gândim, Biruitorul de la Golgota va 
veni ca să-Și împlinească făgăduința, aceea de a-i lua cu Sine pe „biruito-
rii” din Marea Luptă. În ce fel va veni? Și în ce mod se va șterge amprenta 
păcatului care schimonosește încă fața pământului? Aceasta este tema 
studiului următor.

Sub braț, Erich avea un tatuaj, semnul pe care fiecare voluntar SS îl primea odată 
cu intrarea lui în brigăzile SS, organizate de naziști încă din 1925. 

În ciuda faptului că, încă din anii războiului, Erich regreta legătura sa cu SS, 
semnul pe care-l purta îl demasca drept criminal de război. Explicațiile și scuzele 
nu-și mai găseau locul. 
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sfârșit
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Tânjim după o lume mai bună... În disperare de cauză, unii caută soluția 
în varietatea drogurilor. Alții, în proiecte ridicole.

Dorul după o lume mai bună

Filmul Avatar, lansat în decembrie 2009, a reușit să aducă un profit de 1,3 mi-
liarde de dolari în mai puțin de o lună. El reda viața pe o planetă utopică, în 
care răul este inexistent. Ceea ce i-a surprins pe critici a fost impactul neașteptat 
asupra publicului. Unul din forumuri se numea „Metode de a scăpa de depresia 
produsă de regretul că visul de a ajunge în Pandora este intangibil”. Cineva scria: 
„În ziua de după vizionarea filmului Avatar am fost cu totul deprimat... L-am 
vizionat iarăși și iarăși, lucru care mi-a făcut bine. Sunt îndrăgostit de Pandora. 
Trezirea la realitate este extrem de dură.”  

Dorul după Paradisul pierdut mocnește în orice suflet din oricare generație. Din 
fericire, Creatorul ne-a promis un start nou unde ne vom găsi acasă într-o lume 
necoruptă. Nu se numește Pandora, ci Împărăția lui Dumnezeu. („Audiences Ex-
perience 'Avatar' Blues", CNN, 11 ianuarie 2010)

Soluția din mânecă

Întrucât pământul dă semne de degradare dincolo de capacitatea de a menține 
viața, olandezul Bas Lansdorp a lansat în 2012 proiectul Mars One. În jurul lui 
s-au strâns aventurieri și ambițioși din peste 100 de țări, printre care un astrona-
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Și totuși soluția există. Ea se 
află însă tot acolo unde s-a gă-
sit și cauza care a generat răul 
în lume: despărțirea omului de 
Făcătorul lui. Planul lui Dum-
nezeu urmărește să închidă 
cercul, reparând ruptura cau-
zată de păcat. Este voia Lui ca 
Dumnezeu și omul să fie iarăși 
împreună.    

Până la realizarea lui deplină, 
Dumnezeu a construit un pod 
spiritual peste abis – rugăciu-
nea prin credință – prin care 
credincioșii să fie împreună cu 
El. Și totuși, în sufletul omului 
a rămas un imens gol. Ca ființe 
materiale, tânjim după o relație 
completă, față către față cu Ace-
la care ne-a creat și ne-a salvat. 
Ne este dor să-L strângem în 
brațe și să ne revărsăm recu-
noștința cu lacrimi de bucurie. 

Făgăduința Lui: „Eu vin curând” se împlinește în sfârșit, în acest punct 
final al istoriei:

• Apocalipsa 1:7 „Iată că El vine pe nori. Şi _______________ 
Îl va vedea...”

• Luca 17:24  „Căci, _______________ şi luminează de la o mar-
gine a cerului până la cealaltă, aşa va fi şi Fiul omului în ziua Sa.”

A doua venire a Fiului lui Dumnezeu este apogeul planului de mântuire. 
Este nodul care leagă toate laolaltă, nimicind răul pentru veșnicie și înăl-
țând binele peste orice așteptare. 

ut, un laureat Nobel și fostul șef al de-
partamentului tehnologic al NASA. 
Obiectivul lor este trimiterea, în 2027, 
a primului echipaj de patru voluntari 
pentru colonizarea planetei Marte și 
rămânerea lor definitivă pe Planeta 
roșie, urmând ca la fiecare doi ani să 
se trimită un nou echipaj. Pe lângă o 
serie de abilități și cunoștințe, condiția 
cea mai dură este acceptarea ideii că 
nu există drum de întoarcere. Întru-
cât drumul „dus” durează șapte luni și 
costă o avere, voluntarii trebuie să fie 
dispuși să moară pe Marte. 

În ciuda acestei condiții radicale, Mars 
One a strâns deja 202 586 de aplicații 
venite din partea multor intelectuali 
cu înaltă pregătire. Dintre ei au fost 
aleși 586 de bărbați și 472 de femei din 
107 țări, la urmă fiind selectați doar 
100 de temerari. „Odată ajuși pe Mar-
te, nu există cale de întoarcere. Marte 
va deveni căminul nostru. Să lucrăm 
împreună pentru un viitor mai bun.” 
(Psychology Today, iulie–august 2015) 
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Iată-L, vine !
La fel cum întunericul se destramă și dispare în fața luminii, așa va reac-
ționa pământul corupt la arătarea lui Isus pe norii cerului. 

• Apoc. 6:14-17 „Cerul ____________ ca o carte de piele pe 
care o faci sul. Şi ______________ şi toate ostroavele s-au 
mutat din locurile lor. Împăraţii pământului, domnitorii, căpi-
tanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii 
slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. Şi ziceau 
munţilor şi stâncilor: «______________ şi ascundeţi-ne de 
faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; 
căci a venit________________, şi cine poate sta în picioare?»”

Dumnezeul care se mânie

Miroslav Volf, un teolog creștin din Croația, ajunsese cunoscut pentru pledoaria 
sa de respingere a conceptului „mâniei lui Dumnezeu”: conceptul era barbar, to-
tal contradictoriu cu iubirea lui Dumnezeu. 

În 1992, țara lui, Iugoslavia, a fost zguduită de război civil. Aproximativ 200 000 
au fost uciși, iar trei milioane au trebuit să-și părăsească locuința pentru totdeauna. 
După trecerea celor aproape patru ani de măcel, Volf și-a publicat noua lui poziție:

„Ultima mea împotrivire față de ideea „mâniei lui Dumnezeu” s-a destrămat în 
fața dezastrelor provocate de războiul țării mele. Satele și orașele au fost distruse. 
Oamenii au fost bombardați zi și noapte. Unii au fost brutalizați dincolo de orice 
limită. Nu mi-L mai puteam imagina pe Dumnezeu stând impasibil și nemâni-
os. Oare cum reacționează Dumnezeu la carnagiu? Îi tratează pe torționari la 
fel ca un bunic miop și binevoitor? Va refuza El să condamne baia de sânge și 
va pleda pentru bunătatea nativă a criminalilor? Oare Dumnezeu nu era foc de 
mânios împotriva lor? 

Dacă mă răzvrăteam la ideea unui „Dumnezeu al mâniei”, am ajuns să cred că 
m-aș răzvrăti împotriva unui Dumnezeu care nu este mânios la vederea răului 
lumii. El nu este mânios „în ciuda” principiului dragostei. Ci El este mânios pen-
tru că este dragoste!” (Miroslav Volf, Free of Charge, 2006, pp. 138–139)
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În timp ce oamenii care au respins harul divin nu vor putea suferi privirea 
lui Hristos și vor căuta refugiul în moarte, Dumnezeu

• Matei 24:31 „... Va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsună-
toare şi _____________________________________ din 
cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

Apostolul Pavel descrie și felul în care se vor petrece lucrurile:

• 1 Tesaloniceni 4:16,17 – „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhan-
ghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi, întâi vor învia cei morţi 
în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în 
nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.”

Când această lucrare va fi împlinită în mod triumfal, pământul răvășit de 
cataclism va rămâne pustiu și depopulat. Căci cei nelegiuiți au pierit la 
vederea slavei lui Dumnezeu (Exodul 33:20 – „... Fața nu vei putea să Mi-o vezi, 
căci nu poate omul să Mă vadă și să trăiască”), iar toți cei răscumpărați, atât cei 
înviați, cât și cei încă în viață, au fost ridicați la tronul lui Dumnezeu.

• Apocalipsa 20:6 „Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de ________ 
____________! Asupra lor ___________________ n-are 
nicio putere. [...] Și vor împărăţi cu El o mie de ani.”

• Apocalipsa 20:1,3 „Apoi am văzut coborându-se din cer un 
înger care ţinea în mână cheia ________________ şi un lanţ 
mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este 
Diavolul şi Satana, şi ____________________________. 
[...] L-a închis acolo [...], ca să _______________________ 
neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani.” 

Ce înseamnă „Adâncul”?
 „Adâncul”, în sensul folosit de Sfânta Scriptură, nu reprezintă vreun loc 
subpământean – idee luată din mitologia greacă – ci, ca în Geneza 1:2 
(„Pământul era pustiu și gol; peste fața Adâncului... era întuneric”), expre-
sia descrie pământul „dezolat, gol, pustiit”, așa cum rămâne după înălțarea 



ISUS – DESPRE SFÂRȘITUL LUMII

118

mulțimii celor mântuiți. „Cheia”, „lanțul” și „legarea Diavolului” sunt și ele 
metafore. Căci, în condițiile unui pământ depopulat, ele redau imobiliza-
rea Diavolului, neputința de a mai înșela pe cineva. Practic, cohortele de 
îngeri răi sub conducerea Diavolului se află izolați pe un pământ pustiu și 
lipsit de locuitori vreme de o mie de ani, timp suficient pentru a contem-
pla consecințele răzvrătirii.

După mileniul de inactivitate demonică, Dumnezeu intervine printr-un 
miracol în masă:

• Apocalipsa 20:5 „Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit 
cei o mie de ani.” 

• Apocalipsa 20:3 „După aceea (Diavolul) trebuie ___________ 
pentru puţină vreme.”

Legat doar pentru o vreme

În cruciala bătălie de la Leipzig (16–19 oct. 1813), teribilul Napoleon a fost în-
frânt de către Coaliția celor șase națiuni. Constrâns, senatul francez a decretat la 
2 aprilie 1814 demiterea împăratului. Napoleon, neputincios împotriva tuturor, 
abdică la 6 aprilie. Dar neputând accepta dezastrul, are o tentativă de suicid. În 
urma eșecului, este deportat pe Elba, o insluă din Mediterană situată între Italia 
și Corsica, la numai 20 km depărtare de țărmul italian.

Lăsându-i-se, cinic, titlul de „împărat”, Napoleon împărățea acum peste o insuliță 
cu vreo 10 000 de țărani. Cu doar câțiva soldăței în jurul lui. În imobilitatea lui, a 
început să dea decrete cu privire la munca câmpului și minerit...  Mintea lui cocea 
numai planuri militare, dar era „legat” de condițiile de pe insulă. 

Timp de zece luni, cât o mie de ani, cizmele lui au bătut zadarnic praful de pe 
Elba. Îi ardea buza să lupte, dar n-avea cu cine! [...] Până într-o noapte. La 26 
februarie 1815, profitând de absența supraveghetorului său, colonelul britanic 
Campbell, Napoleon a reușit să fugă de pe insulă împreună cu toți cei care-l 
însoțiseră în exil. 

Debarcând pe pământul Franței, a pornit direct spre Paris. Fără să tragă niciun 
foc de armă, a reușit să strângă în câteva săptămâni 250 000 de soldați în jurul 
său, înșelându-i din nou cu charisma lui chiar și pe cei trimiși să-l aresteze. Ca 
hipnotizați, toți au crezut în geniul lui... 

Dar, după numai o sută de zile, visul lor a fost înfrânt pentru totdeauna.
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Odată ce nelegiuiții se ridică din morți, Diavolul, „dezlegat”, are din nou 
de lucru.

Dar care să fie rostul acestei învieri? Odată ce răzvrătiții au fost nimiciți 
de slava lui Hristos, ce rost mai are să fie înviați? Doar ca să reaprindă 
fitilul Marii Lupte?

Rostul învierii nelegiuiților este unul crucial. Universul lui Dumnezeu 
a fost întemeiat pe principii morale în care binele este promovat, iar 
răul este osândit. Fiecare ființă inteligentă este datoare să dea socoteală 
de atitudinea și faptele sale. Pentru aceasta există momentul judecății 
divine.

Și după Mileniu?
• Apocalipsa 20:7-9 „Când se vor împlini cei o mie de ani, Sata-

na _____________________ şi va ieşi din temniţa lui, ca să 
________________ [...] ca să-i adune pentru ____________. 
Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei s-au suit pe faţa pămân-
tului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită.” 

Versetele parcă sugerează o reluare a istoriei răutății pentru care sfinții se 
pare că nu dispun de niciun mijloc de a-i sta împotrivă. Din fericire, este 
doar un episod scurt. Pentru ultima oară, ca o dovadă supremă a răutății 
lor, Dumnezeu le permite să dea pe față înaintea întregului univers spiri-
tul diabolic ce i-a animat de-a lungul întregii lor vieți. 

Dar despre ce tabără și ce cetate este vorba? 

În narațiune, există un procedeu literar cunoscut: atunci când acțiunea se 
desfășoară pe mai multe planuri, autorul – pentru a nu rupe firul poves-
tirii – anticipează evenimentele. Scriptura explică în capitolul următor:  

• Apocalipsa 21:2 „Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la 
Dumnezeu, cetatea sfântă, ________________________, 
gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.”
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„Tabăra sfinților”, aflată în cetatea sfântă, s-a reîntors împreună cu Isus. 
Mântuitorul apare încoronat ca Domn al universului. În timpul mileniu-
lui ce tocmai a luat sfârșit, cei mântuiți au cercetat cazurile rudelor, pri-
etenilor, cunoștințelor... și au confirmat justețea sentinței divine. Acum 
însă, ei revin pentru ultimul act judiciar. Este nevoie ca vinovații să audă 
cu propriile urechi sentința și motivația condamnării. Pentru ca drepta-
tea să rămână dreptate, este necesar ca:

• Ioan 5:29 „Cei ce au făcut răul vor învia _________________.”

Judecata de apoi
În momentul când gloatele întărâtate, înarmate cu arsenalul cel mai sofis-
ticat și conduse de însuși Lucifer, pornesc în iureș la asaltul cetății sfinte, 
scena se schimbă brusc:

• Apocalipsa 20:11 „Apoi am văzut _____________________ 
_______________________ şi pe Cel ce şedea pe el.”  

Pasajul prezintă câteva detalii importante: 

În scena de dinaintea mileniului, apostolul Ioan a văzut „... nişte scaune de 
domnie” pe care au fost așezați cei neprihăniți, cărora „li s-a dat judecata”. 

În scena de după mileniu, Ioan vede doar „un scaun de domnie mare și alb”, 
pe care ședea singur Dumnezeu. 

În plus, cei înviați înainte de mileniu sunt înfățișați ca martiri (Apo-
calipsa 20:4), pe când cei înviați după mileniu sunt prezentați, simplu, ca 
„morți” înviați:

• Apocalipsa 20:12 „Şi am văzut pe _______________, mari şi 
mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi 
au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea 
vieţii. Şi morţii au fost _____________________________
___________, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.”
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Cei ce au refuzat să-și „spele hainele” în sângele Mielului (Apocalipsa 
22:14) și n-au fost amnistiați prin har își poartă toată vinovăția. Gân-
durile și faptele lor nelegiuite sunt scoase la lumină. Secundele se dilată 
îngrozitor. Cazul fiecăruia este dezvăluit. În fața Judelui divin, sufletul 
lor se usucă. Este ceasul „întunericului de afară”, al amuțirii în lipsa orică-
ror scuze. Este clipa de „plâns și scrâșnirea dinților” pentru nenumăratele 
ocazii ratate, cât și pentru veșnicia iremediabil pierdută.

Va arde toată veșnicia ?
• Apocalipsa 20:9,10 „Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mis-

tuit. Şi Diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în _____________ 
___________________________...” 

• Apocalipsa 20:15 „Oricine n-a fost găsit ________________ 
a fost aruncat în iazul de foc.”  

Focul purificator învăluie pământul, pe îngerii răi și pe păcătoșii care au 
ales să meargă cu Satana. Este: 

• Matei 25:41 „... Focul cel veşnic care a fost pregătit __________ 
___________________________”, și nicidecum oamenilor.

Preludiul zilei de apoi  

Creștinii primului secol au fost martorii unui eveniment care prefigura puterea 
devastatoare a „focului din ziua judecății”. În anul 64, luna iulie, Roma a fost mis-
tuită de unul dintre cele mai mari incendii ale vremurilor antice. Istoricul Tacitus 
relatează cum focul a izbucnit din capătul răsăritean al Marelui Circ.

„Printre prăvăliile cu bunuri inflamabile, focul a izbucnit subit și a devenit in-
stantaneu atât de cumplit și rapid din cauza vântului, încât a cuprins în ghearele 
sale Circul pe toată lungimea lui... Curând, întreaga vale dintre Palatin și Aventin 
a devenit un lac de foc, oprit doar de râul Tibru. Apoi, flăcările au început să 
lingă dealurile, suindu-se pe clădiri și temple, ignorând eforturile echipelor de 
pompieri... Vaietele femeilor cuprinse de spaimă, ale bătrânilor neputincioși, ale 
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Este „... focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi” când „cerurile vor 
trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este 
pe el, va arde” (2 Petru 3:7-10).

• Apocalipsa 20:14 „Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost arun-
cate în iazul de foc. Iazul de foc este ___________________.”

Ce este „moartea a doua”?
Enigmatica expresie „moartea a doua” cere explicații. De patru ori apare 
expresia în Apocalipsa:  

• Apocalipsa 2:11 „... Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat 
de a doua moarte.”

• Apocalipsa 20:6 „Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia 
înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere...”

• Apocalipsa 20:14 „Iazul de foc este moartea a doua.”

copiilor derutați sau ale celor care încercau să-i scoată afară agravau confuzia 
generală. Mulți au fost înghițiți de flăcări. Unii erau atât de disperați de pierderea 
celor dragi sau a bogățiilor adunate, încât au lăsat pur și simplu ca focul să treacă 
peste ei. După șase zile de teroare, când a ajuns la poalele dealului Esquiline, aco-
lo unde casele fuseseră rase de pe pământ ca să nu mai aibă ce consuma, focul a 
început să slăbească. Dar înainte ca acea cetate să se poată relaxa, focul s-a întors 
pentru alte trei zile, consumând districtele mai spațioase ale Romei, dar cu mai 
puține pierderi de vieți. Zece din cele 14 districte ale cetății au fost distruse... Ar 
fi greu să socotești toate casele private, blocurile de locuințe și templele distruse: 
altarul și Templul lui Hercule, Templul lui Jupiter, minunății ale artei grecești 
și monumente istorice vechi create de oameni de geniu... Bătrânii își vor aminti 
de nenumărate lucruri care nu vor mai putea fi înlocuite...” (Cornelius Tacitus, 
Anale, 15:38)  

Istoricul R. F. Newbold estimează că au fost distruse cel puțin 12 000 de locuințe 
mari, plus sute de case private, lăsând mai mult de 200 000 de nenorociți fără 
adăpost. 
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• Apocalipsa 21:8 „Dar cât despre [...] ucigaşi, curvari, vrăjitori, 
închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care 
arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

În studiul nr. 5 s-a vorbit despre cele trei fațete ale păcatului: 

• vinovăția pe care o aduce păcatul; 
• puterea cu care păcatul înrobește și 
• consecințele păcatului care distrug viața. 

Păcatul este ca o otravă. Consecințele lui au deteriorat neamul ome-
nesc. Din acest motiv omul slăbește, îmbătrânește și moare. Aceasta este 
„moartea întâi” de care au parte toți, buni sau răi, pentru că toți s-au 
născut cu otrava distructivă în ei. Vestea cea bună este că moartea întâi e 
doar „un somn” (Ioan 11:11–  „Lazăr, prietenul nostru, doarme. Dar Mă 
duc să-l trezesc din somn”). Din moartea întâi, toți au parte de înviere: 
unii pentru viață, alții pentru judecată.

„Moartea a doua” însă este pedeapsa pentru vinovăția adusă de păcat, de 
care cei ce L-au respins pe Mântuitorul au parte. Ea presupune nimicire 
deplină din care nu va mai fi înviere. La această moarte se referă textul din 
Romani 6:23 – „Plata păcatului este moartea.” 

Pentru cei credincioși, Hristos le-a plătit vinovăția, suferind cumplita 
„moarte a doua”. Din ea, Hristos a înviat în virtutea faptului că în El nu 
s-a găsit păcat. Pentru acest motiv, El este numit „Cel Întâi Născut dintre 
cei morți” (Coloseni 1:18). În alte cuvinte, El este primul și singurul care 
a fost scos din „moartea a doua”, în urma Lui venind toți cei ce credem în 
El.

Ce este „iazul cu foc”?
Doar tradițiile păgâne, preconcepțiile și citirea superficială a Scripturii au 
zămislit ideea unui foc ce va arde miliarde de ani și care tot nu se va stin-
ge, torturând pe nelegiuiți în vecii vecilor. Este suficient să recitim textul: 
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• Apocalipsa 20:14 „Iazul de foc ___________ moartea a doua.”

Da, va exista un foc care va nimici păcatul și pe toți acoliții lui, a cărui 
urmare va fi „moartea a doua”. Dar după aceea, Dumnzeu va reconstitui 
Paradisul dintâi, la o scară superioară.

• Apocalipsa 21:1 „Apoi am văzut un cer nou şi ____________; 
pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi _______________...” 

Nu există nici urmă de foc pe pământul nou. Focul a dispărut odată ce 
„pământul dintâi pierise”. Iar în ce privește expresia „foc veșnic”, este sufi-
cient să citim versetul:

• Iuda,versetul 7 „Sodoma şi Gomora [...] ne stau înainte ca o 
pildă, suferind pedeapsa unui _______________________.” 

Mai arde vreun foc în vecinătatea Mării Moarte? Evident, nu arderea este 
veșnică, ci urmările focului. Sodoma și Gomora au fost nimicite și n-au 
mai fost reconstruite niciodată. 

O lume nouă ?
• Apocalipsa 21:3-5 „Şi am auzit un glas tare care ieşea din scau-

nul de domnie şi zicea: „«Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! 
_______________________, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dum-
nezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice 
lacrimă din ochii lor. Şi moartea _________________. Nu va 
mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că _________ 
___________________.» Cel ce şedea pe scaunul de domnie 
a zis: «Iată, Eu fac toate lucrurile noi.» Şi a adăugat: «Scrie, fi-
indcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.»” 

Acesta este sfârșitul luminos al istoriei răzvrătirii, păcatului și morții, 
care înlătură orice teamă de sfârșitul lumii. Este startul unei vieți fără 
durere și moarte, fără despărțire și fără apus. 
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O lume de nerecunoscut

Într-o zi a anului 1988, lucrătorul la căile ferate poloneze, Jan Grzebski, se stră-
duia să cupleze două vagoane, când s-a produs accidentul. Lovit puternic la cap, 
Jan a fost dus în comă la spital. „Nicio șansă...”, a fost verdictul medicilor. Îndărăt-
nica lui soție, Gertruda, continua să spere. Din oră în oră, îl întorcea și-i frecționa 
trupul inert. La 12 aprilie 2007, după 19 ani de comă, Jan Grzebski s-a trezit la 
viață. Ce a văzut l-a uimit. Lăsase patru copii mici, iar acum, în jurul lui roiau 11 
nepoți. Strada, limuzinele, telefoanele mobile, magazinele..., totul i se părea prea 
frumos să fie adevărat.  

„Când am intrat în comă, în magazine nu exista decât ceai și oțet. Alimentele 
erau pe cartelă, iar la stațiile de benzină erau cozi imense. Acum văd pe străzi 
oameni cu telefoane mobile... Sunt atâtea bunătăți pe rafturi, încât amețesc. Nu 
găsesc niciun motiv de a mă mai plânge.” (Der Spiegel, 4 iunie 2007) 

„Veniți, binecuvântații Tatălui Meu!”

Martorii lui Dumnezeu

Lovit de soartă și disprețuit de semeni, tânărul de 28 de ani, Rick Hansen, s-a 
decis pentru cea mai îndrăzneață mărturie. Rămas la 15 ani paralizat de la brâu 
în jos, în urma unui accident rutier, s-a hotărât să facă ocolul lumii în scaunul cu 
rotile. Timp de aproape doi ani și jumătate, între 1985 și 1987, Rick Hanson a 
străbătut 40 000 km în patru continente (America, Europa, Asia și Australia). 
Voia să atragă atenția lumii asupra unei cauze disprețuite: cauza handicapaților. 
Parcurgând zilnic distanța a două maratonuri, pe arșiță sau vifor, Rick a străbă-
tut drumuri de țară, deșerturi, poteci de munte... A urcat pante aproape imposi-
bile, ca cele ale Marelui Zid chinezesc. Iar după o cursă îngrozitoare, tânărul de 
30 de ani, cu fața arsă, cu mâinile și spatele acoperite de răni și cicatrici, a reușit 
să-și încheie alergarea. La 23 mai 1987, Rick Hansen intra în stadionul olimpic 
din Vancouver, Canada, în aclamațiile a 60 000 de admiratori care nu cunoșteau 
batjocura de a fi handicapat. Gândul de a fi strâns 26 milioane de dolari pentru 
cercetări asupra coloanei vertebrale întrecea toate amărăciunile suferite. Meritase 
să treacă prin tot calvarul.

Ceva asemănător se va petrece, dar la o scară cosmică, atunci când biruitorii Ma-
rii Lupte vor fi primiți în uralele lumilor necăzute. Chinul lor va fi încheiat, iar 
mărturia lor va confirma că truda și lacrimile lor au meritat, pentru ca istoria 
păcatului să nu se mai repete niciodată, în vecii vecilor.
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De necrezut, dar adevărat

Era anul 1300, când în lumea bună a Veneției apărea o carte în manuscris. În ea 
se relatau lucruri nemaipomenite despre o lume necunoscută, dincolo de imagi-
nație. Era descrierea pe care venețianul Marco Polo o făcea călătoriei sale de 24 
de ani. Plecat la 17 ani împreună cu tatăl și unchiul său, Marco străbate mii de 
kilometri prin stepele rusești, munții Afganistanului, ținuturile Persiei, piscurile 
Himalayei. Înfruntă primejdii de moarte și, în cele din urmă, ajunge teafăr la 
palatul lui Kubilai Han. În răstimpul celor 17 ani de slujire la curtea temutului 
mongol, Marco Polo ajunge unul dintre favoriții acestuia. În Cartea minunilor, el 
povestește despre orașe uimitoare, față de care capitalele europene păreau niște 
sate amărâte. Palatul hanului, cu zidurile placate cu aur și argint, umilea cele 
mai mândre castele occidentale. Sălile erau atât de uriașe, încât încăpeau 6 000 
de meseni, fiecare servit în platouri de aur. Marco era primul european care a 
văzut pentru întâia oară hârtia, praful de pușcă, porțelanul, bancnotele, serviciul 
poștal imperial, încălzirea cu cărbuni... Relatările sale n-au stârnit decât râsete și 
neîncredere. 

Pe patul de moarte, când duhovnicul l-a îndemnat să-și retracteze minciunile, 
Marco Polo a mai avut putere să spună: „Și nu v-am spus nici măcar jumătate 
din ce am văzut.” 

Apostolul Ioan însă nu putea spune aproape nimic, căci lipsesc cu desăvârșire 
cuvintele.

Nu ne putem imagina măreția scenei când toți cei credincioși din toate 
timpurile, milioane de martiri și luptători ai cauzei bune, se vor reuni și 
vor intra pe porți în cetate! Va fi un strigăt de biruință în urale nesfârșite. 
Nu vor mai fi două tabere: biruitori și înfrânți, ci o singură lume în ar-
monie deplină, cu un cer albastru fără nori, cu o zi fără apus, cu veșnicia 
deschisă pentru împlinirea celor mai sublime visuri. Aceasta este însăși 
făgăduința lui Dumnezeu. Ce promite El și îndeplinește. 

Imaginația noastră este mutilată de experiența noastră din „peșteră”. Ceea 
ce mintea noastră n-a văzut, nici nu-și poate imagina. 

Dar un lucru rămâne: slava lui Dumnezeu ne va fi descoperită. Iar noi o 
vom vedea cu alți ochi, ai unui trup proslăvit.
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Curând...
Curând, Isus Hristos va striga:  

 „S-a sfârșit! Eu sunt... Începutul şi Sfârşitul.” Un sfârșit pentru tot ce a 
îndoliat universul, și un început pentru toți cei care au ales viața!

• Matei 24:44 „De aceea, şi voi ________________; căci Fiul 
omului va veni în ceasul în care ______________________.”




