
 

 

 

 

 

 

AMAZING FACTS 
 

Bible Study Guides in Română (Romanian) language 

  



Mai-este-ceva-în-care-poţi-să-ai-încredere?  

 
 
 

  În aceste vremuri provocatoare - în care miliarde sunt înşelate prin 
frauda produsă de corporaţii; când lideri spirtuali în care aveam 
încredere se dovedesc falşi; când a minţi pare a fi norma în 
politică; când cei de care depinzi mai mult adesea te rănesc cel 
mai adânc - a mai rămas ceva în care să ai încredere? Da! Poţi 
avea totală încredere în Biblie! De ce? Aruncă o privire la dovezi...  

1.   Ce spune Biblia despre ea însăşi? 
 
Biblia spune: "Toată Scriptura este însuflată de 
Dumnezeu." 2 Timotei 3:16. "Căci nici o proorocie n'a 
fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela 
Dumnezeu, mînaţi de Duhul Sfînt." 2 Petru 1:21. "Şi 
Scriptura nu poate fi desfiinţată." Ioan 10:35.  

Answer: Biblia pretinde a fi inspirată. A fost scrisă de 
oameni călăuziţi de Duhul Sfânt. Nu poate fi desfiinţată 
sau dovedită a fi neadevărată. 

2.   Cum Şi-a 
demonstrat Isus încrederea şi credinţa în Scriptură? 
 
Isus a spus: "Este scris: 'Omul nu trăieşte numai cu pâine.'" "De 
asemenea este scris: 'Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău.'" Căci 
este scris: 'Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I 
slujeşti.'" Matei 4:4, 7, 10. "Cuvântul Tău este adevărul." Ioan 17:17.  

Answer: Isus a citat Scriptura când a fost isptit de Satana. El a declarat 
de asemenea că Biblia este adevărul (Ioan 17:17). Isus a citat adesea 

din Scriptură ca fiind autoritatea pentru adevărul pe 
care îi învăţa. 

3.   Este inspiraţia confirmată de profeţiile 
Bibliei? 
 
Biblia spune: "Eu sînt Domnul...şi vă vestesc altele 
noi; vi le spun mai înainte ca să se întîmple." Isaia 
42:8, 9. "Eu sînt Dumnezeu ... Eu am vestit dela 
început ce are să se întîmple şi cu mult înainte ce 
nu este încă împlinit." Isaia 46:9, 10.  



Answer: Prezicerile Bibliei despre lucruri ce urmau să se întâmple în viitor confirmă inspiraţia Bibliei pe 
măsură ce se împlinesc. Notaţi următoarele exemple de profeţii biblice împlinite: 
 
A. Patru imperii modiale urmau să apară: Babilon, Medo-Persia, Grecia, and Roma (Daniel capitolele 2, 
7, 8). 
B. Cir urma să fie războinicul ce va cuceri Babilonul (Isaia 45:1-3). 
C. După distrugerea sa, Babilonul nu va mai fi locuit niciodată (Isaia 13:19, 20; Ieremia 51:37). 
D. Egiptul nu va mai avea niciodată o poziţie de conducere între naţiuni (Ezechiel 29:14, 15; 30:12, 13). 
E. Calamităţi care zguduie pământul şi frică spre sfârşitul timpului( Luca 21:25, 26). 
F. Degenerare morală şi declinul spiritualităţii în zilele din urmă (2 Timotei 3:1-5). 

4.   Ne putem aştepta ca declaraţiile ştiinţifice din Biblie să fie corecte? 
 
Biblia spune: "Temelia Cuvîntului Tău este adevărul." Psalmii 119:160. "Duhul . . . are să vă 
călăuzească în tot adevărul." Ioan 16:13.  

Answer: Da, Biblia este adevărată. Duhul Sfânt care i-a condus pe scriitorii Bibliei, spune totdeauna 
adevărul. Iată câteva declaraţii biblice care au fost confirmate de ştiinţă:  
 
A. "El ... şi spânzură pămîntul pe nimic." Iov 26:7. Acest adevăr ştiinţific se află în cartea lui Iov, cea 
mai veche carte a Bibliei.  
B. "El . . . şade deasupra cercului pământului." Isaia 40:22. Biblia a spus că pământul e rotund cu 
secole înainte ca omul să descopere acest lucru.  
C. "Cînd a rînduit greutatea vîntului." Iov 28:25. Dumnezeu a spus că aerul are greutate cu mult 
înainte ca să ştie oamenii de ştiinţă.  
D. "Toate se ţin prin El (Isus)." Coloseni 1:17. "Se ţin" înseamnă literal că "stau împreună", "coexistă". 
Multe traduceri ale Bibliei folosesc "stau împreună." Acesta este răspunsul la întrebarea fizicienilor 
nucleari legată de atom. Adevăratul mister al atomului nu implică mega-puterea sa copleşitoare, ci mai 
degrabă, "De ce nu se desface atomul în bucăţi?" Ştiinţa spune că ar trebui, dar nu se întâmplă aşa. Unii 
oameni de ştiinţă se întreabă ce putere necunoscută lor ţine atomul împreună. Biblia ne spune că 
această putere misterioasă este Creatorul, Dumnezeu Însuşi. 

5.   Sunt principiile biblice privind sănătatea în concordanţă cu 
mintea omului din secolul douăzeci şi unu? 

Answer:  
A. Acoperă murdăriile ieşite din tine (Deuteronomul 23:12, 13). 
Biblia din zilele lui Moise stipulând că materiile fecale trebuiau 
îngropate, era cu 3500 ani înaintea celor din timpul lor şi a salvat 
nenumărate vieţi ale evreilor. Probleme majore încă apar atunci 
când legile sanitare nu sunt respectate corect. 
 
B. "Să nu curvim." 1 Corinteni 10:8. 
Cuvântul "curvie" se referă la orice fel de conduită sexuală imorală. 
Dacă acest sfat actual al Bibliei ar fi respectat nu am avea epidemii 
de SIDA, nici avortul nu ar fi devenit scandal internaţional cum este 
acum.  
 
C. Nu te atinge de băuturile alcoolice (Proverbe 23:29-32). 
Gândiţi-vă ce ar însemna dacă această soluţie extrem de efectivă a 
Bibliei ar fi implementată: 



1. Millioane de alcoolici deveniţi cetăţeni respectabili, care nu folosesc 
alcoolul.  
2. Millioane de familii reunite.  
3. Millioane de căminuri distruse -refăcute. 
4. Mii de vieţi salvate datorită şofatului maşinii fără să fi consumat băuturi 
alcoolice. 
5. Mii de guverne, afaceri, şi lideri profesionşti, luând decizii având 
mintea clară.  
6. Miliarde de dolari ce pot fi folosiţi în scop umanitar.  
 
Notă: Dumnezeu nu ne spune doar cum să obţinem succesul cu bucurie, 
într-o lume plină de probleme oribile, ci El ne dă şi puterea miraculoasă 
de a realiza acest lucru. (1 Corinteni 15:57; Filipeni 4:13; Romani 1:16). 
Principiile biblice de sănătate sunt relevante şi e nevoie disperată de ele, 
dar puţini sunt cei care ascultă. (Pentru mai multe informaţii despre 
sănătate vezi Studiul Ghid 13.) 

6.   Sunt declaraţiile istorice ale Bibliei 
adevărate? 

 Biblia spune: "Eu, Domnul, spun ce este 
adevărat, vestesc ce este drept." Isaia 45:19.  

Answer: Da, declaraţiile cu caracter istoric din Biblie sunt precise. 
Ceea ce spune Dumnezeu în Cartea Sa este adevărat. Câteodată, din 
când în când, s-ar putea să nu găsim dovezile care să justifice anumite 
fapte istorice din Biblie, dar cu timpul, dovezile ies la suprafaţă. Notaţi 
următoarele:  
A. Ani de zile, scepticii spuneau că Biblia nu poate fi crezută 
pentru că menţionează naţiunea hitită (Deuteronumul 7:1) şi 

cetăţi ca Ninive (Iona 1:1, 2) şi Sodoma (Geneza 19:1), a căror 
existenţă o negau. Dar acum, arheologia modernă a confirmat că toate 
cele trei au existat cu adevărat.  
 
B. Criticii au spus şi că regii Belşaţar (Daniel 5:1) şi Sargon (Isaia 20:1), 
menţionaţi în Biblie n-au existat niciodată. Din nou, acum li s-a confirmat 
existenţa.  
 
C. Scepticii au declarat de asemenea, că scrierile Bibliei despre Moise 
nu pot fi crezute pentru că menţionează scrisul (Exodul 24:4) şi 
vehiculele cu roţi (Exodul 14:25), niciuna dintre ele spuneau ei, 
neexistând pe timpul acela. Desigur, azi ei ştiu mai bine.  
 
D. Pentru un timp, cei 39 de regi ai vechiului Israel şi Iuda, care au 
domnit în timpul regatului divizat erau autentificaţi doar de raportul 
Bibliei, aşa încât criticii au acuzat că ar fi fost o invenţie. Însă arheologii 
au descoperit rapoarte cuneiforme care îi menţionează pe mulţi dintre 
aceşti regi şi, din nou scrierile Bibliei s-au dovedit a fi adevărate. În 
repetate rânduri, s-a dovedit că criticii au greşit pe măsură ce noi 
descoperiri confirmă popoare, locuri şi evenimmente biblice. Totdeauna 
va fi aşa. 

7.   Una dintre cele mai mari minuni ale Bibliei este unitatea sa. 
Luaţi vă rog în calcul următoarele fapte minunate: 

Answer:  
 
A. Cele 66 de cărţi ale Bibliei au fost scrise: 
1. Pe trei continente.  

 
Refuzul de a se 
abţine de la alcool le-
a adus multora 
necazuri de 
nedescris.  



2. În trei limbi.  
3. De 40 de oameni absolut diferiţi (regi, păstori, oameni de ştiinţă, jurişti, un general de armată, pescari, 
preoţi şi un medic).  
4. Acoperind o perioadă de aproape 1500 de ani.  
5. Despre subiecte dintre cele mai controversate.  
6. De către oameni care în mare parte nu s-au întâlnit niciodată. 
7. De autori a căror educaţie şi trecut erau foarte diferite. 
 
B. Totuşi, deşi pare absolut inacceptabil, 
1. Cele 66 de cărţi sunt în armonie unele cu altele. 
2. Adesea sunt exprimate noi concepte privind un anume subiect, fără ca aceste concepte să 
submineze ceea ce au scris alţi scriitori ai Bibliei despre acelaşi subiect.  
 
C. Vorbind despre impresionant! 
Întrebaţi oameni care au văzut acelaşi eveniment şi fiecare vă va da un raport a ceea ce s-a întâmplat. 
Dar rapoartele vor avea mari variaţii şi în practică se vor contrazice între ele în câte ceva. Şi totuşi Biblia, 
scrisă de 40 de scriitori, în peste 1500 de ani, arată de parcă ar fi scrisă de o singură minte măreaţă. Şi 
a fost într-adevăr: "ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mînaţi de Duhul Sfînt." 2 Petru 1:21. Duhul 
Sfânt i-a "mânat" pe toţi. El este adevăratul Autor al Bibliei. Cele patru Evanghelii diferă câteodată în 
modul în care relatează acelaşi eveniment, dar se completează una pe alta. 

8.   Ce dovezi ale inspiraţiei Bibliei putem găsi în vieţile 
oamenilor? 
 
Biblia spune:"Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură 
nouă. Cele vechi s'au dus: iată că toate lucrurile s'au făcut 
noi." 2 Corinteni 5:17.  

Answer: Vieţile schimbate ale celor ce-L urmează pe Isus şi 
ascultă Scriptura constituie dovada inspiraţiei Bibliei care ne 
încălzeşte cel mai mult inima. Beţivul devine cumpătat; 
imoralul, curat; dependentul, liber; profanul, respectuos; 
fricosul, curajos; şi nepoliticosul, amabil. 

 
 
 
 
 
 
Un sceptic american vizita o insulă ai cărei băştinaşi fuseseră 
cândva canibali. Atunci când a văzut un bătrân citind Biblia, îl 
ridiculiză pentru că citea o carte "plină de mituri deja depăşite." 
Băştinaşul zâmbi şi îi spuse: "Prietene, fii recunoscător că noi 
credem în această carte. Altminteri, te-am servi drept cină. " 
Biblia schimbă oamenii cu adevărat şi acest fapt uimitor îi 
confirmă inspiraţia. 

9.   Ce dovezi privind inspiraţia Bibliei, apar atunci când 
comparăm profeţiile Vechiului Testament privind venirea lui 
Mesia cu întâmplările din viaţa lui Isus pe care le găsim în 
Noul Testament? 
 
Biblia spune: "Şi a început dela Moise, şi dela toţi proorocii, şi le-a 
tîlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El." Luca 24:27. "căci (Apolo) înfrunta cu putere pe Iudei 
înaintea norodului, şi le dovedea din Scripturi că Isus este Hristosul." Faptele Apostolilor 18:28.  

Answer: Prezicerile Vechiului Testament cu privire la venirea lui Mesia erau atât de specifice şi atât de 

 
Creştinii au o bucurie 
interioară şi o pace pe care 
alţii nu o posedă.  



clar împlinte de Isus din Nazaret încât şi Isus şi Apolo au folosit aceste profeţii ca să le dovedească 
iudeilor că Isus era cu adevărat Mesia. Există mai mult de 125 de astfel de profeţii. Să revedem doar 12 
dintre ele:  

Profeţie Vechiul Testament  Împlinirea în Noul Testament  
1. Născut în Betleem Mica 5:2 Matei 2:1 
2. Născut dintr-o fecioară Isaia 7:14 Matei 1:18-23 
3. Din neamul lui David Ieremia 23:5 Apocalipsa 22:16 
4. Irod a încercat să-L omoare Ieremia 31:15 Matei 2:16-18 
5. Trădat de un prieten Psalmii 41:9 Ioan 13:18, 19, 26 
6. Vândut pentru 30 de arginţi Zaharia 11:12 Matei 26:14-16 
7. Răstignit Zaharia 12:10 Ioan 19:16-18, 37 
8. Au tras la sorţi pentru hainele Lui Psalmii 22:18 Matei 27:35 
9. Nici un os rupt Psalmii 34:20; Exodul 12:46 Ioan 19:31-36 
10. Îngropat în mormântul unui om bogat Isaia 53:9 Matei 27:57-60 
11. Anul, ziua şi ceasul morţii Sale Daniel 9:26, 27; Exodul 12:6 Matei 27:45-50 
12. Înviat a treia zi Osea 6:2 Faptele Apostolilor 10:38-40 

 
 
Dr. Peter Stoner, fost şef al departamentelor de matematici, 
astronomie, şi inginerie al Colegiului Pasadena (California), a lucrat cu 
600 studenţi timp de mai mulţi ani, aplicând "principiul probabilităţii" la 
profeţiile privind venirea lui Mesia. Ei au ales doar opt din cele multe 
valabile şi au decis că şansele ca toate opt să se împlinească în 
decursul vieţii unui om este de unu la 
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. Care ar fi şansele 
pentru mai mult de 125 profeţii despre Mesia? Ne putea fi doar o 
întâmplare! 
 

10.   Ce mare avantaj are o 
persoană care aceptă Biblia ca 
fiind cuvântul inspirat al lui 
Dumnezeu? 

 Biblia spune: "Am mai multă 
pricepere decît bătrînii, căci păzesc poruncile Tale." Psalmi 
119:100. "Poruncile Tale mă fac mai înţelept decît vrăjmaşii mei . . 
. ." Psalmi 119:98. "Ci cît sînt de sus cerurile faţă de pămînt, atît 
sînt de sus.... gîndurile Mele faţă de gîndurile voastre." Isaia 55:9.  

Answer: O persoană care acceptă Cuvântul lui Dumnezeu 
va afla în scurt timp răspunsul la multe confruntări complexe, pe care cercetătorii seculari nu le putem 
dezlega. De exemplu, Biblia ne învaţă că: 
 
A. Dumnezeu a creat pământul şi toate organismele vii în şase zile literare, fiecare a câte 24 de ore 
(Exodul 20:11; Psalmi 33:6, 9).  
B. Un potop general a distrus forice fiinţă vie, cu excepţia vieţuitoarelor din mări şi a celor din arca lui 
Noe (Geneza capitolele 6, 7, 8).  
C. Limbile diferite ale popoarelor au început la Turnul Babel (Geneza 11:1-9).  

 
Isus a împlinit peste 
125 de profeţii ale 
Vechiului Testament 
privind venirea lui 
Mesia.  



Dumnezeu, care a existat din totdeauna şi 
cunoaşte totul, ne împărtăşeşte cele trei 
adevăruri de mai sus, recunoscând că pe cont 
propriu nu le vom descoperi niciodată. Acum 
cunoaştem "în parte" (1 Corinteni 13:9). Şi 
cunoştinţa lui Dumnezeu este" mai presus de ce 
putem noi descoperi." Romani 11:33. 
Evolutioniştii nu vor şti niciodată vârsta 
pământului pentru ca a fost creat având a numita 
vârstă, ca şi Adam şi Eva. Cuplul era in vârstă de 
o zi, în a doua zi de viaţă, dar arătau ca adulţi. 
Instrumentele de măsurat ale oamenilor nu pot 
măsura vârsta aparentă. În astfel de cazuri, 
aparatele nu sunt demne de încredere. Credeţi în 
Biblie, şi veţi fi întotdeauna înaintea speculaţiilor 

cercetătorilor seculari şi a înţelepţilor acestei lumi. 

11.   Ce întâmplări cruciale mondiale au adus în prim plan 
puterea şi autoritatea Bibliei ? 

Answer: Căderea comunismului şi slăbirea şi inconsecvenţa teoriei 
evoluţioniste au scos în evidenţă Biblia.  
 
Notă: Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste a încercat 
comunismul, ateismul şi evolouţionismul care este doctrina marxistă 
numărul 1. Şi toate au dat greş. Noile democraţii rezultate îşi dau 
seama că un singur lucru merge şi strigă toţi aproape într-un singur 
glas către creştinism: "Aduceţi-ne Biblia şi învăţăturile şi predicile 
creştine. Trebuie să clădim acum pe temelia de nezdruncinat a rugăciunii şi a credinţei creştine. Nimic 
altceva nu suferă comparaţie. Nimic altceva nu poate răspunde întrebărilor mari ale vieţii aducând pace 
în inimile oamenilor. Nu ne lăsaţi să aşteptăm! Vrem şi avem nevoie disperată de Biblie, de Dumnezeu 
şi de creştinism chiar acum." Cuvântul lui Dumnezeu este învingător din nou.  
 
Evoluţionismul ca şi comunismul îşi pierd credibilitatea şi competenţa. Trebuie să ne amintim că nu e 
decât o teorie, precară şi neverificată. Vom menţiona doar trei aspecte:  

 
1. Cartea lui Robert Gentry Mica taină a creaţiunii i-a pus în încurcătură 
pe mulţi evoluţionişti cu dovezile clare ale creaţiunii instantanee.  
 
2. Biologia moleculară a demonstrat recent că celula singură e atât de 
complexă încât face ca originea accidentală a vieţii într-o singură celulă 
să fie din punct de vedere matematic o absurditate.  
 
3. Marea varietate de epoci care au fost desemnate acum pentru 
straturile din Marele Canion, masurătorile ştiinţifice curente, opuse 
măsurătorior anterioare, fac evoluţioniştii şi măsurătorile lor să pară 
iresponsabile şi neglijente. Teoria ateistă a evoluţiei conform căreia 
oamenii şi maimuţele provin din strămoşi comuni desconsideră conceptul 
că oamenii au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu. Reneagă existenţa 
lui Dumnezeu, nu-L acceptă pe Isus ca Mântuitor, neagă Biblia şi 
ridiculizează adevărul unui cămin veşnic în ceruri. Satana iubeşte teoria 
evoluţionistă pentru că distruge credibilitatea mântuirii. Comuniştii învaţă. 
Vom învăţa şi noi? 

12.   De ce are Biblia o asemenea capacitate de atracţie universală? 
 
Biblia spune: "Cuvîntul Tău este ... o lumină pe cărarea mea." Psalmii 119.105. "V'am spus aceste 

 
Descrierea biblică a potopului prezintă 
răspunsurile pe care le caută 
cercetătorii seculari.  

 
Adevărata ştiinţă 
este totdeauna în 
armonie cu Biblia 
pentru că Dumnezeu 
este autorul lor.  



lucruri, pentruca .... bucuria voastră să fie 
deplină." Ioan 15:11. "Dumnezeu a făcut pe om 
după chipul .... lui Dumnezeu." Geneza 1:27. "Tot 
aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea 
oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi 
să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri." 
Matei 5:16. "Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, 
ca acolo unde sînt Eu, să fiţi şi voi." Ioan 14:3.  

Answer: Pentru că răspunde întrebărilor celor 
mai încuietorare ale vieţii:  
 
A. De unde vin? Dumnezeu ne-a creat după 

chipul Său. Noi n-am apărut în mod accidental ca picături comune din nu ştiu ce nori antici?! Suntem fii 
şi fiice ale lui Dumnezeu, Puternicul Împărat (Galateni 3:26). Suntem atât de preţioşi pentru Dumnezeu, 
încât atunci când Adam şi Eva au păcătuit, a dat pe Fiul Său să plătească pedeapsa păcatelor noastre 
ca să putem fi liberi. El vrea să ne refacă după chipul Său şi, în scurt timp să ne ia înapoi în Eden, 
căminul pierdut de Adam şi Eva.  
 
B. De ce sunt aici? Ţelul nostru în viaţă azi ar trebui să fie să descoperim răspunsurile minunate ale 
Bibliei la problemele încuietoare ale vieţii şi să acceptăm oferta lui Isus de a ne reface după chipul Său. 
(Romani 8:29).  
 
C. Ce îmi rezervă viitorul? Nu e nevoie să ne ghicim viitorul. Isus va veni foarte curând să-Şi ia poporul 
în căminul pe care l-a pregătit pentru ei în ceruri. Acolo, cu o bucurie deplină şi o fericire de nedescris, 
oamenii vor locui pe vecie. (Ioan 14:1-3; Apocalipsa 21:3, 4). 

13.   Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că mi-a dat răspunsuri atât de pozitive la întrebările cele 
mai încurcate ale vieţii. 

Answer:  

Thought Questions 

Da. Este unul din marile adevăruri care îi dau credibilitate Bibliei. Majoritatea biografiilor îndulcesc părţile 
rele sau sar peste ele şi le exagerează pe cele bune. Prezentând astfel, îi dă cititorului încrederea că 
Biblia poate fi crezută; nu va muşamaliza nimic. În plus, strategia Satanei e de a-i convinge pe oameni 
că sunt atât de păcătoşi încât Dumnezeu nu poate şi nu-i va mântui. Ce bucurie îi cuprinde când li se 
arată din Biblie cazuri de oameni ca ei (sau mai rău) pe care Dumnezeu i-a eliberat din păcat şi i-a 
îndreptăţit. (Romani 15:4)  

1.   Sunt ofensat că Biblia oferă descrieri atât de colorate şi dezgustătoare ale păcatului descriind 
vieţile unor personaje biblice. Chiar era necesar? (Romani 15:4 )  

2.   Este chiar toată Biblia inspirată? Mulţi cred că doar parţial. (2 Timotei 3:16 )  

Răspunsul se găseşte în Biblie: "Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să 
mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire." 2 Timotei 3:16. Nu doar că Biblia conţine pur şi 
simplu cuvântul lui Dumnezeu, ea este chiar Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este manualul de operare şi 
conţine instrucţiunile pentru viaţa omenească. Dacă ignorăm oricare dintre ele vom avea dificultăţi şi 
probleme inutile.  

3.   Biblia este o carte veche cu concepte şi vocabular demodat. Nu vi se pare nesigur să ne 
bazăm pe ceva atât de îndepărtat de epoca noastră iluminată? (1 Petru 1:25 )  

Nu. Vechimea e în favoarea ei. De fapt aceasta e una din dovezile inspiraţiei sale. Biblia spune: "dar 
Cuvîntul Domnului rămîne în veac. " 1 Petru 1:25. Biblia stă ca o stâncă. Este cartea lui Dumnezeu-



Cuvântul Său. Nu poate fi distrusă. Oameni şi chiar naţiuni întregi au încercat să ardă, să interzică şi să 
discrediteze Biblia, dar s-au discreditat pe ei înşişi. Ei au dispărut, iar atacurile lor asupra Bibliei s-au 
uitat de mult. Dar Biblia rămâne o carte de mare tiraj, căutată constant. Milioane ar muri pentru ea, dacă 
ar fi cazul. Mesajul ei este dat de Dumnezeu şi 100% modern. Înainte de a o studia, roagă-te şi cere-I lui 
Dumnezeu să-ţi deschidă inima pe măsură ce o citeşti.  

4.   Unii dintre cei mai străluciţi oameni din lume, care au studiat cu atenţie Biblia, cred că nimeni 
n-o poate înţelege. Dacă Biblia este cu adevărat cartea lui Dumnezeu, n-ar trebui să poată fi 
înţeleasă de oricine? (1 Corinteni 2:13 )  

Oameni foarte deştepţi, care pot înţelege şi explica practic orice, adesea se opresc repede şi renunţă să 
mai citească Biblia. Motivul e că lucrurile spirituale "trebuie judecate duhovniceşte." 1 Corinteni 2:13, 14. 
Lucrurile adânci ale Cuvântului nu vor fi înţelese niciodată de o minte seculară, oricât de strălucită ar fi 
ea. Dacă cineva nu caută cu sinceritate o relaţie cu Dumnezeu, nu poate înţelege lucrurile lui 
Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care explică Biblia (Ioan 16:13; 14:26), nu este înţeles de mintea 
firească, seculară. Pe de altă parte, creştinul umil, chiar needucat care studiază Biblia primeşte o 
înţelegere uimitoare din partea Duhului Sfânt (Matei 11:25; 1 Corinteni 2:9, 10).  

5.   Biblia este plină de erori. Cum putem crede că este inspirată? (Isaia 28:9 )  

Majoritatea covârşitoare a aşa-numitelor erori din Biblie au fost demonstrate a fi simple erori de judecată 
sau lipsă de înţelegere din partea celor care se plâng. Nu sunt deloc erori, ci simple adevăruri înţelese 
greşit. Biblia inspirată: 
 
1. Îţi va spune totdeauna adevărul.  
2. Nu te va duce în eroare niciodată.  
3. Ne putem baza totdeauna pe ea.  
4. Este demnă de încredere şi are autoritate nu doar în probleme spirituale ci în orice alt domeniu pe 
care îl abordează, inclusiv istorie şi ştiinţă.  
 
Satana scoate mereu la iveală câte un presupus defect din Scriptură, ceea ce nu e surprinzător. El I-a 
găsit defecte până şi lui Dumnezeu în ceruri. Este posibil ca în câteva cazuri să existe copieri greşite, 
dar nici o astfel de presupusă întâmplare sau pretinsă eroare nu afecteză Cuvântul lui Dumnezeu. 
Doctrina nu e clădită pe un pasaj din Biblie, ci pe totalitatea comentariilor lui Dumnezeu asupra oricărui 
subiesct. Nu cunoaştem nici o aşa-numită eroare de niciun fel care ar putea afecta conţinutul Scripturii. 
Sunt unele lucruri în Scriptură greu de împăcat. Va fi întotdeauna loc pentru îndoială pentru cei care 
preferă să se îndoiască. Credem că chiar aşa-numitele erori, neexplicate în totalitate vor fi în curând 
dovedite a fi (aşa cum s-a întâmplat şi în trecut) alarme false. Cu cât încearcă unii mai mult să 
submineze Biblia, cu atât mai tare străluceşte lumina ei.  

Quiz Questions 
 
1.   Ce profeţii împlinite confirmă inspiraţia Bibliei? (4) 
___   Cir va cuceri Babilonul.  
___   Ronald Reagan va deveni preşedinte al Statelor Unite.  
___   Egiptul nu va mai fi niciodată o naţiune puternică, lider.  
___   Moralitatea va degenera în zilele din urmă.  
___   Germania va avea o secetă de 20 de ani.  
___   Babilonul, odată distrus, nu va mai fi locuit niciodată.  
 
2.   Isus Şi-a arătat credinţa în inspiraţia Bibliei prin: (1) 
___   Vorbind cu putere despre acest subiect.  
___   Citând-o când îi învăţa pe oameni.  
___   Chemând foc din cer peste cei ce se îndoiau  
___   Vestind-o de pe treptele templului.  
 
3.   Ce adevăruri ştiinţifice din lista de mai jos sunt menţionate în Biblie? (3) 
___   Pământul este rotund.  



___   Aerul are greutate.  
___   Dumnezeu ţine atomii ca să nu se despartă.  
___   Formula apei este 'H2O'.  
___   Apa mării este sărată.  
 
4.   Care dintre următoarele reguli de sănătate apar în Biblie? (2) 
___   Beţi zilnic opt litri de apă.  
___   Nu vă atingeţi de băuturile alcoolice.  
___   Alergaţi în fiecare dimineaţă şi seară.  
___   Abţineţi-vă de la conduită sexuală imorală.  
 
5.   Următorele declaraţii despre Biblie sunt adevărate: (3) 
___   Aproape 40 de oameni au contribuit la scrierea Bibliei.  
___   Biblia a fost scrisă într-o perioadă de 10 000 de ani.  
___   Doar părţi ale Bibliei sunt inspirate.  
___   Adevăratul autor al Bibliei este Duhul Sfânt.  
___   Biblia este o carte de succes.  
 
6.   Care dintre următoarele preziceri despre viaţa lui Mesia se găsesc în Biblie? (3) 
___   Se va naşte în Nazaret.  
___   Va zbura des la ceruri.  
___   Va fi vândut pentru 30 de arginţi.  
___   Irod va încerca să-L omoare.  
___   Va fi crucificat.  
___   Va învia după şapte ani.  
 
7.   Care regulă biblică, urmată împiedică cel mai bine SIDA? (1) 
___   Nu comite imoralitate sexuală.  
___   Nu te închina la chipuri cioplite.  
___   Mănâncă regulat.  
 
8.   Care declaraţii despre evoluţie sunt adevărate? (3) 
___   Este o teorie nedovedită.  
___   Subminează creştinismul.  
___   Este un adevăr dovedit.  
___   Dovedeşte că oamenii şi maimuţele au strămoşi comuni.  
___   Este un principiu puternic al comunismului.  
 
9.   Care dintre declaraţiile de mai jos dovedesc inspiraţia Bibliei? (5) 
___   Biografiile sale includ atât părţile bune cât şi cele rele.  
___   Le schimbă viaţa celor ce o urmează.  
___   Profeţiile Vechiului Testamnet despre Mesia au fost împlinite de Isus.  
___   A prezis ridicarea şi căderea a patru împărăţii mondiale.  
___   Unitatea sa.  
___   Spune ziua şi ora venirii lui Isus a doua oară.  
 
10.   Dumnezeu a creat lumea în şase zile literale, a 24 ore. (1) 
___   Adevărat  
___   Fals  
 
11.   În zilele lui Noe, un potop mondial a distrus orice fiinţă vie cu excepţia celor din mări şi a 
celor din corabie. (1) 
___   Adevărat  
___   Fals  
 
12.   Limbile diferite ale lumii îşi au originea la turnul Babel. (1) 
___   Adevărat  
___   Fals  

 

    



Dumnezeu-l-a-creat-pe-Diavol?  

 
 
 

  Mulţi oameni în această lume sunt înşelaţi de un geniu rău hotărât 
să le distrugă vieţile - o minte strălucitoare numită diavolul, sau 
Satana. Dar acest prinţ al întunericului este mult mai mult decât te-
ai fi gândit... mulţi spun că este doar o figură mitică, Biblia însă ne 
spune că este cât se poate de real, că înşeală familii, biserici şi 
chiar naţiuni pentru a spori suferinţa şi durerea. Iată câteva 
certitudini uimitoare cu privire la prinţul întunericului şi cum îl 
putem învinge!  

1.   Cu cine a început păcatul? 
 
"Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început." 
1 Ioan 3:8. "Şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana." Apocalipsa 12:9.  

Answer: Satana, numit şi diavolul, este originatorul păcatului. Fără Scripturi, 
originea păcatului ar fi rămas inexplicabilă. 

2.   Care a fost numele lui Satana înainte de a 
fi păcătuit? Unde locuia la vremea aceea? 
 
"Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al 
zorilor!" Isaia 14:12. Isus a spus: "Am văzut pe Satana căzând ca un 
fulger din cer." Luca 10:18. "te pusesem pe muntele cel sfânt al lui 
Dumnezeu." Ezechiel 28:14.  

Answer: Numele lui era Lucifer, şi locuia în cer. Lucifer este simbolizat de 
împăratul Babilonului în Isaia 14, şi de voievodul Tirului în Ezechiel 28. 

3.   Care a fost originea lui 
Lucifer? Ce poziţie de răspundere ocupa? Cum îl descrie 
Biblia? 
 
"Când ai fost făcut." Ezechiel 28:13, 15. "Erai un heruvim 
ocrotitor." Ezechiel 28:14. "Ajunsesei la cea mai înaltă 
desăvârşire, erai plin de înţelepciune, şi desăvârşit în 
frumuseţe. ...erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe... 
timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua 
când ai fost făcut... Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua, 
când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în 
tine." Ezechiel 28:12-15.  

Answer: Lucifer a fost creat de Dumnezeu, aşa cum au fost creaţi şi toti ceilalţi îngeri. (Efeseni 3:9). 



Lucifer a fost un heruvim "acoperitor", sau înger. Un înger mare stă la stânga tronului lui Dumnezeu şi 
altul la dreapta (Psalmi 99:1). Lucifer a fost unul dintre aceşti preaslăviţi îngeri conducători. Frumuseţea 
lui Lucifer era fără cusur şi ameţitoare. Înţelepciunea lui era perfectă. Strălucirea lui era 
înspăimântătoare. Ezechiel 28:13 pare să spună că glasul său fusese anume pregătit pentru a fi un 
muzician desăvârşit. Unii cred că el conducea corul îngerilor. 

4.   Ce s-a întamplat în viaţa lui Lucifer de a ajuns să păcătuiască? Ce 
păcat blasfemitor a comis atunci? 
 
"Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu 
strălucirea ta. " Ezechiel 28:17. "Tu ziceai în inima ta: ... îmi voi ridica 
scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; ...voi fi ca Cel Prea 
Înalt." Isaia 14:13, 14.  

Answer: Mândria, gelozia, nemulţumirea şi preamărirea de sine au apărut 
în viaţa sa. Lucifer a decis să încerce să Îl detroneze pe Dumnezeu pentru 
ca apoi să le ceară tuturor să i se închine lui. A fost o trădare de cel mai 
înalt grad. 

 
Notă: De ce este închinarea un lucru atât de important? Închinarea este factorul cheie în războiul ce are 
loc între Dumnezeu şi Satana. Oamenii au fost creaţi să fie fericiţi şi împliniţi doar atunci când Îl slujesc 
pe Dumnezeu. Nici măcar îngerilor necăzuţi nu li se cuvine închinare (Apocalipsa 22:8, 9). Satana a 
atentat încă de la început la închinare. Secole mai târziu, când L-a ispitit pe Isus în pustie, tot închinarea 
era subiectul central (Matei 4:8-11). În aceste ultime zile, Dumnezeu îi cheamă la închinare pe toţi 
oamenii (Apocalipsa 14:6,7). Acest lucru îl înfurie în aşa măsură pe Satana încât va încerca să îi forţeze 
pe oameni să i se închine sau în caz contrar să fie ucişi (Apocalipsa 13:15). 

Cu toţii ne închinăm cuiva sau la ceva:  
putere, prestigiu, mâncare, plăcere, proprietăţi, propria opinie, etc. 
Dumnezeu declară: "Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine." Exodul 20:3. Şi 
dacă nu ne vom închina doar lui Dumnezeu, ne va socoti împotriva Lui 
(Matei 12:30). Această veste este şocantă dar adevărată. Dacă oricine sau 
orice, în afară de Dumnezeu, are întâietate în viaţa mea, atunci --inocent 
poate -- mă închin şi îl susţin pe Satana. Are Dumnezeu primul loc în viaţa 
mea sau îl înalţi fără să vreau chiar pe Satana? Nu-i aşa că este o întrebare 
care ne pune pe gânduri? 

5.   Ce s-a întâmplat în cer în urma 
rebeliunii lui Lucifer? 
 
"Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi 
îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi 
balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar 
n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai 
găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele 
cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela 
care înşeală întreaga lume, a fost aruncat 
pe pământ; şi împreună cu el au fost 

aruncaţi şi îngerii lui." Apocalipsa 12:7-9.  

Answer: Lucifer a câştigat susţinerea unei treimi dintre îngeri 
(Apocalipsa 12:3, 4) şi a produs o revoltă în cer. Dumnezeu nu a avut de ales decât să îl alunge pe 
Lucifer şi pe îngerii lui. Aceasta a fost, de departe, cea mai mare bătălie ce a avut vreodată loc. Ţinta lui 
Lucifer a fost să uzurpe tronul lui Dumnezeu chiar dacă acest lucru ar fi dus la o crimă. (Ioan 8:44) După 
expulzarea sa din cer, Lucifer a fost numit Satana (adeversar) şi diavol (defăimător), iar îngerii săi au 
fost numiţi demoni. 

 
Orice şi oricine (în 
afară de 
Dumnezeu) care se 
bucură de 
întâietate în viaţa 
mea devine un idol 
căruia mă închin.  



6.   Unde este sediul central actual al lui Satana? Ce setimente 
nutreşte el faţă de oameni? 
 
"Domnul a zis Satanei: "De unde vii?" Şi Satana a răspuns Domnului: 
"De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am făcut-o pe 
el." Iov 2:2. "De aceea bucuraţi-vă, ceruri, şi voi care locuiţi în ceruri! Vai 
de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o 
mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme." Apocalipsa 12:12. "Fiţi 
treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un 

leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită." 1 Petru 5:8.  

Answer: Contrar opiniei populare, sediul central al lui Satana este pământul şi nu iadul. Dumnezeu le-a 
dat lui Adam şi Evei stăpânirea asupra acestui pământ (Geneza 1:26). Atunci când au păcătuit, eu l-au 
piedut în favoarea Satanei (Romani 6:16), care atunci a devenit conducătorul, sau prinţul, pământului 
(Ioan 12:31). Satana îi urăşte teribil pe oameni, care au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu. El nu Se 
poate atinge de Dumnezeu. Aşa că, tot veninul său este în schimb direcţionat spre copiii lui Dumnezeu. 
El este un criminal stricat şi plin de ură a cărui ţintă este să te distrugă pe tine si să Îl rănească pe 
Dumnezeu. 

7.   Când Dumnezeu i-a creat pe Adam şi Eva, care a fost singurul 
lucru pe care li l-a interzis? Care era pedeapsa pentru neascultare? 
 
"Dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în 
care vei mânca din el, vei muri negreşit." Geneza 2:17.  

Answer: Ei nu aveau voie să mănânce din pomul cunoştinţei binelui şi 
răului. Pedeapsa pentru neascultare era moartea. 

8.   Ce medium a utilizat Satana pentru a o înşela pe Eva? Ce minciuni i-a 
spus Satana? 
 
"Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul 
Dumnezeu. El a zis femeii: "Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: "Să nu mâncaţi 
din toţi pomii din grădină?" Atunci şarpele a zis femeii: "Hotărât, că nu veţi muri: 
dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii, şi 
veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul".Geneza 3:1, 4, 5, sublinierea 
autorilor.  

Answer: Satana a folosit şarpele -- cel mai înţelept, cel mai atrăgător animal 
creat de Dumnezeu -- pentru a o înşela pe Eva. Unii cred că iniţial şarpele avea 

aripi şi zbura (Isaia 14:29; 30:6). Vă amintiţi, nu se târa până când Dumnezeu nu l-a blestemat. (Geneza 
3:14) Minciunile lui Satana erau: (1) nu veţi muri, şi (2) mâncând din acest fruct veţi deveni înţelepţi. 
Satana, care a inventat minciuna (Ioan 8:44) a amestecat adevărul cu minciuna în ceea ce i-a spus 
Evei. Minciunile care conţin şi un sâmbure de adevăr sunt cele mai eficiente dintre toate. A fost adevărat 
că “veţi cunoaşte răul” după păcat. În dragostea Sa, Dumnezeu nu le descoperise încercările, 
amărăciunea, suferinţa, durerea şi moartea. Satana, aşa cum face şi astăzi, a făcut cunoaşterea răului 
să pară atrăgătoare. Satana a spus minciuni ca să ponegrească caracterul lui Dumnezeu, pentru că ştia 
că nimeni nu ar fi întors spatele unui asemenea Dumnezeu decât dacă I-ar fi 
înţeles greşit caracterul. 

9.   A fost un lucru atât de grav că au mâncat dintr-un fruct? De ce au 
fost Adam şi Eva alungaţi din Grădina Eden? 
 
“Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat!” Iacov 4:17 
”Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.” 1 Ioan 3:4. 
“Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. 
Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” 1 Ioan 3:8. 
“Domnul Dumnezeu a zis: 'Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând 



binele şi răul. Să-l împiedicăm, deci, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să 
mănânce din el şi să trăiască în veci.'.” Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus 
nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul 
vieţii.” Geneza 3:22, 24.  

Answer: Da, faptul că au mâncat din acel fruct a fost un mare păcat fiind o încălcare directă a uneia 
dintre puţinele cereri ale lui Dumnezeu. A fost o rebeliune împotriva legii lui Dumnezeu şi a autorităţii 
Sale. Prin respingerea uneia dintre poruncile lui Dumnezeu, Adam şi Eva i s-au aliat lui Satana, 
duşmanul lui Dumnezeu, şi au atras astfel separarea lor de Dumnezeu (Isaia 59:2). Satana a sperat că 
cei doi voi vor păcătui şi apoi vor mânca din copacul vieţii şi astfel vor deveni nişte păcătoşi nemuritori. 
Dar Dumnezeu i-a îndepătrat de grădină pentru a împiedica o asemenea nenorocire. 

10.   Ce adevăruri uimitoare ne descoperă Biblia cu privire la metodele lui Satana de a-i răni, 
înşela, descuraja şi a-i distruge pe oameni? 

Answer: Satana se folosesşte de orice metodă plauzibilă pentru a-i înşela şi distruge pe oameni. 
Demonii lui pot apărea pozând în oameni credincioşi, chiar clerici. Iar Satana va apărea ca un înger 
glorios al luminii cu puterea de chema foc din cer. Se va substitui lui Isus. Dar tu ai fost prevenit, aşa că 
să nu te laşi înşelat. Când Isus va reveni, orice ochi Îl va vedea (Apocalipsa 1:7). El va rămâne pe nori şi 
nici nu va atinge pământul (1 Tesaloniceni 4:17).  

Biblia spune că Satana: 
Înşeală/persecută 
Apocalipsa 12:9, 13 

Citează/răstălmăceşte Biblia 
Matei 4:5, 6 

Acuză mincinos/ucide 
Apocalipsa 12:10; Ioan 8:44 

Pune capcane/înscenează 
2 Timotei 2:26; 1 Petru 5:8 

Luptă împotriva poporului lui Dumnezeu 
Apocalipsa 12:17 

Leagă/încurajează trădarea 
Luca 13:16; Ioan 13:2, 21 

Încarcerează 
Apocalipsa 2:10 

Posedă/împiedică 
Luca 22:3-5; 1 Tesaloniceni 2:18 

Face minuni/minte 
Apocalipsa 16:13, 14; Ioan 8:44 

Apare ca un înger de lumină 
2 Corinteni 11:13-15 

Aduce boală/necazuri 
Iov 2:7 

Demonii lui se dau drept pastori 
2 Corinteni 11:13-15 

Calomniază 
"Diavol" înseamnă "înşelător" 

Cheamă foc din cer 
Apocalipsa 13:13 

 
11.   Cât de puternice şi concrete sunt strategiile şi tentaţiile lui Satana? 
 
El a convins: o treime dintre îngeri (Apocalipsa 12:3-9); pe Adam şi Eva 
(Geneza 3); toţi, cu excepţia a opt, oameni din timpul lui Noe (1 Petru 3:20). El 
îi va face pe cei pierduţi să se simtă salvaţi (Matei 7:21-23). Aproape întreaga 
lume îl va urma (Apocalipsa 13:3). Puţini vor fi salvaţi (Matei 7:14; 22:14).  

Answer: Rata de succes a lui Satana este atât de incredibil de mare încât 
pare aproape imposibilă. El a înşelat o treime dintre îngeri. În zilele lui Noe, toţi 
în afară de opt oameni au fost înşelaţi. Înainte de a doua revenire a lui Isus, 
Satana va apărea ca o fiinţă angelică, pozând drept Hristos. Puterea lui de a 
înşela va fi atât de mare încât siguranţa noastră va depinde de refuzul nostru 
de a ne duce să îl vedem (Matei 24:23-26). Dacă refuzi complet să priveşti şi să auzi, Isus te va proteja 
de înşelăciune (Ioan 10:29). 

 



12.   Unde şi când îşi va primi Diavolul pedeapsa? Care va fi 
acea pedeapsă? 
 
"Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la 
sfârşitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor 
smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, care sunt pricină de 
păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea, şi-i vor arunca în 
cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor". Matei 
13:40-42. "Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi 
de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi 

zi şi noapte în vecii vecilor." Apocalipsa 20:10. "Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, 
care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!" Matei 25:41. " Prin mulţimea nelegiuirilor tale, prin 
nedreptatea negoţului tău, ţi-ai spurcat locaşurile sfinte; de aceea, scot din mijlocul tău un foc, care te 
mistuie, şi te prefac în cenuşă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. Toţi cei ce te cunosc între 
popoare rămân uimiţi din pricina ta; eşti nimicit, şi nu vei mai fi niciodată!" Ezechiel 28:18, 19.  

Answer: Diavolul va fi aruncat într-un iaz de foc pe acest pământ la sfârşitul acestei lumi. Focul îl va 
mistui pe Satana, îl va transforma în cenuşă, şi nu va mai exista niciodată. Acelaşi foc îi va distruge şi 
pe păcătoşi. În acest spectacol de sfârşit, nici unul dintre cei ce sunt de partea lui Dumnezeu nu va muri 
şi nici unul dintre cei ce sunt de partea lui Satana nu va supravieţui.  
 
Notă: Nu este posibil să descriem cu acurateţe tristeţea şi durerea Tatălui şi a Fiului atunci când Satana 
va fi distrus. El le-a fost mai apropiat decât oricare altă fiinţă—un prieten personal drag. Distrugerea lui 
şi a milioanelor care l-au urmat va fi pentru Tatăl şi Fiul o durere mai mare decât orice durere ar simţi 
cineva ars în foc. 

13.   Ce face ca păcatul să fie eradicat pentru totdeauna? Va mai apărea 
vreodată păcatul? 
 
"Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea 
Mea, şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu." Romani 14:11. (vezi şi Filipeni 
3:10, 11; Isaia 45:23). "Nenorocirea nu va veni de două ori." Naum 1:9.  

Answer: Două evenimente cruciale vor rezolva problema păcatului: 
 
Primul, toate fiinţele din cer şi de pe pământ, inclusiv diavolul şi îngerii săi, vor 
îngenunchia de bună voie şi public vor da mărturie că Dumnezeu este 
credincios, corect şi drept. Nici o întrebare nu va rămâne fără răspuns. Toţi 
păcătoşii vor mărturisi deschis că sunt pierduţi pentru că au refuzat categoric 
dragostea şi salvarea oferite de Dumnezeu. Vor recunoaşte că este drept ca ei 
să moară. Toţi vor recunoaşte că merită moartea veşnică.. 
Al doilea Universul va fi curăţat de păcat prin distrugerea totală şi finală a păcatului, a păcătoşilor, a 
diavolului şi a îngerilor lui. Dumnezeu afirmă cu siguranţă: Păcatul nu va mai apărea niciodată în 

universul lui Dumnezeu. 

14.   Cine face o certitudine din eradicarea finală şi completă a păcatului 
din univers? 
 
"Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. 
Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului." 1 Ioan 3:8. 
"Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a 
fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce 
are puterea morţii, adică pe diavolul." Evrei 2:14.  

Answer: Prin viaţa, moartea şi învierea Sa, Isus a făcut din eradicarea 
păcatului o certitudine. 



15.   Ce simte Dumnezeu Tatăl faţă de oameni? 
 
"Căci Tatăl Însuşi vă iubeşte." Ioan 16:27. (Vezi şi Ioan 3:16; 17:22, 23.)  

Answer: Tatăl îi iubeşte pe oameni tot atât de mult cât îi iubeşte şi Isus. 
Scopul lui Isus în viaţă a fost să demonstreze caracterul Tatălui Său în 
propria Sa viaţă astfel încât oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu aşa cum 
este: iubitor, cald şi plin de grijă. (Ioan 5:19). 
 
Satana Îl reprezintă greşit pe Tatăl 
Satana Îl reprezintă greşit pe Tatăl ca nesimţitor, distant, aspru, neînduplecat 
şi de care nu te poţi apropia (propriile trăsături ale celui rău). El chiar 
consideră că faptele lui rele, distrugătoare sunt "faptele lui Dumnezeu." 
Domnul Isus a venit ca să şteargă de tot această minciună la adresa numelui 
Tatălui şi să demonstreze că Tatăl nostru din ceruri ne iubeşte mai mult 
decât îşi iubeşte copilul o mamă (Isaia 49:15). Tema preferată a Domnului 
Isus a fost răbdarea, gingăşia şi belşugul de har oferit de Dumnezeu.  
 
Tatăl de-abia mai aşteaptă 
Ca să-i facă pe oameni deosebit de fericiţi, Tatăl nostru din ceruri le-a pregătit un cămin extraordinar 
pentru veşnicie. Visurile noastre nu pot îmbrăca ceea ce ne-a pregătit El! De-abia aşteaptă să le ureze 
bun venit copiilor Săi în ziua revenirii lor. Să ne pregătim! Numărătoarea inversă a şi început. 

16.   Mă bucur să ştiu că şi Dumnezeu Tatăl mă iubeşte tot atât de mult cât Isus. 

Answer:  

Thought Questions 

Nu ştim. Biblia nu ne spune.  

1.   A fost fructul mâncat de Adam şi Eva un măr? (Geneza 3:6 )  

2.   De unde a apărut conceputul potrivit căruia portretul diavolului este roşu înfăţişând o arătare 
jumătate om, jumătate fiară, cu coarne şi coadă? (Ezechiel 28:14 )  

Provine din mitologia greacă şi îl satisface pe diavol. El ştie că oamenii resping monştrii ca pe nişte 
fabule aşa că vor fi îndemnaţi să nu creadă în existenţa sa. Cei ce nu cred că diavolul există vor fi primii 
prinşi în şiretlicurile sale.  

3.   Dumnezeu le-a spus lui Adam şi Evei: "căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri 
negreşit." Geneza 2:17. De ce nu au murit în ziua aceea? (Geneza 2:17 )  

Biblia vorbeşte despre două morţi: 
(1) De "prima" moarte vom muri cu toţii (Evrei 9:27). 
(2) La "a doua" moarte cei răi vor muri în focul iadului la sfârşitul timpului (Apocalipsa 21:8). 
Diferenţa este că nu există nici o înviere după moartea a doua. Este veşnică.  
 
Isus a suferit a doua moarte în locul nostru al tuturor. 
Atunci când Adam şi Eva au păcătuit, ar fi suferit imediat moartea a doua, dacă nu ar fi fost Isus să 
intervină oferindu-Se să sufere moartea a doua pe Golgota pentru noi toţi. Sacrificiul Său suprem i-a 
scăpat. (Evrei 2:9). 
 
Atunci când Adam a păcătuit, natura lui “nemuritoare” a devenit “muritoare” 
Cu privire la prima moarte, traducerea literală a cuvântului “mori” din Geneza 2:17 este “şi vei începe să 
mori” aşa cum apare în notele din aproape orice Biblie. Înseamnă că Adam şi Eva vor intra în procesul 
de moarte. Înainte de a păcătui, cuplul beneficia de o natură nemuritoare şi fără păcat. Această natură 



se păstra prin accesul continuu la pomul vieţii. În momentul în care au păcătuit, natura lor s-a schimbat 
devenind naturi păcătoase, muritoare. Asta este exact ceea ce Dumnezeu prezisese. Pentru că au fost 
îndepărtaţi de pomul vieţii, imediat au început distrugerea şi deteriorarea—ceea ce în final duce la 
moarte. Mormântul a devenit certitudine. Dumnezeu a subliniat ulterior acest lucru spunând "căci ţărână 
eşti, şi în ţărână te vei întoarce." Geneza 3:19.  

4.   Din moment ce Dumnezeu este cel care l-a creat pe Lucifer, nu este şi responsabil de păcatul 
lui? (Iosua 24:15 )  

Nu, de loc. Dumnezeu l-a creat pe Lucifer perfect, un înger fără păcat. Lucifer a fost cel care s-a făcut 
un diavol. Libertatea de a alege este o piatră unghiulară în principiul de guvernare a lui Dumnezeu. 
Atunci când l-a creat, Dumnezeu ştia că Lucifer va păcătui. Dacă în acel moment Dumnezeu ar fi refuzat 
să îl creeze ar fi respins acel prim principiu al libertăţii alegerii. 
 
“Libertatea de alegere” este calea lui Dumnezeu 
Deci, cunoscând ceea ce Lucifer avea să facă, Dumnezeu totuşi l-a creat. Aceleaşi principii se aplică la 
crearea lui Adam şi Evei. Şi, mai aproape, aceleaşi principii ţi se aplică ţie şi mie. Dumnezeu cunoaşte 
chiar înainte de a ne naşte cum vom trăi, dar chiar şi aşa, El ne permite să trăim şi să alegem fie că ne 
supunem guvernării lui Dumnezeu, fie guvernării lui Satana. Dumnezeu a acceptat să fie greşit înţeles şi 
pe nedrept acuzat şi blasfemiat timp de veacuri, în timp ce îi lasă timp fiecărei persoane să aleagă liber 
pe cine vrea să urmeze. 
 
Doar un Dumnezeu iubitor ar risca să le acorde tuturor libertate deplină 
Acest dar glorios şi cucial al libertăţii depline vine doar din partea unui Dumnezeu drept, deschis şi 
iubitor. Este o onoare şi o bucurie să-I slujeşti unui asemenea Domn şi Prieten. 
 
Alege să Îi slujeşti lui Dumnezeu 
Problema păcatului va înceta curând. La început, totul era “foarte bun”. Geneza 1:31. Acum "toată 
lumea zace în cel rău." 1 Ioan 5:19. Oamenii de pretutindeni aleg să îi servească fie lui Dumnezeu fie lui 
Satana. Foloseşte-ţi libertatea fantastică pe care ţi-a dat-o Dumnezeu.  

5.   De ce nu l-a distrus Dumnezeu pe diavol atunci când a păcătuit, ca să termine atunci 
problema păcatului? (1 Corinteni 4:9 )  

Pentru că păcatul era ceva cu totul nou în universul lui Dumnezeu şi locuitorii acestuia nu îl înţelegeau. 
Probabil că nici chiar Lucifer nu l-a înţeles pe deplin de la început. Lucifer era un conducător angelic, 
sclipitor şi foarte respectat. Abordarea aleasă de Dumnezeu a fost, fără îndoială, cea mai plină de grijă 
faţă de cer şi îngeri. Ar fi putut să se întâmple cam aşa: “Cerul este bun, dar va deveni şi mai bun prin 
aportul îngerilor. Prea multă autoritate nepusă la încercare (aşa cum au Tatăl şi Fiul) face ca liderii să fie 
orbi la viaţa reală. Îngerii nu ar trebui să primească ordine. Noi ar trebui să dăm ordine. Dumnezeu ştie 
că am dreptate şi Se simte ameninţat. Noi nu trebuie să le permitem nobililor noştrii conducători, care 
sunt rupţi de realitate, să pună în pericol chiar existenţa cerului. Ne vor asculta dacă vom lucra la 
unison. Nu trebuie să fim slabi; trebuie să acţionăm. Altfel, vom fi distruşi de o guvernare care nu ne 
apreciază.” 
 
O treime dintre îngeri s-au unit cu Lucifer 
Argumentele luiLucifer i-au convins pe mulţi îngeri, şi o treime dintre aceştia l-au urmat. Dacă Dumnezeu 
l-ar fi distrus pe Lucifer imediat, unii dintre îngerii care nu au înţeles pe depln caracterul lui Dumnezeu s-
ar fi temut de el şi ar fi spus: ”Poate că Lucifer avea dreptate. Aveţi grijă, dacă nu vă supuneţi lui 
Dumnezeu, vă va omorî.” Aşa nu s-ar fi rezolvat nimic. În schimb, problema s-ar fi acutizat.  
 
Dumnezeu acceptă doar o slujire de bună voie, din dragoste. 
Singura slujire acceptată de Dumnezeu este o slujire de bună voie, voioasă rezultată din dragoste. 
Ascultarea din orice alt motiv este inacceptabilă. 
 
Dumnezeu îi lasă lui Satan timp să îşi demonstreze principiile 
Satana a pretins că el are un plan mai bun pentru guvernarea universului. Dumnezeu îi lasă timp să îşi 
demonstreze principiile. Domnul va distruge păcatul doar după ce fiecare suflet din univers va fi convins 



că guvernarea lui Satana este nedreaptă, plină de ură, nemiloasă, mincinoasă şi distructivă. 
 
Universul priveşte cu interes asupra acestei lumi. 
Biblia spune,”fiindcă am ajuns o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni.” 1 Corinteni 4:9. Întregul 
univers priveşte ca şi cum fiecare joacă un rol în controversa dintre Hristos şi Satana. Când controversa 
se va termina, toţi vor înţelege principiile ambelor regate şi vor fi ales cui să slujească: fie lui Dumnezeu 
fie lui Satana. Aceia care vor alege alianţa cu păcatul şi Satana vor fi distruşi împreună cu el, iar copiii lui 
Dumnezeu vor fi duşi în siguranţă în casa cerească.  

Quiz Questions 
 
1.   Cu cine a început păcatul? (1) 
___   Mihail.  
___   Lucifer.  
___   Gabriel.  
 
2.   Unde locuia Lucifer când a păcătuit pentru prima dată? (1) 
___   Pe pământ.  
___   În cer.  
___   Pe Steaua Nordului.  
 
3.   Alege acele caracteristici ce i se potriveau cândva lui Lucifer: (6) 
___   Înger creat.  
___   Plin de înţelepciune.  
___   Călărea în ceruri pe un cal alb.  
___   Desăvârşit în căile sale.  
___   Paznicul porţii cerului.  
___   Un muzician de excepţie.  
___   Desăvârşit în frumuseţe.  
___   Heruvim acoperitor.  
 
4.   Marchează acele caracteristici adevărate cu privire la rebeliunea lui Lucifer: (5) 
___   A fost alungat din cer.  
___   S-a căit şi a rămas în cer.  
___   S-a ascuns în interiorul unui palat.  
___   Numele lui a devenit Satana.  
___   A fost primul păcătos.  
___   Isus a ajuns să-l vadă alungat.  
___   O treime dintre îngeri au căzut odată cu el.  
 
5.   Ce vroia Lucifer? (2) 
___   Să fie venerat.  
___   Să Îl detroneze pe Dumnezeu şi să Îi ia locul.  
___   Să zboare deasupra întregului Univers.  
 
6.   Bifaţi opţiunile corecte cu privire la Satana: (4) 
___   Este roşu şi are coarne şi copite.  
___   Casa lui se află în iad.  
___   Îi iubeşte pe oameni.  
___   Se poate înfăţişa drept un înger din ceruri.  
___   Nu poate face minuni.  
___   Este mincinos şi ucigaş.  
___   Poate să facă să cadă foc din cer.  
___   Majoritatea oamenilor îl vor urma şi vor fi pierduţi.  
 
7.   Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt adevărate cu privire la căderea lui Adam şi a Evei? (3) 
___   Satana a fost deghizat într-un înger.  
___   Satana L-a numit pe Dumnezeu mincinos.  
___   Ştim că Satana le-a dat mere.  



___   Satana a venit mai întâi la Adam.  
___   Satana a sperat că vor deveni nemuritori.  
___   În încercarea de a-i ispiti, Satana a amestecat adevărul cu minciuna.  
 
8.   Ce este adevărat cu privire la pedeapsa finală a lui Satana?(4) 
___   Va fi transformat în cenuşă în foc.  
___   Îngerii lui vor scăpa.  
___   Focul va fi în cer.  
___   Satana şi îngerii săi vor recunoaşte că au greşit.  
___   Focul va distruge păcatul şi pe păcătoşi.  
___   Satana va mărturisi că Dumnezeu a avut dreptate.  
 
9.   De ce nu l-a omorât Dumnezeu pe Lucifer atunci când a păcătuit? (4) 
___   Îngerii ar fi putut înţelege greşit.  
___   Unii s-ar fi putut teme de Dumnezeu.  
___   Lucifer era prea puternic pentru Dumnezeu.  
___   Îngerii lui Dumnezeu nu L-ar fi lăsat.  
___   Era nevoie de timp pentru demascarea planului lui Lucifer.  
___   Era nevoie de timp pentru îndreptăţirea planului lui Dumnezeu.  
 
10.   Ce lucru va îndreptăţi în final guvernarea lui Dumnezeu? (1) 
___   Dumnezeu va face nişte minuni.  
___   Orice suflet din Univers va îngenunchia, mărturisind dragostea şi dreptatea lui Dumnezeu.  
___   Îngerii din cer vor cere tuturor să asculte de Dumnezeu.  
 
11.   Care din adevărurile de mai jos sunt corecte cu privire la păcat? (5) 
___   Isus a făcut distrugerea păcatului sigură.  
___   Păcatul înseamnă călcarea legii lui Dumnezeu.  
___   Păcatul ne desparte de Dumnezeu.  
___   Păcatul este uşor de învins.  
___   Satana a inventat păcatul de a minţi.  
___   Odată distrus, păcatul nu va mai apărea niciodată.  
 
12.   Care dintre elementele de mai jos sunt adevărate? (5) 
___   Satana Îi atribuie lui Dumnezeu trăsăturile lui.  
___   Dumnezeu ne iubeşte chiar mai mult decât ne iubesc părinţii noştrii.  
___   Aşa numitele "fapte ale lui Dumnezeu" sunt de fapt faptele lui Satana.  
___   Viaţa lui Isus a dezvăluit caracterul lui Dumnezeu.  
___   Dumnezeu Tatăl este sever.  
___   Majoritatea oamenilor Îl înţeleg greşit pe Dumnezeu.  

 

    

  



Salvare-de-sus  

 
 
 

  Imaginează-ţi groaza de a fi pierdut într-un ocean cu rechini 
înfometaţi ce se apropie de tine! Apoi, închipuie-ţi cât de 
recunoscător şi uşurat te vei simţi să fii dus în siguranţă. Adevărul 
este că fiecare om de pe această planetă este pierdut într-un 
ocean plin de pericole. Avem nevoie urgentă de salvare, nu de la 
vreo barcă sau de la vreun helicopter, ci de la Tatăl nostru din 
ceruri. Dumnezeu vă iubeşte atât de mult încât L-a trimis pe Fiul 
Său ca să vă salveze. Fără îndoială că aţi mai auzit de asta până 
acum, dar sunteţi chiar sigur că aţi înţeles despre ce este vorba? 
Ce înseamnă asta pentru dvs. şi s-ar putea oare să vă schimbe 
viaţa? Continuaţi să citiţi şi veţi descoperi!  

1.   Chiar mă iubeşte Dumnezeu? 
 
Iată ce spune: "Pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc." Isaia 43:4. "Te iubesc 
cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!" Ieremia 31:3.  

Answer: Iubirea fără de sfârşit nutrită de Dumnezeu faţă de dvs. şi de mine depăşeşte înţelegerea 
noastră. Vă iubeşte de parcă aţi fi singurul suflet pierdut din univers. Şi-ar fi dat viaţa pentru dvs. sau 
pentru mine chiar dacă n-ar mai fi fost nici un alt păcătos de răscumpărat. Încercaţi să nu uitaţi niciodată 
acest adevăr. Sunteţi preţios în ochii Săi. Vă iubeşte. 

2.   Cum Şi-a demonstrat Dumnezeu iubirea faţă de noi? 
 
"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui 
Fiu pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică." 
Ioan 3:16. "Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că 
Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. 
Şi dragstea stă nu în faptul că noi 
am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul 
că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe 
Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru 
păcatele noastre." 1 Ioan 4:9, 10.  

Answer: Pentru că ne-a iubit atât de 
mult, a îngăduit ca singurul Său Fiu 

să sufere şi să moară mai degrabă decât să Se despartă de dvs. şi de 
mine pe vecie. Nu vom putea să înţelegem o aşa iubire, dar El a făcut 
lucrul acesta--doar pentru dvs. şi pentru mine! 

 
 



3.   Cum ar putea El să iubească pe cineva ca mine? 
 
"Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când 
eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi." Romani 5:8.  

Answer: Desigur nu pentru că o merit sau am câştigat-o în vreun fel. 
Nimeni dintre noi nu merităm nimic altceva decât plata păcatului, care 
este moartea (Romani 6:23). Dar iubirea lui Dumnezeu este 
necondiţionată. El îi iubeşte pe hoţi, pe criminali şi pe desfrânaţi. Îi 
iubeşte şi pe cei egoişti, pe cei făţarnici şi chiar pe cel ce Îi huleşte 
numele, dar mai presus de orice, El mă iubeşte pe mine! Şi pentru că ştie că păcatele mă duc doar la 
nenorocire şi moarte, doreşte să mă salveze din păcatele mele. De aceea, a murit. 

4.   Ce face moartea Lui pentru mine? 
 
"Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii 
ai lui Dumnezeu!" 1 Ioan 3:1. "Dar tuturor celor ce L-au 
primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul 
să se facă copii ai lui Dumnezeu." Ioan 1:12.  

Answer: Hristos a murit ca să plătească vina de moarte 
care mă apăsa. S-a născut ca om ca să sufere acel fel 
de moarte pe care o merit eu. Apoi, S-a oferit să îmi dea 
binecuvântarea pentru ceea ce a făcut El. Cu alte 
cuvinte, viaţa Lui fără de păcat este pusă pe socoteala 
mea pentru ca şi eu să pot fi socotit neprihănit. Moartea 
Lui este primită de către Dumnezeu ca fiind o plată 
deplină pentru toate relele din trecutul meu, şi acceptând 
ceea ce a făcut El, ca un dar, sunt primit în familia lui 
Dumnezeu ca şi copilul Său. E uimitor!  
 
Gândiţi-vă o clipă la aceste lucruri simple: 

•  Din pricina păcatelor mele, sunt condamnat la moarte.  
•  Nu pot să plătesc acea vină fără să-mi pierd viaţa veşnică, deoarece dacă aş muri pentru păcatele 
mele, n-aş putea să mai înviez. Aş muri pentru totdeauna.  
•  Datorez ceva pe care nu-l pot plăti! Dar vine un prieten, în persoana Domnului Isus şi-mi zice: 
"Plătesc Eu. Voi muri Eu în locul tău şi-ţi dau ţie viaţa. Nu va trebui să mori pentru păcatele tale."  
•  Trebuie să accept oferta! Nu-i aşa că-i simplu? Recunosc pe faţă şi accept moartea Lui pentru 
păcatele mele. În clipa în care fac aşa, am devenit un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu! 
5.   Cum Îl primesc şi cum trec de la moarte la viaţă? 
 
Recunoaşte trei lucruri:  
1. Sunt păcătos. "Toţi au păcătuit." Romani 3:23. 
2. Sunt osândit la moarte. "Plata păcatului este moartea." Romani 
6:23. 
3. Nu pot să mă mântuesc singur. "Despărţiţi de Mine, nu puteţi 
face nimic." Ioan 15:5. 
 
Aşa că, crede trei lucruri:  
1. El a murit pentru mine. "Pentru ca ... El să guste moartea pentru 
toţi." Evrei 2:9. 
2. El mă iartă. "Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele." 1 Ioan 
1:9. 
3. El mă salvează. "Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, are viaţa veşnică." Ioan 6:47.  

Answer: Cerând măreţul dar oferit de Dumnezeu, crezând în El şi primindu-L pe Domnul nostru Isus 
Hristos. 



6.   Ce trebuie să fac ca să capăt darul mântuirii? 
 
"Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin 
răscumpărarea, care este în Hristos Isus." Romani 3:24. 
"Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin 
credinţă, fără faptele legii." Romani 3:28.  

Answer: Singurul lucru pe care aş putea să-l fac este să-l 
primesc ca pe un simplu dar. Faptele mele de ascultare nu mă vor ajuta câtuşi de puţin în experienţa 
îndreptăţirii. Toţi cei care vor cere mântuirea prin credinţă o vor primi. Păcătosul cel mai reprobabil va fi 
acceptat pe acelaşi temei ca şi omul cel mai moral, care împlineşte fapte bune. Trecutul nu contează. 
Reţineţi, Dumnezeu îi iubeşte pe toţi în egală măsură, iar iertarea se acordă atunci când este cerută. 
"Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu 
prin fapte, ca să nu se laude nimeni." Efeseni 2:8, 9. 

7.   Când mă voi alătura familiei Sale prin credinţă, ce schimbare va aduce 
Isus în viaţa mea? 
 
"Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: 
iată că toate lucrurile s-au făcut noi." 2 Corinteni 5:17.  

Answer: Când este primit în inima mea, Hristos nimiceşte vechiul eu păcătos şi 
de fapt mă schimbă într-o nouă fiinţă spirituală. Vechea viaţă de păcat devine 
acum respingătoare şi nu o mai doresc. Cu bucurie, încep să trăiesc, pentru 
prima dată, eliberarea de sub vină şi condamnare. Încep să văd cât de goală 
mi-a fost viaţa fără Hristos. Decât să mă hrănesc cu coji pe sub masă, acum mă 
ospătez la banchetul Împăratului. Un minut cu Dumnezeu oferă mai multă 
fericire decât o viaţă în care l-ai slujit pe cel rău. Ce schimbare! De ce mi-a luat 
atât de mult până am făcut-o? 

8.   Oare această viaţă schimbată în bine îmi va aduce mai multă 
fericire decât plăcerile vieţii celei vechi?  
 
Domnul Isus a declarat: "V-am spus aceste lucruri, pentru ca ... bucuria 
voastră să fie deplină." Ioan 15:11. "Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi 
fi cu adevărat slobozi." Ioan 8:36. "Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-
o aibă din belşug." Ioan 10:10.  

Answer:  

Mulţi sunt de părere că viaţa de credinţă nu va fi o viaţă fericită 
din pricina restricţiilor şi a tăgăduirii de sine. Dar chiar opusul 
este adevărat. Când primeşti iubirea lui Isus, din lăuntru îţi 
ţâşneşte o exuberanţă deosebită. O pace de necrezut şi o 
bucurie deplină îţi pătrund în suflet. Ce să mai zicem de 
mulţumirea sufletească! Nu suferă comparaţie cu vechea viaţă 
de egoism şi nereuşite. Asemenea unui vis urât, trecutul dureros 
se şterge şi ajungi să trăieşti "din belşug" viaţa pe care 
Dumnezeu a vrut s-o trăieşti. 

 
 

Nici o bucurie de pe pământ 
nu se poate compara cu 
fericirea şi bucuria unui 
cămin creştin.  



9.   Dar voi reuşi eu să fac toate lucrurile pe care trebuie să 
le facă un creştin? 
 
"Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc ... dar nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine." Galateni 2:20. "Pot totul în 
Hristos care mă întăreşte." Filipeni 4:13 

Answer: Iată unde se descoperă cea mai mare minune din viaţa 
de credinţă. Nu trebuie să te străduieşti să fii bun! Ceea ce faci 
în calitate de creştin reprezintă o revărsare spontană a vieţii unei 
alte Persoane din tine. Ascultarea este reacţia naturală a iubirii 
din viaţa ta. Pentru că te-ai născut din Dumnezeu, ca o fiinţă 
nouă, vrei să asculţi de El, deoarece viaţa Lui a devenit o parte din viaţa ta. Să-i faci pe placul cuiva pe 
care-l iubeşti nu este o povară, ci o desfătare. "Este o desfătare să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi legea 
Ta este în fundul inimii mele." Psalmii 40:8. (Traducerea King James). 

10.   Vreţi să spuneţi că nu-mi va fi greu să ascult nici chiar de cele 
Zece Porunci? 
 
"Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele." Ioan 14:15. "Căci dragostea 
de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt 
grele." 1 Ioan 5:3. "Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui 
Dumnezeu a ajuns desăvârşită." 1 Ioan 2:5.  

Answer: Biblia leagă întotdeauna ascultarea de o adevărată legătură de 
iubire. Credincioşilor născuţi din nou nu le se pare o luptă obositoare să 
păstreze cele Zece Porunci. Având toate păcatele trecute iertate prin 
moartea Sa ispăşitoare, ascultarea mea din prezent şi din viitor îşi trage 
seva din viaţa de biruinţă pe care o trăieşte El în mine. De fapt, 
deoarece Îl iubesc atât de mult pentru că mi-a schimbat viaţa, merg mai 

departe de cerinţele celor Zece Porunci. În fiecare zi, caut în Biblie ca să aflu voia Lui şi încerc să aflu 
mai multe căi pentru a-mi exprima iubirea faţă de El. "Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă 
păzim poruncile Lui şi facem ce este plăcut înaintea Lui." 1 Ioan 
3:22, sublinierea autorului. 

11.   Cum aş putea să fiu sigur că păzirea poruncilor amintită 
în Biblie cu privire la cei credincioşi nu este legalism? 
 
"Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi 
credinţa lui Isus." Apocalipsa 14:12. "Ei [sfinţii] l-au biruit [pe 
Satana], prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu 
şi-au iubit viaţa chiar până la moarte." Apocalipsa 12:11.  

Answer: Să nu confundaţi ascultarea cu legalismul. Legalismul 
reprezintă încercarea de a-şi câştiga mântuirea prin fapte bune. 
Drepţii sunt identificaţi în Biblie prin patru caracteristici: (1) păzesc 
poruncile, (2) se încred în sângele Mielului, (3) îşi împărtăşesc 
credinţa cu alţii şi (4) aleg mai degrabă să moară decât să 
păcătuiască. Acestea sunt semnele care îl identifică pe cel care Îl 
iubeşte cu adevărat pe Domnul Isus şi care s-a angajat să-L 
urmeze pe viaţă. 

 
 
 



12.   Ce ceremonial deosebit sigilează legătura de iubire cu Domnul 
Hristos şi ce simbolizează el? 
 
"Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, 
pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa 
şi noi să trăim o viaţă nouă." "Pentru ca trupul păcatului să fie desbrăcat 
de puterea lui." Romani 6:4, 6. "Pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca 
să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată." 2 Corinteni 
11:2.  

Answer:  
Botezul simbolizează trei evenimente deosebite din viaţa credinciosului 
adevărat: (1) moartea faţă de păcat, (2) naşterea la o nouă viaţă cu 

Hristos, şi (3) căsătoria cu Hristos pe vecie. Această unire spirituală se va întări şi va ajunge mai plăcută 
cu trecerea timpului, atâta timp cât va creşte iubirea. Ca în orice căsătorie, pierderea iubirii poate 
schimba un rai într-un iad. Când dispare iubirea, căminul se menţine doar prin datoria mecanică, impusă 
de legea căsătoriei. Asemănător, atunci când credinciosul nu-L mai iubeşte cel mai mult pe Hristos, 
religia Lui există doar ca să facă faţă unui set de reguli. 

13.   Cum pot să fiu sigur că iubirea faţă de căsătoria mea cu Domnul 
Isus şi credinţa mea vor continua să crească? 
 
"Cercetaţi Scripturile." Ioan 5:39. "Rugaţi-vă neîncetat." 1 Tesaloniceni 5:17. 
"Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în 
El." Coloseni 2:6. "In fiecare zi, sunt în primejdie de moarte." 1 Corinteni 
15:31.  

Answer: Nici o legătură de iubire nu poate să crească fără comunicare. 
Rugăciunea şi studiul biblic sunt absolut esenţiale pentru menţinerea în creştere a acestei legături. 
Cuvântul Său reprezintă o scrisoare de iubire pe care trebuie s-o citesc în fiecare zi ca să-mi hrănesc 
viaţa spirituală. Dacă voi sta de vorbă cu El în rugăciune, mi se va deschide mintea spre o cunoaştere 
mai intimă şi mai palpitantă a iubirii Lui faţă de mine. Zilnic, voi fi uimit să descopăr amănunte incredibile 
realizate de El pentru fericirea mea 
 
Dumnezeu sigilează căsătoria noastră spirituală 
Ca să sigileze căsătoria noastră spirituală pe vecie, El mi-a făgăduit că nu mă va părăsi niciodată 
(Psalmii 55:22; Matei 28:20; Evrei 13:5), că va avea grijă de mine, când voi fi bolnav (Psalmii 41:3; Isaia 
41:10), că îmi va împlini orice nevoie, care s-ar putea să apară în viaţa mea (Matei 6:25-34). Aşa cum L-
am primit prin credinţă şi I-am considerat făgăduinţele satisfăcătoare, trebuie să continui să îmi pun 
încrederea în El pentru orice nevoie viitoare şi El nu mă va dezamăgi niciodată. 

14.   Doresc să-L invit pe Domnul Isus în viaţa mea şi să trăiesc experienţa naşterii din nou. 

Answer:  

Thought Questions 

Romani 3:23 ne spune că "toţi au păcătuit." Fiindcă "plata păcatului este moartea" (Romani 6:23) şi 
întrucât "toţi au păcătuit," de aceea se cere ceva deosebit pentru fiecare persoană care s-a născut pe 
acest pământ. Doar Cineva a cărui viaţă este egală cu a întregii omeniri putea să moară pentru păcatele 
neamului omenesc. Întrucât Domnul Isus este Creatorul şi Izvorul oricărei vieţi, viaţa care Şi-a dat-o a 
fost egală cu viaţa tuturor oamenilor care vor trăi vreodată. Ispăşirea nu trebuia doar să se facă de către 
Cineva a cărui viaţă să stea în locul tuturor celorlalte fiinţe create, dar Cel care urma să moară printr-o 
moarte ispăşitoare trebuia să fie în stare să şi învieze din morţi. De ce? Ca să le ofere binecuvântarea 

1.   Cum a fost posibil ca moartea unui om să plătească vina pentru toate păcatele întregii 
omeniri? Am dus o viaţă de păcate teribile. Mi-e teamă că Dumnezeu va trebui să facă ceva cu 
totul deosebit ca să poată să ierte pe cineva atât de rău ca mine. (Evrei 7:25 )  



ispăşirii tuturor celor care o vor cere prin credinţă. "De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit 
pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei." Evrei 
7:25.  

2.   Dacă-L voi primi pe Domnul Hristos şi iertarea Lui, iar apoi voi cădea din nou, mă va ierta El 
din nou? (1 Ioan 1:9 )  

Putem să avem încredere că Dumnezeu ne va ierta iarăşi dacă regretăm păcatul şi-l mărturisim. "Dacă 
ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice 
nelegiuire." 1 Ioan 1:9.  

3.   Cum aş putea să mă apropii de Dumnezeu în starea mea păcătoasă? N-ar fi mai bine ca să se 
roage pentru mine un preot sau un pastor? (Evrei 4:16 )  

Întrucât Domnul Isus a trăit în firea noastră şi a fost "ispitit ca şi noi" (Evrei 4:15), avem un Dumnezeu 
care ne înţelege şi care doreşte să aibă milă de noi. Evrei 4:16 ne spune că putem "să ne apropiem dar 
cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare." Ne putem apropia de Dumnezeu 
direct prin Domnul Isus Hristos, fără vreun mijlocitor şi având încredere în îndurarea Lui, putem veni "cu 
îndrăzneală" (traducerea King James) la El în numele Domnului Isus (Ioan 14:14). 1 Timotei 2:5 declară: 
"Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus 
Hristos."  

4.   Aş putea să fac ceva ca să-L ajut pe Dumnezeu să mă salveze? (Romani 4:5 )  

Nu. Planul Său cuprinde în totalitate harul (Romani 3:24; 4:5); reprezintă "darul lui Dumnezeu." Efeseni 
2:8. Este totuşi adevărat că aşa cum Dumnezeu ne să harul prin credinţă, tot aşa ne dă şi dorinţa şi tăria 
de a-L asculta. Lucrul acesta are ca urmare ascultarea de Legea Lui. Dar, chiar şi această ascultare 
vine din harul nemeritat dat de Dumnezeu. Ascultarea--slujirea şi lealitatea plină de iubire--reprezintă 
adevărata dovadă a uceniciei şi este un rod firesc al credinţei în Isus Hristos.  

5.   Dacă Dumnezeu îmi va ierta păcatele şi mă va reda familiei Lui, va elimina asta orice 
pedeapsă viitoare pentru păcatele mele sau mi se va mai cere alt fel de penitenţă? (Mica 7:18 )  

Scripturile declară: "Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus." Romani 8:1. 
Domnul Hristos a plătit întreaga vină pentru fărădelegile noastre, iar cei care Îl primesc prin credinţă nu 
datorează nici o penitenţă pentru că au fost curăţiţi, ci sunt deja condieraţi "spălaţi" în sângele Mielului! 
Isaia 43:25 conţine o frumoasă făgăduinţă a iertării: "Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi 
voi mai aduce aminte de păcatele Tale." Mica 7:18, 19 ne arată atitudinea deosebită a 
Răscumpărătorului-Dumnezeu faţă de poporul Său: "Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea 
şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei Tale? El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! El va 
avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre şi vei arunca în fundul mării toate 
păcatele lor."  

Quiz Questions 
 
1.   Dumnezeu a revărsat tot cerul pentru om în care anume măreţ dar? (1) 
___   Biblia.  
___   Biserica Lui.  
___   Isus Hristos.  
___   Legea.  
 
2.   Demonstraţia cea mai mare de iubire pe care a cunoscut-o vreodată lumea a fost (1) 
___   Înmulţirea pâinilor şi a peştilor.  
___   Moartea Domnului Isus pe cruce.  
___   Cincizecimea.  
___   Mărturisirea lui Petru.  



 
3.   Jertfa Domnului Hristos pe cruce a fost pentru (1) 
___   toată lumea.  
___   doar pentru cei drepţi.  
___   doar pentru cei răi.  
___   doar pentru cei predestinaţi să fie mântuiţi.  
 
4.   Pe ce fel de om îl iubeşte Dumnezeu cel mai mult? (1) 
___   Membrii bisericii.  
___   Desfrânatele şi hoţii.  
___   Pe toată lumea la fel.  
___   Creştinii născuţi din nou.  
 
5.   Domnul Hristos S-a născut în familia oamenilor ca să (1) 
___   plătească vina păcatului.  
___   afle cât de slabi suntem.  
___   ajungă un bun tâmplar.  
 
6.   Ca să capete mântuirea, cineva trebuie să (1) 
___   urmeze un curs biblic.  
___   aparţină unei biserici.  
___   vorbească în limbi.  
___   o primească în dar.  
 
7.   Suntem mântuiţi prin (1) 
___   Fapte bune.  
___   Har.  
___   Dorinţă.  
 
8.   Iertarea şi primirea ne fac să simţim (2) 
___   că putem să păcătuim din nou.  
___   regret faţă de plăcerile care nu le mai putem realiza.  
___   bucurie şi pace.  
___   asigurarea vieţii veşnice.  
 
9.   Ascultarea trebuie să se bazeze pe (1) 
___   teama de iad.  
___   dorinţa de a fi acceptat de prieteni.  
___   iubirea pentru Isus.  
 
10.   Purtarea creştină sau păzirea poruncilor este (1) 
___   Legalism.  
___   Unul din roadele adevăratei convertiri.  
___   fără importanţă.  
 
11.   Căsătoria cu Hristos este simbolizată prin (1) 
___   mersul la o mănăstire.  
___   botez.  
___   o verighetă purtată pe mâna dreaptă.  
___   un jurământ de celibat.  
 
12.   Cele două mari căi prin care poţi să continui să-L iubeşti pe Hristos sunt (2) 
___   studiul zilnic al Bibliei.  
___   dăruirea generoasă.  
___   abţinerea de la mâncarea de porc.  
___   o atitudine permanentă de rugăciune.  

 

    



Un-oraş-colosal-în-spaţiu  

 
 
 

  Gândiţi-vă la un oraş mare! New York-ul, Tokyo sau Londra nu 
sunt nimic în comparaţie! Aşteptaţi puţin până veţi afla un adevăr 
uimitor despre acest oraş gigantic care este în stare să 
călătorească prin spaţiu. Este purul adevăr, nu imaginaţie! 
Informaţiile din acest ghid de studiu vă vor încălzi sufletul şi vă vor 
reda speranţă pentru viitor.  

1.   Cine este Arhitectul şi Ziditorul acestui oraş spaţial? 
 
"De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul 
lor, căci le-a pregătit o cetate (oraş)." Evrei 11:16.  

Answer: Biblia declară că Dumnezeu a zidit un oraş fantastic pentru 
copiii Săi. Iar acest oraş este tot atât de real şi de literal ca oricare din 
oraşele pe care le-ai vizitat vreodată. 

2.   Unde se află acest oraş fantastic 
pe care l-a pregătit Dumnezeu? 
 
"Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, 
noul Ierusalim." Apocalipsa 21:2. "Doamne, Dumnezeul meu ... Ascultă-i 
din locul locuinţei Tale, din ceruri." 1 Regi 8:28-30.  

Answer: Acest oraş fantastic care se construieşte acum, se află în 
acest moment, la o mare depărtare în spaţiu în locul de şedere al lui 
Dumnezeu, care se cheamă paradis. 

3.   Cum descriu Scipturile acest oraş fantastic? 

Answer:  
(A) MĂRIMEA 
"Cetatea era în patru colţuri şi lungimea ei era cât lăţimea. A măsurat cetatea cu 
trestia şi a găsit aproape douăsprezece mii de prăjini." Apocalipsa 21:16. Cetatea 
este un pătrat perfect. Perimetrul ei este de 12 000 de prăjini sau 1500 de mile (o 
prăjină este 1/8 dintr-o milă) aproximativ 2414 km. Este lungă de 375 de mile (603 
km) pe fiecare parte.  
 
(B) NUMELE 
Cetatea este numită "Noul Ierusalim" în Apocalipsa 21:2.  
 



(C) ZIDURILE 
"I-a măsurat şi zidul şi a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi. ... Zidul era zidit de 
iaspis." Apocalipsa 21:17, 18. Un zid înalt de 144 de coţi sau 216 picioare (65,80 
de m.) înconjură cetatea. Zidul este din iaspis curat, de o strălucire şi de o 
frumuseţe ce nu se poate descrie în cuvinte. Gândiţi-vă puţin! Înaltă de aproape 
20 de etaje şi din iaspis curat!  

 

(D) PORŢILE 
"Avea douăsprezece porţi ... Spre răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei 
porţi; spre miazăzi, trei porţi; şi spre apus, trei porţi." "Cele douăsprezece porţi 
erau douăsprezece mărgăritare (perle). Fiecare poartă era dintr-un singur 
mărgăritar." Apocalipsa 21:12, 13, 21. Cetatea are 12 porţi-câte trei de fiecare 
parte-fiecare făcută dintr-un singur mărgăritar (perlă).  
 
(E) TEMELIILE 
"Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii ... împodobite cu pietre scumpe de tot 
felul: cea dintâi temelie era de iaspis; a doua de safir; a treia de halchedon; a 
patra de smarald; a cincea de sardonix; a şasea de sardiu; a şaptea de hrisolit; a 
opta de beril; a noua de topaz; a zecea de hrisopraz; a unsprezecea de iacint; a 
douăsprezecea de ametist." Apocalipsa 21:14-20. Cetatea are 12 temelii 
puternice, fiecare făcută dintr-o piatră preţioasă. Va fi reprezentată fiecare culoare a curcubeului, astfel 
că de la distanţă fără îndoială că se va lăsa impresia că această cetate se odihneşte pe un curcubeu.  

(F) STRĂZILE 
"Uliţa (strada) cetăţii era de aur curat, ca sticla străvezie." Apocalipsa 21:21.  
 
(G) ASEMĂNAREA 
"Cetatea sfântă, ... gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei." "Având 
slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de 
iaspis, străvezie ca cristalul." "Lungimea, lărgimea şi înălţimea erau 
deopotrivă." Apocalipsa 21:2, 11, 16. Cetatea, cu toate pietrele ei preţioase, aur 

şi frumuseţea ei orbitoare, va fi de fapt luminată de 
slava lui Dumnezeu. În maiestatea şi în curăţia ei 
deosebite, este comparată cu o "mireasă împodobită 
pentru bărbatul ei." 

4.   Ce lucru fenomenal din această cetate îi 
asigură fiecărui locuitor, putere şi tinereţe 
veşnică? 
 
"În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri ale 

râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod, şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului 
slujesc la vindecarea neamurilor." Apocalipsa 22:2. "Să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el, şi să 
trăiască în veci." Geneza 3:22.  

Answer: Pomul vieţii, care rodeşte 12 feluri de fructe (şi care se află în mijlocul cetăţii-Apocalipsa 2:7), 
le aduce viaţă veşnică şi tinereţe tuturor celor ce manâncă din el. Chiar şi frunzele lui vor avea calităţi 
minunate de susţinere a vieţii. Acest pom va da un rod diferit de fructe în fiecare lună. 
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5.   Este adevărat că această cetate uimitoare va coborî pe pământ? 
 
"Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, 
noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei." 
Apocalipsa 21:2. "Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul." 
Matei 5:5. "Iată, cei neprihăniţi vor fi răsplătiţi pe pământ." Proverbe 
11:31. (Trad. King James Version).  

Answer: Da, este adevărat că această cetate sfântă şi maiestuoasă va 
coborî pe pământ, pentru a deveni capitala pământului recreat. Toţi cei 
sfinţi vor avea un cămin în acest oraş. 

6.   Ce se va întâmpla cu păcatul şi cu păcătoşii? 
 
"Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi, vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde." Maleahi 
4:1. "Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit." Apocalipsa 20:9. "În ziua 
aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi 
pământul, cu tot ce este pe el, va arde." 2 Petru 3:10. "Şi veţi călca în picioare pe 
cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre." Maleahi 4:3. "Dar noi, 
după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui 

neprihănirea." 2 Petru 3:13.  

Answer: Dumnezeu va distruge tot păcatul şi pe toţi păcătoşii prin foc. Acest foc va topi pământul şi va 
preface totul în cenuşă. Apoi Dumnezeu va face un pământ nou, perfect şi cetatea sfântă va fi capitala 
lui. Cei drepţi vor trăi aici de-a lungul eternităţii, în pace, bucurie şi sfinţenie. Dumnezeu promite că 
păcatul nu va mai exista. Vezi Naum 1:9. 

7.   Ce promisiune revigorantă şi încântătoare le face Dumnezeu 
celor care vor intra în noua Sa împărăţie? 

Answer:  
A. Domnul, în persoană, va locui cu ei (Apocalipsa 21:3). 
B. Niciodată nu se vor plictisi. Acolo vor fi desfătări veşnice (Psalmi 
16:11). 
C. Nu va mai fi moarte, durere, lacrimi, regrete, boală, spitale, intervenţii 
chirurgicale, tragedii, dezamăgiri, probleme, foame sau sete (Apocalipsa 
21:4; Isaia 33:24; Apocalipsa 22:3; Isaia 65:23; Apocalipsa 7:6). 
D. Nu vor mai obosi (Isaia 40:31). 
E. Fiecare persoană salvată va fi fizic integră, în orice privinţă. Surzii vor auzi, orbii vor vedea, muţii vor 
cânta şi şchiopii vor putea să alerge (Isaia 35:5, 6; Filipeni 3:21). 

F. Gelozia, frica, ura, invidia, necurăţia, cinismul, murdăria, îngrijorarea şi tot răul vor 
rămâne pentru totdeauna afară din împărăşia lui Dumnezeu (Apocalipsa 21:8, 27; 
22:15). Oamenii nu vor mai fi împovăraţi cu griji şi îngrijorări care să-i conducă la 
distrugere. Nu vor mai exista depresii. Timpul va deveni veşnic, iar presiunea şi 

termenele limită existente pe pământ vor dispărea pentru 
totdeauna. 

8.   În ce fel se va deosebi noul pământ de pământul nostru de 
astăzi? 

Answer:  
A. Vastele mări pe care le cunoaştem azi, vor dispărea (Apocalipsa 

21:1). Oceanele şi mările acoperă trei pătrimi din suprafata pământului de azi. În 
împărăţia lui Dumnezeu va fi diferit. Întreaga lume va fi o grădină imensă de o 
frumuseţe neîntrecută, presărată cu lacuri, râuri şi munţi (Apocalipsa 22:1; Fapte 
3:20, 21). 
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B. Deşertul va deveni o grădină (Isaia 35:1, 2). 
C. Animalele vor fi blânde. Niciunul nu va deveni prada altuia şi le va mâna un 
copilaş (Isaia 11:6-9; 65:25). 

D. Nu vor mai fi nenorociri (Apocalipsa 22:3). 
E. Nu va mai fi violenţă de nici un fel (Isaia 60:18). Aceasta 
include crimele, furtunile, inundaţiile, cutremurele, tornadele, 
stricăciuni de orice fel, etc. 
F. Nici o pângărire nu va exista pe noul pământ (Apocalipsa 
21:27). Nu vor mai fi ţigări, mucuri de ţigară, tabac, beţivi, 
cârciume, băuturi alcoolice, bordeluri, imagini pornografice 

sau alte lucruri imorale şi impurităţi de orice fel. 

9.   Vor fi copii în împărăţia lui Dumnezeu? Dacă da, 
vor creşte? 
 
"Uliţele cetăţii vor fi pline de băieţi şi fete, care se vor juca 
pe uliţe." Zaharia 8:5. "Veţi ieşi, şi veţi sări ca viţeii din 
grajd." Maleahi 4:2.  

Answer: Da, vor fi mulţi băieţi şi fete în cetatea sfântă (Isaia 11:6-9), şi 
aceştia vor creşte (Maleahi 4:2). De la Adam încoace, noi am degenerat mult în 
privinţa staturii, intelectului şi a vitalităţii, dar toate acestea vor fi 
restaurate (Fapte 3:20, 21). 

10.   Când cei mântuiţi se vor reîntâlni cu cei iubiţi în 
ceruri, se vor recunoaşte unii pe alţii? 
 
"Dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu 
cunoscut pe deplin." 1 Corinteni 13:12.  

Answer: Biblia ne învaţă în mod clar că, în împărăţia lui 
Dumnezeu, cei neprihăniţi care au murit vor fi înviaţi şi se 
vor alătura celor drepţi în viaţă (Isaia 26:19; Ieremia 
31:15-17; 1 Corinteni 15:51-55; 1 Tesaloniceni 4:13-18). 
De asemenea Scripturile ne învaţă că în împărăţia lui 
Dumnezeu oamenii se vor recunoaşte unii pe alţii, la fel 

cum şi în zilele noastre ne recunoaştem unii pe alţii. 

11.   Vor fi oamenii reali în ceruri, în carne şi oase? 
 
"Însuşi Isus a stătut în mijlocul lor, şi le-a zis: 'Pace vouă!' Plini de 
frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El le-a zis: 
'Pentru ce sunteţi turburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri 
în inimă? Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă 
şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.' 
"Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau, şi se mirau, El le-a zis: 
'Aveţi aici ceva de mîncare?' I-au dat o bucată de peşte fript şi un 
fagure de miere. El le-a luat, şi a mâncat înaintea lor." "El i-a dus 
afară până spre Betania şi ... pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei, şi a fost înălţat la cer." Luca 
24:36-39, 41-43, 50, 51. "Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum 
L-aţi văzut mergând la cer." Fapte 1:11. "Domnul Isus Hristos va schimba trupul stării noastre smerite, 
şi-l va face asemenea trupului slavei Sale." Filipeni 3:20, 21.  

Answer: După învierea Sa, Isus a demonstrat ucenicilor Săi că El era din carne şi oase, permiţându-le 
să-L atingă şi mâncând mâncare. Acelaşi Isus din carne şi oase S-a urcat la Tatăl în ceruri şi va reveni 
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pe pământ. Celor drepţi li se vor da trupuri la fel ca al lui Isus, ei vor fi oamenii reali în ceruri, în carne şi 
oase o veşnicie. Diferenţa va fi aceea că trupurile cereşti nu vor fi supuse morţii, bolii sau deteriorării. 
Învăţătura cum că cei mântuiţi vor fi nişte fantome care plutesc pe nori şi nu fac altceva decât să cânte 
la harpe, nu are temelie biblică. Isus nu a murit pe cruce pentru a le da celor ce acceptă iubirea Lui şi 
care Îi urmează modelul de vieţuire, un viitor aşa de banal şi nebunesc. Pe mulţi oameni nu i-ar interesa 
o astfel de existenţă eterică şi de aceea nu au decât o mica dorinţă sau nu doresc deloc să intre în 
împărăţia cerească a lui Dumnezeu--de multe ori ei doar o preferă pentru că se tem de iad. Dacă ar 
putea oamenii de pretutindeni să afle adevărul despre cetatea sfântă a lui Dumnezeu şi despre noul 
pământ, milioane de oameni ar începe să înţeleagă dragostea Lui şi s-ar întoarce la El din toată inima. 
O persoană care a ratat ocazia de a fi în împărăţia lui Dumnezeu a pierdut tot ceea ce ar fi putut câştiga 
pe acest pamânt. 

12.   Cum îşi vor petrece cei sfinţi timpul în împărăţia cerească? 
 
"Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii, şi le vor mînca rodul. Nu vor zidi case, ca 
altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul: ... şi 
aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor." Isaia 65:21, 22.  

Answer: Cei drepţi îşi vor construi propriile cămine, pe noul pământ. (Fiecare va 
avea propria vilă înălţată de Hristos-- Ioan 14:1-3.) Ei vor sădi vii şi vor mânca 
fructele. Biblia este clară. Oameni reali vor face lucruri reale în ceruri, lucruri de 
care se vor bucura cu adevărat. 

13.   La ce alte activităţi încântătoare vor 
participa cei răscumpăraţi? 

Answer:  
A. Vor cânta cu vocea şi cu instrumentele muzica cerească (Isaia 35:10; 
51:11; Psalmi 87:7; Apocalipsa 14:2, 3). 
B. Se vor închina înaintea tronului lui Dumnezeu în fiecare Sabat (Isaia 
66:22, 23). 
C.Se vor bucura de florile şi copacii care nu se veştejesc niciodată 
(Ezechiel 47:12; Isaia 35:1, 2). 
D.Îi vor vizita pe cei dragi, pe patriarhi, profeţi etc. (Matei 8:11; Apocalipsa 7:9-17). 

E. Vom studia animalele cerului (Isaia 11:6-9; 65:25). 
F. Vom călători şi vom explora fără să obosim (Isaia 40:31). 
G. Vom asculta cântecul lui Dumnezeu (engl.Ţefania 3:17, in rom."nu 
va mai putea de bucurie pentru tine"). 
H.Ne vom realiza cele mai adânci dorinţe (Psalmi 37:3, 4; Isaia 65:24). 
I. Cea mai mare bucurie dintre toate--privilegiul de a fi ca Isus, 

călătorind cu El, privindu-I faţa (Apocalipsa 
14:4; 22:4; 21:3; 1 Ioan 3:2). 

14.   Poate limbajul omenesc slab să 
descrie cu adevărat gloria căminului 
ceresc? 
 
"Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea 
nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a 
pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc." 1 Corinteni 2:9.  

Answer: Inima omului nu poate să înceapă să înţeleagă minunile împărăţiei 
lui Dumnezeu, nici măcar în cele mai fanteziste visuri. Tot ceea ce a pierdut 
Adam, va fi restaurat. 
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15.   Este oare împărăţia pregătită şi pentru mine, personal? 
 
"Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată." 
Apocalipsa 22:17. "La o moştenire nestricăcioasă ... păstrată în ceruri pentru 

voi." 1 Petru 1:4. "Eu Mă duc să vă 
pregătesc un loc." Ioan 14:2.  

Answer: Este împărăţia pregătită pentru 
tine, personal. Invitaţia din partea Domnului 
îţi este adresată personal. Dacă o respingi, 
prietene, nu vei avea pe nimeni altcineva să 
învinovăţeşti, decât pe tine însuţi. 

16.   Cum pot fi sigur că voi avea 
un loc în împărăţia Sa cerească 
şi glorioasă? 

 
"Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide 
uşa, voi intra la el." Apocalipsa 3:20. "Ferice de cei ce îşi spală 
hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în 
cetate!" Apocalipsa 22:14. "Nu orişicine-Mi zice: Doamne, Doamne! 
va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care 
este în ceruri." Matei 7:21. "Dar tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu." Ioan 1:12. "Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat." 1 Ioan 1:7.  

Answer: Biblia explică foarte clar. Este simplu. Predă-ţi viaţa lui Isus pentru a fi curăţită de păcat. Când 
faci aceasta, El îţi dă şi putere ca să-I împlineşti voia şi să-I ţii poruncile. Aceasta înseamnă, bineînţeles, 
că începi să trăieşti asemeni lui Hristos, învingând păcatul. "Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri." 
Apocalipsa 21:7. Pe scurt, o persoană e pregătită pentru cer atunci când are cerul în inimă. 

17.   Am decis să accept oferta lui Isus de a trăi cu El pentru totdeauna în cereasca Sa împărăţie. 

Answer:  

Thought Questions 

Biblia spune că Dumnezeu va "şterge orice lacrimă din ochii lor." Apocalipsa 21:4. Înconjuraţi de 
frumuseţile şi bucuriile noului pământ, poporul răscumpărat al lui Dumnezeu va uita toate tragediile şi 
suferinţele trecutului; "nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute, şi nimănui nu-i vor mai veni 
în minte." Isaia 65:17.  

1.   Cum poate fi cerul un loc în care să fim fericiţi atunci când noi ne vom gândi la cei dragi ai 
noştri pierduţi. (Apocalipsa 21:4 )  

2.   Biblia declară "Carnea şi sângele nu pot să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu." 1 
Corinteni 15:50. Cum se poate atunci ca cei răscumpăraţi să aibă trupuri reale din carne şi oase? 
(1 Corinteni 15:50 )  

Aici, Biblia foloseşte termenul "carne" pentru a descrie o persoană neconvertită. O idee similară este 
exprimată în Romani 8:8, 9 "Cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai 
sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi." Ioan 3:6 
declară: "Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh." Termenul "carne" 
se referă la o persoană neconvertită, iar termenul "spirit" se referă la o persoană convertită sau "născută 
din nou". Deci, în 1 Corinteni 15:50 Biblia ne spune că nimeni nu poate intra în împărăţia lui Dumnezeu, 
decât dacă are loc în primul rând convertirea şi carnea devine spirit. Hristos a declarat despre trupul în 
care a înviat, că este "carne şi oase." Luca 24:39. În conformitate cu textul din Filipeni 3:21, noi vom 
avea trupuri ca al Lui.  



3.   Are în grijă, apostolul Petru poarta sfintei cetăţi? (Matei 16:19 )  

Nu! Biblia spune în Apocalipsa 21:12 că Noul Ierusalim--cetatea sfântă a lui Dumnezeu--are 12 porţi, iar 
la porţi 12 îngeri. Nu este arătat niciunde în Bibie, că vreunul dintre apostoli ar fi păzitorul porţilor.  

4.   Este sfânta cetate în deajuns de mare pentru a încăpea toţi cei mântuiţi din toate veacurile? 
(Matei 7:14 )  

Dacă fiecărei persoane salvate i s-ar da numai 30,48 mp de teren, ar fi loc în deajuns pentru 39 milarde 
de oameni în cetate, număr care este de multe ori mai mare decât populaţia actuală a globului. Mulţi 
statisticieni sunt de părere că, în situaţia în care toţi oamenii care au trăit vreodată ar fi salvaţi, tot ar fi 
loc în deajuns pentru ei în cetate. Totuşi, scripturile arată foarte clar că, numai puţini vor fi salvaţi (Matei 
7:14). Deci va fi cu mult mai mult spaţiu decât suficient în marea cetate.  

5.   Câteodată mă întreb dacă recompensa merită sacrificiul. Se pare că Satan mă copleşeşte 
uneori. Mă încurajează, oare, în vreun fel, Biblia? (Romani 8:18 )  

Da. De fapt, apostolul Pavel s-a gândit la cei asemeni ţie când a scris, "Eu socotesc că suferinţele din 
vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă 
de noi." Romani 8:18. Doar o licărire din împărăţia veşnică va face ca cele mai dureroase încercări şi 
persecuţii să pălească, iar cei răscumpăraţi vor striga: "Aleluia, cerul e uşor de câştigat!"  

6.   Vor fi salvaţi în împărăţia lui Dumnezeu, bebeluşii care mor? (Matei 2:16-18 )  

Nu avem un răspuns biblic specific la această întrebare, dar mulţi aleg să creadă că, cei mici vor fi 
salvaţi pe baza textului din Matei 2:16-18. Acolo Biblia ne istoriseşte despre nedreptul rege Irod, care a 
ucis în Betleem, copilaşii de parte bărbătească care erau de doi ani sau mai mici. Vechiul Testament a 
prevestit acest tragic, crud incident, iar Dumnezeu le-a spus mamelor să nu mai plângă pentru că într-o 
zi copilaşii le vor fi redaţi. "Opreşte-ţi plânsul căci ... ei se vor întoarce iarăşi din ţara vrăjmaşului ... copiii 
tăi se vor întoarce în ţinutul lor." Ieremia 31:16, 17. Aceast text este o referire evidentă la înviere.  

7.   Am înţeles bine? Raiul, casa celor mântuiţi, va fi chiar aici pe pământ? (Apocalipsa 21:2, 3; 
22:1, 3 )  

Da, este corect. Deşi acum, cetatea sfântă este în locaşul lui Dumnezeu, El o va muta pe pământ. 
Păcatul şi păcătoşii vor fi distruşi prin foc, iar pământul va fi restaurat la gloria şi frumuseţea edenică şi 
va fi dat în stăpânirea celor drepţi. Cetatea sfântă va fi capitala noului pământ, iar Dumnezeu Îşi va muta 
aici tronul (Apocalipsa 21:2, 3; 22:1, 3) şi va locui cu cei drepţi, chiar aici pe acest pământ, de-a lungul 
veşniciei. Acolo unde este Domnul, acolo este raiul. Planul lui Dumnezeu este de a-i reda omului ceea 
ce a pierdut Adam: gloria unei vieţi perfecte pe o planetă perfectă. Satan şi păcatul au stricat planul lui 
Dumnezeu, dar planul va fi dus la bun sfârşit. Toţi ne putem bucura de această împărăţie--şi trebuie să 
ne bucurăm de această împărăţie! Altfel am pierde prea mult.  

8.   De ce sunt atât de mulţi cei care cred şi învaţă că, patria celor mântuiţi este un loc mistic cu 
locuitori fantome, ce plutesc pe nori şi nu fac nimic altceva decât să cânte la harpe? (Ioan 8:44 )  

Această învăţătură îşi are originea la diavol, tatăl minciunii (Ioan 8:44). El doreşte cu nerăbdare să 
distorsioneze planul iubitor al lui Dumnezeu, şi prezintă cerul ca un loc ireal, "fantomatic" astfel încât 
oamenii să îşi piardă interesul sau să devină sceptici pe deplin, în privinţa Cuvântului lui Dumnezeu. 
Satan ştie că atunci când oamenii vor înţelege adevărul biblic privind casa celor răscumpăraţi, puterea 
lui asupra lor va fi nimicită, deoarece ei se vor gândi cum să ajungă în acea împărăţie. De aceea 
lucrează cu atâta îndârjire pentru a le întuneca înţelegerea şi a împrăştia minciuni cu privire la căminul 
ceresc.  

 



 
Quiz Questions 
 
1.   Cetatea sfântă din spaţiu (1) 
___   Nu este literală, ci este pur şi simplu o alegorie.  
___   Este un oraş literal, fiind pregătit de Dumnezeu chiar acum în locaşul Său.  
___   Nu există decât în mintea unor oameni.  
 
2.   Acest oraş sfânt (1) 
___   Va fi distrus de o explozie nucleară.  
___   Va fi cucerit de Satana şi oastea lui.  
___   Va coborî pe pământ şi va deveni capitala noului pământ.  
 
3.   Bifaţi afirmaţiile adevărate în legătură cu cetatea sfântă, din lista următoare: (7) 
___   Este numită Noul Ierusalim.  
___   Este aproximativ de mărimea Londrei.  
___   Zidurile sale sunt din topaz.  
___   Cetatea are lungimea şi lăţimea egale.  
___   Străzile sunt din aur curat.  
___   Cetatea are 14 temelii.  
___   Apostolul Petru stă la porţile ei.  
___   Fiecare din cele 12 porţi sunt făcute dintr-un singur mărgăritar.  
___   Perimetrul său este de 1500 mile (2413,5 km).  
 
4.   Pomul vieţii (1) 
___   Este un pom real, care va reda putere şi tinereţe poporul lui Dumnezeu.  
___   Este o figură de stil şi înseamnă doar că Dumnezeu va da tărie poporului Său.  
___   A existat la început, dar nu va fi şi pe noul pământ.  
 
5.   Bifaţi din lista următoare toate punctele care sunt adevăruri biblice promise poporului lui 
Dumnezeu, în noua împărăţie a lui Dumnezeu: (5) 
___   Dumnezeu va oficia zilnic căsătorii.  
___   Pomul vieţii va rodi 20 de feluri de fructe.  
___   Domnul Însuşi va locui în mijlocul poporului Său.  
___   După un milion de ani, sfinţii se vor plictisi.  
___   Moartea şi durerea nu vor mai fi.  
___   Oamenii nu vor obosi niciodată.  
___   Şchiopii vor fi ajutaţi şi purtaţi de îngeri peste tot.  
___   Îngerii vor fi medici şi vor face toate operaţiile.  
___   Orbii îşi vor primi vederea.  
 
6.   Bifaţi afirmaţiile următoare care redau adevărul despre noul pământ: (6) 
___   Mările de astăzi nu vor mai fi.  
___   Deşerturile vor fi mai mari.  
___   Animalele vor fi ţinute în cuşti cereşti drăguţe.  
___   Tornadele, cutremurele şi inundaţiile nu vor mai fi cunoscute.  
___   Mucurile de ţigară vor fi strânse cu grijă, în fiecare zi, de către îngeri.  
___   Florile şi copacii nu se vor ofili, nici veşteji.  
___   Raiul va fi chiar aici pe pământ.  
___   Păcatul nu va mai apărea a doua oară.  
___   Întreaga glorie viitoare nu poate fi descrisă.  
 
7.   Cei drepţi în împărăţia cerească (1) 
___   Vor fi fantome şi vor cânta la harpe zburând pe nori.  
___   Nu-i vor recunoaşte pe prieteni, pe cei dragi atunci când îi vor întâlni acolo.  
___   Vor avea corpuri reale din carne şi oase şi se vor recunoaşte unii pe alţii.  
 
8.   Ştim că oamenii în ceruri vor fi oameni reali şi vor face lucruri reale, pentru că (1) 
___   Ştiinţa a dovedit acest lucru în mod concludent.  



___   Biblia spune că vom fi ca Hristos, care a fost real (din carne şi oase) şi a făcut lucruri reale, după 
învierea Sa  
___   Mulţi predicatori spun că este aşa.  
 
9.   Pot să fiu sigur că am asigurat un loc în acea împărăţie cerească, dacă (1) 
___   Declar zilnic că Îl iubesc pe Domnul.  
___   Mă tem îndeajuns de iad.  
___   Îl accept şi Îl urmez pe Domnul Hristos şi Îi păzesc poruncile.  
 
10.   Ce vor face cei mântuiţi în împărăţia cerească? Bifaţi adevărurile biblice din lista de mai jos: 
(5) 
___   Vor construi case şi le vor locui.  
___   Vor planta vii.  
___   Vor ucide animale pentru a le mânca.  
___   Vor cânta la instrumente cereşti laudă lui Dumnezeu.  
___   Se vor închina înaintea tronului lui Dumnezeu.  
___   Vor zbura deasupra iadului privindu-i cu ironie pe cei pierduţi.  
___   Vor mânca din pomul vieţii.  

 

    

  



Chei-pentru-o-căsnicie-fericită  

 
 
 

  După cum probabil aţi auzit, aproape jumatate din căsniciile de 
astăzi, sfârşesc printr-un divorţ, lăsând în urmă amarăciune în 
inima soţilor şi confuzie în inima copiilor. Nu lăsa ca aceasta să ţi 
se întâmple şi ţie! Dacă, căsnicia ta trece prin vremuri dificile sau 
experimentaţi fericirea maritală, sau chiar dacă nu eşti încă 
căsătorit însă te gândeşti să te căsătoreşti, iată câteva sfaturi 
gratuite, dar probate, care vor ajuta mariajul tău să reziste. Aceste 
sfaturi vin direct de la Dumnezeu, Cel care a creat şi a 
binecuvântat căsnicia! Dacă ai încercat totul, de ce să nu-I dai şi 
lui Dumnezeu o şansă? Urmează indicaţiile date de acest ghid şi 
îţi vei putea asigura căminul.  
 
Şaptesprezece reguli biblice ale unei căsnicii fericite  

1.   Stabiliţi-vă propriul vostru cămin. 
 
"De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de 
nevasta sa şi se vor face un singur trup." Geneza 2:24.  

Answer: Porunca lui Dumnezeu este clară. Un cuplu căsătorit trebuie 
să-i lase pe mama şi pe tata şi să îşi stabilească propriul cămin, chiar 
dacă finanţele nu le permit decât o garsonieră. Soţul şi soţia ar trebui să 
decidă împreună cu privire la aceste lucruri. Apoi ar trebui să le spună 
rudelor, el rudelor lui şi ea rudelor ei. Ei trebuie să rămână fermi deciziei 
lor, indiferent cine se opune. Mii de divorţuri ar fi evitate dacă această 
regulă ar fi urmată cu atenţie. 

2.   Continuaţi să va curtaţi unul pe celălalt. 
 
"Mai pe sus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci 
dragostea acoperă o sumedenie de păcate." 1 Petru 4:8. "Bărbatul ei ... 
îi aduce laude." Proverbele 31:28. "Cea măritată se îngrijeşte ... cum să 
placă bărbatului ei." 1 Corinteni 7:34. "Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste 
frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia." Romani 12:10.  

Answer: Continuaţi (sau poate reînvioraţi) curtenia în viaţa de căsnicie. Succesul în căsnicie nu vine de 
la sine; el trebuie să fie dezvoltat. Nu consideraţi că v-aţi câştigat unul pe celălalt, altfel monotonia ce va 
rezulta vă va distruge căsnicia. Faceţi să crească dragostea voastră unul pentru celălalt, exprimând-o 
sau ea va muri, iar voi veţi aluneca. Nu veţi găsi dragostea şi fericirea dacă le veţi căuta singuri, ci mai 
degrabă dacă le veţi dărui celorlalţi. Deci, petreceţi cât mai mult timp împreună, dacă vă înţelegeţi bine. 
Învăţaţi să vă felicitaţi cu entuziasm unul pe celălalt. Relaxaţi-vă, faceţi vizite, mergeţi la cumpărături, la 
plimbare, mâncaţi împreună. Nu omiteţi micile gesturi pline de curtoazie, încurajare şi afecţiune. 
Surprindeţi-vă unul pe altul cu mici daruri sau favoruri. Încercaţi să vă depăşiţi în iubire unul pe celălalt. 
Nu luaţi din relaţia voastră mai mult decât dăruiţi. Nu divorţul este cel mai mare distrugător al căsniciilor, 
ci lipsa iubirii. Dacă i se dă o şansă, dragostea învinge întotdeauna. 
 
*Versiunea Standard Revizuită a Bibliei, (C) 1946, 1952, 1971 de către Diviziunea de Educaţie 
Creştină a Consiliului Naţional al Bisericilor Creştine din SUA. Folosit cu permisiune. 



3.   Amintiţi-vă că Dumnezeu v-a unit în căsătorie. 
 
"De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de 
nevastă-sa. ... Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a 
împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă." Matei 19:5, 6.  

Answer: Dragostea aproape că a dispărut din căminul vostru? Diavolul 
(notoriul spărgător de cămine) este responsabil pentrua aceasta. Nu uitaţi 
că Însuşi Dumnezeu v-a unit în căsnicie şi intenţia Lui pentru voi este să 
staţi împreună şi să fiţi fericiţi. El va aduce fericire şi dragoste în vieţile 
voastre, dacă vă veţi supune regulilor Sale divine (poruncilor Sale). "La 
Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă." Matei 19:26. Nu disperaţi. 

Dumnezeu care a pus dragoste în inima 
unui misionar pentru un lepros sălbatic, 
poate cu uşurinţă să vă dea dragoste unul 
pentru altul, dacă Îl lăsaţi. 

4.   Păzeşte-ţi gândurile--nu-ţi lăsa simţurile să-ţi întindă o cursă. 
 
"Căci el este ca unul care îşi face socotelile în suflet." Proverbe 23:7. 
"Să nu pofteşti nevasta aproapelui tău." Exod 20:17. "Păzeşte-ţi inima 
mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii." Proverbe 4:23. 
"Tot ce este adevărat, ... vrednic de cinste, ... drept, ... curat, ... vrednic 

de iubit, ... vrednic de primit, orice faptă bun şi orice laudă, aceea să vă însufleţească." Filipeni 4:8.  

Answer: O gândire greşită îţi poate distruge căsnicia. Diavolul te va atrage în cursă cu gânduri ca 
acestea: "Căsătoria noastră a fost o greşeală." "Ea nu mă înţelege." "Nu mai pot îndura." "Oricând 
putem divorţa, dacă e nevoie." "Voi merge acasă la mama." "El i-a zâmbit acelei femei." Încetaţi să mai 
gândiţi aşa, sau mariajul vostru este pe ducă, pentru că gândurile şi simţurile voastre vă guvernează 
acţiunile. Evitaţi să vedeţi, să spuneţi, să citiţi sau să auziţi ceva (sau să vă alăturaţi cuiva) care inspiră 
necurăţie sau necredinţă. Gândurile necontrolate sunt asemeni unui 
automobil scos din viteză, pe un deal. Orice se poate întâmpla şi rezultatul 
este întotdeauna un dezastru. 

5.   Niciodată să nu vă duceţi la culcare supăraţi unul pe celălalt. 
 
"Să n-apună soarele peste mânia voastră." Efeseni 4:26. "Mărturisiţi-vă unii 
altora păcatele." Iacov 5:16. "Uitând ce este în urma mea." Filipeni 3:13. 
"Fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi 
Dumnezeu pe voi în Hristos." Efeseni 4:32.  

Answer: Dacă ţii supărarea sau mânia, acestea îţi provoacă durere iar motivul de nemulţumire (mare 
sau mic) este extrem de periculos. Chiar problemele mici, dacă nu sunt rezolvate rapid, se 
înrădăcinează în mintea noastră asemeni unor convingeri şi atitudini ostile, afectându-ne întreaga 
filozofie de viaţă. De aceea Dumnezeu ne zice să nu ne ducem mânioşi la culcare. Fii destul de matur 
încât să ierţi şi să spui cu sinceritate "Iartă-mă". La urma urmei nimeni nu este perfect, iar voi sunteţi în 

aceeaşi echipă, deci fii îndeajuns de corect ca să recunoaşti că ai greşit atunci 
când ai greşit. De altfel, împăcarea este o experienţă foarte plăcută, care are o 
putere deosebită de a-i aduce pe partenerii unei căsnicii mai aproape. 
Dumnezeu a sugerat acest lucru! Funcţionează! 

6.   Păstraţi-L pe Isus în centrul căminului vostru. 
 
"Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc." Psalmi 
127:1. "Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările." Proverbe 3:6. 
"Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi 
gândurile în Hristos Isus." Filipeni 4:7.  



Answer: Aceasta este cea mai importantă regulă. Ea le cuprinde pe toate celelalte. Aşează-L pe 
Domnul Hristos pe primul plan! Adevăratul secret al fericirii în căsnicie nu este diplomaţia, strategia sau 
neîncetatul efort de a depăşi problemele, ci mai degrabă secretul este unirea cu Hristos. Inimile umplute 
cu dragostea lui Hristos nu pot fi prea departe una de alta. Căsnicia va fi un succes, dacă-L veţi avea pe 
Isus în căminele voastre. Evanghelia este un remediu pentru toate căsniciile care sunt pline de ură, 
amărăciune şi dezamăgiri. Ea împiedică mii de divorţuri, restaurând în mod miraculos dragostea şi 
fericirea. Dacă vrei, va salva şi căsnicia ta. 

7.   Rugaţi-vă împreună. 
 
"Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, într-adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este 
neputincioasă." Matei 26:41. "Rugaţi-vă unii pentru alţii." Iacov 5:16. "Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte 
înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare." Iacov 1:5.  

Answer: Rugaţi-vă cu glas tare unul pentru celălalt! Este o regulă deosebită, care are succes mai mare 
decât cele mai îndrăzneţe gânduri. Îngenuncheaţi înaintea lui Dumnezeu şi cereţi-I dragoste adevărată 
unul pentru altul, iertare, tărie şi înţelepciune--cereţi-I soluţionarea problemelor voastre. Dumnezeu a 
garantat personal că va răspunde. Persoana care se roagă nu este automat vindecată de greşeli, dar ea 
va avea o inimă doritoare de a se îndrepta. Nici o familie nu s-a despărţit în timp ce se ruga sincer 
pentru ajutor de la Dumnezeu. 

8.   Recunoaşteţi că divorţul nu este rezolvarea. 
 
"Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă." Matei 19:6. "Oricine îşi 
lasă nevasta, afară de pricină de curvie şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte; 
şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte." Matei 19:9. 
"Femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el." 
Romani 7:2.  

Answer: Biblia este clară. Legăturile mariajului trebuie să fie indisolubile şi 
indestructibile. Divorţul este permis doar în caz de adulter. Însă chiar şi atunci 
nu este recomandat, ci doar permis. Iertarea este întotdeauna o alegere mai 
bună decât divorţul, chiar în caz de cădere morală. O căsnicie se face pe viaţă. 
Astfel a hotărât Dumnezeu când a oficiat prima nuntă, în Eden. Gândul că 
divorţul este o soluţie, va distruge orice căsnicie. Acesta este un motiv pentru 

care Isus a exclus această regulă. Divorţul este întotdeauna distructiv şi aproape niciodată o soluţie a 
problemei. Mai degrabă creează probleme mult mai mari, deci nu ar trebui luat niciodată în considerare. 
Aproape inevitabil după divorţ apare plâns, frustrare, nefericire, vieţi date peste cap şi uneori chiar 
succesul în viaţă este zădărnicit. Dumnezeu a instituit căsnicia pentru a păzi moralitatea şi fericirea 
oamenilor, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor sociale şi a-i ridica din punct de vedere psihic, mintal 
şi moral. Jurămintele ei se află printre cele mai solemne şi ridică obligaţii pe care oamenii şi le pot 
asuma. Dacă le îndepărtezi cu uşurinţă, îţi vei îndepărta favoarea şi binecuvântarea lui Dumnezeu. 

9.   Păstrează cercul familiei strâns unit. 
 
"Să nu comiţi adulter." Exod 20:14. "Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri. Ea îi 
face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale." Proverbe 31:11, 12. "Domnul a fost martor între tine şi 
nevasta din tinereţea ta, căreia acum nu-i eşti credincios." Maleahi 2:14. "Fereşte-te de femeia stricată. 
... N-o pofti în inima ta pentru frumuseţea ei, şi nu te lăsa ademenit de pleoapele ei. ... Poate cineva să 
ia foc în sân,fără să i se aprindă hainele? ... Tot aşa este şi cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său: 
oricine se atinge de ea nu va rămânea nepedepsit." Proverbe 6:24-29.  

Answer: Intimitatea familiei nu trebuie niciodată împărtăşită cu alţii--nici chiar cu părinţii. Este un mare 
păcat şi o tragedie să încalci această regulă a lui Dumnezeu. O a treia persoană care să simpatizeze 
sau să asculte plângerile, este o unealtă în mâna diavolului, care va înstrăina inima soţului şi a soţiei. 
Rezolvaţi-vă problemele căsniciei între voi singuri. Nimeni (în afară de pastor sau consilierul marital) nu 



ar trebui să se implice vreodată. Fiţi întotdeauna sinceri şi nu ţineţi secrete unul faţă de celălalt. Nu faceţi 
glume pe seama sentimentelor celuilalt. Apăraţi-vă cu tărie unul pe celălalt şi excludeţi toţi intruşii. Cât 
despre adulter (în ciuda a ceea ce spun unii consilieri maritali), întotdeauna răneşte, pe tine şi pe toţi cei 
implicaţi. Dumnezeu care ne cunoaşte mintea, trupul şi structura sufletească (şi ştie ce ne ajută sau ce 
ne răneşte) spune, "Să nu". Iar când El spune "Să nu faci asta", ar fi bine să n-o facem. Cei care vor 
ignora regula Sa vor suferi pedeapsa supremă. Deci, dacă aţi început să flirtaţi, încetaţi imediat sau 
asupra vieţii dumneavoastră se vor abate umbre ce nu vor mai putea fi risipite. 

10.   Dumnezeu descrie dragostea; fă-ţi un scop din a fi zilnic, la înălţimea 
ei. 
 
"Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu 
pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă 
necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gîndeşte la rău, nu se 
bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, 
nădăjduieşte totul, suferă totul." 1 Corinteni 13:4-7.  

Answer: Vă rog să recitiţi cu grijă pasajul biblic de mai sus. Aceasta este 
descrierea lui Dumnezeu despre dragoste. Cum să o măsori? Dragostea nu este un impuls sentimental, 
ci este un principiu sfânt ce implică fiecare fază şi acţiune a vieţii. Având dragostea adevărată, căsnicia 
ta nu poate da greş. Fără ea, nu poate reuşi. 
 
*Noul Testament Weymouth în vorbire modernă de Richard Francis Weymouth. Aranjamente speciale 
cu James Clarke & Company Ltd. 

11.   Aminteşte-şi că critica şi cicăleala distrug dragostea. 
 
"Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele şi nu ţineţi necaz pe ele." Coloseni 3:19. 
"Mai bine să locuieşti într-un pământ pustiu, decât cu o nevastă 
gâlcevitoare şi supărăcioasă." Proverbe 21:19. "O streaşină, care 
picură necurmat într-o zi de ploaie şi o nevastă gâlcevitoare sunt tot 
una." Proverbe 27:15. "De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu 
te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?" Matei 7:3. 
"Dragostea ... caută o modalitate de a fi constructivă." 1 Corinteni 
13:4, Phillips.*  

Answer: Încetează să critici, să cicăleşti şi să găseşti greşeli. Soţul sau soţia ta pot să aibă multe lipsuri, 
însă cicăleala nu va ajuta. Nu avea pretenţia la perfecţiune sau vei avea parte de amărăciune. Trece cu 
vederea greşelile şi vânează lucrurile bune. Nu încerca să îmbunătăţeşti, să controlezi sau să-ţi 
constrângi partenerul--vei distruge dragostea. Numai Dumnezeu poate schimba oamenii. Simţul 
umorului, o inimă veselă, bunătatea şi afecţiunea, vor alunga două treimi din problemele căsniciei tale. 
Încearcă mai degrabă să-ţi faci partenerul fericit, nu să-l faci mai bun, şi atunci virtutea va lucra de la 
sine. Secretul unei căsnicii de succes nu se află în a avea partenerul perfect, ci mai degrabă a fi 
partenerul perfect. 
 
*Noul Testament în engleza modernă, Ediţie revizuită de J. B. Phillips, (C) 1958, 1960, 1972 by J. B. 

Phillips. 
Noul Testament în engleza modernă de J. B. Phillips. Retipărit cu 
permisiunea Harper-Collins Publishers Limited. 

12.   Nu depăşi limita în nici un domeniu; fii temperat. 
 
"Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte, se supun la tot felul de înfrânări." 1 
Corinteni 9:25. "Dragostea ... nu urmăreşte avantaje egoiste." 1 Corinteani 
13:5, Phillips.* "Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să 
faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu." 1 Corinteni 10:31. "Ci mă port aspru 
cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire." 1 Corinteni 9:27. "Cine nu vrea să 



lucreze, nici să nu mănânce." 2 Tesaloniceni 3:10. "Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea şi patul să fie 
nespurcat." Evrei 13:4. "Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai 
ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale 
nelegiuirii." Romani 6:12, 13.  

Answer: Exagerarea îţi va ruina căsnicia. La fel şi ceea ce nu faci destul. Muncă, dragoste, odihnă, 
exerciţiu, joacă, închinare, hrană şi contacte sociale trebuie să fie cu grijă echilibrate, sau ceva va fi sec 
în căsnicia ta. Munca peste măsură şi lipsa somnului, a hranei potrivite sau a exerciţiului fizic, va face ca 
o persoană să critice, să fie intolerantă şi negativistă. Mâncatul în mod constant peste măsură este un 
rău mare care va întări natura josnică şi va toci conştiinţa.  
 
Abuzul sexual va distruge dragostea pentru lucrurile sfinte şi va slăbi vitalitatea. Căsnicia nu eliberează 
un permis pentru excesul sexual. Actul sexual degradant, pervertit sau netemperat va distruge 
dragostea şi respectul reciproc. O viaţă sexuală temperată este recomandată de Biblie (1 Corinteni 7:3-
7). Contactele sociale sunt esenţiale. Adevărata fericire nu se găseşte în izolare. Trebuie să învăţăm să 
râdem şi să ne bucurăm de ocazille fericite. Este periculos să fii prea serios. Să exagerezi sau să faci 
prea puţin orice lucru, va slăbi mintea, trupul, conştiinţa şi abilitatea de a vă iubi şi a vă respecta unul pe 
celălalt. Nu lăsaţi necumpătarea să vă distrugă căsnicia. 
 
*Reprintată cu permisiunea Macmillan Publishing Company din Noul Testament în engleza modernă, 
Ediţie revizuită de J. B. Phillips, (C) 1958, 1960, 1972 by J. B. Phillips. 
Noul Testament în engleza modernă de J. B. Phillips. Retipărit cu permisiunea Harper-Collins 
Publishers Limited. 

13.   Respectaţi-vă unul altuia drepturile personale şi intimitatea. 
 
"Dragostea este îndelung răbdătoare. ... dragostea nu pizmuieşte. ... nu 
se poartă necuviincios, nu caută folosul său. ...nu se bucură de neleguire. 
...nădăjduieşte totul." 1 Corinteni 13:4-7. "Iubiţi-vă unii pe alţii cu o 
dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia." Romani 
12:10.  

Answer: Fiecare dintre soţi are dreptul dat de Dumnezeu de a avea, fără 
a da explicaţii, intimitate personală. Nu atentaţi la portofele sau poşete, la e-mail-urile (scrisori) 
personale sau la alte obiecte personale, fără a avea permisiunea. Dreptul la intimitate şi linişte trebuie 
să fie respectat, atunci când celălalt are nevoie de acestea. Soţul sau soţia ta are dreptul să greşească 
câteodată şi să-şi ia câte o zi liberă. Partenerul în căsnicie nu este proprietarul celuilalt şi nu ar trebui 
niciodată să-l forţeze să-şi schimbe personalitatea. Numai Dumnezeu poate face astfel de schimbări şi 
în faţa Lui vom da socoteală personal cu privire la caracterul nostru (Romani 14:12). Acceptarea şi 
încrederea totală unul în celălalt--să nu-ţi verifici partenerul--sunt absolut necesare pentru fericire. 
Petrece mai puţin timp încercând să-ţi înţelegi partenerul şi mai mult timp încercând să-i faci pe plac. 
Lucrul aceasta va face minuni. 
 
*Noul Testament în vorbire modernă de Richard Francis Weymouth. Aranjamente speciale cu James 

Clarke & Company Ltd. 

14.   Fii curat, modest, ordonat şi fă-ţi datoria. 
 
"Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios." 
1 Timotei 2:9. "Ea ... lucrează cu mâini harnice." "Ea se scoală când este 
încă noapte şi dă hrană casei sale." "Ea veghează asupra celor ce se petrec 
în casa ei şi nu mănâncă pâinea lenevirii." Proverbe 31:13, 15, 27. "Curăţiţi-
vă." Isaia 52:11. "Dar toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială." 1 
Corinteni 14:40. "Dacă nu poartă cineva grijă ... mai ales de cei din casa lui, 
s-a lepădat de credinţă, şi este mai rău decât un necredincios." 1 Timotei 
5:8. "Să nu vă leneviţi." Evrei 6:12.  



Answer: Lenea, dezordinea, murdăria şi neglijarea propriei persoane sunt armele diavolului pentru a vă 
distruge respectul şi afecţiunea unul pentru celălalt şi a vă distruge căsnicia. Ordinea, îmbrăcămintea 
simplă şi curată, corpuri bine îngrijite sunt esenţiale atît pentru soţie cât şi pentru soţ. Mesele trebuie să 
fie hrănitoare, atractive şi servite la timp. Casa să fie curată şi ordonată, pentru că aceasta aduce pace, 
calm şi satisfacţie pentru toţi. Un soţ leneş, incapabil, care nu aprovizionează căminul, este o nenorocire 
pentru familia sa şi o insultă la adresa lui Dumnezeu. Neglijarea unuia din aceste aspecte aşa-zise de 
mică importanţă, distruge căsnicii cu miile. 
 
*Versiunea Standard Revizuită a Bibliei, (C) 1946, 1952, 1971 de Diviziunea Educaţiei Creştine a 
Consiliul Naţional a Bisericilor lui Hristos din SUA. Folosit cu permisiune. 

15.   Hotărăşte-te să vorbeşti blând şi cu gentileţe. 
 
"Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia." 
Proverbe 15:1. "Gustă viaţa cu nevasta, pe care o iubeşti." Eclesiastul 
9:9. "Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc." 1 
Corinteni 13:11.  

Answer: Forţează-te să vorbeşti blând şi cu gentileţe cu partenerul tău. 
Tăcerea este adesea cea mai bună metodă de a potoli mânia, atunci 
când eşti atacat. Deciziile luate sub imboldul mâniei, oboselii sau descurajării, oricum nu sunt demne de 
încredere, deci este mai bine să te relaxezi şi să laşi mânia să se potolească. Şi atunci când vorbeşti, să 
vorbeşti întotdeauna cu blândeţe şi iubire. Vorbele aspre, mânioase, zdrobesc dorinţa partenerului tău, 
de a-ţi fi pe plac. 

16.   Fii rezonabil în privinţa banilor. 
 
"Dragostea nu este posesivă. ... Dragostea este manierată şi nu urmăreşte 
avantajul egoist." 1 Corinteni 13:4, 5, Phillips.* "Pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte 
Dumnezeu." 2 Corinteni 9:7.  

Answer: Toate posesiunile şi veniturile, în căsnicie, ar trebui să fie "ale 
noastre", nu "ale tale" şi "ale mele". Femeile care nu lucrează în afara căminului, ar trebui să primească 
cu regularitate o sumă pentru alimente, haine şi altele. Banii ar trebui daţi cu bună voinţă, nu cu greu şi 
doar în urma reproşurilor. Ambii parteneri, atât soţul cât şi soţia ar trebui să aibă (atunci când este 
posibil) sume egale de bani pe care să le cheltuiască după cum doresc, fără să dea socoteală. Un soţ 
zgârcit împinge soţia la a fi cheltuitoare, la fel cum un soţ cheltuitor determină soţia să fie zgârcită. 
Dovedind încredere în abilitatea managerială a partenerului, îl sau o va face să fie mai afacerist. 
 
*Retipărit cu permisiunea Macmillan Publishing Company din Noul Testament în engleza modernă, 
Ediţie revizuită de J. B. Phillips, (C) 1958, 1960, 1972 by J. B. Phillips. 
Noul Testament în engleza modernă de J. B. Phillips. Reprintat cu permisiunea Harper-Collins 
Publishers Limited. 

17.   Discutaţi şi sfătuiţi-vă împreună despre toate lucrurile. 
 
"Dragostea nu este nici nerăbdătoare de a impresiona, nici nu 
preţuieşte ideile măgulitoare despre propria importanţă. ...Nu este 
irascibilă." 1 Corinthians 13:4, 5, Phillips.* "Cel ce leapădă certarea îşi 
dispreţuieşte sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere." 
Proverbe 15:32. "Dacă vezi un om care se crede înţelept, poţi să ai 
mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el." Proverbe 26:12.  

Answer: Puţine lucruri vă vor întări căsnicia mai mult decât faptul de a 
vă sfătui împreună în toate deciziile majore. Schimbarea locului de muncă, achiziţionarea unei case, a 
unei maşini, a unei bărci, mobilei, hainelor (cel puţin articolele majore), precum şi toate celelalte lucruri 



ce necesită bani, îi implică pe ambii soţi, de aceea opiniile amândurora trebuiesc considerate. Vorbind 
împreună despre toate lucrurile, veţi evita ca gafele să vă distrugă căsnicia. Dacă după multe discuţii şi 
rugăciune serioasă, opiniile rămân diferite, soţia ar trebui să se supună soţului. Scriptura este foarte 
clară cu privire la acest lucru. (Vezi Efeseni 5:22-24.) 
 
*Retipărit cu permisiunea Companiei Macmillan Publishing din Noul Testament în engleza 
modernă,Ediţie revizuită de J. B. Phillips, (C) 1958, 1960, 1972 by J. B. Phillips. 
Noul Testament în engleza modernă by J. B. Phillips. Reprintat cu permisiunea Harper-Collins 
Publishers Limited. 

18.   Aş dori ca şi căminul meu să fie un loc pe care îngerii cerului să-
l viziteze cu plăcere. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Cel care avea dreptate!  

1.   Care partener ar trebui să fie primul care să mărturisească după o 
ceartă? (Romani 15:1 )  

2.   Ai putea sugera o regulă pentru o soacră băgăcioasă? (1 
Tesaloniceni 4:11 )  

Da! Taci şi vezi-ţi de treburile dumitale! (1 Tesaloniceni 4:11.) De fapt, această regulă se aplică pentru 
toţi socrii. De multe ori o căsnicie care ar fi putut fi un mic rai pe pământ a fost schimbată în iad de către 
socrii. Datoria socrilor este să-i lase singuri pe tinerii căsătoriţi în mijlocul noului lor cămin.  

3.   Soţul meu este un om fără frica de Dumnezeu, iar eu încerc să fiu creştină. Influenţa lui 
asupra mea este teribilă. Ar trebui să divorţez de el? (1 Corinteni 7:12 )  

Nu! Citeşte 1 Corinteni 7:12-14 şi 1 Petru 3:1, 2. Dumnezeu dă un răspuns precis.  

4.   Când soţul meu mă nemulţumeşte, eu nu dorm cu el. El spune că greşesc. E adevărat? (1 
Corinteni 7:4 )  

Da! Dumnezeu dă un răspuns ferm la această întrebare în 1 Corinteni 7:4, 5.  

5.   Soţia mea a fugit cu un alt bărbat. Acum îi pare rău şi vrea să se întoarcă acasă. Pastorul meu 
îmi spune că ar trebui să o primesc, dar Dumnezeu interzice acest lucru, nu-i aşa? (Matei 6:14 )  

Nu. Nu, nicidecum! Dumnezeu permite divorţul din cauza adulterului, dar nu îl impune. Iertarea este 
întotdeauna mai bună şi de dorit. (Vezi Matei 6:14, 15.) Divorţul în mod sigur îţi va amărî viaţa ta şi a 
copiilor tăi. Dă-i încă o şansă! Regula de aur (Matei 7:12) se aplică aici. Dacă tu şi soţia ta vă veţi 
îndrepta vieţile spre Hristos, El va aduce fericire în căsnicia voastră. Nu este prea târziu.  

6.   Ce pot face? Bărbaţii sunt întotdeauna prea familiari cu mine. (1 Tesaloniceni 5:22 )  

Fii foarte atentă la comportamentul tău. Dumnezeu spune, "Feriţi-vă de orice se pare rău." 1 
Tesaloniceni 5:22. Poate că, comportamentul tău în preajma bărbaţilor--un zâmbet sugestiv, 
îmbracăminte lipsită de modestie, glume îndrăzneţe, sau o atitudine "prea relaxată" şi comfortabilă--le 
încurajează avansurile. Întotdeauna modestia şi demnitatea creştină ţin bărbaţii la locul lor. Hristos a 
spus, "Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi 



să slăvească pe Tatăl vostru care este în cer." Matei 5:16. Când Hristos Se va vedea într-adevăr 
strălucind din viaţa ta, vei avea puţine probleme cu bărbaţii păcătoşi şi avansurile lor.  

7.   Poţi să spui simplu şi clar, care este sfatul lui Dumnezeu pentru cineva care a păcătuit dar se 
căieşte cu adevărat? (Ioan 8:11 )  

Cu mult timp în urmă, Hristos a avut un răspuns concentrat şi consolant, pentru cineva care căzuse în 
imoralitate, dar se căia. El a spus, "Du-te şi nu mai păcătui." Ioan 8:11. Sfatul Său se mai aplica încă şi 
astăzi.  

8.   Nu-i aşa că şi "partea inocentă" a unui divorţ, îşi are câteodată partea de vină? (1 Samuel 16:7 
)  

Desigur. Câteodată "partea inocentă", prin lipsa de iubire, lipsa de atenţie, îndreptăţire de sine, răutate, 
egoism, cicăleală, o răceală aspră, poate încuraja gânduri şi fapte păcătoase în partener. Câteodată 
"partea inocentă" este la fel de vinovată în faţa lui Dumnezeu ca şi partea "vinovată". Dumnezeu 
priveşte la motivele noastre şi ne judecă în conformitate cu acestea. "Domnul nu Se uită la ce se uită 
omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă." 1 Samuel 16:7.  

9.   Aşteaptă Dumnezeu de la mine să trăiesc alături de un soţ violent? ( )  

Abuzul fizic poate ameninţa viaţa şi este o problemă serioasă ce impune atenţie imediată. Partenerul şi 
membrii familiei ce sunt abuzaţi din punct de vedere fizic, trebuie să găsească un loc sigur unde să 
locuiască. Ambii parteneri trebuie să caute ajutor de specialitate la un consilier marital creştin calificat.  

 
Quiz Questions 
 
1.   Căsnicia este (1) 
___   Unirea de către Dumnezeu a unei femei şi a unui barbat, pentru a fi împreună pe viaţă.  
___   Un aranjament temporar, experimental, pentru a vedea dacă doi oameni sunt compatibili.  
___   Nu este întotdeauna necesară. Un bărbat şi o femeie sunt liberi să trăiască împreună fără să se 
căsătorească.  
 
2.   Dumnezeu recunoaşte doar un singur motiv pentru divorţ. Acesta este (1) 
___   Incompatibilitatea.  
___   Un soţ (soţie) iritabil(ă).  
___   Păcatul trupesc sau adulterul.  
___   Necredinţa partenerului.  
 
3.   Curtenia (1) 
___   Ar trebui continuată în viaţa de căsnicie.  
___   Ar trebui părăsită repede după nuntă.  
___   Este o prostie nenecesară.  
 
4.   Cea mai bună garanţie a succesului în căsnicie este (1) 
___   Să-L ai pe Hristos în inimă şi în cămin.  
___   Ca bărbatul să-şi supună prin forţă soţia.  
___   Când soţia obţine ceea ce doreşte prin ameninţări.  
 
5.   Pentru siguranţă în certuri, urmează paşii (3) 
___   Vorbiţi cu blândeţe şi amabil unul cu altul.  
___   Fă ca partenerul să-şi recunoască greşeala.  
___   Sună la vecini pentru a aranja lucrurile.  
___   Forţează-ţi partenerul să tacă.  
___   Pleacă de acasă pentru câteva zile.  
___   Rugaţi-vă împreună.  



___   Rezolvaţi mânia înainte de a merge la culcare.  
 
6.   Bifaţi punctele care sunt chei ale succesului în căsnicie: (2) 
___   Închide cercul familiei faţă de oricare a treia persoană.  
___   Locuiţi în casa părinţilor.  
___   Fugi acasă la mama când eşti supărat(ă).  
___   Spune-le prietenilor apropiaţi greşelile partenerului tău.  
___   Stabiliţi-vă o locuinţă a voastră.  
___   Scrie-i unui fost iubit ca să-i ceri sfatul.  
___   Nu mărturisi niciodată primul după o ceartă.  
 
7.   Cea mai bună cale de a-l schimba pe partenerul tău de viaţă este să (2) 
___   Ameninţi că-l părăseşti dacă nu face aşa cum vrei tu.  
___   Cicăleşti şi să-l critici.  
___   Îmbunătăţeşti relaţia ta cu Isus Hristos.  
___   Îţi obligi partenerul să doarmă singur.  
___   Fii iubitor, apreciativ şi iertător.  
___   Îţi obligi partenerul să se schimbe.  
 
8.   Identifică punctele de mai jos care pun în pericol căsnicia: (6) 
___   Critica.  
___   Un soţ zgârcit.  
___   O soţie risipitoare.  
___   Lenea.  
___   Un cămin creştin.  
___   Să vă rugaţi împreună.  
___   Revoltă şi obscenitate.  
___   Un spirit iertător.  
___   Gelozia.  
 
9.   Pentru a avea succes în luarea deciziilor importante, (2) 
___   Soţul şi soţia ar trebui să se sfătuiască împreună.  
___   Soţul ar trebui să-şi oblige soţia să-i accepte punctul lui de vedere.  
___   Căutaţi-l pe Dumnezeu în rugăciune.  
___   Fiecare să insiste să se facă după dorinţele lui.  
 
10.   O regulă bună pentru socri este să (1) 
___   Să-şi vadă de treburile lor şi să-i lase pe tinerii căsătoriţi singuri.  
___   Să insiste ca tinerii căsătoriţi să locuiască cu ei.  
___   Să hotărască dacă tinerii căsătoriţi vor sau nu un lucru.  
 
11.   În cazul în care partenerul ţi-a fost necredincios, cel mai bun lucru de făcut este (1) 
___   Să pleci imediat şi să nu te mai întorci niciodată.  
___   Să le spui imediat tuturor ce meschin este partenerul tău.  
___   Să fii dispus să ierţi şi să-ţi salvezi căminul, dacă acest lucru este posibil.  
 
12.   Gândurile ar trebui să fie păzite cu grijă, deoarece (2) 
___   Gânduri păcătoase conduc la fapte păcătoase.  
___   Partenerul tău îţi poate citi gândurile.  
___   O gândire greşită îţi va distruge căsnicia.  

 

    

  



Scrisă-în-piatră!  
   Cu secole în urmă, Dumnezeu Şi-a scris Legea în piatră şi 

aşteaptă de la noi s-o păstrăm chiar şi astăzi. Este categoric 
adevărat că încălcarea Legii lui Dumnezeu atrage întotdeauna 
după sine consecinţe negative. Din moment ce delictele copleşeşc 
oraşele în care locuim, pentru ca să aducem pacea şi liniştea în 
ele logic că este nevoie să ascultăm de legile ţării. Acelaşi 
principiu se aplică Legii lui Dumnezeu - cele Zece Porunci - în 
vieţile noastre. Cele Zece Porunci nu au fost numite "cele zece 
sugestii", "cele zece recomandări" sau "cele mai importante zece 
idei". Şi pentru că sunt în joc atât de multe lucruri ar trebui să-ţi iei 
câteva minute şi să te gândeşti serios la responsabilitatea ta.  

1.   Este adevărat că Însuşi Dumnezeu a scris cele Zece Porunci? 
 
"i-a dat (lui Moise) cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui 
Dumnezeu." Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu şi scrisul era scrisul lui Dumnezeu, 
săpat pe table." Exodul 31:18; 32:16.  

Answer: Da, marele Dumnezeu din ceruri a scris cu degetul Său Cele Zece Porunci 
pe table de piatră. 

2.   Care este definiţia păcatului dată de Dumnezeu? 
 
"Păcatul este fărădelege." 1 Ioan 3:4.  

Answer: Păcatul este încălcarea celor Zece Porunci ale lui Dumnezeu. Şi din 
moment ce legea lui Dumnezeu este desăvârşită (Psalm 19:7), ea dezvăluie 
orice păcat care ar putea fi săvârşit. Este imposibil să comiţi vreun păcat care să 
nu fie condamnat de cel puţin una din Cele Zece Porunci. Cele Zece Porunci 

arată întreaga "datorie a oricărui om." Eclesiastul 12:13. Toată datoria este descoperită. Nimic nu este 
omis. 

3.   De ce ne-a dat Dumnezeu Cele Zece Porunci? 
 
"Ferice de poporul care păzeşte legea!" Proverbele 29:18. "Fiule, nu uita 
învăţăturile mele, şi păstrează în inima ta sfaturile mele! Căci ele îţi vor lungi zilele 
şi anii vieţii tale, şi-ţi vor aduce multă pace." Proverbele 3:1, 2.  

Answer: A. Ca un ghid pentru o viaţă fericită trăită din abundenţă.  
Dunmnezeu ne-a creat ca să ne bucurăm de fericire, pace, viaţă lungă, 
mulţumire, împlinire şi toate celelalte binecuvântări după care tânjeşte sufletul nostru. Legea lui 
Dumnezeu este harta drumului, drum care ne conduce spre a ajunge la adevărata fericire.  
 
"deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului." Romani 3:20. "Păcatul nu l-am 
cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: Să nu 
pofteşti!" Romani 7:7.  



B. Ca să-mi arate diferenţa dintre bine şi rău. 
Legea lui Dumnezeu este ca şi o oglindă (Iacov 1:23-25). Îmi 
arată răul din viaţa mea la fel cum o oglindă îmi arată murdăria 
de pe faţă. Singura cale posibilă ca un om să afle dacă 
păcătuieşte, este să-şi verifice cu grijă viaţa în oglinda Legii lui 
Dumnezeu. Speranţa pentru această generaţie care se scufundă 
se găseşte în Legea lui Dumnezeu. Ea îţi spune unde este limita 
peste care să nu treci.  
 
"Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste 
legi...ca să fim totdeauna fericiţi ..." Deuteronomul 6:24. "Fii 
sprijinul meu, ca să fiu scăpat, şi să mă veselesc neîncetat 
de orânduirile Tale! Tu dispreţuieşti pe toţi cei ce se 
depărtează de orânduirile Tale, căci înşelătoria lor este 
zadarnică." Psalm 119:117, 118. 
 
C. Ca să mă protejeze de pericole şi tragedii. 
Legea lui Dumnezeu este ca o cuşcă mare de la Grădina Zoologică, ce ne protejează de animalele 
violente, distructive. Ne protejează de impuritate, falsitate, crimă, idolatrie, hoţie şi multe alte rele care ne 
distrug viaţa, pacea şi fericirea. Orice lege care este bună protejează, iar Legea lui Dumnezeu nu face 
excepţie.  
 
Notă Specială: Principiile veşnice ale Legii lui Dumnezeu sunt înscrise adânc în natura fiecărei 
persoane, de către Dumnezeul care ne-a creat. Scrisul poate să fie nedesluşit sau mâzgâlit, dar este 
încă acolo. Asta înseamnă bine înţeles, că nu putem găsi pacea adevărată decât dacă suntem dispuşi 
să trăim în armonie cu natura noastră lăuntrică, în care Dumnezeu a înscris aceste principii. Noi am fost 
creaţi ca să trăim în armonie cu ele. Când alegem să le ignorăm, rezultatul este întotdeauna tensiune, 
nelinişte şi tragedie--la fel cum, atunci când ignorăm legile circulaţiei dăm de probleme grave. 

4.   De ce este aşa de importantă Legea lui Dumnezeu pentru mine? 
 
"Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a 
slobozeniei." Iacov 2:12.  

Answer: Pentru că Cele Zece Porunci sunt standardul după care îi va judeca 
Dumnezeu pe oameni la judecata din ceruri. Cum evaluezi tu aceasta? Doar 

este o chestiune de viaţă şi de moarte! 

5.   Poate fi schimbată sau desfiinţată vreodată legea lui Dumnezeu 
(Cele Zece Porunci)? 
 
"Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură 
frântură de slovă din Lege." Luca 16:17. "Nu-Mi voi călca legământul, şi 
nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele." Psalm 89:34. "Lucrările 
mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt 
adevărate, întărite pentru veşnicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire." 
Psalm 111:7, 8.  

Answer: Cu siguranţă că nu! Biblia este foarte clară cu privire la acest 
punct. Dacă legea ar fi putut fi schimbată, atunci Dumnezeu ar fi 
schimbat-o imediat atunci când Adam şi Eva au păcătuit, în loc să-L 
trimită pe Fiul Său ca să moară în locul păcătoşilor, pentru a plăti pedepsa 
pentru legea încălcată. Acest lucru este însă imposibil, pentru că poruncile nu sunt legi în sensul unor 
reguli sau regulamente ce au fost legiferate. Ele sunt principiile descoperite ale caracterului sfânt al lui 
Dumnezeu, care vor fi adevărate atât timp cât va exista Dumnezeu. 
 
Observaţi în tabelul de mai jos că Dumnezeu şi legea Sa au aceleaşi caracteristici. Înţelegi ce înseamnă 
aceasta? Legea Celor Zece Porunci este caracterul lui Dumnezeu în formă scrisă--scris pentru ca noi să 

 
Legea lui Dumnezeu este 
harta drumului spre o viaţă 
fericită, trăită din 
abundenţă.  



putem înţelege. Este la fel de posibil să schimbi legea lui Dumnezeu, cum este posibil să-L scoţi afară 
din ceruri pe Dumnezeu şi să-L schimbi. Isus a venit să ne arate cum arată legea (care este modelul 
pentru o vieţuire dreaptă) trăită în corp omenesc. Caracterul lui Dumnezeu nu poate fi niciodată 
schimbat. De asemenea, nici legea Sa, pentru că este carcterul lui Dumnezeu în limbaj uman.  

 DUMNEZEU ESTE LEGEA ESTE 
BUNĂ Luca 18:19 1 Timotei 1:8 
SFÂNTĂ Isaia 5:16 Romani 7:12 
DESĂVÂRŞITĂ Mat ei 5:48 Psalm 19:7 
CURATĂ 1 Ioan 3:2, 3 Psalm 19:8 
DREAPTĂ Deuteronomul 32:4 Romani 7:12 
ADEVĂRATĂ Ioan 3:33 Psalm 19:9 
DUHOVNICEASCĂ 1 Corinteni 10:4 Romani 7:14 
NEPRIHĂNITĂ Ieremia 23:6 Psalm 119:172 
CREDINCIOASĂ 1 Corinteni 1:9 Psalm 119:86 
IUBIRE 1 Ioan 4:8 Romani 13:10 
NESCHIMBĂTOARE Iacov 1:17 Matei 5:18 
VEŞNICĂ Geneza 21:33 Psalm 111:7, 8 

6.   A desfiinţat Isus legea cât timp a trăit aici pe pământ? 
 
"Să nu credeţi că am venit să stric Legea ... am venit nu să stric, ci să 
împlinesc. ... Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, 
nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat 
toate lucrurile." Matei 5:17, 18.  

Answer: Într-adevăr, nu! Domnul Isus a declarat clar că nu a venit să distrugă 
legea, ci s-o împlinească (sau să o păstreze). În loc să o desfiinţeze, Isus i-a 
mărit importanţa (Isaia 42:21) aratând-o ca pe un adevărat ghid pentru vieţuire. 

De exemplu, Domnul Isus a arătat spre porunca "să nu ucizi" condamnând astfel mânia (Matei 5:21, 22) 
şi ura (1 Ioan 3:15), a identificat dorinţa sexuală ca fiind adulter (Matei 5:27, 28). El a spus, "Daca Mă 
iubiţi, veţi păzi poruncile Mele." Ioan 14:15. 

7.   Vor fi salvaţi oamenii care conştient vor călca chiar şi numai una 
din poruncile lui Dumnezeu? 
 
"Plata păcatului este moartea." Romani 6:23. "Dumnezeu va nimici pe toţi 
păcătoşii." Isaia 13:9. "Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o 
singură poruncă, se face vinovat de toate." Iacov 2:10.  

Answer: Nu, ci ei se vor pierde. Cele Zece Porunci sunt ghidul pe care 
trebuie să-l folosim pentru a ne găsi calea spre Dumnezeu şi spre o 
vieţuire dreaptă. Dacă ignor chiar numai una din porunci, neglijez o parte 
din modelul divin, din planul divin. Dacă se strică numai una din verigile 
lanţului, întreaga folosinţă a lanţului este anulată. Biblia spune că atunci când călcăm conştient una din 
porunci, noi păcătuim (Iacov 4:17) pentru că refuzăm voia lui Dumnezeu în dreptul nostru. Numai cei 
care fac voia lui Dumnezeu pot intra în Împărăţia Cerurilor. Păcătoşii se vor pierde. 

 
 



8.   Poate cineva să fie mântuit prin respectarea legii? 
 
"Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece 
prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului." Romani 3:20. "Căci prin har aţi fost 
mântuiţi, prin credinţă şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu 
prin fapte, ca să nu se laude nimeni." Efeseni 2:8, 9.  

Answer: Nu! Răspunsul este prea simplu ca să nu fie înţeles. Nimeni nu poate fi 
salvat respectând legea. Mântuirea este numai prin har, un cadou din partea Domnului Isus Hristos, iar 
noi primim acest dar prin credinţă şi nu prin fapte. Legea este doar o oglindă care ne arată păcatul din 
vieţile noastre. Curăţirea şi iertarea de păcate vine numai prin Isus Hristos. 

9.   De ce este atunci legea, absolut esenţială pentru desăvârşirea caracterului 
de creştin? 
 
"Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om." 
Eclesiastul 12:13. " deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului." Romani 
3:20.  

Answer:  
Pentru că întregul model, sau "întreaga datorie" pentru vieţuirea creştină se află în 
legea lui Dumnezeu. La fel ca un băieţel de 6 ani care îşi face propriile lui reguli atunci 
când se măsoară şi îi spune mamei sale că el are 3 metri înălţime, propriile noastre 
standarde nu sunt niciodată sigure. Nu pot să ştiu dacă sunt păcătos decât dacă 
privesc cu atenţie standardul perfect: oglinda legii Sale. Milioane de oameni care au scos demoni, au 
profetizat şi au făcut multe lucruri minunate în numele lui Isus, se vor pierde (Matei 7:21-23) pentru că ei 
nu s-au sinchisit să-şi verifice viaţa după modelul legii Sale. Ei sunt de părere că sunt sfinţi şi salvaţi, 
când de fapt sunt păcătoşi şi pierduţi. "Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui." 1 
Ioan 2:3. 

10.   Ce-l ajută pe un creştin cu adevărat convertit să urmeze calea legii lui 
Dumnezeu? 
 
"Voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor." Evrei 8:10. "Pot 
totul în Hristos, care mă întăreşte." Filipeni 4:13. "Dumnezeu trimiţând pe Însuşi 
Fiul Său...pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi." Romani 8:3, 4.  

Answer: Hristos nu numai că iartă păcătoşii care se căiesc, dar El şi reface în 
ei chipul lui Dumnezeu. El îi aduce în armonie cu legea Sa prin puterea 

prezenţei Sale. Porunca "să nu" devine o promisiune că un adevărat creştin nu va fura, nu va minţi, nu 
va ucide, etc., pentru că Isus trăieşte înlăuntru şi deţine cârma vieţii. Dumnezeu nu-Şi poate schimba 
legea, dar a prevăzut o clauză prin Isus, prin care schimbă păcătosul astfel ca el să se poată măsura cu 
această lege. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.   Nu este creştinul care are credinţă şi trăieşte sub har, liber să calce orice poruncă? 
 
"Căci păcatul [călcarea legii lui Dumnezeu] nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub 
Lege, ci sub har. Ce urmează de aici? Să păcătuim [să călcăm legea] pentru că nu mai suntem sub 
Lege ci sub har? Nicidecum." Romani 6:14, 15. "Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. 
Dimpotrivă, noi întărim Legea." Romani 3:31.  

Answer: Nu! Scriptura ne învaţă chiar opusul. Harul este ca iertarea oferită de către guvernator 
prizonierului. Îl iartă, dar nu-i dă libertatea să calce nici măcar o singură lege din regulament. Persoanele 
iertate, ce trăiesc sub har au o dublă obligaţie de a asculta de lege. O persoană care refuză să 
păzească legea spunând că este sub har, greşeşte. Ea se află de fapt în disgraţie. 

12.   Sunt Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu reafirmate în Noul Testament? 

Answer: Da, de fapt sunt reafirmate atât de clar. Studiază cu atenţie următoarele versete. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legea este ca o oglindă care ne arată păcatul din vieţile 
noastre. Când păcătoşii care se căiesc vin la El, Domnul 
Isus reface în ei chipul lui Dumnezeu, aducându-i în 
armonie cu legea Sa prin puterea prezenţei Sale.  



LEGEA LUI DUMNEZEU ÎN NOUL 
TESTAMENT LEGEA LUI DUMNEZEU ÎN VECHIUL TESTAMENT 

1. "Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi 
numai Lui să-I slujeşti." Matei 4:10. 1. "Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine." Exodul 20:3. 

2. "Copilaşilor, păziţi-vă de idoli." 1 Ioan 5:21. 
"Astfel dar, fiindcă suntem de neam din 
Dumnezeu, nu trebuie să credem că 
Dumnezeirea este asemenea aurului sau 
argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea 
şi iscusinţa omului." Fapte 17:29. 

2. "Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a 
lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, 
sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te 
închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, 
Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, 
care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al 
treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi 
Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi 
păzesc poruncile Mele." Exod 20:4-6. 

3. "ca Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să 
nu fie vorbite de rău." 1 Timotei 6:1. 

3. "Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului 
tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va 
lua în deşert Numele Lui." Exod 20:7. 

4. "Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua 
a şaptea: Dumnezeu S-a odihnit în ziua a 
şaptea de toate lucrările Lui." "Rămâne dar o 
odihnă [ca cea de Sabat] pentru poporul lui 
Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui, se 
odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit 
Dumnezeu de lucrările Sale." Evrei 4:4, 9, 10. 

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

5. "să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta." 
Matei 19:19. 

5. "Cinsteşte pe tatăl tãu şi pe mama ta, pentru ca să ţi 
se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, 
Dumnezeul tău." Exod 20:12. 

6. "Să nu ucizi." Romani 13:9. 6. "Să nu ucizi." Exod 20:13. 
7. "Să nu preacurveşti." Matei 19:18. 7. "Să nu preacurveşti." Exodul 20:14. 
8. "Să nu furi." Romani 13:9. 8. "Să nu furi." Exod 20:15. 
9. "Să nu faci nici o mărturisire mincinoasă." 
Romani 13:9. 

9. "Sã nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui 
tău." Exod 20:16. 

10. "Să nu pofteşti." Romani 7:7. 

10. "Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti 
nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici 
boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru, care este 
al aproapelui tău." Exod 20:17. 

13.   Sunt legea lui Dumnezeu şi legea lui Moise una şi aceeaşi lege? 

Answer: Nu, nu sunt la fel. Studiaţi cu atenţie următoarele note şi comparaţii.  
 
Notă: Legea lui Moise a fost legea ceremonială, temporară a Vechiului Testament. Erau legi referitoare 
la preoţie, jertfe, darurile de mâncare şi de băutură, etc., toate acestea prefigurau crucea. Această lege 
a fost adăugată "până când avea să vină Sămânţa," şi această Sămânţă era Hristos (Galateni 3:16, 19). 
Ritualurile şi ceremoniile legii lui Moise arătau spre sacrificiul lui Hristos. Când Domnul Hristos a murit, 
această lege nu îşi mai avea rostul, dar legea Celor Zece Porunci (Legea lui Dumnezeu) "sunt întărite 
pentru veşnicie." Psalmi 111:8. Că este vorba despre două legi ne arată foarte clar Daniel 9:10, 11.  
 
Notă specială: Vă rog să notaţi faptul că legea exista de cel puţin tot atât timp de cât exista păcatul. 
Biblia spune, "unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege[sau păcat]." Romani 4:15. Deci 
legea lui Dumnezeu a existat de la început. Oamenii au călcat această lege (au păcătuit--1 Ioan 3:4). 
Din cauza păcatului (încălcării legii lui Dumnezeu), s-a dat legea lui Moise (dată sau "adăugată"--
Galateni 3:16, 19) până avea să vină Hristos ca să moară. Este vorba deci, despre două legi: legea lui 



Dumnezeu şi legea lui Moise. 

 LEGEA LUI MOISE LEGEA LUI DUMNEZEU 
Numită "legea lui Moise" (Luca 2:22). Numită "legea Domnului" (Isaia 5:24). 
Numită "legea poruncilor, în orânduirile ei" (Efeseni 
2:15). Numită "Legea împărătească" (Iacov 2:8). 

Scrisă de Moise într-o carte (2 Cronici 35:12). Scrisă de Dumnezeu pe piatră (Exodul 31:18; 
32:16). 

Aşezată lângă chivot (Deuteronomul 31:26). Aşezată în chivot (Exodul 40:20). 
S-a sfârşit la cruce (Efeseni 2:15). Va exista întotdeauna (Luca 16:17). 
Adăugată din pricina păcatului (Galateni 3:19). Arată păcatul (Romani 7:7; 3:20). 
Ne era potrivnică (Coloseni 2:14). Nu este grea (1 Ioan 5:3). 
Nu judecă pe nimeni )Coloseni 2:14-16). Îi judecă pe toţi oamenii (Iacov 2:10-12). 
Pământească (Evrei 7:16). Duhovnicească (Romani 7:14). 
N-a făcut nimic desăvârşit (Evrei 7:19). Desâvărşită (Psalmi 19:7). 

14.   Ce simte cel rău vizavi de cei care îşi trăiesc viaţa în conformitate 
cu Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu? 
 
"Şi balaurul [diavolul], mâniat pe femeie [biserica], s-a dus să facă război cu 
rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu." Apocalipsa 
12:17. "Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu." 
Apocalipsa 14:12.  

Answer: Vrăjmaşul îi urăşte pe oamenii care păzesc Legea lui Dumnezeu, pentru că această lege este 
modelul unei convieţuiri drepte. Dacă te vei hotărî să urmezi modelul de vieţuire schiţat în Legea lui 
Dumnezeu, vei simţi cum mânia celui rău se va revărsa asupra ta, dintr-o dată şi cu toată furia. Nu este 
surprinzător că cel rău îi urăşte şi li se împotriveşte cu înverşunare tuturor celor ce respectă legea lui 
Dumnezeu. Este şocant şi uluitor să-i auzi pe conducătorii religioşi negând cererile obligatorii ale Celor 
Zece Porunci când, în acelaşi timp respectă tradiţiile omeneşti. Nu-i de mirare că Isus a spus, "Dar voi 
de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre?" "Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca 
învăţături nişte porunci omeneşti." Matei 15:3, 9. Şi David a spus, "Este vremea ca Domnul să lucreze: 
căci ei calcă Legea Ta." Psalmi 119:126. Creştinii trebuie să se trezească şi să restaureze legea lui 
Dumnezeu la poziţia ei de drept. Este o nebunie din partea acestei generaţii nedisciplinate să presupună 
că pot încălca legile unui Dumnezeu viu fără să sufere 
consecinţele. 

15.   Eu cred că un creştin trebuie să asculte de Cele Zece 
Porunci şi mă rog ca Domnul Isus să mă ajute să îmi pun viaţa 
în armonie cu aceste porunci. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Nu. Biblia ne spune că oamenii greşeau. Dumnezeu a zis în Evrei 8:8 "căci ca o mustrare a zis El" ...Iar 
în Romani 8:3 Biblia spune că ''firea pământească făcea fără putere'' legea. Problema este la fel 
întotdeauna. Legea este perfectă, dar oamenii greşesc sunt slabi. Aşa că Dumnezeu face ca Fiul Său să 
trăiască înlăuntrul poporului Său ''pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi'' (Romani 8:4) prin 
Domnul Hristos.  

1.   Nu ne învaţă Biblia că legea era (este) greşită? (Evrei 8:8 )  

2.   Galateni 3:13 declară că suntem răscumpăraţi de sub blestemul legii. Poţi explica? (Galateni 



3:13 )  

Plata păcatului este moartea (Romani 6:23). Domnul Hristos ''a gustat moartea pentru toţi.'' (Evrei 2:9). 
Astfel ne-a răscumpărat pe toţi de sub blestemul legii (moartea) şi ne-a dat în loc viaţă veşnică.  

3.   Nu ne învaţă Coloseni 2:14-17 şi Efeseni 2:15 că Legea lui Dumnezeu s-a sfârşit la cruce? 
(Efeseni 2:15 )  

Nu, aceste două pasaje se referă la legea care conţinea decrete sau legea lui Moise, care era o lege 
ceremonială ce guverna sistemul de sacrificare a animalelor şi al preoţiei. Toate aceste ceremonii şi 
ritualuri erau umbra crucii şi s-au sfârşit odată cu moartea lui Hristos, aşa cum intenţionase Dumnezeu. 
Legea lui Moise ''a fost adăugată până când avea să vină Sămânţa '' iar această ''Sămânţă este Hristos'' 
Galateni 3:19, 16. Legea Lui Dumnezeu nu poate fii implicată aici pentru că Pavel vorbeşte despre ea la 
mulţi ani după răstignire şi spune că ea este sfântă, dreaptă şi bună (Romani 7:7, 12).  

4.   Biblia spune ''dragostea este împlinirea Legii.'' Romani 13:10. De asemenea, Biblia ne 
porunceşte în Matei 22:37-40 să-L iubim pe Dumnezeu şi să ne iubim aproapele şi încheie cu 
aceste cuvinte: ''În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii''. Înlocuiesc aceste 
porunci Legea celor 10 Porunci? (Matei 22:40 )  

Răspuns: Nu, căci cele Zece Porunci sunt o continuare firească a celor două porunci, la fel cum cele 
zece degete întregesc cele două mâini. Dacă Îl iubeşti pe Dumnezeu vei păzi din plăcere primele patru 
porunci (care fac referinţă la Dumnezeu), iar dacă îţi iubeşti aproapele vei păzi cu bucurie următoarele 
şase porunci (care se referă la aproapele nostru). Să împlineşti legea din dragoste nu este o corvoadă, 
o muncă grea ci o plăcere (Psalm 40:8). Când iubim într-adevăr o persoană, devine o bucurie să îi 
îndeplineşti cererile. Isus a spus: "Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele." Ioan 14:15. Este imposibil 
să-L iubeşti pe Dumnezeu şi să nu respecţi poruncile Lui, pentru că Biblia spune: "Căci dragostea de 
Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele" 1 Ioan 5:3. "Cine zice Îl cunosc şi 
nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos şi adevărul nu este în el." 1 Ioan 2:4.  

5.   Nu ne învaţă 2 Corinteni 3:7 că legea scrisă şi săpată în piatră "era trecătoare"? (2 Corinteni 
3:7 )  

Nu, versetul spune că strălucirea slujbei legii era trecătoare, nu legea. Citeşte din nou, cu atenţie, întreg 
pasajul din 2 Corinteni 3:3-9. Tematica acestor versete nu este îndepărtarea legii, ci mai degrabă 
schimbarea locului legii; de pe "tablele de piatră" pe nişte "table care sunt inimi de carne". Sub slujba lui 
Moise, legea era pe piatră. Sub slujba Duhului Sfânt, prin Hristos, legea este scrisă în inimi (Evrei 8:10). 
O regulă afişată pe panoul şcolar devine eficientă când este însuşită, când intră în inima elevilor. Slujba 
legii lui Hristos este eficientă pentru că El transferă legea în inima creştinilor. Atunci, respectarea legii 
devine o plăcere şi o bucurie a vieţii, pentru că, creştinii Îl iubesc pe Dumnezeu şi îşi iubesc aproapele.  

6.   Romani 10:4 spune: "Hristos este sfârşitul legii". Deci legea nu mai există, nu-i aşa? (Romani 
10:4 )  

"Sfârşit" în acest verset înseamnă scop sau obiect, la fel ca în versetul din Iacov 5:11. Semnificaţia legii 
este clară: să-i conducă pe oameni la Hristos, acolo unde ei pot să găsească neprihănirea, acesta este 
scopul, ţelul, sfârşitul legii.  

7.   De ce aşa de mulţi oameni neagă cerinţele legii lui Dumnezeu? (Romani 8:7 )  

"Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se 
supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună. Deci, cei pământeşti, nu pot să placă lui 
Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în 
adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui." Romani 8:7-9.  



8.   Au fost oamenii neprihăniţi din Vechiul Testament salvaţi prin lege? (2 Timotei 1:9 )  

Nimeni n-a fost vreodată salvat prin lege. Toţi cei ce au fost salvaţi de-a lungul veacurilor au fost salvaţi 
prin har. Acest "har...ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii" 2 Timotei 1:9. Legea ne arată 
păcatul. Numai Hristos este cel ce ne poate salva. Noe a căpătat milă sau har (Geneza 6:8), Moise a 
căpătat milă (Exod 33:17), israeliţii în pustie au căpătat trecere sau milă de la Domnul (Ieremia 31:2), la 
fel Abel, Enoh, Avraam, Isaac, Iacov, Iosif şi mulţi alţi oameni onorabili din Vechiul Testament au fost 
salvaţi "prin credinţă" aşa cum ni se spune în Evrei 11. Ei au fost salvaţi privind prin credinţă înspre 
crucea pe care avea să moară Salvatorul, noi suntem salvaţi privind înapoi la aceeaşi cruce. Legea este 
necesară, pentru că, la fel ca o oglindă ne arată "murdăria" din viaţa noastră. Fără lege, oamenii sunt 
păcătoşi, dar nu sunt conştienţi de acest lucru. Totuşi, legea nu are o putere salvatoare. Ea poate numai 
să ne arate păcatul. Numai Isus poate salva de păcat. Acest adevăr era cunoscut şi în timpurile 
Vechiului Testament. (Fapte 4:10, 12; 2 Timotei 1:9).  

9.   De ce să ne îngrijorăm cu privire la lege? Nu este conştiinţa un ghid sigur? (Proverb. 14:12 )  

Nu! De o mie de ori nu! Biblia ne vorbeşte de mai multe feluri de conştiinţe: conştiinţă rea, conştiinţă 
murdărită, conştiinţă tocită- nici una din acestea nu este de încredere. "Multe căi pot părea bune omului, 
dar la urmă se văd că duc la moarte" Proverbele 14:12. Dumnezeu spune: "Cine se încrede în inima lui 
este un nebun." Proverbele 28:26.  

Quiz Questions 
 
1.   Cele Zece Porunci au fost scrise de către (1) 
___   Dumnezeu.  
___   Moise.  
___   O persoană necunoscută.  
 
2.   După Biblie, păcatul este (1) 
___   O deficienţă de personalitate.  
___   Călcarea Legii lui Dumnezeu.  
___   Orice ni se pare rău.  
 
3.   Bifează afirmaţiile care spun adevărul despre Legea lui Dumnezeu: (4) 
___   Este un ghid perfect pentru a trăi fericit.  
___   La fel ca şi o oglindă, ne arată păcatul.  
___   Este o povară şi ne apasă.  
___   Mă poate proteja de rău.  
___   Are aceleaşi caracteristici ca şi Dumnezeu.  
___   A fost anulată în Noul Testament.  
___   Este un blestem.  
 
4.   Legea Celor Zece Porunci ale lui Dumnezeu (1) 
___   S-a dat doar pentru timpul Vechiului Testament.  
___   A fost desfiinţată de moartea lui Isus pe cruce.  
___   Este absolut neschimbătoare.  
 
5.   La ziua judecăţii voi fi salvat dacă (1) 
___   Voi menţine balanţa înclinată în favoarea faptelor bune.  
___   Îl voi iubi pe Dumnezeu, indiferent dacă voi păzi sau nu Cele Zece Porunci.  
___   Relaţia personală cu Isus mă va face ca din iubire faţă de El să păzesc toate poruncile Sale.  
 
6.   Oamenii sunt salvaţi prin (1) 
___   Respectarea legii.  
___   Încălcarea legii.  
___   Numai prin Isus Hristos.  
 
 



7.   Creştinii cu adevărat convertiţi (1) 
___   Respectă legea lui Dumnezeu prin puterea lui Isus.  
___   Ignoră legea pentru că a fost desfiinţată.  
___   Consideră nenecesară păzirea poruncilor.  
 
8.   O persoană care trăieşte sub har (1) 
___   Poate încălca Cele Zece Porunci, fără ca aceasta să însemne păcat.  
___   Este scutită de păzirea legii.  
___   Va păzi cu bucurie poruncile lui Dumnezeu.  
 
9.   Dragostea este împlinirea legii pentru că (1) 
___   Dragostea îndepărtează legea.  
___   Dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele face o plăcere din păzirea legii.  
___   Dragostea este mai importantă decât ascultarea.  
 
10.   Legea lui Moise este (1) 
___   Aceeaşi cu legea lui Dumnezeu.  
___   Legea ceremoniilor şi jertfelor, care arăta înspre Hristos şi a luat sfârşit la moartea Lui pe cruce.  
___   Încă obligatorie şi azi.  
 
11.   Oamenii care respectă Cele Zece Porunci (1) 
___   Sunt cu toţii legalişti.  
___   Diavolul li se va opune cu înverşunare, căci cel rău Îl urăşte pe Dumnezeu şi legea Sa.  
___   Sunt mântuiţi prin respectarea legii.  
 
12.   Bifează afirmaţiile corecte referitoare la Hristos şi lege: (4) 
___   Isus a călcat legea.  
___   Isus este exemplul uman perfect de respectare a legii.  
___   Isus a anulat legea.  
___   Isus a spus, "Dacă Mă iubiţi păziţi poruncile Mele."  
___   Isus a revelat legea în măreţia ei şi a arătat cum ea acoperă toate păcatele.  
___   Isus a spus că legea nu se poate schimba.  

 

    

  



Nu-te-lăsa-păcălit!  
   Ştiai că există o zi foarte importantă de care au uitat aproape toţi? 

Este uluitor faptul că numai câţiva oameni sunt informaţi despre 
această zi, chiar dacă ea este una din cele mai importante zile din 
istoria omenirii! Această zi nu se rezumă la o zi din trecut, ci se 
referă şi la prezent şi la viitor. În plus, ceea ce s-a întâmplat în 
această zi neglijată poate avea un efect serios în viaţa ta. Vrei să 
cunoşti mai multe evenimente uimitoare despre această zi? Dacă 
da, citeşte cu grijă acest Ghid de Studiu.  

1.   În ce zi obişnuia Isus să Se închine? 
 
"A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua 
Sabatului, a intrat în sinagogă şi S-a sculat să citească." Luca 4:16  

Answer: Obiceiul Domnului Isus era să Se închine în Sabat. 

2.   Care zi a săptămânii este Sabatul? 
 
"Ziua a şaptea este ziua de odihnă 
închinată Domnului Dumnezeului tău." Exodul 20:10. "După ce a trecut ziua 
Sabatului,...în ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis de 
dimineaţă, pe când răsărea soarele." Marcu 16:1, 2.  

Answer: Sabatul nu este prima zi a săptămânii (duminica), cum cred mulţi, 
ci a şaptea zi a săptămânii (sâmbăta). Observaţi din textul de mai sus din Scriptură că Sabatul este ziua 
dinaintea primei zile a săptămânii. 

3.   Cine şi când a făcut Sabatul? 
 
"La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul." "În ziua a şaptea 
Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a 

odihnit de toată lucrarea Lui pe care o 
făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a 
şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua 
aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, 
pe care o zidise şi o făcuse." Geneza 1:1; 
2:2, 3.  

Answer: Dumnezeu a făcut Sabatul în 
timpul Creaţiunii, când a făcut toată lumea. 
El S-a odihnit în Sabat, l-a binecuvântat şi l-a sfinţit (adică l-a pus 
deoparte pentru o folosinţă sfântă). 

4.   Ce spune Dumnezeu despre păzirea sabatului în Cele Zece 



Porunci, pe care le-a scris cu propriul Său deget? 
 
"Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a 
şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, 
nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 
şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a 
odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o." Exodul 20:8-11. "Şi Domnul mi-a 
dat cele două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu." Deuteronomul 9:10.  

Answer: În cea de a patra poruncă din cele 10, Dumnezeu ne-a poruncit să respectăm Sabatul zilei a 
şaptea ca fiind ziua Sa cea sfântă. Dumnezeu ştia că oamenii vor uita de Sabatul Său, aşa că El a 
început această poruncă, cu expresia "adu-ţi aminte." El nu i-a poruncit nimănui, nicicând să păstreze 
vreo altă zi ca pe o zi săptămânală sfântă. 

5.   Dar oare nu s-au schimbat Cele 10 Porunci? 
 
Isus a spus: "Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o 
singură frântură de slovă din Lege." Luca 16:17. Dumnezeu a spus: "nu-Mi 
voi călca legământul, şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele." 
Psalmii 89:34. Observaţi că Cele 10 Porunci au ieşit de pe buzele lui 
Dumnezeu. În Exodul 20:1 scrie: "Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste 
cuvinte, şi a zis...[apoi sunt enumerate Cele 10 Porunci în versetele 
următoare, 2-17]."  

Answer: Cu siguranţă că nu! Este absolut imposibil ca oricare poruncă din 
Legea morală a lui Dumnezeu să se schimbe. Toate cele 10 porunci sunt 
obligatorii astăzi. 

6.   Au respectat apostolii Sabatul? 
 
"Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu 
ei din Scripturi." Fapte 17:2. "Pavel şi tovarăşii lui ... au intrat în ziua 
Sabatului în sinagogă şi au şezut jos." Fapte 13:13, 14. "În ziua Sabatului am 
ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de 
rugăciune. Am şezut jos, şi am vorbit femeilor, cari erau adunate laolaltă." 
Fapte 16:13. "Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat, şi îndupleca 
pe Iudei şi pe Greci." Faptele 18:4.  

Answer: Da, cartea Faptele Apostolilor ne arată clar că Pavel şi Biserica 
primară respectau Sabatul. 

7.   S-au închinat Neamurile în Sabat? 
 
 
Dumnezeu a poruncit: 
"Ferice de omul care ... păzeşte Sabatul, ca să nu-l pângărească." 
"Şi pe străinii, care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească ...şi pe 
toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească,, şi vor stărui 
în legământul Meu; îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt, şi-i voi 
umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune ... căci Casa Mea se 
va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele." Isaia 56:2, 
6, 7, sublinirea autorilor. 
 
Apostolii au învăţat: 
"Când au ieşit afară din sinagogă, Neamurile i-au rugat să le 
vorbească şi în Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri." "În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a 
adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu." Fapte 13:42, 44, sublinierea autorilor. "Pavel vorbea în 
sinagogă în fiecare zi de Sabat, şi îndupleca pe Iudei şi pe Greci." Fapte 18:4.  



Answer: Apostolii Bisericii Nou Testamentale timpurii nu numai că se supuneau poruncii Sabatului, dar 
şi învăţau Neamurile convertite să se închine în Sabat. Nici o dată măcar nu au făcut referinţă la ziua de 
duminică, ca la o zi sfântă. 

8.   Dar nu a fost schimbat Sabatul cu duminica în momentul în care Isus a 
murit şi înviat? 

Answer: Nu există nici cel mai mic indiciu că Sabatul ar fi fost schimbat în 
momentul în care Isus a murit sau a înviat. De fapt, Biblia ne învaţă opusul. Vă 
rog, revedeţi cu grijă următoarele: 
 
A. Dumnezeu a binecuvântat Sabatul. 
"De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o." Exod 20:11. 
"Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o." Geneza 2:3. 
 
B. Hristos Se aştepta ca poporul Său să păstreze încă Sabatul, în anul 70 
d.Hr. când Ierusalimul a fost distrus. 
Cunoscând foarte bine că Ierusalimul va fi distrus de romani în anul 70 d.Hr., Isus 
Şi-a avertizat urmaşii din acea vreme zicându-le, "Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu 
fie iarna, nici într-o zi de Sabat." Matei 24:20, sublinierea autorului. Isus a arătat 

clar că Se aştepta ca Sabatul să fie păstrat chiar şi la 40 de ani după învierea Sa. De fapt, nu există nici 
cea mai mică sesizare cum că Isus, Tatăl Său, sau apostolii ar fi schimbat vreodată (în orice timp sau 
circumstanţă) Sabatul sfânt al zilei a şaptea cu orice altă zi. 
 
C. Femeile care au venit să ungă trupul mort al lui Hristos, au păstrat Sabatul. Isus a murit "în 
ziua dinaintea Sabatului" (Marcu 15:37, 42), care se numeşte acum Vinerea Mare. 
Femeile au pregătit mirodenii şi miruri să ungă trupul Său, apoi "în ziua Sabatului, s-au odihnit, după 
Lege." Luca 23:56. Doar "după ce a trecut ziua Sabatului" (Marcu 16:1) femeile au venit "în ziua dintâi a 
săptămânii" (Marcu 16:2) să-şi continue lucrarea lor tristă. Ele au văzut că "Isus a înviat, în dimineaţa 
zilei dintâi a săptămânii" (versetul 9) care este în mod obişnuit denumită Duminica Învierii. Vă rog să 
observaţi că Sabatul "în conformitate cu poruncile" era ziua ce precedea duminica învierii, zi pe care noi 
o numim azi sâmbăta.. 
 
D. Ucenicul lui Isus, Luca, a scris două din cărţile Bibliei--Luca şi Fapte. El a spus că în cartea 
Luca a scris despre "toate" învăţăturile lui Isus. (Fapte 1:1-3). Dar el nu a scris nimic despre păstrarea 
duminicii sau schimbarea Sabatului. 

9.   Unii oameni spun că Sabatul va fi păstrat pe Noul Pământ. Este 
adevărat? 
 
"Căci după cum cerurile cele noi, şi pământul cel nou, pe cari le voi 
face, vor dăinui înaintea Mea - zice Domnul - aşa va dăinui şi sămânţa 
voastră şi numele vostru. În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va 
veni orice făptură să se închine înaintea Mea, - zice Domnul." Isaia 
66:22, 23.  

Answer: Da, Biblia ne învaţă că oamenii răscumpăraţi din toate timpurile 
vor păstra Sabatul pe Noul Pământ. 

10.   Nu este duminica Ziua Domnului? 
 
"Dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul." Isaia 58:13. 
"Căci Fiul omului este Domn şi al Sabatului." Matei 12:8.  

Answer: Biblia vorbeşte despre "Ziua Domnului" în Apocalipsa 1:10, deci 
Domnul are o zi specială. Dar nici un verset din Biblie nu se referă la 



duminică spunând că este Ziua Domnului. Mai degrabă Biblia identifică Sabatul ca fiind Ziua Domnului. 
Singura zi pe care Dumnezeu a binecuvântat-o vreodată şi a numit-o zi sfântă este Sabatul zilei a 
şaptea. 

11.   Ar trebui să păstrez duminica în onoarea învierii Sale? 
 
"Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea 
Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, 
pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să 
trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte 
asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a 
Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca 
trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi 
ai păcatului." Romani 6:3-6.  

Answer: Nu! Nu mai mult decât ar trebui să ţinem vinerea în onoarea crucificării. Hristos a instituit 
botezul în onoarea morţii, îngropării şi învierii Sale. Biblia nu sugerează niciodată păstrarea duminicii în 
onoarea învierii Sale (sau pentru oricare alt motiv). Noi Îl onorăm pe Hristos supunându-ne Lui (Ioan 
14:15)--nu punând cerinţele omeneşti în locul cerinţelor Sale. 

12.   Dar dacă nu avem indicaţii în Biblie pentru păzirea duminicii, a cui 
idee a fost? 
 
"Şi se va încumeta să schimbe vremile şi legea." Daniel 7:25, RSV.* "Aţi 
desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre." "Degeaba 
Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti." Matei 15:6, 9. 
"Preoţii lui calcă Legea Mea." "Proorocii lui au pentru ei tencuieli de ipsos... 
zicând: Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu! şi Domnul nu le-a vorbit!" 
Ezechiel 22:26, 28.  

Answer: Oameni induşi în eroare în trecutul îndepărtat, au făcut cunoscut 
că ziua sfântă a lui Dumnezeu a fost schimbată, din Sabat în duminică. Dumnezeu a prezis că acest 
lucru se va întâmpla şi aşa s-a şi întâmplat. Această eroare a fost preluată de generaţiile noastre, ca 
fiind o realitate evanghelică. Păzirea duminicii este o tradiţie a oamenilor induşi în eroare şi încalcă 
Legea lui Dumnezeu care porunceşte păzirea Sabatului. Dumnezeu a binecuvântat Sabatul, iar atunci 
când Dumnezeu binecuvintează nici un om "nu poate întoarce." Numeri 23:20. 
 
*The Revised Standard Version of the Bible, (C) 1946, 1952, 1971 by the Division of Christian 
Education of the National Council of the Churches of Christ in the USA. 
Used by permission. 

13.   Nu este periculos să te atingi de Legea Domnului? 
 
"Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc Eu, şi să nu scădeţi nimic din 
ele; ci să păziţi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, aşa cum vi le dau 
Eu." Deuteronomul 4:2. "Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat.... N-
adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească, şi să fii găsit 
mincinos." Proverbele 30:5, 6.  

Answer: Dumnezeu le-a interzis oamenilor, în mod clar şi categoric să 
schimbe Legea Sa prin ştergerea sau adăugarea vreunui pasaj. Să te atingi 
de Legea sfântă a lui Dumnezeu în oricare mod, este unul din lucrurile cele 
mai înfricoşătoare şi periculoase, pe care le-ar putea face cineva. 

14.   Totuşi, de ce a creat Dumnezeu Sabatul? 
 



A. Semn al creaţiunii. 
"Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti." "Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pămîntul şi 
marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de 
odihnă şi a sfinţit-o." Exodul 20:8, 11. 
 
B. Semn al răscumpărării şi sfinţirii. 
"Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, 
care-i sfinţesc." Ezechiel 20:12.  

Answer: Dumnezeu a creat Sabatul ca un semn cu două semnificaţii: (1) Este un semn că El a creat 
lumea în şase zile literale de 24 de ore şi (2) este de asemenea un semn al atotputerniciei lui Dumnezeu 
de a-i răscumpăra şi de a-i sfinţi pe oameni. Negreşit, orice creştin va iubi Sabatul, ca pe un semn 
preţios al Creaţiei şi răscumpărării (Exodul 31:13, 17; Ezechiel 20:12, 20). Este o mare insultă la adresa 
lui Dumnezeu ca oamenii să calce în picioare Sabatul Său. În Isaia 53:13, 14, Dumnezeu spune că toţi 
acei ce vor să fie binecuvântaţi, trebuie mai întâi să-şi oprească piciorul în ziua Sabatului. 

15.   Cât de importantă este păstrarea Sabatului? 
 
"Păcatul este fărădelege." 1 Ioan 3:4. "Plata păcatului este moartea." 
Romani 6:23. "Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură 
poruncă, se face vinovat de toate." Iacov 2:10. "Fiindcă şi Hristos a suferit 
pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui." 1 Petru 2:21. 
"S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice." 
Evrei 5:9.  

Answer: Este o chestiune de viaţă şi de moarte. Păstrarea Sabatului este 
impusă în a patra poruncă a Legii lui Dumnezeu. Călcarea deliberată a oricărei porunci din Cele Zece 
Porunci, este păcat. Creştinii vor urma cu bucurie exemplul lui Hristos în păzirea Sabatului. Singura 
noastră siguranţă este de a studia cu sârguinţă Biblia, "împărţind drept cuvântul adevărului." 2 Timotei 
2:15. Trebuie să avem aprobarea Bibliei pentru orice practică creştină pe care o urmăm. 

16.   Ce părere are Dumnezeu despre liderii religioşi care deliberat 
ignoră Sabatul Său? 
 
"Preoţii lui calcă Legea Mea şi Îmi pângăresc lucrurile Mele sfinte, nu fac 
nici o deosebire între ce este sfânt şi ce nu este sfânt... îşi întorc ochii de la 
sabatele Mele, şi sunt pângărit în mijlocul lor." "De aceea Îmi voi vărsa 
urgia peste ei." Ezechiel 22:26, 31.  

Answer: Prin ignorarea deliberată a adevăratului Sabat al lui Dumnezeu, 
liderii religioşi Îl ofensează pe Dumnezeul cerurilor. Dumnezeu a promis că 
îi va pedepsi pe aceşti falşi păstori. Milioane de oameni au fost greşit 
îndrumaţi în această privinţă. Dumnezeu nu îi poate trata cu uşurinţă. Isus 

i-a condamnat pe farisei pentru că pretindeau că-L iubesc pe Dumnezeu în timp ce ignorau una din Cele 
Zece Porunci prin tradiţia lor (Marcu 7:7-13). 

17.   Chiar mă afecteză personal dacă păstrez sau nu Sabatul? 
 
"Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele." Ioan 14:15. "Aşa că fiecare din noi 
are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu." Romani 14:12. "Deci, 
cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat!" Iacov 4:17. "Ferice de 
cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în 
cetate!" Apocalipsa 22:14. "Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile 
lui Dumnezeu." Apocalipsa 14:12.  

Answer: Da, fără îndoială, Sabatul este Sabatul tău. Dumnezeu l-a făcut 
pentru tine, şi dacă tu Îl iubeşti îl vei păstra, pentru că este una din poruncile 



Lui. Dragostea fără păzirea poruncilor nu înseamnă deloc dragoste (1 Ioan 2:4). Trebuie să iei o 
hotărâre. Nu poţi evita acest lucru. Nimeni nu te poate scuza. Tu însuţi vei da socoteală în faţa lui 
Dumnezeu cu privire la această chestiune importantă. Dumnezeu îţi cere să Îl iubeşti şi să I te supui 
acum! 

18.   Doresc să urmez exemplul lui Isus în ceea ce priveşte 
păstrarea Sabatului. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Nu. Isus a spus, "Sabatul a fost făcut pentru om." Marcu 2:27. Nu este valabil numai pentru evrei, ci 
pentru toată omenirea--pentru toţi bărbaţii şi toate femeile de pretutindeni. Naţiunea iudaică a apărut la 
2500 de ani după ce s-a instituit Sabatul.  

1.   Nu este Sabatul numai pentru evrei? (Marcu 2:27 )  

2.   Nu este versetul din Faptele 20:7 dovada că ucenicii au păstrat ca zi sfântă duminica? 
(Faptele Apostolilor 20:7 )  

Biblia ne învaţă că fiecare zi începe la apusul soarelui şi se sfârşeşte tot la apusul soarelui (Geneza 1:5, 
8, 13, 19, 23, 31; Leviticul 23:32) deci o zi începe mai întâi cu partea întunecată din cele 24 de ore. Aşa 
că Sabatul începe vineri seara la apusul soarelui şi se sfârşeşte sâmbătă seara la apusul soarelui. 
Această întâlnire din Faptele 20 a avut loc în partea întunecată a duminicii, timp pe care noi îl numim 
acum sâmbătă noaptea. Traducerea New English Bible* începe Faptele 20:7 astfel: "Sâmbătă seara 
eram adunaţi împreună..." De fapt era o întâlnire de sâmbătă seara, care s-a prelungit până la miezul 
nopţii. Pavel era într-un turneu de rămas bun şi ştia că nu o să-i revadă pe aceşti oameni înainte de a 
muri (versetul 25). Nu e de mirare că a predicat atât de mult! (Nici un serviciu săptămânal obişnuit nu 
dura toată noaptea.) Pavel era gata "să plece a doua zi." "Frângerea pâinii" nu are semnificaţie de "zi 
sfântă" şi oricum ei frângeau pâinea zilnic (Faptele 2:26). În acest pasaj al Scripturii nu avem nici cea 
mai mică dovadă că prima zi a săptămânii este sfântă şi nici că primii creştini ar fi considerat-o astfel. Nu 
avem aici o dovadă că Sabatul ar fi fost schimbat. Această întâlnire a fost menţionată, probabil doar 
pentru miracolul învierii lui Eutih, după ce murise din cauză că a căzut de la o fereastră de la etajul al 
treilea. În Ezechiel 46:1, Dumnezeu Se referă la ziua de duminică, ca la una din cele şase "zile 
lucrătoare." 
 
*(C) The Delegates of the Oxford University Press and the Syndics of the Cambridge 
University Press, 1961, 1970. Used by permission.  

3.   Dar oare nu vorbeşte textul din 1 Corinteni 16:2 despre darurile şcolii duminicale? (1 
Corinteni 16:2 )  

NU, aici nu se face nici o referinţă la vreo întâlnire publică. Banii trebuiau puşi deoparte acasă. În Iudeea 
bântuia o foamete (Romani 15:26; Faptele 11:26-30), şi Pavel le-a scris bisericilor din Asia Mică 
rugându-le să îşi ajute confraţii loviţi de foamete. Toţi aceşti creştini sfinţeau Sabatul, astfel încât Pavel 
le-a sugerat ca duminică dimineaţa (atunci era timpul când ei îşi plăteau dările şi îşi făceau socotelile), 
după ce trecea Sabatul, ei să pună deoparte câte ceva pentru confraţii aflaţi în nevoie, pentru a fi la 
îndemână când ar fi venit el. Acest lucru trebuia să se facă confidenţial sau, cum spune La Santa Biblia 
(o traducere spaniolă) "acasă." Observaţi şi faptul că nu există aici nici o referinţă că duminica ar fi o zi 
sfântă. De fapt, Biblia nu porunceşte şi nici măcar nu sugerează niciunde păzirea duminicii.  

4.   Dar nu-i aşa că s-a pierdut o parte din timp şi zilele săptămânii s-au schimbat, în comparaţie 
cu vremea în care a trăit Hristos? (Luca 4:16 )  



Nu! Enciclopedii vrednice de încredere şi cărţi de referinţă ne arată clar că ziua a şaptea din zilele 
noaste este aceeaşi zi pe care a sfinţit-o Domnul Isus. Este doar o chestiune de cercetare.  

5.   Nu este Ioan 20:19 dovada scrisă a instituirii de către ucenici a păzirii duminicii în onoarea 
învierii? (Ioan 20:19 )  

Din contră, în momentul acela ucenicii nici măcar nu credeau că avusese loc învierea (Marcu 16:14). Ei 
se întâlniseră acolo "de teama iudeilor" şi îşi zăvorâseră uşile. Când Isus a apărut în mijlocul lor, El i-a 
mustrat "pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat." Nu este aici nici o referire la faptul că ar fi 
socotit duminica o zi sfântă. Doar opt texte din Noul Testament menţionează prima zi a săptămânii; nici 
unul din ele nu implică şi faptul că ar fi sfântă.  

6.   Nu desfiinţează Coloseni 2:14-17 Sabatul zilei a şaptea? (Coloseni 2:14 )  

Deloc. Se referă numai la sabatele care erau "o umbră a lucrurilor viitoare" şi nu la Sabatul zilei a 
şaptea. În timpul acela erau şapte zile sfinte anuale sau sărbători, care, în Vechiul Israel mai erau 
numite şi sabate. Acestea erau adăugate sau pe lângă Sabatul zilei a şaptea "afară de aceasta să păziţi 
Sabatele Domnului" (Leviticul 23:38). Acestea erau umbre sau indicatoare către cruce şi şi-au sfârşit 
valabilitatea la cruce. Sabatul zilei a şaptea a lui Dumnezeu a fost făcut înainte ca să apară păcatul, deci 
nu putea prefigura sau anunţa nimic cu privire la eliberarea de păcat. De aceea Coloseni capitolul 2 
diferenţiază şi menţionează anume, că sabatele erau " o umbră". Aceste şapte sabate anuale care au 
fost desfiinţate sunt enumerate în Leviticul capitolul 23.  

7.   Nu-i aşa că în conformitate cu Romani 14:5, ziua pe care o păstrăm este o chestiune de opinie 
personală? (Romani 14:5 )  

Observaţi că întreg capitolul este despre a-i judeca pe alţii (versetele 4, 10, 13). Subiectul dezbătut aici 
nu este despre Sabatul zilei a şaptea, care era o parte a marii legi morale, ci despre zilele de sărbătoare 
anuale ale legii ceremoniale. Iudeii creştini îi judecau pe creştinii dintre neamuri că nu le respectă. Pavel 
spune pur şi simplu, "Nu vă judecaţi unul pe altul. Acea lege ceremonială nu mai este obligatorie."  

Quiz Questions 
 
1.   Isus a păzit (1) 
___   Duminica, ca pe o zi sfântă.  
___   Sabatul zilei a şaptea.  
___   Orice altă zi sfântă.  
 
2.   Ziua Domnului este (1) 
___   Duminica, prima zi a săptămânii.  
___   Sabatul, a şaptea zi a săptămânii.  
___   Orice zi hotărâm să o dedicăm Domnului.  
 
3.   Sabatul a fost făcut (1) 
___   Doar pentru evrei.  
___   De către Dumnezeu la Creaţiune, pentru toţi bărbaţii şi femeile din orice loc sau timp.  
___   Doar pentru oamenii care au trăit în timpurile Vechiului Testament.  
 
4.   Schimbarea Sabatului de la sâmbătă la duminică s-a făcut de (1) 
___   Hristos.  
___   Apostoli.  
___   Oameni intenţionat greşiţi.  
 
5.   Legea lui Dumnezeu, care include porunca Sabatului, (1) 
___   Nu mai este valabilă astăzi.  
___   Nu se poate schimba niciodată. Este obligatorie şi astăzi.  
___   s-a sfârşit la moartea lui Hristos.  



 
6.   În biserica Noului Testament, neamurile convertite şi apostolii (1) 
___   Au păstrat ca sfântă, duminica.  
___   I-au învăţat pe alţii că orice zi poate fi sfântă atâta timp cât eşti sincer.  
___   Au păstrat Sabatul.  
 
7.   Sabatul (1) 
___   S-a sfârşit la cruce.  
___   Se va sfârşi la a doua venire a lui Hristos.  
___   Va fi păstrat în împărăţia veşnică a lui Dumnezeu, de către mântuiţii din toate timpurile.  
 
8.   Deoarece Sabatul face parte din legea lui Dumnezeu, călcarea Sabatului este (1) 
___   Un lucru despre care nu trebuie să ne îngrijorăm de la moartea lui Hristos.  
___   Un păcat periculos, pentru că să calci Sabatul înseamnă să calci în picioare un lucru sfânt.  
___   Fără importanţă astăzi.  
 
9.   Toţi cei care într-adevăr Îl iubesc şi Îl urmează pe Isus vor (1) 
___   Păstra Sabatul, la fel ca Isus.  
___   Păstra ca sfântă orice altă zi.  
___   Păstra duminica, ca pe o zi sfântă.  
 
10.   Sabatul este (1) 
___   Duminica, prima zi a săptămânii.  
___   Sâmbăta, a şaptea zi a săptămânii.  
___   Orice zi Îi dedicăm lui Dumnezeu.  
 
11.   Păstrarea duminicii (1) 
___   Este o invenţie a oamenilor, care a fost prezisă în Biblie.  
___   Este planul lui Dumnezeu pentru astăzi.  
___   Îşi are originea în învierea lui Isus şi a fost aprobată în ziua Cincizecimii.  
 
12.   Păstrarea Sabatului este (1) 
___   Un semn de legalism.  
___   Important numai pentru evrei.  
___   Semnul lui Dumnezeu, de Creator şi Răscumpărător.  

 

    

  



Eliberarea-finală  

 
 
 

  Nu este o poveste nemuritoare: într-o zi vei fi eliberat de toată 
durerea, foametea, singurătatea, crima şi haosul care 
contaminează lumea nostră de astăzi. Nu-i aşa că este minunat? 
Însă să nu crezi că un om cu mult farmec personal, un lider 
pământean va aduce această eliberare. O, nu! Eliberatorul este 
mult superior acestora. Isus vine curând, însă sunt multe concepţii 
populare greşite cu privire la venirea Sa. Aşa că, ia-ţi câteva 
minute şi încearcă să înţelegi ce spune într-adevăr Biblia despre a 
doua venire, ca să nu fii lăsat în urmă!  

1.   Se va reîntoarce Isus pentru a doua oară pe pământ? Putem fi 
siguri? 
 
"Hristos...Se va arăta a doua oară." Evrei 9:28. "Şi după ce Mă voi duce şi vă 
voi pregăti un loc, Mă voi întoarce." Ioan 14:3.  

Answer: Da! În Matei 26:64, Isus declară sub jurământ că va reveni din nou 
pe pământ. De vreme ce Scriptura nu poate fi desfiinţată (Ioan 10:35), 
aceasta este dovada sigură. Crede aşa cum citeşti. Este garanţia pe care ne-o dă Domnul Isus în 
persoană. 

2.   În ce mod es va întoarce Isus a doua oară? 
 
"Pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. 
Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au 
arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, şi au zis: Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă 
uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în 
acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer." Faptele 1:9-11.  

Answer: Scripturile ne promit că Isus Se va întoarce pe acest pământ în 
acelaşi fel în care a plecat la înălţarea Sa la cer-- într-un mod vizibil, literal, în 

trup, personal. Matei 24:30 spune, "Şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o 
mare slavă." El va veni pe norii cerului în mod literal, ca o fiinţă individuală cu un trup din carne şi oase 
(Luca 24:36-43, 50, 51), iar venirea Sa va fi vizibilă. Biblia este foarte 
clară în această privinţă. 

3.   Va fi a doua venire a lui Isus vizibilă pentru toţi oamenii sau 
numai pentru un grup ales? 
 
"Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea." Apocalipsa 1:7. "Căci, 
cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi 
venirea Fiului omului." Matei 24:27.  



Answer: Când Isus va veni a doua oară, orice barbat, femeie şi copil în viaţă Îl va vedea. Slava întreită 
(Luca 9:26) a venirii Sale se va extinde din orizont în orizont, iar atmosfera va fi încărcată cu gloria Sa 
strălucitoare ca lumina. Nimeni nu se va putea ascunde. Orice om în viaţă va trebui să stea faţă în faţă 
cu Isus. Hristos nu a lăsat nici o umbră de îndoială. 
 
Notă: Răpirea secretă, atât de des crezută şi predicată astăzi, nu este biblică. Este o invenţie 
omenească. De asemenea, a doua venire nu este o venire în spirit, în inimă, la convertire. Nu are loc 
nici în momentul când omul moare, nici nu este la figurat--adică nu înseamnă condiţii mai bune de trăit 
în lumea noastră. Toate aceste teorii sunt de origine omenească. La a doua venire, Isus va apare literal, 
personal, vizibil pe întreg mapamondul, iar apariţia Sa pe norii cerului va determina sfârşitul acestei lumi, 
şi va aduce fiecărui om, răsplata sau pedeapsa. 

4.   Cine va veni cu Isus la a doua Sa venire, şi de ce? 
 
"Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe 
scaunul de domnie al slavei Sale." Matei 25:31.  

Answer: Toţi îngerii cerului vor fi cu Isus, la a doua Sa venire. Pe 
măsură ce norii se apropie de pământ, Isus Îşi va trimite îngerii, iar ei vor 
aduna repede la un loc pe toţi neprihăniţii ca să-i pregătească pentru 
călătoria înapoi la ceruri. (Matei 24:31). 

5.   Care este scopul celei de a doua 
veniri a Domnului Isus, pe acest pământ? 
 
"Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia 
după fapta lui." Apocalipsa 22:12. "Şi după ce Mă voi duce şi vă voi 
pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt 
Eu, să fiţi şi voi." Ioan 14:3. "Şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai 
dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L 
primească, până la vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor." Fapte 
3:20, 21.  

Answer: Isus es întoarce pe acest pământ ca să Îşi răscumpere poporul aşa cum le-a promis şi să îi 
ducă în casele frumoase pe care li le-a pregătit. El va restaura în ei toată bucuria şi gloria Edenului, pe 
care Adam şi Eva le-au pierdut păcătuind. A doua Sa venire va face să se sfârşească aceste zile ale 

răului. 

6.   Ce se va întâmpla cu cei neprihăniţi când Domnul Isus vine a 
doua oară? 
 
"Căci Însuşi Domnul...Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în 
Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu 
ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi 
totdeauna cu Domnul." 1 Testaloniceni 4:16, 17. "Toţi vom fi schimbaţi, 
morţii vor învia nesupuşi putrezirii... Căci trebuie ca... trupul acesta 
muritor să se îmbrace în nemurire." 1 Corinteni 15:51-53. "Aşteptăm pe 
Domnul Isus Hristos: El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va 

face asemenea trupului slavei Sale." Filipeni 3:20, 21.  

Answer: Cei neprihăniţi morţi în credinţă vor învia din mormintele lor şi li se vor da trupuri nemuritoare, 
perfecte, ca cel al Domnului Isus, apoi vor fi răpiţi în nori ca să-L întâlnească pe Domnul. Apoi cei 
neprihăniţi în viaţă pe pământ vor primi trupuri ca al lui Isus şi se vor înălţa ca să-L întâlnească pe 
Domnul în văzduh. Isus îi va lua cu El la ceruri pe cei neprihăniţi. Observaţi că Isus nu atinge pământul 
la a doua Sa venire. Sfinţii Îl întâmpină "în văzduh." Deci, poporul lui Dumnezeu îi vor ignora pe toţi acei 
care spun că Hristos este în Baltimore, New Orleans, Los Angeles, etc. Vor apărea hristoşi mincinoşi 



care vor face minuni pe pământ (Matei 24:23-27), dar Isus va rămâne în nori, deasupra pământului, la a 
doua Sa venire. 

7.   Ce se va întâmpla cu cei păcătoşi, când Isus va reveni? 
 
"Cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău." Isaia 11:4. "Cei pe care-i 
va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului 
până la celălalt." Ieremia 25:33.  

Answer: Cei păcătoşi vor fi ucişi de Isus. 

8.   Ce efect va avea a doua venire a 
lui Isus asupra pământului? 
 
"Şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare, cum, de când 
este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare." " Toate 
ostroavele au fugit, şi munţii nu s-au mai găsit." Apocalipsa 16:18, 20. 
"Mă uit, şi iată, Carmelul este un pustiu; şi toate cetăţile sale sunt 
nimicite înaintea Domnului, şi înaintea mâniei Lui aprinse!" Ieremia 4:26. 
"Domnul deşartă ţara şi o pustieşte, îi răstoarnă faţa şi risipeşte 

locuitorii." "Ţara este pustiită de tot şi prădată; căci Domnul a hotărât aşa." Isaia 24:1, 3.  

Answer: Pământul va fi scuturat de un cutremur mare la revenirea Domnului. Acest cutremur va fi aşa 
de devastator încât va aduce lumea într-o stare de totală distrugere. 

9.   Ne dă Biblia informaţii specifice cu privire la apropiata revenire a lui 
Hristos? 

Answer: Da! Însuşi Isus a spus, "Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste 
lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi." Matei 24: 33. 
Domnul a lăsat semne pentru toate timpurile, de la înălţarea Sa până la a doua 
Sa venire. Acestea sunt enumerate mai jos. Studiaţi-le cu atenţie.. 
 
A. Distrugerea Ierusalimului 
Profeţia: "Nu va rămânea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată." 
"atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi." Matei 24:2, 16.  
Împlinirea: Ierusalimul a fost distrus în anul 70 d.Hr. de către războinicul roman Titus.  
 
B. O mare persecuţie sau un mare necaz 
Profeţia: "Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul 
lumii până acum, şi nici nu va mai fi." Matei 24:21.  
Împlinire: Această profeţie arată în primul rând spre lunga perioadă de persecuţie din timpul Evului 
Mediu, persecuţie ce a fost aţâţată de către biserica apostaziată. A durat peste 1.000 de ani. Peste 50 
de milioane de creştini au fost ucişi pentru credinţa lor, în această perioadă de necaz teribil. Un scriitor a 
spus că biserica apostaziată "a vărsat mai mult sânge nevinovat decât orice altă instituţie ce a existat 
vreodată în omenire." W.E.H. Lecky,History of thhe Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in 
Europe -- Istoria Înălţării şi Influenţei Spiritului Raţionalismului în Europa, (Retipărită; New York: Braziller, 
1955) Vol. 2, pp. 40-45.  
 
C. Soarele s-a întunecat 
Profeţia: "Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca." Matei 24:29. 
Împlinire: Aceasta s-a împlinit printr-o zi de întunecime supranaturală în 19 mai 1780. Nu a fost o 
eclipsă. Timothy Dwight spune, "Ziua de 19 mai 1780 a fost o zi deosebit de întunecoasă. Lumânările 
erau aprinse în multe case; păsările stăteau ascunse fără să ciripească, şi păsările de curte s-au retras 
la culcuşurile lor. ... În general, predomina ideea că Ziua Judecăţii este aproape." Citat în Connecticut 
Historical Collections -- Colecţiile Istorice Connecticut, compilate de John Warner Barber (a 2-a ed.; New 
Haven: Durrie & Peck and J.W. Barber, 1836) p. 403. 
 



D. Luna se va preface în sânge 
Profeţia: "Soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, 
ziua aceea mare şi înfricoşată." Ioel 2:31. 
Împlinire: Luna s-a făcut roşie ca sângele în noaptea "zilei întunecate" din 19 mai 1780. Milo Bostick în 
Stone's History of Massachusetts -- Istoria lui Stone a statului Massachusetts spune, "Luna plină avea 
înfăţişarea sângelui." 

E. Căderea de slele din cer 
Profeţia: "Stelele vor cădea din cer." Matei 24:29. 
Împlinire: Marea cădere de stele a avut loc în 13 noiembrie 1833. A fost 
aşa de strălucitoare încât puteai să citeşti un ziar pe stradă. Un scriitor a 
spus, "Pentru aproape patru ore cerul a fost practic un foc."* Oamenii au 
crezut că a venit sfârşitul lumii. Citiţi următoarele. Este cel mai fascinant 
semn al revenirii lui Hristos. 
*Peter A. Millman, "Căderea stelelor," Telescopul, 7 (Mai-Iunie, 1940) 57. 
 
F. Isus revine pe nori 
Profeţia: "Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate 
seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului 
venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă." Matei 24:30. 
Împlinire: Acesta este următorul mare eveniment. Eşti tu gata? 

10.   Cum putem şti că am ajuns în ultimele zile din istoria pământului? 
Descrie Biblia în mod clar lumea şi oamenii ultimei generaţii? 

Answer: Da, într-adevăr îi descrie. Studiaţi următoarele semne specifice ale zilelor 
din urmă. Veţi fi uimiţi. Şi acestea sunt doar câteva din multitudinea de semne ce 
arată că suntem în timpul zilelor de încheiere a istoriei pământului.  

A. Probleme între capital-muncă 
"Plata lucrătorilor, care v-au secerat câmpiile, şi pe care le-aţi oprit-o, prin 

înşelăciune, strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor." "Fiţi ... 
răbdători, ... căci venirea Domnului este aproape." Iacov 5:4, 8. 
Conflictul între capital şi muncă este prezis pentru zilele din urmă. Pentru ca să te convingi, citeşte 
ziarele.  

B. Războaie şi răscoale 
"Când veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă spăimântaţi; pentru că întâi trebuie să se 
întâmple aceste lucruri." Luca 21:9. 
Războaie şi devastarea dezastrelor civile afecteaza mii de oameni din întreaga lume. Numai apropiata 
revenire a lui Isus va aduce un sfârşit durerii şi distrugerii datorate războiului.  

C. Nelinişte, frică şi răscoală 
"Vor fi ... şi pe pămînt va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să 
facă... oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se 
vor întâmpla pe pământ." Luca 21:25, 26. 
Ciudat aceste cuvinte par a fi un editorial dintr-un ziar recent--o imagine perfectă a 
lumii de azi-- iar motivul este acesta: Noi suntem oamenii din ultimele zile ale 
istoriei pământului. Atmosfera tensionată din lumea de azi nu ar trebui să ne 
surprindă. Hristos deja ne-a spus despre aceasta. Acest lucru ar trebui să ne 
convingă că venirea Lui este aproape.  

D. Creşterea cunoştiintei 
"Până la vremea sfârşitului ... şi cunoştinţa va creşte."." Daniel 12:4. 
Era informaticii face ca acest lucru să fie foarte evident. Chiar şi cea mai sceptică 
minte trebuie să recunoască clar că acest semn s-a împlinit. Cunoştiinţa creşte 
exploziv în toate direcţiile. Se spune că 80% din cunoştiinţele totale ale lumii s-au 
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descoperit în ultimii zece ani şi că 90% din oamenii de ştiinţă care au existat în lume, sunt încă în viaţă 
astăzi.  

E. Batjocoritorii şi scepticii religioşi întorc spatele adevărului biblic 
"în zilele din urmă vor veni batjocoritori." 2 Petru 3:3. "Nu vor putea să sufere învăţătura 
sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele 
lor." 2 Timotei 4:3, 4. 
Nu este dificil să găseşti batjocoritori astăzi, acest lucru arată împlinirea profeţiei. Chiar şi liderii religioşi 
neagă învăţăturile simple ale Bibliei cu privire la Creaţie, Potop, divinitatea lui Hristos, a doua venire şi 
multe alte adevăruri vitale din Biblie. Spiritismul şi tradiţiile pseudo-intelectuale au înlocuit Biblia în multe 
cercuri religioase. Profesori laici învaţă tineretul să batjocorească dovezile biblice ale acestor mari 
adevăruri şi să înlocuiască aceste evenimente simple ale Cuvântului sfânt a lui Dumnezeu cu 
evoluţionismul şi alte învăţături false, omeneşti. Un sondaj recent relevă faptul că doar două procente 
din studenţii americani la teologie cred într-o revenire literală a lui Isus.  

F. Degenerare morală--declin al spiritualităţii 
"În zilele din urmă ... oamenii vor fi iubitori de sine, ... fără 
dragoste firească, ... neînfrânaţi, ...neiubitori de bine, ... având 
doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea." 2 Timotei 3:1-
5. 
America se confruntă cu o criză majoră. Oameni din toate domeniile 
spun acest lucru. Suicidul a devenit cea mai populară soluţie la 
problemele umane. Rata divorţurilor creşte sălbatic, aproape una din 
doua căsătorii sfârşesc prin divorţ. Curentul generaţiei imorale--cu 
obsesiile ei pentru sex şi murdărie, cu creştere a membrilor bisericii 
dar descreştere a spiritualităţii adevărate--reprezintă clar o împlinire a 
Cuvântului lui Dumnezeu. Vei avea un şoc când vei încerca să vezi 
câte din păcatele zilelor din urmă din 2 Timotei 3:1-5 le poţi depista în 
fiecare ediţie a ziarelor de duminică. Numai revenirea Domnului va 
putea scurta mareea răului care acum ameninţă să înghită lumea.  

G. Înnebuniţi după plăceri 
"În zilele din urmă ... oamenii vor fi ... iubitori mai mult de plăceri decât 
iubitori de Dumnezeu." 2 Timothy 3:1-4. 
Lumea este înnebunită după plăceri. Doar un procent mic din cetăţenii marilor 
oraşe frecventează cu regularitate serviciile divine de la biserică, dar ticsesc cu 
miile locurile de distracţii. America cheltuieşte miliarde în fiecare an pentru plăceri 
şi numai "rămăşiţe" (prin comparaţie) pentru Dumnezeu. Americanii înnebuniţi 
după plăceri risipesc miliarde de ore în faţa televizorului, o împlinire directă a 
textului din 2 Timotei 3:4.  

H. Creştere a călcărilor de lege, a crimelor sângeroase şi a violenţei 
"Din pricina înmulţirii fărădelegii." Matei 24:12. "Dar oamenii răi şi înşelători 
vor merge din rău în mai rău." 2 Timotei 3:13. "Căci ţara este plină de 
omoruri, şi cetatea este plină de silnicie." Ezechiel 7:23. 
Este foarte evident faptul că toate aceste semne se împlinesc. Crima şi 
nelegiuirea cresc cu o rapiditate şocantă. Cei mai mulţi oameni din marile oraşe 
nu răspund dacă cineva sună la uşă după ce s-a înserat. Cea mai serioasă 
declaraţie din timpul nostru are de a face cu îngrijorarea cu privire la 
supravieţuirea civilizaţiei din cauza crimei ce ameninţă să o măture fără control.  

I. Cutremure distrugătoare, furtuni şi foamete 
"Pe alocurea vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciumi." Luca 21:11. 
Cutremure, tornade, inundaţii, etc. au o rată de creştere fără precedent. O treime din populaţia lumii este 
înfometată, mii mor în fiecare zi de foame. Toate aceste lucruri sunt o dovadă în plus că trăim în ultimele 
ore ale pământului. 
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J. Un mesaj special către lume în aceste ultime zile 
"Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie 
tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul." Matei 24:14. 
Ultimul mare, solemn mesaj de avertizare despre a doua venire a lui Hristos, este acum prezentat în 
peste 900 de limbi şi dialecte. Aproape 95% din populaţia lumii are acces la acest mesaj. Înainte de a 
doua venire a lui Isus, fiecare persoană din lume va fi avertizată de apropiata Sa revenire. Oamenii se 
vor pierde doar dacă resping mesajul de avertizare.  

K. O întoarcere spre spiritism 
"În vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se 
alipească de duhuri înşelătoare." 1 Timotei 4:1. "Acestea sunt duhuri 
de draci." Apocalipsa 16:14. 
Oamenii de astăzi, inclusiv un mare număr dintre conducătorii naţiunilor, 
caută sfat în ocultism şi spiritism. Spiritismul a invadat bisericile, la fel ca 
învăţăturile false despre nemurirea sufletului. Biblia ne învaţă că morţii 
sunt morţi.  

11.   Cât de aproape este a doua venire a 
Domnului? 
 
"De la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi 
frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara 
este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi 
vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul 

omului este aproape, este chiar la uşi. Adevărat vă spun că, nu va trece 
neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri." Matei 24:32-34  

Answer: Biblia este simplă şi foarte specifică cu privire la acest punct. 
Aproape toate semnele s-au împlinit. Nu putem şti cu exactitate ziua şi ora revenirii lui Isus (Matei 
24:36), însă putem fi siguri că noi suntem oamenii care vom fi în viaţă şi vom vedea revenirea Domnului 
Isus. Dumnezeu a promis să împlinească foarte repede lucrurile (Romani 9:28). Foarte curând, Hristos 

Se reîntoarce pe acest pământ pentru poporul Său. Eşti pregătit? 

12.   Satana învaţă multe lucruri false cu privire la a doua venire a 
lui Hristos şi, cu minuni şi miracole mincinoase, va înşela 
milioane de oameni. Cum pot fi sigur că nu voi fi şi eu înşelat? 
 
 
"Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite." 
Apocalipsa 16:14. "Şi vor face semne mari şi minuni, până acolo încât 
să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi." Matei 24:24. "La 
lege şi la mărturie: căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile 
pentru poporul acesta." Isaia 8:20.  

Answer:  
Satan a inventat multe învăţăminte false despre a doua venire şi înşală milioane de oameni ca să 
creadă că Isus a şi venit sau că El va veni într-o manieră ne-biblică. Dar Hristos ne-a avertizat cu privire 
la strategia lui Satana, spunând, "Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva." Matei 24:4. El ne expune 
apoi planurile lui Satana şi neadevărurile astfel încât să fim avertizaţi dinainte, şi ne reaminteşte, "Iată, 
că v-am spus mai dinainte." Matei 24:25. De exemplu Isus a afirmat în mod specific că nu va apărea în 
deşert sau într-o cameră de întrunire (versetul 26). Nu avem nici o scuză să ne înşelăm dacă învăţăm ce 
ne spune cartea lui Dumnezeu despre a doua venire a lui Hristos. Testul este acesta: Ce ne învaţă 
Biblia despre acest subiect? Oamenii care cunosc ceea ce spune Biblia despre a doua venire nu vor fi 
duşi în rătăcire de Satana. Toţi ceilalţi se vor înşela. 

 
Încrederea în 
transcedentalism, 
ocultism, spiritism 
este dovada că 
trăim în zilele din 
urmă.  



13.   Cum pot fi sigur că voi fi pregătit în momentul când Se va 
reîntoarce Isus? 
 
"Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară." Ioan 6:37. "Dar tuturor celor 
ce L-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu." Ioan 1: 
12. "Voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor." Evrei 8: 
10. "Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin 
Domnul nostru Isus Hristos." 1 Corinteni 15:57.  

Answer: Isus a spus, "Iată Eu stau la uşă [această uşă reprezintă mintea 
sau inima omului], şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, 
voi intra." Apocalipsa 3:20. Prin Duhul Sfânt şi conştiinţa mea, Isus bate şi 
cere să intre în inima mea astfel încât să poată să îmi schimbe viaţa. 
Dacă Îi voi da Lui fără rezerve viaţa mea, El va şterge toate păcatele mele din trecut (Romani 3:25) şi 
îmi va da putere să trăiesc o viaţă sfântă (Ioan 1:12). Ca un dar fără plată, El îmi acordă caracterul Său 
neprihănit, astfel încât să pot sta fără frică în faţa unui Dumnezeu sfânt, atunci când viaţa mea este 
schimbată de Isus. Apoi, să fac voia Sa va devini o plăcere. Este aşa de sigur căci văd cum îndoielile 
mele sunt spulberate de realitate. Însă este adevărat. Partea mea este să-I dau pur şi simplu viaţa mea 
lui Hristos şi să-I permit să trăiască în mine. Partea Lui este să lucreze în mine miracolul schimbării vieţii 
mele şi pregătirii mele pentru a doua Sa venire. Isus face acest lucru gratis. Trebuie doar să-l accept. 

14.   Despe ce mare pericol ne avertizează Isus cu solemnitate? 
 
"De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care 
nu vă gândiţi." Matei 24:44. "Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva 
să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură, şi cu 
îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste 
asupra voastră." Luca 21:34. "Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, 
aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului." Matei 24:37.  

Answer: Există un mare pericol să devenim aşa de ocupaţi cu grijile 
acestei vieţi sau aşa de fermecaţi de plăcerile păcatului, încât 

revenirea Domnului să ne surprindă la fel cum a surprins potopul lumea din zilele lui Noe, să fim 
surprinşi, găsiţi nepregătiţi şi pierduţi. Milioane de oameni vor experimenta acest lucru. Dar tu? Isus Se 
reîntoarce foarte, foarte curând--în zilele 
noastre. Eşti pregătit? Nimic altceva nu mai 
contează? 

15.   Intenţionez să fiu gata atunci când Isus 
Se va reîntoarce. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Este adevărat că cel mai mare necaz va lovi pământul chiar înainte ca Isus să Se reîntoarcă să Îşi 
elibereze poporul. Daniel descrie acest necaz ca "o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când 
sunt neamurile şi până la vremea aceasta." Daniel 12:1. Totuşi, în context, "marele necaz" din Matei 
24:21 se referă la groaznica persecuţie asupra poporului lui Dumnezeu din timpul Evului Întunecat. În 
acea perioadă milioane de oameni au fost ucişi pentru credinţa lor.  

1.   Este adevărat că cel mai mare necaz este 
foarte aproape? (Matei 24: 21 )  

2.   Din moment ce Domnul revine "ca un hoţ noaptea," cum poate şti cineva ceva despre 
revenirea Lui? (1 Tesaloniceni 5:4 )  



Răspunsul se găseşte în 1 Tesaloniceni 5:2-4: "Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va 
veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice: Pace şi linişte! atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, 
ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în 
întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ." Observaţi că ziua Domnului vine ca un hoţ 
asupra celor nepregătiţi, nu şi peste aceia care sunt numiţi "fraţi."  

3.   Când Îşi va instaura Hristos Împărăţia Sa pe pământ? (Apocalipsa 21:2 )  

După marea perioadă de 1000 de ani din Apocalipsa 20. Perioada de 1000 de ani începe la a doua 
venire a lui Hristos, când Isus îi ia pe cei neprihăniţi de pe acest pământ la cer ca să trăiască şi să 
domnească împreună cu El "o mie de ani." Apocalipsa 20:4. La sfârşitul celor 1000 de ani "cetatea 
sfântă, noul Ierusalim" (Apocalipsa 21:2) coboară din ceruri pe pământ cu toţi sfinţii (Zaharia 14:1, 4, 5) 
şi nelegiuiţii din toate timpurile sunt readuşi la viaţă (Apocalipsa 20:5). Ei înconjoară cetatea sfântă 
pentru ca să o cucerească (Apocalipsa 20:9), dar din ceruri, de la Dumnezeu, coboară un foc ce îi 
mistuie. Acest foc purifică pământul şi arde toate urmele păcatului şi a păcătoşilor (2 Petru 3: 10). La 
final focul se va stinge (Isaia 47:14), lăsând în urmă cenuşa (Maleahi 4:3). Apoi Dumnezeu creează un 
pământ nou (2 Petru 3:13; Isaia 65:17; Apocalipsa 21:1) şi îl dă celor neprihăniţi, şi "Dumnezeu va locui 
cu ei, ... şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor." Apocalipsa 21:3. Fiinţe perfecte, sfinte, 
fericite, refăcute după chipul desăvârşit al lui Dumnezeu, vor fi în sfârşit acasă în lumea fără păcat şi 
fără pată, pe care Dumnezeu a plănuit-o încă de la început. Doar cei mai nechibzuiţi oameni vor alege 
să piardă toate acestea.  

4.   De ce nu auzim mai mult predicându-se şi învăţându-se despre a doua venire a lui Hristos? 
(Tit 2:13 )  

Diavolul este responsabil pentru acest lucru. El ştie bine că a doua venire este "fericita nădejde" (Tit 
2:13) a creştinului, care odată înţeleasă schimbă vieţile bărbaţilor şi femeilor şi îi face să ia parte 
personal, sârguincios şi activ la răspândirea acestei veşti bune la alţii, astfel încât revenirea lui Isus să 
fie zorită. Acest lucru îl înfurie pe Satana, astfel încât el îi influenţează pe cei ce au "o formă de evlavie" 
(2 Timotei 3: 5) dar care îi "tăgăduiesc puterea" să batjocorească zicând, "Unde este făgăduinţa venirii 
Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii." 2 Petru 
3:3, 4. Cei care neagă, ignoră, sau privesc cu uşurinţă a doua venire a lui Isus (un eveniment literal, 
apropiat şi viitor) împlinesc clar profeţia biblică--şi îi fac diavolului un mare serviciu.  

5.   Nu este adevărat că Isus vorbeşte despre o răpire secretă când spune în Luca 17:36, "Unul va 
fi luat şi altul va fi lăsat"? (Luca 17:6 )  

Nu. Aici nu este nici cea mai mică indicaţie că evenimentul este secret. Isus descria potopul lui Noe şi 
distrugerea Sodomei. (Vezi Luca 17:26-37.) El a povestit cum Dumnezeu a cruţat viaţa lui Noe şi Lot şi i-
a distrus pe cei nelegiuiţi. El a menţionat că potopul şi focul "i-a distrus pe toţi." Versetele 27, 29. Într-un 
mod simplu, în fiecare din aceste cazuri, câţiva au fost luaţi în siguranţă iar restul au fost distruşi. Apoi El 
a adăugat, "Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului." Versetul 30. Pentru a ilustra aceasta, 
Isus a continuat, "Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat şi altul va fi lăsat." Versetul 36. Nu este nimic 
secret în acest proces. "Orice ochi Îl va vedea." Apocalipsa 1:7. La a doua Sa venire, în mod public, în 
văzul tuturor Hristos îi va lua pe cei neprihăniţi în văzduh (1 Tesaloniceni 4:16, 17) şi îi va ucide pe cei 
nelegiuiţi (Isaia 11:4; 2 Tesaloniceni 2:8). De aceea în Luca 17:37 se vorbeşte despre trupurile 
neînsufleţite ale celor nelegiuiţi şi se menţionează vulturii care le dau târcoale. (Vezi de asemenea şi 
Apocalipsa 19:17, 18.) Cei nelegiuiţi care rămân în urmă la a doua venire a lui Hristos sunt lăsaţi morţi.  

Quiz Questions 
 
1.   La a doua venire (1) 
___   Hristos va reveni în mod privat şi va vizita câteva oraşe ale pământului.  
___   Hristos va apare în deşert.  
___   Hristos va rămâne pe norii cerului şi îi va chema pe cei neprihăniţi să Îl întâlnească în văzduh.  
 
 



2.   Când Isus Se reîntoarce pe acest pământ (1) 
___   Doar cei neprihăniţi Îl vor vedea.  
___   Orice ochi Îl va vedea.  
___   Oamenii nu vor şti până când nu se va anunţa la TV.  
 
3.   Ce se va întâmpla cu cei neprihăniţi la a doua venire a lui Hristos? (2) 
___   Cei morţi în credinţă vor fi înviaţi, li se va da nemurirea, vor fi ridicaţi în nori şi luaţi în cer.  
___   Cei credincioşi în viaţă, vor primi nemurirea, vor fi ridicati în nori şi luaţi în cer.  
___   Cei credincioşi vor sta pe pământ ca să îi convertească pe cei necredincioşi.  
___   Cei credincioşi vor fi răpiţi în mod secret.  
 
4.   Pe baza semnelor biblice, revenirea lui Hristos va avea loc (1) 
___   Foarte, foarte curând!  
___   Peste câteva sute de ani de aici înainte.  
___   La mijlocul secolului 21.  
 
5.   Cei păcătoşi care sunt în viaţă când Isus va reveni, vor fi (1) 
___   Trimişi în iad, unde vor arde pentru totdeauna.  
___   Vor muri la a doua venire.  
___   Cruţaţi şi li se va da încă o şansă.  
 
6.   Bifaţi afirmaţiile de mai jos, care spun adevărul despre a doua venire a lui Hristos: (4) 
___   El va reveni în mod secret.  
___   A doua venire înseamnă de fapt experienţa convertirii.  
___   El va reveni pe nori.  
___   Hristos vine pentru noi în ceasul în care murim.  
___   Cei păcătoşi nu Îl vor vedea.  
___   Toţi îngerii vor fi cu El.  
___   El, de fapt, nu va atinge pământul.  
___   Este posibil să ştim ziua şi ora revenirii Lui.  
___   Milioane de oameni vor fi surprinşi de revenirea Lui şi se vor pierde.  
 
7.   La a doua venire a lui Isus (1) 
___   Întreaga lume va fi gata şi Îl va aştepta.  
___   Va fi un cutremur mondial, devastator.  
___   Cei păcătoşi vor fi convertiţi.  
 
8.   Bifaţi afirmaţiile care sunt semne adevărate ale zilelor din urmă ale pământului: (7) 
___   Lumea va fi din ce în ce mai bună.  
___   Dezechilibru între capital şi muncă.  
___   Mai puţine cutremure înspăimântătoare, furtuni, etc.  
___   Îndepărtare de la adevărurile biblice.  
___   Rată scăzută a divorţului.  
___   Căutare demenţială a plăcerilor.  
___   Degenerare morală.  
___   Rata criminalităţii în mare scădere.  
___   Foamete.  
 
9.   Care dintre semnele cerului sunt semne ale revenirii lui Hristos? (2) 
___   Cometa Haley.  
___   Ziua întunecată din 1780.  
___   Căderea de stele din noiembrie 1833.  
___   Căderea lunii pe pământ.  
 
10.   De unde ştim că Isus Se reîntoarce foarte curând? (1) 
___   Biblia ne oferă semnele şi descriere amănunţită a ultimelor zile.  
___   Pentru că sunt aşa de mulţi oameni care cred că Isus se reîntoarce curând.  
___   Câţiva prezicători(clarvăzători) prevăd acest lucru.  
 
 



11.   Milioane de oameni vor fi înşelaţi cu privire la modul în care va reveni Hristos din cauza (1) 
___   Dumnezeu nu vrea ca să fie toţi oamenii salvaţi.  
___   Aceşti oameni nu donează daruri suficient de generoase.  
___   Ei nu îşi studiază Bibliile ca să găsească adevărul în această privinţă.  
 
12.   Eu pot fi gata pentru revenirea lui Isus dacă (1) 
___   Isus trăieşte în mine.  
___   Citesc zilnic ziarele.  
___   Fac ceea ce îmi sugerează pastorul meu.  

 

    

  



Puritate-şi-putere  

 
 
 

  Te-ai săturat să-i răneşti pe cei pe care-i iubeşti şi să ai conştiinţa 
încărcată? Trăieşti cu regretul continuu pentru greşelile din trecut? 
Ţi-ai dorit vreodată să poţi să te speli şi să fii curat şi pe dinăuntru 
la fel ca în exterior? Dacă da, avem veşti grozave pentru tine: 
acest lucru este posibil! Dumnezeu are un plan prin care ţi se pot 
spăla cu totul toate păcatele şi caracterul tău poate fi preschimbat. 
Este aceasta absurd? Deloc! Hristos spune că: "Am fost îngropaţi 
împreună cu El prin botez" (Romani 6:4). În momentul în care Îl 
accepţi pe Hristos, viaţa cea veche moare şi Domnul promite să 
uite toate păcatele tale. Mai mult decat atât, El te poate ajuta să 
învingi fiecare obicei păcătos din viaţa ta. Ştiai că, se menţionează 
crucea în Biblie de 28 de ori, iar botezul de 97 de ori? Înseamnă 
că botezul trebuie să fie destul de important şi nu-i de mirare 
pentru că el semnifică o viaţă nouă în care trecutul păcătos şi 
obsedant este îngropat şi uitat pentru totdeauna. Citeşte relatările 
uimitoare ale Bibliei cu privire la acest subiect şi nu vei mai fi 
niciodată acelaşi.  

1.   Este într-adevăr botezul esenţial? 
 
"Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, 
va fi osândit." Marcu 16:16.  

Answer: Da, într-adevăr! Cum ar putea orice limbaj sau cuvinte să 
exprime mai clar acest lucru? 

2.   Dar dacă tâlharul de pe cruce nu s-a 
botezat, de ce ar trebui ca eu să mă botez? 
 
"Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână." Psalmi 
103:14.  

Answer: Nici nu a restituit ceea ce a furat aşa cum Dumnezeu indică în mod 
specific în Ezechiel 33:15. Dumnezeu ne face răspunzători pentru ceea ce 
putem face, însă de asemenea recunoaşte limitele "ţărânei". El nu ne va cere 
un lucru imposibil de făcut, din punct de vedere fizic. Dacă tâlharul ar fi putut 
să se dea jos de pe cruce, el s-ar fi botezat imediat. Acesta este singurul 
exemplu din Biblie ca o excepţie de la regulă. Dumnezeu a vrut să Se asigure 

că nimeni nu se va încumeta atât de mult încât să refuze botezul. 

3.   Există multe rânduieli (ceremonii) numite botez. Nu poate fi oricare din acestea acceptabilă, 
dacă o persoană este sinceră şi serioasă cu privire la acest lucru? 
 
 
"Un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez." Efeseni 4:5.  

Answer: Nu! Nu este decât un singur botez adevărat. Toate celelalte aşa-numite botezuri sunt 
contrafaceri. 
 
Note: În planul său pentru botez, diavolul spune, "Fă alegerea. Motoda de botez nu contează. Spiritul în 
care se face contează." Dar Biblia spune, "Un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez." 



Efeseni 4:5. De asemenea mai spune, "Ascultă glasul Domnului în ce-ţi spun, căci o vei duce bine, şi vei 
scăpa cu viaţă." Ieremia 38:20. 

4.   Cum a fost Domnul Isus botezat? 
 
"Isus ... a fost botezat de Ioan în Iordan. Şi îndată, când ieşea Isus din 
apă, el a văzut cerurile deschise." Marcu 1:9, 10.  

Answer: Prin scufundare! Observaţi că după ceremonie, El a ieşit "afară 
din apă." Isus a fost botezat "în Iordan," nu pe mal aşa cum cred mulţi. 
Ioan întotdeauna găsea un loc de botez unde "erau multe ape" (Ioan 
3:23), astfel încât apa să fie destul de adâncă. Biblia ne porunceşte să 
urmăm exemplul lui Isus (1 Petru 2:21). Orice alt fel de botez, decât prin 
scufundare, încalcă această poruncă. Cuvântul "botez" vine din cuvântul 

grecesc "baptizo." Înseamnă "afundare sau cufundare sau scufundare." Există opt cuvinte greceşti 
diferite în Noul Testament care sunt folosite pentru a descrie modul de folosire al apei. Dar dintre aceste 
cuvinte variate--însemnând a stropi, a turna sau a scufunda--pentru a descrie botezul este folosit doar 
cel ce are înţelesul de "a scufunda" (baptizo). 

5.   Nu au schimbat oare ucenicii metoda de botez? 
 
"S-au pogorât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen. Când au ieşit 
afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip." Fapte 8:38, 39.  

Answer: Nu! Obsevaţi vă rog, că, Filip, un conducător din biserica timpurie, 
l-a botezat pe vistiernicul Etiopiei prin scufundare, în acelaşi mod în care 
Ioan l-a botezat pe Isus, iar apostolul Pavel ne-a avertizat că oricine îi 
învaţă pe alţii contrar învăţăturilor lui Isus să fie "anatema." Galateni 1:8. 
Nici o persoană--nu contează cât de divină--nu este autorizată să schimbe 
cuvintele şi poruncile lui Dumnezeu. 

6.   Deoarece Isus şi ucenicii au botezat prin scufundare, cine a 
introdus aceste alte aşa-numite botezuri, care există astăzi? 
 
"Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci 
omeneşti." Matei 15:9.  

Answer: Oameni greşit îndrumaţi au introdus alte metode de botez, în 
directă contradicţie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a spus, "Dar voi 
de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre?" "Aţi 
desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre." 
Matei 15:3, 6. Închinarea care ascultă de învăţături omeneşti este "în 
zadar". Gândiţi-vă la aceasta! Porunca sacră a botezului a fost 

schimbată şi făcută de mică importanţă, de-a lungul călătoriei primejdioase pe care adevărul a făcut-o 
de-a lungul secolelor. Nu-i de mirare că Biblia ne sfătuieşte să "luptaţi pentru credinţa, care a fost dată 
sfinţilor odată pentru totdeauna." Iuda 3. 

7.   Ce trebuie să facă o persoană ca să se pregătească pentru botez? 

Answer:  
A. Să înveţe cerinţele lui Dumnezeu. "Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate 
neamurile, botezându-i ... învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit." Matei 
28:19, 20. 
B. Să creadă adevărul cuvântului lui Dumnezeu. "Cine va crede şi se va 
boteza, va fi mântuit." Marcu 16:16. 
C. Să se căiască de păcate şi să le părăsească, experimentând 
convertirea. "Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus 



Hristos, spre iertarea păcatelor voastre." Fapte 2:38. "Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, 
pentru ca să vi se şteargă păcatele." Fapte 3:19. 

8.   Care este semnificaţia botezului? 
 
"Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună 
cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava 
Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am 
făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una 
cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul 
nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul 
păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai 

fim robi ai păcatului." Romani 6:4-6.  

Answer: Îl reprezintă pe credincos urmându-l pe Isus în moartea, îngroparea şi învierea Lui. 
Simbolismul este perfect şi plin de adânci semnificaţii. În botez ochii sunt închişi, mâinile împreunate şi 
respiraţia este întreruptă, la fel ca în moarte. Apoi are loc îngroparea în apă şi învierea din mormântul de 
apă la o nouă viaţă în Hristos. Când se ridică din apă, ochii se deschid şi candidatul începe din nou să 
respire şi să relaţioneze cu prietenii--o asemănare perfectă a învierii. Marea diferenţă între creştinism şi 
orice altă religie este tocmai moartea, îngroparea şi învierea lui Isus. Prin aceste trei acte este posibil ca 
Dumnezeu să facă tot ce doreşte pentru noi. Domnul a instituit botezul prin scufundare ca un act 
comemorativ, tocmai ca să păstreze vii în mintea creştinilor aceste trei acte vitale, până la sfârşitul 
timpului. Nu există un simbolism al morţii, îngroparii şi învierii lui Isus, în altă formă decât prin botez. 
Doar scufundarea împlineşte înţelesul textului din Romani 6:4-6.  

 

Moartea 
faţă de 
păcat.  

Vechea 
viaţă 
îngropată 
în apă.  

Înviat a fi o 
noua 
persoană 
în Hristos.  

 

9.   Nu-i aşa că o persoană nu ar trebui să se boteze până nu este sigură că nu 
va mai aluneca şi nu va mai cădea niciodată? 
 
"Pentru că, dacă este bunăvoinţă, darul este primit, avându-se în vedere ce are 
cineva, nu ce n-are." 2 Corinteni 8:12.  

Answer: Aceasta e ca şi cum ai spune că un copilaş nu ar trebui să încerce să 
meargă până când este sigur că nu va aluneca şi nu va cădea. Un creştin este 
"copilaş" nou-născut în Hristos. De aceea experienţa convertirii se numeşte 
"naşterea din nou." Trecutul urât, păcătos nu mai există pentru un copil al lui 
Dumnezeu. Trecutul păcătos al unei persoane este iertat şi uitat de Dumnezeu la 
convertire. Botezul semnifică îngroparea vieţii vechi. Noi ne începem viaţa de 
creştini mai degrabă ca şi copilaşi decât ca adulţi, iar Dumnezeu ne judecă în funcţie de atitudinea 
noastră şi direcţia vieţii noastre, mai degrabă decât în funcţie de câteva alunecări şi căderi pe care le 
putem experimenta ca şi creştini imaturi. 



10.   De ce este botezul o chestiune urgentă pentru cel convertit? 
 
 
"Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele 
tale, chemând Numele Domnului." Fapte 22:16.  

Answer:  
Botezul este o mărturisire publică, prin care se arată că păcătosul căit, a fost 
iertat şi curăţit de Isus (1 Ioan 1:9) şi că trecutul păcătos, perfid este înapoia 
lui. Nici o dovadă incriminatoare împotriva acelei persoane, nu mai există 
după convertire.  
 

Bărbaţi şi femei astăzi se clatină şi se luptă continuu sub sarcina grea a vinei şi păcatului. Această 
murdărire şi povară este aşa de devastatoare pentru personalitatea umană încât oamenii ar face orice 
pentru a putea obţine un cât de mic sentiment al iertării şi curăţirii. Mulţi au ajuns în cabinetul psihiatrilor, 
acolo unde alţi oameni sincer încearcă să-i ajute. Dar ajutorul real se găseşte atunci când se vine la 
Hristos, care spune tuturor celor care se apropie de El, "Da, vreau, fii curăţit." Matei 8:3. Nu numai că El 
ne curăţeşte, dar El şi răstigneşte natura păcătoasă din noi. Îngroparea în apele botezului, semnifică 
îngroparea trupului mort urât al vechii vieţi păcătoase. Această instituire (orânduire) este de o importanţă 
supremă, deoarece reprezintă cea mai uimitoare clauză ce li s-a făcut vreodată oamenilor. 

11.   Cât timp trebuie să ne pregătim pentru botez? 

Answer: Depinde de persoană. Unii înţeleg lucrurile mai repede decât 
alţii, dar în cele mai multe cazuri, pregătirea se poate face într-o 
succesiune scurtă. Să vedem câteva exemple biblice: 
 
A. Vistiernicul etiopian (Fapte 8:26-39)--botezat în aceeaşi zi în care 
a auzit adevărul. 
B. Temnicerul din Filipi şi familia sa (Fapte 16:23-34)--botezaţi în 
aceeaşi noapte în care au auzit adevărul. 
C. Saul din Tars (Fapte 9:1-18)--botezat trei zile mai târziu după ce 
Isus i-a vorbit pe drumul spre Damasc. 
D. Corneliu (Fapte 10:1-48)--botezat în aceeaşi zi în care a auzit adevărul. 
 
La convertire, Dumnezeu: 
1. Ne iartă şi ne uită trecutul. 
2. Ne transformă miraculos în fiinţe noi din punct de vedere spiritual. 
3. Ne adoptă ca fii şi fiice ale Sale. 
 
Cu siguranţă, nici un nou adevărat convertit nu va dori să întârzie botezul, care în mod public îi aduce 

toată cinstea Domnului Isus ca să săvârşească toate aceste minuni. 

12.   Ce părere are Dumnezeu faţă de botezul unei persoane convertite? 

Answer: El a spus la botezul Fiului Său, "Acesta este Fiul Meu preaiubit, în 
care Îmi găsesc plăcerea." Matei 3:17. Aşa că, astăzi este de asemenea 
mulţumit când o persoană se botează prin scufundare, în armonie cu 
porunca Sa. Acei care Îl iubesc pe Domnul, întotdeauna se vor sforţa să Îl 
mulţumească (1 Ioan 3:22; 1 Tesaloniceni 4:1). Este Dumnezeu mulţumit de 
botezul tău? 

 
 

 
 



13.   Poate cineva experimenta adevăratul botez, fără să devină membru 
al Bisericii lui Dumnezeu. 

Answer: Nu! Dumnezeu subliniază clar acest lucru. Observaţi paşii: 
A. Toţi sunt chemaţi să fie un singur trup. "Aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi 
un singur trup." Coloseni 3:15. 
B. Biserica este trupul. "El este Capul trupului, al Bisericii." Coloseni 1:18. 
C. Noi începem să facem parte din acest trup, prin botez. "Am fost botezaţi 
de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup." 1 Corinteni 12:13. 
D. Poporul convertit al lui Dumnezeu este adăugat la Biserică. "Şi Domnul 
adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi." (În engl. "Domnul 
adăuga în Biserică, în fiecare zi pe cei ce trebuiau să fie mântuiţi.") Fapte 2:47. 

14.   Observaţi patru lucruri pe care 
botezul nu le face: 

Answer:  
 
În primul rând: Botezul în sine nu 
schimbă inima omului; este doar un 
simbol a schimbării care a avut loc. O 
persoană poate să se boteze fără să 
creadă, fără să se pocăiască de 
păcate şi fără să aibă o inimă nouă. 
Poate chiar să se boteze prin 
scufundare după modelul lui Isus, însă 
el va ieşi din apă doar ca un păcătos 
udat, în loc de a fi un păcătos neudat--
tot fără credinţă, fără să se pocăiască 

de păcate şi fără să aibă o inimă nouă. Botezul nu poate face o persoană nouă. Nici nu poate schimba 
sau regenera pe cineva. Puterea transformatoare a Duhului Sfânt este cea care schimbă inima, prin 
convertire. O persoană trebuie de asemenea să se nască şi din Duh, nu numai din apă.  
 
În al doilea rând: Botezul nu face o persoană să se simtă mai bine. Nu-i schimbă neapărat 
sentimentele. Unii oameni sunt dezamăgiţi pentru că nu se simt diferit după botez. Mântuirea nu este o 
chestiune de sentimente, ci de credinţă şi de ascultare.  
 
În al treilea rând: Botezul nu înlătură ispitele. Diavolul nu a terminat cu o persoană în momentul în care 
s-a botezat. Însă Isus este ajutorul oricăruia care crede. El spune, "Nicidecum n-am să te las, cu nici un 
chip nu te voi părăsi." Evrei 13:5. Nici o ispită nu va veni fără să fie însoţită de o cale de a scăpa. 
Aceasta este promisiunea Scripturii (1 Corinteni 10:13).  
 
În al patrulea rând: Botezul nu garantează mântuirea. Nu este un ritual magic. Mântuirea este un dar 
de la Domnul Isus, primit atunci când cineva experimentează naşterea din nou. Botezul este un simbol 
al adevăratei convertiri, dar dacă convertirea nu precede botezul, această ceremonie este fără sens. 

15.   Isus îţi cere să te botezi prin scufundare, ca un simbol al faptului că păcatele ţi-au fost 
îndepărtate prin spălare. Ai vrea să plănuieşti această ceremonie în curând? 

Answer:  

Thought Questions 

Da, Fapte 19:1-5 arată că Biblia susţine rebotezarea în unele cazuri.  

1.   Există vreo situaţie în care să fie potrivit ca o persoană să se boteze mai mult decât o dată? 
(Fapte 19:5 )  



2.   Ar trebui copii mici să fie botezaţi? (Fapte 2:38 )  

Nu! Nimeni nu ar trebui botezat decât dacă (1) cunoaşte adevărul lui Dumnezeu, (2) îl crede, (3) s-a 
pocăit, şi (4) a experimentat convertirea. Nici un copilaş nu se poate califica din acest punct de vedere. 
Nimeni nu are dreptul să boteze un copilaş. De fapt, să faci aşa înseamnă să disconsideri poruncile 
directe ale lui Dumnezeu privind botezul. Oameni greşit îndrumaţi aflaţi în biserică cu mulţi ani în urmă 
au decretat că, copilaşii nebotezaţi sunt pierduţi, însă acest lucru nu este adevărat din punctul de vedere 
al Bibliei. Aceasta L-ar defăima pe Dumnezeu ca fiind un tiran care ar distruge copilaşi inocenţi doar 
pentru că părinţii lor nevrednici nu i-au botezat. Aceste învăţături sunt mai mult decât tragice. Este destul 
de rău să stropeşti bebeluşii şi să numeşti acest lucru botez. Dar este infinit mai rău să nu renunţi la 
conceptele nebiblice, cum că bebeluşii vor fi veşnic pierduţi din cauza unor părinţi care nu şi-au împlinit 
datoria.  

3.   Nu este botezul doar o chestiune de părere personală? (Ioan 3:5 )  

Da, însă nu se referă la părerea ta sau a mea. Părerea Domnului Hristos este cea care contează. 
Hristos declară că botezul este important pentru El. "Dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu 
poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu." Ioan 3:5. Să refuzi botezul înseamnă să refuzi sfatul direct al 
lui Dumnezeu (Luca 7:29, 30).  

4.   Ce vârstă ar trebui să aibă cineva pentru ca să poată să se boteze? (Ioan 3: 5 )  

Ar trebui să fie destul de matur pentru ca să poată înţelege diferenţa dintre bine şi rău, şi pentru ca să 
poată să ia o decizie inteligentă de a se preda lui Hristos şi de a-L urma. Mulţi copii sunt pregătiţi pentru 
botez la 9 sau 10 ani, alţii la 7 sau 8 ani. Dar alţii nu sunt pregătiţi nici la 12 sau 13 ani. În Biblie nu este 
specificată nici o limită de vârstă, deoarece copiii au niveluri diferite de experienţă şi înţelegere. Unii sunt 
gata pentru botez mai repede decât alţii.  

5.   Poate botezul prin sine însuşi să te mântuiască? (Evrei 5:9 )  

Nu! Dar refuzul botezului poate fi cauza nemântuirii unei persoane, pentru că înseamnă nesupunere. 
Mântuirea este pentru "toţi cei ce-L ascultă." Evrei 5:9.  

6.   Nu este botezul cu Duhul Sfânt tot ceea ce avem nevoie? (Fapte 10:47 )  

Nu! Biblia ne arată în Fapte 10:44-48 că apa botezului este necesară chiar şi atunci când botezul cu 
Duhul Sfânt îl precedează.  

7.   Nu ar trebui să fim botezaţi numai în numele lui Isus? (Matei 28:19 )  

În Matei 28:19 ni se spune să ne botezăm în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. Acestea sunt 
cuvintele lui Isus şi noi le considerăm foarte sacre. În cartea Faptele Apostolilor, aflăm că noii credincioşi 
erau botezaţi în numele lui Isus. A-L identifica pe Isus ca fiind Hristosul şi Mesia era adevărul prezent 
pentru oamenii acelor zile; deci era crucial ca ei să fie botezaţi în numele Său. Noi credem că acest 
lucru este important şi pentru noi astăzi. Combinând mărturia lui Matei cu cea din cartea Faptelor, noi 
botezăm oamenii în numele Tatălui, şi al Fiului Său, Isus Hristos, şi a Duhului Sfânt. Folosind această 
metodă împidicăm accentuarea unei părţi din scriptură în defavoarea alteia.  

8.   Există un păcat la care nu vreau să renunţ. Ar trebui să mă botez? (Luca 3:7 )  

Nu! Evident nu eşti pregătit să fii îngropat în apa botezului, pentru că vechea viaţă de păcat nu a murit. 
Ar fi un act criminal, ca un organizator de pompe funebre să îngroape pe cineva care nu a murit şi este 
la fel de serios ca un preot să boteze o persoană a cărei veche viaţă păcătoasă nu a murit.  

 



9.   Puteţi explica Galateni 3:27? (Galateni 3:27 )  

Aici Dumnezeu compară botezul cu căsnicia. Persoana care se botează recunoaşte public că a luat 
numele lui Hristos (creştin), la fel ca o mireasă care în mod public anunţă primirea numelui soţului ei, în 
momentul nunţii. În botez, ca şi în căsnicie, se aplică câteva reguli: 
A. Nu ar trebui să aibă loc decât dacă dragostea este regula supremă. 
B. Nu ar trebui să aibă loc decât dacă candidaţii sunt hotărâţi să fie credincioşi la bine şi la rău. 
C. Ar trebui să se facă în deplină cunoştinţă de cauză. 
D. Nu ar trebui să fie amânat în mod nejustificat. 

Quiz Questions 
 
1.   Biblia ne spune că există un Domn, o credinţă, şi (1) 
___   15 botezuri.  
___   5 botezuri.  
___   12 botezuri.  
___   Un botez.  
 
2.   Ne învaţă Isus că botezul este necesar? (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
3.   Isus S-a botezat prin (1) 
___   Turnare.  
___   Stropire.  
___   Scufundare.  
 
4.   Cuvântul "botez" înseamnă (1) 
___   Să fii fericit.  
___   Să fii stropit.  
___   Să se toarne apă peste tine.  
___   Să fii introdus în apă, scufundat.  
 
5.   Multele botezuri contrafăcute de astăzi, ne-au fost lăsate de (1) 
___   Hristos.  
___   Apostoli.  
___   Oameni greşit îndrumaţi.  
 
6.   Însemnaţi lucrurile pe care o persoană ar trebui să le facă ca să se pregătească pentru botez: 
(4) 
___   Să citească de cinci ori Biblia.  
___   Să creadă adevărul.  
___   Să experimenteze transformarea (convertirea).  
___   Să se roage timp de exact 10 zile.  
___   Să postească 40 de zile.  
___   Să înveţe cerinţele lui Dumnezeu.  
___   Să îi pară rău că a comis şi să părăsească păcatul.  
 
7.   Botezul este un simbol al (1) 
___   Creaţiei lumii.  
___   Bibliei.  
___   Cerului.  
___   Morţii, îngropării şi învierii lui Hristos.  
___   Îngerilor.  
 
8.   Un creştin nou botezat este (1) 
___   ca un copil mic spiritual.  
___   ca un adult spiritual.  
 



9.   Atunci când se face cu rugăciune, sinceritate şi deplină înţelegere, botezul (1) 
___   Este o recunoaştere publică a convertirii.  
___   Nu are o mai mare însemnătate decât a înota.  
___   Este o garanţie că acea persoană nu va mai fi ispitită niciodată.  
 
10.   Este botezul copiilor mici conform Scripturii? (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
11.   Unii copii sunt gata pentru botez mai repede decât alţii. (1) 
___   Adevărat.  
___   Fals.  
 
12.   Este întotdeauna necesar ca o persoană să se pregătească multe săptămâni sau luni pentru 
botez? (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
13.   Poate o persoană să experimenteze botezul adevărat fără să devină membru al bisericii? (1) 
___   Da.  
___   Nu.  

 

    

  



Sunt-morţii-într-adevăr-morţi?  

 
 
 

  Moartea este unul dintre cele mai puţin înţelese subiecte din zilele 
noastre. Este prea mult învăluită de mister şi evocă simţăminte 
înspăimântătoare de: frică, incertitudine şi chiar pierderea 
speranţei. Alţii cred că cei dragi ai lor care au murit, nu sunt de fapt 
morţi ci trăiesc alături de ei sau într-o altă dimensiune. Mulţi sunt 
confuzi cu privire la relaţia dintre trup, spirit şi suflet. Contează 
oare ce credem? Da...în mod sigur! Pentru că ceea ce credem 
despre moarte va avea un impact profund asupra a ceea ce se va 
întâmpla cu noi la timpul sfârşitului. A ghici nu-şi are locul aici, aşa 
că acest Ghid de Studiu îţi va arăta exact ceea ce spune 
Dumnezeu cu privire la acest subiect. Fii gata să-ţi deschizi mintea 
şi ochii.  

1.   În primul rând, cum am ajuns aici, pe acest pământ? 
 
"Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în 
nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu." Geneza 2:7  

Answer: La început Dumnezeu ne-a creat din ţărână. 

2.   Ce se întâmplă când moare cineva? 
 
"Până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul 
la Dumnezeu, care l-a dat." Eclesiastul 12:7.  

Answer: Trupul se întoarce din nou în ţărână, iar spiritul (duhul) se reîntoarce la 
Dumnezeu, care l-a dat. Spiritul oricărei persoane care moare--indiferent dacă 
este neprihănit sau nelegiuit--se reîntoarce la Dumnezeu în momentul morţii. 

3.   Ce este "spiritul" care se întoarce la 
Dumnezeu, la moarte? 

 
"După cum trupul fără duh ["suflare, respiraţie" ] este mort." Iacov 2:26. 
"Atâta vreme cât voi avea suflet, şi suflarea lui Dumnezeu va fi în nările 
mele." Iov 27:3.  

Answer: Spiritul care se întoarce la Dumnezeu, la moarte este suflarea 
de viaţă. Niciunde în cartea lui Dumnezeu, nu se indică, că "spiritul" ar 
avea viaţă, înţelepciune sau simţire, după ce o persoană moare. Este 
"suflarea de viaţă" şi nimic mai mult. 

 
 
 



4.   Ce este un "suflet"? 
 
"Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în 
nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu." Geneza 2:7.  

Answer: Un suflet este o fiinţă vie. Un suflet este o combinaţie între 
două lucruri: trup plus suflare de viaţă. Un suflet nu poate exista decât 
dacă trupul şi suflarea de viaţă sunt combinate. Cuvântul lui Dumnezeu 
ne învaţă că noi suntem suflete. 

5.   Mor sufletele? 
 
"Sufletul care păcătuieşte, acela va muri." 
Ezechiel 18:20. "A murit orice făptură vie, chiar 
şi tot ce era în mare." Apocalipsa 16:3.  

Answer: În conformitate cu, Cuvântul lui 
Dumnezeu, sufletele mor! Noi suntem suflete şi 
sufletele mor. Omul este muritor (Iov 4:17). 
Numai Dumnezeu este nemuritor (1 Timotei 
6:15, 16). Conceptul despre sufletul nemuritor, 
imortal este în contradicţie cu Biblia, care ne 
învaţă că sufletele sunt supuse morţii. 

6.   Merg oamenii buni în cer, imediat după ce mor? 
 
"Toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele." Ioan 5:28, 29. "David ... a murit şi a 
fost îngropat, şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi." "Căci David nu s-a suit în 
ceruri." Fapte 2: 29, 34. "Când Locuinţa morţilor o aştept ca locuinţă." Iov 17:13. 

Answer: Nu, oamenii nu merg nici în cer, nici în iad la moarte. 
Ei se duc în mormintele lor şi aşteaptă ziua învierii.  

7.   Cât de multe cunoaşte sau înţelege cineva după ce a 
murit? 
 
"Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri: dar cei morţi nu ştiu 
nimic, şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă până şi pomenirea li 
se uită. Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor, de mult au şi 
pierit, şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub 
soare." "Căci, în locuinţa morţilor, în care mergi, nu mai este 
nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune." 
Eclesiastul 9:5, 6, 10. "Nu morţii laudă pe Domnul, şi nici 
vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii." Psalmii 115:17.  

Answer: Dumnezeu spune 
că morţii nu mai ştiu absolut 
nimic! 

8.   Pot oare morţii să comunice cu cei vii, sunt ei informaţi de 
ceea ce fac cei vii? 
 
"Aşa se culcă şi omul şi nu se mai scoală, cât vor fi cerurile, nu se mai 

deşteaptă, şi nu se mai scoală din somnul lui." "De ajung fiii lui la cinste, el nu ştie nimic, de sunt înjosiţi, 
habar n-are." Iov 14:12, 21. "Niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare." Eclesiastul 
9:6.  

 
Regele David va fi mântuit în 
Împărăţia lui Dumnezeu. 
Totuşi, el este în mormânt 
acum, aşteptând ziua învierii.  



Answer: Nu, morţii nu îi pot contacta pe cei în viaţă, nici măcar nu ştiu care sunt faptele celor vii. Ei sunt 
morţi. Gândurile lor au pierit (Psalmii 146:4). 

9.   Isus numeşte starea de inconştienţă din moarte "somn" în Ioan 
11:11-14. Cât de mult va dura acest somn? 
 
"Aşa se culcă şi omul şi nu se mai scoală, cât vor fi cerurile, nu se mai 
deşteaptă, şi nu se mai scoală din somnul lui." Iov 14:12. "Ziua Domnului 
va veni ... în ziua aceea cerurile vor trece." 2 Petru 3:10.  

Answer: Morţii vor dormi până la măreaţa zi în care Domnul va sfârşi 
lumea. În moarte, oamenii sunt total inconştienţi, fără vreo activitate sau cunoştinţă de orice fel. 

10.   Ce se întâmplă cu cei neprihăniţi morţi la a doua venire a lui Isus? 
 
"Iată, Eu vin curând, şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după 
fapta lui." Apocalipsa 22:12. "Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt ... Se va pogorî 
din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos ... şi astfel vom fi totdeauna cu 
Domnul." 1 Tesaloniceni 4:16, 17. "Toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o 
clipeală din ochi ... morţii vor învia nesupuşi putrezirii ... Căci trebuie ca trupul 
acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor 
să se îmbrace în nemurire." 1 Corinteni 15:51-53.  

Answer: Ei îşi vor primi răsplăta. Ei vor fi înviaţi, li se vor da trupuri 
nemuritoare şi vor fi înălţaţi în văzduh ca să-L întâlnească pe Domnul. Nu şi-ar afla scopul nici o înviere 
a unor oameni care deja ar fi fost luaţi în rai, în momentul morţii. 

11.   Care a fost prima minciună a diavolului? 
 
"Atunci şarpele a zis femeii: Hotărât, că nu veţi muri." Geneza 3:4. 
"Balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana." 
Apocalipsa 12:9.  

Answer: Satan i-a spus Evei că păcatul nu va aduce moartea. "Hotărât 
că nu veţi muri," i-a spus el. 

12.   De ce a minţit-o diavolul pe Eva referitor la moarte? Se poate ca 
acest subiect să fie mai important decât ne gândim? 

Answer: Această minciună este una din pietrele de cotitură către împărăţia 
diavolului. El a făcut minuni puternice de-a lungul timpului prin oameni care 
pretind că îşi primesc puterea de la spirirtele celor morţi. (Exemple: Vrăjitorii 
din Egipt--Exod 7:11; Femeia din Endor--1 Samuel 28:3-25; Descântători--
Daniel 2:2; O oarecare domnişoară--Faptele 16:16-18.)  
 
Un avertisment solemn 

La sfârşitul timpului, Satan se va folosi din nou de vrăjitorie--la fel cum a făcut-o şi în zilele lui Daniel--
pentru a înşela lumea (Apocalipsa 18:23). Vrăjitoria este o lucrare supranaturală care pretinde că îşi 
primeşte puterea şi înţelepciunea de la spiritele celor morţi. 
 
Pozând a fi ucenici ai lui Isus 
Prefăcându-se a fi cei dragi care au murit, preoţi pioşi care sunt acum morţi, profeţi ai Bibliei, sau chiar 
apostolii sau ucenicii Domnului Hristos (2 Corinteni 11:13), Satan şi îngerii săi vor înşela miliarde de 
oameni. Cei care cred că cei morţi sunt vii, sub orice formă, vor fi mai mult ca sigur înşelaţi.  



13.   E adevărat că diavolul face minuni? 
 
"Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite." Apocalipsa 
16:14. "Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi, vor face 
semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar 
şi pe cei aleşi." Matei 24:24.  

Answer: Da, într-adevăr! Diavolul face miracole incredibil de convingătoare 
(Apocalipsa 13:13, 14). Satan şi îngerii săi se vor înfăţişa ca îngeri de lumină 
(1 Corinteni 11:14) şi, chiar şi mai şocant, se vor înfăţişa ca şi când ar fi 
Însuşi Hristos (Matei 24:23, 24). Toată lumea va crede că Hristos şi îngerii 
Săi conduc o fantastică reînviorare spirituală mondială. Toată această emfază va părea a fi aşa de 
spirituală şi de supranaturală, încât numai cei aleşi ai lui Dumnezeu nu vor fi înşelaţi. 

14.   D e ce nu va fi înşelat poporul lui Dumnezeu? 
 
"Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să 
vadă dacă ce li se spunea, este aşa." Fapte 17:11. "La lege şi la mărturie! 
Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta." (În 
trad. engl. Căci dacă nu vor vorbi în concordanţă cu acest Cuvânt, este pentru 
că nu există nici o lumină în ei). Isaia 8:20.  

Answer: Poporul lui Dumnezeu cunoaşte din studiul sincer al Bibliei, că morţii 
sunt morţi nu vii. Nu există spirite ale morţilor. Din acest motiv, poporul lui 
Dumnezeu va respinge toate lucrările miraculoase şi învăţătorii care pretind că 
au primit "lumina" lor specială sau înfăptuiesc minuni, datorită contactării 

spiritelor celor morţi. De asemenea, poporul lui Dumnezeu va respinge ca falsă şi periculoasă, orice 
învăţătură care pretinde că morţii sunt vii, în orice formă sau oriunde. 

15.   Ce a poruncit Dumnezeu, în trecut, în zilele lui Moise, să se facă 
cu oamenii care învăţau că morţii sunt vii? 
 
"Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort, sau se 
îndeletniceşte cu ghicirea, să fie pedepsiţi cu moartea; să-i ucideţi cu 
pietre." Leviticul 20:27.  

Answer: Dumnezeu a insistat ca vrăjitorii şi alţii care comunicau cu 
"spiritele familiei" (ce pretindeau că au puterea să contacteze morţii) 
trebuiau ucişi cu pietre. Aceasta arată cum privea Dumnezeu învăţăturile 

false cum că morţii sunt vii. 

16.   Vor mai muri vreodată, neprihăniţii ce au înviat la 
prima înviere? 
 
"Dar cei ce vor fi găsiţi vrednici să aibă parte de veacul viitor 
şi de învierea dintre cei morţi ... nu vor putea muri." Luca 
20:35, 36. "El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea 
nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, 
pentru că lucrurile dintâi au trecut." Apocalipsa 21:4.  

Answer: Nu! Moartea, regretul, plânsul şi tregedia nu se vor 

mai regăsi în Împărăţia lui Dumnezeu. 

17.   Credinţa în reîncarnare se răspândeşte rapid în zilele 
noastre. Este ea o învăţătură biblică? 
 



"Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic. ... Niciodată nu vor mai avea parte 
de tot ce se face sub soare." Eclesiastul 9:5, 6.  

Answer: Aproape jumătate din populaţia lumii crede în reîncarnare--o învăţătură conform căreia sufletul 
nu moare niciodată ci renaşte continuu în alt fel de trup, la fiecare generaţie. Totuşi, această învăţătură 
este contrară Scripturii. 
 
Biblia declară 
După moarte un om: se întoarce în ţărână (Psalmi 104:29), nu ştie nimic (Eclesiastul 9:5), nu mai face 
planuri (Psalmi 146:4), nu mai are de a face cu nimic de pe pământ (Eclesiastul 9:6), nu trăieşte (2 Regi 
20:1), aşteaptă în mormânt (Iov 17:13) şi nu îşi mai continuă nici o activitate (Iov 14:1, 2). 
 
Invenţia Satanei 
Am aflat în întrebările 11 şi 12 că Satana a inventat învăţătura că morţii trăiesc. Reîncarnarea, 
întruparea, comunicarea cu duhurile, închinarea la spirite şi "sufletul nemuritor" sunt toate invenţiile lui 
Satana, cu un singur scop--să-i convingă pe oameni că atunci când mori, n-ai murit cu adevărat. Atunci 
când oamenii ajung să creadă că cei morţi trăiesc, "duhurile de draci, care fac semne nemaipomenite" 
(Apocalipsa 16:14) şi care se prefac în duhurile morţilor vor reuşi să-i înşele şi să-i derute practic sută la 
sută din timp (Matei 24:24). 

18.   Eu sunt recunoscător pentru că am Biblia, care ne arată adevărul cu 
privire la acest subiect sensibil al morţii. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Nu. De fapt duminică dimineaţa Isus i-a spus Mariei, "încă nu M-am suit la Tatăl Meu." Ioan 20:17. Acest 
verset ne arată că Isus nu S-a dus direct în cer după ce a murit. De asemenea ţineţi cont de faptul că 
punctuaţia Bibliei a fost adăugată de oameni. Virgula din Luca 23:43 ar trebui să fie poziţionată mai 
degrabă înainte, aşa că pasajul ar trebui citit astfel: "Adevăr îţi spus ţie astăzi, că vei fi cu Mine în rai." 
Sau "Astăzi îţi spun--acum când s-ar părea că nu pot să mântuiesc pe nimeni, acum când Eu Însumi 
sunt răstignit ca un răufăcător--astăzi îţi dau asigurarea că vei fi cu Mine în rai." Împărăţia Domnului 
Hristos se va aşeza la cea de-a doua venire a Sa (Matei 25:31), şi toţi cei neprihăniţi din toate timpurile 
vor intra în împărăţia cerurilor atunci (1 Tesaloniceni 4:15-17) şi nu la moarte.  

1.   Este adevărat că tâlharul de pe cruce a mers împreună cu Hristos, în paradis, în ziua în care a 
murit? (Luca 23:43 )  

2.   Este adevărat că Biblia vorbeşte despre sufletul "nemuritor," "imortal"? (1 Timotei 1:17 )  

Nu, sufletul nemuritor, imortal nu este menţionat în Biblie. Cuvântul "nemuritor" se găseşte numai o dată 
în Biblie şi se referă la Dumnezeu (1 Timotei 1:17).  

3.   La moarte trupul se întoarce în ţărână şi spiritul (sau suflarea) se întoarce la Dumnezeu. Dar 
unde merge sufletul? (Eclesiastul 12: 7 )  

Nu merge niciunde. Pentru că încetează să existe. Pentru ca să existe un suflet este necesar să se 
combine două lucruri: trup şi suflare. Când suflarea pleacă, sufletul încetează să mai existe pentru că el 
este o combinaţie între două lucruri. Atunci când stingi becul, unde merge lumina? Nu merge niciunde. 
Doar încetează să existe. Trebuie să fie combinate două lucruri pentru a avea lumină: un bec şi 
electricitate. Fără această combinaţie, este imposibil să ai lumină. La fel este şi cu sufletul; dacă trupul şi 
suflarea nu sunt împreună, sufletul nu poate exista. Nu există suflet fără trup, imaterial.  

 



4.   Înseamnă cuvântul "suflet" altceva decât o fiinţă vie? (Psalmii 139: 14 )  

Da, înseamnă de asemenea şi (1) viaţa în sine, sau (2) mintea, sau intelectul. Indiferent de înţelegerea 
care este intenţionată, sufletul este întotdeauna o combinaţie a două lucruri (trup şi suflare), şi încetează 
să existe la moarte.  

5.   Puteţi explica Ioan 11:26, care spune, "Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri 
niciodată"? (Ioan 11:26 )  

Textuşl acesta se referă nu la prima moarte, de care toţi oamenii mor (Evrei 9:27), ci la a doua moarte, 
de care numai cei nelegiuiţi vor muri şi din care nu este înviere (Apocalipsa 2:11; 21:8).  

6.   Matei 10:28 spune, "Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul." Nu 
demonstrează acest lucru că sufletul este nemuritor? (Matei 10:28 )  

Nu, ci demonstrează exact opusul. Ultima jumătate a aceluiaşi verset demonstrează că sufletul moare. 
Spune, "Ci temeţi-vă mai degrabă de Celce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă." Cuvântul 
"suflet" înseamnă aici viaţă şi se referă la viaţa veşnică, care este un dar (Romani 6:23) care va fi dat 
celor neprihăniţi în ziua de apoi (Ioan 6:54). Nimeni nu poate lua viaţa veşnică pe care Dumnezeu o 
acordă. (Vezi de asemenea Luca 12:4, 5.)  

7.   Nu spune 1 Petru 4:6 că evanghelia a fost vestită morţilor? (1 Petru 4:6 )  

Nu, spune că evanghelia "a fost" vestită celor ce "sunt" morţi. Ei sunt morţi acum, dar evanghelia le-"a 
fost" vestită pe când ei erau încă în viaţă.  

8.   Ce credeţi despre sufletele care strigă de sub altar în Apocalipsa 6:9, 10? Nu arată acest text 
că sufletele nu mor? (Apocalipsa 6:9 )  

Nu. Acest strigăt este la figurat, la fel cum a fost şi strigătul sângelui lui Abel (Geneza 4:10). Cuvântul 
"suflet" se referă aici la oameni (sau la fiinţe vii) ce au fost ucise pentru credinţa lor. Cu siguranţă nimeni 
nu poate crede că sufletele care mor se aşază sub altar, nici că cei drepţi Îl imploră pe Dumnezeu ca să 
le pedepsească vrăjmaşii. Mai degrabă, cei drepţi imploră milă pentru duşmanii lor, la fel cum a făcut 
Hristos pe cruce (Luca 23:34).  

9.   Nu spune Biblia că, între crucificare şi înviere, Hristos S-a dus să predice sufletelor pierdute 
din iad? (1 Petru 3:18 )  

Nu, pasajul biblic în discuţie este 1 Petru 3:18-20. Predicarea s-a făcut "prin Duhul" (versetul 18) în zilele 
lui Noe--către oamenii care pe atunci trăiau (versetele 19, 20). "Duhurile din închisoare" se referă la 
oamenii care trăiesc sub robia lui Satan. (Vezi Psalmii 142:7; Isaia 42:6, 7; 61:1 şi Luca 4:18.)  

Quiz Questions 
 
1.   Biblia spune că moartea este (1) 
___   Un somn.  
___   O trecere spre o formă diferită de viaţă.  
___   Un mister inexplicabil.  
 
2.   "Spiritul" care se întoarce la Dumnezeu când murim este (1) 
___   Adevăratul eu interior al unei persoane.  
___   Sufletul.  
___   Suflarea de viaţă.  
 
 



3.   O persoană care moare merge în (1) 
___   Rai sau Iad.  
___   Mormânt.  
___   Purgatoriu.  
 
4.   Sufletul este (1) 
___   Natura spirituală a unei persoane.  
___   Partea nemuritoare a unei persoane.  
___   O fiinţă vie.  
 
5.   Mor sufletele? (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
6.   Când sunt răsplătiţi cei neprihăniţi? (1) 
___   În această viaţă.  
___   La moarte.  
___   La a doua venire a lui Hristos.  
 
7.   De ce încearcă Satana să-i înşele pe oameni, spunându-le că morţii n-au murit? (1) 
___   Pentru ca ei să creadă minunile sale, să fie înşelaţi şi pierduţi.  
___   Pentru că îi pare rău pentru ei.  
___   Pentru că este ticălos şi rău intenţionat.  
 
8.   Cei care "comunică" cu morţii vorbesc de fapt cu (1) 
___   Sufletele nemuritoare.  
___   Îngerii sfinţi.  
___   Spiritele rele care îi personifică pe cei morţi.  
 
9.   În zilele lui Moise, Dumnezeu a poruncit ca toţi cei ce învaţă pe alţii că cei morţi trăiesc să fie 
(1) 
___   Făcuţi preoţi.  
___   Onoraţi pentru înţelepciunea lor.  
___   Ucişi.  
 
10.   Cum poate cineva să fie sigur că are dreptate şi se află în siguranţă? (1) 
___   Trebuie să-I ceară lui Dumnezeu un semn deosebit din ceruri.  
___   Să facă ceea ce-i spune predicatorul sau pastorul.  
___   Să studieze Biblia cu rugăciune şi atenţie şi să urmeze ceea ce citeşte acolo.  
 
11.   Când o persoană moare (1) 
___   Spiritul sau sufletul său trăieşte.  
___   Este în stare să-i vadă pe cei în viaţă şi să ia legătura cu ei.  
___   Este mort în toate privinţele--trupul moare, sufletul încetează să mai existe, nu este posibilă nici o 
legătură cu cei în viaţă.  
 
12.   Sunt minunile o dovadă că ceva este de la Dumnezeu? (1) 
___   Da. Numai Dumnezeu poate face minuni.  
___   Nu. Diavolul de asemenea poate face mari minuni.  

 

    

  



Este-Diavolul-Stăpânul-iadului?  

 
 
 

  Ei bine? Oare chiar Îl ţine Dumnezeu pe Satana pe ştatul Său de 
plată- este el şeful superintendent al iadului măsurând toate 
pedepsele celor pierduţi? Aproape întreaga lume are o imagine 
foarte ne-biblică cu privire la iad, iar tu meriţi să afli ce spune cu 
adevărat Biblia despre acest subiect. Nu te lăsa păcălit, ceea ce 
crezi despre iad cu siguranţă îţi va influenţa şi credinţa cu privire la 
caracterul lui Dumnezeu! Ia-ţi câteva momente ca să afli câteva 
adevăruri uimitoare ce trebuie aflate chiar azi!  

1.   Câte suflete pierdute sunt astăzi pedepsite în iad? 
 
"Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, şi 
să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii: 2 
Petru 2:9.  

Answer: Nu se află nici măcar un singur suflet în focul iadului azi. 
Biblia spune că Dumnezeu îi păstrează, sau îi ţine deoparte pe cei 
răi ca să fie pedepsiţi doar la ziua judecăţii. 

2.   Când vor fi aruncaţi păcătoşii în focul iadului? 
 
"Aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei 
vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, care sunt pricină de 
păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea, şi-i vor arunca în cuptorul 
aprins;" Matei 13:40-42. "Cuvântul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va 
osândi în ziua de apoi." Ioan 12:48.  

Answer: Păcătoşii vor fi aruncaţi în focul iadului doar în ziua marii 
judecăţi, la sfârşitul lumii, şi nu la moartea lor. Dumnezeu nu va pedepsi nici o persoană aruncând-o în 
foc până ce cazul său nu va fi cercetat şi pe deplin clarificat la judecata ce va avea loc la sfârşitul lumii. 
De asemenea, Dumnezeu nu ar arde în foc un criminal mort în urmă cu 5000 de ani, aplicându-i astfel o 
pedeapsă cu 5000 de ani mai lungă decât unui criminal ce ar muri 
azi, meritând aceeaşi pedeapsă pentru acelaşi păcat. 

3.   Unde se află acum păcătoşii (cei ce au murit) ? 
 
"Vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor 
ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar 
cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată." Ioan 5:28, 29. "Cum 
în ziua nenorocirii, cel rău este cruţat, şi în ziua mâniei, el scapă. 
Este dus la groapă, şi i se pune o strajă la mormânt." Iov 21:30, 32.  



Answer: Biblia este foarte clară. Atât cei răi cât şi cei drepţi "dorm" în mormintele lor până la ziua 
învierii. 

4.   Care este urmarea finală a păcatului? 
 
"Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui 
Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru." Romani 
6:23. "Păcatul odată făptuit, aduce moartea" Iacov 1:15. 
"Dumnezeu...a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, 
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică" Ioan 3:16  

Answer: Plata (sau pedeapsa) păcatului este moartea, nu o viaţă 
veşnică în focul iadului. Cei răi "pier", sau primesc "moartea". Cei 
drepţi primesc "viaţa veşnică". 

5.   Ce se va întâmpla cu cei răi în focul iadului? 
 
"Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, 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." Apocalipsa 21:8  

Answer: Cei răi vor muri de a doua moarte în focul iadului. Dacă cei răi 
ar fi trăit torturi veşnice în iad, ar fi fost nemuritori. Acest lucru este însă imposibil pentru că Biblia spune 
că "singurul care are nemurirea" este Dumnezeu. 1 Timotei 6:16. Când Adam şi Eva au fost alungaţi din 
Grădina Eden un înger a fost aşezat să păzească pomul vieţii pentru ca să îi împiedice pe păcătoşi să 
mănânce din el şi să "trăiască în veci". Geneza 3:22-24. Învăţătura că necredincioţii sunt nemuritori în 
iad a pornit de la Satana şi este cu totul falsă. Dumnezeu a împiedicat acest lucru încă de la apariţia 
păcatului pe pământ, păzind pomului vieţii. . 
 

6.   Când şi cum se va aprinde focul iadului? 
 
“Aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Fiul omului …îi arunca în cuptorul aprins” Matei 
13:40-42 “Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi 
cetatea preaiubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit” Apocalipsa 
20:9. “Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ; cu cât mai mult cel rău şi 
păcătos!” Proverbele 11:31  

Answer: La sfârşitul lumii, Însuşi Dumnezeu va aprinde focul iadului. Când 
cetatea sfântă va coborî de la Dumnezeu din ceruri (Apocalipsa 21:2) cei răi vor 
încerca să o cucerească. Atunci, Dumnezeu va face să plouă foc din cer peste 

pământ, şi îi va mistui pe cei răi. Acesta este conform Bibliei focul iadului. 

7.   Cât de mare şi cât de fierbinte va fi focul iadului? 
 
“Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, 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 3:10  

Answer: Focul iadului va fi tot atât de mare cât acest pământ pentru că 
întreg pământul va arde. Acest foc va fi atât de fierbinte încât va topi 
pământul şi va mistui "tot ce este pe el". Văzduhul va exploda şi "va trece 
cu trosnet".  



8.   Cât timp vor suferi cei răi în foc? 
 
"Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau 
fiecăruia după fapta lui." Apocalipsa 22:12. "Şi atunci va răsplăti 
fiecăruia după faptele lui." Matei 16:27. "Robul acela, care a ştiut voia 
stăpânului său, ... şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe 
lovituri. Dar cine n-a ştiut-o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi 
bătut cu puţine lovituri." Luca 12:47, 48.  

Answer: Biblia nu ne spune cât timp vor fi pedepsiţi cei răi în foc 
înainte de a-şi primi moartea. Cu toate acestea, Dumnezeu specifică 

totuşi că pedeapsa va fi în directă proporţie cu faptele lor, ceea ce înseamnă că unii vor avea parte de 
pedepse mai mari decât alţii după propriile lor păcate. 

9.   Se va stinge focul în cele din urmă ? 
 
"Iată-i, au ajuns ca miriştea, pe care o arde focul, şi nu-şi vor 
scăpa viaţa din flăcări: căci nu va fi ca un cărbune, la care se 
încălzeşte cineva, nici un foc, la care stă." Isaia 47:14. " Apoi am 
văzut un cer nou şi un pământ nou; Şi moartea nu va mai fi. Nu va 
mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi 
au trecut." Apocalipsa 21:1, 4.  

Answer: Da, cu siguranţă. Biblia spune clar că focul iadului se va 
stinge şi nu va rămâne "nici un cărbune şi nici un foc, la care stă" cineva. Biblia ne mai învaţă că în noua 
împărăţie a lui Dumnezeu "toate lucrurile trecute" vor fi lăsate în urmă. Iadul, fiind unul dintre lucrurile 
trecute, este şi el inclus, ceea ce înseamnă că avem promisiunea lui Dumnezeu că va fi desfiinţat.  
 
 
Este Dumnezeu un Torţionar?  
Dacă Dumnezeu Şi-ar tortura o veşnicie duşmanii într-o cameră a ororilor, ar fi mai teribil şi mai fără 
inimă decât au fost oamnii în cele mai teribile atrocităţi comise în vreun război. Un iad de torturi veşnice 

ar însemna un iad chiar şi pentru Dumnezeu, care îl iubeşte şi pe cel mai 
rău dintre păcătoşi.  

10.   Ce va mai rămâne după ce focul se va stinge? 
 
"Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi, 
vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va 
lăsa nici rădăcină nici ramură. Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor 
fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc Eu, 
zice Domnul oştirilor." Maleahi 4:1, 3.  

Answer: Observaţi versetul nu spune că cei răi vor arde precum azbesul, 
aşa cum mulţi cred astăzi, ci mai curând ca iarba, care va fi mistuită cu 
desăvârşire. Doar cenuşa va mai rămâne în urma focului stins. În Psalmi 
37:10, 20, Biblia spune că păcătoşii se vor tranforma 
în fum şi vor fi complet distruşi. 

11.   Oare cei răi vor intra în iad cu corpurile lor fiind apoi nimiciţi şi trup şi 
suflet? 
 
"Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapădă-o de la 
tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie 
aruncat tot trupul în gheenă." Matei 5:30. "Ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce 
poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă." Matei 10:28. "Sufletul care 
păcătuieşte, acela va muri." Ezechel 18:20.  



Answer: Da. Oameni adevăraţi şi în viaţă vor intra în iad unde le vor fi distruse atât corpurile cât şi 
sufletele. Foc din cer de la Dumnezeu va cădea peste oameni reali a căror existenţă va fi ştearsă pentru 
totdeauna. 

12.   Va putea Diavolul să stăpânească în vreun fel focul 
iadului? 
 
"Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de 
pucioasă" Apocalipsa 20:10. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii 
vecilor. "scot din mijlocul tău un foc, care te mistuie, şi te prefac în 
cenuşă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc... eşti 
nimicit, şi nu vei mai fi niciodată!" Ezechel 28:18, 19.  

Answer: Cu siguranţă că nu! Diavolul va fi el însuşi aruncat în foc 
şi transformat în cenuţă. 

13.   Ori de câte ori cuvântul “iad” se întâlneşte în Biblie se referă la un loc arzând sau de 
pedeapsă? 

Answer: Nu, cuvântul “iad” este de 54 de ori utilizat în Biblie, şi numai de 12 ori cu referire la “un loc ce 
arde”.  
 
Cuvântul “iad” este tradus din diferite cuvinte cu înţelesuri variate, aşa cum se arată mai jos: 

ÎN VECHIUL TESTAMENT 
de 31 de ori din "Sheol," care înseamnă "mormântul."  
 
ÎN NOUL TESTAMENT 
de 10 ori din "Hades," care înseamnă "mormântul." 
de 12 ori din "Gehenna," care înseamnă "locul care arde." 
o data din "Tartarus," care înseamnă "un loc al întunericului." 
DE 54 DE ORI ÎN TOTAL 

 
Notă: Cuvântul grecesc "Gehenna" (menţionat mai sus) este o transliteraţie 
a evreiescului "Ge-Hinnom," care înseamnă "Valea lui Hinnom." Această 
vale, care se întinde imediat la sud şi vest de Ierusalim, era un loc în care se 
aruncau animalele moarte, gunoaiele şi alte deşeuri. Focul ardea în 
continuu, aşa cum se întâmplă la staţiile moderne de colectare a deşeurilor. 
Biblia utilizează "gehenna" sau "valea lui Hinnon" ca un simbol al focului ce îi 
va distruge pe cei pierduţi la sfârşitul timpului. Focul gheenei nu era fără de 
sfârşit. Altfel ar mai arde si astazi la sud-vest de Ierusalim. Tot aşa, nici focul 

iadului nu va fi fără de sfârşit.  
14.   Care este adevăratul scop avut de 
Dumnezeu în legătură cu focul iadului? 
 
"Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în 
focul cel veşnic, care a fost pregătit 
diavolului şi îngerilor lui! " Matei 25:41 "Oricine n-a fost găsit scris în 
cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc" Apocalipsa 20:15. "Încă 
puţină vreme, şi cel rău nu va mai fi" " şi vrăjmaşii Domnului s... pier, 
pier ca fumul." Psalmi 37:10, 20  

 
Focul fumega 
continuu în "Valea 
lui Hinnom".  



 

Answer: Adevăratul scop al lui Dumnezeu cu privire la iad este de a distruge păcatul şi păcătoşii şi de 
transforma lumea într-un loc sigur pentru veşnicie. Dacă un singur păcătos ar fi lăsat pe planetă, ar fi ca 
un virus mortal ce ar ameninţa veşnic universul. Planul lui Dumnezeu este de a izola păcatul şi de a-l 
elimina pentru totdeauna.  
 
Un iad veşnic ar perpetua păcatul 
Un iad veşnic al torturii ar perpetua păcatul făcând eradicarea lui imposibilă. Un iad al torturii veşnice nu 
face parte din planul lui Dumnezeu. O asemnea teorie oribilă este o calomnie împotriva numelui unui 
Dumnezeu iubitor. Cel rău este încântat când vede că bunul nostru Creator este zugrăvit ca un tiran 
monstruos, şi tot el este singurul care poate beneficia de pe urma unei asemenea învăţături.  
 
. Iadul veşnic – o teorie de factură umană 
"Iadul torturii veşnice" este o teorie ce nu îşi are originea în Biblie, ci a fost iniţiată de persoane derutate 
(probabil necugetat) conduse chiar de diavol. Şi. apropo, nimeni nu va ajunge în cer (în rai) pentru că s-
a temut de iad. Oamenii sunt mântuiţi pentru că Îl iubesc şi ascultă de Domnul Hristos.  

15.   Nu este distrugerea păcătoşilor o acţiune contrară naturii 
divine? 
 
"Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea 
păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască. Întoarceţi-vă, 
întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, 
casa lui Israel?" Ezechiel 33:11 "Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă 
sufletele oamenilor, ci să le mântuiască." "Căci Domnul Se va scula ca 
... ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi împlinească 
lucrul, lucrul Lui nemaiauzit." Isaia 28:21.  

Answer: Ba da, Dumnezeu a lucrat întotdeauna pentru salvarea celor 
păcătoşi şi nu pentru distrugerea lor. Distrugerea celor păcătoşi în foc 
este o lucrare atât de străină naturii lui Dumnezeu încât Biblia o 
numeşte "o lucrare ciudată". Inima bună a lui Dumnezeu va suferi la 
distrugerea celor păcătoşi. O, şi cu câtă trudă lucrează El la salvarea 
fiecărui suflet! Dar dacă cineva Îi nesocoteşte dragostea şi se agaţă de 
păcat, Dumnezeu va fi obligat să-l distrugă pe păcătos împreună cu 
păcatul lui, atunci când va curăţa prin focul ultimelor zile universul de această oribilă şi malignă tumoră 

numită "păcat". 

16.   Care sunt planurile lui Dumnezeu după aceste evenimente 
cu privire la pământ şi la poporul Său? 
 
"El le zădărniceşte! Nenorocirea nu va veni de două ori." Naum 1:9. 
"Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va 
mai aduce aminte de lucrurile trecute, şi nimănui nu-i vor mai veni în 
minte." Isaia 65:17 "Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui 
cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi 
Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu 
va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că 
lucrurile dintâi au trecut." Apocalipsa 21:3, 4.  

Answer: După ce focul iadului se va stinge, Dumnezeu va crea un pământ nou pe care îl va înapoia 
poporului Său cu toată frumuseţea şi gloria Edenului dinainte de căderea în păcat. Ororile păcatului şi 
trecutul se vor uita. Durerea, moartea, tragedia, suferinţa, lacrimile, bolile, dezamăgirile, tristeţea şi orice 
păcat vor dispărea pentru totdeauna. 
 
 



Păcatul nu va mai reapărea 
Dumnezeu promite că păcatul nu va mai reînvia niciodată. Poporul Său va fi plin de o pace perfectă, de 
dragoste, de bucurie şi de mulţumire. Vieţile lor de o fericire desăvârşită vor fi cu mult mai glorioase şi 
mai încântătoare decât s-ar putea exprima în cuvinte. Adevărata tragedia a iadului este pierderea cerului 
(raiului). O persoană care pierde ocazia de a intra în cer face cea mai tristă alegere cu putinţă. 

17.   Sunt plin de recunoştinţă să aflu că Dumnezeu nu îi pedepseşte pe cei răi printr-un foc 
veşnic. 

Answer:  

Thought Questions 

Nu, expresia "chinuri veşnice" nu apare în Biblie.  

1.   Nu vorbeşte Biblia despre "chinuri veşnice"? (Iuda 1:7 )  

2.   De ce spune atunci Biblia că un foc ce nu se va stinge îi va mistui pe cei răi? (Ieremia 17:27 )  

"Un foc ce nu se stinge" este un foc ce nu poate fi stăvilit până nu mistuie totul până la cenuşă. Ieremia 
17:27 spune ca Ierusalimul urma sa fie distrus de un foc ce nu se stinge, iar în 2 Cronici 36:19-21 Biblia 
spune că focul a ars cetatea lăsând-o pustiită pentru "ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin 
gura lui Ieremia". Ştim însă că focul s-a stins, întrucât Ierusalimul nu mai arde azi.  

3.   Nu spune Matei 25:46 că cei răi vor primi "pedeapsa veşnică"? (Matei 25:46 )  

Notaţi: cuvântul folosit este pedeapsa, nu pedepsire. Pedepsirea ar fi continuă, în timp ce pedeapsa 
este doar o faptă. Pedeapsa celor răi este moartea, iar această moarte este veşnică.  

4.   Puteţi explica Matei 10:28: "Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul dar care nu pot ucide sufletul"? 
(Matei 10:28 )  

Cuvantul "suflet" are în Biblie trei sensuri: (1) o fiinţă vie - Geneza 2:7, (2) mintea - Psalmii 139:14, şi (3) 
viaţă - 1 Samuel 18:1, iar aici se referă la viaţa veşnică pe care Dumnezeu le-o garantează tuturor celor 
ce vor ajunge în împărăţia Sa. Nimeni nu le-o poate lua. Ultima parte a versetului din Matei 10:28 spune 
că atât sufletul cât şi trupul vor fi distruse în iad (gheenă).  

5.   Matei 25:41 vorbeşte despre "focul veşnic" pentru cei răi. Se va stinge el? (2 Petru 2:6 )  

Da, Biblia spune că se va stinge. Să-i îngăduim Bibliei să se explice singură. Sodoma şi Gomora au fost 
distruse printr-un foc veşnic, sau etern (Iuda 7) şi acest foc le-a transformat "în cenuşă" ca un 
avertisment pentru aceia care "vor trăi în nelegiuire". 2 Petru 2:6. Aceste cetăţi nu mai ard astăzi. Focul 
s-a stins după ce totul a fost mistuit. Tot aşa, focul veşnic se va stinge după ce îi va fi transformat pe cei 
răi în cenuşă (Maleahi 4:3). Efectele focului sunt veşnice, dar nu şi focul în sine.  

6.   Dar pilda bogatului şi a lui Lazăr relatată în Luca 16:19-31 nu ne învaţă despre chinurile 
veşnice ale iadului? (Luca 16:19 )  

Nu, ci este doar o parabolă ce subliniază un anumit aspect. Mai mulţi factori indică cu claritate că este 
vorba despre o parabolă. Iată câţiva:  
A. Sânul lui Avraam nu reprezintă raiul (Evrei 11:8-10, 16) 
B. Persoanele aflate în iad nu pot să comunice cu cele din rai (Isaia 65:17).  
C. Morţii se află în mormintele lor (Iov 17:13; Ioan 5:28, 29). Bogatul se afla în trup cu ochi, limbă, etc., 
deşi ştim că trupul nu ajunge în iad la moarte. Este evident că trupul rămâne în mormânt, aşa cum 
spune Biblia.  



D. Oamenii sunt răsplătiţi la revenirea lui Hristos, nu la moarte (Apocalipsa 22:11, 12). 
E. Cei pierduţi sunt pedepsiţi la sfârşitul lumii nu atunci când mor (Matei 13,40-42). Morala pildei se 
găseşte în versetul 31 al capitolului 16 din Luca. Parabolele nu pot fi luate ad literam, altfel am putea să 
credem că şi copacii vorbesc! (vezi parabola din Judecători 9:8-15.)  

7.   Dar Biblia spune că cei răi vor suferi chinuri "veşnice", nu este aşa? (Apocalipsa 14:11 )  

Termenul "veşnic" aşa cum se foloseşte în Biblie înseamnă doar o perioadă de timp, fie ea limitată sau 
nelimitată. Este utilizat în Biblie de 56 de ori în legătură cu lucruri/evenimente ce s-au încheiat deja 
(pentru ca să verificaţi într-o concordanţă, căutaţi cuvântul "veşnic"). Este asemenea adjectivului "înalt", 
care are semnificaţii diferite atunci când descrie bărbaţi ori copaci sau munţi. În Iona 2:6, "veşnic" 
înseamnă "trei zile şi trei nopţi". (vezi de asemenea Iona 1:17). În Deuteronomul 23:3, acesta înseamnă 
"10 generaţii". În cazul omului, înseamnă "atât cât trăieşte" sau "până la moarte" (vezi 1 Samuel 1:22, 
28; Exodul 21:6; Psalmii 48:14). Astfel cei răi vor arde în foc cât vor trăi, sau până la moarte. Această 
pedeapsă prin foc pentru păcat va fi diferită după gradul de păcat săvârşit de fiecare individ, dar după 
pedeapsă, focul se va stinge. Învăţătura despre chinul veşnic, mai mult decât orice altă invenţie a celui 
rău, i-a dus pe mulţi oameni către ateism în timp ce unii chiar şi-au pierdut minţile. Este o calomnie 
adusă caracterului plin de iubire şi gingăşie al bunului Tată Ceresc, calomnie ce i-a făcut nespus de mult 
rău cauzei creştine.  

Quiz Questions 
 
1.   Păcătoşii sunt aruncaţi în focul iadului (1) 
___   Când mor.  
___   La sfârşitul lumii.  
___   De către diavol.  
 
2.   Răsplata pe care cei păcătoşi o vor primi în focul iadului este (1) 
___   Moartea.  
___   Chinul veşnic.  
___   Că vor fi veşnic torturaţi de diavol, care este reponsabil.  
 
3.   Focul iadului (1) 
___   Va fi întreaga lume căreia îi va da foc chiar Dumnezeu.  
___   Arde chiar acum.  
___   Arde până în veacurile nesfârşite ale veşniciei.  
 
4.   Păcătoşii care au murit se află în (1) 
___   Purgatoriu.  
___   Focul iadului.  
___   Mormintele lor.  
 
5.   Populaţia iadului azi (1) 
___   Este exact zero.  
___   Numără cu milioanele.  
___   Nu poate fi determinată.  
 
6.   Focul iadului (1) 
___   distruge doar trupul celor răi.  
___   chinuie sufletul celor răi de-a lungul veşniciei.  
___   îi nimiceşte pe păcătoşi - atât sufletul cât şi trupul lor - transformându-i în cenuşă, după care se va 
stinge.  
 
7.   Un iad veşnic de chin (1) 
___   reprezintă o parte importantă din planul măreţ al lui Dumnezeu.  
___   este o învăţătură a Satanei şi este practic o calomnie la adresa unui Dumnezeu sfânt şi iubitor 
care are oroare să-i vadă pe oameni suferind.  
___   îi oferă lui Satana un serviciu de-a lungul veşniciei.  



 
8.   "Iadul" în Biblie (1) 
___   Se referă întotdeauna la un loc de ardere.  
___   Are mai multe semnificaţii, una fiind mormântul.  
___   Se referă la camerele subterane de tortură ale Satanei.  
 
9.   Scopul iadului este să (1) 
___   Răzbune şi să-i chinuie pe duşmanii lui Dumnezeu.  
___   Înspăimânte pe oameni pentru a-i face buni.  
___   Şteargă complet păcatul şi răul din univers şi să asigure dreptatea pentru veşnicie.  
 
10.   Distrugerea oamenilor în iad (1) 
___   Va fi o încântare pentru marele Dumnezeu al cerurilor.  
___   Se numeşte "lucrarea ciudată" a lui Dumnezeu pentru că este străină de planul Său de mântuire a 
oamenilor.  
___   Va fi sarcina diavolului în colaborare cu planul lui Dumnezeu.  
 
11.   După ce focul iadului se va stinge (1) 
___   Dumnezeu îl va alunga pe Satana departe în spaţiul extraterestru.  
___   Dumnezeu va crea un pământ nou perfect unde păcatul nu va mai apărea din nou, pe care îl va 
dărui copiilor Săi.  
___   Credincioşii vor trăi cu teama că păcatul ar putea apare din nou.  
 
12.   Pilda bogatului şi a lui Lazăr (1) 
___   Este o parabolă şi nu ar trebui luată ad literam.  
___   Este dovada biblică a învăţăturii despre chinul veşnic.  
___   Demonstrează că sufletele din iad pot comunica cu cele din rai.  
 
13.   Termenul "veşnic" asa cum se foloseşte în Biblie cu referire la viaţa unui om (1) 
___   Înseamnă "timp fără sfârşit"  
___   Este un mister şi nu poate fi înţeles.  
___   De obicei înseamnă "cât trăieşte omul" sau "până la moarte."  

 

    

  



1000-de-ani-de-pace  

 
 
 

  Putem fi siguri că va veni - un mileniu incredibil ce se va desfăşura 
după revenirea Domnului Hristos. Iar diavolul nu doreşte ca să aflaţi 
despre sentinţa lui pentru 1000 de ani de întemniţare, care îi dezvăluie 
adevăratul său caracter. De fapt, Satana a contrafăcut mesajul cu 
privire la mileniu, astfel încât să vă păcălească! Este un studiu 
nemaipomenit, fascinant ce va cutremura din temelii tot ceea ce ştiaţi! 
Acum puteţi afla uimitorul adevăr biblic cu privire la domnia celor 1000 
de ani.  

1.   Ce eveniment se află la începutul celor 1000 de ani? 
 
"Ei au înviat, şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani". Apocalipsa 20:4, 
Cornilescu, ultima parte a versetului.  

Answer: O înviere va avea loc la începutul celor 1000 de ani. 
 
 
*The New English Bible, (C) 1961, 1970, de Delegaţi ai Oxford 
University Press şi Sindic. ai Cambridge University Press. Utilizat cu permisiune.. 

2.   Cum se numeşte această înviere? Cine vor fi cei înviaţi cu această ocazie? 
 
"Aceasta este întâia înviere. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! " 
Apocalipsa 20:5, 6.  

Answer: Se numeşte prima înviere. Cei credincioşi -- "fericiţi şi sfinţi" de toate 
vârstele -- vor învia cu această ocazie. 

3.   Biblia declară că sunt două învieri. Când are loc a 
doua înviere şi cine vor fi cei ce vor avea parte de 

ea? 
 
"Ceilalţi morţi (cei păcătoşi) n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani." 
Apocalipsa 20:5. "toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din 
ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor 
învia pentru judecată." Ioan 5:28, 29.  

Answer: Cea de a doua înviere are loc aproape de sfârşitul celor 1000 de ani. 
Cei răi vor fi înviaţi cu aceasta ocazie. Este denumită şi învierea celor osândiţi.  
 
Te rog notează: Învierea celor credincioşi are loc la începutul celor 1000 de ani. Învierea celor păcătoşi 
încheie perioada celor 1000 de ani. 



4.   Ce alte evenimente vor mai avea 
loc la începutul celor 1000 de ani? 
 
"Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl 
va vedea." Apocalipsa 1:7. "Căci 
Însuşi Domnul, cu un strigăt... Se va 
pogorî din cer, şi întâi vor învia cei 
morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care 
vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi 

împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul." 1 
Tesaloniceni 4:16, 17. "Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete, şi s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa de 
tare, cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare." "Toate ostroavele au fugit, şi 
munţii nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant,[erudiţii Bibliei 
estimează că ar cântări între 25-45 de kg] a căzut din cer peste oameni. Şi oamenii au hulit pe Dumnezeu din 
pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare." Apocalipsa 16:18, 20, 21. (Vezi şi Ieremia 
4:23-26; Isaia 24:1, 3, 19, 20; Isaia 2:21).  

Answer: Alte evenimente importante ce vor avea loc la începutul celor 1000 de ani: cel mai devastator 
cutremur de pământ şi cea mai puternică grindina din istorie; Isus revine pe nori pentru poporul Său; toţi 
credincioşii vor fi înălţaţi în văzduh pentru a-L întâmpina pe Domnul Isus. 

5.   Ce se va întâmpla cu cei răi—în viaţă sau morţi—la a doua venire a 
lui Isus? 
 
"şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău." Isaia 11:4 " La descoperirea 
Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să 
pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu." 2 Tesaloniceni 1:7, 8. 
"Cum se risipeşte fumul, aşa-i risipeşti Tu; cum se topeşte ceara la foc, aşa 
pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu." Psalmi 68:2 "Ceilalţi morţi n-au înviat 
până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere." Apocalipsa 
20:5.  

Answer: Păcătoşii care vor fi în viaţă vor fi ucişi de chiar prezenţa Domnului 
Hristos la a doua Sa venire. Când la mormântul lui Isus a apărut un înger, toţi soldaţii romani aflaţi de pază 
au căzut ca morţi (Matei 28:2, 4). Când se va uni strălucirea îngerilor cu a lui Dumnezeu Tatăl şi a lui 
Dumnezeu Fiul, păcătoşii vor muri ca loviţi de fulger. Păcătoşii deja morţi la revenirea lui Isus vor rămâne în 

mormintele lor până la sfârşitul celor 1000 de ani. 

6.   Mulţi cred că cei pierduţi vor avea oportunitatea să se pocăiască în timpul 
celor 1000 de ani. Ce ne spune Biblia despre acest lucru? 
 
"Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului 
până la celălalt; nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi, ci vor fi un gunoi de 
pământ." Ieremia 25:33. "Mă uit, şi iată că nu este nici un om; şi toate păsările cerurilor 
au fugit!" Ieremia 4:25  

Answer:  

Este imposibil ca cineva să se mai pocăiască în timpul celor 1000 de ani de vreme ce în acest răstimp nu 
va mai fi nici o persoană vie pe pământ. Cei drepţi vor fi în cer. Toţi păcătoşii vor zăcea morţi pe pământ. 
Apocalipsa 22:11, 12 afirmă explicit că orice caz personal va fi închis înainte de întoarcerea lui Isus. Aceia 
care aşteaptă sosirea celor 1000 de ani ca să Îl accepte pe Isus, au de aşteptat deja prea mult.  

 



7.   Biblia spune că Satana va fi legat în Adânc 
pentru 1000 de ani. Ce este Adâncul? 
 
"Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger, care 
ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. El a 
pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este 
Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. L-
a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit 
intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, 
până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, 
trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme." 
Apocalipsa 20:1-3.  

Answer: Cuvântul utilizat în original pentru Adânc 
este "abussos", sau abis. Acelaşi cuvânt se foloseşte în versiunea greacă a Vechiului Testament în Geneza 
1:2 în legătură cu creaţiunea pământului. "Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era 
întuneric." Ce interesant! Cuvintele Adânc şi abis au aici acelaşi sens! Pământul era cufundat în întuneric, şi 
avea o formă complet dezorganizată înainte ca Dumnezeu să o organizeze. Ieremia descrie acest pământ 
din timpul celor 1000 de ani, folosind practic aceiaşi termeni utilizaţi în Geneza 1:2: "fără formă", "pustiu şi 
gol", "fără lumină", "nici un om","întuneric". Ieremia 4:23, 25, 28. Aşadar pământul lovit, întunecat, fără nici un 
om în viaţă va fi numit în timpul celor 1000 de ani Adânc, sau Abis, tot aşa cum era înainte de Creaţiune. Şi 
Isaia 24:22 vorbeşte de Satana şi îngerii săi în timpul celor 1000 de ani ca fiind "adunaţi în Adânc" şi 
"întemniţaţi". 

8.   Ce este lanţul care îl leagă pe Satana? De ce este legat? 
 
"Un înger, care ţinea ... un lanţ mare ... a pus mâna ... pe Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. ... l-a închis 
acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de 
ani." Apocalipsa 20: 1-3  

Answer: Lanţul este simbolic—un lanţ al circumstanţelor. Fiind un duh nu ar avea cum să fie legat cu un lanţ 
obişnuit. Satana este "legat" pentru că nu mai există oameni pe care să îi înşele. Cei răi sunt cu toţii morţi, iar 
cei drepţi sunt în cer. Domnul Îl limitează pe Satana pe acest pământ astfel încât să nu poată străbate 
universul sperând că va mai găsi să înşele pe cineva. Faptul că diavolul va fi forţat să stea pe pământ, singur 
împreună doar cu demonii lui timp de 1000 de ani în care nu va putea să înşele pe nimeni, va fi pentru el 
lanţul cel mai greu de suportat.  

RECAPITULAREA EVENIMENTELOR CE VOR AVEA LOC  
LA ÎNCEPUTUL CELOR 1000 DE ANI: 

1. Un cutremur de pământ devastator şi o grindină (Apocalipsa 16:18-21; Apocalipsa 6:14-17).  
2. A doua venire a lui Isus pentru Sfinţii Lui (Matei 24:30, 31).  
3. Credincioşii morţi sunt înviaţi (1 Tesaloniceni 4:16, 17).  
4. Credincioşii primesc nemurirea (1 Corinteni 15:51-55).  
5. Credincioşii primesc corpuri ca ale lui Isus (1 Ioan 3:2; Filipeni 3:21).  
6. Toţi credicioşii sunt ridicaţi în văzduh (1 Tesaloniceni 4:16, 17).  
7. Păcătoşii în viaţă sunt ucişi de suflarea buzelor Lui (Isaia 11:4).  
8. Păcătoşii aflaţi în mormintele lor rămân morţi până la sfârşitul perioadei de 1000 de ani (Apocalipsa 

20:5).  
9. Isus îi ia la cer pe credincioşi (Ioan 13:33, 36; 14:1-3).  
10. Satana este legat de pământ (Apocalipsa 20:1-3).  

9.   Apocalipsa 20:4 spune că va exista o judecată în cer în timpul celor 1000 de ani. Pentru ce? Cine 
va participa? 
 
"Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele, li s-a dat judecata... şi au împărăţit cu 
Hristos o mie de ani." Apocalipsa 20:4 "Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? ... Nu ştiţi că noi vom judeca pe 
îngeri?" 1 Corinteni 6:2, 3.  



Answer: Credincioşii de toate vârstele (şi probabil şi îngerii buni) vor participa la judecata din timpul celor 
1000 de ani. Cazurile tuturor celor pierduţi, inclusiv cel al diavolului şi cele ale îngerilor lui vor fi judecate. 
Această judecată va face ca să fie cunoscut fiecare detaliu referitor la cei pierduţi. În final, oricine va şti că au 
fost excluşi din cer numai aceia care nu au vrut să trăiască la fel ca şi Isus sau să fie cu El.  

RECAPITULEAZĂ EVENIMENTELE  
ŞI STAREA  

DIN TIMPUL CELOR 1000 DE ANI: 

1. Pământul într-o stare groaznică din pricina unei grindini uriaşe 
şi a unui cutremur devastator (Apocalipsa 16:18-21; 6:14-17).  

2. Pământul ca o groapă fără fund într-un întuneric total (Ieremia 
4:23, 28).  

3. Satana şi îngerii lui siliţi să stea legaţi de acest pământ 
(Apocalipsa 20:1-3).  

4. Cei drepţi din ceruri iau parte la judecată (Apocalipsa 20:4).  
5. Cei răi sunt toţi morţi (Ieremia 4:25; Isaia 11:4).  

 
În timpul celor o mie de ani, fiecare suflet care a trăit vreodată pe pământ 
se va afla într-unul din cele două locuri: (1) pe pământ, mort şi pierdut 
sau (2) în ceruri, luând parte la judecată. Domnul te invită să fii în ceruri. 
Primeşte-I invitaţia, te rog!  

10.   La sfârşitul celor 1000 de ani cetatea sfântă, noul Ierusalim, va coborî 
din cer pe pământ. Cine va mai coborî împreună cu ea? Unde se va instala? 
 
"Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă.... Şi am 
auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: "Iată cortul lui 
Dumnezeu cu oamenii! " Apocalipsa 21:2, 3. "Iată, vine ziua Domnului." "Picioarele 
Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre 
răsărit; muntele Măslinilor se va despica la mijloc ... Şi atunci va veni Domnul, 
Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii împreună cu El!" " Toată ţara va ajunge ca şesul 
Iordanului, de la Gheba până la Rimon, la miazăzi de Ierusalim;" Zaharia 14:1, 4, 

5, 10.  

Answer: Noul Ierusalim va fi aşezat pe locul în care astăzi se găseşte Muntele Măslinilor. Muntele se va 
desfăşura asemeni unui sul de hârtie transformându-se într-o câmpie pe care se va aşeza cetatea. 
Credincioşii din toate timpurile (Zaharia 14:5), îngerii din cer (Matei 25:31), împreună cu Dumnezeu Tatăl 
(Apocalipsa 21:2, 3) şi Dumnezeu Fiul (Matei 25:31) vor coborî pe pământ odată cu cetatea cea sfântă la cea 
de a treia revenire a lui Isus. A doua venire va fi pentru Sfinţii Săi; a treia venire va fi împreună cusfinţii Săi.  
 
Cele trei veniri ale lui Isus:  
 1. Prima venire, în 
Betleem într-o iesle.   
  
  
 2. A doua venire pe norii 

cerului la începutul celor 1000 de ani pentru a-Şi 

lua la cer poporul Său.  
 
 
 
 
 
 
 

 
În timpul celor 1000 de 
ani, toţi credincioşii lui 
Dumnezeu vor participa 
la judecata din ceruri.  



 
 
 
3. A treia venire, cu cetatea sfântă şi toţi credincioşii la sfârşitul celor 1000 de ani. 

11.   Ce se va întâmpla cu necredincioşii morţi atunci? Cum va fi Satana afectat de acest lucru? 
 
"Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani." " Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana 
va fi dezlegat; şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, ." Apocalipsa 20: 5, 7, 8.  

Answer: La sfârşitul celor 1000 de ani (când Isus va reveni pentru a treia oară) necredincioşii vor învia. 
Satana, scăpat din legăturile lui, va avea atunci un pământ plin de oameni (toate naţiunile pământului) pe 
care să îi poată înşela. 

12.   Ce va face Satana atunci? 
 
"Satana ... va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile ... pământului 
... ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei s-
au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea 
preaiubită. " Apocalipsa 20:7-9.  

Answer: Satana, fidel naturii sale, va începe imediat să îi mintă pe 
oamenii rămaşi pe pământ—necredincioşii din toate timpurile. El va 

pretinde probabil că cetatea este de drept a lui, iar regatul ceresc i-a fost abuziv luat, că Dumnezeu este 
însetat de putere şi nemilos, şi că Dumnezeu Se pregăteşte să îi şteargă de pe faţa pământului printr-un foc 
devastator din faţa căruia nu mai pot scapa. Tot el îi va convinge că, dacă se vor uni, Dumnezeu nu li Se va 
putea împotrivi. Cu întreaga lume împotriva cetăţii, victoria va părea o certitudine. Atunci naţiunile se vor uni 
şi armatele lor vor încerca să încercuiască în marş Noul Ierusalim. 

13.   Ce va zădărnici planul Satanei de a cotropi şi distruge 
cetatea? 
 
"Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Şi diavolul, care-i înşela, 
a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, ...adică moartea a doua." 
Apocalipsa 20:9, 10; 21:8. "cei răi ...vor fi ca cenuşa sub talpa 
picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc Eu, zice Domnul 
oştirilor." Maleahi 4:3.  

Answer: Un foc va cădea brusc din cer (nu din iad, aşa cum cred mulţi) 
peste cei necredincioşi şi cu toţii vor arde până la cenuşă, inclusiv diavolul şi îngerii săi (Matei 25:41). Acest 
foc care va distruge păcatul şi pe păcătoşi se numeşte moartea a doua. Nu există nici o înviere din moartea 
aceasta. Este totală. Observaţi că diavolul nu va întreţine focul, aşa cum în general se crede. El va fi în foc, 
iar focul îl va elimina pentru totdeauna. 

14.   Ce eveniment extraordinar, glorios va avea loc când focul se va stinge după ce toţi păcătoşii vor 
arde complet? 
 
"Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou;" Isaia 65:17. "Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi 
şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea." 2 Petru 3:13 "Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: 
"Iată, Eu fac toate lucrurile noi." Apocalipsa 21:5 "Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei 
vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor." Apocalipsa 21:3  

 

 



Answer:  

 
Dumnezeu va crea un cer nou şi un pământ nou, şi noul Ierusalim va 
fi capitala noului pământ. Păcatul şi urâţenia lui vor dispărea pentru 
totdeauna. Copiii lui Dumnezeu vor primi pentru veşnicie împărăţia 
care le-a fost promisă. "O bucurie veşnică le va încununa capul, 
veselia şi bucuria îi vor apuca, iat durerea şi gemetele vor fugi." Isaia 
35:10. Prea fabuloasă pentru a putea fi descrisă! Prea glorioasă 
pentru a fi pierdută! Prea aproape de noi pentru a fi nesiguri! 
Dumnezeu ţi-a pregătit un loc special. (Ioan 14:1-3). Pregăteşte-te să 
locuieşti în el. Isus aşteaptă să Îl primeşti.  

 

RECAPITULAZA EVENIMENTLE CE VOR AVEA LOC LA FINALUL CELOR 1000 DE ANI:  
1. A treia venire a lui Isus cu sfinţii Lui (Zaharia 14:5). 
2. Cetatea sfântă se aşează pe Muntele Măslinilor, care devine o câmpie imensă (Zaharia 14:4, 10). 
3. Tatăl, îngerii şi toţi credincioşii vor reveni împreună cu Isus (Apocalipsa 21:1-3; Matei 25:31; 
Zaharia 14:5). 
4. Păcătoşii sunt înviaţi; Satana este dezlegat (Apocalipsa 20:5, 7). 
5. Satana înşeală întreaga lume (Apocalipsa 20:8). 
6. Păcătoşii înconjoară cetatea (Apocalipsa 20:9). 
7. Păcătoşii sunt distruşi de foc (Apocalipsa 20:9). 
8. Sunt create un cer nou şi un pământ nou (Isaia 65:17; 2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1). 
9. Poporul lui Dumnezeu se va bucura de veşnicie împreună cu Hristos pe noul pământ (Apocalipsa 
21:2-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Când focul se va stinge, 
Dumnezeu va crea un 
pământ nou fantastic, 
având drept capitală 
cetatea sfântă, pe care îl va 
dărui poporului Său. Te rog 
ia acum decizia să fii acolo!  



 

CEI 1000 DE ANI AI APOCALIPSEI 20  

EVENIMENTELE DIN TIMPUL CELOR 1000 DE ANI  
1. Pământul devastat, părăsit şi întunecat. 
2. Toţi păcătoşii sunt morţi pe pământ. 
3. Satana este legat de acest pământ. 
4. Credincioşii iau parte la judecata din cer. 

 

PRIMA ÎNVIERE 
_________________________ 

LA ÎNCEPUTUL CELOR 1000 DE ANI   

A DOUA ÎNVIERE 
_________________________ 

LA FINALUL CELOR 1000 DE ANI  
1. Cutremur şi furtuni cu grindină 
devastatoare.   1. A treia venire a lui Isus împreună cu sfinţii.  

2. A doua venire a lui Isus pentru sfinţi.   
2. Cetatea sfântă coboară pe Muntele 
Măslinilor care devine o imensă câmpie.  

3. Credincioşii morţi sunt rechemaţi la viaţă.   
3. Tatăl, îngerii şi credincioşii vin împreună cu 
Isus.  

4. Credincioşii primesc nemurirea.   
4. Păcătoşii sunt înviaţi iar Satana este 
dezlegat.  

5. Credincioşii primesc trupuri ca ale lui Isus.   
5. Satana înşeală toate neamurile. Ele 
încercuiesc cetatea sfântă.  

6. Toţi credincioşii sunt luaţi în văzduh.   6. Păcătoşii sunt distruşi de foc.  
7. Necredincioşii în viaţă sunt ucişi de 
prezenţa lui Dumnezeu.   7. Sunt create un cer nou şi un pământ nou.  

8. Cei răi deja în mormintele lor rămân morţi.   
8. Poporul lui Dumnezeu se bucură de 
veşnicie împreună cu Isus.  

9. Isus îi ia la cer pe toţi credincioşii.    10 Satana este legat.     

15.   Putem şti cât de curând va reveni Isus pentru sfinţii 
Săi? 
 
"Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că 
Fiul omului este aproape, este chiar la uşi." Matei 24:33. 
"Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în 
sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se 
apropie." Luca 21:28. "Căci Domnul va împlini pe deplin şi 
repede pe pământ cuvântul Lui." Romani 9:28 "Când vor zice: 
'Pace şi linişte!' atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste 
ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip 
de scăpare." 1 Tesaloniceni 5:3.  

Answer: Isus a spus că semnele venirii Lui se împlinesc cu 
repeziciune, asa cum se întâmplă chiar astăzi, de aceea trebuie să ne bucurăm şi să ştim că venirea Lui este 
aproape—chiar la uşi. Şi apostolul Pavel spune că putem şti că sfârşitul este aproape atunci când în lume va 
fi o mare mişcare pentru pace. În cele din urmă Biblia spune că Dumnezeu va scurta evenimentele (Romani 
9:28). Aşadar fără îndoială, acum trăim un timp prelungit. Domnul va reveni dintr-o dată şi pe neaşteptate—la 
o oră de nimeni ştiută, cunoscută doar de Dumnezeu (Matei 24:36; Fapte 1:7). Singura noastră siguranţă 
este să fim pregătiţi. 

16.   Sunt hotărât să ajung să locuiesc în acea locuinţă fantastică special pregătită de Isus pentru 
mine în ceruri. 

Answer:  

Thought Questions 
1.   Cât timp se va scurge de la data coborârii oraşului sfânt până la distrugerea celor răi prin foc din 
cer? (Apocalipsa 20:3 )  



Biblia spune că va fi pentru "puţină vreme" (Apocalipsa 20:3). Suficient timp însă pentru ca Satan să-i 
convingă pe oameni să-i urmeze planul şi să-şi pregătească armele de război. Durata exactă nu ne este 
dezvăluită în Scriptură.  

2.   Ce fel de corpuri vor avea oamenii în noua împărăţie a lui Dumnezeu? (Filipeni 3:21 )  

Biblia declară că cei răscumpăraţi vor avea corpuri asemănătoare cu al Domnului Isus (Filipeni 3:21). Domnul 
Isus a avut un corp real din carne şi oase după învierea Sa (Luca 24:36-43). Cei mântuiţi nu vor fi asemenea 
duhurilor, ci ei vor fi oameni reali aşa cum au fost Adam şi Eva.  

3.   Ne spune Biblia cum vor reacţiona cei pierduţi la revenirea lui Isus? (Apocalipsa 6:17 )  

Da. Biblia ne spune că se vor ruga munţilor şi stâncilor: "Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce 
stă pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în 
picioare?" Apocalipsa 6:16, 17. (vezi şi versetele 14 şi 15). Cei drepţi însă vor spune: "Iată, acesta este 
Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul, în care ne încredeam, 
acum să ne înveselim, şi să ne bucurăm de mântuirea Lui!" Isaia 25:9.  

4.   Când cetatea sfântă va coborî, vor putea cei răi să îi vada pe cei credincioşi aflaţi în interiorul 
cetăţii? (Apocalipsa 21:18 )  

Foarte probabil că vor putea. Biblia spune că cetatea va fi străvezie precum cristalul, curată ca sticla 
(Apocalipsa 21:11, 18). Cei credincioşi îi vor putea vedea pe cei răi (Luca 13:28). Asta ar putea să însemne 
că ar putea fi posibil ca în această ocazie să aibă loc, chiar la zidurile cetăţii, unele întâlniri foarte dureroase 
între cei mântuiţi aflaţi în interiorul cetăţii şi cei pierduţi rămaşi în afara cetăţii. Durerea şi suferinţa provocate 
sunt imposibil de explicat prin cuvinte.  

5.   Biblia spune că Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii copiilor Săi, şi nu vor mai exista 
moarte, tristeţe sau durere. Când se vor întâmpla toate acestea? (Apocalipsa 21:4 )  

Din Apocalipsa 21:1-4 şi Isaia 65:17, rezultă că toate acestea se vor întâmpla după ce păcatul şi păcătoşii vor 
fi distruşi. În timpul judecăţii finale şi a distrugerii prin foc, copiii lui Dumnezeu vor avea multe motive de 
întristare. Pe măsură ce vor descoperi că rude şi prieteni se află printre cei pierduţi şi vor fi distruşi de foc, 
durerea le va aduce fără îndoială lacrimi şi suferinţă copiilor lui Dumnezeu. Dar când focul se va stinge, 
Domnul va şterge toate lacrimile. Atunci va crea pentru poporul Său un pământ nou şi un cer nou, care le vor 
aduce nespusă bucurie şi împlinire. Iar durerea, tristeţea, lacrimile şi suferinţa se vor uita pentru totdeauna.  

6.   Cum îi va afecta pe Dumnezeu Tatăl şi pe Fiul Său distrugerea îngerilor şi a oamenilor răi? (Isaia 
28:21 )  

Fără îndoială că se vor simţi uşuraţi şi foarte bucuroşi că urâtul cancer al păcatului este alungat pentru 
totdeauna şi Universul este în siguranţă. Sigur însă vor simţi de asemenea o adâncă şi sfâşietoare suferinţă 
datorită faptului că atât de mulţi dintre cei pe care i-au iubit -- şi pentru care Isus S-a jertfit -- au ales să 
rămână în păcat şi au refuzat mântuirea. Satan însuşi le-a fost cândva un prieten drag, şi mulţi din cei ce vor 
pieri în foc vor fi dintre dragii lor copii. Va fi precum agonia provocată de priveliştea execuţiei unuia dintre 
proprii tăi copii. Păcatul a fost o povară zdrobitoare pe umerii Tatălui şi ai Fiului, încă de la apariţia sa. Dorinţa 
Tatălui şi a Fiului a fost ca să îndrume omenirea blând şi iubitor către mântuire. Sentimentele Lor sunt 
exprimate în Osea 11:8 "Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? ... Mi se zbate inima în Mine, şi 
tot înăuntrul Mi se mişcă de milă! ."* 
 
*The New American Standard Bible, (C) 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977 
by the Lockman Foundation. Used by permission.  

 



7.   Ce fel de trup are Domnul Isus? (Luca 24:39 )  

Are un trup din carne şi oase. După înviere, Isus a apărut în faţa ucenicilor (Luca 24:36-43) şi le-a demonstrat 
că nu era un duh afirmând că este din carne şi oase, invitând-i să Îi atingă trupul şi a mâncat cu ei peşte şi 
miere.  
 
Înălţarea Domnului Isus  
Apoi, a mers cu ei în Betania şi a discutat cu ei, apoi S-a înălţat la cer (Luca 24:49-51). Îngerul care li s-a 
arătat ucenicilor pe când Isus Se înălţa le-a explicat că "Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, 
va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer." Fapte 1:11.  
 
Acelaşi Isus va reveni  
Îngerul a subliniat că acest acelaşi Isus (din carne şi oase) va reveni Va fi real şi nu un duh, iar cei înviaţi şi 
preschimbaţi vor avea trupuri ca al Său (Filipeni 3:21; 1 Ioan 3:2). Trupurile cereşti ale sfinţilor vor fi 
nesupuse putrezirii şi nemuritoare (1 Corinteni 15:51-55).  

Quiz Questions 
 
1.   Marchează evenimentele ce vor avea loc la începutul celor 1000 de ani conform cu Apocalipsa 
capitolul 20: (10) 
___   A doua venire a lui Isus.  
___   Un cutremur şi o grindină.  
___   Credincioşii morţi vor învia.  
___   Satan va fi legat.  
___   Cei răi în viaţă sunt ucişi.  
___   Credincioşii vor primi nemurirea.  
___   Cetatea sfântă va coborî.  
___   Credincioşii sunt luaţi la cer.  
___   Cei răi din morminte rămân morţi acolo.  
 
2.   Orice persoană în viaţă Îl va vedea pe Isus la a doua Sa venire. (1) 
___   Adevărat.  
___   Fals.  
 
3.   Credincioşii vor avea în ceruri trupuri ca de duhuri. 
___   Adevărat.  
___   Fals.  
 
4.   Care din următoarele sunt adevărate cu privire la perioada celor 1000 de ani? (2) 
___   Mulţi păcătoşi se vor converti.  
___   Satan şi îngerii săi vor fi siliţi să rămână pe pământ.  
___   Satan va fi legat deoarece îi va lipsi televizorul.  
___   Pământul va fi luminos şi însorit în timpul celor 1000 de ani.  
___   Satan îi va învia pe cei răi ca să-i ţină companie.  
___   Credincioşii vor fi in ceruri, participând la judecată.  
 
5.   Care din următoarele sunt adevărate cu privire la evenimentele ce vor avea loc la finalul celor 1000 
de ani? (4) 
___   Hristos va reveni pentru a cincea oară.  
___   Cetatea sfântă va ateriza în zona Washington, D.C.  
___   Îngerii şi Dumnezeu Tatăl vor veni împreună cu Domnul Isus.  
___   Cei răi vor învia.  
___   Isus va veni împreună cu sfinţii Săi.  
___   Dumnezeu va decide în cele din urmă să nu-i mai învie pe cei răi.  
___   Cei răi vor fi nimiciţi de îngerii demonizaţi furioşi.  
___   Dumnezeu va crea un pământ nou şi un cer nou.  
___   Dumnezeu îl va izgoni pe Satan în afara spaţiului posibil de străbătut din Univers.  
 
 



6.   Lanţul cu care este legat Satana va: (3) 
___   fi simbolic -- un lanţ al împrejurărilor.  
___   îl va forţa să rămână pe pământ.  
___   fi făcut dintr-un metal nou, foarte tare.  
___   fi rupt de Diavol în mai puţin de 24 de ore.  
___   îl va împiedica să îi mai ispitească pe copiii lui Dumnezeu, care vor fi în siguranţă în ceruri.  
 
7.   Care din următoarele afirmaţii sunt corecte cu privire la adâncul fără fund? (2) 
___   Este o gaură adâncă în interiorul pământului.  
___   Înseamnă abis.  
___   Se referă la pământ -- întunecat fără formă şi gol.  
___   Este o altă denumire pentru iad.  
 
8.   Care din următoarele sunt adevărate cu privire la prima, a doua şi a treia venire a lui Isus? (3) 
___   Prima venire a fost în Betleem ca un prunc.  
___   Prima venire a fost pe vremea lui Noe.  
___   A doua venire a fost pe vremea lui Martin Luther.  
___   A doua venire va avea loc la începutul celor 1000 de ani.  
___   A treia venire va avea loc la sfârşitul celor 1000 de ani.  
___   A treia venire va avea loc după crearea noului pământ.  
 
9.   Moartea pe care cei răi o vor suferi într-un iaz de foc este a doua moarte. (1) 
___   Adevărat.  
___   Fals.  

 

  



Planul-gratuit-de-sănătate-alcătuit-de-Dumnezeu  
 

   Serviciile medicale de calitate sunt nespus de valoroase – dar nu ar fi 
grozav dacă nu ar mai fi nevoie de loc de medici? Ştiţi că există o 
metodă verificată care ar putea să-i lase pe mulţi medici fără slujbă? Ai 
grijă de corpul tău! Oamenii de ştiinţă au tras deja semnalul de alarmă 
cu privire la colesterol, tutun, stres, obezitate şi alcool, aşa că de ce să 
îţi forţezi norocul? Spitalele şi institutele de psihiatrie sunt înţesate cu 
oameni care au ignorat semnalele de alarmă – chiar vrei să ajungi la 
unul dintre ele? Lui Dumnezeu Îi pasă cum îţi tratezi corpul, şi îţi oferă 
gratuit un plan de sănătate, şi un manual de întrebuinţare… Biblia! 
Pentru ca să descoperi adevăruri uimitoare ce pot să-ţi prelungească 
viaţa şi să o menţină sănătoasă, parcurge acest ghid de studiu, dar ai 
grijă să citeşti tot înainte ca să tragi concluzii!  

1.   Sunt principiile de sănătate o parte din adevărata religie a Bibliei? 
 
" Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot 
aşa cum sporeşte sufletul tău." 3 Ioan 2.  

Answer: Da. De fapt, Biblia situeaza sănătatea în fruntea listei ca importanţă. Mintea, natura 
spirituală şi corpul omului se leagă unele de altele şi depind unele de altele. Ce afectează pe 
una dintre ele le afectează şi pe celelalte. Dacă ne folosim greşit corpurile, mintea sau natura 
spirituală nu vor putea deveni ceea ce spune Dumnezeu că ar trebui să fie ele. 

2.   De ce i-a dat Dumnezeu reguli de sănătate poporului Său? 
 
"Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi ... ca să fim totdeauna fericiţi, şi să ne ţină în viaţă, 
cum face astăzi." Deutoronomul 6:24. "Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta 
pâinea şi apele, şi voi depărta boala din mijlocul tău" Exodul 23:25.  

Answer: Dumnezeu a dat reguli de sănătate pentru că El ştie ce este cel mai bine pentru corpul uman. 
Producătorii de automobile plasează un "manual de operare" în torpedo-ul fiecărei maşini noi pentru că ei ştiu 
ce este cel mai bine pentru produsul lor. Dumnezeu, care ne-a făcut corpurile, are de asemenea un "manual 
de operare". Se numeşte Sfânta Scriptură. Ignorarea "manualul de operare" dat de Dumnezeu determină 
apariţia bolilor, a unei gândiri stricate, vieţi distruse, întocmai aşa cum abuzarea unei maşini (împotriva 
sfaturilor producătorului) duce la serioase probleme cu maşina respectivă. Păstrarea regulilor lui Dumnezeu 
cu privire la sănătate are ca şi rezultat "păstrarea sănătăţii" (Psalmi 67:2) şi o 
viaţă mai abundentă (Ioan 10:10). Aceste minunate legi sanitare sunt precum 
un perete sau un gard protector în faţa bolilor lui Satana. Dumnezeu ne 
dezvăluie aceste reguli pentru a putea evita capcanele Satanei. 

3.   Au regulile date de Dumnezeu cu privire la sănătate vreo legătură cu 
ceea ce mâncăm şi bem? 
 
"Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru 
slava lui Dumnezeu." 1 Corinteni 10:31.  

Answer: Da, un creştin va mânca şi va bea diferit—totul spre slava lui 



Dumnezeu—folosind "numai ceea ce este bun". Dacă Dumnezeu spune că un lucru nu este potrivit pentru a 
fi mâncat, înseamnă că are un motiv temeinic. El nu este un dictator aspru, ci un Părinte iubitor. Toate 
sfaturile Lui sunt întotdeauna spre binele nostru. Biblia ne promite: "şi nu lipseşte de nici un bine pe cei duc o 
viaţă fără prihană". Psalmi 84:11. Aşadar, dacă Dumnezeu ne îndepărtează de un lucru, este numai pentru 
că acesta nu este bun.  
 
Notaţi: Nici un om nu va mânca ceea ce va vrea ea în ceruri. Să mănânci chiar hrana îngerilor nu înseamnă 
că o persoană are dreptul de a intra in cer. Doar acceptarea Domnului Isus Hristos ca şi Domn şi Mântuitor 
poate da acest drept. Cu toate acestea, ignorarea regulilor date de Dumnezeu poate face ca o persoană să 
se piardă pentru că judecata îi poate fi alterată astfel ajungând să păcătuiască. 

4.   Ce le-a dat Dumnezeu oamenilor să mănânce atunci când i-a creat şi le-a 
asigurat o alimentaţie perfectă? 
 
Şi Dumnezeu a zis: "Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă ... şi orice pom, 
care are în el rod cu sămânţă." "Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din 
grădină" Geneza 1:29; 2:16.  

Answer: Alimentaţia pe care Dumnezeu le-a dat-o oamenilor la început era alcătuită 
din fructe, seminţe şi nuci. Legumele au fost adugate puţin mai târziu (Geneza 3:18).  

5.   Ce elemente sunt expres menţionate de Dumnezeu ca fiind necurate şi 
interzise? 

Answer: În Leviticul 11 si Deuteronomul 14, Dumnezeu numeste cu claritate următoarele grupe ca fiind 
necurate. Citeşte ambele capitole în întregime.  

 
 
A. Toate animalele care au copita despicată şi nu rumegă (Deuteronomul 14:6).  

 

 
 
 
B. Toţi peştii şi animalele de apă care nu au aripioare şi solzi. Aproape toţii peştii sunt 
curaţi. (Deuteronomul 14:9).  

 

 

 

 
Porcul este 
necurat.  

 
Scoicile şi 
fructele de 
mare sunt 
necurate.  



 
 
 
C. Toate păsările de pradă, cele care mănâncă mortăciuni şi cele care mănâncă 
peşte. (Leviticul 11:13-20).  

 

 
 
D. Majoritatea "târâtoarelor" (sau a nevertebratelor) sunt de asemenea necurate 
(Leviticul 11:21-47).  
 
 
Notă: Aceste capitole arată clar că majoritatea animalelor, păsărilor şi animalelor acvatice 
pe care oamenii în general le consumă sunt curate. Există totuşi câteva excepţii notabile. 
În conformitate cu regulile lăsate de Dumnezeu, următoarele animale sunt necurate şi nu 
ar trebui mâncate: porci, veveriţe, iepuri, ţipari, crabi, scoici, homari, raci, stridii, broaşte şi 
multe altele. 

6.   Dar îmi place porcul. Mă va nimici Dumnezeu dacă voi mânca porc? 
 
"Căci iată, Domnul vine într-un foc, şi carele Lui sunt ca un vârtej; Îşi preface mânia într-un 
jăratic, şi ameninţările în flăcări de foc. Căci cu foc Îşi aduce Domnul la îndeplinire 
judecăţile, şi cu sabia Lui pedepseşte pe oricine; şi cei ucişi de Domnul vor fi mulţi la 
număr. Cei ce se sfinţesc şi se curăţesc ... în mijlocul celor ce mănâncă şi carne de porc, 
şi şoareci şi alte lucruri urâcioase, toţi aceia vor pieri, - zice Domnul." Isaia 66:15-17.  

Answer: Acest lucru poate fi şocant, dar este adevărat şi trebuie spus. Biblia afirmă că toţi cei ce mănâncă 
carne de porc, de şoarece, sau orice alte lucruri necurate care sunt interzise, vor fi distruşi cu foc la venirea 
Domnului. Când Dumnezeu spune să nu atingem şi să nu mâncăm un lucru, trebuie să ne supunem. La urma 
urmei, doar o înghiţitură din fructul interzis lui Adam si Evei, un cuplu fără păcat, a adus păcat şi moarte pe 
pământul acesta. Ar putea cineva să spună că nu contează, când Dumnezeu arată atât de clar că de fapt 
contează? Dumnezeu spune că oamenii vor fi distruşi pentru că "aleg ceea ce Mie nu Îmi place". Isaia 66:4 

7.   Dar această lege a animalelor curate şi necurate nu îşi are originea la 
Sinai? Nu le-a fost dată exclusiv iudeilor, şi nu şi-a încetat valabilitatea la 
cruce? 
 
"Domnul a zis lui Noe: "... Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele 
curate, ... o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, " Geneza 7: 1, 2.  

Answer: Nu! Biblia aduce numeroase dovezi că au existat animale curate şi 
necurate încă de la Creaţiune. Noe a trăit cu mult înainte ca să existe iudei, dar 
el cunoştea despre animalele curate şi necurate, pentru că a luat în corabie câte 
"şapte" perechi de animale curate şi doar câte "două" din animalele necurate. 
Apocalipsa 18:2 se referă la nişte păsări necurate chiar înainte de a doua venire a lui Hristos. Moartea lui 
Hristos nu a schimbat în nici un fel aceste legi ale sănătăţii, de vreme ce Biblia spune că toţi cei ce le vor 
încălca vor fi nimciţi la revenirea lui Isus (Isaia 66:15-17). Stomacul şi sistemul digestiv al evreilor nu este cu 
nimic diferit faţă de cel al Neamurilor. Aceste legi ale sănătăţii sunt valabile pentru toate timpurile pentu toţi 
oamenii. 

 
 

 
Păsările de 
pradă sunt 
necurate.  

 
Cele care 
trăiesc 
mereu sau 
parţial în 
apă şi nu au 
nici 
aripioare 
nici solzi 
sunt 
necurate.  



8.   Interzice Biblia consumul de băuturi alcoolice? 
 
"Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu 
este înţelept." Proverbe 20:1. "Nu te uita la vin când curge roşu şi face mărgăritare în 
pahar; el alunecă uşor, dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilisc." 
Proverbele 23:31, 32. "nici curvarii, ... nici beţivii, ... nu vor moşteni Împărăţia lui 
Dumnezeu." 1 Corinteni 6:9, 10.  

Answer: Da, Biblia interzice clar consumul de băuturi alcoolice. 

9.   Condamnă Biblia consumul de tutun? 

Answer: Da, Biblia dă şase motive pentru care consumul de tutun nu este pe placul lui Dumnezeu:  
 
A. Consumul de tutun şubrezeşte sănătatea şi pângăreşte corpul. "Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui 
Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe 
acela îl va nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt: şi aşa sunteţi voi." 1 Corinteni 3:16, 17.  

B. Nicotina este o substanţă care induce dependenţă, astfel 
înrobindu-i pe oameni. Romani 6:16 spune ca noi devenim robii 
oricui (sau ai oricărui lucru) ne supunem. Consumatorii de tutun sunt 
robi ai nicotinei. "Pleacă, Satano", i-a răspuns Isus, "Căci este scris: 
'Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.'" 
Matei 4:10.  
 
C. Obiceiul consumului de tutun este necurat. "Ieşiţi din mijlocul 
lor, şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este 
necurat, şi vă voi primi." 2 Corinteni 6:17. Este de-a dreptul ridicol să 
ni-L imaginăm pe Domnul Hristos consumând tutun în orice formă, 
nu-i aşa?  
 
D. Consumul de tutun reprezintă o risipă de bani. "De ce cântăriţi argint pentru un lucru 
care nu hrăneşte?" Isaia 55:2. Noi suntem ispravnicii cărora Dumnezeu le-a încredinţat 
banii şi "ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul 
încredinţat lui." 1 Corinteni 4:2.  
 
E. Consumul de tutun nu a adus pe nimeni mai aproape de Hristos. "Să vă feriţi de poftele firii 
pământeşti care se războiesc cu sufletul." 1 Petru 2:11. Consumul de tutun este o poftă trupească.  
 
F. Consumul de tutun scurtează viaţa. Descoperiri ştiinţifice recente confirmă faptul că tutunul consumat 
adesea scurtează viaţa, uneori cu până la o treime. Acest lucru înseamnă încălcarea poruncii lui Dumnezeu 
"să nu ucizi" (Exodul 20:13). Chiar dacă este o ucidere lentă, tot o ucidere este. Una dintre cele mai eficiente 
modalităţi de a-ţi amâna înmormântarea este să renunţi la fumat.  

10.   Care sunt unele din legile simple şi totodată foarte importante ale sănătăţii care se găsesc în 
Biblie? 

Answer: Iată 11 din regulile de sănătate oferite de Biblie: 

 
Consumul de tutun sub 
orice formă nu este pe 
placul lui Dumnezeu.  



 
 
A. Mănâncă la intervale regulate şi nu folosi grăsime animală sau 
sânge. "mănâncă la vremea potrivită." Eclesiastul 10:17. "Aceasta 
este o lege veşnică ... cu nici un chip să nu mâncaţi nici grăsime, nici 
sânge." Leviticul 3:17. 
 
Notă: Cercetările ştiinţifice recente au confirmat adevărul că 
majoritatea infarcturilor se datorează unui nivel ridicat de colesterol în 
sânge--şi că folosirea "grăsimilor" este în mare parte răspunzătoare 
de acest nivel ridicat. Nu-i aşa că s-ar părea că Domnul ştie ce 
spune?  

 

B. Nu mâncaţi prea mult. "Pune-ţi un cuţit în gât, dacă eşti prea lacom." 
Proverbele 23:2. În Luca 21:34, Domnul Hristos ne sfătuieşte să ne ferim 
de "îmbuibare" (prea multă mâncare) în ultimile zile. Mâncatul în exces 
poartă răspunderea pentru multe boli degenerative.  
 
C. Nu nutriţi invidie şi nu ţineţi pică. Aceste rele perturbă procesele 
corpului. Biblia declară că invidia (pizma) aduce "putrezirea oaselor." 
Proverbele 14:30. Domnul Hristos ne porunceşte chiar să ne clarificăm 
orice animozitate care ar exista între noi şi alţii (Matei 5:23, 24). 

D. Păstraţi un spirit vesel şi fericit. "O 
inimă veselă este un bun leac." Proverbele 
17:22. "Aşa cum gândeşte un om în inima lui, 
aşa este." Proverbele 23:7 (trad. King 
James). Multe din bolile de care suferă oamenii sunt urmarea unor deprimări 
sufleteşti. O inimă veselă şi fericită împătăşeşte sănătate şi prelungeşte viaţa.  

E. Puneţi-vă toată încrederea în Domnul. "Frica de Domnul 
duce la viaţă şi cel ce o are, petrece noaptea sătul." 
Proverbele 19:23. Încrederea în Domnul ne dă sănătate şi 
viaţă. "Fiule, ia aminte la cuvintele mele, ... căci ele sunt viaţă 

pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru trupul lor." Proverbele 4:20-22. Aşa că 
sănătatea vine din ascultarea de poruncile lui Dumnezeu şi dintr-o deplină încredere în El.  
 
F. Echilibraţi munca şi exerciţiul cu odihna şi somnul. "Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci 
lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să 
nu faci nici o lucrare în ea." Exodul 20:9, 10. "Dulce este somnul lucrătorului." Eclesiastul 
5:12. "În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea." Geneza 3:19. "Degeaba vă sculaţi de 
dimineaţă şi vă culcaţi târziu." Psalmi 127:2. "Căci, drept vorbind, ce folos are omul din 
toată munca lui şi din toate străduinţele inimii lui cu care se trudeşte sub soare? ... nici măcar noaptea n+are 

odihnă inima lui. Şi aceasta este o deşertăciune." Eclesiastul 2:22, 23.  

G. Păstraţi-vă corpul curat. "Curăţiţi-vă!" Isaia 52:11. H. Fiţi cumpătaţi în toate lucrurile. "Cei ce se 
luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări." 1 Corinteni 9:25. "Cumpătarea voastră să fie 
cunoscută de toţi oamenii." Filipeni 4:5 (trad.King James). Un creştin va evita total toate lucrurile dăunătoare 
şi va fi cumpătat în folosirea lucrurilor care sunt bune. Obiceiuri care îi fac rău sănătăţii calcă porunca "Să nu 
ucizi." Ele ucid treptat. Ele reprezintă sinucidere pe termen lung. 
 
I. Evitaţi orice stimulent dăunător. Aici avem practic o surpriză pentru unii. Ştiinţa medicală a confirmat 
adevărul  

că ceaiul, cafeaua şi băuturile răcoritoare care conţin cafeină şi alţi ingredienţi dăunători îi fac rău într-
adevăr corpului omenesc. Nici unul din acestea nu au vreo valoare nutritivă, cu excepţia cantităţii de zahăr 
sau de frişcă adăugată, iar majoritatea dintre noi folosim deja mult prea mult zahăr. Stimulentele îi dau 

 
Să mănânci la ore regulate 
este foarte important.  

 
Domnul Hristos Îşi 
avertizează urmaşii să 
nu mănânce prea mult.  

 
O inimă veselă şi 
fericită aduce 
sănătate.  

 
Mult somn 
este esenţial 
pentru o 
sănătate 
bună.  

 

 



corpului un avânt artificial, periculos şi sunt asemenea unei roabe care încearcă să care o tone de kilograme. 
Popularitatea acestor băuturi se datorează nu gustului sau reclamelor, ci dozei de cafeină pe care o conţin. 
Mulţi americani se îmbolnăvesc din pricina faptului că nu se pot lăsa de cafea, ceai sau băuturi nealcoolice cu 
cafeină. Dar adevărata tragedie este că oameni care îşi caută pacea sufletească şi tăria folosesc ceai şi 
cafea ca nişte înlocuitori ieftini pentru rugăciune şi studiu biblic. Lucrul acesta îl încântă pe cel rău şi face ca 
viaţa oamenilor să devină o epavă.  
 
J. Faceţi din timpul mesei un timp fericit. "Dar şi faptul că un om mănâncă şi bea şi duce un trai bun în 
mijlocul întregei lui munci, este un dar de la Dumnezeu." Eclesiastul 3:13. Scenele tensionate din timpul 
mesei împiedică digestia. Evitaţi-le.  

K. Ajutaţi-i pe cei care au nevoie. "Desleagă lanţurile răutăţii, ... rupe orice fel de jug; 
... împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă 
vezi pe un om gol, acoperă-l, atunci ... vindecarea ta va încolţi repede." Isaia 58:6-8. 
Este prea simplu ca să poată fi înţeles greşit: când îi ajutăm pe 
cei sărmani şi săraci, ne îmbunătăţim propria sănătate. 

11.   Ce atenţionare solemnă le este dată celor care ignoră 
regulile date de Dumnezeu? 
 
"Nu vă înşelaţi: 'Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.' Ce 
seamănă omul, aceea va şi secera." Galateni 6:7.  

Answer: Răspunsul este prea simplu ca să fie trecut cu 
vederea. Aceia care încalcă regulile date de Dumnezeu cu privire la grija cu care 
trebuie tratată maşinăria umană şi îşi consumă viaţa până la epuizare, tot aşa cum 
unii abuzează de automobilele lor, vor avea serioase probleme de funcţionare. Iar 
aceia care continuă să încalce legea lui Dumnezeu cu privire la sănătate vor fi în cele din urmă distruşi de 
Dumnezeu (1 Corinteni 3:16, 17). Legile de sănătate ale lui Dumnezeu nu sunt arbitrare. Sunt legi naturale, 
legi care stau la baza existenţei universului, aşa cum este şi legea gravitaţiei. Ignorarea acestor legi atrage 
rezultate dezastruase. Biblia spune: "aşa nu nimereşte blestemul neîntemeiat." Proverbele 26:2. Necazurile 
apar atunci când se ignoră aceste legi ale sănătăţii. Dumnezeu, în mila Sa, ne descoperă aceste legi astfel 

încât să putem evita tragediile care rezultă în urma încălcării lor. 

12.   Ce adevăr înfricoşător, şocant cu privire la sănătate îi implică pe copii şi 
nepoţii noştrii? 
 
"Să nu-l mănânci, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, făcând ce este plăcut 
înaintea Domnului." Deuteronomul 12:25. "căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un 
Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la 

al patrulea neam al celor ce Mă urăsc," Exodul 20:5.  

Answer:  

Dumnezeu afirmă cât se poate de clar: copiii şi nepoţii (până la a patra 
generaţie) plătesc pentru greşelile părinţilor care ignoră legile date de 
Dumnezeu cu privire la sănătate. Copiii şi nepoţii moştenesc corpuri slăbite 
şi bolnăvicioase atunci când taţii şi mamele sfidează în viaţa lor legile lui 
Dumnezeu. Asta este ceea ce îţi doreşti pentru copiii şi nepoţii tăi? 

13.   Ce adevăr înfricoşător şi serios dezvăluie Cuvântul lui 
Dumnezeu? 
 
"Nimic întinat nu va intra în ea." Apocalipsa 21:27. "Dar acelora a căror 
inimă simte plăcere faţă de idolii şi urâciunile lor, le voi întoarce faptele 
asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu." Ezechiel 11:21.  

 
Dacă îi veţi 
ajuta pe cei în 
nevoi, veţi fi 
mai sănătoşi.  

 
Cineva poate să sufere 
din cauza obiceiurilor 
nesănătoase ale 
părinţilor sau bunicilor.  



Answer: Nici un lucru necurat sau care întinează nu va fi admis în împărăţia lui Dumnezeu. Toate obiceiurile 
murdare pângăresc o persoană. Consumul unor alimente necurate spurcă o persoană (Daniel 1:8). Este 
dureros, dar adevărat. Alegerea "propriilor căi" care nu Îi fac plăcere lui Dumnezeu îi va costa pe oameni 
pierderea mântuirii veşnice (Isaia 66:3, 4, 15-17). 

14.   Ce ar trebui orice creştin sincer să se străduiască să facă numaidecât? 
 
"să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului." 2 Corinteni 7:1. "Oricine are 
nădejdea aceasta în El, se curăţă, după cum El [Hristos] este curat." 1 Ioan 3:3. "Dacă 
Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele." Ioan 14:15.  

Answer: Creştinii sinceri îşi vor aduce imediat viaţa în armonie cu legile date de 
Dumnezeu, pentru că Îl iubesc. Ei ştiu că regulile Lui sunt date spre feriicirea vieţii lor 
şi îi protejează împotriva bolilor celui rău (Fapte 10:38). Sfatul şi legile date de 
Dumnezeu sunt întotdeauna spre binele nostru tot aşa cum sfaturile şi regulile unui 
părinte iubitor sunt pentru binele copiilor. Iar atunci când cunoaştem aceste lucruri, 
Dumnezeu ne va cere socoteală pentru ele: "Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, 

săvârşeşte un păcat." Iacov 4:17. 

15.   Dar mă tem că sunt prea legat de unele dintre obiceiurile mele rele. Ce pot 
face? 
 
"Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să 
se facă copii ai lui Dumnezeu" Ioan 1:12. "Pot totul în Hristos, care mă întăreşte." 
Filipeni 4:13.  

Answer: Adu toate aceste obiceiuri rele în faţa lui Hristos şi aşterne-le la picioarele 
Lui. El îţi va da cu bucurie o inimă nouă şi puterea să te rupi de obiceiurile tale şi să 
devii un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu (Ezechiel 11:18, 19). Ce încântător şi 
încurajator este să şti că "toate lucrurile sunt posibile cu Dumnezeu." Marcu 10:27. Iar 
Isus spune: "Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară." Ioan 6:37. Isus este gata să rupă cătuşele care ne 
leagă. El doreşte mult să ne elibereze, şi o va face, numai dacă Îi vom permite. Grijile noastre, obiceiurile 
rele, tensiunile nervoase şi teama vor dispărea când vom face voia Sa. El spune: "V-am spus aceste lucruri 
pentru ca ... bucuria voastră să fie deplină." Ioan 15:11. Diavolul insinuează că libertatea se  

găseşte doar în neascultare, dar aceasta este o minciună (Ioan 8:44) 

16.   Ce promisiune extraordinară ne este dată referitoare la noua împărăţie a lui 
Dumnezeu? 
 
"Nici un locuitor nu zice: 'Sunt bolnav!' Isaia 33:24. "Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai 
fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere." Apocalipsa 21:4. "dar cei ce se încred în Domnul 
îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu 
ostenesc." Isaia 40:31.  

Answer: Cetăţenii noii împărăţii a lui Dumnezeu se vor supune regulilor Lui cu privire 
la sănătate, şi nu vor mai fi nici boli nici suferinţă. Vor fi binecuvântaţi cu vigoare şi 
tinereţe veşnică şi vor trăi împreună cu Dumnezeu o fericire supremă şi o bucurie 

veşnică de-a lungul infinitelor veacuri. 

17.   Întrucât să trăieşti sănătos este o parte a religiei Bibliei, intentionez să urmez legile sănătăţii date 
de Dumnezeu. 

 

 



Answer:  

Thought Questions 

Acest pasaj din Scriptură (versetul 3) se referă la carnea (bucatele) "pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie 
luate cu mulţumiri" de către poporul Său. Această carne, aşa cum am descoperit deja, este carnea curată 
aşa cum este descrisă în Leviticul capitolul 11 şi Deuteronomul capitolul 14. Versetul 4 lămureşte faptul că 
făptura creată de Dumnezeu este bună şi nu trebuie lepadată, atât timp cât se regăseşte printre cele create 
pentru a fi "luate cu mulţumiri" (animalele curate). Versetul 5 explică de ce aceste animale (sau alimente) 
sunt acceptabile: sunt "sfinţite" de Cuvântul lui Dumnezeu, care le numeşte curate, şi de o "rugăciune" de 
binecuvântare, spusă înainte de masă. Ţine cont însă că Dumnezeu îi va distruge pe cei ce încearcă "să se 
sfinţească" în timp ce mănâncă bucate necurate (Isaia 66:17).  

1.   1 Timotei 4:4 spune, "Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: şi nimic nu este de lepădat, 
dacă se ia cu mulţumiri ". Ne-aţi putea explica această afirmaţie? (1 Timotei 4:4 )  

2.   Matei 15:11 spune, "Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om." 
Cum puteţi explica această afirmaţie? (Matei 15:11 )  

Subiectul pus în discuţie în Matei 15:1-20 este să mănânci fără să te speli mai întâi pe mâini (versetul 2). 
Accentul nu se pune pe mâncare, ci pe spălare. Cărturarii considerau că să mănânci, orice mâncare, fără să 
urmezi ceremonialul special al spălării conducea automat la întinarea celui ce mânca. Isus le-a explicat că 
ceremonialul spălării este lipsit de importanţă. În versetul 19, El enumeră anumite păcate—crima, adulter, 
furt, etc. Apoi concluzionează: "Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă 
pe om." Versetul 20.  

3.   Dar nu relatează Faptele 10 că Isus a curăţit toate animalele în viziunea lui Petru? (Faptele 
Apostolilor 10:13 )  

Nu! De fapt nu animalele, ci oamenii sunt subiectul viziunii lui Petru. Dumnezeu i-a dat lui Petru o viziune 
pentru a-i arăta că Neamurile nu sunt necurate, aşa cum credeau iudeii. Dumnezeu îi dăduse instrucţiuni lui 
Corneliu, un sutaş dintre neamuri, să trimită nişte oameni să îl viziteze pe Petru. Petru însă, ar fi refuzat să îi 
viziteze dacă Dumnezeu nu i-ar fi dat această viziune, pentru că legea evreilor le interzicea să se însoţească 
cu persoane de alt neam (versetul 28). Astfel, când oamenii au sosit, Petru i-a întâmpinat cu bunăvoinţă, 
explicându-le că în mod normal nu ar fi procedat aşa însă "Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe nici un 
om spurcat sau necurat." Versetul 28. În capitolul următor (Fapte 11), membrii bisericii îl critică pe Petru 
pentru că a vorbit cu neamurile. Ca răspuns, Petru le povesteşte totul despre viziunea avută şi despre 
întâlnirea ce a urmat. Fapte 11:18 spune, "După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe 
Dumnezeu, şi au zis: 'Dumnezeu a dat deci şi Neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţa.'"  

4.   Pentru ce a făcut Dumnezeu porcul, dacă nu pentru a fi mâncat? (Isaia 66:17 )  

L-a făcut în acelaşi scop pentru care a creat şi vulturul--ca să strângă gunoaielel, iar porcul îşi serveşte 
admirabil scopul pentru care a fost creat.  

5.   Romani 14:3, 14, 20 spune: "Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănâncă". "Nimic nu 
este necurat în sine". "Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate". Puteţi explica aceste afirmaţii? 
(Romani 14:3 )  

Versetele de la 3 la 6 reprezintă o discuţie între cei care care mâncaseră şi cei care nu mâncaseră anumite 
lucruri. Pasajul nu spune nici că e rău nici că e bine ci, din contră, sfătuieşte să nu se judece unii pe alţii. În 
schimb, Dumnezeu să judece (versetele 4,10-12). Versetele 14 şi 20 se referă la alimente ce fuseseră iniţial 
oferite ca jertfă idolilor (motiv pentru care ar fi devenit necurate ceremonial) -- şi nu la carnea curată sau 
necurată aşa cum este descrisă în Leviticul capitolul 11. (citeşte 1 Corinteni 8:1, 4, 10, 13). Punctul central al 
discuţiei este că nici un aliment nu este "necurat" sau "spurcat" doar pentru că a fost mai întâi oferit idolilor, 
pentru că "în lume un idol este tot una cu nimic" 1 Corinteni 8:4. dar dacă conştiinţa cuiva îl împiedică să 
mănânce asemenea mâncare, nu ar trebui să se atingă de ea. Sau dacă lucrul acesta îl supără oricât de 



puţin pe unul din fraţii săi, de asemenea mai bine se abţine.  

6.   Sunt pentru mine personal atât de importante legea sănătăţii sau ceea ce mănânc şi beau? Nu 
ajunge dragostea mea pentru Domnul? (Romani 12:1 )  

Sunt de o importanţă vitală, pentru că aceste legi implică ascultare. "S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, 
urzitorul unei mântuiri veşnice." Evrei 5:9. "Nu orişicine-Mi zice: "Doamne, Doamne!" va intra în Împărăţia 
cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri." Matei 7:21. Dragostea faţă de Hristos este şi ea 
importantă, pentru că El spune: "Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele." Ioan 14:15. Când Îl vom iubi cu 
adevărat, Îl vom asculta cu toată dragostea fără alte proteste sau scuze. Acesta este testul suprem.  

Quiz Questions 
 
1.   Păstrarea regulilor de sănătate cu privire la corpul uman (1) 
___   Este necesară pentru copii, dar fără prea mare importanţă în ceea ce îi priveşte pe adulţi.  
___   Este o parte importantă a religiei biblice.  
___   Nu are nici o legătură cu religia cuiva.  
 
2.   Legile lui Dumnezeu cu privire la sănătate au fost date (1) 
___   de un Dumnezeu iubitor care ne-a creat şi cunoaşte tot ce este bun pentru noi şi pentru fericirea 
noastră.  
___   Doar pentru evrei şi nu se mai aplică astăzi.  
___   pentru ca să ne arate clar că El este Cel mai Mare şi El ne stăpâneşte.  
 
3.   Un creştin adevărat va (1) 
___   Mânca şi va bea orice îşi doreşte.  
___   Iubi pe Dumnezeu mai mult decât orice şi va ignora legile Sale cu privire la sănătate care au fost oricum 
desfiinţate la cruce.  
___   Mânca şi va bea doar alimente ce îi vor fortifica trupul, mintea şi caracterul şi îi va aduce onoare lui 
Dumnezeu.  
 
4.   Prima alimentaţie a omului (1) 
___   A constat din fructe, cereale şi nuci.  
___   A inclus băuturi alcoolice şi alimente din carne.  
___   A inclus tot ceea şi-au dorit Adam si Eva.  
 
5.   Dumnezeu numeşte următoarele creaturi drept necurate (7) 
___   Vaca.  
___   Porcul.  
___   Găina.  
___   Veveriţa.  
___   Iepurele.  
___   Pisica de mare.  
___   Căprioara.  
___   Păstrăvul.  
___   Molusca.  
 
6.   Băuturile alcoolice sunt (1) 
___   Acceptabile pentru un creştin atâta timp cât sunt folosite cu măsură.  
___   Rele de folosit de către persoanele care consideră acest lucru ca fiind rău.  
___   De nefolosit pentru un creştin.  
 
7.   Folosirea tutunului este (1) 
___   treaba personală a fiecăruia şi n-are nici cea mai mică legătură cu religia cuiva.  
___   păcat, iar un creştin nu-l va folosi sub nici o formă.  
___   bună pentru creştin.  
 
 



8.   Alege care dintre legile de sănătate enunţate mai jos sunt legile de sănătate date de Dumnezeu: 
(9) 
___   Nu mânca mai mult decât ai nevoie.  
___   Fumează după fiecare masă.  
___   Fii vesel şi mulţumit.  
___   Bea puţin alcool după fiecare masă.  
___   Păstreaza-ţi corpul curat.  
___   Mănâncă multe preparate din porc .  
___   Bea cafea şi ceai din belşug.  
___   Fii temperat în toate.  
___   Mănâncă la intervale regulate.  
 
9.   Un adevăr foarte important cu privire la legile de sănătate ale lui Dumnezeu este (1) 
___   Copiii şi nepoţii au adesea mintea şi trupul slab pentru că părinţii lor ignoră legile sănătăţii date de 
Dumnezeu.  
___   Aceste legi le-au fost date doar iudeilor şi nu sunt aplicabile azi.  
___   Dacă Îl iubim cu adevărat pe Isus, atunci legile sănătăţii nu mai sunt aşa importante.  
 
10.   Cea mai bună metodă de a birui obiceiurile păcătoase este (1) 
___   Să le smulgi din rădăcini.  
___   Să te predai întrutotul lui Hristos care îţi dă putere să faci totul.  
___   Să speri că vor dispărea.  
 
11.   Legile sănătăţii date de Dumnezeu sunt (1) 
___   Precum regulile de conducere: sunt bune pentru noi, iar încălcarea lor ne poate aduce o mulţime de 
necazuri.  
___   Parte din legile lui Moise care au fost desfiinţate la cruce.  
___   O idee bună, dar nu afectează relaţia noastră cu Dumnezeu.  
 
12.   Un creştin sincer va (1) 
___   Petrece mai mult timp în rugăciune şi va ignora regulile lui Dumnezeu.  
___   Schimba imediat orice obicei care se găseşte în conflict cu legile lui Dumnezeu, pentru că atunci când Îl 
iubim pe Hristos, păstrăm cu bucurie toate legile şi poruncile Sale.  
___   Simţi că este liber să folosească tutunul.  

 

    

  



Este-ascultarea-legalism?  

 
 
 

  Oamenii s-ar putea să aibă impresia că pot să scape nepedepsiţi 
atunci când încalcă o regulă de circulaţie sau când nu îşi plătesc 
toate taxele, dar legea lui Dumnezeu acţionează într-un mod cu 
totul diferit. Dumnezeu vede tot ceea ce facem, aude tot ceea ce 
spunem şi Îi pasă cu adevărat de modul în care ne comportăm. 
Chiar dacă Dumnezeu ne oferă iertare pentru păcatele noastre, 
consecinţa încălcării legii lui Dumnezeu rămâne totuşi moartea. 
Surprinzător, unii creştini declară că încercarea de a te supune 
legii lui Dumnezeu înseamnă legalism. Cu toate acestea, 
Dumnezeu spune că dacă Îl vei iubi cu adevărat, vei face ceea ce 
iţi cere. Deci este ascultarea legalism? Ia-ţi timp să citeşti cu 
atenţie acest Ghid de Studiu... consecinţe veşnice sunt în joc!  

1.   Dumnezeu chiar mă vede şi mă observă pe mine personal? 
 
"Tu eşti Dumnezeu care mă vede!" Geneza 16:13. "Doamne, Tu mă 
cercetezi de aproape şi mă cunoşti, ştii când stau jos şi când mă 
scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul... şi cunoşti toate căile mele. 
Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în 
totul." Psalmi 139:1-4. "Şi chiar perii din cap, toţi vă sunt număraţi." 
Luca 12:7.  

Answer: Da, Dumnezeu ne cunoaşte pe fiecare dintre noi (pe fiecare persoană de pe pământ) mai bine 
decât ne cunoaştem noi singuri. Se interesează personal de fiecare om şi urmăreşte cu grijă tot ceea ce 
facem. Nici măcar un cuvânt, vreun gând sau vreo dorinţă nu-I este necunoscută. 

2.   Aş putea fi mântuit în împărăţia Sa fără să ascult de Cuvântul 
Său, aşa cum se găseşte în Sfânta Scriptură? 
 
"Nu orişicine-Mi zice: 'Doamne, Doamne!' va intra în Împărăţia 
cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri." Matei 
7:21. "Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile." Matei 19:17. 
"Şi după ce a fost făcut desăvârşit, S-a făcut pentru toţi cei ce-L 
ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice." Evrei 5:9.  

Answer: Nu! Scriptura este foarte clară în acest sens. Mântuirea şi 
împărăţia cerurilor sunt pentru aceia care se 
supun poruncilor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu 
le promite viaţa veşnică celor doar îşi 
mărturisesc credinţa sau sunt membrii ai 
bisericii sau sunt botezati, ci mai curând acelora 
care fac voia Sa, care este descoperită în 
Scriptură. Cu siguranţă această ascultare 
este posibilă numai prin Hristos (Fapte 4:12). 

3.   De ce ne cere Dumnezeu ascultare? De 
ce este necesară? 



 
"Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află." Matei 7:14. 
"Dar cel ce păcătuieşte împotriva mea îşi vatămă sufletul său; toţi cei ce mă urăsc pe mine, iubesc 
moartea." Proverbele 8:36. "Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi şi să ne temem 
de Domnul, Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiţi, şi să ne ţină în viaţă, cum face astăzi." 
Deutoronomul 6:24.  

Answer: Pentru că există doar o cărare îngustă care duce la asemănarea cu Dumnezeu, şi astfel către 
împărăţia Sa. Nu toate căile duc în acelaşi loc. Biblia este harta şi ghidul plin de instrucţiuni, avertizări şi 
informaţii referitoare la cum să ajungem cu siguranţă în această împărăţie. Desconsiderarea oricărei 
părti duce la îndepărtarea faţă de Dumnezeu şi împărăţia Sa. Universul lui Dumnezeu este un univers al 
legii şi al ordinii. Sunt implicate legi naturale, morale şi spirituale. Incalcarea oricăreia dintre aceste legi 
are anumite consecinţe fixe. Dacă Biblia nu ar fi fost dată, oamenii ar fi descoperit mai devreme sau mai 
târziu (prin încercări sau din greşeală) că măreţele principii ale Bibliei există şi sunt adevărate. Aceste 
principii biblice sunt înscrise în sistemul nostru nervos, în glande şi în minte. Atunci când sunt ignorate, 
produc căderi nervoase, boli şi nefericire de toate felurile. Deci, cuvintele Bibliei nu sunt doar nişte 
sfaturi pe care le putem asculta sau nu fără nici o consecinţă. Biblia ne spune care sunt aceste 
consecinţe şi cum să le evităm. O persoană nu poate să trăiască oricum doreşte şi tot să ajungă 
evlavioasă, tot aşa cum un constructor nu poate ignora planul de construcţie fără să ajungă apoi să aibă 
necazuri. Iată de ce Dumnezeu ne invită pe toţi să urmăm planul desfăşurat în Scriptură. Nu există nici o 
altă cale prin care să ajungem ca El şi astfel să fim potriviţi pentru un loc în împărăţia Lui. Şi nu este nici 
o altă cale spre adevărata fericire. 

4.   De ce permite Dumnezeu neascultării să continue să 
existe? De ce nu distruge chiar acum păcatul şi pe păcătoşi? 
 
"Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă 
o judecată împotriva tuturor, şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi, 
de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi 
de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti 
păcătoşi nelegiuiţi." Iuda 14, 15. "Pe viaţa Mea Mă jur, zice 
Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă 
va da slavă lui Dumnezeu." Romani 14:11.  

Answer: Dumnezeu îngăduie ca neascultarea şi păcatul să 
continue să existe până când oamenii de pretutindeni vor fi în cele 
din urmă pe deplin convinţi de dreptatea, dragostea şi îndurarea 
lui Dumnezeu. Toţi îşi vor da seama în cele din urmă că 
Dumnezeu nu încearcă, atunci când solicită ascultare, să-Şi 
impună voia Sa asupra noastră, ci mai degrabă încearcă să ne 
ferească să nu ne rănim şi să nu ne distrugem singuri. Problema 
păcatului nu va fi definitivată până ce nu se vor convinge de 
iubirea lui Dumnezeu cei mai înrăiţi şi mai cinici dintre păcătoşi şi 
până nu vor mărturisi că El este drept. Va fi nevoie poate de o 

mare catastrofă sau de ceva mai rău pentru a-i convinge pe unii, dar urmările groaznice ale unui trai 
păcătos îi vor convinge pe toţi în cele din urmă că Dumnezeu este drept şi are dreptate. Atunci, şi doar 
atunci, se poate pune capăt păcatului şi neascultării de către 
Domnul. 

5.   Chiar îi va distruge Dumnezeu pe cei ce nu ascultă? 
 
"Căci n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în 
Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi 
pentru judecată." 2 Petru 2:4. "Domnul ... nimiceşte pe toţi cei răi." 
Psalmi 145:20. "într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu 
cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului 
nostru Isus Hristos." 2 Tesaloniceni 1:8.  



Answer: Nu încape nici o îndoială asupra acestui lucru. Cei neascultători, inclusiv diavolul şi îngerii săi 
care au păcătuit vor fi distruşi. Acest lucru fiind adevărat, cu siguranţă că 
a venit timpul să îndepărtăm orice neclaritate cu privire la ce e rău şi ce e 
bine. Oamenii ar face mai bine să renunţe să se lase conduşi de către 
propriile lor capricii prosteşti şi idei egoiste şi mai bine i-ar da atenţie marii 
cărţi a lui Dumnezeu. Şi ar fi bine să o facă chiar acum - nu a mai rămas 
mult timp! 

6.   Vreau să mă supun tuturor regulilor lui Dumnezeu. Cum pot să 
fiu sigur că n-am să omit vreuna? 
 
"Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide." 
Matei 7:7. "Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om 
încercat, ... care împarte drept Cuvântul adevărului." 2 Timotei 2:15. 

"Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu." Ioan 
7:17. "Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul." Ioan 12:35. "El ascultă de 
mine la cea dintâi poruncă." Psalmi 18:44.  

Answer: Dumenzeu nu lasă loc de îndoieli. El promite să mă ferească de greşeli şi să mă conducă în 
siguranţă în tot adevărul dacă: (1) mă voi ruga cu stăruinţă pentru îndrumare, 
(2) voi studia cu sinceritate Cuvântul lui Dumnezeu, şi (3) voi urma adevărul 
de îndată ce mi-a fost descoperit. 

7.   Dumnezeu mă va considera oare vinovat că nu m-am supus 
adevărului biblic în condiţiile în care acesta nu mi-a fost niciodată clar? 
 
"Dacă aţi fi orbi", le-a răspuns Isus, "n-aţi avea păcat; dar acum ziceţi: 
'Vedem.' Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne." Ioan 9:41. "Deci, cine ştie 
să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat!" Iacov 4:17. "Poporul Meu piere 
din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda, şi 
nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu 

pe copiii tăi!" Osea 4:6 "Cereţi, şi vi se va da; 
căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide." 
Matei 7:7.  

Answer: Dacă nu am avut nici o ocazie să aflu un anumit adevăr biblic, 
Dumnezeu nu mă va considera responsabil. Dar Biblia mă învaţă că sunt 
răaspunzător faţă de toată lumina (cunoştinţele a tot ceea ce este drept) pe 
care le am şi pe care le pot avea! Mulţi oameni care refuză sau neglijează 
să studieze, să caute, să înveţe şi să asculte vor fi nimiciţi de Dumnezeu 
pentru că au "refuzat să cunoască". Să nu-ţi pese în probleme de o 
asemenea importanţă crucială este fatal. Este de datoria mea să caut cu 
sârguinţă adevărul. 

8.   Dar nu-i aşa că pe Dumnezeu nu-L interesează ascultarea punct cu punct până în cel mai mic 
detaliu? 
 
"Oamenii aceştia care s-au suit din Egipt, ... nu vor vedea ţara ... căci n-au urmat în totul calea Mea, 
afară de Caleb, ... şi Iosua, ... care au urmat în totul calea Domnului." Numeri 32: 11, 12. "Omul nu 
trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu." Matei 4:4. "Voi sunteţi 
prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu." Ioan 15:14.  

Answer: Cu siguranţă, Dumnezeu ţine la fiecare detaliu! Poporul lui Dumnezeu din vechime a învăţat 
lucrul acesta pe calea cea grea. Cei ce au plecat din Egipt pentru a ajunge în ţara promisă în Canaan 
erau în număr de 603 550. Din tot acest grup, numai doi (Caleb şi Iosua) L-au urmat întru totul pe 
Dumnezeu, şi doar ei singuri au intrat în Canaan. Ceilalţi 603 458 au murit în pustie. Isus spune că noi 



trebuie să trăim după "fiecare cuvânt" din Biblie. Nu este nici un cuvânt în plus şi nici un cuvânt în minus. 
Sunt toate importante. 

9.   Când descopăr vreun adevăr nou, trebuie să aştept până 
când toate obstacolele se îndepărtează pentru a-l accepta. 
Aşa este cel mai bine, nu-i aşa? 
 
"Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă 
întunericul". Ioan 12:35. "Mă grăbesc şi nu preget să păzesc 
poruncile Tale." Psalmi 119:60. "Căutaţi mai întâi Împărăţia lui 
Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da 
pe deasupra." Matei 6:33. "El ascultă de mine la cea dintâi 
poruncă." Psalmi 18:44.  

Answer: Nu, odată ce eşti lămurit cu privire la un adevăr biblic, nu 
este niciodată bine să mai aştepţi. De fapt, amânarea este arma 
cea mai periculoasă a diavolului. Pare atât de nevinovat să mai aştepţi, dar Biblia ne învaţă că dacă 
cineva nu acţionează imediat ce a primit lumina, lumina aceasta se va transforma curând în întuneric. 
Obstacolele din calea ascultării nu se vor elimina atât timp cât noi aşteptăm; în schimb de obicei devin şi 
mai mari. Omul Îi spune lui Dumnezeu, "Deschide-mi drumul şi eu am să merg înainte." Dar calea lui 
Dumnezeu este exact opusă. El zice: "Ia-o tu înainte, ţi Eu îţi voi deschide calea." 

10.   Dar nu le este total cu neputinţă oamenilor să asculte 
deplin? 
 
"Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă." Matei 19:26. "Pot 
totul în Hristos, care mă întăreşte." Filipeni 4:13. "Mulţămiri fie aduse 
lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în 
Hristos". 2 Corinteni 2:14 "Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu, 
aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic." Ioan 
15:5. "De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale 
ţări". Isaia 1:19.  

Answer: Nici unul dintre noi nu se poate supune prin propria sa 
putere, dar prin Hristos putem şi trebuie să o facem. Satana, pentru a 
face ca cererea lui Dumnezeu să pară nerezonabilă, a inventat 
minciuna că ascultarea este 
imposibilă. 

11.   Ce se va întâmpla cu o persoană care de buna voie şi 
conştient va continua să nu asculte? 
 
 
"Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa 
adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate, ci doar o 
aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc, care va mistui 
pe cei răzvrătiţi." Evrei 10:26, 27. "Lumina mai este puţină vreme 
în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă 
cuprindă întunericul: cine umblă în întuneric, nu ştie unde merge." 
Ioan 12:35.  

Answer:  
Biblia nu lasă loc de îndoială. Răspunsul este dur şi şocant, dar adevărat. Când o persoană respinge cu 
bună ştiinţă lumina şi continuă să rămână în neascultare, în cele din urmă lumina se stinge şi ea este 
lăsată în întuneric total. O persoană care respinge adevărul primeşte în schimb o "lucrare de rătăcire" 
ajungând să creadă o minciună ca pe un adevăr. (2 Tesaloniceni 2:11). Când se întâmplă aşa, din acel 
moment persoana în cauză este pierdută. 



12.   Am crezut că dragstea este mai importantă decât ascultarea. 
Nu este aşa? 
 
“Drept răspuns, Isus i-a zis: 'Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul 
Meu' … Cine nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele…" Ioan 
14:23, 24. "Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor 
Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele." 1 Ioan 5:3.  

Answer: Nu, chiar deloc! De fapt Biblia învaţă că adevărata dragoste 
faţă de Dumnezeu nu poate exista fără ascultare. Tot aşa cum o 
persoană nu poate fi cu adevărat supusă, fără dragoste. Nici un copil 
nu îşi va asculta în totalitate părinţii, dacă nu îi iubeşte, şi nici nu îi va 
iubi dacă nu îi va asculta. Dragostea adevarată şi ascultarea sunt 
precum gemenii siamezi. Când sunt despărţiţi, mor. 

13.   Dar am crezut întotdeauna că adevărata 
libertate în Hristos mă va scăpa de 
ascultare. Nu este aşa? 
 
“Dacă rămâneţi în cuvântul Meu veţi cunoaşte 
adevărul şi adevărul vă va face slobozi.” 
“Oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului.” 
Ioan 8:31, 32, 34. “Dar mulţumiri fie aduse lui 
Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai 
păcatului, aţi ascultat acum din inimă de 
dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o. Şi prin 
chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi 
făcut robi ai neprihănirii.” Romani 6:17, 18. ”Voi 
păzi legea Ta necurmat, totdeauna şi pe vecie. 
Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile Tale.” 
Psalmi 119:44, 45.  

Answer: Nu. Adevărata libertate vine din 
ascultare. Înseamnă eliberare “din păcat” (Romani 6:18), sau neascultarea, care este călcarea legii ( 1 
Ioan 3:4). Cetăţenii care se supun legii beneficiază de libertate. Libertatea fără supunere este precum 
libertatea falsă a unui balon în derivă sau a unei maşini fără şofer. Duce la confuzie şi anarhie. 
Adevărata libertate creştină înseamnă eliberare din neascultare. Neascultarea întotdeauna răneşte şi 

duce la sclavia plină de cruzime a diavolului. 

14.   Când cred că Dumnezeu îmi cere un anumit lucru, trebuie 
să mă supun chiar dacă nu înţeleg cererea Sa? 
 
“Ascultă glasul Domnului în ce-ţi spun, căci o vei duce bine şi vei 
scăpa cu viaţă.” Ieremia 38:20. “Cine se încrede în inima lui este 
un nebun, dar cine umblă în înţelepciune va fi mântuit.” Proverbe 
28:26. “Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te 
încrezi în om.” Psalmi 118:8. "Ci cât sunt de sus cerurile faţă de 
pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi 
gândurile Mele faţă de gândurile voastre." Isaia 55:9. “O, adâncul 
bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! cât de nepătrunse 
sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui! Şi într-adevăr 
'cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?'" 
Romani 11:33, 34. “Îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei.” Isaia 
42:16. “Îmi vei arăta cărarea vieţii.” Psalmi 16:11.  

Answer: Cu siguranţă! Trebuie să credem că Dumnezeu este 
suficient de înţelept ca să ne poată cere şi lucruri pe care noi s-ar 

putea să nu le înţelegem. Copiii buni îşi ascultă părinţii chiar dacă nu le înţeleg întotdeauna solicitările. 



Simpla credinţă şi încrederea în Dumnezeu ne vor ajuta să credem că El cunoaşte ce este cel mai bine 
pentru noi şi că niciodată nu ne va conduce pe cărări greşite. Este o prostie din partea noastră, ca în 
ignoranţa noastră, să punem la îndoiala conducerea lui Dumnezeu, chiar dacă nu Îi înţelegem în 
totalitate motivele. 

15.   Cine este de fapt în spatele neascultării, şi de ce? 
 
"Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început." 
"Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu 
trăieşte în neprihănire, nu este de la Dumnezeu." 1 Ioan 3:8, 10. "Satana ... 
acela care înşeală întreaga lume." Apocalipsa 12:9.  

Answer: Diavolul este cel care poartă răspunderea. El ştie că orice 
neascultare este păcat şi că păcatul aduce nefericire, tragedie, înstrăinare faţă 
de Dumnezeu şi în cele din urmă distrugere. Cu o ură de moarte, el încearcă 
cu disperare să ducă orice persoană către neascultare. Tu eşti implicat. 
Trebuie să priveşti faptele şi să iei o decizie. Nu asculta şi vei fi pierdut, sau 
acceptă-L pe Hristos, supune-te Lui şi vei fi salvat. Decizia ta de a asculta este 
o decizie care Îl priveşte pe Hristos. Nu Îl poţi separa de adevăr, pentru că El 
spune “Eu sunt... adevărul”. Ioan 14:6. “Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi.” Iosua 
24:15. 

16.   Ce promisiunie glorioasă cu privire la un super miracol le face 
Biblia copiilor lui Dumnezeu? 
 
"Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în 
ziua lui Isus Hristos." Filipeni 1:6.  

Answer: Lăudaţi pe Dumnezeu! El ne promite că exact aşa cum s-a 
făcut minunea prin care ne-am născut din nou, tot aşa El va continua să 
facă minuni în vieţile noastre (pe măsură ce Îl vom urma cu bucurie) 
până vom ajunge în siguranţă în împărăţia Sa. 

17.   Mă bucur să ştiu că Isus Se îngrijeşte ca cei ce acceptă să Îl 
urmeze să fie, nu doar născuţi din nou, dar El continuă de 
asemenea să lucreze minuni în vieţile lor până vor ajunge în 
siguranţă în împărăţia Sa. Vreau să încep să mă supun în dragoste 

şi să Îl urmez pe Isus pe deplin, chiar acum. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Da! Matei 7:21-23 afirmă clar că mulţi dintre cei ce proorocesc, scot draci si fac multe lucruri minunate în 
numele lui Isus se vor pierde deşi consideră că sunt salvaţi. Hristos spune că se vor pierde pentru că nu 
au împlinit "voia Tatălui meu care este în Ceruri". Versetul 21. Aceia care refuză să I se supună lui 
Dumnezeu vor sfârşi prin a crede o minciună (2 Tesaloniceni 2: 11, 12) şi astfel cred că sunt salvaţi 
când sunt de fapt pierduţi.  

1.   E posibil ca cine crede cu toată tăria că va fi salvat să fie totuşi pierdut? (Matei 7:21 )  

2.   De vreme ce nu există decât o singură cale dreaptă, ce se va întâmpla cu aceia care sunt 
convişi că au dreptate deşi nu au? (Ioan 10:27 )  

Isus spune că El îi va chema pe calea Sa cea dreaptă, iar adevăratele Sale oiţe Îi vor auzi glasul şi Îl vor 
urma (Ioan 10:16, 27).  



3.   Nu ajung sinceritatea şi zelul? (Ioan 4:23 )  

Nu! Ci trebuie să avem şi dreptate. Apostolul Pavel era sincer şi zelos când îi persecuta pe creştini, 
înainte de propria sa convertire, dar tot aşa şi greşea (Fapte 22:3, 4; 26:9-11).  

4.   Nu este oare ştiinţific imposibil ca Dumnezeu să-i vadă pe toţi în acelaşi timp? (Romani 1:22 )  

Tot aşa a fost şi potopul lui Noe (nu mai plouase niciodată până atunci--Geneza 2:5, 6), şi totuşi s-a 
înâmplat. Invocarea motivelor "ştiinţifice" pentru a scuza neascultarea era jocul preferat al clasei 
menţionate în Romani 1:22 care "s-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit".  

5.   Ce se va întâmpla cu persoanele care nu au primit lumina? (Ioan 1:9 )  

Biblia spune că toţi au primit din lumină. "Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe 
orice om, venind în lume." Ioan 1:9. Fiecare persoana va fi judecată după cum a respectat lumina pe 
care a avut-o. Chiar şi păgânii au ceva lumină şi păzesc legea, după Romani 2:14, 15.  

6.   L-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea un semn dacă vrea să mă supun Lui. Aşa sunt în 
siguranţă, nu-i aşa? (Matei 12:39 )  

Nu, nu este aşa. Isus a spus, "Un neam viclean şi preacurvar cere un semn." Matei 12:39. Orice 
învăţătură trebuie verificată cu Biblia, şi dacă este în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie 
acceptată şi urmată (Isaia 8:20; 2 Timotei 2:15). Cei care nu vor accepta învăţăturile simple ale Bibliei 
nu se vor lăsa convinşi nici de un semn. Aşa cum a declarat Domnul Isus: "Dacă nu ascultă pe Moise şi 
pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi." Luca 16:31.  

7.   Evrei 10:26, 27 pare să indice faptul că un păcat comis de bună voie de către o persoană, îi va 
aduce pierderea. Este adevărat? (Evrei 10:26 )  

Nu,ci oricine îşi mărturiseşte păcatul este iertat. Biblia nu vorbeşte aici de un singur act sau păcat ci de o 
continuare fără remuşcare a unui păcat şi un refuz de predare lui Hristos după aflarea adevărului. O 
asemenea faptă întristează şi alungă Duhul Sfânt (Efeseni 4:30) şi împietreşte inima cuiva până îşi 
pierde "orice pic de simţire" (Efeseni 4:19) şi este pierdut. Biblia declară: "Păzeşte de asemenea pe 
robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de 
păcate mari." Psalmi 19:13.  

8.   Nu este oare nevoie ca să ai studii înalte pentru ca să înţelegi Biblia? (Isaia 29:12 )  

Nu! Chiar oamenii simpli o pot înţelege dacă I se predau Domnului (Psalmi 19:7; 119:130; Matei 11:25).  

Quiz Questions 
 
1.   Vor fi salvaţi cei care (1) 
___   Au scos draci în numele lui Hristos.  
___   Pretind că Îl iubesc pe Hristos.  
___   Îl primesc pe Domnul şi I se supun.  
 
2.   Care trei lucruri, enumerate mai jos, îmi vor da siguranţa că am primit tot adevărul? (3) 
___   Să-mi întreb psihologul.  
___   Să mă rog pentru lumină.  
___   Să fac ce îmi spune preotul/pastorul.  
___   Să fac donaţii generoase la biserică.  
___   Să mă pedepsesc.  
___   Să mă instruiesc mai mult.  
___   Să-I cer lui Dumnezeu un semn.  



___   Să studiez Biblia.  
___   Să urmez adevărul pe care acum îl înţeleg.  
 
3.   Dumnezeu îmi va cere socoteală pentru (1) 
___   că ascult de sugestiile pastorului/preotului.  
___   că urmez pe calea aleasă de părinţii mei.  
___   lumina pe care o am şi pe care aş putea să o am.  
 
4.   Când descopăr un adevăr nou trebuie să (1) 
___   îl ignor.  
___   aştept până mă voi simţi îndemnat(ă) să-l accept.  
___   îl accept şi să ascult imediat.  
 
5.   Ascultarea deplină de poruncile lui Dumnezeu este (1) 
___   Imposibilă, în orice situaţie.  
___   Legalism şi vine de la diavolul.  
___   Posibilă numai prin Hristos.  
 
6.   Neascultarea de bună voie (1) 
___   Conduce spre întuneric şi distrugere veşnică.  
___   Merge pentru lucrătorii zeloşi din biserică.  
___   Este trecută cu vederea de Dumnezeu dacă sunt încăpăţânat.  
 
7.   Adevărata dragoste pentru Dumnezeu este (1) 
___   Mai bună decât ascultarea.  
___   Face ascultarea inutilă.  
___   Mă face să mă supun Lui bucuros.  
 
8.   Adevărata libertate creştină înseamnă (1) 
___   Dreptul de a face oricănd orice doresc.  
___   Dreptul de a nu mă supune lui Dumnezeu.  
___   Libertate faţă de neascultare şi faţă de robia sub diavol.  
 
9.   Când un punct de adevăr îmi devine clar dar nu înţeleg de ce Dumnezeu îmi cere supunere, ar 
trebui (1) 
___   să aştept până când motivul devine clar.  
___   să resping acel punct de adevăr.  
___   să îl accept şi să mă supun Cuvântului lui Dumnezeu.  
 
10.   Cine poartă întreaga răspundere pentru toată neascultarea? (1) 
___   Guvernul.  
___   Părinţii mei, care m-au instruit greşit.  
___   Diavolul.  
 
11.   De ce este ascultarea necesară? (1) 
___   Pentru că Dumnezeu este mai mare decât mine, şi mie îmi este frică de El.  
___   Ca să nu îl înfurii pe Dumnezeu.  
___   Pentru că Îl iubesc pe Dumnezeu şi vreau să mă supun regulilor Sale pentru un comportament 
creştin.  
 
12.   De ce nu îi distruge Dumnezeu pe cei neascultători chiar acum? (1) 
___   Îi este frică.  
___   Îi place să vadă cum se dezvoltă ticăloşia.  
___   Aşteaptă până se vor convinge toţi pe deplin de dragostea şi dreptatea Sa.  

 

    

  



Cine-este-Anticristul?  

 
 
 

  Cine, sau ce este Anticristul? Alianţă a răului sau indivizi siniştrii? 
Unii susţin că apariţia sa este încă de domeniul viitorului. Alţii 
susţin că ar fi apărut cu mult timp în urmă, în timpul Romei antice. 
Dar Biblia spune că este în viaţă azi! Profeţia biblică spune că 
puterea anticristului va juca un rol crucial în evenimentele de la 
finalul istoriei pământului. Ştii cine este? Eşti sigur? Trebuie să fii, 
nu poţi înţelege evenimentele sfârşitului până nu vei înţelege 
puterea răului. Pregăteşte-te pentru cel mai intrigant Ghid de 
Studiu de până acum!  
 
Acest Ghid de studiu se bazează pe Daniel capitolul 7, care îl 
identifică cu claritate şi fără greş pe Anticrist. Dar este numai o 
introducere. Lecţiile următoare vor descoperi câteva detalii cu 
privire la activităţile lui cu impact mondial. Ceea ce vei afla azi s-ar 
putea să te nemulţumească sau să te întristeze, dar te rog ţine 
minte că învăţătura din Daniel 7 vine de la Isus, care te iubeşte. 
Roagă-te lui Dumnezeu să te conducă în înţelegerea acestui 
subiect urgent. Ai grijă să citeşti Daniel 7 înainte de a studia acest 
ghid.  

1.   De la începutul capitolului, Daniel vede patru fiare ieşind din mare. Ce reprezintă o fiară în 
profeţie? Ce reprezintă marea? 
 
"Fiara a patra, este o a patra împărăţie, care va fi pe pământ. " Daniel 7:23. "Apele... sunt noroade, 
gloate, neamuri şi limbi." Apocalipsa 17:15.  

Answer: Fiarele reprezintă împărăţii sau naţiuni. Marea reprezintă o multitudine de oameni sau populaţii 
mari. 

2.   Cele patru fiare din Daniel 7 reprezintă cele patru împărăţii 
(versetele 17, 18). Babilonul, cea dintâi împărăţie (Daniel 2:38, 39), 
este reprezentată ca un leu în Daniel 7:4. (Vezi şi Ieremia 4:7; 
50:17, 43, 44 unde Babilonul este zugrăvit tot ca un leu). Ce 
înseamnă "aripile de vultur" din versetul 2? 
 
“Domnul va aduce de departe, ... un neam care va cădea peste tine cu 
zbor de vultur.” Deutoronomul 28:49. “Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: 'o 
mare furtună se ridică de la marginile pământului. Cei pe care-i va 
ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului 
până la celălalt; nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi, ci vor fi un 

gunoi de pământ.'” Ieremia 25:32, 33.  

Answer: Aripile de vultur reprezintă viteza. (Vezi şi Ieremia 4:13, Habacuc 1:6-9.) Vântul reprezintă 
conflict, tulburare şi distrugere. (Vezi şi Apocalipsa 7:1-3.) 

3.   Ce împărăţie simbolizează ursul (Daniel 7:5)? Ce reprezintă 
cele trei coaste din gura lui? 

Answer: Citeşte Daniel 8. Observă fiarele din capitolul 8 în 
comparaţie cu cele din capitolul 7. Daniel 8:20 numeşte concret 
Medo-Persia ca fiind împărăţia ce precede berbecul, sau Grecia, din 
versetul 21. Este cea de a doua împărăţie—aceeaşi putere ca ursul 
din Daniel 7. Imperiul era format dn două grupe de oameni. Mezii au 



venit primii (reprezentaţi în Daniel 7:5 de către ursul ce venea dintr-o parte), însă perşii au devenit în 
cele din urmă mai puternici (reprezentaţi în Daniel 8:3 de al doilea corn care a crescut “mai înalt”, sau 
mai mare). Cele trei coaste reprezintă principalele puteri cucerite de Medo-Persia: 
Lidia, Babilon şi Egipt. 

4.   Grecia, cea de a treia împărăţie (Daniel 8:21), este 
reprezentată de un leopard cu patru aripi şi patru capete 
(Daniel 7:6). Ce reprezintă capetele? Ce reprezintă cele patru 
aripi? 

Answer: Cele patru capete reprezintă cele patru împărăţii în care 
a fost divizat imperiul după moartea lui Alexandru cel Mare. Cei 
patru generali care au condus aceste zone au fost: Cassandru, 
Lysimah, Ptolomeu şi Seleuc. Cele patru aripi (în loc de două, ca 
la leu) reprezintă super–viteza, care a fost adevarată cu privire la 

cuceririle lui Alexandru (Ieremia 4:11-13). 

5.   Imperiul roman, cea de a patra împărăţie, este reprezentată de un 
monstru oribil cu dinţi de fier şi 10 coarne (Daniel 7:7). Ce reprezintă 
coarnele? 

Answer: Cele 10 coarne reprezintă cele 10 regate în care s-a împărţit 
imperiul păgân roman în cele din urmă (Daniel 7:24). (Aceste 10 împărăţii 
sunt aceleaşi 10 degete din chipul descris în Daniel 2:41-44.) Triburile 
nomade barbare au trecut peste imperiul roman şi au acaparat bucăţi de 
teren pentru popoarele lor. Şapte din aceste 10 triburi s-au dezvoltat în 
ţări ale Europei occidentale, iar trei au fost dezrădăcinate şi distruse. 
Secţiunea următoare va dezbate subiectul acestor regate ce au fost dezrădăcinate.  
 
Vizigoţii -- Spania 
Anglo-Saxonii -- Anglia 
Francii -- Franţa 
Alemanii -- Germania 
Burgunzii -- Elveţia 
Lombarzii -- Italia 
Suevi -- Portugalia 
Herulii -- Dispăruţi 
Ostrogoţii -- Dispăruţi  
Vandalii -- Dispăruţi  

6.   În profeţia din Daniel 7, ce se întamplă mai departe? 
 
“M-am uitat cu băgare de seamă la coarne şi iată că un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor şi dinaintea 
acestui corn au fost smulse trei din cele dintâi coarne. Şi cornul acesta 
avea nişte ochi ca ochii de om şi o gură, care vorbea cu trufie.” Daniel 
7:8.  

Answer: În continuare apare puterea “cornului celui mic”. Trebuie să îl 
identificam cu grijă, pentru că Dumezeu alocă mai mult spaţiu descrierii 
acestuia decât tuturor celorlalte împărăţii la un loc. De ce? Pentru că 
aceste caracteristici biblice îl identifică pe Anticristul profeţiei şi al 
istoriei. Nu trebuie să existe nici o greşeală în această identificare. 

7.   Există puncte clare de identificare? 

Answer: Da, Dumnezeu ne oferă nouă caracteristici ale Anticristului în 
Daniel 7 ca să fim siguri de identitatea lui. Şi chiar dacă unora s-ar 



putea să li se pară dureroase aceste adevăruri din Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fim suficient de 
sinceri ca să le acceptăm aşa cum ni le descoperă El. Haideţi să descoperim care sunt cele nouă puncte 
descrise de Isus: 
 
A. “Cornul cel mic” sau împărăţia “a ieşit din mijlocul lor”—cele 10 coarne care erau ţările Europei 
Occidentale (Daniel 7:8). Deci va fi o mică împărăţie undeva în Europa Occidentală.  
 
B. Va avea un om în frunte care va putea vorbi în numele său. (Daniel 7:8).  
 
C. Va distruge sau smulge trei împărăţii (Daniel 7:8).  
 
D. Şi va fi “deosebit” sau diferit de celelalte 10 împărăţii (Daniel 7:24).  
 
E. Se va război cu sfinţii şi îi va “birui” sau îi va persecuta pe sfinţi (Daniel 7:21, 25).  
 
F. Va ieşi din imperiul păgân roman – al patrulea imperiu (Daniel 7:7, 8).  
 
G. Poporul lui Dumnezeu (sfinţii) vor fi “daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri şi o 
jumătate de vreme” (Daniel 7:25).  
 
H. Va “rosti vorbe de hulă împotriva” sau va blasfemia pe Dumnezeu (Daniel 7:25). În Apocalipsa 
13:5, Biblia spune că aceeaşi putere rostea “vorbe mari şi hule”  
 
I. Se va încumeta să schimbe “vremurile şi legea.” Daniel 7:25. 
 
Nu uita--toate aceste puncte de identificare vin direct din Biblie. Nu sunt părerile vreunui om sau 
speculaţii. Istoricii ţi-ar putea spune repede despre ce putere este vorba. Aceste caracteristici i 
se potrivesc unei singure puteri—papalitatea. Dar ca să fim siguri, să examinăm cu grijă cele 

nouă puncte, unul câte unul. Nu trebuie să încapă nici o îndoială. 

8.   I se potrivesc aceste puncte papalităţii? 

Answer: Da, fiecare punct i se potriveşte perfect. Vezi punctele de 
la A la H, enumerate mai jos. 
 
A. A "ieşit" din mijlocul celor 10 ţări ale Europei Occidentale.  
Locaţia geografică a papalităţii era Roma, Italia—chiar în inima 
teritoriului Europei Occidentale. 
 
B. Va avea un om în frunte care va vorbi în numele său. 

Papalitatea întruneşte toate aceste caracteristici pentru că are un om în fruntea ei (Papa), care 
vorbeşte în numele său.  
 
C. Va distruge sau dezrădăcina trei regate. 
Împăraţii Europei Occidentale au fost în majoritate catolici şi au susţinut creşterea şi autoritatea 
papalităţii. Trei regate ariene, totuşi, nu au sprijinit papalitatea—vandalii, herulii şi ostrogoţii. 
Astfel împăraţii catolici au decis că aceştia trebuiesc fie supuşi fie distruşi. Iată cum descrie 
urmările Dr. Mervyn Maxwell, teolog şi istoric, în cartea sa God Cares: - Volumul 1, pagina 129: 
“Împăratul catolic Zeno (474-491) a încheiat un tratat cu ostrogoţii în anul 487 din care a rezultat 
eradicarea regatului arian herul în 493. Iar împăratul catolic Iustinian (527-565) i-a exterminat pe 
vandali în 534 şi a zdruncinat puternic puterea arienilor ostrogoţi în 538. Astfel, acestea erau cele 
trei coarne din viziunea lui Daniel—herulii, vandalii şi ostrogoţii—smulşi din rădăcină. Nu este 
greu să vezi că şi acest punct i se potriveşte papalităţii. 
 
D. Va fi "deosebit" sau diferit de celelalte regate. 
De asemenea, papalităţii i se potriveşte şi această descriere. A intrat în scenă ca o putere 
religioasă şi a fost cu totul diferită faţă de natura seculară a celorlalte regate. 
 
 



E. Va face război cu sfinţii şi îi va persecuta. 
Că biserica a persecutat este un fapt bine-cunoscut. Papalitatea admite clar că a făcut acest 
lucru. Există şi dovezi mai grăitoare. Chiar istoricii cei mai conservatori afirmă că biserica a 
distrus cel puţin 50 de milioane de oameni din cauza convingerilor lor religioase. Vom cita aici 
din două surse: 
 
1. "Că Biserica Romei a vărsat mai mult sânge nevinovat decât orice altă instituţie care a existat 
vreodată este un fapt ce nu va fi niciodată pus la îndoiala de nici un protestant care cunoaşte 
istorie. 1 
 
2. În Istoria Inchiziţiei Spaniole D. Ivan Antonio Llorente furnizează aceste cifre numai din rândul 
inchiziţiei spaniole: 

 31.912 de oameni au fost condamnaţi şi arşi.  
 241.450 de oameni au fost condamnaţi la pedepse grele.  

F. Va ieşi din cea de a patra împărăţie de fier—imperiul roman. 
Vom cita aici două autorităţi în domeniu: 
1."Biserica Catolică Atotputernică a fost puţin mai mult decât imperiul roman botezat... Până şi 
capitala imperiului roman a devenit capitala imperiului creştin. Funcţia lui Pontifex Maximus şi-a 
continuat existenţa în cea a papei." 2 
2. "Toate elementele romane, barbare şi ariene care au mai rămas... au ajuns sub protecţia 
Episcopului de Roma, care a devenit autoritatea supremă după dispariţia împăratului. Biserica 
Romană s-a impus astfel în locul Imperiului Roman, a cărui continuare este de fapt." 3 Astfel, încă 
o dată, descrierea i se potriveşte papalităţii. 
 
G. Poporul lui Dumnezeu (sfinţii) vor "fi daţi în mâna lui" pentru "o vreme, două vremuri şi o 
jumătate de vreme." Daniel 7:25. 
Câteva aspecte trebuiesc lămurite cu privire la acest punct: 
1. O vreme este un an, două vremuri sunt doi ani şi o jumătate de vreme este o jumătate de an. 
Biblia Amplificată (The Amplified Bible) traduce astfel: "Trei ani şi jumătate."4 
2. Aceeaşi perioadă de timp este menţionată de şapte ori (Daniel 7:25; 12:7; Apocalipsa 11:2, 3; 
12:6, 14; 13:5) în cărţile Daniel şi Apocalipsa; de trei ori ca o vreme, două vremuri şi o jumătate 
de vreme; de două ori ca 42 de luni; şi de două ori ca 1260 de zile. În baza calendarului evreiesc 
de 30 de zile, toate aceste perioade sunt exact la fel ca şi timp: 
3 ½ ani = 42 de luni = 1260 de zile.  
3. O zi profetică este egală cu un an literal (Ezechiel 4:6; Numeri 14:34). 
4. Astfel, cornul cel mic (Anticristul) va avea putere peste sfinţi timp de 1260 de zile profetice sau 
1260 de ani literali. 
5. Conducerea papalităţii a început în anul 538 d.Hr., când a fost distrus ultimul dintre cele trei 
regate ariene. Conducerea sa a continuat până în 1798 când, Berthier, generalul lui Napoleon l-a 
luat captiv de Papa Pius al VI-lea cu gândul de a-l distruge atât pe acesta cât şi puterea seculară 
a papalităţii. Această perioadă reprezintă împlinirea exactă a celor 1260 de ani profetizaţi. 
Lovitura a constituit o rană de moarte dată papalităţii, dar rana a început să se vindece, şi 
continuă să se vindece şi astăzi.  
6. Aceeaşi perioadă de persecuţie este menţionată şi în Matei 24:21 ca fiind cea mai grea 
perioadă de persecuţie ce va fi suferită vreodată de poporul lui Dumnezeu. Versetul 22 ne spune 
că a fost atât de devastatoare încât nici un suflet nu ar fi supravieţuit dacă Dumnezeu nu ar fi 
scurtat-o. Dar Dumnezeu chiar a scurtat-o. Persecuţia s-a încheiat cu mult înainte ca papa să fie 
luat captiv în anul 1798. Este foarte uşor de observat că şi acest punct i se potriveşte papalităţii. 
 
H. Va rosti "cuvinte mari" de "hulă" "împotriva Celui Prea Înalt." (Dumnezeu). 
Blasfemia are două definiţii în Scriptură: 
1. Să pretinzi iertarea păcatelor (Luca 5:21). 
2. Să pretinzi că eşti Dumnezeu (Ioan 10:33). 
 
I se potriveşte acest punct papalităţii? Da! Să privim întâi la prima dovadă, că pretinde că poate 
ierta păcatele: "Iartă preotul cu adevărat păcatele, sau acestea sunt doar trecute cu vederea? 
Preotul iartă cu adevărat păcatele în virtutea puterii care i-a fost dată de Hristos." 5 În continuare 



papalitatea Îl subminează pe Isus punând la punct un sistem de confesiuni în faţa unui preot 
pământesc, astfel trecând peste Domnul Isus, Marele nostru Preot (Evrei:3:1; 8:1, 2) şi singurul 
Mijlocitor (1 Timotei 2:5). 
 
Să privim şi spre dovada pretinderii de a fi Dumnezeu: "Noi [papii] ţinem locul Dumnezeului 
Atotputernic pe pământ." 6 Şi iată un alt citat: "Papa nu este numai reprezntatul lui Isus Hristos, 
ci el este Isus Hristos, Însuşi, ascuns sub vălul de carne.” 7 
 
Este evident că şi acest punct, ca şi celelalte, i se potriveşte papalităţii. 

 
Bibila spune că Anticristul va încerca să schimbe legea lui Dumnezeu.  
I. Se va "gândi să schimbe vremile şi legea".  
Într-unul din studiile viitoare ne vom ocupa de "vremurile" de la acest punct. Este un subiect 
major şi merită să fie tratat separat. Şi cum rămâne cu schimbarea "legii"? Biblia Amplificată 
(The Amplified Bible) traduce "legi" cu "lege." Referinţa este să schimbe legea lui Dumnezeu. 
Bineînţeles, nimeni nu o poate schimba cu adevărat, dar a încercat papalitatea acest lucru? 
Răspunsul este "da". 
 
În catehismul său, papalitatea a omis cea de a doua poruncă cu privire la interzicerea închinării la 
idoli şi a scurtat cea de a patra poruncă de la 94 de cuvinte la numai opt şi a divizat porunca a 
zecea în două porunci. (Verifică singur. Compară cele zece porunci din orice catehism catolic cu 
lista celor zece porunci date de Dumnezeu în Exodul 20:3-17.) Nu există nici o urmă de îndoială 
că puterea cornlui cel mic din Daniel 7 (Anticristul) este papalitatea. Nici o altă organizaţie nu 
poate fi identificată cu toate cele nouă puncte. Şi întâmplător, nu este nici o învăţătură nouă. Toţi 
reformatorii, fără nici o excepţie, au descris papalitatea ca fiind Anticristul. 8 
 
Cuvinte pline de iubire şi atenţie 
În cazul în care unii se gândesc că ne atacăm fraţii creştini identificând-i cu puterea cornului cel 
mic, să nu uităm că profeţia are în vedere un sistem şi nu nişte indivizi. Există creştini devotaţi în 
toate bisericile, inclusiv în credinţa catolică. Daniel capitolul 7 este un mesaj simplu de judecată 
şi corecţie a unei largi instiuţii religioase compromise cu păgânism ca atâtea alte biserici care au 
răsărit după ea. 
 
Profeţia dezvăluie vina tuturor credinţelor 
Alte profeţii scot în relief greşelile credinţei protestanţilor şi a evreilor. Dumnezeu are credincioşi 
adevăraţi în toate religiile. Adevăraţii săi credincioşi (indiferent de credinţa lor) vor accepta 
oricând cu umilinţă corecţia lui Dumnezeu şi nu îşi vor închide urechile şi inimile împotriva Lui 
printr-o auto-apărare. Ar trebui să fim recunoscători pentru Cuvântul lui Dumnezeu care vorbeşte 
cu o onestă imparţialitate despre fiecare subiect. 
 
1 W. E. H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe/ Istoria 
Apariţiei şi Influenţei Spiritului de Raţionalism în Europa, Volumul 2, pagina 40 
22 Alexander Clarence Flick, The Rise of the Medieval Church/Apariţia Bisericii Medievale, 
paginile 148, 149. 
3 Adolf Harnack, What is Christanity?/Ce este Creştinismul? (New York: Putnam, a doua ediţie, 
revizuită, 1901), paginile 269, 270. 
4 The Amplified Bible, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 1962. 



5 Joseph Deharbe, S.J., Un Catehism Complet al Religiei Catolice (New York: Schwartz, Kirwin & 
Fauss, 1924), p. 279. 
6 Papa Leo XIII, Scrisoare Enciclică "The Reunion of Christendom" (dated June 20, 1894) trans. in 
the Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII (New York: Benziger, 1903), p. 304. 
7 Catholic National, July 1895. 
8 R. Allen Anderson, Desfăşurând Apocalipsa, p. 137. 
9.   Nu i s-a spus lui Daniel să sigilelze această carte până "la 
vremea sfârşitului"? (Daniel 12:4) Când se vor deschide 
profeţiile lui Daniel înţelegerii noastre? 

Answer: În Daniel 12:4, profetului i se spune să sigileze părţi 
ale acestei cărţi până la "vremea sfârşitului". În versetul 6 o 
voce îngerească întreabă: "Cât va mai fi până la sfârşitul 
acestor minuni?" Versetul 7 spune "va mai fi o vreme, două 
vremuri şi o jumătate de vreme." Îngerul îl asigură pe Daniel 
că secţiunea din această carte ce conţine profeţii cu privire la 
timpul sfârşitului va fi deschisă la sfârşitul perioadei de 1260 
de ani ai dominaţiei papale care a fost, aşa cum am învăţat în 
studiile anterioare 1798. Aşa că timpul sfârşitului a început în 
1798. Evident, cartea lui Daniel conţine mesage cruciale din 
cer pentru noi astăzi. Trebuie neapărat să le înţelegem. 

10.   Mulţi creştini de azi au fost în mod tragic dezinformaţi cu 
privire la Anticrist. Un neadevăr crezut cu privire la Anticrist, 
poate duce cu uşurinţă la înşelarea şi distrugerea unei persoane. 
Ce ar trebui să facă orice persoană atunci descoperă o noua 
învăţătură biblică? 
 
"Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. 
Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în 
fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa." Faptele 
17:11.  

Answer: Când descoperă o nouă învăţătură biblică, singura 
procedură sigură este să compare cu grijă textul din Scriptură 

pentru a descoperi dacă este armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu. 

11.   Doresc să merg unde mă conduce Isus, chiar dacă ar putea fi 
dureros? 
 
 
Remarci Finale 
 
Multe din profeţiile importante ale carţilor Bibliei Daniel şi Apocalipsa 
vor fi prezentate în Ghidul de Studiu demla Amazing Facts (Amazing 
Facts Study Guides). Dumnezeu a dat aceste profeţii ca 
 
A.să descopere evenimentele sfârşitului pământului. 
B.să-i identifice pe cei care vr lua parte în faza finală a bătăliei dintre 
Isus şi Satan. 
C.să descopere clar planurile sinistre ale lui Satana de a ne păcăli şi 
a ne distruge pe noi toţi. 
D.să prezinte siguranţa şi dragostea judecăţii; sfinţii lui Dumnezeu 
vor fi razbunaţi!  
E. să-L înalţe pe Isus—Mântuirea, dragostea, puterea, mila şi 
dreptatea Lui.  
 



Principalii Actori vor Apărea în Mod Repetat  
Participanţii cheie din războiul final dintre Isus şi Satana vor apărea în mod repetat în aceste 
profeţii. Printre aceştia se includ: Satana, Isus, Statele Unite, papalitatea, protestantismul şi 
spiritismul. Isus Îşi repetă şi Îşi extinde mesajul prin profeţi pentru ca avertizările Sale iubitoare 
şi protectoare să fie primite clar şi sigur.  

Answer:  

Thought Questions 

Anticristul este o organizaţie - papalitatea. Cuvintele "ochi ca de om" din Daniel 7:8 indică spre 
un conducător. Apocalipsa 13:18 vorbeşte despre implicarea unui om cu un număr. În Daniel 8 
Grecia este reprezentată de un ţap, iar conducătorul ei, Alexandru cel Mare, este reprezentat de 
un corn. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Anticrist. Organizaţia este papalitatea. Papa în 
funcţie este reprezentantul ei. Profeţia din Daniel 7 nu spune că papii sunt răi iar catolicii nu sunt 
creştini. Există mulţi creştini catolici sinceri şi iubitori. Cu toate astea sistemul este numit 
Anticrist pentru că a uzurpat autoritatea lui Isus şi a încercat să-I schimbe legea.  

1.   Întotdeauna am considerat că Anticristul este mai curând o persoană decât o organizaţie. N-
am dreptate? (Daniel 7:8 )  

2.   Crezi că este înţelept sau creştineşte să impui păzirea anumitor porunci astfel încât să 
promoveze creştinismul? (Iosua 24:15 )  

Nu. Biblia este foarte clară cu privire la libertatea tuturor de a alege direcţia de mers în funcţie de 
propria conştiinţă. (Iosua 24:15) -- chiar dacă alegerea este să-L renege pe Dumnezeu şi să 
devină atei. Dumnezeu le-a îngăduit lui Adam şi Evei să aleagă să nu asculte, chiar dacă astfel le-
a făcut rău atât lor cât şi Lui. Dumnezeu nu acceptă o ascultare forţată. Supunerea forţată este o 
metodă a diavolului. Metoda lui Dumnezeu este să te convingă prin iubire. Istoria a arătat că ori 
de câte ori biserica a forţat păzirea unor porunci astfel încât să îşi impună convingerile, 
rezultatele au fost persecuţii şi crime. Această lecţie o putem învăţa din istoria Evului Mediu şi a 
cornului cel mic.  

3.   Poate am înţeles greşit, dar întotdeauna am crezut că Anticristul este o fiinţă malefică ce se 
opune direct lui Dumnezeu. Este acest concept incorect? (1 Ioan 4:3 )  

Noi considerăm adesea că înţelesul cuvântului "anti" este "împotrivă". Dar Anticrist înseamnă 
"înlocuitorul" sau "în loc de". Anticristul este vinovat de asumarea prerogativelor lui Dumnezeu. 
El pretinde: 
A. că preoţii săi pot să ierte păcatele, ceea ce de fapt doar Dumnezeu poate face (Luca 5:21). 
B. Că a schimbat Legea lui Dumnezeu renunţând la porunca a doua (cea cu privire la închinarea 
în faţa unor chipuri) şi a împărţit-o pe cea de a zecea în două. Legea lui Dumnezeu nu poate fi 
schimbată (Matei 5:18). 
C. Că Papa este locţiitorul lui Dumnezeu pe pământ. 
 
Planul original al lui Satana (în ceruri) a fost să îşi asume poziţia şi autoritatea lui Dumnezeu. 
Ţinta lui a fost să-L înlăture pe Dumnezeu şi să Îi ia locul. (Vezi Ghidul 2 de Studiu). Când Satana 
a fost alungat din cer, dorinţa lui a rămas aceeaşi, şi chiar s-a intensificat. De-a lungul secolelor 
s-a străduit (folosindu-se de diverse unelte omeneşti) să Îl discrediteze pe Dumnezeu, în 
încercarea de a-I lua poziţia.  
 
Anticristul pare a fi spiritual. 
Satan încearcă să-L înlocuiască pe Dumnezeu chiar în aceste ultime zile, înşelându-i pe oameni 
ca să-l urmeze pe Anticrist, care pare spiritual şi sfânt. Scopul principal al cărţilor Daniel şi 
Apocalipsa este de a demasca toate capcanele şi strategiile Satanei şi pentru a-i conduce şi 
ancora puternic pe oameni în Isus şi în Cuvântul Său unde sunt în siguranţă.  
 
Anticristul îi va înşela pe mulţi. 



Majoritatea oamenilor îl vor urma pe Anticrist (Apocalipsa 13:3) crezând că Îl urmează pe Hristos. 
Numai cei aleşi vor fi în siguranţă (Matei 24:23, 24) pentru că ei îşi probează fiecare învăţătură 
spirituală şi se lasă conduşi de Scriptură (Isaia 8:20). Înşelăciunile religioase există peste tot 
astăzi, de aceea nu putem fi niciodată prea prudenţi.  

4.   Nu spune Biblia în 1 Ioan 2:18-22 că sunt mai mulţi anticrişti? (1 Ioan 2:18 )  

Ba da, au fost de-a lungul isoriei mai mulţi anticrişti, care au lucrat împotriva împărăţiei lui 
Dumnezeu. Există însă o singură entitate care îndeplineşte cu exactitate toate caracteristicile 
profetizate despre Anticrist. În Daniel capitolele 7 şi 8 şi în Apocalipsa capitolul 13 vei găsi cel 
puţin 10 trăsături ale Anticristului. Toate cele 10 semne de identificare sunt întrunite de o singură 
entitate, papalitatea.  

5.   În profeţie, cuvântul "fiară" înseamnă oare caracteristici de fiară (de sălbăticiune)? 
(Apocalipsa 13:1 )  

Nicidecum. Dumnezeu Se foloseşte de simbolul unei fiare cu semnificaţia de conducător, 
naţiune, guvern sau împărăţie. Este modul Său de a descrie în profeţie o stăpânire. Până la un 
anumit punct şi noi facem acest lucru: am descris Rusia ca pe un urs, Statele Unite ca pe un 
vultur, etc. Termenul "fiară" nu este nici umilitor, nici lipsit de respect. Este sinonim cu "animal", 
"creatură" sau "fiinţă". Chiar Isus este înfăţişat de către Ioan Botezătorul (Ioan 1:29) şi de către 
apostolul Ioan (Apocalipsa 5:6, 9, 12, 13) ca un miel. Cuvântul "fiară" este utilizat de Dumnezeu 
pentru naţiuni şi conducători, şi buni şi răi.  

Quiz Questions 
 
1.   Care 4 împărăţii universale sunt simbolizate de fiare în Daniel 7? (4) 
___   Suedia.  
___   Egipt.  
___   Grecia.  
___   China.  
___   Medo-Persia.  
___   Japonia.  
___   Babilon.  
___   Iraq.  
___   Roma.  
 
2.   În profeţia biblica, o fiară reprezintă (1) 
___   un computer.  
___   o împărăţie sau o naţiune.  
___   o creatură sau un extraterestru.  
 
3.   Cele zece coarne ale fiarei înspăimântătoare reprezintă (1) 
___   Zece ani.  
___   Zece oraşe anume.  
___   Îngeri.  
___   Bogăţii.  
___   Împărăţiile în care s-a divizat în cele din urmă Imperiul Roman.  
 
4.   Câte seminţii sau naţiuni au fost 'dezrădăcinate" de puterea cornului celui mic? (1) 
___   Opt.  
___   Una.  
___   Şase.  
___   Trei.  
 
5.   Cornul cel mic, sau Anticristul reprezintă (1) 
___   Unul din generalii Babilonului.  
___   Un conducător rău din zilele imperiului păgân roman.  



___   O putere malefică ce va apărea după cea de a doua venire a lui Isus.  
___   Ateismul.  
___   Papalitatea.  
 
6.   Alege din lista de mai jos afirmaţia corectă cu privire la Cornul cel Mic (Anticrist): (3) 
___   A venit din Egipt.  
___   Va persecuta poporul lui Dumnezeu.  
___   Va apărea imediat după căderea Babilonului.  
___   Va rosti cuvinte de hulă împotriva lui Dumnezeu.  
___   A încercat să schimbe Legea lui Dumnezeu.  
 
7.   În profeţie, "o vreme, vremuri, şi jumătatea unei vremi" este un simbol pentru (1) 
___   Trei zile şi jumătate literale.  
___   42 de ani.  
___   1260 zile literale.  
 
8.   Când începe "timpul sfârşitului"? (1) 
___   31 d.Hr.  
___   1991 d.Hr..  
___   588 d.Hr.  
___   1798 d.Hr.  
 
9.   Anticrist este mai curând o organizaţie decât o persoană. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
10.   Anticrist există astăzi. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
11.   Dumnezeu este de acord cu introducerea obligativităţii închinării adevărate prin lege. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
12.   Luarea Papei ca prizonier de către Generalul Berthier a fost doar o rană adusă papalităţii. 
Rana de moarte a început să se vindece şi îşi continuă vindecarea şi azi. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
13.   Care dintre activităţile din lista de mai jos sunt esenţiale pentru siguranţa poporului lui 
Dumnezeu în zilele din urmă? (1) 
___   Învăţarea predicării.  
___   Rugăciunea lungă în public.  
___   Testarea fiecărei învăţături religioase prin Biblie.  

 

    

  



Solii-îngereşti-din-spaţiul-extraterestru.  
    Îngerii sunt făpturi reale! Uneori numiţi heruvimi sau serafimi, 

aceste duhuri slujitoare, pline de putere, apar de-a lungul întregii 
istorii a Bibliei. Deseori, sunt văzuţi, ocrotindu-i şi călăuzindu-i pe 
copiii lui Dumnezeu şi uneori chiar pedepsind răul, dar una din 
cele mai importante misiuni ale lor este să dezvăluie şi să explice 
profeţiile. Ştiaţi că Dumnezeu le-a descoperit ceva deosebit prin 
îngerii Săi oamenilor stresaţi din acest veac agitat? În Apocalipsa 
14, Dumnezeu ne descoperă nişte solii înfricoşătoare pentru 
ultimile zile, codificate prin simbolul a trei îngeri care zboară. Atât 
de importante sunt aceste solii, că atunci când se vor împlini, 
Domnul Isus va reveni! Acest Ghid vă va oferi o vedere de 
ansamblu, care vă va deschide ochii, iar următoarele opt studii vă 
vor înfăţişa amănunte incredibile. Ţineţi-vă strâns de scaun! ... 
Urmează să vi se explice solia personală dată de Dumnezeu 
pentru dvs.!  

1.   De ce studiem Apocalipsa? Nu este oare sigilată? 

Answer: Există şase motive cruciale ca să studiem Apocalipsa: 
 
A. N-a fost niciodată sigilată (Apocalipsa 22:10). Lupta de veacuri 
dintre Domnul Hristos şi Satana şi strategiile celui rău împreună cu 
planurile lui şirete pentru ultimile zile sunt expuse în cartea Apocalipsei. 
Satana nu va putea înşela cu uşurinţă pe cei care cunosc mai dinainte 
minciunile lui înşelătoare, aşa că el speră ca oamenii să creadă că 
Apocalipsa este sigilată. 
 
B. Chiar numele "Apocalipsa" înseamnă "descoperire", 
"deschidere" sau "dezvelire"--exact opusul de a fi sigilat. Întotdeauna a 
fost larg deschisă. 
 
C. Apocalipsa reprezintă cartea Domnului Isus într-un fel unic. Începe prin "Apocalipsa lui Isus 
Hristos". Ne oferă chiar şi o descriere a Sa prin cuvinte în Apocalipsa 1:13-16. Nici o altă carte din Biblie 
nu ni-L descoperă pe Domnul Isus şi sfaturile Lui pentru ultimile zile şi planurile Lui cu lucrarea şi cu 
poporul Lui, aşa cum o face Apocalipsa. 
 
D. Apocalipsa a fost scrisă mai întâi de toate pentru locuitorii planetei din zilele noastre--chiar înainte 
de revenirea Domnului Isus (Apocalipsa 1:1-3; 3:11; 22:6, 7, 12, 20). 
 
E. Se rosteşte o binecuvântare deosebită asupra acelora care citesc Apocalipsa şi iau aminte la 
sfaturile ei (Apocalipsa 1:3; 22:7). 
 
F. Apocalipsa descrie poporul lui Dumnezeu de la sfârşitul timpului şi biserica cu o claritate 
uimitoare. Ea face ca Biblia să prindă viaţă atunci când vedem ultimile evenimente descrise cum au loc 
în Apocalipsa. Mai spune exact ceea ce trebuie să predice biserica lui Dumnezeu în ultimile zile 
(Apocalipsa 14:6-14). Acest ghid de studiu vă va oferi o vedere de ansamblu a acelei predicări, astfel ca 
să o recunoaşteţi când o veţi auzi. 
 
Notă: Înainte de a merge mai departe, vă rugăm să vă deschideţi Biblia şi să citiţi textul din Apocalipsa 
14:6-14. 



2.   Dumnezeu i-a încredinţat misiunea bisericii Sale să ducă 
evanghelia la orice făptură (Marcu 16:15). Prin ce simbol arată 
El această lucrare sfântă din Apocalipsa? 
 
"Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o 
evanghelie veşnică pentru ca să o vestească. ... Apoi a urmat un alt 
înger şi a zis ... Apoi a urmat un alt înger şi a zis ..." Apocalipsa 
14:6-9.  

Answer: Cuvântul "înger" înseamnă literal "sol", aşa că este potrivit 
ca Dumnezeu să Se folosească de trei îngeri ca să simbolizeze 
predicarea soliei întreite a evangheliei pentru ultimile zile. Dumnezeu 
Se foloseşte de simbolul îngerilor să ne amintească faptul că soliile 
vor fi însoţite de o putere supranaturală. 

3.   Care două puncte cruciale ni le descoperă Apocalipsa 14:6 despre 
solia lui Dumnezeu pentru ultimile zile ale pământului? 
 
"Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o evanghelie 
veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, 
oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod." Apocalipsa 14:6.  

Answer: Cele două puncte cruciale sunt: (1) că este "evanghelia veşnică" şi 
(2) că trebuie vestită oricărui om de pe pământ. Soliile celor trei îngeri 
accentuează evanghelia, ceea ce face clar că oamenii sunt mântuiţi prin 
credinţa în --şi primirea--doar a Domnului Isus Hristos (Fapte 4:12; Marcu 10:26, 27). Întrucât nu există 
nici o altă cale de mântuire, este rău să pretindem că ar fi vreo altă cale.  
 
Falsurile lui Satana 
Falsurile sau contrafacerile lui Satana, deşi sunt multe, includ două foarte de efect: (1) mântuirea prin 
fapte şi (2) mântuirea în păcat. Aceste două contrafaceri sunt descoperite în soliile celor trei îngeri. Mulţi, 
fără să-şi dea seama, au acceptat una din aceste două erori şi încearcă să.şi clădească mântuirea pe 
ele -- o realizare cu totul imposibilă. Se cade să accentuăm şi faptul că nimeni nu vesteşte cu adevărat 

evanghelia lui Isus pentru timpul sfârşitului, dacă nu include soliile 
celor trei îngeri. 

4.   Care anume patru puncte distincte le acoperă solia 
primului înger? 
 
"El zicea cu glas tare: Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci 
a venit ceasul judecăţii Lui şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi 
pământul, marea şi izvoarele apelor!" Apocalipsa 14:7.  

Answer:  
A. Temeţi-vă de Dumnezeu. Asta înseamnă că trebuie să-L 
cinstim pe Dumnezeu şi să privim la El cu iubire, încredere şi 
respect--gata să-I urmăm voia. Asta ne va feri de rău. "Prin frica de 
Domnul (omul) se abate de la rău." Proverbe 16:6. Înţeleptul 
Solomon de asemenea a declarat: "Teme-te de Dumnezeu şi 
păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om." Eclesiastul 
12:13. 

 
B. Daţi-I slavă. Împlinim această poruncă atunci când ascultăm de Dumnezeu, Îl lăudăm şi Îi mulţumim 
pentru bunătatea Lui faţă de noi. Unul din marile păcate ale ultimilor zile este şi nerecunoştinţa (2 
Timotei 3:1, 2). 
 
C. A venit ceasul judecăţii Lui! Aceasta indică faptul că toţi vor da socoteală în faţa lui Dumnezeu şi 
reprezintă o declaraţie clară că judecata are loc chiar acum. 



 
D. Închinaţi-vă Creatorului. Această poruncă respinge idolatria de tot felul--încluzând şi închinarea la 
sine--şi osândeşte total evoluţia, care neagă că Dumnezeu este Creator şi Răscumpărător. (Multe cărţi 
şi programe de radio de astăzi accentuează prea mult valoarea de sine, care duce la închinarea la sine. 
Valoarea de sine a unui creştin se află în Hristos, care Îşi numeşte copiii fii şi fiice ale Împăratului 
cerului.) 
 
Evanghelia include crearea şi răscumpărarea lumii de către Domnul Dumnezeul cerurilor. Închinarea la 
Creator include închinarea la El în ziua pe care a pus-o deoparte ca un semn de aducere aminte a 
creaţiunii (Sabatul zilei a şaptea). Este clar că referirea ce se face în Apocalipsa 14:7 la sabat prin 
cuvintele "a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor" este scoasă chiar din porunca cu privire 
la sabat (Exod 20:11) şi folosită aici. Adevăratele noastre rădăcini se găsesc doar în Dumnezeu, care 
ne-a făcut după chipul Său la început. Aceia care nu I se închină lui Dumnezeu ca Creator--indiferent la 
ce altceva s-ar închina--s-ar putea să nu-şi găsescă niciodată adevărata origine. 

5.   Ce declaraţie solemnă face cel de-al doilea înger despre Babilon? 
Ce îi porunceşte îngerul din Apocalipsa 18 poporului lui Dumnezeu să 
facă? 
 
"Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: "A căzut Babilonul." 
Apocalipsa 14:8. "Am văzut pogorându-se din cer un alt înger. ... El a 
strigat cu glas tare şi a zis: "A căzut, a căzut Babilonul cel mare! ... Apoi am 
auzit din cer un alt glas, care zicea: "Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu." 
Apocalipsa 18:1-4.  

Answer: Cel de-al doilea înger declară solemn "A căzut Babilonul!", iar 
glasul din cer îi îndeamnă pe toţi copiii lui Dumnezeu să iasă imediat din 
Babilon. Dacă nu ştiţi ce este Babilonul, s-ar putea să sfârşiţi cu uşurinţă în 
el. Mai gândiţi-vă. S-ar putea oare să vă aflaţi acum în Babilon? 

6.   Împotriva cărui lucru ne avertizează solemn solia celui de-al 
treilea înger? 
 
"Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: "Dacă se 
închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau 
pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu." Apocalipsa 
14:9, 10.  

Answer: Solia celui de-al treilea înger îi avertizează pe oameni 
împotriva închinării la fiară şi la chipul ei şi împotriva primirii 
semnului fiarei pe fruntea sau mâna lor. Primul înger porunceşte 
adevărata închinare. Cel de-al treilea înger vorbeşte despre 
urmările teribile legate de o falsă închinare. Ştiţi cu siguranţă cine 
este fiara? Şi ce este semnul ei? Dacă nu ştiţi sigur cine este fiara şi 

ce este semnul ei, s-ar putea să sfârşiţi prin a vă închina ei fără  
să vă daţi seama. 

7.   Ce descriere în patru puncte ne oferă Dumnezeu în 
Apocalipsa 14:12 a poporului Său care primeşte şi 
urmează soliile celor trei îngeri? 
 
"Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus." Apocalipsa 14:12.  

Answer:  
A. Ei au răbdare, perseverează şi rămân credincioşi până 
la sfârşit--un lucru mare pentru o generaţie care vrea totul 
acum, pe moment. Poporul lui Dumnezeu Îl descoperă printr-



o purtare răbdătoare şi plină de iubire.br> 
B. Ei sunt sfinţi, deoarece se află întru totul de partea lui Dumnezeu. 
 
C. Ei păstrează poruncile lui Dumnezeu. Aceşti oameni ai lui Dumnezeu ascultă cu bucurie de cele 
zece porunci şi de oricare alte porunci pe care El li le-a dat. Scopul lor suprem este să-I facă pe plac 
Celui, pe care-L iubesc (1 Ioan 3:22). 
 
D. Ei au credinţa lui Isus. Aceasta se poate traduce şi prin "credinţa în Isus". În oricare caz, poporul lui 
Dumnezeu Îl urmează pe Domnul Isus deplin şi se încred pe deplin în El. 

8.   Ce are loc imediat după propovădurea întreitei solii 
îngereşti tuturor oamenilor? 
 
"Apoi m-am uitat şi iată un nor alb şi pe nor şedea cineva care 
semăna cu un Fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur, iar în 
mână. o seceră ascuţită." Apocalipsa 14:14.  

Answer: Imediat, după propovăduirea întreitei solii îngereşti la 
orice făptură, Domnul Isus va reveni pe nori (cea de-a doua 
venire a Sa) pentru a-Şi lua poporul în patria cerească. La 
arătarea Lui, va începe perioada de o mie de ani din Apocalipsa 
capitolul 20. 

9.   În 2 Petru 1:12, apostolul vorbeşte despre "adevărul prezent" KJV sau "adevărul pe care-l 
aveţi" în Biblia Cornilescu. Ce vrea să spună el? 

Answer: Adevărul prezent reprezintă un aspect al evangheliei celei veşnice care are o anume urgenţă 
pentru un anume timp. Exemple ar fi:  

 
 
A. Solia lui Noe despre potop (Geneza 6 şi 7; 2 Petru 2:5). Noe predica 
neprihănirea. El îi învăţa pe oameni despre iubirea lui Dumnezeu şi îi 
avertiza despre venirea unui potop, care urma să distrugă lumea. Solia 
despre potop reprezenta "adevăr prezent" pentru acel timp. Apelul lui urgent 
era "Urcaţi-vă în corabie!" Apelul era atât de important încât ar fi fost inuman 
să nu-l vestească.  

 

 
 
B. Solia lui Iona pentru Ninive (Iona 3:4). 
"Adevărul prezent" rostit de Iona era că Ninive urma să fie nimicită în 40 de 
zile. Şi Iona L-a înălţat pe Mântuitorul, iar cetatea s-a pocăit. Să nu aibă o 
avertizare de 40 de zile ar fi fost de neiertat. Era adevărul prezent şi se 
potrivea acelui timp într-un mod deosebit.  
 
 

C. Solia lui Ioan Botezătorul (Matei 3:1-3; Luca 1:17). "Adevărul 
prezent" vestit de Ioan se referea la apropiata arătare a Domnului Isus ca 
Mesia. Lucrarea lui consta din vestirea evangheliei şi din pregătirea 
oamenilor pentru prima venire a lui Isus. Să omită din evanghelie acest 

element al primei veniri pentru timpul său ar fi fost un lucru de neconceput.  
 

 
"Adevărul prezent" 
pe vremea lui Noe 
era potopul 
iminent.  

 
"Adevărul prezent" 
pentru Iona era că 
Ninive urma să fie 
distrusă în 40 de 
zile.  

 

 



D. Întreita solie îngerească (Apocalipsa 14:6-14). "Adevărul prezent" dat de 
Dumnezeu pentru zilele noastre se află în soliile celor trei îngeri. Desigur că 
mântuirea doar prin Domnul Isus Hristos rămâne punctul esenţial al acestor 
solii. Cu toate acestea, "adevărul prezent" al acestor trei îngeri a fost dat cu 
scopul de a-i pregăti pe oameni pentru cea de a doua venire a lui Isus şi 
pentru a le deschide ochii faţă de înşelăciunile strălucite şi deosebit de 
convingătoare ale lui Satana. Dacă oamenii nu vor înţelege aceste solii, 
Satana îi va prinde şi îi va nimici cu adevărat. Domnul Isus a ştiut că noi 
avem nevoie de aceste solii deosebite, aşa că ni le-a dat cu o iubire 
copleşitoare. Ele nu trebuie trecute cu vederea. Rugaţi-vă cu sinceritate când 
veţi cerceta punct cu punct următoarele opt ghiduri de studiu.  
 
Ceea ce veţi descoperi s-ar putea să vă şocheze în parte, dar vă va mulţumi 
sufletul, iar inima vă va fi profund înduioşată. Veţi simţi că Domnul Isus vă 
vorbeşte! La urma urmelor, doar sunt soliile Lui!! 

10.   Despre cine ne spune Biblia că va veni cu o solie despre "adevărul 
prezent" înainte de măreaţa zi a Domnului? 
 
"Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua 

aceea mare şi înfricoşată." Maleahi 4:5.  

Answer: Profetul Ilie. Există ceva deosebit în solia şi lucrarea lui Ilie, după cum vom vedea în 
următoarele întrebări. 

11.   Ce anume a făcut Ilie, care L-a făcut pe Dumnezeu 
să-l aleagă pe el? 
 
Note: Deschideţi-vă vă rugăm Biblia şi citiţi cu atenţie 1 
Împăraţi 18:17-40 înainte de a răspunde la această întrebare.  

Answer:  
Ilie i-a îndemnat pe oameni să se hotărască cui vor să-i 
slujească (versetul 21). Naţiunea ajunsese întru totul idolatră. 
Oamenii Îl părăsiseră pe adevăratul Dumnezeu şi nu mai 
ascultau de poruncile Sale. Mai exista un singur profet de-al 
lui Dumnezeu, Ilie, şi 450 de profeţi păgâni de-ai lui Baal 
(versetul 22). Ilie le-a sugerat ca atât el cât şi cei idolatri să 

zidească altare, să aşeze 
lemne şi o jertfă pe ele. Pe 
urmă, le-a sugerat ca să-L 
roage pe Dumnezeul cel 
Adevărat să li Se descopere, 
trimiţând foc pe altarul Său. 
Dumnezeul păgân nu a 
răspuns, dar Dumnezeul 
adevărat a trimis foc din cer şi a mistuit jertfa lui Ilie. 
 
Solia cerea o decizie 
Solia lui Ilie a sosit într-un timp de profundă criză spirituală şi de apostazie 
naţională. Ea a venit cu o aşa putere din cer că a oprit "mersul lucrurilor" 
şi a atras atenţia întregii naţiuni. Ilie insistă ca oamenii să se hotărască cui 
îi vor sluji, lui Dumnezeu sau lui Baal. Profund mişcaţi şi convinşi pe deplin 
de păcate, oamenii L-au ales pe Dumnezeu (versetul 39). 

12.   Solia lui Ilie îşi are o dublă aplicaţie. Se aplică unei solii de 
"adevăr prezent" ca să-i pregătească pe oameni pentru prima venire 
a Domnului Isus şi o solie de "adevăr prezent" ca să-i pregătească pe 

 
Întreita solie 
îngerească 
reprezintă 
adevărul prezent 
al lui Dumnezeu 
pentru zilele 
noastre.  



oameni pentru cea de-a doua venire a Domnului Isus. Cine a spus Domnul Isus că vestea solia lui 
Ilie ca să-i pregătească pe oameni pentru prima Lui venire? 
 
"Nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul." "Şi dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie, care 
trebuia să vină." Matei 11:11, 14.  

Answer: Domnul Isus a numit predicarea făcută de Ioan ca să-i pregătească pe oameni pentru prima 
Lui venire "Ilie" sau solia lui Ilie. Solia lui Ioan, ca şi în zilele lui Ilie, a lămurit foarte clar adevărul, iar pe 
urmă a cerut o decizie. Biblia spune despre Ioan Botezătorul: "Va merge ... în duhul şi puterea lui Ilie." 
Luca 1:17. 

13.   Cum ştim că profeţia îşi are o a doua aplicaţie la timpul nostru chiar înainte de cea de a doua 
venire? 
 
"Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată." 
Maleahi 4:5. "Soarele se va preface în întuneric şi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua 
aceea mare şi înfricoşată." Ioel 2:31.  

Answer: Vă rugăm să urmăriţi că două evenimente vor avea loc înaintea venirii "zilei Domnului, ziua 
aceea mare şi înfricoşată" amintită în Ioel 2:31. Un eveniment va fi venirea lui Ilie, iar cel de-al doilea, 
semnele teribile din ceruri. Lucrul acesta ne va ajuta să identificăm ambele evenimente. Ziua cea 
întunecată a avut loc la 19 mai 1780. În aceeaşi noapte, luna s-a arătat ca sângele. Matei 24:29 mai 
include un semn--căderea stelelor, care a avut loc la 13 noiembrie 1833. După aceasta, ştim că trebuie 
să înceapă solia vestită de Ilie pentru timpul sfârşitului undeva aproape sau după 1833--înainte de 
venirea zilei celei mari a Domnului. 
 
Cea de a doua solie a lui Ilie după semnele din ceruri 
Este evident că "solia lui Ilie" vestită de Ioan nu se aplică "soliei celui de-al doilea Ilie" deoarece semnele 
cosmice date de Dumnezeu s-au arătat la peste 1700 de ani după ce Ioan şi-a vestit solia. Solia lui Ilie 
dată de Ioel 2:31 urma să înceapă după acele semne cereşti din 1833 şi trebuia să-i pregătească pe 
oameni pentru cea de-a doua venire a Domnului Isus. Întreita solie de "adevăr prezent" din Apocalipsa 
14:6-14 se potriveşte perfect. Ea a început în jurul lui 1844 şi îi pregăteşte pe oamenii din toată lumea 
pentru cea de-a doua venire a Domnului Isus (versetul 14), care va avea loc după ce întreita solie va fi 
ajuns la orice om de pe faţa pământului. 
 
Solia cere o decizie 
Ilie a insistat ca să se pună capăt răului şi ca toţi să se hotărască pe cine vor sluji. La fel este şi cu 
întreita solie de astăzi dată nouă de Dumnezeu. Trebuie să luîm o hotărâre. Întreita solie dată de 
Dumnezeu îl demască pe Satana şi planurile lui. De asemenea ea ne descoperă clar iubirea lui 
Dumnezeu şi cerinţele Sale. Astăzi, Dumnezeu îi cheamă pe oameni înapoi la adevărata închinare--
închinare doar înaintea lui Dumnezeu. Să slujeşti şi să te închini de bună voie la oricine sau orice 
altceva în aceste zile cruciale înseamnă necredincioşie şi va avea ca urmare moartea veşnică. În mod 
minunat, Dumnezeu a atins inimile oamenilor pe vremea lui Ilie (1 Împăraţi 18:37, 39) şi pe vremea lui 

Ioan Botezătorul. Va face acelaşi lucru în aceste ultime zile când 
oamenii vor răspunde la întreita solie îngerească (Apocalipsa 18:1). 

14.   Ce altă binecuvântare minunată va aduce vestirea pe care o 
va face Ilie (sau cei trei îngeri)? 
 
"Ilie ... va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre 
părinţii lor." Maleahi 4:5, 6.  

Answer: Dumnezeu să fie lăudat! Solia lui Ilie sau întreita solie 
îngerească îi va reuni pe membrii familiei într-o legătură apropiată de 
iubire cerească şi bucurie. Ce făgăduinţă binecuvântată! 



15.   Cuvântul "evanghelie" înseamnă "veste bună". Oare solia celor trei 
îngeri din Apocalipsa capitolul 4 ne aduce o veste bună? 

Answer: Desigur că da! Să revedem vestea bună pe care am descoperit-o în 
soliile celor trei îngeri: 
 
A.Orice om va avea ocazia să audă şi să înţeleagă evanghelia ultimelor zile. 
Nimeni nu va fi trecut cu vederea. 
B.Ni se vor descoperi planurile teribile de şirete făcute de Satana ca să nu 
cădem în capcană. 
C.Vestirea evangheliei va fi însoţită de o putere supranaturală din ceruri în 
aceste ultime zile. 
D. Copiii lui Dumnezeu vor avea răbdare, doar El îi numeşte "sfinţi". 
E. Copiii lui Dumnezeu vor avea credinţa lui Isus. 
F. Din iubire, copiii lui Dumnezeu vor asculta de poruncile Sale. 
G. Dumnezeu ne iubeşte atât de mult încât ne-a trimis o solie deosebită care să ne pregătească pentru 
cea de-a doua venire a Domnului Isus. 
H. Solia lui Dumnezeu pentru aceste ultime zile îi va reuni pe membrii familiei în iubire. 
I. Accentul deosebit pus de întreita solie îngerească este pe mântuirea oferită oricui doar prin Persoana 
Domnului Isus Hristos. El Îşi oferă neprihănirea ca să ne acopere trecutul şi ne-o împărtăşeşte în mod 
miraculos în fiecare zi ca să putem creşte în sfinţenie şi să ne transformăm cu adevărat după chipul 
Său. Cu El, nu putem să dăm greş. Fără El, nu putem să reuşim. 
 
Un supliment 
Punctele din întreita solie îngerească ce urmează să fie explicate în următoarele ghiduri de studiu sunt: 
A. A sosit ceasul judecăţii lui Dumnezeu! 
B. Ieşiţi din Babilonul decăzut! 
C. Nu primiţi semnul fiarei! 
 
Vi se vor descoperi mult mai multe noutăţi, pe când veţi studia cu rugăciune următoarele opt ghiduri de 
studiu. Unele lucruri vă vor surprinde, altele vă vor bucura, şoca sau chiar întrista. S-ar putea să vă fie 
greu să acceptaţi unele puncte, dar întrucât Domnul Isus ne-a trimis o solie deosebită din ceruri ca să ne 
ajute şi să ne călăuzească pe fiecare din noi personal în aceste ultime zile, desigur că nimic n-ar putea fi 
mai important decât să o auzim, s-o înţelegem pe deplin şi să o urmăm.  

16.   Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că Isus are o solie întreită deosebită care să-i ajute pe 
oameni şi să-i călăuzească în aceste ultime zile ale pământului. 

Answer:  

 
Thought Questions 

Da, se va realiza deoarece Dumnezeu a promis-o (Marcu 16:15). Ap.Pavel a declarat că evanghelia 
fusese propovăduită "oricărei făpturi de sub cer" în vremea sa (Coloseni 1:23). Iona, prin harul lui 
Dumnezeu, a propovăduit întregii cetăţi Ninive în mai puţin de 40 de zile (Iona 3:4-10). Biblia declară că 
Dumnezeu Îşi va sfârşi lucrarea şi o va scurta (Romani 9:28). Contaţi pe asta. Se va întâmpla foarte 
repede şi în zilele noastre.  

1.   Oare solia celor trei îngeri va ajunge la orice om de pe pământ înainte ca Domnul Isus să 
revină? Având în vedere că există miliarde de oameni în viaţă acum, cum s-ar putea realiza aşa 
ceva? (Marcu 16:15 )  

2.   Oare Moise şi Ilie chiar s-au arătat împreună cu Isus la schimbarea la faţă (Matei 17:3) sau a 
fost doar o vedenie? (Matei 17:3 )  

Evenimentul a fost real. Cuvântul grecesc "horama" tradus prin "vedenie" în versetul 9 înseamnă literal 
"ceea ce fusese văzut". Moise fusese înviat din morţi şi luat la ceruri (Iuda 1:9), iar Ilie fusese luat la cer 



mai târziu, fără să vadă moartea (2 Împăraţi 2:1, 11, 12). Aceşti doi oameni, care fuseseră pe pământ şi 
suferiseră teribil din pricina atacurilor celui rău şi a răzvrătirii poporului lui Dumnezeu, înţelegeau prin ce 
trecea Domnul Isus. Ei au venit să-L încurajaze şi să-I aducă aminte de toţi cei care vor fi preschimbaţi 
şi luaţi la cer în împărăţia Sa fără să vadă moartea (asemenea lui Ilie) şi de toţi cei care urmau să fie 
înviaţi din mormânt ca să intre în împărăţia Sa (asemenea lui Moise) din pricina jertfei Sale pentru 
păcatele noastre.  

3.   De ce a spus Ioan că nu el era Ilie (Ioan 1:19-21) când Domnul Isus spusese că el era (Matei 
11:10-14)? (Luca 1:17 )  

Răspunsul ne vine din Luca 1:3-17. Îngerul care a vestit naşterea lui Ioan a zis: "Nevastă-ta Elisaveta îţi 
va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. ... Căci va fi mare înaintea Domnului. ... Va merge 
înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei 
neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine 
pregătit pentru El. Versetele 13-17. Când S-a referit la Ioan ca fiind Ilie, Domnul Isus a făcut referire la 
viaţa, duhul, puterea şi lucrarea lui Ioan, asemănându-se cu cea a lui Ilie. Acelaşi lucru este valabil cu 
privire la solia lui Ilie din aceste ultime zile. Accentul cade pe solie, nu pe om. Aşa că Ioan nu era Ilie în 
persoană, ci el doar vestea solia lui Ilie.  

4.   Se poate oare ca cineva să vestească adevărul lui Isus pentru timpul sfârşitului de astăzi fără 
să includă şi solia celor trei îngeri? (Apocalipsa 14:6 )  

Nu! Solia celor trei îngeri trebuie inclusă. În cartea Apocalipsei, Însuşi Domnul Isus Îşi descoperă sau 
arată solia pentru timpul sfârşitului (Apocalipsa 1:1) şi declară clar că poporul Său trebuie să continue să 
păzească ceea ce le-a descoperit El în carte (Apocalipsa 1:3; 22:7). Aşa că clericii credincioşi ai timpului 
sfârşitului trebuie să vestească soliile lui Isus din cartea Apocalipsei. Desigur că asta include vestirea 
întreitei solii din Apocalipsa 14:6-14. Reţineţi că Domnul Isus numeşte aceste solii în versetul 6 
"evanghelia veşnică". El mai aminteşte că ele trebuie duse oricărui om de pe pământ înainte ca El să Se 
întoarcă spre a-Şi lua copiii. Iată mai departe trei gânduri solemne: 
A. Nimeni nu vesteşte cu adevărat "evanghelia veşnică" a Domnului Isus, dacă nu include şi solia celor 
trei îngeri. 
B. imeni nu are dreptul să-şi numească solia evanghelia cea veşnică dacă omite solia celor trei îngeri. 
C. Întreita solie îi pregăteşte pe oameni pentru cea de-a doua venire a lui Isus (Apocalipsa 14:12-14). 
Dacă nu auziţi, înţelegeţi şi nu primiţi solia întreită pentru timpul sfârşitului dată de Domnul Isus, s-ar 
putea să nu fiţi pregătit pentru a doua Lui venire.  
 
Solii deosebite pentru timpul sfârşitului 
Domnul Isus, care cunoaşte de ce avem noi nevoie, ne-a dăruit trei solii deosebite pentru timpul 
sfârşitului. Trebuie să le înţelegem şi să le urmăm. Următoarele opt Ghiduri de studiu vă vor clarifica 
aceste solii.  

5.   Luca 1:17 declară că solia lui Ilie urma să-i aducă pe cei "neascultători la umblarea în 
înţelepciunea celor neprihăniţi". Ce vrea să spună asta? (Luca 1:17 )  

"Cel neprihănit va trăi prin credinţă." Romani 1:17. Cei neprihăniţi au înţelepciunea de a-şi întemeia 
mântuirea pe credinţa în Mântuitorul. "În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt 
Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi." Fapte 4:12. Solia lui Ioan urma să le limpezească 
tuturor acest adevăr. O credinţă care se întemeiază pe oricine sau orice altceva în afara Domnului Isus 
Hristos nu va putea niciodată să-i salveze pe oameni din păcat sau să-i îndrume spre o viaţă schimbată. 
Oamenii trebuie să audă şi să înţeleagă acest punct important al adevărului. Acest adevăr reprezintă de 
asemenea însăşi esenţa întreitei solii a lui Dumnezeu pentru zilele noastre, date în duhul şi puterea lui 
Ilie.  

 
 



Quiz Questions 
 
1.   Cei trei îngeri din Apocalipsa 14 (1) 
___   sunt chiar îngeri şi trebuie să strige tare ca să fie auziţi.  
___   reprezintă solia lui Dumnezeu din ultimile zile, care înaintează cu iuţeală şi putere.  
___   sunt o născocire a închipuirii cuiva.  
 
2.   Care cuvinte de mai jos ne spun adevărul despre Apocalipsa? (3) 
___   Cartea este sigilată.  
___   Numele înseamnă "descoperire" sau "dezvăluire"  
___   Ne spune care solie o va vesti poporul lui Dumnezeu din ultimile zile.  
___   Reprezintă un tablou al Domnului Isus prin cuvinte.  
___   Dumnezeu a rostit un blestem asupra celor care o studiază.  
 
3.   Solia celor trei îngeri trebuie să ajungă la orice om înainte ca Domnul Isus să Se întoarcă. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
4.   Solia primului înger accentuează următoarele: (3) 
___   Reprezintă evanghelia cea veşnică.  
___   Nu poate fi înţeleasă.  
___   Evoluţionismul este o teorie creştină destul de bună.  
___   Acum are loc judecata.  
___   Trebuie să-L respectăm pe Dumnezeu şi să avem încredere deplină în El.  
___   Fiecare ar trebui să se închine la orice vrea el.  
 
5.   Solia celui de-al doilea înger declară că a căzut Babilonul, iar îngerul din Apocalipsa 18 
îndeamnă poporul lui Dumnezeu care se află în Babilon să iasă afară din el. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
6.   Solia celui de-al treilea înger îi îndeamnă pe toţi copiii lui Dumnezeu să primească semnul 
fiarei. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
7.   Cum vorbeşte Apocalipsa 14:12 despre poporul lui Dumnezeu? (2) 
___   Au răbdare.  
___   Sunt sfinţi.  
___   Nu cred în cele zece porunci.  
___   Au foarte puţină credinţă.  
 
8.   Ce va avea loc imediat după ce evanghelia va ajunge la orice om? (1) 
___   Neamurile se vor converti toate.  
___   Dumnezeu va rezidi New York-ul şi Londra.  
___   Va avea loc cea de-a doua venire a lui Isus.  
 
9.   Care din următoarele reprezintă solii ale "adevărului prezent" pentru astăzi? (1) 
___   Solia lui Iona către Ninive.  
___   Solia lui Noe înainte de potop.  
___   Întreita solie îngerească din Apocalipsa 14:6-14.  
 
10.   Care remarci sunt adevărate cu privire la întreita solie îngerească? (6) 
___   Această solie se predică acum.  
___   Această solie accentuează mântuirea doar prin Isus Hristos.  
___   Se mai poate numi şi "solia lui Ilie".  
___   Ilie se va arăta în persoană ca să ajute la vestirea ei.  
___   Ea accentuează valorile creştine ale evoluţionismului.  
___   Majoritatea oamenilor nu va auzi niciodată de ea.  



___   Ea îi va reuni pe membrii familiei într-o legătură de iubire.  
___   Va fi însoţită de o putere supranaturală.  
___   Ea va ajuta la pregătirea oamenilor pentru cea de-a doua venire a Domnului Isus.  
 
11.   Ioan Botezătorul a fost numit Ilie din timpul său deoarece (1) 
___   Îi plăcea să cheme foc din cer.  
___   Marelui preot îi plăcea acest nume.  
___   Predicarea lui, făcută în duhul şi puterea lui Ilie, i-a pregătit pe oameni pentru prima venire a 
Domnului Isus.  
 
12.   Cuvântul "evanghelie" înseamnă "vestea cea bună". (1) 
___   Da.  
___   Nu.  

 

    

  



Dumnezeu-a-făcut-planurile.  

 
 
 

  Cu toţi ştim că acum 4000 de ani, pe măreţul vârf al muntelui 
Sinai, Dumnezeu i-a dat lui Moise cele zece porunci. Dar 
majoritatea oamenilor nu cunosc că în acelaşi timp, Domnul i-a dat 
lui Moise schiţa uneia dintre cele mai tainice structuri ce s-au zidit 
vreodată - sanctuarul. Probabil că a fost important, deoarece 
israeliţii n-au putut să intre în Ţara Făgăduită până ce nu l-au 
terminat. Acest templu unic, portabil reprezenta locul prezenţei lui 
Dumnezeu între poporul Său, iar slujbele lui îi arătau naţiunii de 
sclavi eliberaţi o panoramă tridimensională a planului de mântuire. 
O privire atentă asupra secretelor sanctuarului vă va cristaliza 
înţelegerea modului a cum îi salvează Domnul Isus pe cei pierduţi 
şi cum îi conduce la biserică. Sanctuarul mai reprezintă o cheie 
pentru înţelegerea câtorva profeţii. Acest Ghid de studiu teribil vă 
va ajuta să exploraţi sanctuarul şi să-i descoperiţi înţelesurile 
ascunse. Vă aşteaptă o expediţie palpitantă!  

1.   Ce i-a cerut 
Dumnezeu lui 
Moise să 
zidească? 
 
"Să-Mi facă un 
locaş sfânt şi Eu 
voi locui în mijlocul 
lor." Exod 25:8.  

Answer: Domnul i-
a cerut lui Moise să 
înalţe un sanctuar--
o clădire deosebită 
care urma să slujească drept sălaş pentru măreţul Dumnezeu al cerurilor. 
 
O scurtă descriere a sanctuarului 

Sanctuarul reprezenta o structură elegantă, de genul unui cort (de 
dimensiunile 4,5 m pe 13,5 m ce se afla pe un cot de 0,45 m) unde 
sălăşluia prezenţa supranaturală a lui Dumnezeu şi unde aveau loc 
slujbe deosebite. Pereţii erau făcuţi din scânduri din lemn de salcâm, 
aşezate în picioare, puşi în verigi de argint, poleite cu aur (Exod 26:15-
19, 29). Acoperişul era făcut din patru straturi de cuverturi: in, păr de 
capră, piele de berbec şi piele de viţel de mare (Exod 26:1, 6-14). Avea 
două încăperi: sfânta şi sfânta sfintelor. Cele două încăperi erau 
despărţite de un văl sau o cortină groasă şi grea. Curtea--terenul din jurul 
sanctuarului--avea 22 m pe 45 m (Exod 27:18). Era îngrădită de pânză 
fină de in sprijinită pe 60 de stâlpi din aramă (Exod 27:9-16). 

2.   Ce vroia Dumnezeu ca să înveţe poporul Său din lecţia 
sanctuarului? 
 
Dumnezeule, căile Tale se află în sanctuar! Care Dumnezeu este mare 
ca Dumnezeul nostru?" Psalmul 77:13 (Traducerea King James).  



Answer: În lecţia sanctuarului de pe pământ se descoperă planul de mântuire făcut de Dumnezeu. 
Biblia ne învaţă că toate lucrurile din sanctuar sau tot ceea ce se lega de slujbele de la sanctuar 
reprezenta un simbol a ceea ce urma Domnul Isus să facă pentru a ne salva. Asta înseamnă că nu vom 
putea să înţelegem pe deplin planul de mântuire până ce nu vom pricepe simbolurile legate de sanctuar. 
Aşa că ne vine greu să accentuăm cât de important este acest ghid de studiu. 

3.   De unde a căpătat 
Moise schiţa pentru 
sanctuar? A cui copie o 
reprezenta clădirea? 
 
"Punctul cel mai 
însemnat al celor spuse 
este că avem un Mare 
Preot, care S-a aşezat la 
dreapta scaunului de 
domnie al măririi, în 
ceruri, ca slujitor al locului 
prea sfânt şi al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul." "Ei fac o slujbă, care 
este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să 
facă cortul: "Ia seama", i s-a zis "să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte". Evrei 8:1, 2, 5.  

Answer: Schiţa sanctuarului şi toate indicaţiile pentru construirea lui i-au fost date lui Moise de către 
Dumnezeu. Ea era o copie a sanctuarului din ceruri, care reprezenta modelul pentru sanctuarul lui 
Moise. 

4.   Ce mobilier se afla în curte? 

Answer:  
A. Altarul pentru arderile de tot unde se jertfeau animalele se afla în 
curte, chiar la intrare (Exod 27:1-8). Acest altar reprezenta crucea 
Domnului Hristos. Animalul Îl reprezenta pe Domnul Isus, jertfa finală 
(Ioan 1:29). 

 
B. Ligheanul aflat între altar şi intrarea în sanctuar era un lighean mare făcut din 
aramă. Aici preoţii se spălau pe mâini şi pe picioare înainte de a 
aduce o jertfă sau înainte de a intra în sanctuar (Exod 30:17-21; 38:8). 
Apa reprezenta curăţirea de păcat sau naşterea din nou (Tit 3:5). 

5.   Ce mobilier se afla în sfânta? 

Answer:  
A. Masa cu pâinile pentru punerea înainte (Exod 25:23-30) Îl 
reprezenta pe Domnul Isus, pâinea vieţii (Ioan 6:51).  

 
 
 
B. Sfeşnicul cu şapte braţe (Exod 25:31-40) Îl reprezenta pe Domnul Isus, 
lumina lumii (Ioan 9:5; 1:9). Untdelemnul reprezenta Duhul Sfânt (Zaharia 4:1-
6; Apocalipsa 4:5).  
 

 
 
 



C. Altarul tămâierii (Exod 30:7, 8) reprezenta rugăciunile poporului lui Dumnezeu (Apocalipsa 5:8). 

6.   Ce mobilier se afla în sfânta sfintelor? 

Answer: Chivotul legământului, singurul mobilier din sfânta sfintelor (Exod 
25:10-22), era de fapt un cufăr din lemn de salcâm poleit cu aur. Deasupra 
acestui cufăr se aflau doi îngeri făcuţi din aur turnat. Între aceşti îngeri se 
afla scaunul îndurării în Biblia Cornilescu este numit capacul ispăşirii (Exod 
25:17-22), unde sălăşluia prezenţa supranaturală a lui Dumnezeu. El 
simboliza scaunul de domnie al lui Dumnezeu din ceruri, care se află de 
asemenea între doi îngeri (Psalm 80:1). 

7.   Ce se afla în interiorul 
chivotului? 

Answer: Cele Zece Porunci, pe care Dumnezeu le-a scris 
pe table de piatră cu propriul Său deget şi de care copiii Săi 
vor asculta întotdeauna (Apocalipsa 14:12), se aflau în 
interiorul chivotului (Deuteronom 10:4, 5). Dar capacul 
îndurării se afla deasupra lor, ceea ce însemna că atâta 
timp cât copiii lui Dumnezeu îşi mărturiseau păcatele şi le 
părăseau (Proverbe 28:13), urma să se întindă asupra lor 
îndurarea prin sângele care era stropit de către preot pe 
capacul îndurării (Leviticul 16:15, 16). Sângele animalului 
reprezintă sângele Domnului Isus care s-a vărsat pentru noi 
ca să ne aducă iertarea de păcate (Matei 26:28; Evrei 
9:22). 

8.   De ce era nevoie 
să se jertfească animale în cadrul slujbelor de la sanctuarul 
din Vechiul Testament? 
 
"Şi, după lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare 
de sânge, nu este iertare." Evrei 9:22. "Căci acesta este sângele 
Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, 
spre iertarea păcatelor." Matei 26:28.  

Answer: Era nevoie de jertfirea animalelor pentru ca oamenii să 
înţeleagă că fără vărsarea sângelui Domnului Isus, păcatele nu le 
puteau fi iertate niciodată. Adevărul şocant şi urât este că 
pedeapsa pentru păcat este moartea veşnică (Romani 6:23). 
Întrucât toţi am păcătuit, toţi ar trebui să murim. Când Adam şi cu 
Eva au păcătuit, ar fi trebuit să moară imediat, dacă n-ar fi fost 
Domnul Isus, care S-a interpus şi S-a oferit ca să-Şi dea viaţa Lui 
desăvârşită ca jertfă pentru a plăti pedeapsa de moarte pentru toţi 
oamenii (Apocalipsa 13:8). După apariţia păcatului, Dumnezeu i-a 
cerut păcătosului să aducă o jertfă de animal (Geneza 4:3-7). 
Păcătosul urma să înjunghie animalul cu propria lui mână (Leviticul 
1:4, 5). Era ceva sângeros şi şocant. Şi fără îndoială că îl 

impresiona pe păcătos prin realitatea solemnă a urmărilor teribile ale păcatului (moartea veşnică) şi 
nevoia disperată după un Mântuitor şi un Înlocuitor. Fără un Mântuitor, nimeni n-avea nici o speranţă de 
mântuire. 
 
Sistemul de jertfe învăţa, prin simbolul animalului ucis, că Dumnezeu urma să-L dea pe Fiul Său ca să 
moară pentru păcatele lor (1 Corinteni 15:3). Domnul Isus urma să devină nu doar Mântuitorul lor, ci şi 
Înlocuitorul lor (Evrei 9:28). Când Ioan Botezătorul L-a întâlnit pe Isus, a declarat: "Iată Mielul lui 
Dumnezeu care ridică păcatul lumii!" Ioan 1:29. În Vechiul Testament, oamenii priveau înainte aşteptând 
cu nerăbdare evenimentele de la cruce, pentru a fi salvaţi. Noi privim înapoi la Golgota ca să fim salvaţi. 



Nu există alt izvor de mântuire (Fapte 4:12). 

9.   Cum se aduceau jertfă animalele la serviciul din sanctuar şi ce 
însemna aceasta? 
 
"Să-şi pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot şi va fi 
primit de Domnul ca să facă ispăşire pentru el." "Să-l junghie în partea 
de miazănoapte a altarului." Leviticul 1:4, 11.  

Answer: Când un păcătos aducea un animal ca jertfă la uşa curţii, 
preotul îi întindea un cuţit şi un lighean. Păcătosul îşi punea mâinile pe 
capul animalului şi îşi mărturisea păcatele. Lucrul acesta simboliza 
transferul păcatului de la păcătos la animal. La acest punct, păcătosul 
era considerat nevinovat, iar animalul vinovat. Întrucât acum simbolic 
animalul era vinovat, trebuia să plătească plata păcatului--moartea. 
Înjunghiind animalul cu propria lui mână, păcătosul înţelegea practic că păcatul său a provocat moartea 
animalului nevinovat şi că păcatul său va aduce moartea nevinovatului Isus. 

10.   Când se aducea o jertfă de animal pentru întreaga adunare, ce făcea preotul cu sângele? Ce 
simbolizează acest lucru? 
 
"Preotul care a primit ungerea, să aducă din sângele viţelului în cortul întâlnirii; să-şi moaie degetul în 
sânge şi să stropească cu el de şapte ori înaintea Domnului, în faţa perdelei din lăuntru." Leviticul 4:16, 
17.  

Answer: Când se aducea o jertfă ăentru păcatele întregii adunări, sângele era dus de către preot, care 
Îl reprezenta pe Domnul Isus (Evrei 3:1) în sanctuar şi stropea cu el perdeaua care despărţea cele două 
încăperi. De cealaltă parte a perdelei sălăşluia prezenţa lui Dumnezeu. Astfel, se îndepărtau păcatele 
oamenilor şi se transferau simbolic asupra sanctuarului. Această lucrare făcută de către preot cu 
sângele animalului prefigura lucrarea pe care o face acum Domnul Hristos cu sângele Său în ceruri. 
După ce a murit pe cruce ca jertfă pentru păcatele noastre, Domnul Isus a înviat şi S-a înălţat la ceruri 
ca Marele nostru Preot ca să slujească cu sângele Său în sanctuarul din ceruri (Evrei 9:11, 12). Sângele 
cu care slujea preotul de pe pământ Îl reprezenta pe Domnul Isus care Îşi oferea sângele în dreptul 
rapoartelor păcatelor noastre din sanctuarul de sus, arătând că ele sunt iertate atunci când le mărturisim 
în numele Său (1 Ioan 1:9). 

11.   Întemeindu-ne pe slujbele de la sanctuar, în care două mari calităţi Îşi 
slujeşte Domnul Isus poporul? Ce binecuvântări fantastice primim de pe 
urma slujbei Sale pline de iubire? 
 
"Hristos, Paştele nostru, a fost jertfit." 1 Corinteni 5:7. "Astfel, fiindcă avem un 
Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile - pe Isus, Fiul lui Dumnezeu - să 
rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot, care să n-
aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi 
noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul 
harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la 
vreme de nevoie." Evrei 4:14-16.  

Answer: Domnul Isus slujeşte ca jertfă pentru păcatele noastre şi ca Marele 
nostru Preot ceresc. Moartea Lui ca miel de jertfă pentru noi şi slujirea Lui continuă, plină de putere în 
calitate de Mare Preot al nostru din ceruri, realizează două minuni incredibile pentru noi: 
 
A. O schimbare totală a vieţii numită naşterea din nou, având toate păcatele trecutului iertate (Ioan 3:3-
6; Romani 3:25).  
 
B. Putere ca să trăim drept atât în prezent cât şi în viitor (Tit 2:14; Filipeni 2:13). 
 
Aceste două minuni ajută ca un om să devină neprihănit--ceea ce înseamnă că între acea persoană şi 



Dumnezeu există o legătură corectă. Nu există nici o cale cu putinţă ca cineva să ajungă neprihănit prin 
fapte (propriile lui eforturi), deoarece neprihănirea implică minuni pe care le poate realiza doar Domnul 
Isus (Fapte 4:12). Cineva ajunge neprihănit când îşi pune încrederea că Domnul Isus va face în locul lui 
ceea ce el nu poate face singur. 

Iată ce înseamnă termenul biblic de "neprihănire prin credinţă". Îl rog pe 
Domnul Isus să devină conducătorul vieţii mele şi am încredere că El va 
lucra minunile necesare atâta timp cât Eu voi colabora pe deplin cu El. 
Această neprihănire, care se realizează miraculos în favoarea mea şi în 
mine de către Domnul Isus, reprezintă singura neprihănire adevărată care 
există. Orice alt gen de neprihănire este doar o imitaţie.  

12.   Care anume şase 
făgăduinţe ni le oferă 
Biblia cu privire la 
neprihănirea dată nouă 
în dar prin Domnul Isus? 

Answer:  
A. Ne va acoperi păcatele 
trecute şi ne va socoti 
drept nevinovaţi (Isaia 
44:22; Ioan 1:9). 
B. La început am fost 
creaţi după chipul lui 
Dumnezeu (Geneza 1:26, 
27). Domnul Isus făgăduieşte să refacă în noi chipul lui 
Dumnezeu (Romani 8:29). 
C. Domnul Isus ne dă dorinţa de a trăi drept şi pe urmă 
ne acordă puterea Lui de a împlini cu adevărat acest 
lucru (Filipeni 2:13). 
D. Domnul Isus, prin puterea Sa de a face minuni, ne va 
ajuta să împlinim cu bucurie doar lucrurile care Îi sunt pe 

plac lui Dumnezeu (Evrei 13:20, 21; Ioan 15:11). 
E. El îndepărtează de la noi pedeapsa de moarte, punând în dreptul nostru viaţa Lui fără de păcat şi 
moartea Lui ispăşitoare (2 Corinteni 5:21). 
F. Domnul Isus Îşi asumă răspunderea de a ne păstra credincioşi până ce Se va întoarce să ne ia la 
ceruri (Filipeni 1:6; Iuda 1:24). 
 
Domnul Isus este gata să împlinească toate aceste făgăduinţe glorioase şi în viaţa ta. Dar tu eşti 
pregătit? Îngenunchează chiar acum şi roagă-L să-ţi ia 
viaţa în stăpânire. Vei vedea că nu te va uita. 

13.   Oare cineva mai are vreun rol de împlinit în a 
deveni neprihănit prin credinţă? 
 
"Nu orişicine-Mi zice: 'Doamne, Doamne!' va intra în 
împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care 
este în ceruri." Matei 7:21.  

Answer: Da, Domnul Isus declară că trebuie să împlinim 
voia Tatălui Său. În timpul Vechiului Testament, o 
persoană care se convertise cu adevărat continua să 
aducă drept jertfă miei, arătând prin asta regretul său faţă 
de păcat şi dorinţa lui din toată inima de a-L lăsa pe 
Domnul să-I conducă viaţa întru totul. 
 
Astăzi, deşi nu putem îndeplini minunile necesare ca să 

 
În calitate de Mare 
Preot, Domnul Isus 
ne dă puterea să 
trăim neprihănit atât 
în prezent cât şi în 
viitor.  



devenim neprihăniţi, trebuie să ne reconsacrăm zilnic Domnului Isus (1 Corinteni 15:31), invitându-L să 
ne ia viaţa în stăpânire pentru ca acele minuni să poată avea loc. Trebuie să dorim să ascultăm de bună 
voie şi să-L urmăm pe Domnul Isus acolo unde ne duce (Ioan 12:26; Isaia 1:18-20). 
 
Păcatul ne face să dorim să facem ca noi (Isaia 53:6) şi astfel să ne răzvrătim împotriva Domnului aşa 
cum a făcut-o Satana la început (Isaia 14:12-14). Să-I îngăduim Domnului Isus să ne conducă viaţa 
uneori este atât de cumplit de greu ca şi cum ţi s-ar scoate un ochi sau şi s-ar tăia vreo mână (Matei 
5:29, 30), deoarece păcatul este atrăgător şi poate fi învins doar prin puterea lui Dumnezeu de a face 
minuni (Marcu 10:27). 
 
Mulţi împărăşesc părerea că Domnul Isus îi va lua la cer pe toţi cei care mărturisesc că sunt salvaţi, 
indiferent de purtarea lor. Dar lucrurile nu stau aşa. Teoria aceasta este o născocire de-a lui Satana. 
Creştinul trebuie să urmeze felul de trai al Domnului Isus (1 Petru 2:21). Sângele Domnul Isus prin 
puterea lui este în stare să îndeplinească acest lucru în dreptul nostru al tuturor (Evrei 13:12), dar numai 
dacă Îi dăm Domnului Isus deplina stăpânire a vieţii noastre şi numai dacă Îl urmăm cu bucurie acolo 
unde ne duce--deşi uneori cărarea s-ar putea să fie aspră şi stâncoasă (Matei 7:13, 14, 21). 

14.   Mă puteţi ajuta să înţeleg ce înseamnă ziua ispăşirii? 

Answer:  
A. O dată pe an, în ziua ispăşirii, avea loc în Israel o zi solemnă de judecată 
(Leviticul 23:27). Toţi urmau să-şi mărturisească toate păcatele. Cei care 
refuzau s-o facă erau îndepărtaţi chiar în acea zi pentru totdeauna din 
tabăra Israelului (Leviticul 23:29). 
 
B. Se alegeau doi ţapi: Unul ţapul pentru Domnul; celalt ţapul de ispăşire, 
care îl reprezenta pe Satana (Leviticul 16:8). Ţapul pentru Domnul era 
omorât şi adus ca jertfă pentru păcatele poporului (Leviticul 16:9). Dar în 
acea zi, sângele era dus în sfânta sfintelor şi se stropea cu el pe capacul 
îndurării şi înaintea lui (Leviticul 16:14). Doar în această zi deosebită de 
judecată marele preot intra în sfânta sfintelor ca să se întâlnească cu 

Dumnezeu la capacul îndurării.  

Sângele stropit (care reprezenta jertfa Domnului Isus) era primită de 
către Dumnezeu şi păcatele mărturisite ale poporului se transferau 
de la sanctuar asupra marelui preot. Pe urmă, el transfera aceste 
păcate mărturisite asupra ţapului ispăşitor, care era izgonit în pustie 
(Leviticul 16:16, 20-22). Astfel, sanctuarul era curăţit de păcatele 
poporului, care fuseseră transferate prin sângele stropit în faţa 
perdelei şi care se strânseseră 
de un an de zile. 

15.   Oare ziua ispăşirii 
simbolizează sau 
prefigurează o parte din 
măreţul plan al mântuirii 
realizat de Dumnezeu, aşa 
cum o făceau şi alte slujbe 
sau situaţii din sanctuar? 
 
"Dar, deoarece chipurile 
lucrurilor care sunt în ceruri, au 
trebuit curăţite în felul acesta, 
trebuia ca însăşi lucrurile 

cereşti să fie curăţite cu jertfe mai bune ca acestea." Evrei 9:23.  

Answer: Da. Slujbele din acea zi arătau spre ştergerea păcatului de către adevăratul Mare Preot din 
sanctuarul ceresc. Prin sângele Său vărsat pus în dreptul acelora scrişi în cartea vieţii, Domnul Hristos 

 
Ţapul de ispăşire îl 
reprezenta pe Satana, 
asupra căruia Dumnezeu 
va aşeza deplina 
răspundere pentru păcat.  



urma să confirme hotărârea copiilor Săi de a-I sluji pe vecie. Această zi deosebită de judecată, 
asemenea zilei de Yom Kippur a Israelului, prefigura ispăşirea finală ce urma să se facă pentru planeta 
pământ. Din simbolul anual al zilei de ispăşire din vechime, toată omenirea primeşte asigurarea că 
Marele nostru Preot cel credincios, Domnul Isus, încă mijloceşte în ceruri pentru poporul Său şi este 
gata să şteargă păcatele tuturor acelora care au credinţă în sângele Lui vărsat. Ispăşirea finală duce la 
judecata finală, care va decide problema păcatului din viaţa fiecărui om, având ca verdict fie viaţa fie 
moartea. 
 
Evenimente importante 
În următoarele două Ghiduri de studiu, veţi descoperi cum prefigurau simbolic sanctuarul de pe pământ 
şi mai ales ziua ispăşirii evenimente importante de la timpul sfârşitului, pe care Dumnezeu le va face să 
se întâmple din sanctuarul ceresc. 
 
Data judecăţii 
În următorul ghide de studiu, vom examina o profeţie biblică crucială în care Dumnezeu fixează o dată 
de începere a judecăţii din ceruri. Într-adevăr, palpitant! 

16.   Doresc să primesc neprihănirea Domnului Hristos, care include iertare, curăţire de păcate şi 
puterea de a trăi neprihănit în prezent şi în viitor. 

Answer:  

Quiz Questions 
 
1.   Ce mobilier se afla în curtea sanctuarului? (2) 
___   Capacul îndurării.  
___   Ligheanul.  
___   Scaune.  
___   Altarul arderilor de tot.  
 
2.   Prezenţa lui Dumnezeu sălăşluia la capacul îndurării. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
3.   Candelabrul cu cele şapte braţe repezenta (1) 
___   pe Domnul Isus, lumina lumii.  
___   cea de-a doua venire a Domnului Hristos.  
___   zidurile strălucitoare ale noului Ierusalim.  
 
4.   Scopul sanctuarului şi al slujbelor lui era să (1) 
___   îi ajute pe oameni să-i înţeleagă pe îngeri.  
___   le procure hrană animală oamenilor.  
___   simbolizeze planul de mântuire.  
 
5.   Cine a făcut planurile pentru sanctuar? (1) 
___   Noe.  
___   Un înger.  
___   Aaron.  
___   Dumnezeu.  
 
6.   Cele Zece Porunci se aflau în interiorul chivotului legământului. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
7.   Animalele jertfite reprezentau (1) 
___   Duhul Sfânt.  
___   Un război.  
___   Pe Isus Hristos.  



 
8.   Întemeindu-Se pe sanctuar, în care anume două calităţi ne slujeşte Domnul Isus? (2) 
___   Împărat.  
___   Jertfă.  
___   Mare Preot.  
___   Conducător al universului.  
 
9.   Care din următoarele erau adevărate cu privire la sanctuarul de pe pământ? (2) 
___   Avea trei încăperi.  
___   Era o structură asemenea unui cort.  
___   Mărimea lui era de 152 m x 304 m.  
___   Curtea era făcută din stâlpi de aramă şi pânză de in.  
___   Acoperişul era făcut din ţigle egiptene.  
___   Ligheanul se afla în sfânta sfintelor.  
 
10.   Neprihănirea prin credinţă este singura neprihănire adevărată. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
11.   Neprihănirea prin credinţă vine din (1) 
___   Faptele omului.  
___   După ce te botezi.  
___   credinţa doar în Isus Hristos.  
 
12.   Cine înjunghia animalul de jertfă pe care îl aducea păcătosul? (1) 
___   Dumnezeu.  
___   Preotul.  
___   Păcătosul.  
 
13.   Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate cu privire la neprihănirea pe care ne-o oferă 
Domnul Isus? (3) 
___   Ea reface chipul lui Dumnezeu în noi.  
___   Nu este ceva miraculos.  
___   Faptele noastre bune îşi au şi ele rolul lor.  
___   Ne acoperă păcatele noastre trecute.  
___   Pune în noi dorinţa de a trăi drept.  
 
14.   Care din următoarele sunt adevărate cu privire la ziua ispăşirii? (4) 
___   Avea loc în fiecare lună.  
___   Era o zi a judecăţii.  
___   Era o zi de distracţie şi jocuri.  
___   Simboliza judecata finală.  
___   Ţapul ispăşitor îl simboliza pe Satana.  
___   Sângele era dus în sfânta sfintelor.  
 
15.   Neprihănirea înseamnă o legătură corectă cu Dumnezeu. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
16.   Înjunghierea unui animal îi ajuta pe oameni să înţeleagă că păcatul a adus pedeapsa de 
moarte asupra tuturor oamenilor. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  

 

    

  



Exact-la-timp!-Profeţii-descoperite!  

 
 
 

  Ţineţi-vă bine! Acum, veţi explora cea mai lungă profeţie de timp 
din Biblie - o profeţie care a prezis cu exactitate prima venire a 
Domnului Isus şi timpul morţii Sale. În ghidul de studiu 16 "Solii 
îngereşti din spaţiul extraterestru" aţi aflat că Dumnezeu are o 
solie extrem de importantă pe care trebuie s-o audă lumea chiar 
înainte de revenirea lui Hristos! Primul punct le porunceşte 
oamenilor să I se închine lui Dumnezeu şi să-I aducă slavă, 
deoarece a sosit ceasul judecăţii Lui (Apocalipsa 14:7). În Daniel 8 
şi 9, Dumnezeu ne descoperă data începerii judecăţii Lui finale, 
precum şi texte profetice care dovedesc cu putere că Domnul 
Hristos este Mesia. Astfel, nu există nici o profeţie mai puternică în 
toată Scriptura - cu toate acestea puţini oameni sunt conştienţi de 
ea, iar alţii o interpretează complet greşit! Vă rugăm să citiţi 
capitolele 8 şi 9 din Daniel înainte de a începe ghidul de studiu şi 
să vă rugaţi ca Duhul Sfânt să vă călăuzească în înţelegerea 
acestei lecţii senzaţionale.  

1.   În viziune, Daniel a văzut un berbec cu două coarne care împungea spre 
apus, nord (miazănoapte) şi sud (miazăzi) şi cucerea orice fiară pe care o 
întâlnea (Daniel 8:3, 4). Ce simbolizează acel berbec? 
 
"Berbecele, pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, sunt împăraţii mezilor şi 
perşilor." Daniel 8:20.  

Answer: Berbecul simbolizează împărăţia mondială a Medo-Persiei, care a mai 
fost reprezentată şi prin ursul din Daniel 7:5. Profeţiile din cărţile biblice Daniel şi 
Apocalipsa urmează principiul de a "se repeta şi de a se extinde", care înseamnă că ele repetă profeţii 
aceperite în capitolele de mai înainte ale cărţii şi le dezvoltă. Această abordare le aduce claritate şi 
siguranţă profeţiilor biblice. 

2.   Ce alt animal a continuat Daniel să vadă? 
 
"Ţapul însă este împărăţia Greciei şi cornul cel mare dintre ochii lui este 
cel dintâi împărat. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn 
frânt, sunt patru împărăţii, care se vor ridica din neamul acesta,dar care 
nu vor avea atâta putere." Daniel 8:21, 22.  

Answer: În viziunea lui Daniel, a urmat un ţap cu un corn mare între ochi, 
care a apărut deodată, mergând cu o mare iuţeală. El l-a atacat şi l-a doborât pe ţap. Apoi, cornul cel 
mare s-a frânt şi în locul lui au ieşit patru coarne. Ţapul cel dur simbolizează cea de-a treia împărăţie 
mondială, cea a Greciei, iar cornul cel uriaş îl simbolizează pe Alexandru cel Mare. Cele patru coarne 
care au luat locul cornului celui mare reprezintă cele patru împărăţii în care s-a împărţit imperiul lui 
Alexandru. În Daniel 7:6, aceste patru împărăţii sunt reprezentate de cele patru capete ale pardosului, 
care simbolizează tot Grecia. Aceste simboluri sunt atât de 
potrivite încât ne este uşor să le identificăm în istorie. 

3.   Conform cu Daniel 8:8, 9, a urmat ridicarea unui corn mic. 
Ce reprezintă cornul cel mic? 

Answer: Cornul cel mic reprezintă Roma. Unii au sugerat că 



cornul cel mic l-ar reprezenta pe Antiohus Epiphanes, un rege seleucid, care a condus Palestina în 
secolul al II-lea în.Hr. şi care a pus capăt slujbelor de închinare iudaică. Alţii, incluzându-i pe majoritatea 
conducătorilor reformaţiunii, au fost de părere că prin cornul cel mic se vizează Roma atât păgână cât şi 
papală. Să examinăm dovezile biblice clare în sprijinul acestei afirmaţii: 
 
A. În armonie cu regula profetică de a "repeta şi extinde", probabil că Roma este puterea reprezentată 
aici deoarece atât capitolele 2 cât şi 7 din Daniel vizează Roma ca împărăţia care îi urmează Greciei. 
Daniel 7:24-27 mai stabileşte adevărul că Roma în forma ei papală va fi succedată de către împărăţia lui 
Hristos. Cornul cel mic din Daniel capitolul 8 se potriveşte perfect: urmează Greciei şi este în cele din 
urmă distrusă supranatural sau "fără ajutorul vreunei mâini omeneşti" la cea de-a doua venire a 
Domnului Isus. (Compară Daniel 8:25 cu Daniel 2:34). 
 
B. Daniel capitolul 8 declară că medo-persanii vor ajunge "puternici" (versetul 4). grecii "foarte puternici" 
(versetul 8), iar puterea cornului celui mic va ajunge "nespus de mare" (versetul 9). Istoria este clară în 
ceea ce priveşte faptul că nici o altă putere care i-a urmat Greciei nu "s-a mărit nespus de mult" în afară 
de Roma. 
 
C. Roma şi-a extins puterea către miazăzi (Egipt), către răsărit (Macedonia) şi către "ţara cea minunată" 
(Palestina) exact cum prezisese proorocia (versetul 9). Nici o altă mare putere nu se potriveşte acestui 
punct în afara Romei. 
 
D. Doar Roma s-a ridicat împotriva Domnului Isus "căpeteniei oştirii" (versetul 11) şi împotriva "Domnului 
domnilor" (versetul 25). Roma păgână L-a răstignit şi totodată a distrus şi templul iudaic. Roma papală 
"i-a smuls" jertfa (versetul 11) şi "a călcat în picioare" sfântul locaş (versetul 13) înlocuind slujba 
esenţială a Domnului Isus, Marele nostru Preot din ceruri, cu o preoţie pământească ce pretinde că ar 
ierta păcatele. Nimeni în afara lui Dumnezeu nu poate să ierte păcatele (Luca 5:21). Iar Domnul Isus 
este singurul nostru Preot şi Mijlocitor (1 Timotei 2:5). 

4.   Daniel capitolul 8 ne face cunoscut că puterea acestui 
corn mic îi va nimici şi ea pe mulţi din poporul lui Dumnezeu 
(versetele 10, 24, 25) şi va arunca adevărul la pământ 
(versetul 12). Când un sfânt a întrebat cât timp va mai fi 
călcat în picioare poporul lui Dumnezeu şi sanctuarul din 
ceruri, care a fost răspunsul cerului? 
 
"Şi el mi-a zis: 'Până vor trece două mii trei sute de seri şi 
dimineţi; apoi sfântul locaş va fi curăţit!'" Daniel 8:14.  

Answer: Răspunsul cerului a fost că sanctuarul din ceruri va fi curăţit după 2300 de zile profetice sau 
2300 de ani literali. (Ghidul de studiu 15 ne oferă o explicaţie completă a principiului profetic "o zi pentru 
un an" care se găseşte în Ezechiel 4:6 şi Numeri 14:34). Am aflat deja că actul curăţirii sanctuarului 
pământesc avea loc în ziua ispăşirii din Israelul din vechime. 
 
În acea zi, copiii lui Dumnezeu se identificau clar ca fiind ai Săi, şi li se îndepărta raportul păcatelor lor. 
Cei răi care se agăţau de păcat erau izgoniţi pentru totdeauna din Israel. Astfel tabăra era curăţită de 
păcat. 
 
Cerul îl asigura aici pe Daniel că păcatul şi puterea cornului celui mic nu 
vor continua să propăşească, să stăpânească lumea şi să-i asuprească 
pe copiii lui Dumnezeu la nesfârşit. În schimb, peste 2300 de ani, 
Dumnezeu urma să intervină printr-o zi a ispăşirii din ceruri sau o zi a 
judecăţii, în care păcatul şi păcătoşii urmau să fie identificaţi şi mai târziu 
îndepărtaţi pentru totdeauna din univers. Astfel, universul urma să fie 
curăţit de păcat. Nedreptatea făcută împotriva copiilor lui Dumnezeu urma 
să fie răsplătită în cele din urmă, iar pacea şi armonia din Eden urmau să 
umple din nou universul. 

5.   Care anume lucru urgent l-a accentuat în repetate rânduri îngerul 
Gabriel? 



 
"Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia priveşte vremea sfârşitului!" "Îţi arăt ce se va întâmpla la 
vremea de apoi a mâniei." "Tu, pecetluieşte vedenia aceasta, căci este cu privire la nişte vremi 
îndepărtate." Daniel 8:17, 19, 26, sublinierile sunt adăugate.  

Answer:  
În repetate rânduri, Gabriel a afirmat că viziunea celor 2300 de zile implica evenimente de la timpul 
sfârşitului, care a început în 1798, aşa cum am aflat în Ghidul de studiu 15. Îngerul a vrut ca să 
înţelegem că profeţia celor 2300 de zile reprezintă o solie care ni se aplică mai ales nouă, celor care 
trăim în timpul sfârşitului istoriei acestui pământ. Ea are un înţeles deosebit pentru aceste zile. 
 
Introducere în capitolul 9 din cartea lui Daniel 
După viziunea pe care a avut-o Daniel în capitolul 8, îngerul Gabriel a venit la el şi a început să-i explice 
viziunea. Când Gabriel a ajuns la punctul celor 2300 de zile, Daniel a leşinat şi a fost bolnav pentru un 
timp. Pe urmă şi-a refăcut puterile şi a reluat treburile împărăţiei, dar a fost foarte preocupat de partea 
neexplicată a viziunii--cele 2300 de zile. Daniel s-a rugat fierbinte pentru poporul său, evreii ce se aflau 
în robie în Medo-Persia. El şi-a mărturisit păcatele şi s-a rugat lui Dumnezeu să-i ierte. Daniel capitolul 9 
începe cu rugăciunea fierbinte a profetului de mărturisire a păcatelor şi de apel la adresa lui Dumnezeu. 
 
Luaţi-vă acum timp, vă rugăm, ca să citiţi Daniel capitolul 9 înainte de a continua acest ghid de studiu. 

6.   În timp ce Daniel se ruga, cine l-a atins deodată şi cu ce solie 
(Daniel 9:21-23)? 

Answer: Îngerul Gabriel l-a atins şi i-a spus că venise să-i explice restul 
vedeniei descrise în Daniel capitolul 8 (compară Daniel 8:26 cu Daniel 
9:23). 

7.   Câte din cele 2300 de zile 
urmau să fie hotărâte (sau tăiate) 
pentru poporul lui Daniel, evreii 
şi pentru capitala lor, Ierusalimul 
(Daniel 9:24)? 

Answer: Şaptezeci de săptămâni 
urmau să fie "hotărâte" sau tăiate 
pentru evrei. Cele şaptezeci de 
săptămâni profetice sunt egale cu 

490 de ani literali (70 x 7 = 490). Poporul lui Dumnezeu urma în 
curând să se întoarcă din robia din Medo-Persia, iar Dumnezeu 
urma să taie 490 de ani din cei 2300 de ani şi să le ofere o altă 

ocazie copiilor Săi aleşi ca să 
se pocăiască şi să-I 
slujească. 

8.   Care eveniment şi dată urmau să marcheze punctul de 
început pentru profeţiile celor 2300 de zile şi 490 de ani (Daniel 
9:25)? 

Answer: Evenimentul de început a fost un decret al împăratului 
persan Artaxerxes, care le dădea voie copiilor lui Dumnezeu (care 
erau robi în Medo-Persia) să se întoarcă la Ierusalim şi să 
rezidească cetatea. Decretul, care se găseşte în Ezra capitolul 7, a 
fost emis în anul 457 în.Hr.--în al şaptelea an al împăratului 
(versetul 7)--şi a fost pus în aplicare toamna. Artaxerxes şi-a 
început domnia în 464 în.Hr. 



9.   Îngerul a spus că cele 69 de săptămâni profetice sau 483 de ani 
literali (69 x 7 = 483), adăugate la data de 457 în.Hr., vor ajunge la Mesia 
(Daniel 9:25). A fost chiar aşa? 

Answer:  
Da, exact aşa! Calculele matematice ne arată că dacă mergem înainte cu 
483 de ani întregi din toamna anului 457 în.Hr., ajungem la toamna din anul 
27 d.Hr. Cuvântul "Mesia" înseamnă "Unsul" (Ioan 1:41). Domnul Isus a fost 
uns cu Duhul Sfânt (Fapte 10:38) la botezul Lui (Luca 3:2, 22). Ungerea Lui 
a avut loc în al 15-lea an al domniei lui Tiberiu Cezar (Luca 3:1), care era în 
anul 27 d.Hr. Şi să te gândeşti că prezicerea s-a făcut cu 500 de ani mai 
înainte! 
 
Apoi Domnul Isus a început să predice "s-a împlinit vremea" (referindu-se la 
cei 483 de ani care trebuiau să ajungă până la Mesia). Astfel El a confirmat în auzul tuturor profeţia 
(Marcu 1:14, 15; Galateni 4:4). Aşa că Domnul Isus Şi-a început de fapt lucrarea, referindu-Se clar la 
profeţia celor 2300 de zile, accentuându-i importanţa şi exactitatea. Aceasta reprezintă o  
dovadă înfricoşătoare şi palpitantă că: 
 
A. Biblia este inspirată. 
B. Isus este Mesia. 
C. Toate celelalte date din profeţia celor 2300 de zile/490 de ani sunt exacte. Ce temelie statornică 
avem pe care să clădim! 

10.   Am vorbit despre 
cei 483 de ani din 
profeţia de 490 de ani. 
Ne-a mai rămas o 
săptămână profetică 
sau şapte ani literali 
(Daniel 9:26, 27). Ce s-a 
mai întâmplat după 
aceasta şi când s-a 
întâmplat? 

Answer: Domnul Isus a 
fost "stârpit" sau răstignit 
"la jumătatea 
săptămânii," ceea ce 
înseamnă la trei ani şi 

jumătate după ungerea Sa--sau în primăvara anului 31 d.Hr. Urmăriţi cum se descoperă evanghelia în 
versetul 26: "După aceste şaizeci şi două de săptămâni, unsul va fi stârpit şi nu va avea nimic." 
(Traducerea King James redă "va fi stârpit, dar nu pentru El"). 
 
Lăudat fie Dumnezeu că, atunci când Domnul Isus a fost stârpit, n-a 
fost pentru El. El care "n-a făcut păcat" (1 Petru 2:22) a fost răstignit 
pentru păcatele noastre (1 Corinteni 15:3; Isaia 53:5). Viaţa nepreţuită a 
Domnului Isus s-a dat ca jertfă de bună voie şi cu iubire ca să ne 
salveze din păcat. Aleluia, ce Mântuitor avem! Jertfa de ispăşire a 
Domnului Isus se află chiar în inima capitolelor 8 şi 9 din Daniel. 

11.   Întrucât a murit după trei ani şi jumătate, cum putea Domnul 
Isus să "facă un legământ trainic cu mulţi" pentru ultimii şapte ani, 
aşa cum ne arată profeţia din Daniel 9:27? 

Answer: Legământul reprezintă acordul Său binecuvântat de a-i salva 
pe oameni din păcatele lor (Evrei 10:16, 17). După ce s-a încheiat 
lucrarea Lui de trei ani şi jumătate, Domnul Isus a făcut legământ prin 



ucenicii Săi (Evrei 2:3). El i-a trimis mai întâi la naţiunea iudaică (Matei 10:5, 6), deoarece poporul Său 
ales mai avea încă trei ani şi jumătate din perioada de har de 490 de ani ca să se pocăiască. 

12.   Când s-a încheiat perioada de 490 de ani de îndurare 
pentru naţiunea iudaică în toamna anului 34 d.Hr., ce au 
făcut ucenicii? 

Answer: Ei au început să le vestească evanghelia celorlalţi 
oameni şi neamuri din lume (Fapte 13:46). Ştefan, un diacon 
neprihănit, a fost omorât cu pietre în public în anul 34 d.Hr. De la 
acea dată înainte evreii, deoarece L-au respins pe Domnul Isus şi 
planul lui Dumnezeu, au încetat să mai fie poporul ales al lui 
Dumnezeu. În locul lor, acum Dumnezeu îi socoteşte pe oamenii 
din toate naţionalităţile, care Îl acceptă şi Îl slujesc pe El drept 
evrei după spirit. Ei au devenit poporul Său ales--"moştenitori 
după făgăduinţă." Desigur că termenul de "evrei după spirit" îi 
include şi pe evreii care individual Îl acceptă pe Domnul Isus şi Îl 
slujesc (Galateni 3:27-29; Romani 2:28, 29). 

13.   După anul 34 d.Hr., câţi ani au mai rămas din profeţia celor 
2300 de ani? Care este data de sfârşit a profeţiei? Ce a spus 
îngerul că se va întâmpla la acea dată (Daniel 8:14)? 

Answer: Mai rămâneau 1810 ani (2300 minus 490 = 1810). Data de 
sfârşit a profeţiei este anul 1844 (34 d.Hr. + 1810 = 1844). Îngerul a 
zis că sanctuarul va fi curăţit sau că va începe judecata de 
cercetare. (Sactuarul pământesc a fost nimicit în anul 70 d.Hr.) Am 
învăţat în Ghidul pentru studiul 17 că ziua de ispăşire din ceruri sau 
judecata a fost amânată pentru timpul sfârşitului. Ei bine, acum ştim 
că data de început este anul 1844. Dumnezeu a fixat această dată. 
Este tot atât de sigură ca şi data anului 27 d.Hr. când Domnul Isus 
S-a prezentat drept Mesia. Copiii lui Dumnezeu din timpul sfârşitului 
trebuie s-o vestească (Apocalipsa 14:6, 7). Vă veţi declara foarte 
mulţumit să aflaţi amănuntele judecăţii din Ghidul pentru studiul 19. 
În zilele lui Noe, Dumnezeu a declarat că judecata prin potop urma 
să aibă loc peste 120 de ani (Geneza 6:13)--şi aşa s-a şi întâmplat. În zilele lui Daniel, Dumnezeu a 
declarat că judecata pentru timpul sfârşitului va începe peste 2300 de ani (Daniel 8:14)--şi aşa s-a şi 
întâmplat. Judecata ţinută de Dumnezeu pentru timpul sfârşitului se află în sesiune din 1844.  
 
Sensul ispăşirii 
Cuvântul englezesc pentru "ispăşire" este "atonement" care la început a însemnat "at-one-ment" adică, 
o stare de a fi "una" "în acord". Denotă armonie într-o relaţie. Această armonie desăvârşită a existat la 
început în tot universul. Dar apoi, Lucifer, un înger sclipitor din ceruri (aşa cum am învăţat în Ghidul 
pentru studiul 2), a pus la îndoială principiile guvernării lui Dumnezeu. O treime din îngerii cerului s-au 
alăturat răzvrătirii lui Lucifer (Apocalipsa 12:3, 4, 7-9). 
 
Această răzvrătire împotriva lui Dumnezeu şi a principiilor Lui de iubire se cheamă păcat în Biblie 
(Isaia 53:6; 1 Ioan 3:4). Ea aduce cu sine durere, nedumerire, haos, tragedie, dezamăgire, regret, 
trădare şi rele de tot felul. Cel mai rău dintre toate este că plata lui este moartea (Romani 6:23)--din care 
nu există nici o înviere--în iazul cu foc (Apocalipsa 21:8). Păcatul se răspândeşte mai repede decât cel 
mai de moarte fel de cancer. El a pus în pericol însuşi universul.  
 
 
Aşa că Dumnezeu l-a azvârlit pe Lucifer şi pe îngerii lui afară din ceruri (Apocalipsa 12:7-9), iar 
Lucifer a primit un nume nou--"Satana", care înseamnă "împotrivitorul". Îngerii lui căzuţi se cheamă 
acum demoni. Satana i-a ispitit pe Adam şi pe Eva şi astfel păcatul a venit asupra tuturor oamenilor. Ce 
tragedie teribilă! A început astfel conflictul devastator dintre bine şi rău şi se părea că răul câştigă 
biruinţa. Situaţia părea disperată. 



Dar nu! Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu--şi El Însuşi Dumnezeu--care era 
mai mult decât egal cu toţi oamenii care urmau să trăiască vreodată pe acest 
pământ, a consimţit să-Şi dea viaţa ca să plătească vina de moarte pentru 
fiecare păcătos (1 Corinteni 5:7). Primind jertfa Lui, păcătoşii erau astfel 
eliberaţi de vina de păcat (Romani 3:25). Acest plan binecuvântat includea şi 
faptul ca Domnul Isus să intre în viaţa cuiva atunci când este invitat (Apocalipsa 
3:20) şi să-l schimbe într-o făptură nouă (2 Corinteni 5:17). Acest plan oferea 
putere din partea Domnului Isus ca orice om cu adevărat convertit să i se 
împotrivească lui Satana şi să refacă în el chipul lui Dumnezeu, după care a 
fost creat (Geneza 1:26, 27; Romani 8:29). 
 
Această ofertă binecuvântată de ispăşire include un plan de izolare şi 
nimicire a păcatului--incluzându-l pe Satana şi pe îngerii săi căzuţi şi pe toţi 
aceia care li se alătură în răzvrătire (Matei 25:41; Apocalipsa 21:8). Mai mult, 
cunoştinţa deplină cu privire la Domnul Isus şi la cârmuirea Lui iubitoare şi 
despre Satana şi dictatura lui diabolică îi va fi dusă oricăui om de pe faţa 

pământului pentru ca toţi să poată să ia o hotărâre în cunoştinţă de cauză dacă Îl vor urma pe Domnul 
Isus sau pe Satana (Matei 24:14; Apocalipsa 14:6, 7). 
 
Cazul fiecărui om va fi cercetat în curtea cerului (Romani 14:10-12), iar Dumnezeu va respecta 
alegerea fiecărui om de a-L sluji fie pe Domnul Hristos, fie pe Satana (Apocalipsa 22:11, 12). În cele din 
urmă, după ştergerea păcatului de pe faţa pământului, Dumnezeu va crea un cer nou şi un pământ nou, 
după planul Său (2 Petru 3:13; Isaia 65:17), unde păcatul nu se va mai ridica niciodată (Naum 1:9) şi le 
va da copiilor Săi ca să fie căminul lor de-a lungul veşniciei (Apocalipsa 21:1-5). Atunci Tatăl şi Fiul vor 
locui împreună cu poporul Lor într-o bucurie desăvârşită şi într-o armonie deplină pentru totdeauna. 
 
Toate acestea se includ în "ispăşire" sau "refacerea unirii cu Dumnezeu". Dumnezeu ne-a făcut 
cunoscute toate acestea în Cuvântul Său şi le-a demonstrat prin slujbele de la sanctuarul din Vechiul 
Testament, mai ales prin ziua ispăşirii. Domnul Isus reprezintă cheia ispăşirii. Jertfa Lui plină de iubire 
de pe Golgota pentru noi face ca să fie cu putinţă aceasta. Se poate să scăpăm de păcat în viaţa 
noastră şi în univers doar prin El (Fapte 4:12). Nu este de mirare că ultima întreită solie a cerului către 

lume ne cheamă pe toţi să ne închinăm Lui (Apocalipsa 14:6, 7). 

14.   De ce unii interpreţi ai Bibliei preferă să omită ultima 
săptămână (sau cei şapte ani) din cei 490 de ani puşi deoparte 
pentru naţiunea iudaică şi să-i aplice lucrării Antihristului de la 
sfârşitul istoriei lumii? 

Answer: Această întrebare este bună--"De ce ar îndepărta cineva 
ultimii şapte ani din cei 490 de ani puşi deoparte pentru naţiunea 
iudaică şi i-ar aşeza la sfârşitul istoriei lumii?" 
 
Să revedem faptele: 

 
A. Nu există nici o garanţie şi nici o dovadă de orice fel ca să introducem un gol oriunde ar fi între 
oricare dintre anii profeţiei de 490 de ani. Este continuă, aşa cum au fost cei 70 de ani de exil pentru 
poporul lui Dumnezeu, menţionaţi în Daniel 9:2. 
 
B. Niciodată în Scriptură un număr anume de unităţi de timp (zile, săptămâni, luni, ani) cuprinzând o 
întindere de timp nu înseamnă altceva decât nişte unităşi de timp continue sau consecutive. Povara 
dovezii se află peste aceia care pretind că orice parte din orice profeţie de timp trebuie detaşată şi 
socotită mai târziu. 
 
C. Anul 27 d.Hr. (anul botezului Domnului Isus) a reprezentat data de început pentru ultimii şapte 
ani ai profeţiei, pe care Domnul Isus a accentuat-o începând să vestească imediat: "S-a împlinit 
vremea!" Marcu 1:15. 
 
D. În clipa morţii Sale pe cruce în primăvara anului 31 d.Hr., Domnul Isus a strigat: "S-a sfârşit!" 
Mântuitorul Se referă clar aici la prezicerile făcute în Daniel capitolul 9, cu privire la moartea Sa, cum ar 

 
Satana 
reprezintă cauza 
tuturor 
păcatelor.  



fi: 
1. "Mesia" va fi "stârpit" sau răstignit (versetul 26). 
2. El va "face să înceteze jertfa şi darul de mâncare" murind pentru toţi ca adevăratul Miel al lui 
Dumnezeu (versetul 27; 1 Corinteni 5:7; 15:3). 
3. El va face "ispăşirea nelegiuirii" (versetul 24). 
 
Nu există nici o dovadă biblică şi nici o autoritate biblică pentru a scoate ultima săptămână sau cei şapte 
ani, din cei 490 de ani puşi deoparte pentru naţiunea iudaică şi a-i aplica lucrării lui Antihrist de la 
sfârşitul istoriei lumii. Mai mult, dezlipind ultimii şapte ani din profeţia celor 490 de ani deformează atât 
de mult adevăratul înţeles al multor profeţii din cartea lui Daniel şi Apocalipsa încât oamenii nu le mai 
pot înţelege corect. Iată de ce Dumnezeu osândeşte o interpretare particulară a unei profeţii, cum ar fi 
teoria acestor şapte ani de spaţiu gol. Astfel de interpretări îi vor duce întotdeauna pe oameni în rătăcire.  

15.   Am primit jertfa ispăşitoare a Domnului Hristos în dreptul meu şi L-am invitat să mă 
curăţească de păcat şi să mă transforme într-o făptură nouă. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   O putere asemenea unui corn mic apare atât în capitolul 7 din Daniel cât şi în capitolul 8 din 
Daniel. Este oare vorba despre aceeaşi putere? (Daniel 7:8 )  

Puterea reprezentată de către cornul cel mic din Daniel 7 simbolizează papalitatea. Puterea cornului 
celui mic din Daniel 8 simbolizează atât Roma păgână cât şi Roma papală.  

2.   Cele "două mii trei sute de zile" din Daniel 8:14 traduse literal din ebraică sună "două mii trei 
sute de seri şi dimineţi". Înseamnă oare 1150 de zile , aşa cum susţin unii? (Daniel 8:14 )  

Nu, ci Biblia arată clar în Geneza 1:5, 8, 13, 19, 23, 31 că o seară şi o dimineaţă fac o zi. Nu a existat 
nici un eveniment în istorie la sfârşitul celor 1150 de zile ca să împlinească această profeţie.  

3.   Ce rol joacă "alegerea" în viaţa creştinului? (Iosua 24:15 )  

Alegerea reprezintă o cheie importantă pe calea succesului. Dumnezeu a dat întotdeauna libertatea de 
alegere (Iosua 24:15). Deşi doreşte să salveze pe toată lumea (1 Timotei 2:3, 4), El îngăduie totuşi 
libera alegere (Deuteronom 30:19). Dumnezeu i-a îngăduit lui Satana să aleagă să se răzvrătească 
împotriva Lui. Le-a îngăduit de asemenea lui Adam şi Evei să aleagă neascultarea. Neprihănirea nu va fi 
niciodată un proiect programat care să mă ducă la cer, indiferent de cum trăiesc eu şi chiar dacă nu 
vreau să merg acolo. Alegerea înseamnă că oricând sunt liber să aleg să-mi schimb opţiunea. Domnul 
Isus mă roagă să-L aleg pe El (Matei 11:28-30) şi să-mi reafirm alegerea în fiecare zi (Psalm 86:3). 
Dacă Îl voi alege în fiecare zi pe El, El mă va schimba şi mă va face asemenea Lui, iar în cele din urmă 
mă va lua în împărăţia Lui cea nouă şi binecuvântată. Dar vă rog, reţineţi, sunt liber să mă întorc şi să o 
iau pe altă direcţie oricând o doresc. Dumnezeu nu mă va sili. Aşa că este imperios să aleg să-L slujesc 
în fiecare zi.  

4.   Mulţi sunt de părere că regele seleucid Antiohus Epifanes reprezintă puterea cornului celui 
mic din Daniel 8. Cum putem fi siguri că afirmaţia aceasta nu este adevărată? (Daniel 8:9 )  

Există multe motive. Căteva dintre ele urmează mai jos:  
 
A. Antioh Epifanul nu s-a mărit "nespus de mult" aşa cum o declară profeţia (Daniel 8:9). 
B. El nu a domnit "la sfârşit" sau către sfârşitul regatului seleucizilor aşa cum o cere profeţia (Daniel 
8:23) ci, mai degrabă, către mijlocul lui. 
C. Aceia care susţin că Antioh Epifanul reprezintă cornul cel mic socotesc cele 2300 de zile drept zile 
literale în loc de zile profetice--fiecare egală cu un an. Această perioadă de timp literal de peste şase ani 



nu îşi are o aplicaţie inteligibilă la capitolul 8 din Daniel. Toate încercările de a face ca această perioadă 
de timp literal să i se potrivească lui Antioh Epifanul au dat greş în unanimitate, ceea ce reprezintă o 
situaţie stânjenitoare pentru susţinătorii ei. 
D. Cornul cel mic mai există la "timpul sfârşitului" (Daniel 8:12, 17, 19), în timp ce Antioh Epifanul a murit 
în anul 164 în.Hr. 
E. Cornul cel mic "s-a mărit nespus de mult" spre miazăzi, spre răsărit şi spre Palestina (Daniel 8:9). 
Deşi este adevărat că Antioh Epifanul a condus Palestina pentru o vreme, el n-a repurtat aproape nici 
un succes în Egipt (miazăzi) şi în Macedonia (răsărit). 
F. Cornul cel mic surpă locul locaşului celui sfânt al lui Dumnezeu (Daniel 8:11). Antioh Epifanul nu a 
distrus templul de la Ierusalim. L-a profanat, dar templul a fost distrus de către romani în anul 70 d.Hr. El 
nu a distrus nici Ierusalimul, aşa cum o susţine profeţia (Daniel 9:26). 
G. Domnul Hristos a aplicat pustiirile din Daniel 9:26 şi 27, nu la distrugerile trecute făcute de Antioh 
Epifanul în anul 167 în.Hr., ci mai degrabă la viitorul imediat când armata romană urma să distrugă 
Ierusalimul şi templul în propria Lui generaţie în anul 70 d.Hr. (Luca 21:20-24). În Matei 24:15, Domnul 
Isus îl aminteşte exact pe profetul Daniel şi spune că prezicerea lui din Daniel 9:26, 27 se va împlini 
când creştinii urmau să vadă (în viitor) urâciunea pustiirii "aşezată în locul sfânt" de la Ierusalim. 
Afirmaţia aceasta este prea clară ca să poată fi înţeleasă greşit. 
<B.H.< b>Este clar că Domnul Isus a legat distrugerea Ierusalimului de refuzul final al Israelului de a-L 
primi ca Împărat şi Mântuitor (Matei 21:33-43; 23:37, 38; Luca 19:41-44). Această legătură dintre 
respingerea lui Mesia şi nimicirea cetăţii şi a templului reprezintă solia crucială din Daniel 9:26, 27. Este 
o solie care vesteşte urmările respingerii continue a lui Mesia de către Israel--chiar şi după ce li s-au mai 
acordat 490 de ani de timp de har. Să încerci să aplici profeţia la Antioh Epifanul, care a murit în 164 
în.Hr., cu mult înainte de naşterea Domnului Isus, distruge complet sensul capitolelor 8 şi 9 din Daniel--
profeţia de timp cea mai importantă din Biblie.  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Berbecul din Daniel 8 simbolizează (1) 
___   Babilonul.  
___   Medo-Persia.  
___   Grecia.  
___   Roma.  
 
2.   Ce reprezintă ţapul din Daniel 8? (1) 
___   Egiptul.  
___   Palestina.  
___   Grecia.  
___   Asiria.  
 
3.   Puterea cornului celui mic din Daniel 8 reprezintă (1) 
___   pe Antiohus Epiphanes.  
___   Roma în fazele ei păgâne şi papale.  
___   ateismul.  
___   Irakul.  
 
4.   Ziua ispăşirii în vechiul Israel era o zi a judecăţii. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
5.   Câţi din cei 2300 de ani au fost tăiaţi pentru evrei? (1) 
___   490 de ani.  
___   700 de ani.  
___   1810 ani.  
___   100 de ani.  
 
6.   În profeţia biblică, o zi profetică este egală cu un an literal. (1) 



___   Da.  
___   Nu.  
 
7.   Profeţia celor 2300 de ani a prezis (cu 500 de ani mai înainte ca să se întâmple) că Mesia Se 
va arăta în anul 27 d.Hr. El S-a arătat exact la acel timp. Asta dovedeşte că (3) 
___   Biblia este inspirată.  
___   Îngerul Gabriel a făcut un calcul exact.  
___   Toate celelalte date din profeţie sunt exacte.  
___   Domnul Isus este Mesia.  
 
8.   Când cei 490 de ani acordaţi naţiunii iudaice s-au sfârşit în anul 34 d.Hr., ce au făcut ucenicii? 
(1) 
___   Au început să le predice oamenilor de alte naţiuni.  
___   Şi-au luat o lungă vacanţă.  
___   Au spus că nici un evreu nu va mai fi mântuit vreodată după anul 34 d.Hr.  
 
9.   Conform cu profeţia celor 2300 de ani din Daniel capitolele 8 şi 9, ce a avut loc în 1844? (1) 
___   A început judecata în ceruri.  
___   Timpul de har se încheiase pentru naţiunea iudaică.  
___   Domnul Isus S-a înălţat la cer.  
___   Dumnezeu a închis harul pentru toţi oamenii.  
 
10.   Ziua ispăşirii din ceruri va aduce întreg universul într-o armonie desăvârşită cu Dumnezeu. 
Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate cu privire la vreun aspect al ispăşirii? (10) 
___   Domnul Isus Şi-a dat viaţa ca să plătească vina noastră de moarte.  
___   Domnul Isus ne-a eliberat de vina păcatului.  
___   Domnul Isus ne schimbă şi ne transformă în făpturi cu totul noi.  
___   Domnul Isus reface în noi chipul lui Dumnezeu.  
___   În instanţa din ceruri, Dumnezeu respectă alegerea fiecărui om de a-L sluji pe Hristos sau pe 
Satana.  
___   Orice persoană de pe pământ va şti despre planul lui Satana de a nimici şi despre planul minunat 
al lui Dumnezeu de a-i salva pe oameni.  
___   Păcatul, Satana şi păcătoşii vor fi izolaţi şi nimiciţi.  
___   Dumnezeu va crea ceruri noi şi un pământ nou pentru copiii Săi şi va locui împreună cu ei.  
___   Păcatul nu se va mai ridica niciodată.  
 
11.   Nu există nici o autoritate sau dovadă biblică pentru a scoate ultima săptămână sau ultimii 
şapte ani din cei 490 de ani puşi deoparte pentru naţiunea iudaică şi a-i aplica lucrării 
Antihristului către sfârşitul istoriei mondiale. (1) 
___   Adevărat.  
___   Fals.  
 
12.   În anul 34 d.Hr., (3) 
___   S-a încheiat timpul de har pentru evrei ca naţiunea aleasă de Dumnezeu.  
___   Ucenicii au început să le vestească evanghelia altor neamuri.  
___   Ştefan, un diacon neprihănit, a fost omorât cu pietre.  
___   A început judecata în ceruri.  
 
13.   Perioada de timp de 2300 de zile a început în (1) 
___   anul 34 d.Hr.  
___   1944  
___   1491 în.Hr.  
___   457 în.Hr.  
 
14.   Profeţiile din Daniel şi Apocalipsa ni se aplică mai ales nouă şi timpului nostru. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  

 

    



Cazuri-încheiate  

 
 
 

  Juriul se află în sala de judecată, verdictul se citeşte ... cazul este 
încheiat! Puţine gânduri ar putea fi mai solemne decât acesta! Se 
apropie cu repeziciune ziua când raportul vieţii fiecărui om care a 
trăit vreodată se va deschide înaintea ochilor atotştiutori ai lui 
Dumnezeu (2 Corinteni 5:10). Dar nu vă alarmaţi - întăriţi-vă! 
Milioane de oameni au găsit deja speranţă în solia despre 
judecată din acest ghid pentru studiu! În patru ocazii în care se 
menţionează marea judecată în cartea Apocalipsei, I se aduc 
laude şi mulţumiri lui Dumnezeu! Dar ştiaţi că Biblia aminteşte 
judecata de peste o mie de ori? Aproape fiecare scriitor al Bibliei 
se referă la ea, aşa că nu poate fi vorba ca să o accentuăm prea 
mult. În următoarele minute, veţi putea să aveţi o imagine de 
ansamblu,care vă va lumina cu privire la acest subiect neglijat. 
(Notă: Există trei faze ale judecăţii... urmăriţi-le pe când veţi studia 
această lecţie!)  

1.   Îngerul Gabriel i-a dat lui Daniel profeţia despre judecata din ceruri care a început în 1844. 
Prima fază a judecăţii se cheamă judecata pre-adventă deoarece are loc înainte de cea de-a doua 
venire a Domnului Isus. Care anume oameni vor fi luaţi în considerare la prima fază a judecăţii? 
Când se va termina ea? 

"Judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu." 1 
Petru 4:17. "Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai 
departe; cine este întinat, să se întineze şi mai departe; 
cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără 
prihană. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai 
departe! Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu 
Mine, ca să dau fiecăruia după fapta Lui." Apocalipsa 
22:11, 12. (vezi şi 1 Timotei 3:15).  

Answer: Se va termina înainte de cea de-a doua 
venire a Domnului Isus. Toţi acei (morţi şi vii) care au 
pretins că sunt creştini--"casa lui Dumnezeu"--vor fi 
luaţi în considerare în judecata pre-adventă. (Data de 
1844 a fost demonstrată în Ghidul pentru Studiul 18). 

2.   Cine prezidează judecata? Cine este Avocatul apărării? Dar Judecătorul? Dar acuzatorul? 
Cine sunt martorii? 
 
"Un Îmbătrânit de zile a şezut jos ...Scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc." "S-a ţinut 
judecata şi s-au deschis cărţile." Daniel 7:9, 10. "Avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel 
neprihănit." 1 Ioan 2:1. "Tatăl ... toată judecata a dat-o Fiului." Ioan 5:22. "Diavolul, ... pârâşul 
(acuzatorul) fraţilor noştri, care zi şi noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos." 
Apocalipsa 12:9, 10. "Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui 
Dumnezeu." Apocalipsa 3:14. (vezi şi Coloseni 1:12-15).  

Answer: Dumnezeu Tatăl, Cel Îmbătrânit de zile, prezidează judecata. El vă iubeşte foarte mult (Ioan 
16:27). Satana este singurul dvs. acuzator. În curtea din ceruri, Domnul Isus, care vă iubeşte--cel mai 
bun Prieten al dvs.--va fi avocatul dvs., judecătorul dvs. şi matorul dvs. Şi El ne făgăduieşte că judecata 
va fi "în favoarea sfinţilor." Daniel 7:22, traducerea NEB.* 



 
*The New English Bible, (C) 1961, 1970 by the Delegates of the Oxford University Press and the 
Syndics of the Cambridge University Press. Folosită cu permisiune. 

3.   Ce dovezi se folosesc în judecata pre-adventă? După ce 
etalon vor fi toţi judecaţi? Întrucât Dumnezeu cunoaşte deja 
totul despre fiecare om, de ce mai are loc o judecată? 
 
"S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile." Daniel 7:10. "Morţii au 
fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile 
acelea." Apocalipsa 20:12. "Oameni care au să fie judecaţi de o 
lege a slobozeniei." Iacov 2:12. "Fiindcă am ajuns o privelişte 
(teatru) pentru lume, îngeri şi oameni." 1 Corinteni 4:9.  

Answer: Dovezile necesare curţii vin din cărţile în care se reportează toate amănuntele vieţii fiecărui 
om.  
Pentru cei credincioşi, raportul rugăciunii lor, al pocăinţei şi iertării păcatelor lor vor fi acolo ca să le vadă 
toţi. Rapoartele vor dovedi că Dumnezeu este în stare să le dăruiască creştinilor putere spre a trăi o 
viaţă schimbată. Dumnezeu Îşi găseşte plăcere la sfinţii Lui şi va fi încântat să arate tuturor dovada vieţii 
lor schimbate. Judecata va confirma că "nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care 
nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului." Romani 8:1 
 
Legea celor Zece Porunci reprezintă etalonul după care va judeca Dumnezeu (Iacov 2:10-12). Călcarea 
Legii Lui reprezintă păcat (1 Ioan 3:4). Neprihănirea Legii va fi împlinită de către Isus în toţi copiii Săi 
(Romani 8:3, 4). Să pretinzi că lucrul acesta este cu neputinţă înseamnă să pui la îndoială cuvântul lui 
Dumnezeu şi puterea Lui. 
 
Judecata nu se face ca să afle Dumnezeu ceea ce n-ar şti. El le cunoaşte deja pe toate (2 Timotei 2:19). 
Totuşi, cei răscumpăraţi vor ajunge la cer dintr-o lume care afost stricată de păcat. Atât îngerii cât şi 
locuitorii altor lumi necăzute s-ar simţi ciudat ca să primească în împărăţia cerurilor pe cineva care ar 
începe să păcătuiască din nou. Astfel, judecata le va deschide fiecare amănunt şi le va răspunde la 
orice întrebare. Adevăratul scop al lui Satana a fost întotdeauna de a-L înnegri pe Dumnezeu ca fiind 
incorect, nemilos, neiubitor şi necinstit. Lucrul acesta face ca să fie şi mai important pentru toate fiinţele 
din univers să vadă ele singure câtă îndelungă răbdare a avut Dumnezeu cu păcătoşii. Îndreptăţirea 
caracterului lui Dumnezeu este scopul primordial al judecăţii (Apocalipsa 11:16-19; 15:2-4; 16:5, 7; 19:1, 
2; Daniel 4:36, 37). Observaţi că lui Dumnezeu I se aduc laude şi slavă pentru modul cum conduce 

judecata. 

4.   Care parte din viaţa cuiva va fi luată în considerare la judecata 
pre-adventă? Care parte va fi confirmată? Cum se va hotărî 
răsplata? 
 
"Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată şi judecata aceasta se va 
face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău." Eclesiastul 12:14. 
"Lăsaţi-le să crească amândouă [grâul şi neghina] împreună până la 
seceriş." "Fiul Omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor smulge din 
Împărăţia Lui toate lucrurile, care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce 
săvârşesc fărădelegea." Matei 13:30, 41. "Iată Eu vin curând; şi răsplata 
Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui." Apocalipsa 22:12.  

 

 

 

 



Answer:  

Fiecare amănunt al vieţii va fi revăzut, chiar şi gândurile şi faptele 
ascunse. Din acest motiv, această primă fază a judecăţii se mai 
cheamă şi judecata de cercetare. Judecata va confirma cine va fi 
mântuit dintre aceia care a pretins că sunt creştini. Fără îndoială că 
îi va confirma drept pierduţi pe aceia ale căror nume nu vor fi 
judecate în judecata pre-adventă. Deşi suntem mântuiţi prin har, 
răsplata se va da după faptele sau purtarea noastră--ceea ce va 
dovedi cât de autentică este credinţa noastră în Domnul Isus (Iacov 
2:26). 

5.   Care grup de oameni este implicat în judecata din ceruri din timpul celor 1000 de ani din 
Apocalipsa capitolul 20? Care este scopul acestei celei de a doua faze a judecăţii? 
 
"Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? ... Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri?" 1 Corinteni 6:2, 3. "Şi am 
văzut nişte scune de domnie şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata." Apocalipsa 20:4.  

Answer:  

"Sfinţii" sau cei neprihăniţi din toate timpurile, pe 
care Domnul Hristos îi va lua la ceruri pe nori la cea 
de-a doua Sa venire, vor lua parte la această a 
doua fază a judecăţii. 
 
Să presupunem că o familie ar descoperi că fiul lor 
mult iubit care a fost asasinat nu se află în ceruri, 
dar criminalul se află în ceruri. Fără îndoială că ar 
avea nevoie de nişte răspunsuri. Această fază a 
judecăţii va răspunde la toate întrebările celor 
neprihăniţi. Viaţa fiecărui om pierdut (incluzându-i 
pe Satana şi pe îngerii săi) va fi revăzută cu atenţie 
de către cei drepţi, care atunci vor fi întru totul de 
acord cu hotărârile luate de Domnul Hristos cu 
privire la răsplata fiecăruia. Tuturor le va fi evident 
faptul că judecata nu este un lucru arbitrar, ci mai 
degrabă ea confirmă alegerea pe care au făcut-o 
deja oamenii ca să-I slujească Domnului Isus sau 
altui stăpân (Apocalipsa 22:11, 12). (Ca să revedeţi 

ce se întâmplă în cei 1000 de ani, întoarceţi-vă la Ghidul pentru studiul 12).  

6.   Când şi unde va avea loc cea de-a tria fază a judecăţii finale? Care nou grup va fi prezent la 
această fază de judecată? 
 
"Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului." "Şi atunci va 
veni Domnul, Dumnezeul meu şi toţi sfinţii împreună cu El!" "Toată ţara va ajunge ca şesul Iordanului, de 
la Gheba până la Rimon, la miazăzi de Ierusalim." Zaharia 14:4, 5, 10. "Şi eu am văzut coborându-se 
din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim." Apocalipsa 21:2. "Când se vor împlini cei o mie 
de ani, Satana va ieşi ...ca să înşele neamurile ... ca să-i adune pentru război." Apocalipsa 20:7, 8.  

 

 

 

 

 

 
Sfinţii lui Dumnezeu din toate 
veacurile vor lua parte la cea de a 
doua fază a judecăţii.  



Answer:  

Cea de-a treia fază a judecăţii va avea loc pe pământ la 
încheierea celor 1000 de ani din Apocalipsa capitolul 20--după 
revenirea Domnului Hristos pe pământ împreunăcu sfânta 
cetate. Vor fi prezenţi toţi cei răi care au trăit vreodată pe 
pământ, incluzându-l pe Satana şi pe îngerii săi. La încheierea 
celor 1000 de ani, vor învia morţii cei răi din toate timpurile 
(Apocalipsa 20:5). Satana imediat îi va amăgi şi uimitor că va 
convinge neamurile pământului că împreună ar putea să pună 
stăpânire pe cetatea cea sfântă. 

7.   Ce se va întâmpla după aceea? 
 

"Şi ei s-au suit pe faţa 
pământului şi au înconjurat 
tabăra sfinţilor şi cetatea prea 
iubită." Apocalipsa 20:9.  

Answer: Cei răi vor înconjura cetatea şi se vor pregăti de luptă. 

8.   Ce anume le întrerupe planul de atac şi cu ce urmări? 
 
"Şi am văzut pe morţi, 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 judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile 
acelea." Apocalipsa 20:12. "Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui 
Hristos." 2 Corinteni 5:10. "Fiindcă este scris: 'Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se 
va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.' Aşa că fiecare din noi are să dea 
socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu." Romani 14:11, 12.  

Answer: Pe neaşteptate, fără vreo avertizare, Dumnezeu Se arată deasupra cetăţii cu o strălucire care 
te păstrează nemişcat (Apocalipsa 19:11-21). A sosit clipa adevărului. Fiecare suflet pierdut de la 
întemeierea lumii, incluzându-l pe Satana şi pe îngerii lui, acum trebuie să dea ochii cu Dumnezeu la 
judecată. Fiecare ochi este ţintit asupra Împăratului împăraţilor (Apocalipsa 20:12). 
 
Fiecare om îşi va revedea viaţa 
Apoi, fiecare suflet îşi va reaminti povestea vieţii lui: apelurile repetate şi calde adresate de Dumnezeu 
spre pocăinţă; acel glas tăcut, slab de invitaţie; convingerea teribilă de păcat care deseori a venit şi 
repetatele refuzuri de a răspunde. Toate se află acolo. Exactitatea lor este de necontestat. Adevărul lor 
este imbatabil. Dumnezeu doreşte ca cei răi să înţeleagă pe deplin şi le va procura orice amănunt pe 
care-l doresc pentru a clarifica toate lucrurile. Cărţile şi rapoartele sunt la dispoziţie. 
 
Nici o ascundere 
Dumnezeu nu va ascunde nimic. El nu a distrus dovezile şi nu a şters nici casetele, aşa cum o fac 
oamenii. Nu există nimic de ascuns. Totul este deschis, aşa că fiecare om care a trăit vreodată 
împreună cu toţi îngerii buni şi răi vor vedea această tragedie a tragediilor. 
 
Cei răi vor cădea pe genunchi 
Deodată se întâmplă ceva. Un suflet pierdut cade pe genunchi ca să-şi recunoască vina şi să 
mărturisească pe faţă că Dumnezeu a fost mai mult decât corect cu el. Propria lui mândrie încăpăţânată 
l-a împiedicat ca să răspundă. Şi acum, din toată părţile, oameni şi îngeri în egală măsură 
îngenunchează. Apoi, într-o mişcare aproape simultană, toţi cei rămaşi incluzându-l pe Satana şi pe 
îngerii răi, se vor arunca cu faţa înaintea lui Dumnezeu (Romani 14:11). Pe faţă dezvinovăţesc numele 
lui Dumnezeu de orice acuzaţii false şi mărturisesc că El S-a purtat cu iubire, corectitudine şi îndurare 
faţă de ei. 
 
 

 
Cei răi vor încerca să atace 
sfânta cetate.  



Toţi mărturisesc că sentinţa este corectă 
Toţi vor mărturisi că sentinţa de moarte rostită asupra lor este corectă--
singura cale corectă de a trata păcatul. Despre fiecare persoană pierdută 
se poate spune "Tu te-ai nimicit singur." Osea 13:9. (Traducerea King 
James). Acum Dumnezeu este îndreptăţit înaintea întregului univers. 
Acuzaţiile şi pretenţiile lui Satana au fost dezvăluite şi dezaprobate de 
toţi ca fiind minciunile stricate ale unui păcătos înrăit.  

9.   Care trepte finale vor şterge păcatul din univers şi le vor aduce 
un cămin şi un viitor fericit celor drepţi? 
 
"Şi ei ... au înconjurat tabăra sfinţilor, ... din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Şi diavolul, care-i 
înşela, a fost aruncat în iazul de foc." Apocalipsa 20:9, 10. "Ei (cei răi) vor fi ca cenuşa sub talpa 
picioarelor voastre." Maleahi 4:3. "Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou." Isaia 65:17. "Aşteptăm 
ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea." 2 Petru 3:13. "Iată cortul lui Dumnezeu cu 
oamenii! ... ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei." Apocalipsa 21:3.  

Answer: Foc din cer va cădea peste cei răi. Focul îi va şterge definitiv pe păcătoşi şi păcatul din univers 
pentru totdeauna. (vezi Ghidul pentru Studiul 11 pentru mai multe detalii cu privire la focul din iad). Va fi 
un timp de profundă tristeţe şi traumă pentru poporul lui Dumnezeu. Practic, fiecare va avea vreo 
persoană dragă sau vreun prieten care va pieri în foc. Probabil că îngerii păzitori vor vărsa lacrimi pentru 
cei pe care i-au ocrotit şi i-au iubit ani de zile. Fără îndoială că şi Domnul Hristos va plânge pentru cei pe 
care i-a iubit şi i-a chemat atât de mult. În acele clipe groaznice, durerea lui Dumnezeu, Tatăl nostru 
iubitor, cu privire la preţul păcatului va depăşi închipuirea. 
 
Un nou cer şi un nou pământ 
Apoi Domnul va şterge toate lacrimile răscumpăraţilor Săi (Apocalipsa 21:4) şi va crea un cer nou şi un 
pământ nou--mai minunat decât poate fi descris--pentru cei sfinţi ai Săi. Şi mai presus decât orice, El va 
locui împreună cu poporul Său de-a lungul veşniciei. Nici un om care are raţiune nu s-ar gândi să scape 
aşa o şansă. 

10.   Prin ce se simboliza judecata şi planul lui Dumnezeu de a şterge 
păcatul din univers şi a reface o armonie desăvârşită în serviciul "zilei de 
ispăşire" din sanctuarul pământesc al Vechiului Testament? 

Answer:  

 
În Ghidul pentru Studiul 2, am aflat cum Satana 
L-a acuzat pe nedrept pe Dumnezeu şi cum a 

adus răutatea păcatului în univers. În vechiul Israel, ziua ispăşirii, prin 
simboluri, vroia să arate cum va rezolva Dumnezeu problema păcatului 
şi cum va readuce armonia în univers prin ispăşire. (Ispăşire, în limba 
engleză "atonement" înseamnă "at-one-ment" sau "o aducere a tuturor 
lucrurilor într-o armonie divină perfectă"). În sanctuarul pământesc, paşii 
simbolici erau următorii: 
A. Ţapul pentru Domnul era omorât ca să acopere păcatele oamenilor. 
B. Preotul slujea cu sânge înaintea capacului îndurării. 
C. Judecata avea loc în ordinea următoare: (1) cei drepţi erau 
recunoscuţi, (2) cei nepocăiţi erau alungaţi şi (3) raportul păcatului se 
îndepărta din sanctuar. 
D. Raportul păcatelor era aşezat peste ţapul ispăşitor. 
E. Ţapul ispăşitor era trimis în pustie. 
F. Oamenii erau curăţiţi de păcatele lor. 
G. Toţi începeau anul nou fără să aibă vreun păcat, cu un raport curat. 
 
Aceşti cinci paşi simbolici reprezintă practic evenimentele care aveau 
loc în legătură cu ispăşirea, care îşi aveau originea în sanctuarul din 

 
Slujba pe care o făcea 
preotul înaintea 
capacului îndurării 
reprezenta lucrarea 
Domnului Isus din 
ceruri în favoarea 
noastră.  



ceruri--sediul ceresc al Dumnezeului universului. Punctul unu de mai sus este simbolul ispăşirii practice 
a punctului unu de mai jos; punctul doi de mai sus este simbolul punctului doi de mai jos, etc. Observaţi 
de ce simboluri clare S-a folosit Dumnezeu pentru aceste faze ale ispăşirii: 
A. Moartea ispăşitoare a Domnului Isus în locul omului (1 Corinteni 15:3; 5:7). 
B. Domnul Isus ca Mare Preot al nostru reface chipul lui Dumnezeu în oameni (Evrei 4:14-16; Romani 
8:29). 
C. Judecata oferă rapoarte ca să dovedească viaţa--bună sau rea--a cuiva, iar apoi îndepărtează 
raportul păcatului din sanctuarul ceresc (Apocalipsa 20:12; Fapte 3:19-21). 
D. Răspunderea pentru apariţia păcatului şi pentru a-i face pe oameni să păcătuiască se aşează pe 
Satana (1 Ioan 3:8; Apocalipsa 22:12). 
E. Satana este alungat în pustie (pentru 1000 de ani conform cu Apocalipsa capitolul 20). 
F. Satana, păcatul şi păcătoşii vor fi şterşi pentru totdeauna din univers (Apocalipsa 20:10; 21:8; Psalm 
37:10, 20; Naum 1:9). 
G. Un nou pământ este creat pentru poporul lui Dumnezeu. Tot ceea ce s-a pierdut prin păcat este 
refăcut şi redat sfinţilor Domnului (2 Petru 3:13; Fapte 3:20, 21). 
 
Ispăşirea nu se încheie până ce universul şi tot ceea ce este pe el nu sunt refăcute la starea dinainte de 
păcat--împreună cu asigurarea că păcatul nu va mai apărea niciodată. 

11.   Care sunt binecuvântările judecăţii aşa cum se descoperă 
ele în acest ghid de studiu şi cum sunt enumerate mai jos? 

Answer:  
A. Dumnezeu şi felul cum a rezolvat El problema păcatului vor fi 
îndreptăţiţi printr-o mare slavă înaintea întregului univers. De fapt, 
acesta este şi scopul principal al judecăţii. 
B. Judecata va hotărî în favoarea poporului lui Dumnezeu. 
C. Cei drepţi vor fi feriţi de păcat pe vecie. 
D. Păcatul va fi şters cu desăvârşire şi nu va mai apărea o a doua 
oară. 
E. Tot ceea ce au pierdut Adam şi cu Eva prin păcat li se va reda 
celor răscumpăraţi. 
F. Cei răi vor fi schimbaţi în cenuşă--nu chinuiţi la nesfârşit. 
G. La judecată, Domnul Isus este Judecătorul, Avocatul şi Martorul nostru. 
H. Atât Tatăl cât şi Fiul ne iubesc. Doar Satana ne acuză. 
I. Cărţile din ceruri le vor fi de folos celor drepţi deoarece le vor arăta cum le-a schimbat viaţa harul 
evangheliei. 
J. Nu mai există nici o osândire pentru cei ce se ală în Hristos Isus. Judecata nu va face decât să 
evidenţieze acest adevăr. 
<B.K.< b>Nici un suflet (om sau înger) nu se va plânge că Dumnezeu este nedrept. Toţi vor recunoaşte 
că Dumnezeu este iubitor, corect, îndurător şi drept în modul cum S-a purtat cu toţi. 

12.   Dumnezeu îţi făgăduieşte să te ierte la judecata din ceruri dacă vei dori să-L inviţi să intre în 
viaţa ta şi dacă Îi vei îngădui să ţi-o conducă pe mai departe. N-ai vrea să-L inviţi să intre în viaţa 
ta chiar de astăzi? 

Answer:  

Thought Questions 
1.   Care este deosebirea dintre a-L primi pe Isus ca Mântuitor şi a-L primi ca Domn? (Efeseni 
4:13 )  

Deosebirea este mare. Când Îl primesc ca Mântuitor, El mă salvează de vina şi pedeapsa păcatului şi 
îmi oferă naşterea din nou. Mă transformă din păcătos în sfânt. Acest schimb reprezintă o minune 
slăvită şi îi este esenţială mântuirii. Nimeni nu poate fi mântuit fără el. Totuşi, Domnul Isus n-a terminat 
cu mine la acest punct. M-am născut din nou, dar în planul Lui trebuie să şi cresc ca să ajung ca El 
(Efeseni 4:13). Când Îl primesc în fiecare zi ca Domn şi Conducător al vieţii mele, El mă va ajuta să 



cresc în sfinţenie, prin minunea pe care o va înfăptui, până ce voi ajunge om mare în Hristos (2 Petru 
3:18). 
 
Problema: Vreau să fac ca mine 
Problema este că vreau să fac ca mine, vreau să-mi conduc singur viaţa. Biblia numeşte asta 
"nelegiuire" sau păcat (Isaia 53:6). Să-L aleg pe Isus ca Domn este atât de important încât Noul 
Testament Îl aminteşte ca Domn de 766 de ori. Doar în cartea Faptelor, se face referire la El ca Domn 
de 110 ori şi ca Mântuitor doar de două ori. Aceasta demonstrează cât de important este să-L 
cunoaştem ca Domn şi Conducător al vieţii noastre. 
 
Un imperativ neglijat: să-L alegem ca Domn 
Domnul Isus Şi-a accentuat permanent calitatea Lui de Domn deoarece ştia că să-L încoronezi ca Domn 
va reprezenta un imperativ uitat şi neglijat (2 Corinteni 4:5). Dacă nu voi face din El Domnul vieţii mele, 
nu va exista nici o cale prin care să pot ajunge vreodată un creştin matur înveşmântat în neprihănirea 
Domnului Hristos. În schimb, voi sfârşi ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol şi chiar mai rău, simţindu-mă 
că "nu duc lipsă de nimic". Apocalipsa 3:17.  

2.   Întrucât raportul păcatelor copiilor lui Dumnezeu se transfera asupra ţapului ispăşitor la ziua 
ispăşirii, nu-l face asta şi purtătorul păcatelor noastre? Credeam că doar Domnul Isus ne-a purtat 
păcatele. (Ioan 1:29 )  

Ţapul ispăşitor, care îl reprezintă pe Satana, în nici un caz, nu poartă sau nu plăteşte păcatele noastre. 
Ţapul pentru Domnul, care se jertfea în ziua ispăşirii, Îl reprezintă pe Domnul Isus, care a plătit vina 
păcatelor noastre pe Golgota. Doar Domnul Isus "ridică păcatul lumii". Ioan 1:29. Satana va fi pedepsit 
(împreună cu toţi ceilalţi păcătoşi Apocalipsa 20:12-15) pentru propriile lui păcate, care includ 
răspunderea pentru (1) existenţa păcatului, (2) propriile lui fapte rele şi (3) faptul că i-a influenţat pe toţi 
oamenii de pe pământ ca să păcătuiască. Este limpede că Dumnezeu îl va face răspunzător pentru tot 
răul comis. Aceasta se înţelege prin simbolismul transferului păcatului asupra ţapului ispăşitor (Satana) 
în ziua ispăşirii.  

3.   Biblia arată clar că Dumnezeu iartă toate păcatele care sunt mărturisite (1 Ioan 1:9). Ea arată 
clar şi că, deşi sunt iertate, raportul acestor păcate rămâne în cărţile cerului până la sfârşitul 
timpului (Fapte 3:19-21). De ce nu se şterg păcatele când se iartă? (1 Ioan 1:9 )  

Există un motiv întemeiat. Judecata din ceruri nu se încheie până ce nu are loc judecata celor răi 
imediat înainte de nimicirea lor de la sfârşitul lumii. Dacă Dumnezeu ar distruge rapoartele înainte de 
această fază finală a judecăţii, ar putea fi acuzat de o tăinuire enormă a unor fapte cunoscute. Toate 
rapoartele purtării rămân deschise pentru a fi văzute până ce se va încheia judecata.  

4.   Unii sunt de părere că judecata a avut loc la cruce. Alţii sunt de părere că are loc la moarte. 
Putem fi singuri că timpul pentru judecată aşa cum este arătat în acest ghid de studiu este cel 
corect? (Apocalipsa 14:7 )  

Da. Ca să putem fi siguri în ceea ce priveşte timpul judecăţii, Dumnezeu ni l-a amintit clar de trei ori în 
Daniel capitolul 7. Observaţi Dumnezeu are un anume timp. El nu a lăsat loc pentru nesiguranţă. Timpul 
divin se aminteşte de trei ori (versetele 8-14, 20-22, 24-27) în acest capitol după cum urmează: 
A. Puterea cornului celui mic a condus între 538-1798 begin_of_the_skype_highlighting              538-
1798      end_of_the_skype_highlighting d.Hr. (vezi Ghidul pentru Studiul 15). 
B. Judecata începe după 1798 (în 1844) şi continuă până la cea de-a doua venire a Domnului Isus. 
C. Noua împărăţie a lui Dumnezeu este instaurată la sfârşitul judecăţii. 
 
Aşa că Dumnezeu arată clar că judecata nu are loc la moarte sau la cruce, ci între 1798 şi cea de-a 
doua venire a Domnului Isus. 
 
Amintiţi-vă că solia primului înger este în parte "A venit ceasul judecăţii Lui!" Apocalipsa 14:6, 7. Poporul 
lui Dumnezeu din timpul sfârşitului trebuie să vestească lumii că judecata finală are loc chiar acum!  



5.   Ce lecţii importante putem învăţa din studiul despre judecată? (Daniel 7:9 )  

Urmăriţi cele cinci puncte de mai jos: 
A. S-ar putea să ni se pară că durează mult până ce Dumnezeu Se hotărăşte să acţioneze, dar 
întotdeuna acţionează la timp. Nimeni dintre cei ce se vor pierde nu va putea să zică "N-am înţeles" sau 
"N-am ştiut".  
B. La judecată Dumnezeu Se va ocupa în cele din urmă de Satana şi de tot felul de rele. Întrucât 
judecata face parte din lucrarea lui Dumnezeu şi El deţine toate datele, ar trebui să nu-i mai judecăm pe 
alţii şi să-L lăsăm pe Dumnezeu să judece. Este o problemă serioasă ca noi să facem lucrarea de 
judecată pe care doar Dumnezeu trebuie s-o facă. Îi uzurpăm într-un fel autoritatea. 
C. Dumnezeu ne lasă libertatea de a decide cui vrem să-i slujim. Totuşi, trebuie să fim gata să suportăm 
urmările dacă ne hotărâm să fim împotriva Cuvântului Său. 
D. Dumnezeu ne iubeşte atât de mult încât ne-a dat cărţile lui Daniel şi Apocalipsei spre a ne lămuri 
aceste probleme ale timpului sfârşitului. Singura noastră siguranţă se află în a asculta de El şi în a-I 
urma sfatul din aceste mari cărţi profetice. 
E. Satana este hotărât să ne nimicească pe fiecare dintre noi. Stategiile lui de înşelătorie sunt atât de 
eficiente şi atât de convingătoare încât toţi cu excepţia a foarte puţini vor fi înşelaţi. Dacă nu vom avea 
puterea învierii Domnului Isus în viaţa noastră de zi cu zi ca să ne ocrotească de capcanele celui rău, 
vom fi nimiciţi pe deplin de Satana.  

Quiz Questions 
 
1.   Câte faze ale judecăţii există? (1) 
___   Şase.  
___   Una.  
___   Trei.  
 
2.   Marchează afirmaţiile adevărate de mai jos în legătură cu prima fază a judecăţii. (7) 
___   Reprezintă judecata pre-adventă.  
___   A început în 1844.  
___   Are loc acum.  
___   Satana este acuzatorul.  
___   Îngerul Gabriel este judecătorul.  
___   Dumnezeu prezidează.  
___   Profetul Iona a prezis-o.  
___   Legea lui Dumnezeu reprezintă etalonul.  
___   Va lua la cercetare viaţa acelora care au pretins că sunt creştini.  
 
3.   Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate cu privire la cea de a doua fază a judecăţii, care 
va avea loc în timpul celor 1000 de ani? (3) 
___   Vor fi prezenţi drepţii din toate timpurile.  
___   Satana va întrerupe permanent judecata.  
___   Toţi vor fi de acord că pedepsirea lui Satana este dreaptă.  
___   Îngerii lui Satana vor fi iertaţi.  
___   Cei răi îşi vor cere drepturile.  
___   Cei drepţi vor afla de ce unii dintre prietenii lor nu sunt salvaţi.  
 
4.   Domnul Isus va sluji în trei calităţi. Care sunt acestea? (3) 
___   Judecător.  
___   Martor.  
___   Uşier.  
___   Notar.  
___   Avocatul apărării.  
 
5.   Cei răi vor fi prezenţi în persoană la judecată la încheierea celor 1000 de ani, după ce vor 
înconjura cetatea cea sfântă. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 



6.   Dumnezeu le va explica fiecărui om pierdut şi fiecărui înger rău de ce vor fi pierduţi. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
7.   La una din fazele judecăţii, toţi oamenii (buni şi răi) care au trăit vreodată, plus toţi îngerii răi 
şi Satana, vor fi prezenţi în persoană. Care fază? (1) 
___   Prima fază - judecata pre-adventă din prezent.  
___   A doua fază - în timpul celor 1000 de ani.  
___   A treia fază - la încheirea celor 1000 de ani.  
 
8.   De ce este nevoie de cărţi de aducere aminte la judecata din ceruri? (1) 
___   ca să-L informeze pe Dumnezeu despre fapte.  
___   ca să-I aducă aminte lui Dumnezeu de ceea ce poate că a uitat.  
___   să le dea îngerilor ceva de făcut.  
___   să-i ajute să înţeleagă pe oameni, îngeri şi locuitorii altor lumi că Dumnezeu a fost drept şi corect 
la judecată.  
 
9.   "Ispăşire" înseamnă "readucerea tuturor lucrurilor într-o armonie divină desăvârşită". Care 
din afirmaţiile de mai jos fac parte din marea ispăşire din ceruri? (5) 
___   Moartea Domnului Isus pe cruce.  
___   Judecata.  
___   Slujba Domnului Isus ca Mare Preot al nostru.  
___   Potopul din zilele lui Noe.  
___   Daniel în groapa cu lei.  
___   Nimicirea finală a păcatului şi a păcătoşilor.  
___   Crearea unui pământ şi a unui nou cer.  
 
10.   Care din afirmaţiile de mai jos reprezintă o veste bună despre judecată? (5) 
___   Judecata va decide în favoarea sfinţilor.  
___   Diavolul va arde în iad pe vecie.  
___   Păcatul nu va mai apărea niciodată.  
___   Păcatul ar putea reapărea cu uşurinţă în viitorul îndepărtat.  
___   Domnul Isus este Judecătorul, Avocatul şi Martorul nostru.  
___   Metoda lui Dumnezeu de a trata păcatul şi mântuirea va fi pe deplin îndreptăţită.  
___   Tot ceea ce au pierdut prin păcat Adam şi Eva va fi redat.  
 
11.   Care este adevărul despre Satana ca ţap ispăşitor la judecată? (3) 
___   Este pedepsit pentru că este autorul păcatului.  
___   Este pedepsit pentru că i-a făcut să păcătuiască pe toţi oamenii.  
___   N-are nimic de a face cu plata pentru păcatele noastre.  
___   Satana va refuza să fie ţap ispăşitor şi va scăpa.  
 
12.   Judecata nu este arbitrară, ci confirmă practic alegerea pe care oamenii au făcut-o deja 
pentru a-L sluji pe Domnul Isus sau pentru a-i sluji celuilat stăpân. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
13.   Scopul principal al judecăţii este să-i lămurească pe oameni, pe Satana, pe îngerii buni şi răi 
şi pe locuitorii altor lumi că Dumnezeu a tratat cu înţelepciune, echitate şi dreptate tragedia 
păcatului încă de la începutul ei. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  

 

    

  



Semnul-fiarei.  
   Un număr tatuat, un cip sub piele sau ceva mai subtil? Este una 

dintre cele mai greşit interpretate profeţii din toată Biblia - este atât 
de important să înţelegem corect acest subiect. Dar studiind 
semnul fiarei, trebuie să tratăm câteva aspecte foarte sensibile, 
spunându-le pe nume şi specificându-le. Nu este un lucru popular 
azi, dar trebuie să fim fermi, deoarece Dumnezeu Îşi iubeşte 
poporul şi doreşte ca el să ştie adevărul. Acest mesaj nu este al 
nostru, ci al lui Isus. Şi având în faţă moartea veşnică pentru cei 
care acceptă semnul, ar fi o crimă să nu-L ajutăm să transmită 
acest mesaj. Această lecţie ar trebui probabil prefaţată cu un 
avertisment de genul: "DIAVOLUL NU VREA CA TU SĂ CITEŞTI 
ŞI SĂ TERMINI ACEST GHID DE STUDIU." Aşa că te rog citeşte 
Apocalipsa 13:1-8, 14:9-12, şi 16-18 şi roagă-te pentru ca Duhul 
Sfânt să-ţi acorde o inimă sinceră şi înţelegătoare înainte ca să 
porneşti în acest studiu.  
 
O recapitulare urgentă 
Am învăţat din ghidul de studiu numărul 2 că un conflict enorm se 
află în derulare între Dumnezeu şi diavol. De-a lungul secolelor, 
acest conflict s-a accentuat de când Lucifer, cel mai puternic înger 
din paradis, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Cu îngerii care l-

au urmat a încercat să-L învingă pe Dumnezeu şi să preia controlul universului. Dumnezeu şi îngerii 
credincioşi nu au avut de ales decât să-l dea afară pe Lucifer şi pe îngerii lui din paradis. Lucifer, care a 
devenit cunoscut ca diavolul sau Satana, a fost furios. Hotărârea lui de a-L distruge pe Dumnezeu şi de 
a controla universul s-a mărit cu trecerea fiecărui an. Uluitor dar el a câştigat sprijinul marii majorităţi a 
oamenilor de pe pământ în răzvrătirea sa. Domnul de asemenea caută loialitatea şi sprijinul oamenilor, 
dar îi lasă pe toţi să aleagă. Curând orice persoană de pe pământ va fi de partea lui Satana sau a lui 
Dumnezeu. Lupta finală dintre Satana şi Dumnezeu se află în faţa noastră, şi este descrisă în cartea 
Apocalipsei. Această carte scoate în evidenţă faptul că Dumnezeu are o emblemă, sau un semn, care 
va identifica poporul Lui. Satana de asemenea are o emblemă, sau un semn, care îi va identifica pe cei 
care îl sprijină. Ca de obicei, Satana va lucra printr-o putere pământească (simbolizată în Apocalipsa 
printr-o fiară) ca să-şi impună semnul. Acest ghid de studiu va descoperi semnul fiarei, pe care îl va 
primi fiecare persoană ce se va pierde la timpul sfârşitului. Dacă nu ştii care este "semnul" lui, cum ai 
putea evita să-l primeşti?  

1.   Pentru a şti ce este "semnul", trebuie mai întâi să identificăm fiara. Cum 
descrie Biblia fiara? 

Answer:  
Apocalipsa 13:1-8, 16-18 ne oferă 11 caracteristici identificabile. Sunt enumerate 
mai jos: 
A. Se ridică din mare (versetul 1). 
B. Compusă din cele patru fiare din Daniel capitolul 7 (versetul 2). 
C.Balaurul îi dă putere şi autoritate (versetul 2). 
D. Primeşte o rană mortală (versetul 3). 
E. Rana mortală se vindecă (versetul 3). 
F. Putere politică solidă (versetele 3, 7). 
G. Putere religioasă solidă (versetele 3, 8). 
H.Vinovată de blasfemie (versetele 1, 5, 6). 
I. Se luptă şi îi înfrânge pe sfinţi (versetul 7). 
J. Conduce timp de 42 de luni (versetul 5). 
K. Are un număr misterios-- 666 (versetul 18).  



Vă sună unele dintre aceste puncte familiar? Desigur! Am descoperit 
multe dintre ele mai devreme atunci când am studiat despre Antihrist în 
Daniel capitolul 7."Fiara" din Apocalipsa 13 este pur şi simplu alt 
nume pentru "Antihrist," despre care am aflat în Daniel 7 că este 
papalitatea. Profeţiile din Daniel şi Apocalipsa vorbesc adesea despre 
acelaşi lucru ca şi profeţiile anterioare, dar de fiecare dată se adaugă noi 
caracteristici pentru a face profeţiile cât mai clare. Aşadar, aşteaptă-te 
să înveţi câteva lucruri noi despre Antihrist din acest Ghid al Studiului. 
Acum, hai să tratăm, unul câte unul, cele 11 puncte care ne descriu 
fiara. 
 
A. Se va ridica din mare (Apocalipsa 13:1). 
Marea (sau apa) în profeţie se referă la oameni, sau la o zonă populată 
(Apocalipsa 17:15). Deci fiara sau Antihristul, se va ridica din mijlocul 
naţiunilor existente ale lumii cunoscute pe atunci. Papalitatea, aşa cum 
ştim cu toţii, va apărea în Europa de vest, aşa că acest lucru se potriveşte în acest aspect. 

O explicaţie 
În armonie cu porunca Lui Dumnezeu de a respecta toţi 
oamenii (1 Petru 2:17), facem o pauză aici pentru a 
recunoaşte papalitatea pentru multele ei fapte bune si 
activităţi. Spitalele ei, orfelinatele, grija pentru săraci, casele 
pentru mamele singure şi grija pentru bătrâni, sunt universal 
apreciate. Ea poate fi sincer laudată pentru multe lucruri. Dar, 
ca toate celelalte organizaţii, a făcut şi greşeli. Dumnezeu ne 
descoperă unele dintre greşeli în Apocalipsa. Domnul, care 
binecuvântează şi consolează, trebuie câteodată să 
pedepsească şi să corecteze. Vă rog rugaţi Duhul Sfânt al Lui 
să vă vorbească în timp ce studiaţi acest subiect crucial.  

 
B. Va fi un amalgam al celor patru fiare din Daniel capitolul 7 
(Apocalipsa 13:2). 
 
Studiază comparaţia de mai jos pentru a vedea cum se potriveşte totul: 
 
 
 Apocalipsa capitolul 13 
Babilon Fiara cu chip de leu(vs. 4) "Gura unui leu" (vs. 2) 
Medo- Persia Fiara cu chip de urs(vs.5) "Picioarele unui urs" (vs.2) 

Grecia Fiara cu chip de leopard (vs. 
6) "Asemănător unui leopard" (vs. 2) 

Roma Fiara cu zece coarne (vs. 7) "Având...zece coarne" (vs. 1) 

 

 
Fiara din Apocalipsa 
capitolul 13 
simbolizează 
Antihristul.  



Cele patru fiare din Daniel 7 sunt descrise ca făcând parte din 
Antihrist, sau din fiară, pentru că papalitatea a incorporat credinţe 
păgâne şi practici din toate cele patru împărăţii. Le-a îmbrăcat în 
veşminte spirituale şi le-a împrăştiat în lume ca învăţătură creştină. 
Iată una dintre multele declaraţii de bază din istorie: "Într-o anume 
măsură, ea (papalitatea) a copiat organizaţia sa de la imperiul 
roman, a păstrat şi a fructificat intuiţia filosofică a lui Socrate, Plato şi 
Aristotel, a împrumutat atât de la barbari cât şi de la imperiul roman 
bizantin, dar întotdeauna a rămas ea însăşi, rezumând bine toate 
urmele trasate din surse externe." 1 Acest punct i se potriveşte cu 
desăvârşire papalităţii. 
 
C. Fiara trebuie să îşi primească puterea, tronul (capitala), şi autoritatea de la balaur (Apocalipsa 
13:2). 

Pentru a identifica balaurul, să mergem la Apocalipsa capitolul 12, unde 
biserica lui Dumnezeu din timpul din urmă este ilustrată ca o femeie 
curată. În profeţie, femeia curată reprezintă poporul adevărat al lui 
Dumnezeu sau biserica (Ieremia 6:2; Isaia 51:16). (În ghidul de studiu 23, 
vom prezenta un studiu detaliat al bisericii din timpul din urmă a lui 
Dumnezeu din Apocalipsa capitolul 12. Ghidul de studiu numărul 22 
explică Apocalipsa capitolele 17 şi 18, unde bisericile decăzute sunt 
simbolizate printr-o mamă decazută şi fiicele ei decăzute.) Femeia curată 
este descrisă ca fiind însărcinată şi pe punctul de a naşte. Balaurul stă 
ghemuit aproape, sperând să-i "mănânce" bebeluşul la naştere. În orice 
caz, când copilul se naşte, El Se fereşte de balaur, Îşi îndeplineşte 
misiunea, şi pe urmă Se ridică la cer. Evident, bebeluşul este Isus, pe care 
Irod a încercat să-L distrugă, omorând toţi bebeluşii din Betleem (Matei 
2:16). Aşa că balaurul reprezintă Roma pagână, al cărei rege era Irod. 
Puterea din spatele complotului lui Irod era, bine înţeles, diavolul 
(Apocalipsa 12:7-9). Satana acţionează prin diferite guverne pentru a-şi îndeplini lucrarea lui urâtă--în 

acest caz, Roma păgână. 

Vom menţiona doar două referiri din istorie care să ne ajute, deşi 
sunt multe: (1) "Biserica romană...s-a aşezat singură în locul 
imperiului roman mondial a cărui continuare actuală şi este. 
...Papa...este succesorul lui Cezar." 2 (2) "Măreaţa biserică catolică a 
fost puţin mai mult decât imperiul roman botezat. Roma a fost atât 
transformată cât şi convertită. Chiar capitala vechiului imperiu a 
devenit capitala imperiului creştin. Serviciul lui Pontifex Maximus a 
continuat cu cel al Papei." 3Aşa că şi în acest aspect lucrurile se 
potrivesc în dreptul papalităţii. Şi-a primit capitala şi puterea de la 
Roma păgână. 
 
D. Va primi o rană de moarte (Apocalipsa 13:3). 
Rana de moarte a fost cauzată atunci când generalul lui Napoleon, 
Alexandre Berthier a intrat în Roma şi l-a luat pe Papa Pius al VI-lea 
captiv în februarie 1798. Napoleon a decretat ca la moartea papei, 
papalitatea să înceteze. Papa a murit în Franţa în august 1799. 
"Jumătate din Europa a crezut...că fără Papa, papalitatea va muri." 4 
 
Deci şi acest punct îi corespunde papalităţii. 

 
Papalitatea este 
Antihristul.  

 
Regele Irod a 
încercat să-L 
"devoreze", sau să-L 
omoare pe Isus la 
naştere.  

 
Generalul Berthier i-a 
cauzat o rană de moarte 
papalităţii prin luarea în 
captivitate a papei Pius 
al VI - lea.  



 
 
E. Rana de moarte urma să se vindece şi întreaga lume urma să-şi 
aducă omagiile fiarei (Apocalipsa 13:3). 
De când s-a vindecat, puterea papalităţii a crescut şi s-a mărit până ce a 
ajuns ca astăzi să fie una dintre cele mai puternice organizaţii politico-
religioase si centre de influenţă din lume. Malachi Martin, membru 
desăvârşit al Vaticanului şi un expert în spionaj, dezvăluie următoarele 
lucruri în cea mai bine vândută carte a sa. The Keys of This Blood (Cheile 
acestui sânge) 5 (numerele paginilor în paranteze):  

DESPRE PAPA: 
Este la fel de hotărât să fie conducătorul lumii, precum a fost Constantin în vremea 
sa (49). Este protejat de patru guverne (120). Este cea mai cunoscută persoană a 
secolului XX (123). Este prieten personal cu liderii a 91 de ţări (490). Populaţia 
lumii este în viziunea sa pregătită pentru un puternic guvern moral cu control al 
lumii întregi (160). Şaisprezece mii de jurnalişti au acoperit vizita sa în America 
(490). 
 
DESPRE PAPALITATE: 
Ambasadorul Americii spune că Vaticanul este făra îndoială ca un "post de 
ascultare" (120). Vaticanul ştie de sâmbătă ce se va întâmpla luni oriunde în lume 
(439). Structura papală este deja pregătită pentru dominaţia întregii lumi. (143). 
 
Evident, rana este vindecată şi ochii naţiunilor sunt asupra Vaticanului, 
astfel că şi acest punct i se potriveşte în dreptul papalităţii. 

 

F. Va deveni o puternică putere politică. (Apocalipsa 12:3, 7). 
Vezi punctul E de mai sus. 
 
G. Va deveni o foarte puternică organizaţie religioasă (Apocalipsa 
13:3, 8). 
Vezi punctul E de mai sus. 
 
H. Va fi vinovată de blasfemie (Apocalipsa 13:5, 6). 
Papalitatea este vinovată de blasfemie pentru că preoţii ei pretind că iartă 
păcatele, iar Papa pretinde a fi Hristos. 
 
I. Se vor lupta cu sfinţii şi îi vor persecuta (Apocalipsa 13:7). 
Papa chiar a persecutat şi a distrus milioane de sfinţi în timpul evului 
mediu. 
 
J. Va domni timp de 42 de luni (Apocalipsa 13:5). 
Papalitatea a domnit timp de 42 de luni profetice, care echivalează cu 
1260 ani--de la 538-1798 begin_of_the_skype_highlighting              538-
1798      end_of_the_skype_highlighting d. H.  
 
Punctele de la H la J de asemenea i se potrivesc foarte clar papalităţii. Le-

am dezbătut doar pe scurt aici pentru că sunt dezvoltate mai larg în Ghidul de Studiu numărul 15, 
întrebarea 8, punctele E, G, şi H. 

 
Peste 100 de 
naţiuni au state 
reprezentante la 
Vatican.  

 
Milioane de creştini 
şi-au pierdut viaţa în 
timpul perioadelor 
de persecuţie 
papală.  



K. Urma să aibă misteriosul număr 666 (Apocalipsa 13:18). 
Acest verset spune, "Este un număr de om," şi Apocalipsa 15:2 spune că este 
"numărului numelui ei." Ce persoană o ai în minte atunci când te gândeşti la 
papalitate? Firesc cu toţii ne gândim la Papa. Care este numele său oficial? Iată 
un citat catolic: "Titlul papei Romei este "Vicarius Filii Dei" (Română: "Preot al 
Fiului lui Dumnezeu").6 Malachi Martin, în The Keys of This Blood (Cheile Acestui 
Sânge), foloseşte acelaşi titlu pentru papă în paginile 114, 122. O notă de subsol 
pentru Apocalipsa 13:18 în nişte versiuni [Catolice] Douay ale Bibliei declară, 
"Numărul literelor numelui său trebuie să formeze acest număr." Observaţi 
schema din dreapta, care ne arată ce se întâmplă atunci când adunăm valoarea 
numerelor romane a literelor din nume. 
 
Din nou, papalitatea se identifică şi în acest punct. Fiara cu "semnul" este 
papalitatea. Nici o altă putere din istorie nu se poate potrivi acestor puncte 
descrise de Dumnezeu. Acum că am identificat fiara, îi putem afla semnul, sau 
simbolul autorităţii sale. Dar mai întâi, să ne uităm la semnul autorităţii lui 
Dumnezeu. 
 
1Andre Retif, The Catholic Spirit (Spiritul Catolic), trans. de Dom Aldhelm Dean, 
Vol. 88 din Enciclopedia Catolicismului Secolului XX (New York, Hawthorne 
Books, 1959),p. 85. 
2Adolf Harnack, What is Christianity? (Ce este Creştinismul?) trans. de Thomas 
Bailey Saunders (New York: Putnam, ediţia a 2-a, rev., 1901), p. 270. 
3Alexander Clarence Flick, The Rise of Mediaeval Church (Creşterea Bisericii 
Medievale) (retipărit: New York, Burt Franklin, 1959), pp. 148, 149. 
4Joseph Rickaby, "Papalitatea modernă," Cursuri de Istorie a Religiei, Cursul 24, 
(London: Catholic Truth Society, 1910), p. 1. 
5(New York, Simon & Schuster, 1990) 

6"Răspunsuri la întrebările cititorilor" Our Sunday Visitor, 
Nov. 15, 1914. 

2.   Care este semnul sau simbolul autorităţii lui 
Dumnezeu? 
 
"Le-am dat şi Sabatele mele, să fie ca un semn între Mine 
şi ei, pentruca să ştie că Eu sînt Domnul, care-i sfinţesc ." 
Ezechiel 20:12. "Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel 
un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi 

pământul." Exodul 31:17.  

Answer: Dumnezeu declară în textele de mai sus că El ne-a dat Sabatul Său ca un semn glorios al 
puterii Sale de a crea şi de a ne sfinţii (converti şi salva). În Biblie cuvintele sigiliu, semn, simbol şi 
indiciu sunt folosite cu posibilitatea de a se schimba între ele.7 Semnul lui Dumnezeu, Sabatul, 
reprezintă puterea Sa sfântă de a conduce în calitate de Salvator şi Creator. Apocalipsa 7:1-3 spune că 
va fi scris pe frunţile (minţile--Evrei 10:16) copiilor Săi. Va însemna că ei sunt ai Lui şi că au caracterul 
Său. Evrei 4:4-10 confirmă aceasta, spunând că atunci când intrăm în odihna Lui (primim mântuirea) ar 
trebui să sfinţim Sabatul zilei a şaptea ca un simbol, sau semn al mântuirii. Adevărata păstrare a 
Sabatului înseamnă că o persoană şi-a predat viaţa Domnului Isus Hristos şi este dispusă să-L urmeze 
oriunde o va conduce El. 
 
Întrucât simbolul sau semnul autorităţii şi puterii lui Dumnezeu este ziua Sa sfântă de Sabat, se pare că 
simbolul sau semnul celui care vrea să-I ia locul lui Dumnezeu--fiara--s-ar putea de asemenea să 
implice o zi sfântă. Să vedem dacă este aşa. 
 
7(Compară Geneza 17:11 cu Romani 4:11 şi Apocalipsa 7:3 cu Ezechiel 9:4.) 

 
* V şi U sunt 
fiecare egale 
cu cinci în 
numărătoarea 
romană.  



3.   Care spune papalitatea că este simbolul sau semnul ei de 
autoritate? 

Answer: Observaţi următoarea secţiune dintr-un catehism catolic:  
 
"Întrebare: Aveţi vreo altă cale de a dovedi că Biserica are puterea de a 
institui sărbători ca porunci?" 
"Răspuns: Dacă nu ar fi avut asemenea putere, nu ar fi putut face aceste 
lucruri cu care toţi oamenii religioşi moderni sunt de acord  
cu ea--nu ar fi putut înlocui respectarea duminicii, prima zi a săptămânii, cu 
respectarea sâmbetei, a şaptea zi, o schimbare pentru care nu există vreo 
autoritate a Scripturii."8 
 
Deci, papalitatea spune aici că a schimbat Sabatul cu duminica şi că practic 
toate bisericile au acceptat noua zi sfântă. Astfel, papalitatea pretinde că 
duminica drept zi sfântă reprezintă semnul sau simbolul puterii şi autorităţii 
sale. 
 
8Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism -- Un catehism dogmatic [FRS No. 7.], (3rd American ed., rev.: 
New York, Edward Dunigan & Bro., 1876), p. 174. 

4.   A prezis Dumnezeu o asemenea schimbare în Scriptură? 

Answer: Da! În descrierea Antihristului din Daniel 7:25, Dumnezeu 
a spus că "se va încumata să schimbe vremile şi legea." 
 
A. Cum a încercat papalitatea să schimbe legea lui 
Dumnezeu? În trei feluri diferite: În catehismele ei a (1) omis a 
doua poruncă împotriva închinării la chipuri, şi (2) a scurtat-o pe 
cea de-a patra poruncă (Sabatul), din 94 de cuvinte la doar opt. 
Porunca Sabatului (Exodul 20:8-11) specifică clar Sabatul ca a 
şaptea zi a săptămânii. Schimbată de papalitate, porunca este 

scrisă astfel: "Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Sabatului." Scrisă astfel, se poate referi la orice zi. Şi, în 
cele din urmă, ea (3) a împărţit porunca a zecea în două porunci. 
 
B. Cum a încercat papalitatea să schimbe vremurile lui Dumnezeu? În două feluri: (1) A schimbat 
timpul Sabatului din ziua a şaptea în prima zi. (2) De asemenea a schimbat "cronometrarea" lui 
Dumnezeu cu privire la începerea şi închiderea orelor de Sabat. În loc de socotirea zilei de Sabat de la 
apusul de soare de vineri seară până la apusul de soare de sâmbătă seara aşa cum a poruncit 
Dumnezeu (Leviticul 23:32), ea a adoptat obiceiul păgânilor romani de a socoti ziua de la miezul nopţii 
de sâmbătă seară până la miezul nopţii de duminică seară. Dumnezeu a prezis că aceste "schimbări" 
vor fi încercate de fiară, sau Antihrist . 
 
Observaţi următoarea parte dintr-un catehism catolic: 
"Întrebare: Care este ziua Sabatului?  
Răspuns:Sâmbăta este ziua Sabatului.  
Întrebare: De ce sărbătorim duminica în loc de sâmbătă? 
Răspuns: Sărbătorim duminica în loc de sâmbătă pentru că biserica catolică a transferat solemnitatea 
sâmbetei duminicii." 9  
 
Iată o altă declaraţie catolică: "Biserica este deasupra Bibliei; şi această schimbare a sărbătoririi 
Sabatului din sâmbătă în duminică este dovada pozitivă a acestui adevăr." 10 
 
Papalitatea spune în aceste referinţe că schimbarea cu succes din sărbătorirea Sabatului în venerarea 
duminicii este dovada că autoritatea ei este mai mare, sau "deasupra," Scripturii. 
 
9Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine -- Catehismul convertitului la doctrina 
catolică (St. Louis, B. Herder Book Co., 1957 ed.), p. 50. 



10The Catholic Record (London, Ontario, Canada, Sept. 1, 1923). 

5.   Cum ar putea cineva îndrăzni să schimbe ziua sfântă a lui 
Dumnezeu? 

Answer:  
Întrebăm papalitatea: "Chiar aţi schimbat Sabatul în duminică?" 
Ea răspunde, "Da, l-am schimat. Este simbolul, sau semnul nostru 
de autoritate şi putere." 
Întrebăm: "Cum de v-aţi putut măcar gândi să faceţi acest lucru?" 
Este o întrebare potrivită. Dar întrebarea pe care papalitatea le-o 
pune oficial protestanţilor este chiar mai potrivită. Vă rog să o citiţi 
cu atenţie: 
 
"Îmi veţi spune că sâmbăta a fost Sabatul < ¡>evreiesc, dar că Sabatul <¡>creştin a fost schimbat în 
duminică. Schimbat! dar de cine? Cine are autoritate să schimbe o poruncă clară a Atotputernicului 
Dumnezeu? Când Dumnezeu a vorbit şi a spus, Să sfinţiţi ziua a şaptea, cine va îndrăzni să spună, Nu, 
poţi să lucrezi şi să faci tot felul de lucrări pământeşti în ziua a şaptea; dar va trebui să sfinţiţi prima zi în 
schimb? Aceasta este o întrebare foarte importantă, la care nu ştiu cum puteţi răspunde. Sunteţi 
protestant şi mărturisiţi că vă conduceţi numai şi numai după Biblie; şi totuşi într-o problemă aşa de 
importantă ca respectarea unei zile din şapte ca zi sfântă, sunteţi împotriva literii clare a Bibliei, şi 
aşezaţi o altă zi în locul celei poruncite de Biblie. Porunca de a sfinţi ziua a şaptea este una dintre cele 
zece porunci; credeţi că toate celelalte nouă sunt încă obligatorii; cine v-a dat vouă autoritatea de a vă 
atinge de cea de-a patra? Dacă sunteţi consecvent cu propriile principii, dacă urmaţi într-adevăr Biblia şi 
numai Biblia, ar trebui să fiţi în stare să aduceţi dovezi i câteva fragmente din Noul Testament în care 
această a patra poruncă este schimbată în mod intenţionat." <¡>11 
 
<¡>11Library of Christian Doctrine -- Biblioteca Doctrinei Creştine: <¡>De ce nu sfin ţiţi Ziua Sabatului? 
(London: Burns and Oates, Ltd.), pp. 3, 4.  
 
 
În mod tragic, atât catolicismul cât şi protestantismul sunt vinovate în faţa barei de judecată a cerului 

pentru respingerea Sabatului sfânt al lui Dumnezeu--semnul Său sacru de 
identificare.  

6.   Ce avertizări solemne ne-a dat Dumnezeu cu privire la legea Sa şi 
la semnul Său? 

Answer:  
A. Dumnezeu îi avertizează pe conducătorii religioşi ca să nu-i facă pe 
oameni să găsească o piatră de poticnire, considerând că unele 
porunci nu contează. (Maleahi 2:7-9). De exemplu, unii pastori învaţă că, 
"Nu contează ce zi sfinţeşti."  
B. Dumnezeu îi avertizează pe oamenii care vor ca pastorii lor să le 
predice basme plăcute în loc de adevărul despre legea Sa (Isaia 30:9, 
10). 
C. Dumnezeu îi avertizează pe oameni să nu-şi împietrească inima faţă 
de adevărul legii Sale (Zaharia 7:12). 
D. Dumnezeu îi avertizează pe oamenii care spun că se păre "ciudat" 

să ţină legea lui Dumnezeu--cum ar fi Sabatul, de exemplu (Osea 8:12). 
E. Dumnezeu declară că schimbările, tragediile, problemele şi necazurile pământului vin pentru 
că oamenii refuză să urmeze legea Sa--şi că au încercat chiar să o schimbe (Isaia 24:4-6). 
F. Dumnezeu îi avertizează pe conducătorii religioşi care refuză să predice profeţiile timpului 
sfârşitului (Isaia 29:10, 11). 
G. Dumnezeu îi avertizează cu solemnitate pe conducătorii care învaţă că nu există nici o 
diferenţă între lucrurile sacre (cum ar fi Sabatul sfânt al lui Dumnezeu) şi lucrurile obişnuite (cum 
ar fi duminica) că vor avea de înfruntat mânia Sa (Ezechiel 22:26, 31).  



7.   Apocalipsa 13:16 spune că oamenii vor primi semnul fiarei pe frunte sau 
pe mână. Ce înseamnă aceasta? 

Answer: Fruntea reprezintă mintea (Evrei 10:16). O persoană va fi însemnată pe 
frunte datorită deciziei de a ţine duminica drept zi sfântă. Mâna este simbolul 
muncii (Eclesiastul 9:10). O persoană va fi însemnată pe mână datorită muncii pe 
care o va face în Sabatul sfânt al lui Dumnezeu sau datorită acceptării legilor 
duminicale pentru motive practice (serviciu, familie, etc.). Semnul, sau simbolul, 
atât pentru Dumnezeu cât şi pentru fiară le va fi invizibil oamenilor. În esenţă, te 
vei însemna singur prin acceptarea fie a semnului sau a simbolului lui Dumnezeu, 
Sabatul, sau a semnului fiarei, duminica. Deşi invizibil oamenilor, Dumnezeu va şti 
fiecare ce semn poartă (2 Timotei 2:19). 

8.   Conform cu Isaia 58:1, 13, 14, ce mesaj decisiv le 
transmite Dumnezeu copiilor Săi în ultimele zile? 
 
" Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o 
trâmbiţă, şi vesteşte poporului Meu nelegiurile lui." "Dacă îţi 
vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile 

tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ... Atunci te vei putea desfăta în Domnul." 
Isaia 58:1, 13, 14.  

Answer: El spune, arată-i "poporului Meu" că el (probabil nevinovat) păcătuieşte deoarece, calcă în 
picioare ziua Mea cea sfântă, şi cere-i să înceteze să mai încalce Sabatul Meu ca să-l pot binecuvânta. 
Vorbeşte tare ca să te audă! 
 
Observaţi că al treilea înger din Apocalipsa 14:9-12, care aduce solia despre semnul fiarei, vorbeşte tot 
cu o voce tare (versetul 9). Solia este prea importantă pentru a fi tratată ca obişnuită. Este o problemă 
de viaţă şi de moarte. Domnul Isus declară că oile Sale, sau copiii Săi, Îl vor urma când Îi va chema. 
(Ioan 10:16, 27).  

9.   Au oamenii care venerează duminica (drept zi sfântă ) semnul 
fiarei acum? 

Answer: Nu! Nimeni nu va avea semnul fiarei până când respectarea 
duminicii nu va deveni o problemă impusă de lege. În timpul acela (chiar 
înainte), aceia care se hotărăsc să urmeze falsele doctrine ale fiarei şi să 
venereze duminica (falsa zi sfântă a fiarei) vor primi semnul fiarei.  
 
Aceia care Îl urmează pe Domnul Isus şi ascultă adevărul Său, vor sfinţi 

ziua Lui de Sabat şi vor primi semnul 
Său. Aceia care se aşteaptă să refuze 
semnul fiarei în viitor pot păşi sub 
stindardul Domnului Isus chiar de acum. Puterea Sa este la îndemâna 
acelora care-L ascultă (Fapte 5:32). Fără El, nu putem face nimic 
(Ioan 15:5). Cu El, toate lucrurile sunt cu putinţă (Marcu 10:27).  

10.   Conform cu cartea Apocalipsei, pe cine anume a văzut Ioan 
în împărăţia veşnică a lui Dumnezeu? 

Answer: Răspunsul este întreit şi foarte clar: 
 
A. Aceia care au semnul lui Dumnezeu sau simbolul Său (Sabatul 
Lui), pe frunţile lor (Apocalipsa 7:3). 
B. Aceia care au refuzat să se identifice cu fiara sau cu chipul ei 
şi care au refuzat să aibă semnul sau numele său pe frunţile lor 

(Apocalipsa 15:2). 



C. Oamenii care--astăzi şi pentru veşnicie--Îl urmează pe Domnul Isus oriunde îi conduce, au 
încredere deplină în El în toate lucrurile (Apocalipsa 14:4). Nu există altă cale. 

11.   Ce le spune Domnul Isus oamenilor astăzi? 
 
"Cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea 
lumina vieţii." Ioan 8:12.  

Answer: Ce promisiune fantastică! Daca Îl vom urma pe El, nu vom 
sfârşi în întuneric ci vom avea, în schimb, minunatul adevăr. Nimic nu 
poate fi mai pasionant! Mai mult, urmându-L pe El şi păzindu-I 
Sabatul va aşeza semnul lui Dumnezeu pe frunţile noastre şi ne va 
proteja de plăgile cutremurătoare (Psalmi 91:10) care vor cădea 
asupra nelegiuiţilor (Apocalipsa capitolul 16). De asemenea, ne 
însemnează ca fiind gata pentru a fi luaţi la cer la cea de a doua 
venire a Domnului Isus. Ce protecţie binecuvântată şi asigurare ne-a 
oferit Dumnezeu!  
 
<¡>O alarmă urgentă 
Vei descoperi nişte informaţii uimitoare în timp ce vei studia ultimele 
trei ghiduri de studii din cele nouă care tratează soliile celor trei îngeri 
din Apocalipsa 14:6-14. Aceste ghiduri de studii vor explica (1) rolul 
Statelor Unite în conflictul mondial final, (2) cum se vor implica 
bisericile şi religiile lumii, (3) ce condiţii mondiale vor grăbi lupta finală globală, şi (4) uluitoarea strategie 
a Satanei de a înşela miliarde de oameni. 
 
Probabil te întrebi ce au de spus bisericile protestante despre revendicarea papală de a schimba 
Sabatul în duminică. Citatele care apar în secţiunea "Răspunsul la întrebările tale de cugetat" din 
această lecţie vor oferi răspunsurile şocante. 

12.   Am decis acum să încep să ţin Sabatul zilei a şaptea a Lui (sâmbăta) ca zi sfântă a Sa şi să-L 
urmez oriunde mă conduce. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Ce spun ceilalţi predicatori şi pastori despre Sabat şi duminică? (Exodul 20:8 )  

 
Răspuns: Iată o mulţime de comentarii din partea bisericilor şi ale altor autorităţi despre Sabat: 
 
Baptişti: "A fost şi este o poruncă de a sfinţi ziua de Sabat, dar ziua de Sabat nu a fost duminica. ... Se 
va spune, fără îndoială, şi cu puţină manifestare de triumf, că Sabatul a fost schimbat din a şaptea în 
prima zi a săptămânii. ... Unde se poate găsi raportul unei asemenea schimbări? Nu în Noul Testament-
-categoric nu. Nu există nici o dovadă biblică a schimbării instituţiei Sabatului din a şaptea în prima zi a 
săptămânii." --Dr. Edward T. Hiscox, autor a The Baptist Manual, într-un ziar citit înaintea unei conferinţe 
de pastori din New York, ţinută la 13 Nov., 1893. 
 
Catolici: "Puteţi citi Biblia de la Geneza până la Apocalipsa, şi nu veţi găsi nici un singur rând care să 
autorizeze sfinţirea duminicii. Scripturile impun respectarea religioasă a sâmbetei, o zi pe care noi 
[catolicii] nu o sfinţim niciodată." -- James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, a 16-a ediţie, 
1880, p. 111. 
 
Biserica lui Hristos: "În sfârşit, avem mărturia lui Isus despre acest subiect. În Marcu 2:27, El spune: 
'Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.' Din acest pasaj reiese clar că Sabatul nu a 
fost făcut doar pentru israeliţi, aşa cum Paley şi Hengstenberg ar dori ca să credem noi, ci pentru om ... 



adică, pentru neamul omenesc. De aici conchidem prin a spune că Sabatul a fost sfinţit de la început, şi 
că i-a fost dat lui Adam, chiar în Eden, ca una dintre acele instituţii preistorice pe care Dumnezeu le-a 
binecuvântat pentru fericirea tuturor oamenilor." --Robert Milligan, Scheme of Redemption, (St. Louis, 
The Bethany Press, 1962), p. 165. 
 
congregaţionalişti: "Sabatul creştin [duminica] nu este în Scriptură, şi nu a fost numit Sabat de către 
prima biserică." -- Dwight's Theology, Vol. 4, p. 401. 
 
Episcopală: "Duminica (Dies Solis, din calendarul roman, 'ziua soarelui', pentru că era dedicată 
soarelui), prima zi a săptămânii, a fost aleasă de primii creştini ca o zi de adorare. ... Nici o dispoziţie 
pentru respectarea ei nu este scrisă în Noul Testament, nici măcar nu este poruncită sărbătorirea ei." -- 
"Duminica," A Religious Encyclopedia, Vol. 3, (New York, Funk and Wagnalls, 1883), p. 2259. 
 
Luterani: "Respectarea zilei Domnului [duminica] nu se bazează pe nici o poruncă a lui Dumnezeu, ci 
pe autoritatea bisericii." --Augsburg Confession of Faith (Mărturisirea de credinţă de la Augsburg), citată 
în Catholic Sabbath Manual (Manualul Sabatului Catolic), Partea 2, Capitolul 1, Secţiunea 10. 
 
Metodişti: "Luaţi ca exemplu duminica. Există indicaţii în Noul Testament despre cum a ajuns biserica 
să ţină prima zi a săptămânii ca ziua sa de închinare, dar nu este nici un pasaj care să le spună 
creştinilor să ţină acea zi, sau să schimbe Sabatul evreiesc cu acea zi." --Harris Franklin Rall, Christian 
Advocate (Avocatul Creştin), 2 iulie, 1942. 
 
Institutul Biblic Moody: "Sabatul era obligatoriu în Eden, şi a rămas în vigoare mereu de atunci. 
Această a patra poruncă începe prin cuvântul 'adu-ţi aminte,' arătând că Sabatul deja exista când 
Dumnezeu a scris legea pe tablele de piatră la Sinai. Cum pot oamenii pretinde că această poruncă a 
fost înlăturată când ei recunosc că celelalte nouă sunt încă obligatorii?" --D. L. Moody, Weighed and 
Wanting (Cântărit şi găsit prea uşor), p. 47. 
 
Prezbiterieni: "Deci, până când se va putea demonstra că toată legea morală a fost anulată, Sabatul va 
rămâne în picioare. ... Învăţătura lui Hristos confirmă veşnicia Sabatului." --T. C. Blake, D.D., Theology 
Condensed (Teologia Condensată) , pp. 474, 475. 
 
Penticostali: "'De ce ne închinăm duminica? Nu ne învaţă Biblia că sâmbata ar trebui să fie ziua 
Domnului?' ... S-ar părea că va trebui să căutăm răspunsul în altă sursă decât în Noul Testament." -- 
David A. Womack, "Is Sunday the Lord's Day? (Este duminica ziua Domnului?)" The Pentecostal 
Evangel, 9 Aug., 1959, No. 2361, p. 3. 
 
Enciclopedie: "Duminica a fost un nume dat de păgâni primei zile a săptămânii, pentru că era ziua în 
care se închinau la soare, ... a şaptea zi a fost binecuvântată şi sfinţită de Însuşi Dumnezeu, şi ... El le 
cere făpturilor Sale să I-o sfinţească. Această poruncă are o obligaţie universală şi veşnică." 
--Eadie's Biblical Cyclopedia (Enciclopedia Biblică a lui Eadie), ed.1872, p. 561.  

Quiz Questions 
 
1.   Mulţi oameni au primit deja semnul fiarei. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
2.   Semnul fiarei reprezintă (1) 
___   numărul carnetului dvs. de sănătate.  
___   duminica ţinută ca zi sfântă.  
___   Codul magnetic de pe produsele pe care le cumpăraţi la magazine.  
 
3.   Organizaţia fiarei care are semnul este (1) 
___   Naţiunile Unite.  
___   Papalitatea.  
___   Comunitatea Naţiunilor Europene.  
___   Comisia Trilaterală.  
 



4.   Semnul este literal şi va fi văzut de toţi. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
5.   Dumnezeu de asemenea are un semn, sau simbol, al puterii şi autorităţii Sale. 
___   Da.  
___   Nu.  
 
6.   Semnul autorităţii lui Dumnezeu este (1) 
___   Un număr secret care îi este dat fiecărui creştin credincios.  
___   Vorbirea în limbi.  
___   Ţinerea Sabatului în amintirea creaţiunii şi a sfinţirii.  
___   Botezul.  
 
7.   Cum a încercat "fiara" să schimbe legea lui Dumnezeu? (2) 
___   Schimbând Sabatul (poruncii a patra) în duminică.  
___   Învăţând că nu e păcat să comiţi adulter.  
___   Eliminând porunca privitoare la cinstirea chipurilor (imaginilor).  
 
8.   În profeţia biblică, cât durează 42 de luni? (1) 
___   420 de ani literali.  
___   3 ani şi jumătate literali.  
___   1.260 zile literale.  
___   1.260 ani literali.  
 
9.   Unde se va pune semnul fiarei? (2) 
___   Pe mână.  
___   Pe gură.  
___   Pe obraz.  
___   Pe frunte.  
 
10.   Unde se va pune semnul lui Dumnezeu? (1) 
___   Pe mână.  
___   Pe frunte.  
___   Pe limba persoanei.  
 
11.   Care dintre soliile celor trei îngeri reprezintă avertizarea împotriva semnului fiarei?  
___   Solia primului înger.  
___   Solia celui de-al doilea înger.  
___   Solia celui de-al treilea înger.  
 
12.   Fiara a încercat să schimbe timpurile lui Dumnezeu prin (2) 
___   Celebrarea Anul Nou ca o sărbătoare.  
___   Schimbarea zilei sfinte a lui Dumnezeu dintr-a şaptea în prima zi a săptămânii.  
___   Aranjarea orele pentru ziua sfântă a lui Dumnezeu ca fiind de la miezul-nopţii la miezul-nopţii în loc 
de a fi de la apus de soare la apus de soare.  
 
13.   Isus ne-a dat mesajul de averizare cu privire la semnul fiarei. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
14.   Semn, marcă, sigiliu, şi indiciu se folosesc alternativ în Scriptură. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
15.   Nu există nici o autorizaţie scripturistică pentru ca duminica să fie respectată ca zi sfântă. 
(1) 
___   Adevărat.  
___   Fals.  

 

   



Statele-Unite-în-profeţia-biblică  
    Oare o fi adevărat? America în profeţia biblică - absolut! Când te 

gândeşti, este normal ca naţiunea cea mai puternică şi cea mai 
influentă de pe pământ să joace un rol vital în ultimile evenimente 
uimitoare ale încheierii istoriei acestei lumi. Dar chiar mai multe 
surprize vă aşteaptă pe când Biblia descoperă cum a ajuns la 
existenţă şi de ce naţiunea conducătoare a lumii! Înainte de a 
începe acest ghid de studiu, vă rog să citiţi Apocalipsa 13:11-18, 
deoarece aceste opt versete vă oferă un tablou profetic despre 
America în zilele care ne stau în faţă.  

1.   Două puteri mondiale sunt simbolizate în Apocalipsa 
capitolul 13. Care este prima putere? 

Answer: Fiara cu şapte capete (Apocalipsa 13:1-10) nu este 
altcineva decât papalitatea romană. (Vezi ghidul studiului 15 ca să ai 
o viziune completă asupra acestui subiect.) Reţine că fiarele din 
profeţia biblică simbolizează naţiuni sau puteri mondiale (Daniel 7:17, 
23). 

2.   În ce an, s-a prezis că papalitatea îşi va pierde influenţa şi 
puterea mondială? 
 
"Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni." Apocalipsa 
13:5.  

Answer: Biblia a prezis că papalitatea ăşi va pierde influenţa mondială 
şi puterea la sfârşitul celor 24 de luni. Această profeţie s-a împlinit în 
1798, când generalul lui Napoleon, Berthier l-a luat prizonier pe papă şi 
puterea papală a primit o rană de moarte. (Pentru toate amănuntele, 
vezi ghidul studiului 15). 

3.   Despre care naţiune s-a prezis că se 
va ridica cam pe la aceeaşi vreme când 
papalitatea îşi primea rana de moarte? 
 
"Apoi am văzut ridicându-se din pământ o 

altă fiară,care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur." 
Apocalipsa 13:11.  

Answer: Luarea papei ca prizonier amintită în versetul 10 a avut loc în 1798, 
iar noua putere (versetul 11) a fost văzută ridicându-se cam în acelaşi timp. 
Statele Unite şi-au declarat independenţa în 1776, au votat constituţia în 
1787, au adoptat Legea Drepturilor Omului în 1791 şi au fost recunoscute ca 
putere în lume prin 1798. Perioada i se potriveşte evident Americii. Nici o altă putere nu s-ar putea 
compara. 



4.   Ce înseamnă că fiara "s-a ridicat din pământ"? 

Answer: Această naţiune se ridică "din pământ" în loc să se ridice din apă 
aşa cum s-au ridicat celelalte naţiuni amintite în Daniel şi Apcalipsa. Ştim 
din Apocalipsa că apa simbolizează ţinuturi ale lumii cu multă populaţie. 
"Apele pe care le-ai văzut pe care şade desfrânata, sunt noroade, gloate, 
neamuri şi limbi." Apocalipsa 17:15. Prin urmare, pământul reprezintă 
opusul. Înseamnă că această nouă naţiune se va ridica într-o regiune a 
lumii care practic fusese nepopulată înainte de anii 1700. Nu putea să se 
ridice dintre naţiunile populate şi luptătoare ale Vechii Lumi. Trebuia să 
apară pe un continent slab populat. 

5.   Ce simbolizează cele două coarne ca de miel şi lipsa cununilor? 

Answer: Cornele reprezintă regi şi regate sau guverne (Daniel 7:24; 8:21). 
În acest caz, ele reprezintă cele două principii după care se conduce America: libertate civilă şi 
religioasă. Aceste două principii de guvernare s-au mai numit "republicanism" (un guvern fără un rege) şi 
"protestantism" (o bserică fără un papă). Alte naţiuni din vremuri de demult i-au obligat pe oameni să 
sprijine prin dări religia de stat. Majoritatea au şi asuprit pe disidenţii religioşi, dar America a stabilit ceva 
cu totul nou: Libertatea de a te închina aşa cum vrei fără ca guvernul să intervină sau să comande--şi cu 
protecţie guvernamentală. Lipsa cununilor înseamnă o formă republicană de guvernare mai degrabă 
decât o monarhie. Coarnele asemenea unui miel denotă o naţiune nevinovată, tânără, iubitoare de 
pace, care nu asupreşte şi spirituală. De 28 de ori se face referire la Domnul Isus în Apocalipsa ca la un 
miel. Deci, acest guvern nou încerca să-I susţină principiile. Nici o altă putere de pe pământ nu i s-ar fi 
putut potrivi caracteristicilor şi perioadei de timp fiarei cu coarne de miel, cu excepţia Americii. 
 
Notă specială: Cât ne-am mai dori să putem să ne oprim aici în descrierea făcută de Domnul Isus 
Americii, dar nu putem, pentru că nici El nu S-a oprit aici. Ceea ce urmează este zdruncinător şi 
tulburător. America este într-adevăr o ţară mare--cu libertatea ei de conştiinţă, presă, vorbire şi 
întreprindere; protecţia pe care o oferă, ocaziile ei de aur, simţământul de fair play, simpatia ei pentru cei 
asupriţi şi puternica ei orientare creştină. Nu este desăvârşită, dar chiar şi acum nenumăraţi oameni din 
alte ţări se grăbesc să devină cetăţeni americani în fiecare an. Dacă uşile Americii s-ar deschide larg, o 
mare parte din populaţia lumii s-ar muta imediat în Statele Unite--în "raiul pe pământ" aşa cum îl percep 
ei. Trist, dar această ţară bogat binecuvântată se va schimba drastic în zilele care urmează, grăbind 
încercări şi vaiuri fără pereche pentru poporul lui Dumnezeu. Declarăm asta cu reticenţă şi multă 

îngrijorare. 

6.   Ce înseamnă când profeţia din Apcalipsa 13:11 declară că America 
va vorbi ca un "balaur"? 

Answer: Aşa cum am aflat în ghidul studiului 20, balaurul este Satana, care 
lucrează prin diferite guverne ale pământului ca să-şi instaureze împărăţia 
lui cea rea şi să zdrobească biserica lui Dumnezeu prin persecutarea şi 
nimicirea poporului Său. Scopul Satanei a fost din totdeauna să uzurpe 
puterea şi scunul de domnie al lui Dumnezeu şi să-i silească pe oameni să i 
se închine şi să asculte de el. (Vezi Ghidul studiului 2 pentru mai multe 

detalii). Aşa că "vorbea ca un balaur" înseamnă că Statele Unite (sub influenţa 
Satanei) îi vor sili pe oameni, la timpul sfârşitului, să se închine contrar 
conştiinţei sau vor fi pedepsiţi. 

7.   Ce va face America anume ca să o facă să vorbească asemenea unui 
balaur? 

Answer: Urmăriţi cele patru puncte cruciale:  
 
A. "Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei." Apocalipsa 13:12. 
America va deveni o putere persecutoare care îi va sili pe oameni să acţioneze 



împotriva conştiinţei lor, aşa cum a prcedat Roma papală--care este zugrăvită în prima jumătate a 
capitolului 13 din Apocalipsa. 
 
B. "Şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese 
vindecată." Apocalipsa 13:12. Statele Unite vor conduce naţiunile lumii în a sili închinarea şi 
credincioşia faţă de antihristul papal. Problema este şi a fost întotdeauna închinarea. Cui i te vei închina 
şi de cine vei asculta? De Domnul Hristos Creatorul şi Răscumpărătorul tău sau de Antihrist? Orice 
suflet de pe pământ i se va închina în cele din urmă unuia sau celuilalt. Întreaga abordare va apărea 
profund spirituală. Vor avea loc minuni incredibile (Apocalipsa 13:14, 15) care vor înşela miliarde 
(Apocalipsa 13:3). Aceia care vor refuza să i se alăture acestei mişcări vor fi consideraţi radicali fără de 
Dumnezeu. Isus numeşte America protestantă din timpul sfârşitului un "prooroc mincinos" (Apocalipsa 
19:20; 20:10), deoarece va părea demnă de încredere şi spirituală dar în schimb va fi satanică în 
purtarea ei.  
 
Toate acestea s-ar putea să pară imposibile, dar cuvintele Domnului Isus sunt întotdeauna demne de 
încredere şi adevărate (Tit 1:2). El a prezis ridicarea şi căderea celor patru imperii universale şi a 
Antihristului (Daniel capitolele 2 şi 7) într-o vreme când astfel de preziceri păreau ciudate şi incredibile, 
dar toate s-au petrecut exact aşa cum au fost prezise. Avertizarea Lui pentru noi cei de azi cu privire la 
profeţie este: "Şi v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca atunci când se vor 
întâmpla, să credeţi." Ioan 14:29. 
 
C. "Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia." 
Apocalipsa 13:14. Statele Unite îi vor face chip fiarei legiferând închinarea religioasă. Vor da o lege 
care să ceară să te închini şi îi vor sili pe oameni fie să asculte, fie să fie omorâţi. Această acţiune 
reprezintă o imitaţie sau un chip al alianţei biserică-stat pe care a folosit-o papalitatea în timpul evului 
mediu, când era în putere, atunci când milioane au fst omorâţi pentru credinţa lor. America va alia 
guvernul civil şi protestantismul apostaziat într-o "căsătorie" care va sprijini papalitatea. Va influenţa 
atunci toate naţiunile lumii să-i urmeze exemplul. Astfel, papalitatea va câştiga sprijinul lumii întregi. 
 
D. "Şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei." Apocalipsa 13:15. Statele 
Unite, în calitate de lider al acestei mişcări internaţionale, va influenţa toate naţiunile lumii să impună un 
decret de moarte universal asupra tuturor celor care refuză să se închine fiarei sau chipului ei. Un alt 
nume pentru această coaliţie mondială este "Babilonul cel mare." (Ghidul studiului 22 vă va oferi mai 
multe informaţii.) Această alianţă mondială, în numele lui Hristos, va înlocui convingerea pe care o 

aduce doar Duhul Sfânt cu puterea poliţienească şi va forţa închinarea. 

8.   Asupra căror probleme anume se va folosi forţa şi decretul de 
moarte? 
 
"I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi 
să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca 
toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi ţi robi, să primească un semn pe 
mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără 
să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei." 
Apocalipsa 13:15-17.  

Answer: Punctele finale de controversă vor fi închinarea şi ascultarea de fiară şi primirea semnului ei--
duminica drept zi sfântă--în balanţă cu închinarea şi ascultarea de Hristos şi primirea semnului Său--
Sabatul Său cel sfânt, ziua a şaptea. (Pentru detalii, vezi Ghidul studiului 20.) Când problemele vor 
deveni clare şi oamenii vor fi siliţi fie să se închine duminica şi să calce Sabatul sau să fie omorâţi, acei 
care vor alege duminica în locul Sabatului, în esenţă, se vor închina fiarei. Ei vor fi ales să asculte de 
cuvântul unei fiinţe create, al unui om, în loc să asculte de cuvântul Creatorului lor, Domnul Isus Hristos. 
Iată propria declaraţie a papalităţii: "Biserica a schimbat Sabatul în duminică şi se închină în acestă zi 
printr-o ascultare tăcută faţă de mandatul Bisericii Catolice." Hartford Weekly Call, 22 Februarie, 1884. 

 
 
 



9.   Ar putea oare guvernul să controleze vânzarea şi cumpărarea? 

Answer: În timpul celui de-al doilea război mondial, cumpărarea era 
raţionalizată pentru anume articole (cum ar fi zahăr, pneuri şi benzina pentru 
maşini) necesitând nişte cupoane de raţie. Fără acele cupoane, banii n-
aveau nici o valoare. În acest veac foarte informatizat, s-ar putea înfiinţa cu 
uşutinţă un sistem care să se bazeze pe numărul nostru de identitate. Dacă 
nu veţi fi de acord să colaboraţi cu coaliţia mondială, numărul dvs., când va fi perforat înaintea unei 
cumpărături, s-ar putea să vă descalifice. Nu ştim exact cum va avea loc acest lucru, dar putem fi siguri 
că va avea loc deoarece aşa declară Dumnezeu că se va întâmpla în Apocalipsa 13:16, 17.  
 
 
Apariţia celor două puteri 
din Apocalipsa 13 este clară. La sfârşitul timpului vor exista două supraputeri: Statele Unite ale Americii 
şi papalitatea. Statele Unite ale Americii vor sprijini papalitatea inducând popoarele lumii să i se închine 
fiarei (papalităţii) şi să primească semnul ei sau altfel să moară. Următoarele două întrebări vor evalua 
puterea acestor două supraputeri.  

10.   Cât de puternică şi de influentă este papalitatea astăzi? 

Answer: Este cea mai mare putere politico-religioasă din lume. 
Practic orice ţară importantă din lume îşi are un ambasador oficial 
sau reprezentant de stat la Vatican. Observaţi următoarele 
declaraţii: 
 
A. Papalitatea este atât de influentă şi puternică încât aproape 
orice ţară importantă se consultă cu ea înainte de lua o decizie 
politică majoră. "Marele ei corp diplomatic întreţine relaţii cu peste 

100 de naţiuni." U.S.News and World Report, 30 Octombrie, 1978, p. 24. 
 
B. Ea îşi asumă meritul de a fi ajutat la căderea comunismului, declarând că Maria, mama lui Isus, a 
călăuzit strategia papei care a dus la căderea comunismului. "Handmaid or Feminist," Time, 30 
Decembrie, 1991, p. 64, 65. 

 
Papa este un lider mondial 
extrem de popular.  

 
C. Scopul papei este să unească lumea creştină sub conducerea papalităţii către sfârşitul acestui secol. 
El a făcut peste 40 de călătorii în lume ca să pună temelia pentru acest scop. Gene H. Hogberg, The 
Plain Truth, Noiembrie/Decembrie 1989, p. 24, 25. 
 
D. Reacţia mondială a fost aproape copleşitoare. În timpul crizei din Iraq, uneori papa şi preşedintele 
Americii au discutat problemele lumii la telefon săptămânal. U.S. News and World Report, 13 august, 
1990, p. 18. 
 
 



E. Pe data de 7 iunie 1982, fostul preşedinte Ronald Reagan şi papa Ioan Paul II s-au întâlnit timp de 50 
de minute la Vatican şi au elaborat un plan pentru a elimina comunismul. Statele Unite au trimis pe apă 
tone de echipament modern de comunicaţii spre Polonia (locul de pornire) pentru difuzarea informaţiilor 
necesare maselor. "The Holy Alliance," Time, Februarie 1992, p.28, 31, 35. 
 
F. Gorbaciov a declarat: "Tot ceea ce a avut loc în Europa de est în ultimii ani ar fi fost cu neputinţă fără 
eforturile papei şi rolul enorm, inclusiv rolul politic, pe care l-a jucat pe arena mondială." Mihail 
Gorbaciov, Toronto Star, 9 martie, 1992. 
 
Papalitatea, care mai înainte îi numea pe protestanţi "eretici," acum îi numeşte "fraţi despărţiţi" şi 
sugerează cu iubire ca toţi să lucreze şi să se roage împreună pentru pace şi prezenţa lui Dumnezeu. 
Milioane de protestanţi sunt profund impresionaţi. De fapt, mai multe denominaţiuni protestante au avut 
dialoguri oficiale cu papalitatea ca să încerce să înlăture diferenţele provocate de Reformă. 

11.   Cât de puternice şi de influente sunt Statele Unite astăzi? 

Answer: Statele Unite sunt considerate ca puterea militară numărul 
unu din lume şi ca centru de infuenţă. Remarcaţi următoarele 
declaraţii: 
 
A. "Singura supraputere care mai rămâne pe planetă [este America]." 
"The U.N. Obsession," Time, 9 mai, 1994, p. 86. 
 
B. "Nu se întrevede în viitorul apropiat nici oputere care să rivalizeze cu Statele Unite." Charles 
Krauthammer, "The Lonely Superpower", The New Republic, 29 iulie, 1992, p. 23 
 
C. Yassir Arafat a numit America "noua Romă" deoarece, aşa cum vechea Romă era supraputerea 
nedisputată a veacului ei, America este acum numărul unu. Newsweek, 12 august, 1991, p. 33. 
 
D. "Puterea Americii va determina acum toate evenimentele majore de pe glob." Jim Hoagland, "Of 
Heroes ...", The Washington Post, 21 august, 1991, p. A-23. 
 
Când o grupare marxistă a răsturnat guvernul din Etiopia, Americii i s-a cerut să negocieze. Când Boris 
Ielţîn a devenit preşedinte al noii Rusii independente,a vizitat mai întâi America. Fostul preşedinte al 
URSS Mihail Gorbaciov s-a întors spre America, atunci când a fost în criză.Când Kuwait a fost invadat, 
guvernul lui a cerut ajutorul Americii. Războiul condus de Statele Unite împotriva Iraqului a reunit 
sprijinul aproape a întregului pământ. Un corespondent al Radioului Public Naţional l-a numit pe 
preşedintele american "preşedintele lumii." Avem acum "o structură mondială foarte neobişnuită cu o 
singură putere, Statele Unite, în vârful sistemului internaţional." Krauthammer, The New Republic, p.23. 

 
Toate naţiunile pământului caută acum la 
Statele Unite protecţie şi sprijin.  
 

12.   Este clar că influenţa şi puterea atât a Statelor Unite cât şi a papalităţii cresc cu rapiditate. 
Care alţi factori ar putea ajuta la crearea climatului necesar pentru darea unei legi mondiale ca 
toţi cei care refuză să-şi încalce conştiinţa să fie omorâţi? 

Answer: Nu-i putem numi cu cerititudine, dar câţiva posibili factori ar putea fi: 



A. Activitatea teroriştilor.  
B. Revolte şi crime fără număr.  
C. Războiul drogurilor.  
D. O decădere economică majoră.  
E. SIDA şi alte epidemii.  
F. Ameninţări nucleare de la naţiuni radicale.  
G. Corupţie politică.  
H. Încălcări flagrante ale dreptăţii de către tribunale.  
I. Abuzuri din partea celor cu bună stare.  
J. Mărirea impozitelor.  
K. Pornografie şi o imoralitate care îţi provoacă silă.  
L. Dezastre înspăimântătoare în toată lumea.  
M. Grupuri radicale având "anumite interese".  
N. Criza avorturilor. 
 
Un avânt împotriva corupţiei, nelegiuirii, imoralităţii, îngăduinţei a orice, nedreptăţii, sărăciei, a 
conducătorilor politici slabi şi fără eficienţă şi multe alte vaiuri asemănătoare ar putea precipita cu 
uşurinţă o cerinţă pentru ca să se dea legi puternice, la obiect, care să fie şi puse în aplicare.  

13.   Pe când starea lumii se va înrăutăţi, ce va face Satana ca să înşele masele? 
 
"Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, în faţa 
oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i le dăduse să le facă în faţa fiarei. 
Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia." Apocalipsa 
13:13, 14.  

Answer: America va trăi o reînviorare contrafăcută şi va insista ca să se decreteze legi care să-i 
silească pe toţi să ia parte. (Aceasta este reprezentată de "chipul fiarei" din Apocalipsa 13:14.) Oamenii 
vor fi siliţi să desconsidere Sabatul sfânt al zilei a şaptea dat de Dumnezeu şi să se închine în schimb 
ziua "sfântă" a fiarei--duminica. Unii vor adera pur şi simplu din motive sociale sau economice. Starea de 
lucruri din lume va deveni atât de intolerablă încât va părea că singura soluţie este o mişcare mondială 
de "întoarcere la Dumnezeu şi la rugăciune", prin care toţi să se alăture închinării şi rugăciunii duminica. 
Satana va înşela lumea, făcându-i să creadă că ei trebuie să compromită adevărul biblic şi să sfinţească 
duminica, dar în realitate, ascultarea de fiară şi închinarea la ea le vor închine oamenilor uşa împărăţiei 
lui Dumnezeu. Nu este de mirare că Domnul Isus accentuează atât de mult în Apocalipsa problema 

închinării la fiară şi primirii semnului ei! 

14.   În timp ce va creşte interesul pentru reînviorarea 
contrafăcută, ce se va întâmpla cu adevărata înviorare universală 
condusă de poporul lui Dumnezeu din timpul sfârşitului? 

Answer:  
Biblia declară că întreaga lume va fi "luminată" de slava ei (Apocalipsa 
18:1). Se va ajunge la orice om de pe pământ (Marcu 16:15) cu întreita 
solie pentru timpul sfârşitului din Apocalipsa 14:6-14. Biserica lui 
Dumnezeu din timpul sfârşitului va creşte cu o viteză uimitoare când 
milioane de oameni se vor alătura poporului lui Dumnezeu şi vor primi 
darul mântuirii Sale prin harul şi credinţa în Isus, care îi vor transforma 

în slujitori supuşi Lui. Mulţi oameni şi conducători din toate ţările lumii vor refuza să i se închine fiarei şi 
să accepte învăţăturile ei false. În schimb, I se vor închina şi vor asculta doar de Isus. Atunci, vor primi 
semnul Sabatului Său celui sfânt pe fruntea lor (Apocalipsa 7:2, 3), fiind astfel sigilaţi pentru veşnicie. 
 
Creşterea mare va înfuria mişcarea contrafăcută 
Această creştere uimitoare a poporului lui Dumnezeu va înfuria mişcarea contrafăcută. Conducătorii ei 
se vor convinge pe deplin că cei care refuză să colaboreze cu reînviorarea mondială contrafăcută 
reprezintă cauza tuturor vaiurilor de pe pământ (Daniel 11:44). Nu le vor mai da voie să cumpere sau să 
vândă (Apocalipsa 13:16, 17), dar Dumnezeu va avea grijă de hrana lor (Isaia 33:16) şi îi va ocroti 
(Psalmi 34:7). 



15.   În disperare, coaliţia condusă de Statele Unite va decide să impună decretul de moarte 
asupra duşmanilor ei (Apocalipsa 13:15). Ce declară Apocalipsa 13:13, 14 că vor face 
conducătorii ei ca să-i convingă pe oameni că Dumnezeu este cu ei? 

Answer: Vor face minuni--atât de convingătoare încât toţi vor fi convinşi, cu excepţia copiilor credincioşi 
ai lui Dumnezeu din timpul sfârşitului (Matei 24:24).Folosindu-se de duhurile (sau îngerii căzuţi) ai 
Satanei (Apocalipsa 16:13, 14), ei vor lua chipul drag al celor morţi prin vrăjitorie (Apocalipsa 18:23) şi 
probabil că se vor da drept profeţi ai Bibliei şi apostoli. Aceste duhuri mincinoase (Ioan 8:44) de demoni 
vor pretinde fără îndoială că Dumnezeu i-a trimis să-i îndemne pe toţi să vină cu ele. 

 
Satana se dă drept Hristos;  
Îngerii lui se dau drept slujbaşi creştini 
Îngerii lui Satana vor apărea şi ei drept oameni evlavioşi ai bisericii, iar 
Satana va apărea ca un înger de lumină (2 Corinteni 11:13-15). Ca 
minune supremă, Satana va pretinde că este Isus (Matei 24:23, 24). 
Dându-se drept Hristos, îi va fi uşor să pretindă că el a schimbat Sabatul 
în duminică şi îi va îndemna pe urmaşii lui să-şi continue reînviorarea 
universală şi să înalţe ziua lui "sfântă"--duminica. 
 
Miliarde de oameni vor fi înşelaţi 
Milioane de oameni, care vor crede că Satana este Isus, se vor închina 
la picioarele lui şi se vor alătura mişcării de contrafacere. "Întreaga lume 
mergea după fiară cu o uimitoare admiraţie." Apocalipsa 13:3, NEB.* Înşelăciunea va de un efect 
copleşitor, dar poporul lui Dumnezeu din timpul sfârşitului nu se va lăsa înşelat, deoarece ei vor verifica 
totul după Biblie (Isaia 8:19, 20; 2 Timotei 2:15). Biblia declară că legea lui Dumnezeu nu se poate 
schimba (Matei 5:18). Mai declară că atunci când va reveni Isus, orce ochi Îl va vedea (Apocalipsa 1:7), 
iar El nu va atinge pământul, ci va rămâne pe nori şi Îşi va chema poporul să-L întâmpine în văzduh (1 
Tesaloniceni 4:16, 17). 
 
*The New English Bible. (C) 1961, 1970 by the Delegates of the Oxford University Press and the 
Syndics of the Cambridge University Press. Folosită cu permisiune. 

16.   Cum ne-am putea feri de înşelăciunile puternice din vremea sfârşitului? 

Answer:  
A. Verificaţi fiecare învăţătură după Biblie (2 Timotei 2:15; Fapte 17:11; Isaia 8:19, 20). 
B.Urmaţi adevărul pe măsură ce Domnul Isus vi-l descoperă. El făgăduieşte că cei care Îi împlinesc voia 
nu vor sfârşi niciodată prin a îmbrăţişa o minciună (Ioan 7:17). 
<B.C.< b>Staţi lângă Isus în fiecare zi (Ioan 15:5).  
 
Reţineţi: Acesta este al şaselea ghid de studiu din seria noastră de nouă cu privire la întreita solie 
îngerească. Următorul ghid de studiu vă va descoperi cum vor reacţiona la evenimentele sfârşitului 
bisericile creştine şi alte religii din lumea întreagă. 

17.   Sunt gata să mă închin lui Isus şi să ascult de El chiar dacă va însemna batjocură, 
persecuţie şi în cele din urmă decretul de moarte. 

Answer:  

Thought Questions 
1.   Nu pare corect ca, în criza finală, oameni care n-au auzit niciodată de adevărul lui Dumnezeu 
să aleagă nevinovaţi o contrafacere şi astfel să-şi piardă mântuirea. (Marcu 16:15 )  

Nimeni nu va fi confruntat cu criza finală fără ca mai înainte să fi auzit (Marcu 16:15) şi să fi înţeles (Ioan 
1:9) întreita solie a lui Dumnezeu pentru zilele noastre (Apocalipsa 14:6). Oamenii vor alege să 
primească semnul fiarei atunci doar pentru că nu doresc să plătească preţul pentru a-L urma pe Hristos.  

 
Printr-o minune 
supremă, Satana va 
lua chipul lui Isus.  



2.   Ce este bătălia de la Armaghedon despre care se vorbeşte în Apocalipsa 16:12-16? Când şi 
unde se va da ea? (Apocalipsa 16:16 )  

Bătălia de la Armaghedon este ultima bătălie dintre Hristos şi Satana. Se va da pe pământ şi va începe 
chiar înainte de timpul sfârşitului. Bătălia va fi oprită de cea de-a doua venire a Domnului Isus. Va 
reîncepe după cei 1000 de ani, când cei răi vor înconjura sfânta cetate în speranţa de a o cuceri. Bătălia 
se va sfârşi când Dumnezeu va trimite foc din cer asupra celor răi şi îi va nimici (Apocalipsa 20:9). 
(Ghidul studiului 12 explică cei 1000 de ani în amănunţime.) 
 
Ce înseamnă cuvântul "Armaghedon"? 
Armaghedon este un nume simbolic pentru "războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic" 
dintre Hristos şi Satana în care se vor implica toate naţiunile pământului (Apocalipsa 16:12-16, 19). 
"Împăraţii Răsăritului" sunt Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul. "Răsăritul" în Biblie simbolizează 
împărăţia lui Dumnezeu din ceruri (Apocalipsa 7:2; Ezechiel 43:2; Matei 24:27). În această bătălie finală, 
practic se va uini întreaga lume (Apocalipsa 16:14) ca să lupte împotriva lui Isus, Mielul şi împotriva 
copiilor Lui (Apocalipsa 17:14; 19:19). Scopul lor va fi să-i şteargă de pe pământ pe toţi aceia care 
refuză să se închine fiarei şi să primească semnul ei (Apocalipsa 13:15-17). 
 
Cei care resping adevărul vor fi înşelaţi 
Cei care vor refuza să primească întreita solie dată de Dumnezeu pentru aceste ultime zile (deşi ştiu 
sigur că este adevărată), vor fi puternic înşelaţi aşa că vor ajunge să creadă o minciună (2 Tesaloniceni 
2:10-12). Vor începe să creadă sincer că ei susţin marea împărăţie a lui Dumnezeu în încercarea lor de 
a nimici poporul lui Dumnezeu. Ei îi vor considera pe sfinţi drept nişte fanatici înşelaţi fără nici o nădejde 
care duc la rău întreaga lume prin refuzul lor de a colabora cu reînviorarea contrafăcută. 
 
ea de-a doua venire a Domnul Isus opreşte lupta 
Lupta însăşi va fi mondială. Guvernele vor încerca simultan să-i nimicească pe copiii lui Dumnezeu, dar 
Dumnezeu va interveni. Fluviul simbolic Eufrat va seca (Apocalipsa 16:12). Apa reprezintă oameni 
(Apocalipsa 17:15). Secarea fluviului Eufrat înseamnă că oamenii care au sprijinit fiara (împărăţia lui 
Satana) subit îşi vor retrage sprijinul. Astfel, sprijinul fiarei se va seca. Coaliţia aliaţilor ei (Apocalipsa 
16:13, 14) se va despărţi (Apocalipsa 16:19). Cea de-a doua venire a Domnului Isus va opri această 
luptă şi va salva poporul Său (Apocalipsa 6:14-17; 16:18-21; 19:11-20). 
 
Bătălia se va relua după cei o mie de ani 
După cei o mie de ani, Satana se va arată pe faţă ca fiind conducătorul forţelor împotriva lui Dumnezeu 
şi a copiilor Săi. El va relua bătălia împotriva lui Dumnezeu încercând să cucerească sfânta cetate. 
Atunci Satana şi urmaşii lui vor fi nimiciţi prin foc din cer (vezi Ghidurile studiilor 11 şi 12). Fiecare urmaş 
al lui Satana va fi nimicit. Fiecvare urmaş al lui Isus va intra în împărăţia Lui veşnică.  

3.   Biblia declară: "Va veni vremea când, oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui 
Dumnezeu." Ioan 16:2. Credeţi că ar fi cu putinţă ca acest text să se împlinească literal în vremea 
noastră? (Ioan 16:2 )  

Da. Coaliţia sfârşitului formată din guvernele şi religiile lumii vor pierde în cele din urmă orice 
compasiune faţă de copiii lui Dumnezeu, care refuză să se alăture înviorării contrafăcute sau să-i adopte 
simbolul (închinarea la duminică). Ei vor crede că minunile care însoţesc reînviorarea lor îi dovedesc 
autenticitatea--minuni cum ar fi blnavi vindecaţi sau convertirea unor mari atei, vedete de cinema 
cunoscute pentru imoralitatea lor, stăpâni ai cartelurilor de droguri şi bine cunoscuţi criminali. Coaliţia va 
insista ca nimănui să nu i se îngăduie să denigreze această reînviorare mondială care atrage toate 
religiile. Toţi vor fi îndemnaţi să lase deoparte sentimentele lor personale şi "învăţăturile fanatice" 
(Sabatul, de exemplu) şi să se alăture restului lumii în reînviorarea ei sinceră pentru pace şi frăţie. Orice 
altceva în afara reînviorării va fi considerat minor. Aceia care nu vor dori să colaboreze vor fi consideraţi 
lipsiţi de patriotism, lealitate, anarhişti şi în cele din urmă, fanaticii periculoşi nu trebuie toleraţi. În acea 
zi, aceia care îi vor omorî pe copiii lui Dumnezeu vor crede că Îi fac o favoare lui Dumnezeu.  

4.   Când studiez profeţiile lui Daniel şi Apcalipsa, mi se pare că adevăratul vrăjmaş este 
întotdeauna cel rău. Sunteţi de acord? (Apocalipsa 12:17 )  



Absolut! Aveţi 100% dreptate! Satana este întotdeauna adevăratul vrăjmaş. Satana lucrează prin 
conducătorii şi naţiunile pământului ca să-i facă rău poporului lui Dumnezeu şi astfel să-I îndurereze pe 
Domnul Isus şi pe Tatăl. Atât de uşor uităm că Satana este vrăjmaşul. El poartă raăpunderea pentru 
toate relele. Să dăm vina pe el şi să fim atenţi cum îi judecăm pe oamenii sau organizaţiile care fac rău 
poporului lui Dumnezeu şi bisericii. Uneori sunt neinformaţi sau chiar total inconştienţi că fac rău cuiva. 
Dar lucrul acesta nu este valabil în dreptul lui Satana. El este întotdeauna perfect conştient. El Îi face rău 
intenţionat lui Dumnezeu şi copiilor Săi.  

5.   Cum va fi afectată profeţia despre America din Apocalipsa 13:11-18 prin moartea papei sau 
alegerea unui nou preşedinte? (Apocalipsa 13:18 )  

Profeţia se va împlini indiferent de cine este papă sau preşedinte. Un nou preşedinte sau un nou papă s-
ar putea să grăbească sau să încetinească împlinirea pentru un timp, dar rezultatul final este asigurat de 
profeţia biblică.  

6.   Sunt fiara cu coarne de miel din Apocalipsa 13:11-18 şi "proorocul mincinos" din Apocalipsa 
16:13 aceeaşi putere? (Apocalipsa 13:11 )  

Da. În Apocalipsa 19:20, unde Dumnezeu aminteşte de disturgerea fiarei antihristice, Se referă la 
distrugerea proorocului mincinos. În acest pasaj, Dumnezeu identifică proorocul mincinos cu puterea 
care "făcea minuni" înaintea fiarei şi "îi înşela pe cei care primiseră semnul fiarei şi pe cei care se 
închinau chipului ei." Avem aici o referire foarte clară la activitatea fiarei cu coarne de miel, care este 
descrisă în Apocalipsa 13:11-18. În acest ghid de studiu, am identificat fiara cu coarne de miel ca fiind 
Statele Unite ale Americii. Aşa că fiara cu coarne ca de miel şi proorocul mincinos sunt evident aceeaşi 
putere.  

Quiz Questions 
 
1.   În profeţia biblică, America este simbolizată prin (1) 
___   Un om îmbrăcat într-o haină roşie, albă şi albastră.  
___   Un vultur cu un calculator pe spate.  
___   O fiară cu două coarne ca de miel.  
 
2.   Ce reprezintă cele două coarne? (1) 
___   Bogăţie şi putere militară.  
___   Benjamin Franklin şi George WAshington.  
___   Libertate civilă şi religioasă.  
 
3.   Ce înseamnă că "ieşea din pământ"? (1) 
___   Că americanilor le place să stea la ţară.  
___   Că această nouă ţară va apărea dintr-un ţinut slab populat.  
___   Că unii din primii americani vor locui în peşteri.  
 
4.   În această profeţie, coarnele ca de miel înseamnă că America va (1) 
___   Fi timidă şi inhibată.  
___   Fi o ţară care va creşte oi.  
___   Apărea ca o naţiune iubitoare de pace şi spirituală.  
 
5.   Cam pe la ce timp indică profeţia din Apocalipsa capitolul 13 că se va ridica America? (1) 
___   1492.  
___   1798.  
___   1620.  
 
6.   Apocalipsa capitolul 13 arată că America va vorbi în cele din urmă "ca un balaur" Ce 
înseamnă asta? (1) 
___   Locuitorii ei vor fi furioşi şi greu de înţeles.  
___   Va folosi arme de distrugere de foc.  
___   Îi va sili pe oameni să se închine contrar conştiinţei sau îi va aştepta moartea.  



 
7.   Semnul sau simbolul puterii lui Dumnezeu este (1) 
___   Un miel.  
___   O fiară cu două coarne.  
___   Sabatul, ziua cea sfântă dată de Dumnezeu.  
 
8.   Cum îi va face America "un chip fiarei"? (1) 
___   Pictând şi vânzând multe tablouri cu fiara.  
___   Făcându-i o statuie fiarei care să fie expusă în Washington, D.C.  
___   Alcătuind o alianţă biserică-stat (cu papalitatea având supremaţia) care să decreteze închinare 
religioasă.  
 
9.   De care fel de pedeapsă vor avea parte cei care refuză semnul fiarei, conform cu textul din 
Apocalipsa 13:15-17? (2) 
___   Nu li se va îngădui să cumpere sau să vândă.  
___   Vor fi exilaţi în spaţiul extraterestru.  
___   Vor fi trimişi la moarte.  
___   Vor fi siliţi să-i ceară iertare personal fiarei.  
 
10.   Care două puteri de pe pământ vor avea cea mai mare influenţă la timpul sfârşitului? (2) 
___   Europa unită.  
___   Japonia.  
___   China.  
___   Statele Unite.  
___   Papalitatea.  
 
11.   Care din următoarele ne spun adevărul despre bătălia de la Armaghedon? (6) 
___   Este ultima bătălie de pe pământ.  
___   'Împăraţii Răsăritului' sunt Japonia şi China.  
___   Scopul fiarei în această luptă este să nimicească poporul lui Dumnezeu.  
___   Va fi mondială.  
___   Începe înainte de cea de-a doua venire a Domnului Isus şi se sfârşeşte după ce cei răi înconjură 
sfânta cetate la încheierea celor o mie de ani.  
___   Armaghedon este un nume simbolic pentru bătălia finală dintre Hristos şi Antihrist, adică Satana.  
___   Secarea Eufratului înseamnă că fiara sau Antihristul îşi va pierde în cele din urmă sprijinul 
majorităţii urmaşilor lui.  
___   Se va da doar în Palestina.  
 
12.   Cât de reuşită va fi reînviorarea adevărată, a lui Dumnezeu, din timpul sfârşitului? (2) 
___   Întreaga lume se va converti.  
___   Toţi oamenii de pe pământ vor auzi solia.  
___   Milioane de oameni o vor accepta.  
___   Nu va reuşi. Cel rău o va împiedica.  
 
13.   Cât de reuşită va fi mişcarea de contrafacere din timpul sfârşitului? (1) 
___   Multe ţări nu o vor sprijini.  
___   Va avea succes doar în America şi în Europa.  
___   Toţi oamenii de pe pământ--cu excepţia copiilor lui Dumnezeu din timpul sfârşitului--i se vor alătura 
şi o vor sprijini.  
 
14.   Cât de puternice vor fi minunile reînviorării contrafăcute? (2) 
___   Nu prea mari, oamenii le vor considera ca o păcăleală.  
___   Destul de puternice încât să înşele practic întreaga lume.  
___   Doar cei fără şcoală le vor crede.  
___   Atât de puternice încât doar cei aleşi ai lui Dumnezeu nu vor fi înşelaţi.  

 

    

  



Cealaltă-femeie  

 
 
 

  Fiecare căsnicie trebuie să se bazeze pe încredere - şi la fel, în 
unirea noastră cu Domnul Hristos, trebuie să-I rămânem 
credincioşi Lui şi Cuvântului Său. Apocalipsa vorbeşte despre 
adevărata mireasă a lui Hristos, dar mai există o altă femeie care 
încearcă să-i seducă pe credincioşi departe de Cuvântul lui 
Dumnezeu. Apocalipsa conţine un mesaj şocant despre Babilon, 
cealaltă femeie. Babilonul va cădea, iar poporul lui Hristos trebuie 
să se ferească de farmecele lui sau va pieri! Astfel începe a doua 
parte a soliei celor trei îngeri. Aici vei afla adevărata identitate a 
Babilonului spiritual şi vei afla cum să eviţi să te laşi hipnotizat de 
fatidica ei frumuseţe ... ce ar putea fi mai important?  

1.   Cum simbolizează Domnul Isus Babilonul în cartea Apocalipsei? 
 
 
"Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari." "Şi am văzut o 
femeie şezând pe o fiară de culoare roşu aprins, plină cu nume de hulă, având 
şapte capete şi zece coarne. Şi femeia era îmbrăcată în roşu aprins şi vişiniu; şi 
împodobită cu aur, pietre preţioase şi cu perle, având în mână o cupă de aur, 
plină de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o 
TAINĂ, BABILONUL CEL MARE, MAMA CURVELOR ŞI SPURCĂCIUNILOR 
PĂMÂNTULUI.'' Apocalipsa 17:1, 3-5.  

Answer:  
În Apocalipsa 17:1-6, Isus simbolizează Babilonul ca pe o prostituată îmbrăcată în roşu şi mov. Este 
aşezată pe o fiară de culoare roşu aprins, ce are şapte capete şi zece coarne şi stă pe ape mari. 

2.   Simbolic, cine este femeia curată din Apocalipsa capitolul 12? 

Answer: O femeie curată, îmbrăcată în soare, este descrisă în Apocalipsa 12:1-6. Am învăţat în ghidul 
studiului 20 că această femeie curată simbolizează biserica curată a lui Dumnezeu, care îi este 
credincioasă iubitului ei, Isus. Vom studia Apocalipsa capitolul 12 în profunzime în cadrul ghidului de 
studiu 23. 

3.   Ce reprezintă o prostituată în profeţia Bibliei? 
 
"Fiul omului, arată Ierusalimului urâciunile lui!" "Dar te-ai încrezut în frumuseţea ta, şi ai curvit, la 
adăpostul numelui tău celui mare; ţi-ai revărsat curviile înaintea tuturor trecătorilor, şi te-ai dat lor." 
Ezechiel 16:2, 15.  

Answer: Cum o femeie curată simbolizează o biserică curată care Îi este credincioasă lui Isus, la fel şi o 
femeie murdară reprezintă o biserică impură sau decăzută, care nu Îi este credincioasă lui Isus (Iacov 
4:4). 



4.   Am putea identifica desfrânata (biserica) care este numită 
"Babilonul cel mare, mama curvelor" în Apocalipsa capitolul 
17? 

Answer: Da, este foarte cunoscut faptul că există o singură 
biserică ce pretinde să fie biserica mamă--marea biserică romano- 
catolică. Un important preot catolic, John A. O'Brien, a declarat: 
"Acea sărbătorire [ţinerea Sabatului] rămâne ca o aducere-aminte 
a bisericii mamă de unde s-au desprins sectele non-catolice." 1 
 
Punctele folosite în Apocalipsa 17 pentru a descrie mama 
Babilon şi fiara pe care o călăreşte se potrivesc în mod clar 
papalităţii: 
 
A. Ea i-a persecutat pe sfinţi (versetul 6). (Vezi Ghidul Studiului 
15 şi 20.) 
B. Era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu (versetul 4). Papii 
adesea poartă culoarea regală a purpurei în funcţiile importante, iar 
roşul este culoarea robelor cardinalilor catolici. 
C. Cele şapte capete ale fiarei (versetul 3) pe care stă femeia 

sunt şapte munţi (versetul 9). Se ştie bine că Roma, sediul universal al papalităţii, este construit pe 
şapte dealuri sau munţi. 
D. Fiara este vinovată de blasfemie (versetul 3), un punct care de asemenea i se potriveşte întocmai 
papalităţii. (vezi Ghidul Studiului 15 şi 20.) 
E. Ea a domnit "peste regii pământului." Versetul 18. Alexander Flick declară că prin secolul al XIII-
lea, papa a fost "cel puţin în teorie şi drepturi ... stăpânitorul întregii lumi în lucrurile trecătoare şi 
spirituale." 2 Acest punct nu i s-ar putea potrivi vreunui alt regat sau guvern de pe pământ. Papalitatea 
este descrisă în Apocalipsa 17 prea clar pentru a exista vreo îndoială. 
 
Notă: Mulţi conducători ai Reformaţiunii (Huss, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Cranmer, 
Tyndale, Latimer, Ridley şi alţii) au susţinut părerea că papalitatea este puterea implicată aici. 3 
 
1John A. O'Brien, The Faith of Millions (Huntington, IN: Our Sunday Visitor, Inc., 1974), p. 401. 
2The Rise of the Mediaeval Church (New York: Burt Franklin, 1959), pp. 575, 576. 
3George Eldon Ladd, The Blessed Hope (Grand Rapids, MI: William B. Eerdman's Publishing Co., 
1956), pp. 32-34. 

5.   Care este semnificaţia literală a cuvântului "Babilon," şi care este 
originea lui? 
 
"Haidem! să ne zidim ... un turn al cărui vârf să atingă cerul." "Şi Domnul a zis ... 
Haidem! să Ne pogorâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai 
înţeleagă vorba unii altora." "De aceea cetatea a fost numită Babel 
["încurcătură"]; căci acolo a încurcat Domnul limba." Geneza 11:4, 6, 7, 9.  

Answer: Cuvintele "Babel" şi "Babilon" înseamnă "încurcătură." Numele de 
Babilon se trage de la Turnul Babel, care a fost ridicat după potop de către cei 
necredincioşi sfidători care sperau să-l construiască atât de înalt încât nici un 
potop să nu-l mai poată acoperi vreodată (versetul 4). Dar Domnul le-a încurcat limbile, şi confuzia 
rezultată a fost atât de mare încât au fost forţaţi să oprească construcţia. Apoi au numit turnul "Babel" 
(Babilon), sau "încurcătură." Mai târziu, în zilele Vechiului Testament, a apărut un regat păgân răspândit 
în toată lumea, numit Babilon, care era duşman al poporului lui Dumnezeu, Israel. El a întruchipat 
rebeliunea, neascultarea, persecuţia poporului lui Dumnezeu, mândria, şi idolatria (Ieremia 39:6, 7; 
50:29, 31-33; 51:24, 34, 47; Daniel capitolul 3 şi 5). De fapt, în Isaia capitolul 14, Dumnezeu foloseşte 
Babilonul ca un simbol al Satanei însuşi pentru că Babilonul a fost atât de ostil şi de devastator pentru 
munca lui Dumnezeu şi poporul Său. În cartea Apocalipsei din Noul Testament, cuvântul "Babilon" este 
folosit pentru a însemna un regat religios care este duşman al Israelului spiritual al lui Dumnezeu--
biserica Sa (Apocalipsa 14:8; 16:19). 



6.   Cine sunt fiicele prostituate ale mamei Babilon descrise în Apocalipsa 
17:5? 

Answer: Sunt unele dintre bisericile care la început au protestat faţă de falsele 
învăţături ale mamei Babilon şi au părăsit-o în timpul marii Reformaţiuni 
Protestante. Dar, mai târziu, au început să imite principiile şi acţiunile mamei şi 
astfel au decăzut şi ele. Nici o femeie nu se naşte prostituată. Nici fiicele 
bisericilor protestantismului simbolic nu s-au născut decăzute. Orice biserică sau 
organizaţie care învaţă şi urmează falsele doctrine şi practici ale Babilonului 
poate deveni o biserică sau fiică decăzută. Aşadar, Babilonul este un nume de 

familie care cuprinde atât biserica mamă cât şi acele fiice ale ei care sunt de asemenea decăzute. 

7.   De ce în Apocalipsa 17, mama Babilon este descrisă ca şi călărind 
pe fiară? Ce reprezintă fiara? 

Answer: În Apocalipsa 13:1-10, Isus descrie papalitatea ca o combinaţie a 
bisericii şi a statului. (Pentru mai multe informaţii, vezi Ghidul Studiului 20.) 
În Apocalipsa capitolul 17, Isus descrie biserica (prostituata) şi statul (fiara) 
ca entităţi separate, şi totuşi legate. Femeia este călare pe fiară, ceea ce 
înseamnă că biserica stăpâneşte puterea statului. 

8.   Ce alte puteri se unesc cu papalitatea pentru a duce la bun sfârşit 
evenimentele timpului sfârşitului? 
 
"Apoi am văzut ieşind din gura balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura proorocului mincinos trei duhuri 
necurate, care semănau cu nişte broaşte. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, 
şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a 
Dumnezeului Celui Atotputernic." Apocalipsa 16:13, 14.  

Answer: Balaurul din Apocalipsa 12:3, 4 şi falsul profet din Apocalipsa 13:11-14; 19:20 formează o 
alianţă cu fiara din Apocalipsa 13:1-10, sau cu papalitatea.  
 
 

A. Balaurul din Apocalipsa capitolul 12 îl reprezintă pe Satana lucrând prin Roma 
păgână. (Vezi Ghidul Studiului 20 pentru mai multe detalii.) În aceste ultime zile el 
include religiile necreştine cum ar fi budismul, şintoismul, hinduismul, Noua Eră, 
umanismul secular, etc. 
 
B. Falsul profet reprezintă protestantismul apostaziat, cu centrul în America, care va 
prelua conducerea în incitarea şi influenţarea lumii întregi ca să se închine fiarei (vezi 
Ghidul Studiului 21). 

 

C. Fiara este papalitatea (vezi Ghidul Studiului 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Religiile necreştine şi 
protestantismul apostaziat 
se vor alătura papalităţii 
ca aliate în războiul final 
împotriva lui Dumnezeu şi 
a urmaşilor Săi.  



D. Aceste trei puteri: Religiile şi guvernele necreştine, catolicismul roman, şi protestantismul apostaziat 
vor deveni aliate în Armaghedon--războiul final împotriva lui Dumnezeu, legii Sale, şi a urmaşilor Săi 
credincioşi. Domnul Isus numeşte această coaliţie "Babilonul cel mare" în Apocalipsa 18:2. 

9.   Cum vor putea organizaţii cu un trecut atât de diferit să se 
unească în mod real? 
 
"Toţi au acelaşi gând, şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor." Apocalipsa 
17:13.  

Answer: Apocalipsa 16:13, 14 spune "duhuri necurate care semănau cu 
nişte broaşte" care sunt "duhuri de draci" îi vor uni prin miracolele pe care 
le vor face. Spiritismul--credinţa că morţii trăiesc şi că pot lua legătura cu 
cei vii--va fi doctrina care îi va uni pe toţi împreună. Satana şi îngerii lui--
dându-se drept spiritele celor dragi decedaţi, profeţi ai trecutului, îngeri din 
ceruri (2 Corinteni 11:13, 14), şi chiar Isus Însuşi (Matei 24:24)--vor 
convinge lumea că această cauză a lor este coordonată chiar de cer (vezi 
Ghidul Studiului 10). Întâmplător, toate cele trei entităţi cred că morţii trăiesc: 
 
A. Catolicismul se roagă Mariei şi altor sfinţi morţi şi cred că aceşti sfinţi îi binecuvântează pe urmaşii 
lor cu minuni. 
 
B. Religiile necreştine se bazează practic pe credinţa şi închinarea la spiritele morţilor. Era Nouă 
accentuează presupusa conversaţie cu spiritele morţilor. 
 
C. Protestantismul apostaziat crede că morţii nu sunt morţi ci, mai degrabă, vii în rai sau iad. Astfel, 
sunt foarte susceptibili la înşelăciunile demonilor care se dau drept spirite ale morţilor. 

10.   De ce păcate acuză Dumnezeu Babilonul? 
 
A. "A căzut, Babilonul cel mare !" Apocalipsa 18:2.  

Answer: A cădea înseamnă a se întoarce de la adevărul Bibliei şi de la 
adevărata slujire a adevăratului Dumnezeu (2 Petru 3:17). 
 
B. "A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat." "De 
farmecele ei au fost toate naţiunile înşelate." Apocalipsa 18:2, 23. 
 
Răspuns: Aici Dumnezeu acuză Babilonul (1) că se consultă personal cu 

demonii invitând spiritele răului în mijlocul ei prin spiritism, şi (2) pentru înşelarea practic a întregii lumi 
prin minciuna spiritelor demonice. 
 
C. "Locuitorii pământului s-au îmbătat" de spurcăciunile şi necurăţiile din potirul ei! (Apocalipsa 
17:2, 4; 18:3). 
 
Răspuns: Cuvântul "spurcăciuni" în Biblie simbolizează minciuni (Proverbe 12:22). Vinul Babilonului, 
care conţine învăţături false, îi dezorientează şi amorţeşte pe aceia care beau din el şi îi îmbată din 
punct de vedere spiritual. 
 
D. "Împăraţii pământului au curvit cu ea." Apocalipsa 18:3. 
 
Răspuns: Biserica este mireasa lui Hristos (Apocalipsa 19:7, 8) şi trebuie să-L iubească şi să-I fie 
credincioasă numai Lui--ceea ce a spus Domnul Isus înseamnă păstrarea poruncilor Sale (Ioan 14:15). 
Papalitatea este blamată aici pentru întoarcerea de la soţul ei, Isus (Iacov 4:4), şi pentru formarea de 
relaţii ilicite cu guverne civile (unirea bisericii cu statul) în scopul sprijinirii ei. 
 
 



E. Face trafic cu "sufletele oamenilor" (Apocalipsa 18:13). 
 
Răspuns: Dumnezeu denunţă aici Babilonul pentru că îi consideră pe oamenii o marfă în loc de copii 
preţioşi ai lui Dumnezeu. 

11.   Care sunt câteva dintre doctrinele false incluse în vinul 
Babilonului care îi îmbată pe oameni şi îi nedumeresc din punct de 
vedere spiritual? 

Answer: Uluitor, unele dintre cele mai importante doctrine ale 
protestantismului de astăzi nu se găsesc deloc în Biblie. Ele au fost aduse în 
bisericile protestante de către biserica mamă a Romei, care le primise de la 
păgânism. Câteva dintre aceste false doctrine sunt că: 
 
A. Legea lui Dumnezeu a fost schimbată sau abrogată. 
Legea lui Dumnezeu nu poate fi niciodată modificată sau abrogată (Luca 
16:17). Ghidul Studiului 6 citează o dovadă de necontestat. 
 
B. Sufletul este nemuritor. 
Biblia menţionează "suflet" şi "spirit" de 1700 de ori, dar niciodată nu este menţionat ca nemuritor. 
Oamenii sunt muritori (Iov 4:17), şi nici unul nu primeşte nemurire până la a doua venire a lui Isus (1 
Corinteni 15:51-54). (Vezi Studiul Ghidului 10 pentru mai multe informaţii.)  
 
C. Păcătoşii ard veşnic în iad. 
Biblia învaţă că păcătoşii vor arde complet (nu vor mai exista de loc), atât sufletul cât şi corpul, în foc 
(Matei 10:28). Un iad etern de tortură nu este ceea ce învaţă Biblia. (Vezi detalii în Ghidul Studiului 11.) 
 
D. Botezul prin scufundare nu este necesar. 
Botezul prin scufundare este singurul botez recunoscut de Scriptură. (Vezi Ghidul Studiului 9 pentru mai 
multe informaţii.) 
 
E. Duminica este ziua sfântă a lui Dumnezeu. 
Biblia învaţă, fără îndoială, că ziua sfântă a lui Dumnezeu este ziua a şaptea Sabatul--Sâmbăta. (Pentru 
detalii, vezi Ghidul Studiului 7. 
 
Notă: Aceste învăţături false, odată crezute, tind să aducă "confuzie" (ceea ce termenul "Babilon" 
înseamnă literalmente) şi fac înţelegerea Scripturii mult mai dificilă. 
 
Un gând solemn  
Să crezi că unii pot să bea din vinul Babilonului fără să ştie este un gând solemn. Probabil că acest lucru 
este nou pentru tine. Dacă este aşa, te rog cere-I lui Dumnezeu să te îndrume (Matei 7:7). Apoi 
cercetează Scripturile să vezi dacă chiar aşa stau lucrurile (Fapte 17:11). Promite că-L vei urma pe Isus 

oriunde te va conduce, iar El nu-ţi va permite să ajungi să crezi o minciună 
(Ioan 7:17). 

12.   Cine se va afla de partea Domnului în bătălia Armaghedonului? 

Answer:  
În această luptă finală, îngerii cerului (Evrei 1:13, 14; Matei 13:41, 42) şi 
poporul lui Dumnezeu--rămăşiţa (Apocalipsa 12:17)--vor fi aliaţi cu Isus, 
care va conduce armatele cerului (Apocalipsa 19:11-16) împotriva Satanei 
şi a susţinătorilor lui. 

 
Rămăşiţa lui Dumnezeu se compune din aceia care refuză minciunile Babilonului (Ghidul Studiului 23 vă 
va da detalii suplimentare). Ei sunt cunoscuţi pentru: (1) dragostea lor pentru Isus (1 Ioan 5:2, 3), (2) 
loialitatea pentru El şi credinţa în El (Apocalipsa 14:12), şi (3) supunerea lor fermă faţă de Cuvântul Său 
şi faţă de porunci (Apocalipsa 12:17; Ioan 8:31, 32). 



13.   Care va fi strategia lui Satana în acest conflict final între adevărul lui 
Dumnezeu şi minciunile lui Satana? 

Answer: Deşi Satana Îl urăşte pe Dumnezeu şi pe Fiul Său, rareori 
recunoaşte acest lucru deschis. De fapt, el şi demonii lui se vor da drept îngeri 
sfinţi şi clerici creştini devotaţi (2 Corinteni 11:13-15). Ceea ce el prezintă ca 
probă de partea sa, va părea atât de drept, de spiritual, şi în stilul lui Isus că 
aproape toată lumea de pe pământ va fi înşelată şi-l va urma (Matei 24:24). 
Cu siguranţă că el va folosi Biblia, la fel cum a făcut-o când L-a ispitit pe Isus 
în pustie(Matei 4:1, 11). Logica lui Satana este atât de convingătoare încât a 
minţit o treime din îngerii cerului, pe Adam şi Eva, şi (pe timpul potopului) pe 
toată lumea de pe pământ cu excepţia a opt oameni. 

14.   Care este contra-strategia lui Dumnezeu? 
 
"La lege şi la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi aşa, este pentru că nu 
există nici o lumină în ei." Isaia 8:20. (Traducerea King James).  

Answer: Dumnezeu întotdeauna contrazice minciunile lui Satana cu 
adevărul Bibliei. Când a fost ispitit de Satana în pustie, Isus a citat 
Scriptura în repetate rânduri (Matei 4:1-11). Prin rămăşiţa Sa, 
Dumnezeu va spune adevărul despre natura nebiblică a Babilonului 
cel mare. El va lămuri faptul că Babilonul prezintă o solie falsă 
(Galateni 1:8-12) care a deschis uşa larg, pentru ca miliarde de 
oameni să fie minţiţi şi pierduţi. Contramişcarea lui Dumnezeu este 
conturată în soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6-14, pe care le 

studiem în 9 din cele 27 de ghiduri de studii ale acestei serii. Aceste trei fantastice solii expun şi 
avertizează împotriva minciunilor şi falsurilor lui Satana şi îi cheamă pe oameni să se roage lui 
Dumnezeu şi să-L asculte, nu doar în spirit, ci şi în adevărul Bibliei.  

15.   Vor fi reale soliile lui Dumnezeu de avertizare şi 
speranţă din timpul sfârşitului? 
 
"După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care 
avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui." 
Apocalipsa 18:1.  

Answer: În Scriptură, îngerii reprezintă mesaje sau mesageri 
(Evrei 1:13, 14). Apelul lui Dumnezeu pentru timpul sfârşitului 
este simbolizat de un înger măreţ a cărui putere este atât de 
mare încât tot universul este luminat cu adevărul şi gloria lui 

Dumnezeu. Acest ultim mesaj dat de 
Dumnezeu va merge la locuitorii 
întregii lumi (Apocalipsa 14:6; Marcu 
16:15; Matei 24:14). 

16.   Ce apel final, urgent va face 
Isus pentru aceia care sunt în Babilon? 

Answer: El va spune: "Ieşiţi din mijlocul ei [Babilon], poporul Meu, ca să nu 
fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei 
s-au îngrămădit, şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de 
nelegiuirile ei." Apocalipsa 18:4, 5. 
 
Vă rog să observaţi că Isus Se referă la mulţi oameni din Babilon ca la 
"poporul Meu." Sunt milioane de creştini sinceri în Babilon care încă 
nu au auzit acest important mesaj de avertizare. Aceşti oameni Îl 



iubesc pe Domnul mai presus de orice, iar Domnul Isus declară că ei sunt copiii Lui. 

17.   Cum vor reacţiona adevăraţii credincioşi ai lui Isus, care se află în Babilon când vor auzi 
chemarea Sa de a ieşi afară? 

Answer: Isus ne dă răspunsul. El spune, "Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea 
trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor." "Oile Mele ascultă glasul 
Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine." Ioan 10:16, 27. 
 
Isus Îsi recunoaşte copiii care sunt în Babilon. Mai mult, El promite să-i cheme din Babilon 
înainte ca el să fie distrus. Şi, cel mai minunat lucru dintre toate, Isus promite că poporul Lui care 
se află încă în Babilon Îi va auzi şi Îi va recunoaşte vocea şi va ieşi din el la un loc sigur.  
 
<¡>Notă: Acesta este cel de-al şaptelea ghid de studiu din nouă din seriile noastre despre solia celor trei 
îngeri din Apocalipsa 14:6-14. Următorul ghid de studiu va descrie biserica lui Dumnezeu din timpul 
sfârşitului atât de clar încât nu vei putea să n-o recunoşti. 

18.   Dacă mă aflu în Babilon, sunt eu dispus să iau seama la apelul urgent al Domnului Isus de a 
ieşi din el? 

Answer:  

Thought Questions 
1.   Nu ar trebui să rămân în Babilon şi să încerc să-l reformez în loc de a ieşi din el? (Apocalipsa 
18:4 )  

Nu. Isus spune că Babilonul va fi distrus, nu reformat. Se va îmbăta la nesfârşit cu vinul său (identificat 
ca fiind doctrină falsă în Apocalipsa 18:5, 6). Din acest motiv Domnul Îşi cheamă poporul afară 
(Apocalipsa 18:4).  

2.   Cine sunt împăraţii răsăritului din Apocalipsa 16:12? (Apocalipsa 16:12 )  

Împăraţii răsăritului Îi reprezintă pe Împăraţii (Tată şi Fiu) cerului. Se numesc Împăraţii răsăritului pentru 
că aceasta este direcţia dinspre care fiinţele cereşti se vor apropia de pământ. Observaţi următorul 
lucru, de exemplu: 
A. A doua venire a lui Isus va fi dinspre răsărit (Matei 24:27). 
B. Slava lui Dumnezeu vine dinspre răsărit (Ezechiel 43:2). 
C. Îngerul din Apocalipsa vine cu sigiliul dinspre răsărit (Apocalipsa 7:2). 
D. Soarele, simbolizându-L pe Domnul Isus, răsare din răsărit (Maleahi 4:2).  

3.   Cumva avertizarea despre căderea Babilonului înseamnă că Babilonul nu a fost totdeauna 
căzut? (Apocalipsa 14:8 )  

Da, aşa este. Multe dintre bisericile care alcătuiesc Babilonul s-au menţinut puternice, măreţe, şi leale lui 
Isus în trecut. Fondatorii erau oameni remarcabili ai lui Dumnezeu care cercetau Biblia cu sârguinţă 
pentru a descoperi tot adevărul ei. Nu toate bisericile sunt astăzi decăzute. Oricum, orice biserică care 
învaţă falsele doctrine ale mamei Babilon şi urmează obiceiurile ei poate deveni una dintre fiicele sale 
decăzute.  

4.   Atunci când un creştin este chemat afară din Babilon, unde ar trebui să se ducă? (Apocalipsa 
14:12 )  

Să găsească poporul care ţine poruncile lui Dumnezeu, are credinţa lui Isus, şi propovăduieşte soliile 
celor trei îngeri lumii întregi, şi să i se alăture lui (Apocalipsa 14:6-12). Ghidul studiului 23 va descrie 
complet biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului.  



5.   Ce reprezintă cei 10 împăraţi din Apocalipsa 17:12-16? (Apocalipsa 17:12 )  

Cei zece împăraţi simbolizează naţiunile lumii. Cele zece degete de la picioare din chipul lui Daniel din 
capitolul 2 şi cele zece coarne ale fiarei din Daniel capitolul 7 simbolizează cele zece împărăţii (regate) 
ale Europei. Oricum, semnificaţia este lărgită în Apocalipsa capitolele de la 11 până la 18 pentru a 
însemna toţi "regii pământului" sau "toate naţiunile." (Vezi Apocalipsa 16:14; 18:3.)  

6.   Ce înseamnă simbolismul "broaştelor" în Apocalipsa 16:13, 14? (Apocalipsa 16:13 )  

O broască îşi capturează prada cu limba, ceea ce poate simboliza darul fals al limbilor care cuprinde 
lumea de astăzi. Vă rog să vă amintiţi că minunile, incluzând darul limbilor, dovedesc un singur lucru--
putere supranaturală. Dar Biblia ne informează că puterea supranaturală poate fi de la Dumnezeu sau 
de la Satana. Ea explică mai departe că Satana, dându-se drept un înger de lumină din ceruri (2 
Corinteni 11:13-15), va folosi minunile supranaturale atât de eficace încât aproape întreaga lume va fi 
înşelată şi îl va urma (Apocalipsa 13:3). În prezent, el se foloseşte de darul mincinos al limbilor pentru a 
uni bisericile şi religiile de toate felurile între ele--incluzându-i pe păgâni şi pe spiritişti. Fiecare dintre 
aceştia simt că darul limbilor este o dovadă a autenticităţii. 
 
Trebuie să cercetăm duhurile 
Biblia ne avertizează că trebuie să cercetăm duhurile (1 Ioan 4:1). Dacă nu sunt de acord cu Biblia, sunt 
mincinoase (Isaia 8:19, 20). În plus, adevăratele daruri ale Spiritului Sfânt nu se dau niciodată cuiva care 
deliberat şi cu bună ştiinţă nu ascultă de Dumnezeu (Fapte 5:32). Există un dar adevărat al limbilor. Este 
o minune care permite vorbirea fluentă a unor limbi străine neînvăţate şi neştiute de vorbitor mai înainte 
(Fapte 2:4-12). Dumnezeu foloseşte acest dar când este nevoie să-Şi prezinte mesajul din timpul 
sfârşitului celor de alte limbi. A fost necesar la Cincizecime pentru că erau 17 grupuri de limbi diferite în 
mulţime şi probabil că ucenicii Lui ştiau doar o limbă.  

7.   Va juca mişcarea New Age (Noii Ere) un rol important în conflictul final din timpul sfârşitului 
dintre bine şi rău? (Apocalipsa 16:14 )  

Fără nici o îndoială! Ea este puternic implicată cu ocultismul, fenomenele psihice, şi cu spiritismul. 
Spiritismul va fi cu siguranţă un factor major în drama finală a pământului. Îmbinat cu puterea 
supranaturală a darului mincinos al limbilor şi aliat cu coaliţia universală a bisericilor din timpul sfârşitului, 
spiritismul se va întinde pe tot globul. Credinţa Noii Ere în comunicarea cu spiritele şi reîncarnare este 
doar păgânismul de demult într-o nouă haină. Credinţa ei într-un suflet nemuritor, veşnic care poate 
comunica cu pământenii este aceeaşi minciună veche pe care Satana i-a spus-o Evei în Eden: "Hotărât, 
că nu veţi muri." Geneza 3:4. (Vezi ghidul studiului 10 pentru detalii despre moarte.)  

8.   Este evident că Dumnezeu dezvăluie activităţi ale Anticristului sau papalităţii în Daniel 
capitolul 7 şi Apocalipsa capitolele 13, 17, şi 18. Se menţionează Anticristul şi în altă parte în 
Scriptură? (Apocalipsa 13:1 )  

Da, fiara sau puterea Anticristului (sau activităţile sale) sunt menţionate în cel puţin nouă profeţii din 
Vechiul şi Noul Testament: Daniel 7; Daniel capitolele 8, 9; Daniel 11; Apocalipsa 12; Apocalipsa 13; 
Apocalipsa 16; Apocalipsa 17; Apocalipsa 18; şi Apocalipsa 19. Cu siguranţă, când Dumnezeu 
accentuează aceeaşi putere în nouă ocazii diferite, El vrea ca noi să ascultăm.  

9.   Împărăţia lui Satana numită "Babilon" s-a creat de la Turnul Babel? (Apocalipsa 18:2 )  

Nu, ci s-a creat când Satana s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în ceruri. De fapt, profetul Isaia îl 
simbolizează pe Lucifer la timpul căderii lui din ceruri ca rege al Babilonului (Isaia 14:4, 12-15). 
Dumnezeu a privit peste regatul lui Satana ca fiind Babilon încă de la începutul păcatului. Ţinta 
mărturisită a lui Satana este să-L învingă pe Dumnezeu, să distrugă împărăţia lui Dumnezeu, şi să-şi 
instaleze propria împărăţie nesupusă a Babilonului întregului univers. Isus a declarat că există doar 
două grupe (Matei 7:13, 14). În cele din urmă fiecare suflet de pe pământ se va alinia fie de partea lui 
Isus fie de cea a Babilonului. Este o chestiune de viaţă şi de moarte. Aceia care Îl slujesc şi Îl sprijinesc 



pe Isus vor fi salvaţi în împărăţia Sa cerească. Aceia care sprijină Babilonul vor fi distruşi de foc. Şi a 
mai rămas foarte puţin timp pentru a lua o hotărâre. De aceea atenţionarea lui Isus, avertizarea din 
vremea sfârşitului împotriva Babilonului este atât de crucială şi de urgentă.  

10.   În Apocalipsa 16:12, ce se înţelege prin apele râului Eufrat care s-au secat pentru a pregăti 
drumul pentru împăraţii răsăritului? (Apocalipsa 16:12 )  

Înainte ca vechia împărăţie a Babilonului să fie capturată de generalul med Darius, apa râului Eufrat, 
care trecea pe dedesubtul zidurilor oraşului, a fost transformată într-un fund de lac făcut de mână 
omenească. Această diversiune i-a permis armatei lui Darius să captureze oraşul noaptea intrând pe 
dedesubtul zidurilor prin albia goală a râului. În profeţiile Apocalipsei, "apa" simbolizează oameni 
(Apocalipsa 17:15). Astfel, apele râului Eufrat se referă la urmaşii "marelui Babilon", al cărui ajutor seacă 
atunci când se întorc împotriva Babilonului cu intenţia de a-l distruge (Apocalipsa 17:16). Această 
secare a ajutorului pentru "Babilonul cel mare" asigură biruinţa împăraţilor răsăritului, Tatălui ceresc şi 
Fiului.  

Quiz Questions 
 
1.   Care este semnificaţia cuvântului "Babilon"? (1) 
___   Confuzie.  
___   Răzvrătire.  
___   Înşelător.  
 
2.   Pe cine simbolizează mama Babilon în profeţia Biblică? (1) 
___   Naţiunile Unite.  
___   Papalitatea.  
___   Maria, mama lui Isus.  
 
3.   Care sunt fiicele mamei Babilon? (1) 
___   Doamnele Noului Testament--Priscilla, Elizabeta şi Dorca.  
___   Reginele Europei.  
___   Bisericile care urmează doctrinele şi obiceiurile false ale mamei Babilon.  
 
4.   Ce este simbolizat prin mama Babilon stând pe fiara de un roşu aprins? (1) 
___   Biserica stăpânind statul, care o sprijină îndeaproape.  
___   Femei care ştiu să dreseze bine animalele.  
___   Femei care trebuie să călărească, nu să meargă.  
 
5.   Ce doctrine false ale Babilonului îi vor nedumeri pe oameni din punct de vedere spiritual? (4) 
___   Sfinţenia căsătoriei.  
___   Moartea e un somn.  
___   Păcătoşii vor arde veşnic în iad.  
___   Duminica, ţinută ca ziua sfântă a lui Dumnezeu.  
___   Spiritele sau sufletele, sunt nemuritoare.  
___   Botezul prin scufundare.  
___   Legea lui Dumnezeu anulată sau modificată.  
 
6.   "A căzut Babilonul" înseamnă că (1) 
___   Un înger a căzut din cer.  
___   Babilonul a fost lovit de un cutremur.  
___   Biserica mamă şi celelalte biserici care îmbrăţişează falsele ei învăţături au părăsit adevărul Bibliei 
şi adevărata închinare la adevăratul Dumnezeu.  
 
7.   Simbolul "împăraţii răsăritului" reprezintă (1) 
___   Domnul Isus şi Tatăl Său.  
___   Satana lucrând prin păgânism.  
___   Naţiunile lumii.  
 



8.   Ce simbolizează secarea apelor râului Eufrat? (1) 
___   O severă criză de apă în ultimele zile.  
___   Nu vor fi provizii de mâncare în timpul sfârşitului.  
___   Babilonul va pierde sprijinul urmaşilor lui.  
 
9.   Babilon este un nume de familie care include aproape toate religiile şi bisericile. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
10.   Cine îi cheamă, de fapt, pe oameni afară din Babilon? (1) 
___   Îngerii.  
___   Cei zece împăraţi.  
___   Lucifer.  
___   Domnul Isus.  
 
11.   Nu ar fi mai bine să încerci să transformi o biserică decazută decât să ieşi din ea? (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
12.   Ce înseamnă să te îmbeţi cu vinul Babilonului? (1) 
___   Să fii un alcoolic.  
___   Să te alături ei în petrecere.  
___   Să fii bolnav din punct de vedere fizic.  
___   Să fii derutat de falsele ei doctrine.  
 
13.   Care vor fi cele trei puteri care se vor uni pentru a lupta împotriva lui Isus şi a poporului Său 
în timpul sfârşitului? (3) 
___   Religiile necreştine.  
___   Naţiunile Unite.  
___   Protestantismul apostaziat.  
___   Extratereştrii.  
___   Papalitatea.  
 
14.   Când Domnul Isus Îşi va chema poporul afară din Babilon, va ieşi el? (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
15.   Mulţi oameni se află în Babilon, dar nu ştiu acest lucru. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  

 

    

  



Mireasa-lui-Hristos  
   Biblia declară că există un singur trup sau biserică în care Domnul 

Isus Îşi cheamă poporul din timpul sfârşitului -- mireasa lui Hristos. 
Pentru unii, lucrul acesta este deconcertant întrucât există mii de 
biserici diferite astăzi care îşi iau numele de creştine. Practic toţi 
pretind că sunt biserica lui Dumnezeu, totuşi se deosebesc mult 
prin interpretarea Bibliei, credinţă şi obiceiuri. Căutătorului sincer al 
adevărului îi este practic aproape imposibil să cerceteze pretenţiile 
fiecăreia. Cu toate acestea, putem fi recunoscători că Domnul Isus 
ne-a rezolvat această dilemă, descriindu-Şi biserica în aşa 
amănunt că o poţi identifica cu uşurinţă! Această descriere, vie şi 
puternică, se găseşte în Apocalipsa 12 şi 14 şi vă va captiva cu 
adevărurile ei uimitoare, care vă vor ajuta în timpul sfârşitului. Vă 
rugăm să citiţi Apocalipsa 12:1-17 înainte de a începe această 
călătorie de descoperire a acestor adevăruri transformatoare.  

1.   Prin ce simbol profetic Îşi reprezintă Domnul Isus adevărata biserică? 
 
"O asemăn pe fiica Sionului cu o femeie graţioasă şi delicată." Ieremia 6:2. (Traducerea King James) "Şi 
să zic Sionului: 'Tu eşti poporul Meu!'" Isaia 51:16.  

Answer: Am învăţat în Ghidul de Studiu 22 că Domnul Isus Îşi simbolizează adevărata biserică curată 
(Sionul) printr-o femeie curată, iar biserica apostaziată printr-o desfrânată. Câteva alte texte care 
folosesc de asemenea acest simbolism sunt 2 Corinteni 11:2; Efeseni 5:22, 23 şi Apocalipsa 19:7, 8. 

2.   În Apocalipsa 12:1, Domnul Isus Îşi simbolizează biserica printr-o femeie "învăluită în soare," 
cu "luna sub picioare," şi purtând "o cunună de douăsprezece stele pe cap." Ce înseamnă aceste 
simboluri? 

Answer: A. Soarele Îl reprezintă pe Domnul Isus, evanghelia Sa şi neprihănirea Sa. "Căci Domnul 
Dumnezeu este un soare." Psalmii 84:11. (Vezi şi Maleahi 4:2). Fără Isus nu este nici o mântuire (Fapte 
4:12). Mai mult decât orice altceva, Domnul Isus doreşte ca biserica Lui să fie plină de prezenţa şi slava 
Lui. 
 
B. "Luna sub picioare" reprezintă sistemul jertfelor din Vechiul Testament. Aşa cum luna reflectă lumina 
soarelui, tot astfel sistemul de jertfe a ajutat spiritual reflectând lumina de la Mesia care urma să vină 
(Evrei 10:1). 
 
C. "Cununa de douăsprezece stele" reprezintă lucrarea celor 12 apostoli, care a încununat primii ani ai 
bisericii Noului Testament. 

3.   În continuare, profeţia declară că femeia este în durerile naşterii, 
gata să nască un copil care are să cârmuiască într-o bună zi toate 
neamurile cu un toiag de fier. Apoi, ea naşte "un copil de parte 
bărbătească," iar mai târziu El a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul 
Lui de domnie din ceruri (Apocalipsa 12:1, 2, 5). Cine era acest 
Copil? 

Answer: Copilul era Isus. Într-o bună zi, El va cârmui toate neamurile cu 
un toiag de fier (Apocalipsa 19:13-16; Psalmi 2:7-9). Isus, care a fost 
răstignit pentru păcatele noastre, a înviat din morţi şi S-a înălţat la ceruri (Fapte 1:9-11). Puterea 



Domnului Isus de înviere în viaţa noastră reprezintă unul din darurile Lui esenţiale oferite poporului Său 
(Filipeni 3:10). 

4.   Apocalipsa 12:3, 4 ne prezintă "un mare balaur roşu" care Îl ura pe 
"Copilul de parte bărbătească" şi care a încercat să-L omoare de la 
naştere. Poate că vă aduceţi aminte de acest balaur din Ghidul de 
studiu 20. Cine era balaurul? 

Answer: Balaurul îl reprezintă pe Satana, care a fost aruncat din cer 
(Apocalipsa 12:7-9) şi care pe timpul naşterii Domnului Isus a lucrat prin 
imperiul roman păgân. Conducătorul care a încercat să-L omoare pe Isus 
la naştere a fost Irod, un rege aflat sub dominaţia Romei păgâne. El i-a 
omorât pe toţi copiii de parte bărbătească din Betleem, sperând ca unul din 
ei să fie Isus (Matei 2:16). 

5.   Ce înseamnă cele "şapte capete" şi cele "zece coarne" ale 
balaurului şi "a treia parte din stelele cerului" care a fost aruncată pe 
pământ? 

Answer: A. Cele "şapte capete" reprezintă cele şapte coline sau munţi pe 
care este zidită Roma (Apocalipsa 17:9, 10). Am întâlnit deja o fiară cu 
şapte capete şi zece coarne de trei ori în ghidurile noastre de studiu 
(Apocalipsa 12:3; 13:1; 17:3).  
 
B. Cele "zece coarne" reprezintă guverne, sau naţiuni care sprijinesc marile puteri ca să asuprească 
poporul lui Dumnezeu şi biserica. În timpul stăpânirii Romei păgâne (Apocalipsa 12:3, 4), ele au 
reprezentat cele zece triburi barbare care au sprijinit papalitatea ca să distrugă în cele din urmă imperiul 
roman (Daniel 7:23, 24). Mai târziu din aceste triburi au ieşit naţiunile Europei moderne. În ultimile zile 
ale pământului, ele reprezintă toate naţiunile din lume unite într-o coaliţie de sfârşit (Apocalipsa 16:14; 
17:12, 13, 16) care vor sprijini "Babilonul cel mare" în lupta lui contra poporului lui Dumnezeu.  

 
C. "A treia parte din stelele cerului" sunt îngerii care l-au sprijinit pe Lucifer în 
răzvrătirea lui din cer şi care au fost izgoniţi împreună cu el (Apocalipsa 12:9; 
Luca 10:18; Isaia 14:12).  
 
O recapitulare şi rezumatul 
 
Până acum, profeţia a acoperit următoarele adevăruri biblice: 
 
1. Adevărata biserică a lui Dumnezeu apare prin simbolul unei femei curate. 
2. Isus Se naşte în biserică. 
3. Satana lucrează prin regele Irod din Roma păgână şi încearcă să-L 
omoare pe Copilul Isus. 

4. Planul lui Satana nu reuşeşte. 
5. Este descrisă înălţarea Domnului Isus. 

6.   Ce a făcut Satana după ce n-a reuşit să-L 
nimicească pe Copilul Isus? 
 
"A început să urmărească pe femeia, care născuse 
copilul de parte bărbătească." Apocalipsa 12:13.  

Answer: Întrucât n-a mai putut să-L atace personal 
pe Domnul Isus, şi-a îndreptat furia şi persecuţia 

asupra bisericii şi poporului lui Dumnezeu. 
 Şase puncte de identificare 

 
Cea de-a "treia 
parte din stelele 
cerului" îi 
reprezintă pe 
îngerii răzvrătiţi 
care au fost 
izgoniţi din ceruri 
împreună cu 
Lucifer.  



În Apocalipsa capitolele 12 şi 14, Domnul Isus ne oferă şase puncte pe care să le folosim ca să-I 
identificăm biserica de la sfârşitul timpului. Urmăriţi-le pe când studiaţi restul acestui ghid de studiu. 

7.   Ce a făcut (biserica) femeia ca să scape şi ce reprezintă "pustia" de 
care se vorbeşte în Apocalipsa 12:6, 14? 

Answer: A. Versetele 6 şi 14 declară: "Şi femeia a fugit în pustie," unde a fost 
ocrotită "o vreme, vremi şi jumătatea unei vremi" (sau 1260 de ani literali) de 
mânia lui Satana, care lucra atunci prin Roma papală. Cele "două aripi" 
reprezintă ocrotirea şi sprijinul pe care i le-a dat Dumnezeu bisericii în timpul cât 
a stat în "pustie" (Exod 19:4; Deuteronomul 32:11). Timpul petrecut în pustie 
este aceeaşi perioadă de 1260 de ani de dominaţie şi persecuţie papală (din 
538 până în 1798) pe care Isus le-a amintit de mai multe ori în profeţie. O zi 
profetică est egală cu un an literal (Ezechiel 4:6). 

 
 
 
 
B. Termenul de "pustie" se referă la locurile 
singuratice ale pământului (munţi, peşteri. păduri, 
etc) unde poporul lui Dumnezeu se putea ascunde 
şi  
astfel să scape de o dispariţie totală 
(Evrei 11:37, 38). Şi într-adevăr s-au ascuns--
valdenzii, albigenzii, hughenoţii şi mulţi alţii. 
Poporul lui Dumnezeu (biserica Sa) ar fi fost 
ştearsă de pe pământ dacă n-ar fi fugit şi nu s-ar fi ascuns în pustie în timpul acelei devastatoare 
persecuţii a papalităţii. (Într-o perioadă de 40 de ani, "de la începutul ordinului iezuiţilor, din anul 1540 
până în 1580, au fost omorâţi nouă sute de mii. O sută cincizeci de mii au pierit din pricina inchiziţiei 
timp de 30 de ani." 1) Cel puţin 50 de milioane de oameni au murit pentru credinţa lor în timpul acestei 
perioade de 1260 de ani. Biserica lui Dumnezeu nu a existat ca o organizaţie oficială în timpul acestei 
perioade de 1260 de ani. Din 538 până în 1798, a fost vie dar nu se putea identifica drept o ogranizaţie. 
După ce a ieşit din perioada de persecuţie la sfârşitul celor 1260 de ani, mai avea aceleaşi învăţături şi 
caracteristici ca şi biserica apostolică, care a intrat în "pustie" în anul 538. 

Notă: Am descoperit acum primele noastre două puncte de 
identificare a bisericii lui Isus din timpul sfârşitului: 
1. Nu va exista oficial ca organizaţie între anii 538 şi 1798. 
2. Va apărea şi îşi va face lucrarea de sfârşit după 1798.  
 
Există mulţi creştini adevăraţi şi plini de iubire în bisericile care 
existau oficial înainte de 1798, dar nici una din aceste biserici nu 
poate fi biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului în care Domnul 
Isus Îşi cheamă toţi copiii, deoarece biserica Domnului Isus din 
timpul sfârşitului trebuia să apară după 1798. Asta înseamnă că 
majoritatea bisericilor protestante populare nu pot fi biserica lui 
Dumnezeu din timpul sfârşitului deoarece ele existau oficial înainte 
de 1798. 
 
1Albert Barnes, Notes on Daniel/Note asupra cărţii lui Daniel, 

comentariu asupra lui Daniel 7:25, 
p. 328. 

8.   În Apocalipsa 12:17, Dumnezeu Îşi numeşte biserica din timpul 
sfârşitului rămăşiţa. Ce înseamnă cuvântul "rămăşiţa"? 

Answer: Înseamnă ultima parte care mai rămâne. Cu referire la 

 
Cele 1260 de zile din Apocalipsa 12:6 
se referă la cei 1260 de ani literali de 
guvernare papală, la care se face de 
atâtea ori referire în profeţia biblică.  

 
Mulţi au fugit în America 
spre a scăpa de 
persecuţiile teribile cu 
care erau confruntaţi 
copiii lui Dumnezeu.  



biserica Domnului Isus, înseamnă biserica Lui din ultimile zile, care este identică în doctrină cu biserica 
apostolică. 

9.   În Apocalipsa 12:17, ce descriere adiţională a două puncte 
mai face Domnul Isus cu privire la biserica rămăşiţei Lui din 
timpul sfârşitului? 

Answer: Ea va păstra toate cele Zece Porunci, inclusiv Sabatul 
zilei a şaptea din porunca a patra (Ioan 14:15; Apocalipsa 22:14). 
Va avea şi "mărturia lui Isus", despre care Biblia ne spune că este 
spiritul profeţiei (Apocalipsa 19:10). (Ghidul de studiu 24 vă va oferi 
o explicaţie detaliată a darului profeţiei). 

Aşa că iată următoarele două puncte oferite de Domnul Isus 
pentru a identifica biserica rămăşiţei din timpul sfârşitului:  
 
3. Va păzi poruncile lui Dumnezeu, inclusiv Sabatul celei de a şaptea 
zile a Sa din porunca a patra. 
 
4. Va avea darul profeţiei. 
 
Reţineţi că în timp ce se găsesc nenumăraţi creştini sinceri în 
bisericile care nu ţin Sabatul şi nici nu au darul profeţiei, nici una din 
aceste biserici nu poate să fie biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din 
timpul sfârşitului în care îi cheamă Domnul Isus pe toţi creştinii 
ultimelor zile, deoarece biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului 
va ţine atât poruncile lui Dumnezeu cât va şi avea darul profeţiei. 

10.   Care ultime două puncte de 
identificare a rămăşiţei lui Dumnezeu ni 
le oferă cartea Apocalipsei? 

Answer: Ultimile două puncte din cele 
şase sunt: (5) va fi o biserică misionară 
mondială (Apocalipsa 14:6) şi (6) va vesti 
întreita solie îngerească din Apocalipsa 
14:6-14, care este redată în rezumat mai 
jos.  
 

A. Judecata lui Dumnezeu se află în sesiune. Închinaţi-vă Lui! Biserica 
lui Dumnezeu din timpul sfârşitului trebuie să vestească începutul judecăţii în anul 1844 (vezi Ghidul de 
studiu 18 şi 19). De asemenea, mai trebuie să-i cheme pe oameni "să se închine Celui ce a făcut cerul 
şi pământul, marea şi izvoarele apelor." Apocalipsa 14:7. Cum ne închinăm lui Dumnezeu ca Creator? 
Dumnezeu ne-a scris răspunsul în porunca a patra. "Adu-ţi aminte de ziua Sabatului ca s-o sfinţeşti." 
"căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a 
odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o." Exodul 20:8, 11. Aşa că primul 
înger, prin solia lui, le porunceşte tuturor să I se închine lui Dumnezeu care este Creator şi să sfinţească 
Sabatul zilei a şaptea, pe care ni l-a dat ca o amintire a creaţiunii. 
 
B. Ieşiţi din bisericile decăzute ale Babilonului! 
 
C. Nu vă închinaţi fiarei şi nu primiţi semnul ei, care este duminica drept o zi sfântă. Feriţi-vă de orice 
contrafacere! 
 
Notă: Iată ultimile două puncte de identificare: 
5. Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului va fi o biserică misionară mondială. 
6. Va vesti şi va învăţa întreia solie din Apocalipsa 14:6-14. 
 

 
Biserica rămăşiţei lui 
Dumnezeu va păzi 
poruncile Sale şi va avea 
şi darul profeţiei.  



Acum, haideţi să trecem în revistă cele şase puncte pe care ni le oferă Domnul Isus pentru a-I 
identifica biserica rămăşiţei din vremea sfârşitului: 

1. Nu va exista ca organizaţie oficială între anii 538 şi 1798. 
2. Va apărea şi îşi va face lucrarea după 1798. 
3. Va păzi cele Zece Porunci, inclusiv Sabatul zilei a şaptea din porunca a 
patra. 
4. Va avea darul profeţiei. 
5. Va fi o biserică mondială misionară. 
6. Va învăţa şi va vesti întreita solie a Domnului Isus din Apocalipsa 14:6-14.  

11.   Acum că am stabilit cele şase puncte 
de identificare a bisericii rămăşiţei Sale din 
timpul sfârşitului, ce ne spune Domnul Isus 
să facem şi cu ce urmări? 

Answer: "Căutaţi şi veţi găsi." Matei 7:7. 
Domnul Isus îţi înmânează aceste şase indicii 
şi îţi spune: "Du-te şi găseşte-Mi biserica!" El 
făgăduieşte că cei care vor căuta lucrurile 
cereşti le vor găsi. 

12.   Câte biserici se potrivesc acestor şase 
indicii? 

Answer:  
Domnul Isus a oferit nişte indicii atât de distincte şi specifice încât să i se 
potrivească unei singure biserici. Domnul Isus nu a oferit generalităţi vagi 
de genul: "Vor fi mulţi oameni buni în biserica Mea" sau "Vor mai fi şi unii 
făţarnici." Câtor biserici li s-ar potrivi aceste două indicii? Tuturor. Aceste 
două indicii li s-ar potrivi şi vânzătorilor de la magazin şi bogaţilor din 
cluburile selecte. Ele li s-ar potrivi multora şi astfel n-ar însemna nimic. În 
schimb, Domnul Isus a oferit nişte indicii atât de clare, care să descrie cu 

acurateţe şi care să i se potrivească doar unei biserici unice--Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. 
Haideţi să mai verificăm o dată indiciile. 
 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea: 
 
1. Nu a existat ca organizaţie oficială între anii 538 şi 1798. 
2. A apărut după 1798. A început să se formeze la începutul anilor 1840. 
3. Păzeşte cele Zece Porunci, inclusiv cea de-a patra--Sabatul cel sfânt al zilei a şaptea dat de 
Dumnezeu. 
4. Are darul profeţiei. 
5. Este o biserică misionară mondială, care lucrează în 208 din cele 236 de ţări ale lumii. 
6. Învaţă şi vesteşte marea solie întreită dată de Domnul Isus în Apocalipsa 14:6-14. 
 
Domnul Isus te roagă să urmăreşti aceste şase indicii şi să le verifici singur. Este uşor. Nu se poate să 
nu reuşeşti. 
 
Notă: reţine te rog că există mulţi creştini iubitori în bisericile cărora nu li se potrivesc aceste indicii, dar 
nici o astfel de biserică nu poate fi rămăşiţa lui Dumnezeu din vremea sfârşitului în care El îi cheamă pe 
toţi copiii Săi. 

13.   După ce unul din copiii Domnului Isus ia aminte la chemarea Lui plină de iubire şi iese din 
Babilon (Apocalipsa 18:2, 4), ce-l roagă Domnul Isus să facă pe urmă? 
 
"Aşi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup." Coloseni 3:15. "El [Isus] este Capul trupului, al Bisericii." 
Coloseni 1:18.  

 
Dacă o biserică nu 
vesteşte în toată 
lumea întreita solie 
îngerească, nu 
poate fi biserica 
rămăşiţei lui 
Dumnezeu din 
vremea sfârşitului.  



Answer: Biblia declară că poporul lui Dumnezeu este chemat într-un trup sau biserică. Domnul Isus îi 
roagă pe cei care pleacă din Babilon să i se alăture bisericii rămăşiţei--al cărei cap este El. Domnul a 
spus: "Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta." Ioan 10:16. El îi mai numeşte "poporul Meu" 
atât în Vechiul Testament (Isaia 58:1) cât şi în Noul Testament (Apocalipsa 18:4). Despre oile Sale din 

afara staulului Său (biserica), El declară: "Şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele 
vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi un Păstor." "Oile Mele ascultă glasul 
Meu; ... ele vin după Mine." Ioan 10:16, 27. 

14.   Cum poate să intre cineva în acel trup sau biserică? 
 
"Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh ca să alcătuim un singur 
trup, fie iudei, fie greci." 1 Corinteni 12:13.  

Answer: Intrăm în biserica rămăşiţei Domnului Isus din timpul sfârşitului prin 
botez. (Vezi Ghidul Studiului 9 pentru amănunte cu privire la botez). 

15.   Mai oferă Biblia şi alte dovezi că Domnul Isus are o singură biserică a rămăşiţei în care Îşi 
cheamă toţi copiii? 

Answer: Da, mai are. Să recapitulăm: 
 
A. Biblia declară că există un singur trup adevărat sau biserică (Efeseni 4:4; Coloseni 1:18). 
B. Biblia declară că zilele noastre se aseamănă cu zilele lui Noe (Luca 17:26, 27). Câte feluri de scăpare 
existau în zilele lui Noe? Doar unul singur--arca. Tot aşa, astăzi, Dumnezeu oferă doar o barcă sau 
biserică ce Îi va duce în siguranţă pe copiii Săi în împărăţia Sa din ceruri. Pregăteşte-te să te urci în 

corabia care trebuie! Biblia declară: "Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul 
lor pe cei ce erau mântuiţi." Fapte 2:47. Lucrul acesta era adevărat în vremurile 
apostolice şi este încă adevărat în zilele noastre. 

16.   Care este vestea cea bună cu privire la biserica rămăşiţei lui 
Dumnezeu? 

Answer:  
A. Tema ei centrală este "evanghelia veşnică" a neprihănirii prin credinţa doar în Isus (Apocalipsa 14:6). 
B. Se bazează pe Isus, Stânca (1 Corinteni 3:11; 10:4) şi "porţile locuinţei morţilor nu o vor birui." Matei 
16:18. 
C. Isus Şi-a dat viaţa pentru biserica Lui (Efeseni 5:25). 
D. Domnul Isus Îşi descrie biserica rămăşiţei atât de clar încât este uşor de identificat. El mai descrie şi 
bisericile decăzute şi Îşi cheamă copiii afară din ele. Satana îi va prinde în capcană doar pe aceia care 
îşi închid ochii şi inima. 
E. Învăţăturile ei sunt toate adevărate (1 Timotei 3:15). 

17.   Care este vestea cea bună cu privire la rămăşiţa lui Dumnezeu? 

Answer: Ea va: 
A. Fi mântuită în împărăţia cerurilor (Apocalipsa 15:2). 
B. Birui pe cel rău prin "puterea" şi "sângele" lui Isus (Apocalipsa 12:10, 11). 
C. Avea răbdare (Apocalipsa 14:12). 
D. Avea credinţa lui Isus (Apocalipsa 14:12). 
E. Avea libertate deplină (Ioan 8:31, 32).  

18.   Vremea este spre sfârşite. Cea de-a doua venire a Domnului Isus urmează imediat după 
vestirea soliilor celor trei îngeri (Apocalipsa 14:12-14). Ce-i roagă urgent Domnul Isus pe copiii 
Săi? 
 



"Intră în corabie, tu şi toată casa ta." Geneza 7:1.  

Answer: În zilele lui Noe, doar opt oameni (incluzându-l şi pe Noe) au răspuns invitaţiei lui Dumnezeu. 
Domnul Isus vă aşteaptă la uşa corăbiei Sale din timpul sfârşitului sau a bisericii rămăşiţei. 
 
Notă: Acesta este al optulea ghid de studiu din seria palpitantă despre soliile celor trei îngeri din 
Apocalipsa 14:6-14. Ultimul ghid de studiu din serie va discuta despre darul profeţiei. 

19.   Sunt gata să răspund chemării Domnului Isus de a intra în biserica rămăşiţei Sale din timpul 
sfârşitului. 

Answer:  

Thought Questions 
1.   China, cu o pătrime din populaţia mondială, de-abia dacă a ajuns evanghelia la ea. Nu va dura 
mult ca să ajungă la toţi cei de acolo? (Romani 9:28 )  

"Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă 
la Dumnezeu." Marcu 10:27. Biblia declară că Domnul: "va împlini pe deplin şi repede pe pământ 
Cuvântul Lui." Romani 9:28. Acelaşi Domn care i-a dat putere lui Iona să ducă la pocăinţă o întreagă 
cetate în mai puţin de 40 de zile (Iona capitolul 3) Îşi va încheia lucrarea foarte repede în aceste ultime 
zile. El declară că lucrarea Lui va merge cu o viteză atât de mare că îi va fi aproape cu neputinţă bisericii 
lui Dumnezeu să se ocupe cum se cade de fluxul copleşitor de suflete (Amos 9:13). Dumnezeu a 
făgăduit. Se va întâmpla. Curând şi deodată se va termina totul. Nu mai are rost să faci planuri pe 
termen lung în lucrarea lui Dumnezeu de astăzi. Este un timp de mare urgenţă, iar urgenţa cere acţiune 
imediată. Cei care se gândesc mult timp s-ar putea să cadă în capcană şi să se trezească prea târziu.  

2.   Chiar este un pericol adevărat ca mulţi din cei ce mărturisesc a fi creştini să fie prinşi 
nepregătiţi şi să-şi piardă mântuirea când va reveni Domnul Isus? (Luca 21:34 )  

Da, Isus a clarificat cât se poate de mult acest lucru. El ne-a avertizat asupra câtorva lucruri care îi vor 
prinde în capcană şi îi vor pierde pe mulţi creştini: (1) îmbuibarea, (2) beţia, (3) îngrijorările acestei vieţi 
şi (4) somnul (Luca 21:34; Marcu 13:34-36). 
 
A. Îmbuibarea reprezintă a face prea mult din toate--din mâncare, din muncă, din citit, din relaxare, etc. 
Ea strică echilibrul şi nimiceşte gândirea clară. De asemenea, împiedică petrecerea timpului cu Domnul 
Isus. 
B. Beţia se referă la lucrurile care ne dau o letargie şi o neplăcere pentru lucrurile cereşti. Exemple 
includ pornografia, sexul în afara căminului, întovărăşiri rele, neglijarea studiului Bibliei, neglijarea 
rugăciunii şi evitarea serviciilor divine. Astfel de lucruri îi fac pe oameni să trăiască într-o lume ireală a 
viselor şi astfel îşi vor pierde mântuirea. 
C. Îngrijrările acestei vieţi îi distrug pe credincioşii care ajung atât de ocupaţi cu activităţi perfect de 
bune încât nu mai au timp pentru Isus, rugăciune, studiul Cuvântului, mărturie şi prezenţa la biserică. 
Făcând aşa, ne luăm ochii de la adevăratul scop şi ne înecăm în lucruri mici, fără importanţă veşnică. 
D. Somnul se referă la somnul spiritual. S-ar părea că este cea mai mare problemă de astăzi. Când 
cineva doarme, nu ştie că doarme. Considerând că oricum avem o legătură cu Isus, avem o formă de 
evlavie fără putere, aplicând toate predicile altora şi refuzând să devii activ pentru lucrarea lui Isus--toate 
aceste lucruri şi multe altele îi fac pe acei care dorm, dacă nu se vor trezi printr-un miracol, să doarmă 
până vor trece de momentul adevărului.  

3.   M-am alăturat bisericii rămăşiţei lui Dumnezeu şi n-am fost niciodată mai fericit în toată viaţa 
mea. Dar niciodată nu m-a urmărit cel rău întratât. De ce se întâmplă aşa? (Apocalipsa 12:17 )  

Deoarece cel rău este supărat pe rămăşiţa lui Dumnezeu şi îşi petrece timpul, încercând să-i rănească 
şi să-i descurajeze (Apocalipsa 12:17). Domnul Isus nu le-a făgăduit copiilor Săi că nu vor avea parte de 
încercări, vaiuri, atacuri din partea celui rău, perioade grele şi chiar lovituri puternice de la Satana. De 



fapt, El le-a făgăduit că astfel de lucruri chiar li se vor întâmpla copiilor Săi (2 Timotei 3:12). Totuşi, El le-
a făgăduit: (1) că le va da biruinţă (1 Corinteni 15:57), (2) că va fi cu ei întotodeauna, prin tot ceea ce vor 
trece (Matei 28:20), (3) că le va da pace (Ioan 16:33; Psalmii 119:165) şi (4) că nu-i va părăsi niciodată 
(Evrei 13:5). În cele din urmă, Domnul Isus şi cu Tatăl Său au promis că îi vor ţine atât de strâns pe 
copiii Lor încât nimeni nu-i va smulge din mâinile Lor (Ioan 10:28, 29). Amin!  

4.   Ce înseamnă cuvântul "biserică"? (Faptele Apostolilor 2:47 )  

Cuvântul "biserică" este tradus din cuvântul grecesc "ekklesia", care înseamnă "cei chemaţi afară." Cât 
se mai potriveşte! Copiii lui Isus sunt chemaţi afară din lume şi din Babilon ca să stea în siguranţă în 
staulul Lui preţios. Oamenii ajung să aparţină bisericii din vremea sfârşitului a rămăşiţei Domnului Isus, 
botezându-se atunci când îi cheamă Isus. El le zice: "Oile Mele ascultă glasul Meu, ... şi ele vin după 
Mine." Ioan 10:27.  

Quiz Questions 
 
1.   De care simbol Se foloseşte Domnul Isus pentru a-Şi descrie adevărata biserică în profeţie? 
(1) 
___   De un stâlp înalt.  
___   De o fiară.  
___   De un înger strălucitor.  
___   De o femeie curată.  
___   De un nor misterios.  
 
2.   Ce reprezenta "pustia" în care a fugit biserica? (1) 
___   Locuri singuratice cum ar fi peşteri, păduri, etc.  
___   Deşertul Sahara.  
___   Iraqul.  
___   Deşertul Gobi.  
 
3.   Următoarele idei fac parte din întreita solie îngerească: (3) 
___   A căzut Babilonul. Ieşiţi din el!  
___   Iadul va arde în veci de veci.  
___   Judecata lui Dumnezeu se află în sesiune. Onoraţi-L, lăudaţi-L şi închinaţi-vă Lui deoarece este 
Creator, păzindu-I Sabatul Lui cel sfânt, care reprezintă semnul Său.  
___   Plăgile s-au terminat.  
___   Toată lumea va fi mântuită.  
___   Nu vă închinaţi fiarei şi nu primiţi semnul ei!  
 
4.   Domnul Isus oferă şase puncte de identificare care să ne îndrume spre biserica rămăşiţei Lui. 
Această biserică va (6) 
___   Avea mulţi creştini grozavi.  
___   Păstra cele Zece porunci, inclusiv porunca a patra.  
___   Avea unii făţarnici.  
___   îi va plăcea să cânte multe cântece creştine.  
___   Se va ruga mult.  
___   Nu va exista ca organizaţie oficială între anii 538 şi 1798.  
___   Avea darul profeţiei.  
___   Vorbi în limbi.  
___   Fi o biserică mondială, misionară.  
 
5.   Cât timp trebuia să stea biserica în pustie? (1) 
___   Cinci ani.  
___   O mie de ani.  
___   680 de ani.  
___   1260 de ani.  
___   33 de ani.  
 



6.   În Apocalipsa capitolul 12, simbolic copilul care i s-a născut femeii reprezintă (1) 
___   Biserica apostolică.  
___   Isus.  
___   Evanghelia dusă neamurilor.  
 
7.   Îi cheamă Isus pe copiii Săi ca să iasă din lume şi din Babilon şi să intre în biserica rămăşiţei 
Sale? 
___   Da.  
___   Nu.  
 
8.   Cum te poţi alătura bisericii rămăşiţei? (1) 
___   Dând mâna cu pastorul.  
___   Semnând o carte de membru.  
___   Prin botez.  
___   Oferind un dar generos.  
 
9.   Există mulţi credincioşi deosebiţi în toate bisericile şi chiar unii care nu sunt membrii nici 
unei biserici. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
10.   Care din următoarele lucruri îi face pe credincioşi să fie pierduţi şi să fie prinşi pe picior 
greşit? (4) 
___   Îmbuibarea.  
___   Îngrijorările acestei vieţi.  
___   Să vorbeşti prea mult de religia ta.  
___   Beţia spirituală.  
___   Somnolenţa spirituală.  
___   Mărturisirea credincioasă.  
___   Citirea ziarului.  
 
11.   Dumnezeu Îşi va termina repede lucrarea de pe pământ ducând evanghelia cu iuţime la 
fiecare om. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
12.   Care din următoarele le promite Dumnezeu copiilor Săi? (4) 
___   Pace.  
___   Nu vor avea necazuri.  
___   Biruinţă.  
___   Nu se vor îmbolnăvi niciodată.  
___   Nimeni nu poate să-i smulgă din mâna Tatălui şi a Domnului Isus.  
___   Nu-i va părăsi niciodată.  
___   Vor fi bogaţi.  
 
13.   Ce înseamnă literal cuvântul "biserică"? (1) 
___   Un anume loc desemnat pentru rugăciune.  
___   O adunare de credincioşi.  
___   'Cei chemaţi afară'.  
___   O catedrală.  

 

    

  



Îi-inspiră-oare-Dumnezeu-pe-astrologi-şi-pe-magicieni?  

 
 
 

  Dacă deodată s-ar ridica un om care s-ar declara singur profet şi 
ar începe să atragă mulţimi de oameni cu solii mişcătoare, i-ar 
vindeca pe bolnavi, i-ar învia pe morţi, ar aduce foc din cer şi v-ar 
descoperi secrete pe care le ştiţi numai dvs. -- aţi cred în el asau 
în ea? Ar trebui să credeţi? Soarta dvs. veşnică s-ar putea să fie 
direct legată de capacitatea dvs. de a face deosebirea dintre 
profeţii adevăraţi şi cei falşi. Aşa că este foarte important să ştim 
ce zice de fapt Biblia despre acest subiect actual!  

1.   Ne învaţă Biblia că în ultimile zile ale pământului vor fi profeţi adevăraţi? 
 
"În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele 
voastre vor prooroci." Faptele Apostolilor 2:17.  

Answer: Da, atât bărbaţii cât şi femeile vor profetiza în ultimile zile (Ioel 2:28-32). 

2.   Domnul Isus la înălţare Şi-a aşezat darul "proorocilor" în biserica Sa, 
împreună cu alte daruri: apostoli, evanghelişti, păstori şi învăţători (Efeseni 4:7-
11). De ce a lăsat Dumnezeu aceste daruri în biserică? 
 
"pentru desâvărşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui 
Hristos." Efeseni 4:12.  

Answer: Domnul Isus a dat toate cele cinci daruri pentru desăvârşirea sfinţilor. 
Desăvârşirea bisericii lui Dumnezeu din timpul sfârşitului n-ar fi posibilă dacă ar lipsi 
vreunul din aceste cinci daruri. 

3.   În vremurile biblice, se limita darul profeţiei doar la bărbaţi? 

Answer: Nu! Pe lângă multor bărbaţi cărora li s-a dat darul profeţiei, 
Dumnezeu le-a mai dat darul la cel puţin opt femei: Ana (Luca 2:36-38), 
Maria (Exodul 15:20), Debora (Judecători 4:4), Hulda (2 Regi 22:14) şi 
celor patru fete ale lui Filip, un evanghelist (Faptele Apostolilor 21:8, 9). 

4.   Cât timp trebuiau să rămână aceste daruri în biserica Lui? 
 
"până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de m mare, la 
înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos." Efeseni 4:13.  

Answer: Trebuiau să rămână până ce poporul lui Dumnezeu deveneau toţi creştini maturi şi uniţi---ceea 
ce, desigur, va avea loc la sfârşitul timpului. 



5.   Din ce sursă îşi capătă cunoştinţele adevăraţii profeţi? 
 
"Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au 
vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt." 2 Petru 1:21.  

Answer: Profeţii vorbesc aşa cum sunt "mişcaţi de Duhul Sfânt." 
Profeţii nu-şi exprimă propriile păreri în probleme spirituale. Gândurile 
lor vin de la Isus, prin Duhul Sfânt. 

6.   Dumnezeu le vorbeşte profeţilor pe 
trei căi diferite. Care sunt aceste trei căi? 
 
"Când va fi printre voi un prooroc, Eu, 
Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie 
sau îi voi vorbi într-un vis." Eu îi vorbesc gură 
către gură." Numeri 12:6, 8.  

Answer: Viziuni, vise sau faţă către faţă. 

7.   Care sunt dovezile fizice că un 
prooroc adevărat se află în viziune? 

Answer:  
A. Îşi va pierde la începutul viziunii orice tărie fizică (Daniel 10:8). 
B. S-ar putea ca mai târziu să primească putere supranaturală (Daniel 10:18, 19). 
C. Nici o suflare în corp (Daniel 10:17). 
D. În stare să vorbească (Daniel 10:16). 
E. Nu va mai fi conştient faţă de ceea ce îl înconjoară pe pământ (Daniel 10:5-8; 2 Corinteni 12:2-4). 
F. Ochii îi vor fi deschişi (Numeri 24:4). 

 
Notă: Deşi toate cele şase puncte din Biblie amintite mai sus reprezintă dovezi 
fizice că un adevărat profet se află în viziune, nu apar întotdeauna toate împreună. 
O viziune a unui profet poate fi adevărată fără să manifeste toate cele şase 
dovezi. 

8.   Este realizarea unor mari minuni o dovadă că un profet vine de la 
Dumnezeu? 
 

"Aceştia sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite." Apocalipsa 16:14.  

Answer: Nu! Diavolul şi trimişii lui au şi ei puterea de a înfăptui minuni. Minunile dovedesc un singur 
lucru: putere supranaturală. Dar astfel de puterea poate veni atât de la Dumnezeu cât şi de la Satana 
(Deuteronomul 13:1-5; Apocalipsa 13:13, 14). 

9.   Despre care pericol teribil din timpul sfârşitului ne 
avertizează Domnul Isus? 
 
"Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face 
semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu 
putinţă, chiar şi pe cei aleşi." Matei 24:24.  

Answer: Dumnezeu ne avertizează despre hristoşi falşi şi prfeţi falşi 
care vor fi atât de convingători încât îi vor înşela pe toţi cu excepţia celor aleşi ai lui Dumnezeu. Miliarde 
vor fi înşelaţi şi se vor pierde. 



10.   Cum aş putea eu să ştiu dacă un profet este adevărat sau fals? 
 
"'La Lege şi la mărturie!' Căci dacă nu vor vorbi aşa, este pentru că nu este 
nici o lumină în ei." Isaia 8:20 (traducerea King James).  

Answer: Verifică-le învăţăturile şi purtarea după Cuvântul lui Dumnezeu, 
care este Biblia. Dacă predică şi se comportă contrar Scripturii, atunci sunt 
profeţi falşi şi "nu este nici o lumină în ei." 

11.   Sunt anumite feluri de profeţi falşi numiţi şi condamnaţi pe nume în 
Biblie? 

Answer: Da. Deuteronomul 18:10-12 şi Apocalipsa 21:8 vorbesc despre 
următaorele feluri de profeţi falşi: 
 
A. Descântător--unul care face vrăji şi se foloseşte de farmece. 
B. Cititor în stele-- astrolog. 
C. Vrăjitor--unul care pretinde că are legătură cu duhurile morţilor. 
D. Cel care întreabă duhurile morţilor unei familii--medium. 
E. Vestitor al viitorului.--ghicitor al viitorului. 
F. Cei ce dau cu ghiocul--acelaşi lucru ca şi descântătorii. 
G. Cei care îi întreabă pe morţi--alt nume pentru vrăjitori. 
H. Vrăjitoare--vrăjitor la feminin. 
I. Vrăjitor--descântător la masculin. 

Notă: Majoritatea acestor falşi profeţi pretind că au avut legături cu duhurile morţilor. 
Biblia declară clar că cei vii nu pot lua legătura cu cei morţi. (Ghidul studiului 10 
conţine mai multe informaţii cu privire la moarte.) Aşa zisele duhuri ale morţilor sunt 
de fapt îngeri răi sau diavoli (Apocalipsa 16:13, 14). Mingile de cristal, cititul în 
palmă, cititul pe frunze, astrologia şi legătura cu presupusele duhuri ale morţilor nu 
reprezintă modul ales de Dumnezeu de a comunica cu oamenii. Scripturile ne 
învaţă clar că toţi cei care se ocupă de astfel de lucruri reprezintă o urâciune 
(Deuteronomul 18:12) şi mai mult, cei care continuă să facă astfel nu vor fi primiţi în 
împărăţia lui Dumnezeu (Galateni 5:19-21; Apocalipsa 21:8; 22:14, 15). 

12.   Care este lucrarea de căpătâi a unui profet adevărat: să slujească 
biserica sau să-i slujească pe necredincioşi? 
 
"Proorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioşi, ci pentru cei 

credincioşi." 1 Corinteni 14:22.  

Answer: Biblia este clară. Deşi uneori s-ar părea că solia unui profet este pentru zidirea tuturor, scopul 
primordial al profeţiei este să-i slujească bisericii. 

13.   Are biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului darul profeţiei? 

Answer: În ghidul studiului 23, am descoperit că Domnul Isus oferă o 
descriere de şase puncte a bisericii Lui din timpul sfârşitului. Haideţi să 
revedem aceste şase puncte: 
 
A. Nu va exista ca organizaţie oficială între anii 538 şi 1798. 
B. Va apărea şi îşi va face lucrarea după 1798. 
<B.C.< b>Va păzi cele Zece Porunci, inclusiv Sabatul zilei a şaptea din 
porunca a patra. 
D. Va avea darul profeţiei. 
E. Va fi o biserică misionară în lumea întreagă. 
F. Va învăţa şi va predica întreta solie a Domnului Isus din Apocalipsa 14:6-14. 

 
Dumnezeu nu i 
Se adresează 
poporului Său prin 
mingea de cristal.  



 
Este important să ne aducem aminte că biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului trebuie să 
se potrivească tuturor celor şase puncte din descrierea făcută de Domnul Isus. Asta înseamnă că 
trebuie inclus şi darul profeţiei. Va avea un profet. 

14.   Când te alături bisericii lui Dumnezeu din timpul sfârşitului, 
care are toate darurile, ce vei simţi? 
 
"Ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de 
învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de 
amăgire." Efeseni 4:14.  

Answer: Te vei simţi ancorat spiritual. Nu vei mai fi nesigur şi neclar în 
ceea ce crezi. 

15.   Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 12:1-18, aseamănă darurile pe care 
Domnul Isus le-a dat bisericii cu părţi ale trupului. Ce parte a trupului 
reprezintă cel mai bine darul profeţiei? 
 
"Odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea: 
'Haidem să mergem la văzător!' Căci acela care se numeşte azi prooroc se 
numea odinioară văzător." 1 Samuel 9:9.  

Answer: Întrucât uneori un profet se numeşte văzător (cineva care poate să vadă în viitor), ochii ar 
reprezenta cel mai bine darul profeţiei. 

16.   Întrucât profeţia reprezintă ochii unei bisericii, în ce stare s-ar 
afla o biserică fără darul profeţiei? 

Answer: Ar fi oarbă. Domnul Isus S-a referit la anumite pericole când a 
declarat: "Când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în 
groapă." Matei 15:14. 

17.   Trebuie oare ca biserica rămăşiţei lui 
Dumnezeu să aibă toate darurile pe care le-
a dat Domnul Hristos? 

Answer: Da. Scriptura ne învaţă clar că 
biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului nu va "duce lipsă de nici 
un fel de dar", ceea ce înseamnă că trebuie să aibă toate darurile, inclusiv 
darul profeţiei (1 Corinteni 1:5-8). 

18.   Apocalipsa 12:17 scoate în relief că biserica rămăşiţei lui Dumnezeu 
din timpul sfârşitului va "avea mărturia lui Isus Hristos." Apocalipsa 
19:10 declară că "mărturia lui Isus este duhul proorociei." Putem fi siguri 
că asta înseamnă că biserica va avea un profet? 

Answer: Da. Un înger i-a spus lui Ioan în Apocalipsa 19:10 că şi el este "un 
împreună slujitor", unul din "fraţii" lui care au mărturia lui Isus. Acelaşi înger i-a repetat informaţia 
identică lui Ioan în Apocalipsa 22:9. El a spus: "Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, 
proorocii." Observaţi că de data aceasta s-a numit profet mai degrabă decât unul cu mărturia lui Isus. 
Aşa că, evident, să ai "mărturia lui Isus" şi să fii un profet înseamnă acelaşi lucru. 



19.   Ce alt înţeles deosebit mai au cuvintele "mărturia lui Isus"? 

Answer: "Mărturia lui Isus" înseamnă că sunt de la Isus cuvintele unui 
profet. Astfel, trebuie să considerăm cuvintele unui profet adevărat ca 
fiind o solie deosebită de la Isus pentru noi (Apocalipsa 1:1; Amos 
3:7). Să aduci ocară, în orice fel, asupra unui profet adevărat 
reprezintă o problemă extrem de periculoasă. Este ca şi când ai aduce 
ocară asupra Domnului Isus, care îi trimite şi îi călăuzeşte. Nu este de 
mirare că Dumnezeu ne avertizează: "Nu faceţi rău proorocilor Mei!" 
Psalmii 105:15. 

20.   Care sunt înzestrările biblice pentru a fi un adevărat prooroc? 

Answer: Punctele de verificare a unui adevărat prooroc, după Biblie, sunt următoarele: 
A. Va duce o viaţă evlavioasă (Matei 7:15-20). 
B. Va fi chemat la slujire de Dumnezeu (Isaia 6:1-10; Ieremia 1:5-10; Amos 7:14, 15). 
C. Va vorbi şi va scrie în armonie cu Biblia (Isaia 8:19, 20). 
D. Va prezice evenimente care se vor împlini (Deuteronomul 18:20-22). 
E. Va avea vedenii (Numeri 12:6). 

21.   I-a trimis Dumnezeu un profet bisericii rămăşiţei Sale din timpul 
sfârşitului? 

Answer: Da, i-a trimis. Iată câteva amănunte scurte: 
 
Dumnezeu cheamă o tânără 
Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului a început să se formeze la începutul 
anilor 1940 şi avea nevoie disperată de călăuzire. Aşa că, în conformitate cu 
făgăduinţa Lui din Amos 3:7, Dumnezeu a chemat o tânără pe nume Ellen Harmon ca să-I fie 
profeteasă. Ellen a acceptat chemarea. Fusese lovită într-un accident la vârsta de nouă ani şi a trebuit 
să abandoneze, având doar trei ani de şcoală. Sănătatea ei s-a înrăutăţit până ce, atunci când a fost 
chemată de Dumnezeu la vârsta de 17 ani, cântărea doar 32 de kilograme şi se considera că va muri. 
 
A slujit 70 de ani 
Ellen a acceptat chemarea lui Dumnezeu, înţelegând că El o va întări fizic şi o va păstra umilă. A mai 
trăit 70 de ani şi a murit la vârsta de 87. A susţinut cu tărie că scopul şi lucrarea ei erau să-i îndrepte pe 
membrii bisericii către Biblie--ceea ce urma să fie crezul ei--şi către darul fără plată al neprihănirii 
Domnului Isus. Ellen a împlinit fiecare punct prin care se poate pune la încercare un profet, aşa cum se 
aminteşte în acest ghid de studiu. 
 
Numele ei de scriitoare şi cărţile ei 
Ellen s-a căsătorit cu James White, un om al bisericii şi a scris pe numele de Ellen G. White. A ajuns să 
fie una din scriitoarele cele mai prolifice din lume. Cărţile ei, citite în întreaga lume, oferă sfaturi inspirate 
în domeniul sănătăţii, educaţiei, cumpătării, căminului creştin, cum să fii părinte, publicaţiei şi scrisului, 
cum să-i ajutăm pe cei în nevoi, în domeniul financiar, evanghelizare, vieţuire creştină şi multe altele. 
 
Cartea eiEducaţie este considerată o autoritate în domeniu. Este folosită drept 
manual de către o universitate din lume. Este atât de pertinentă şi relevantă încât 
cu o ocazie a fost plagiată de către ministrul educaţiei unei anumite naţiuni, care a 
publicat-o pe numele lui. Dr. Florence Stratemeyer, fostă profesor în domeniul 
educaţiei la Columbia University, a declarat că această carte conţine "concepte 
înaintate în domeniul educaţional" şi "a luat-o cu peste cincizeci de ani înaintea 
vremii." Dr. Clive McCay, fost profesor de nutriţie la Universitatea Cornell, a 
declarat despre scrierile ei de sănătate următoarele: "În ciuda faptului că lucrările 
Doamnei White au fost scrise cu mult timp înaintea apariţiei conceptelor moderne 
ştiinţifice despre nutriţie, nu există nici un ghid mai bun disponibil astăzi." Redactorul de ştiri Paul Harvey 
a declarat că ea "a scris cu o înţelegere atât de profundă asupra subiectului nutriţiei încât toate cu 
excepţia a două din multele principii pe care le-a expus au fost descoperite ştiinţific." 



 
Cartea ei Hristos Lumina Lumii,asupra vieţii lui Isus Hristos, a fost numită o 
"capodoperă engleză" de către Stationers Hall din Londra. Este înălţătoare şi 
inspiratoare mai presus de orice descriere. Cu privire la subiectul inteligenţei, ea a 
declarat că IQ-ul unei persoane poate fi mărit--cu mult înainte ca să fie de acord 
experţii. A declarat în 1905 cu privire la cancer că este un germen (sau virus), lucru 
pe care ştiinţa medicală a început să-l afirme doar în anii 1950. Se spune despre 

Ellen G. White că este a patra cea mai tradusă scriitoare din toate timpurile. Cartea ei despre vieţuirea 
creştină, Calea către Hristos, s-a tradus în peste 150 de limbi şi dialecte. (Dacă doriţi un exemplar gratuit 

din această carte inspiratoare, scrieţi vă rugăm la Amazing Facts.) 

22.   A avut viziuni Ellen White? 

Answer: Da, multe. Ele au durat de la câteva minute până la şase ore şi 
corespund standardului biblic pentru viziuni aşa cum este subliniat în 
răspunsul de la întrebarea şapte din acest ghid de studiu. 

23.   Se consideră cuvintele Ellenei White ca fiind o parte din Biblie sau 
o adăugare la Biblie? 

Answer: Nu! Învăţătura vine doar din Biblie. Ca profet al timpului sfârşitului, 
scopul ei a fost să accentueze iubirea lui Isus şi apropiata Lui revenire. Ea i-
a îndemnat pe oameni să-L slujească şi să-I primească neprihănirea în dar. 
De asemenea, ea le-a mai atras atenţia oamenilor către profeţiile Bibliei 

pentru timpul sfârşitului--mai ales la întreita solie a Domnului Isus adresată lumii de astăzi (Apocalipsa 
14:6-14)--şi i-a îndemnat să le vestească şi altora aceste solii de speranţă cât mai repede şi în toată 
lumea. 

24.   Vorbeşte Ellen White în armonie cu Scripturile? 

Answer: Da! Scrierile ei sunt pline de texte din Biblie. Scopul ei declarat şi evident a fost să-i îndrepte 
pe oameni spre Biblie. Cuvintele ei n-au contrazis niciodată Cuvântul lui Dumnezeu. 

25.   Cum să o accept pe Ellen White ca o profetă adevărată, când nici nu ştiu ce a scris? 

Answer: Sigur că nu poţi până ce nu citeşti ce a scris. Totuşi, poţi să ştii că ea (1) corespunde cerinţelor 
unui profet, (2) a realizat lucrarea unui profet şi că (3) biserica adevărată a lui Dumnezeu din timpul 
sfârşitului trebuie să aibă un profet. Te îndemnăm să-ţi faci rost de una din cărţile ei şi s-o citeşti. (Un 
exemplar ieftin al cărţii Hristos Lumina Lumii se poate cumpăra de la Amazing Facts, Inc.) Când o vei 
citi, pune-ţi întrebarea dacă nu te simţi atras de Isus şi dacă este în armonie cu Biblia. A fost scrisă 
pentru tine. Credem că o vei găsi absolut fermecătoare. 

26.   Ce poruncă întreită ne dă Pavel cu privire la un profet? 

Answer: "Nu dispreţuiţi proorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun." 1 Tesaloniceni 
5:20, 21. Apostolul Pavel ne spune că nu trebuie să dispreţuim sau să criticăm un profet, ci mai degrabă 
ar trebui să verificăm cu atenţie dacă ceea ce spune profetul şi ceea ce face este conform Bibliei. Dacă 
purtarea şi cuvintele unui profet sunt în armonie cu Biblia, ar trebui să le dăm ascultare. Iată ceea ce 
cere Isus astăzi de la copiii Lui din vremea sfârşitului. 

27.   Cum consideră Domnul Isus respingerea cuvintelor şi sfaturilor unui adevărat profet? 

Answer: Domnul Isus consideră respingerea unui profet adevărat ca şi respingerea sfaturilor lui 
Dumnezeu (Luca 7:28-30). Mai mult, El declară clar că propăşirea spirituală depinde de credinţa în 
profeţii Lui (2 Cronici 20:20). 



28.   Oare profeţii din vremea sfârşitului vin cu învăţături noi sau învîţătura vine doar din Biblie? 

Answer: Profeţii adevăraţi din vremea sfârşitului nu aduc o altă învîţătură (Apocalipsa 22:18, 19). Biblia 
este sursa oricărei învăţături. Totuşi, adevăraţii profeţi: 
<B.A.< b>Descoperă noi înfăţişări deosebite ale vechilor învăţături biblice care nu au fost evidente până 
n-au fost scoase în relief de către profet (Amos 3:7). 
B. Îi conduc pe copiii lui Dumnezeu spre o umblare mai strânsă cu Isus şi spre un studiu mai profund al 
Cuvântului Său. 
C. Îi ajută pe copiii lui Dumnezeu să înţeleagă părţi grele, neclare sau neobservate din Biblie, aşa că 
deodată ele iau viaţă pentru noi şi ne aduc multă bucurie. 
D. Îi feresc pe copiii lui Dumnezeu de fanatism, înşelăciune şi letargie spirituală. 
E. Îi ajută pe copiii lui Dumnezeu să înţeleagă profeţiile timpului sfârşitului care, verificate după 
evenimentele de la ştirile de fiecare zi, deodată iau alt înţeles. 
F. Îi ajută pe copiii lui Dumnezeu să perceapă siguranţa apropiatei reveniri a Domnului Isus şi sfârşitul 
lumii. 
 
acă vreţi să căpătaţi o iubire mai profundă pentru Isus, un avânt nou de a citi Biblia şi o înţelegere 
proaspătă a profeţiilor Bibliei--ascultaţi de profetul lui Dumnezeu din vremea sfârşitului. Veţi descoperi 
că viaţa îmbracă noi dimensiuni. Reţineţi, Domnul Isus a declarat că Îşi va binecuvânta biserica din 
timpul sfârşitului cu solii profetice de mare ajutor. Domnul să fie lăudat! El face la tot ceea ce s-ar putea 
gândi cerul pentru copiii Săi din timpul sfârşitului. El doreşte să-Şi salveze copiii şi să-i ducă în împărăţia 
Lui slăvită. Celor care Îl urmează li se promite intrarea în ceruri (Matei 19:27-29). 
 
Notă: Acesta este cel de-al nouălea şi ultimul ghid de studiu cu subiectul întreitei solii îngereşti din 
Apocalipsa 14:6-14. Mai rămân alte trei studii fascinante asupra altor subiecte cruciale. 

29.   Sunt gata să verific scrierile Ellenei White după Scriptură şi să le accept dacă sunt în 
armonie cu Scriptura. 

Answer:  

Thought Questions 
1.   Ce se întâmplă atunci când o biserică nu are un profet? (Proverbele 29:18 )  

"Când nu este nici o descoperire dumnezeiască [profeţie], poporul este fără frâu; dar ferice de poporul 
care păzeşte legea!" Proverbele 29:18. Când o biserică nu are un profet care să o călăuzească, să o 
îndrume, să o conducă înapoi la Isus şi la Biblie, oamenii se vor pierde dezorientaţi (Psalmii 74:9) şi vor 
pieri în cele din urmă.  

2.   Sunteţi de părere că s-ar putea să mai apară alţi profeţi adevăraţi de acum şi până la cea de-a 
doua venire a Domnului Isus? (Ioel 2:28 )  

Întemeindu-ne pe profeţia lui Ioel (Ioel 2:28-32), cu siguranţă că s-ar părea posibil. Vor mai fi însă şi 
profeţi falşi (Matei 7:15; 24:11, 24). Trebuie să fim gata să-i verificăm pe profeţi după Biblie (Isaia 8:19, 
20; 2 Timotei 2:15), să luăm seama la sfaturile lor doar dacă sunt profeţi adevăraţi şi să-i respingem 
dacă sunt falşi. Dumnezeu ştie când este nevoie de profeţi ca să-i trezească pe oameni, să-i avertizeze, 
să-i întoarcă la Isus şi la Cuvântul Lui. El a trimis un profet (pe Moise) ca să-I scoată poporul din Egipt 
(Osea 12:13). El a trimis un profet (pe Ioan Botezătorul) ca să-i pregătească pe oameni pentru prima 
venire a Domnului Isus (Marcu 1:1-8). El a mai făgăduit solii profetice pentru aceste zile ale timpului 
sfârşitului. Dumnezeu ni-i trimite ca să ne îndrepte spre Biblie şi spre profeţiile ei cruciale din timpul 
sfârşitului, ca să ne întărească, să ne încurajeze şi să ne dea asigurare şi să ne facă asemenea lui Isus 
aşa ca să fim "fără vină" când Se va întoarce Stăpânul. Fără ajutorul unui profet, se vor pierde mulţi prin 
greşeli, prin somn spiritual şi fiind prea ocupaţi. Aşa că să primim cu bine soliile profetice şi să-L lăudăm 
pe Dumnezeu că ni le-a trimis pentru binele nostru personal.  

 



3.   De ce majoritatea bisericilor de azi nu au darul profeţiei? (Plângerile lui Ieremia 2:9 )  

Deoarece Dumnezeu Îi trimite profeţi bisericii Sale doar când ea Îi păstrează poruncile. Observaţi textul 
din Plângerile lui Ieremia 2:9: "Lege nu mai au şi chiar proorocii nu mai primesc nici o vedenie de la 
Domnul." Vă rugăm să revedeţi următoarele texte: Ezechiel 7:26; Ieremia 26:4-6; Ezechiel 20:12-16 şi 
Proverbele 29:18. Aceste versete adeveresc că atunci când poporul lui Dumnezeu nu ţine seama de 
poruncile Lui, El nu le trimite nici un profet. Când încep să asculte de poruncile Lui, le trimite un profet 
care să-i ajute, să-i încurajeze şi să-i călăuzească. Aşa că atunci când biserica rămăşiţei lui Dumnezeu 
din timpul sfârşitului a început să ţină poruncile Lui, a venit timpul ca să apară un profet. Şi Dumnezeu a 
trimis unul--exact la timpul potrivit.  

4.   Ce-aş putea să fac pentru ca darul profeţiei să aibă sens pentru mine? (1 Corinteni 1:8 )  

Modul prin care darul profeţiei poate să capete sens este să studiezi singur şi să urmezi cu rugăciune 
astfel ca Domnul Isus să te poată călăuzi, feri şi pregăti pentru venirea Lui. "Mulţumesc Dumnezeului 
Meu totdeauna ... căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele ... În felul acesta mărturia despre Hristos 
[spiritul profeţiei] a fost bine întărită în mijlocul vostru; aşa că nu duceţi lipsă de nici un fel de dar, în 
aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos. El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără 
vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos." 1 Corinteni 1:4-8.  

5.   Care din următoarele două--darul profeţiei sau darul limbilor--va juca rolul cel mai important 
în biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului? (1 Corinteni 12:10 )  

Darul profeţiei va juca rolul cel mai important. În 1 Corinteni 12:28, este enumerat ca al doilea ca 
importanţă dintre toate darurile, în timp ce darul limbilor este enumerat ultimul. O biserică fără darul 
profeţiei este oarbă (vezi întrebarea 16 din acest ghid de studiu). Domnul Isus Îşi avertizează solemn 
biserica din timpul sfârşitului despre pericolul orbirii şi o avertizează să-şi ungă ochii cu alifie cerească 
ca să poată vedea (Apocalipsa 3:17, 18). Alifia reprezintă Duhul Sfânt (1 Ioan 2:20, 27; Ioan 14:26), care 
dă toate darurile bisericii (1 Corinteni 12:4,7-11). Dacă vor lua seama la cuvintele profetului lui 
Dumnezeu, biserica rămăşiţei din timpul sfârşitului va înţelege clar Biblia şi va fi ferită de nesiguranţă şi 
confuzie.  

6.   Cred în "Biblie şi numai în Biblie" ca sursa de învăţătură şi călăuzire pentru vieţuirea creştină. 
Aşa că, îi resping pe toţi profeţii din zilele noastre. (Efeseni 4:11 )  

Ai dreptate că crezi doar în Biblie ca fiind sursa învăţăturii creştine. Totuşi, te rog să-ţi aminteşti că Biblia 
arată clar că:  
A. Darul profeţiei va exista în biserica lui Dumnezeu până la sfârşitul timpului (Efeseni 4:11, 13). 
B. Biserica Domnului Isus din timpul sfârşitului va avea darul profeţiei (Apocalipsa 12:17; 19:10; 22:9). 
C. Să respingi sfatul unui profet înseamnă să respingi sfatul lui Dumnezeu (Luca 7:28-30). 
D. Ni se porunceşte să verificăm profeţii şi să le urmăm sfatul dacă vorbesc şi trăiesc în armonie cu 
Biblia (1 Tesaloniceni 5:20, 21). 
 
Oamenii care îşi întemeiază credinţa "doar pe Biblie" trebuie să-i urmeze sfaturile cu privire la profeţi. 
Adevăraţii profeţi vor vorbi întotdeauna în armonie cu Biblia. Profeţii care contrazic Cuvântul lui 
Dumnezeu sunt falşi şi ar trebui respinşi. Dacă nu ascult de profeţi şi nu-i testez, înseamnă că nu îmi 
întemeiez credinţa pe Biblie, care porunceşte să fac astfel.  

Quiz Questions 
 
1.   Vă rugăm să bifaţi opţiunile de mai jos care au acelaşi sens: (4) 
___   Mărturia lui Isus.  
___   Darul limbilor.  
___   Spiritul profeţiei.  
___   Prezicerile ghicitorilor.  
___   Darul profeţiei.  
___   Comunicarea cu spiritele morţilor.  



___   Profeţii care îi vorbesc bisericii.  
 
2.   Oare Dumnezeu acordă darul profeţiei atât bărbaţilor cât şi femeilor? (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
3.   Conform textului din Efeseni capitolul 4, care cinci daruri i le-a dat Domnul Isus bisericii la 
înălţarea Sa? (5) 
___   Proorocii.  
___   Învăţătorii.  
___   Cântecul.  
___   Întrajutorarea celor în nevoi.  
___   Păstorii.  
___   Apostolii.  
___   Mărturisirea.  
___   Evangheliştii.  
 
4.   Cât timp urmau să rămână în biserică aceste cinci daruri, inclusiv proorocii? (1) 
___   Până ce urmau să moară proorocii Noului Testament.  
___   Până la începerea judecăţii.  
___   Până la sfârşitul lumii.  
 
5.   După Biblie, care dintre lucrurile enumerate mai jos sunt valabile pentru un profet aflat în 
viziune? (5) 
___   Vorbeşte în limbi necunoscute.  
___   Nu vorbeşte niciodată în timpul viziunii.  
___   Ochii îi rămân deschişi.  
___   Deseori devine violent.  
___   Corpul nu îi mai respiră.  
___   S-ar putea ca uneori să vorbească în viziune.  
___   Nu mai este conştient de ceea ce îl înconjoară pe pământ.  
___   Poate să primească tărie supranaturală.  
 
6.   Înfăptuirea de minuni reprezintă adesea o dovadă că un prooroc este de la Dumnezeu. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
7.   Ştiu sigur că un profet este de la Dumnezeu dacă el sau ea (1) 
___   Se poartă amabil şi frumos.  
___   Înfăptuieşte minuni extraordinare.  
___   Străluceşte orbitor.  
___   Se pare că ştie Biblia foarte bine.  
___   Seamănă cu Isus.  
___   Vorbeşte şi acţionează în armonie cu Biblia.  
 
8.   Care din următoarele nu sunt condamnate de Biblie? (1) 
___   Vestitorii viitorului.  
___   Vrăjitori şi vrăjitoare.  
___   Astrologi.  
___   Ghicitori.  
___   Cel care face descântece sau vrăji.  
___   Mediumurile spiritiste.  
___   Un profet care vorbeşte şi trăieşte în armonie cu Biblia.  
 
9.   Lucrarea de căpătâi a unui profet este să slujească biserica. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
 



10.   O biserică nu poate fi biserica adevărată a lui Dumnezeu din vremea sfârşitului dacă nu are 
un profet. (1) 
___   Adevărat.  
___   Fals.  
 
11.   Care parte a corpului o reprezintă profeţia? (1) 
___   Gura.  
___   Mâinile.  
___   Picioarele.  
___   Urechile.  
___   Ochii.  
 
12.   S-ar putea ca înainte de cea de-a doua venire a Domnului Isus să apară şi alţi profeţi 
adevăraţi ai timpului sfârşitului. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
13.   Să urmezi "Biblia şi doar Biblia" înseamnă că trebuie să accepţi un profet adevărat. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
14.   Care anume trei lucruri ni le porunceşte Biblia în 1 Tesaloniceni 5:20, 21? (3) 
___   Nu dispreţuiţi proorocii sau proorocia.  
___   Urmaţi toţi proorocii.  
___   Verificaţi cuvintele şi faptele unui prooroc după Biblie.  
___   Întrebaţi-i pe profeţi dacă sunt adevăraţi sau falşi.  
___   Credeţi, sau ţineţi tare, la ceea ce este bine.  
___   Nu luaţi seama la nici un profet.  
 
15.   Când respingem sfaturile unui adevărat profet, respingem sfatul lui Dumnezeu. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
16.   Adevăraţii profeţi din timpul sfârşitului vor aduce învăţături noi care nu se găsesc în Biblie. 
(1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
17.   De ce nu au majoritatea bisericilor un profet sau profeţi adevăraţi? (1) 
___   Nu i-ar crede dacă ar veni.  
___   Nu păzesc toate poruncile lui Dumnezeu.  
___   Au toată lumina de care au nevoie fără vreun prooroc.  
 
18.   Unde nu sunt vedenii, oamenii pier. (1) 
___   Adevărat.  
___   Fals.  
 
19.   O biserică fără darul profeţiei este oarbă. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  

 

    

  



Ne-încredem-în-Dumnezeu?  

 
 
 

  Ai ...cu adevărat încerdere în Dumnezeu? Adevărul e că mulţi s-ar 
putea să spună da, dar să nu acţioneze ca atare. Şi mai rău, 
pentru că de fapt nu au încredere în El, s-ar putea să fure chiar de 
la El! "Nu se poate!" vei spune " nimeni nu înşeală sau fură bani 
de la Dumnezeu." Dar mesajul şocant dat de Dumnezeu poporului 
Său este: "Mă înşelaţi." (Maleahi 3:8). Rapoartele financiare 
demonstrează că miliarde de oameni fură de la Dumnezeu şi 
oricât ar părea de uluitor, ei folosesc aceşti bani pentru cheltuielile 
lor risipitoare! E drept că mulţi nu o fac conştient şi în acest Studiu 
Ghid vă vom arăta cum să evitaţi aceeaşi greşeală şi cum să 
prosperaţi financiar printr-o adevărată credinţă în Dumnezeu.  

1.   După Biblie, a câta parte din venitul nostru Îi aparţine lui 
Dumnezeu? 
 
"Orice zeciuială din pământ... este a Domnului." Leviticul 27:20.  

Answer: Zecimea Îi aparţine lui Dumnezeu. 

2.   Ce este "zecimea"? 
 
"Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel." "Leviţilor le 
dau de moştenire zeciuielile pe care le vor aduce copiii lui Israel 
Domnului". Numeri 18:21, 24.  

Answer: Zecimea este a zecea parte din venitul cuiva. Cuvântul "zecime" 
înseamnă literar "a zecea parte". Zecimea Îi aparţine lui Dumnezeu. Nu 
am nici un drept s-o păstrez. Când dau zecimea, nu fac un dar, ci pur şi 
simplu Îi returnez lui Dumnezeu ceea ce Îi aparţine deja. Dacă nu-I dau a 
zecea parte din venitul meu înseamnă că nu Îi dau zecimea. 

3.   Unde îi cere Domnul poporului 
Său să-I aducă zecimea? 
 
"Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în 
Casa Mea." Maleahi 3:10.  

Answer: El ne cere să aducem zecimea la casa visteriei. 

4.   La ce Se referă Domnul când vorbeşte despre casa visteriei? 
 
"Atunci tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must şi din untdelemn." Neemia 13:12. 
(Referinţele de pe margine numesc cămările "visterie")  

Answer: În Maleahi 3:10, Dumnezeu Se referă la casa visteriei ca fiind "casa Mea", asta însemnând 



templul Său sau biserica Sa. Neemia 13:12 subliniază că zecimea trebuie adusă la visteria templului, 
care este visteria lui Dumnezeu. Alte texte care se referă la casa visteriei ca fiind cămările sau odăile 
templului includ: 1 Cronici 9:26; 2 Cronici 31:11, 12; şi Neemia 10:37, 38. Pe vremea Vechiului 
Testament, poporul lui Dumnezeu aducea 10 procente din tot ce produceau- inclusiv grâne şi animale- 
la casa visteriei. 

5.   Unii consideră că zecimea face parte din sistemul lui Moise de legi ceremoniale care s-a 
sfârşit la cruce. Cum ne ajută Biblia să înţelegem că nu e aşa? 
 
"Şi Avram i-a dat zeciuială din toate." Geneza 14:20, iar în Geneza 28:22, Iacov spune: "şi Îţi voi da a 
zecea parte din tot ce-mi vei da."  

Answer: Aceste pasaje ne descoperă că atât Avraam cât şi Iacov care au trăit cu mult înaintea lui 
Moise, dădeau zecime din venitul lor. De aceea putem trage concluzia că planul lui Dumnezeu privind 
zecimea exista înainte de legile lui Moise. 

6.   Dar n-a desfiinţat Isus planul zecimii? 
 
"Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială 
din izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai 
însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe 
acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute." 
Matei 23:23.  

Answer: Nu! Dimpotrivă, El l-a întărit. Isus i-a criticat pe iudei pentru 
omiterea lucrurilor mai importante ale legii--"judecata, mila şi 
credinţa"--, chiar dacă dădeau zecimea cu meticulozitate. El le-a 
spus clar că trebuie să continue să dea zecime, dar că trebuiau să fie 
şi miloşi şi credincioşi. 

7.   Pentru ce se folosea zecimea 
în zilele Vechiului Testament?  
 
"Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel, pentru 
slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului întâlnirii." Numeri 18:21.  

Answer: În zilele Vechiului Testament, zecimea se folosea pentru 
venitul preoţilor. Seminţia lui Levi (preoţii) n-au primit nici o parte din 
ţară pentru cultivarea grânelor sau dezvoltarea afacerilor, în timp ce 
ţara le-a fost împărţită celorlalte 11 seminţii. Leviţii lucrau tot timpul 
având grijă de templu şi slujind poporul lui Dumnezeu. Astfel planul lui 
Dumnezeu era ca zecimea să fie pentru întreţinerea preoţilor şi a 

familiilor lor. 

8.   A schimbat Dumnezeu planul pentru folosirea zecimii în zilele 
Noului Testament? 
 
"Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte, sunt hrăniţi din lucrurile de la 
Templu, şi că cei ce slujesc altarului, au parte de la altar? Tot aşa, 
Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia, să trăiască din 
Evanghelie." 1 Corinteni 9:13, 14.  

Answer: Nu! El l-a continuat. Planul Său astăzi este ca zecimea să fie 
folosită pentru întreţinera celor care lucrează numai în vestirea Evangheliei. Dacă toţi oamenii ar fi dat 
zecime şi zecimea ar fi fost folosită numai pentru plata lucrătorilor Evangheliei, ar fi fost destui bani 



pentru ca solia Evangheliei lui Dumnezeu pentru timpul sfaârşitului să ajungă la tot pământul foarte 
repede. 

9.   Ce propunere surprinzătore le face Dumnezeu celor care se 
simt nesiguri privind zecimea? 
 
"Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile... puneţi-Mă astfel la 
încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi 
deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug 
de binecuvântare." Maleahi 3:10.  

Answer: El spune, "Puneţi-Mă la încercare" şi veţi vedea dacă nu 
"voi turna peste voi belşug de binecuvântare" prea mare ca s-o 
primiţi. Este singura dată în Biblie când Dumnezeu face o astfel de propunere. El spune: "Încearcă. Va 
merge. Îţi promit." Sute de mii credincioşi care dau zecime din lumea întreagă pot da mărturie bucuroşi 
despre adevărul promisiunii lui Dumnezeu privind zecimea. Ei au învăţat toţi adevărul cuvintelor: "Nu 
poţi să-I dai lui Dumnezeu mai mult decât primeşti." 

10.   Cine primeşte de fapt banii noştri atunci când dăm zecime? 
 
"Şi apoi aici, cei ce iau zeciuială, sunt nişte oameni muritori; pe când acolo, o ia cineva [Isus] despre 
care se mărturiseşte că este viu."Evrei 7:8.  

Answer: Isus, Marele nostru Preot ceresc primeşte zecimile noastre. 

11.   La ce test au căzut Adam şi Eva, test pe care trebuie să-l treacă toţi ce 
vor moşteni împărăţia Sa cerească? 

Answer: Ei au luat lucruri pe care Dumnezeu le spusese că nu erau ale lor. 
Dumnezeu le dăduse lui Adam şi Evei fructele tuturor pomilor din grădina 
Edenului, cu excepţia unuia -- pomul cunoştinţei binelui şi răului (Geneza 2:16, 
17). Fructul acestui pom nu era pentru hrana lor. Trebuiau să-l lase în pace. Eva 
a spus că nu aveau voie nici să-l atingă (Geneza 3:3). Dar ei n-au avut încredere 
în Dumnezeu. Au mâncat fructul şi au căzut-- şi a început lunga, oribila, dureroasa perioadă a păcatului. 
Omului de azi, Dumnezeu îi dă bogăţiile Sale, înţelepciune şi toate celelalte binecuvântări ale cerului. 
Totul e al nostru - mai puţin o zecime din venitul nostru care e al Său (Leviticul 27:30). Dar la fel cum a 
fost cu Adam şi Eva, El nu o ia cu forţa. El lasă la latitudinea noastră dar ne avertizează: "Nu o lua. Este 
sfântă. Este a Mea." Atunci când luăm cu bunăştiinţă zecimea şi o destinăm propriului nostru uz, 
repetăm păcatul lui Adam şi al Evei arătând o tragică lipsă de încredere în Răscumpărătorul nostru. 
Dumnezeu nu are nevoie de banii noştri, dar El merită loialitatea şi încrederea noastră. 
 
Fă-L pe Dumnezeu partenerul tău  
Când Îi înapoiez zecimea lui Dumnezeu, El devine partener în toate deciziile mele. Ce privilegiu fantastic 
şi binecuvântat: Dumnezeu şi cu mine -- parteneri! Avându-L partener pe EL, am doar de câştigat şi 

nimic de pierdut. Este o încumetare deosebit de periculoasă să luăm banii lui 
Dumnezeu, bani pe care i-a pus deoparte pentru salvarea sufletelor, şi să-i 
folosim pentru bugetul nostru personal. 

12.   Pe lângă zecimea care aparţine lui Dumnezeu, ce altceva cere 
Dumnezeu de la poporul Său? 
 
"Aduceţi daruri de mâncare, şi intraţi în curţile Lui!" Psalmii 96:8  

Answer: Domnul ne cere să dăm daruri pentru lucrarea Sa ca o expresie a 
dragostei noastre pentru El şi a recunoştinţei pentru binecuvântările Sale. 



13.   Cât ar trebui să-I dau lui Dumnezeu ca daruri? 
 
"Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, 
sau de silă, căci "pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu." 2 
Corinteni 9:7.  

Answer: Biblia nu specifică o anumită sumă pentru daruri. Fiecare 
persoană decide (după cum se simte îndemnată de Dumnezeu) cât de 
mult să dăruiască şi atunci să dea cu bucurie. 

14.   Ce principii biblice suplimentare ne 
împărtăşeşte Dumnezeu privind 
dăruirea? 

Answer:  
A. Prima mea prioritate ar trebui să fie să mă consacru Domnului (2 
Corinteni 8:5). 
B. Ar trebui să-I dau Domnului ce am mai bun (Proverbele 3:9). 
C. Dumnezeu binecuvintează pe dătătorul generos (Proverbele 11:24, 25). 
D. Este mai ferice să dai decât să primeşti (Faptele Apostolilor 20:35). 
E. Când sunt zgârcit nu folosesc corect binecuvântările primite (Luca 12:16-
21). 

F. Dumnezeu îmi dă înapoi mai mult decât Îi dau eu (Luca 6:38).  
G. Ar trebui să dau proprţinal cu binecuvântările primite de la Dumnezeu (1 Corinteni 16:2).  
H. Ar trebui să dau cât pot (Deuteronomul 16:17). 
 
Îi dăm înapoi zecimea lui Dumnezeu, căruia Îi aparţine deja. Dăm daruri. Darurile sunt voluntare şi ar 
trebui date cu bucurie. 

15.   Cât este proprietatea lui Dumnezeu? 

Answer:  
A. Tot argintul şi aurul din lume (Hagai 2:8). 
B. Pământul cu toată populaţia (Psalmii 24:1). 
C. Lumea cu tot ce este în ea sunt ale Domnului (Psalmii 50:10-12). 
Dar El le permite oamenilor să-I folosească bogăţiile. Tot El le dă 
înţelepciunea de a prospera şi de a strânge bogăţii. (Deuteronomul 
8:18). În schimbul faptului că ne dă totul, tot ce cere Dumnezeu este 
să-I înapoiem 10 procente ca recunoaştere din partea noastră a marei 
Sale investiţii în afacerile noastre--plus daruri care să exprime 

dragostea şi recunoştinţa noastră. 

16.   Cum Se referă Dumnezeu la 
cei care nu-I înapoiază cele 10 procente ale Sale şi nu-I aduc 
daruri? 
 
"Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?" Dar 
voi întrebaţi: 'Cu ce Te-am înşelat?' Cu zeciuielile şi darurile de 
mâncare." Maleahi 3:8  

Answer: El Se referă la ei ca fiind hoţi. Îţi poţi imagina că există 
oameni care fură de la Dumnezeu? 



17.   Ce spune Dumnezeu că li se va întâmpla celor care 
continuă să-L fure cu zecimile şi darurile? 
 
"Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în 
întregime! " Maleahi 3:9. "nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici 
defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu." 
1 Corinteni 6:10  

Answer: Blestemul lui Dumnezeu va fi asupra lor. Ei nu vor moşteni 
împărăţia cerurilor. 

18.   Dumnezeu ne avertizează 
împotriva iubirii de bani. De ce este 
ea extrem de periculoasă? 
 
"Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră." Luca 12:34  

Answer: Pentru că inima noastră urmează investiţiile făcute. Dacă mă 
concentrez pe strângerea a din ce în ce mai mulţi bani, inima mea va 
deveni iubitoare de bani, acaparatoare şi mândră. Dar dacă mă concentrez 
pe a împărţi cu alţii şi a-i ajuta, binecuvântând lucrarea lui Dumnezeu, 
atunci inima mea va deveni sensibilă, iubitoare şi umilă. Iubirea de bani 
este unul din cele 20 de păcate teribile ale zilelor din urmă care vor închide 
uşa cerului pentru mulţi (2 Timotei 3:1-7) 

19.   Cum Se simte Isus când Îi furăm 
zecimea sfântă şi darurile din dragoste? 
 
"De aceea M-am dezgustat de neamul acesta, şi am zis: 'Ei totdeauna 
se rătăcesc în inima lor.'"Evrei 3:10  

Answer: Probabil se simte ca un părinte al cărui copil fură bani dela 
el. Banii în sine nu sunt mare lucru. Ceea ce ne dezamăgeşte mult 
este lipsa de integritate, dragoste şi încredere pe care o manifestă 

copilul. 

20.   Ce aspecte emoţionante 
subliniază Pavel despre 
isprăvnicia credincioşilor din Macedonia? 

Answer: Pavel le scrisese bisericilor din Macedonia cerându-le să 
pună ceva fonduri deoparte pentru credincioşii din Ierusalim care 
sufereau teribil din cauza foametei prelungite. Le spusese că va 
ridica aceste daruri când va ajunge în cetăţile lor în timpul vizitei 
următoare. Răspunsul emoţionant al bisericilor din Macedonia, 

descris în 2 Corinteni capitolul 8 este copleşitor: 
A. Versetul 5-- Ca prim pas ei şi-au reconsacrat vieţile lui Isus Hristos. 
B. Versetel 2, 3-- Deşi în "sărăcie lucie" ei înşişi, au dat "peste puterile lor". 
C. Versetul 4--Ei au stăruit de Pavel să vină şi să ia darurile lor. 
D. Versetul 9--Darurile lor au urmat exemplul de sacrficiu dat de Domnul Isus. 
 
Notă: Dacă Îl vom iubi pe Isus cu adevărat, să jertfim pentru lucrarea Sa nu va fi niciodată o povară, ci 
un privilegiu glorios pe care îl vom îndeplini cu mare bucurie şi satisfacţie. 



21.   Care e făgăduinţa lui Dumnezeu pentru cei sunt 
credincioşi în înapoierea zecimii şi aducerea de daruri? 
 
" Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în 
Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi 
veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu 
voi turna peste voi belşug de binecuvântare. Şi voi mustra pentru 
voi pe cel ce mănâncă, (lăcusta) şi nu vă va nimici roadele 
pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice 
Domnul oştirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veţi fi o 
ţară plăcută, zice Domnul oştirilor." Maleahi 3:10-12  

Answer: Dumnezeu promite să le aducă prosperitate ispravnicilor 
credincioşi şi ei vor fi o binecuvântare pentru cei din jurul lor. 
 
Consideră următoarele căi prin care binecuvintează Dumnezeu: 
 
A. Dumnezeu promite că cele nouă zecimi rămase îţi vor ajunge mai mult cu binecuvântarea Sa, decât 
tot venitul fără. Dacă ai vreo îndoială întreabă pe oricine care este credincos în darea zecimii. 
B. Nu întotdeauna binecuvântările sunt de natură finainciară. Ele pot include sănătate, pace sufletească, 
rugăciuni ascultate, protecţie, o famile unită şi iubitoare, mai multă putere fizică, capacitatea de a lua 
decizii înţelepte, un spirit de mulţumire, o relaţie mai strânsă cu Isus, succes în câştigarea de suflete, o 
maşină veche care merge mai mult, etc. 
C. El devine partenerul tău în orice te priveşte. Nimeni în afară de Dumnezeu n-ar fi putut concepe 
vreodată un plan atât de absolut fantastic. 

22.   N-ai dori să începi să dai zecime din venitul tău şi daruri pentru ca să-ţi demonstrezi 
dragostea şi recunoştinţa ta faţă de Dumnezeu? 

Answer:  
 

Thought Questions 
 

1.   Nu dau zecime pentru că nu-mi place modul în care biserica foloseşte banii lui Dumnezeu. 
(Leviticul 27:30 )  

Zecimea este o poruncă de la Dumnezeu. Zecimea reprezintă bani sfinţi care Îi aparţin lui 
Dumnezeu.(Leviticul 27:30). Cînd dai zecime I-o dai Lui. Dumnezeu este destul de mare să poarte de 
grijă de banii pe care îi dai bisericii Sale. Responsabilitatea ta e să dai zecimea. Lasă-L pe Dumnezeu 
să Se ocupe de cei care Îi folosesc greşit fondurile.  

2.   Mă simt nemulţumit pentru că dificultăţile financiare m-au făcut să-mi fie cu neputinţă să dau 
mai mult decât doar o sumă mică în afară de zecime. Mă simt vinovat ştiind că nevoile 
Evangheliei sunt atât de mari. (2 Corinteni 8:12 )  

Mărimea darului tău nu este importantă atunci când faci tot ce poţi mai bine. Isus a spus că văduva 
săracă din Marcu 12:41-44, care a dat doar doi bănuţi a dat mai mult decât "toţi cei care au aruncat în 
visterie" pentru că ceilalţi au dat "din prisosul lor; dar ea ...a aruncat tot ce avea". Domnul măsoară 
darurile noastre prin măsura sacrificiului pe care îl facem şi prin atitudinea sau spiritul în care dăm. 
Domnul Isus consideră darul tău ca fiind foarte mare. Dă-l cu bucurie ştiind că Isus va privi cu plăcere. 
Citeşte 2 Corinteni 8:12 pentru încurajare.  

 



3.   Dar oare isprăvnicia nu implică mai mult decât folosirea corectă a banilor? (Marcu 13:34 )  

Da, isprăvnicia implică folosirea corespunzătoare a fiecărui talent şi a fiecărei binecuvântări primite de la 
Dumnezeu, care îmi dă totul (Faptele Apostolilor 17:24, 25). Implică de fapt chiar viaţa mea! 
Administrarea credincioasă a darurilor date de Dumnezeu implică şi timpul pe care îl folosesc: 
A. Făcând lucrarea pe care mi-a dat Dumnezeu să o fac (Marcu 13:34). 
B. Mărturisindu-L activ pe Hristos (Faptele Apostolilor 1:8). 
C. Studiind Scripturile (2 Timotei 2:15). 
D. Rugându-mă (1 Tesaloniceni 5:17). 
E. Ajutându-i pe cei în nevoie (Matei 25:31-46). 
F. Supunându-mi zilnic viaţa lui Isus (Romani 12:1, 2; 1 Corinteni 15:31). 

4.   Nu ţi se pare că unii predicatori sunt plătiţi prea mult? (Eclesiastul 12:14 )  

Da, fără îndoială. Aparenta paradă de bogăţii făcută în mod arogant de unii slujitori ai bisericii de azi 
reduce influenţa tuturor pastorilor. Aduce ocară asupra numelui lui Isus. Face ca sute de mii să 
părăsească dezgustaţi biserica şi slujitori ei. Asemenea conducători vor trebui să dea socoteală în ziua 
judecăţii.  
 
Pastorii din biserica rămăşiţei de la sfârşitul timpului.<  
Cu toate acestea, nici un pastor din biserica rămăşiţei din timpul sfârşitului nu primeşte prea mulţi bani. 
După ce termină şcoala, toţi pastorii primesc, aproximativ acelaşi salariu, (cu o variaţie de câţiva dolari 
pe lună) indiferent de mărimea bisericii lor sau de numele postului pe care îl ocupă. În multe cazuri 
soţiile lor lucrează în domeniul public pentru a suplimenta veniturile pastorilor.  

5.   Ce se întâmplă dacă nu-mi pot permite să plătesc zecimea? (Matei 6:33 )  

Dumnezeu spune că dacă-L punem pe El pe primul loc, El va avea grijă de toate nevoile noastre (Matei 
6:33). Matematica Sa lucrează deseori contrar concepţiei omeneşti. În planul Său, ceea ce rămâne după 
ce dăm zecimea, face mai mult decât tot ce am realiza fără binecuvântarea Sa. De fapt, nu ne putem 
permite să nu plătim zecimea!  
 
 

Quiz Questions 
 

 
1.   Cuvântul "zecime" înseamnă de fapt "a zecea parte" (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
2.   Zecimea Îi aparţine deja lui Dumnezeu.(1) 
___   Adevărat.  
___   Fals.  
 
3.   Nu dau zecime decât atunci când returnez a zecea parte din venitul meu lui Dumnezeu. (1) 
___   Adevărat.  
___   Fals.  
 
4.   Isus a aprobat darea zecimii. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
 



5.   Care dintre următoarele reprezintă principii biblice şi un ghid pentru darurile de bunăvoie? (5) 
___   Dă dacă ţi-a rămas ceva.  
___   Dă cu plăcere.  
___   Dă generos.  
___   Dă ca să te simţi bine.  
___   Dă pe măsură ce Dumnezeu te-a făcut să prosperi.  
___   Este mai ferice să dai decât să primeşti.  
___   Dumnezeu îţi va da mai mult decât dăruieşti.  
___   Dă dacă simţi că trebuie să dai.  
___   Dă ca oamenii să nu credă că eşti zgârcit.  
 
6.   După Biblie, sursa de venit pentru pastori ar trebui să fie (1) 
___   Jocurile Bingo.  
___   Vânzările elefantului alb.  
___   Zecimea.  
___   Vânzări din ceea ce ai copt.  
___   Câştiguri din loterie.  
 
7.   Care patriarhi ai Vechiului Testament care au trăit înainte de Moise sunt menţionaţi în Studiul 
Ghid pentru că au dat zecime? (2) 
___   Adam.  
___   Iacov.  
___   Noe.  
___   Isaac.  
___   Avraam.  
___   Metusala.  
 
8.   După Maleahi 3:8, de care păcat se fac vinovaţi cei care nu dau zecime şi daruri? (1) 
___   Idolatrie.  
___   Călcarea Sabatului.  
___   Ucidere.  
___   Înşelăciune.  
 
9.   Conform cu cartea Evrei, cine primeşte de fapt banii noştri atunci când dăm zecime? (1) 
___   Pastorul.  
___   Cei în nevoi.  
___   Isus, Marele nostru Preot din ceruri.  
 
10.   Conform cu 2 Timotei 3:1-7, unul din cele 20 de păcate ale ultimelor zile care vor arunca 
oamenii afară din Împărăţia lui Dumnezeu este pofta. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
11.   Aduceţi la casa visteriei toate zeciuelile înseamnă (1) 
___   Să avem obiceiul de a cumpăra cărţi spirituale.  
___   Să cheltuim aceşti bani pentru orice cauză spirituală.  
___   Să îi dăm la visteria bisericii lui Dumnezeu.  
 
12.   Care este făgăduinţa lui Dumnezeu din Maleahi 3:10 pentru cel ce dă zecimea cu 
credincioşie? (1) 
___   Nu va fi bolnav niciodată.  
___   Nu-şi va pierde serviciul niciodată.  
___   Va primi belşug de binecuvântări.  
 
13.   Dumnezeu i-a pus pe Adam şi Eva la încercare privind mâncarea unui fruct. Potrivit acestui 
studiu, ce încercare similară are Dumnezeu pentru poporul Său de azi? (1) 
___   Să citim Biblia zilnic.  
___   Să-L mărturisim.  
___   Să dăm zecime.  
___   Să ne rugăm.  



 
14.   Zecimea a fost o parte din legile lui Moise care au fost valabile până la cruce. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
15.   Cum măsoară Dumnezeu darurile pe care I le dau? (2) 
___   Măsurând cât de mult dau.  
___   Pe măsura sacrificiul făcut.  
___   Prin atitudinea cu care dau.  
 
16.   Administrarea credincioasă nu implică doar administrarea corectă a banilor, dar şi timpul 
petrecut în activităţi de rugăciune, mărturisire, studiul Scripturii şi ajutarea altora.(1) 
___   Da.  
___   Nu.  

 

     



Dragostea-care-transformă  
    Când eşti îndrăgostit totul este diferit. De exemplu, o tânără citea o 

carte groasă pentru cursul de literatură engleză de la universitate. 
Totul i se părea extrem de plictisitor şi abia se putea concentra să 
citească. Dar apoi a întâlnit la şcoală un profesor tânăr şi s-au 
îndrăgostit foarte repede. Curând după aceea, a realizat că iubitul 
ei era autorul cărţii pe care se străduise s-o citească. În noaptea 
aceea a stat trează şi a devorat întreaga carte, exclamând: "Este 
cea mai bună carte pe care am citit-o vreodată!" Ce i-a schimbat 
perspectiva? Dragostea. Tot astfel, mulţi găsesc astăzi Biblia ca 
fiind plictisitoare, greu de aplicat şi neatrăgătoare. Dar toate 
acestea se schimbă atunci când ne îndrăgostim de autor. Vei 
vedea cum în acest Studiu Ghid care îţi va încălzi inima!  

1.   Cine este autorul Scripturii? 
 
"Proorocii ... au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor 
stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui 
Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care 
aveau să fie urmate. " 1 Petru 1:10, 11  

Answer: Dumnezeul Bibliei (chiar şi al Vechiului Testament) este aproape 
întotdeauna Isus Hristos. Isus a creat lumea (Ioan 1:1-3, 14; Coloseni 1:13-17), a 
scris cele zece porunci (Neemia 9:6, 13), a fost Dumnezeul Israeliţilor (1 Corinteni 
10:1-4) şi a călăuzit scrierile profeţilor (1 Petru 1:10, 11). Deci, Isus Hristos este autorul Scripturii. 

2.   Care este atitudinea Domnului Isus faţă de oamenii de pe 
pământ? 
 
"Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică." Ioan 3:16.  

Answer: Isus ne iubeşte cu o dragoste de nedescris, care nu se 
sfârşeşte şi care depăşeşte capacitatea noastră de înţelegere. 

3.   De ce trebuie să-L iubim pe Isus? 
 
"Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi." 1 Ioan 4:19. "Pe când eram noi încă 
păcătoşi, Hristos a murit pentru noi." Romani 5:8.  

Answer: Ar trebui să-L iubim pe Isus pentru că El ne-a iubit întratât încât să moară 
pentru noi --pe când Îi eram duşmani. 

4.   În ce privinţe se aseamănă o căsătorie plină de succes şi viaţa de 
creştin? 
 
"Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce 
este plăcut înaintea Lui." 1 Ioan 3:22.  



Answer: Într-o căsătorie bună, anumite lucruri, cum ar fi credincioşia faţă de soţ, sunt imperative. Alte 
lucruri pot să nu pară majore, dar dacă plac partenerului sunt necesare. Dacă nu îi fac plăcere, ar trebui 
oprite. Aşa este şi cu viaţa creştină. Poruncile lui Isus sunt imperative. Dar Scriptura subliniază pentru 
noi principii de conduită care Îi sunt plăcute. Ca şi într-o căsnicie bună, creştinul găseşte plăcere să facă 
acele lucruri care Îl fac fericit pe Isus, Cel pe care Îl iubeşte. De asemenea, el va evita lucrurile care Îi 
displac. 

5.   Ce rezultate, spune Isus că vom avea atunci când vom face lucruri 
care Îi sunt plăcute? 
 
"Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, ... V-am spus 
aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să 
fie deplină." Ioan 15:10, 11.  

Answer: Diavolul pretinde că să urmezi principiile creştine înseamnă o viaţă 
plictisitoare, aridă, umilitoare şi legalistă. Dar Isus ne spune că aduce bucurie 
deplină (Ioan 15:10, 11) şi viaţă din belşug (Ioan 10:10). Atunci când credem 
minciunile diavolului avem durere în suflet şi viaţa este lipsită de ceea ce 
înseamnă "să trăieşti cu adevărat." 

6.   De ce ne oferă Isus anumite principii pentru vieţuirea 
creştină? 

Answer: Pentru că ele: 
A.Sunt totdeauna pentru binele nostru (Deuteronomul 6:24). Aşa 
cum părinţii îşi învaţă principii bune pe copiii lor, tot astfel Isus Îşi 
învaţă principii bune pe copiii Săi. 
B. Ne apără de păcat (Psalmii 119:11). Principiile lui Isus ne 
feresc de a intra în zonele periculoase ale Satanei şi ale 
păcatului. 
C. Ne arată cum să călcăm pe urmele Domnului Isus (1 Petru 

2:21). 
D.Ne aduc adevărata fericire(Ioan 13:17). 
E. Ne dau ocazia să ne exprimăm dragostea noastră pentru El (Ioan 15:10). 
F. Ne ajută să fim un bun exemplu pentru alţii (1 Corinteni 10:31-33; 
Matei 5:16). 

7.   După Isus, care ar trebui să fie atitudinea creştinilor faţă de 
lume şi asemănarea cu lumea? 

Answer: Poruncile şi sfatul Său sunt clare şi specifice:: 
A. Nu iubiţi lumea nici lucrurile din lume. 
Lucrurile lumii care nu sunt de la Dumnezeu 
sunt: (1) pofta firii pământeşti, (2) pofta 
ochilor, şi (3) lăudăroşia vieţii (1 Ioan 2:16). 
Orice păcat cade într-una sau mai multe din 
aceste categorii. Satana foloseşte aceste 
trei căi ca să ne ademenească să iubim 
lumea. Când încep să iubesc lumea, devin duşman lui Dumnezeu (1 Ioan 
2:15, 16; Iacov 4:4).  
B. Trebuie să mă păstrez nepătat de lume (Iacov 1:27). 

8.   Ce avertizare urgentă ne dă Isus privind lumea? 

Answer: Isus îi avertizează pe creştini "Să nu vă potriviţi chipului veacului 



acestuia." Romani 12:2. Traducerea Phillips spune aşa: "nu lăsaţi lumea din jur să vă modeleze după 
chipul ei."* Diavolul nu este neutru. El face presiuni constant asupra fiecărui creştin. Cu ajutorul 
Domnului Isus (Filipeni 4:13), trebuie să mă împotrivesc cu îndârjire sugestiilor diavolului şi el va fugi de 
la mine (Iacov 4:7). În clipa în care permit "presiunea" oricărui alt factor să-mi influenţeze conduita, încep 
să alunec în mod imperceptibil spre apostazie. Comportamentul creştin nu trebuie decis de simţăminte 
sau cum acţionează majoritatea, ci de cuvintele Domnului Isus din Scriptură. 
 
*Retipărit cu permisiunea Companiei de Publicaţii Macmillan din Noul Testament în engleza modernă, 
Ediţie reviziută de J. B. Phillips, (C) 1958, 1959, 1960, 1972 de J. B. Phillips. Noul Testament în engleza 
modernă de J. B. Phillips. Retipărit cu permisiunea firmei Harper-Collins Publishers Limited. 

9.   De ce trebuie să ne păzim gândurile? 
 
"Omul este aşa cum gândeşte în inima lui" Proverbele 23:7 - traducerea King 
James.  

Answer: Trebuie să ne păzim gândurile, pentru că ele dicteză comportarea. 
Dumnezeu vrea să ne ajute ca "orice gând îl facem rob ascultării de Hristos." 
2 Corinteni 10:5. Dar Satana vrea cu disperare să aducă "lumea" în gândurile 
noastre. El o poate face numai prin cele cinci simţuri ale noastre -- mai ales 
prin văz şi auz. El îngrămădeşte asupra noastră imagini şi sunete încât, dacă 
nu vom refuza constant să privim sau să ascultăm, ne va conduce spre calea 
largă care duce la distrugere. Biblia este clară. Devenim asemenea lucrurilor 
pe care le vedem şi le auzim tot timpul (2 Corinteni 3:18). 

10.   Care sunt câteva din principiile de vieţuire 
creştină? 
 
"Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce 
este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă 
bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. "Filipeni 4:8  

Answer: Creştinii trebuie să se despartă de toate lucrurile care nu sunt 
adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit şi de primit. Ei 
vor evita: 
A. Orice fel de necinste— înşelarea, minciuna, furtul, nedreptatea, intenţia de 
înşelare, mărturia mincinoasă şi trădarea. 
B. Necurăţiile de orice fel. Adică: sexul în afara căsătoriei, adulterul, incestul, 
homosexualitatea, orice fel de perversiune, pornografia, profanarea, vorbirea 
murdară, glume fără perdea, dansul în societate, cântece sau muzică stricată, 
precum şi cea mai mare parte din ce se prezintă la televizor, cinema sau 
teatru. 

C. Locuri în care nu L-am invita niciodată pe Isus să ne însoţească, cum ar fi cluburi de noapte, 
cârciumi, cazinouri, jocuri de noroc, curse, etc. 
 
Să ne luăm căteva minute să detaliem periocolele muzicii moderne, dansului, televiziunii, video, 
cinematografului şi teatru. 
 
Muzică şi cânt 
Multe tipuri de muzică seculară (rap, country, pop, rock, heavy metal, contemporană pentru adulţi şi 
muzica de dans) au fost însuşite de Satana pe scară largă. Versurile slăvesc adesea viciul şi distrug 
dorinţa pentru lucrrile spirituale. Cercetătorii au descoperit cîteva lucruri interesante privind puterea 
muzicii:  
(1) Intră în creier prin stările sufleteşti, trecând astfel peste puterile raţiunii. 
(2) Afectează fiecare funcţie a corpului. 
(3) Poate altera pulsul, viteza de respiraţie şi reflexele fără ca persoana să-şi dea seama. 
(4) Ritmurile dansurilor sincopate schimbă dispoziţia şi creează o mică hipnoză în ascultător. 
 



Chiar şi fără versuri, muzica în sine are puterea de a degrada simţămintele, dorinţele şi gândurile unei 
persoane. Muzicienii rock o recunosc pe faţă. Conducătorul formaţiei Rolling Stones, Mick Jagger 
spunea: "Poţi simţi adrenalina mergând prin corp. Este ca ceva sexual."1 John Oates de la Hall and 
Oates a declarat că "Rock 'n' Roll este 99% sex."2 Credeţi că această muzică Îi e pe placul lui Isus? 
Păgânii convertiţi de pe alte continente ne spun că muzica seculară a formaţiilor moderne este ca cea 
pe care o foloseseau ei în vrăjitorii şi închinarea la diavol! Acum întreabă-te: "Dacă Isus ar veni să mă 
viziteze, ce fel de muzică m-aş simţi bine să-L invit să asculte cu mine?" Renunţaţi la orice muzică de 
care nu sunteţi sigur. (Pentru o analiză mai profundă asupra muzicii decadente şi seculare, vă 
recomandăm Note asupra muzicii de Carol and Louis Torres, care poate fi cumpărată de la Amazing 
Facts.) Când ne îndrăgostim de Isus, El ne schimbă dorinţele muzicale. "Mi-a pus în gură o cântare 
nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în 
Domnul. " Psalmii 40:3. Dumnezeu a asigurat poporului Său belşug de muzică bună, care inspiră, 
împrospătează, înalţă şi întăreşte experienţa creştină. Cei care acceptă muzica degradantă a diavolului 
ca substitut pierd una din cele mai binecuvîntate alegeri ale vieţii. 

Dansul 
Dansul ne îndepărtează întotdeauna de Isus şi spiritualitate. 
Când israeliţii au dansat în jurul viţelului de aur, au uitat pe 
Dumnezeu (Exodul 32:17-25). Când fiica Irodiadei celei rele a 
dansat în faţa regelui Irod, Ioan Botezătorul a fost decapitat 
(Matei 14:2-12). Remarcaţi aceste statistici şocante: Un preot 
catolic din New York spunea că trei sferturi din fetele care au 
mărturisit adulterul au dat vina pe dans. Alţi preoţi spuneau că 
trei sferturi e prea puţin; ei estimează cam nouă din zece. 
Aminteşte-ţi că dacă Hristos poate participa la o activitate cu tine 
atunci eşti sigur. Dacă nu, depărtează-te de ea.  
 
TV, Video şi teatru 
Lucrurile pe care le urmăreşti la televizor sau video 
sau la teatru/cinematograf se adresează omului de jos sau de 
sus? Te conduc la o mai mare  
dragoste pentru Isus sau pentru lume? Slăvesc pe Isus sau 
viciile satanice? În zilele noastre chiar şi seculariştii şi necreştinii 
vorbesc cu glas tare împotriva multor producţii de film sau TV. 
Satana a înrobit ochii şi urechile a milioane şi, ca rezultat, transformă rapid lumea într-o hazna de 
imoralitate, crimă, teroare şi lipsă de speranţă. Un studiu spunea că fără televizor "ar fi cu 10.000 de 
crime mai puţin pe an în Statele Unite, cu 70.000 mai puţine violuri şi cu 700.000 mai puţine atacuri de 
violenţă."3 Isus, care te iubeşte îţi cere să-ţi iei ochii de la obiectele prin care Satana îţi controlează 
mintea şi să-i aţinteşti asupra Lui. El spune: "Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi! (trad engleză - priviţi 
la Mine) Isaia 45:22. 
 
1 Newsweek, "Mick Jagger şi viitorul rockului", Jan. 4, 1971, p. 47. 
2Circus magazine, Jan. 31, 1976, p. 39. 
3Newsweek, "Violence, Reel to Reel", Dec. 11, 1995, p. 47. 

11.   Ce listă clară, pe care o putem folosi ca ghid pentru urmărirea televizorului, ne 
dă Isus? 
 
"Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, 
desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, 
neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte 
lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac 
astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu." Galateni 5:19-21.  

Answer: Scriptura este prea clară pentru a fi înţeleasă greşit. Dacă o familie ar renuţa la 
toate programele care prezintă sau acceptă oricare din păcatele de mai sus, ar fi prea puţin 
de urmărit la televizor. Dacă Isus ar veni să te viziteze, ce emisiuni de la televizor te-ai simţi 
bine să-I ceri să urmăriţi împreună? Toate celelalte programe probabil nu se potrivesc 
pentru a fi urmărite de un creştin. 
 
*(C) Delegaţii de la presa universităţii Oxford şi reprezentanţii presei universităţii 

 
Dansul ne îndepărtează 
întotdeauna de Isus şi 
spiritualitate.  



Cambridge, 1961, 1970. Folosită cu permisiune. 

12.   În aceste zile de mentalitate independentă şi hotărâtă, mulţi se simt întrutotul 
capabili să ia decizii spirituale fără ajutorul nimănui, nici al lui Isus. Ce spune Isus 
despre astfel de oameni? 

Answer: Ascultaţi declaraţiile fără echivoc făcute de Isus: "Să nu faceţi dar cum facem noi 
acum aici, unde fiecare face ce-i place." Deuteronomul 12:8. "Multe căi i se par bune omului, 
dar la urmă duc la moarte." Proverbele 16:25. "Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, 
dar înţeleptul ascultă sfaturile." Proverbele 12:15. "Cine se încrede în inima [mintea] lui este 
un nebun." Proverbele 28:26. 

13.   Ce avertizări solemne ne dă Isus privind exemplul şi influenţa vieţii noastre? 
 
"Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră 
mare de moară, şi să fie înecat în adâncul mării." Matei 18:6. "Să nu faceţi nimic, care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire 
sau un prilej de păcătuire." Romani 14:13. " Nici unul din noi nu trăieşte pentru sine." Romani 14:7.  

Answer: Toţi ne aşteptăm ca liderii, oamenii de influenţă, atleţii renumiţi şi alte personaje foarte cunoscute să pună bazele unui 
exemplu bun şi să-şi folosească influenţa în mod înţelept- ca să plătească aşa-numita "datorie către societate". Dar, în lumea de azi, 
suntem adesea decepţionaţi de acţiunile iresponsabile şi dezgustătoare ale persoanelor proeminente. Isus declară clar în Romani 
1:14 că creştinii, care Îl reprezintă pe EL şi împărăţia Sa, le datorează cu adevărat ceva celorlalţi. Şi avertizează în mod solemn, că 
acei creştini care nu ţin seama de influenţa şi de exemplul lor, ducându-i astfel pe oameni în rătăcire, nu vor intra în împărăţia Sa. 

14.   Care sunt principiile lui Isus de conduită privind îmbrăcămintea şi bijuteriile? 

Answer:  
A. Îmbrăcaţi-vă modest. Vezi 1 Timotei 2:9. Amintiţi-vă că lumea intră în viaţa noastră prin pofta firii 
pământeşti, pofta ochilor, şi lăudăroşia vieţii. (1 Ioan 2:16). Lipsa de modestie în îmbrăcăminte le 
implică pe toate trei şi este inacceptabilă pentru un creştin. 
 
B. Puneţi deoparte podoabele şi bijuteriile. "Lăudăroşia vieţii" este marea problemă aici. Urmaşii 
lui Isus ar trebui să arate diferit. Felul cum arată ei le dă mărturie şi le trimite lumină altora (Matei 
5:16). Bijuteriile atrag atenţia către eu şi îl înalţă. În Biblie ele sunt un semn al decăderii şi 
apostaziei. Când Iacov şi familia lui şi-au reconsacrat viaţa înainte lui Dumnezeu, ei şi-au îngropat 
bijuteriile în pământ. (Geneza 35:1, 2, 4). Când israeliţii erau gata să intre în ţara promisă, Domnul 
le-a poruncit să-şi lepede toate podoabele (Exodul 33:5, 6). În Isaia capitolul 3, Dumnezeu îi spune 
clar poporul Său că păcătuia (vers.9) prin purtarea de bijuterii (brăţări, inele, cercei, etc. aşa după 
cum sunt descrise în versetele 19-23). În Osea 2:13, Domnul spune că atunci când Israel L-a 
părăsit, a început să poarte bijuterii. În 1 Timotei 2:9 şi 1 Petru 3:3, Pavel şi Petru ne sfătuesc 

amândoi că poporul lui Dumnezeu nu trebuie să se împodobească cu aur, perle şi podoabe costisitoare. Notaţi, vă rog, că Petru şi 
Pavel vorbesc şi despre podoabele pe care Dumnezeu vrea ca poporul Său să le poarte: "Un duh blând şi liniştit" (1 Petru 3:4) şi 
"fapte bune" (1 Timotei 2:10). Isus trage concluzia simbolizând adevărata biserică în Apocalipsa 12:1 ca fiind o femeie curată 
îmbrăcată cu soarele (strălucirea şi neprihănirea lui Isus) iar biserica apostată ca o desfrânată împodobită cu aur, pietre preţioase şi 
perle (Apocalipsa 17:3, 4). Dumnezeu Îi cere poporului Său să se despartă de Babilon (Apocalipsa 18:2-4) şi de tot ce reprezintă el--
incluzând bijuteriile care atrag atenţia la sine--şi în loc de aceasta să se îmbrace cu neprihănirea lui Isus. Când ne îndrăgostim de 
Isus, e o bucurie deplină şi o plăcere să trăim stilul Său de viaţă. 

15.   Ce legătură există între comportare, ascultare şi mântuire? 

Answer: Ascultarea şi comportarea creştină sunt dovada, evidenţa, că sunt mântuit prin Isus 
Hristos (Iacov 2:20-26). De fapt, dacă stilul de viaţă al cuiva nu se schimbă după convertire, 
mai mult ca sigur că nu a fost o convertire adevărată. O persoană convertită îşi va găsi cea 
mai mare bucurie în a descoperi voia lui Isus în orice lucru şi în a-L urma cu bucurie oriunde 
îl conduce El. 

 
Păziţi-vă de idolatrie 
Prima epistolă a lui Ioan vorbeşte despre 
conduita creştină. La încheierea ei (1 Ioan 5:21), 
Isus ne avertizează prin servul Său, Ioan, să ne păzim de idoli. Domnul Se referă la orice 
se interpune sau îmi micşorează dragostea pentru El -- cum ar fi muzica, moda, 
proprietăţile, împodobirea, forme rele de distracţie, etc. Roada naturală, sau rezultatul unei 
adevărate convertiri, este să urmez fericit pe Isus şi să adopt stilul Său de viaţă. 

16.   Trebuie să ne aşteptăm ca toţi să fie în favoarea unui stil de viaţă creştin? 

Answer: Nu. Isus a spus că lucrurile lui Dumnezeu sunt o nebunie pentru omul firesc 
pentru că el nu are discernământ spiritual (1 Corinteni 2:14).Când Isus Se referă la 
conduită El prezintă principiile pentru cei care caută să fie conduşi de Spiritul Său. Poporul 



Său va fi recunoscător şi va urma sfatul Său cu bucurie. Alţii s-ar putea să nu-l înţeleagă sau să-l aprobe. 

17.   Cum s-ar simţi în ceruri o persoană care respinge standardele lui Isus pentru o 
conduită creştină? 

Answer: O astfel de persoană s-ar simţi nefericită în ceruri. Ea se va plânge că acolo nu sunt 
cluburi de noapte, nici lichior, sau materiale pornografice, nici prostituate, nici muzică senzuală, 
nici cărţi obscene, şi nici jocuri de noroc. Cerul ar fi "iad" pentru cei care nu au dezvoltat o relaţie 
de dragoste cu Isus. De aceea standardele creştine nu au nici un sens pentru ei (2 Corinteni 6:14-
17). 

18.   Cum pot să adopt şi să urmez aceste principii biblice fără să par fariseu, legalist sau 
că-i judec pe alţii? 

Answer: În tot ce facem trebuie să avem un gând care să ne călăuzească: să ne exprimăm 
dragostea şi stima faţă de Domnul Isus (1 Ioan 3:22). Când Isus va fi înălţat şi descoperit 
oamenilor (Ioan 12:32), atunci ei vor fi atraşi către El. Singura noastră întrebare ar trebui să fie întotdeauna: "Îl va onora ceea ce fac 
pe Isus? Aş asculta asta, aş cânta asta, aş face asta, aş urmări asta, aş bea asta, aş cumpăra asta, aş citi asta, aş spune asta, sau aş 
merge acolo, dacă Isus ar fi aici în persoană cu mine?" Isus este cu tine şi cu mine (Matei 28:20) şi vede orice facem. Trebuie să simt 
prezenţa lui Isus în fiecare aspect şi activitate a vieţii. Când petrec timp cu El în mod conştiincios, devin asemena Lui (2 Corinteni 
3:18). Atunci cei din jurul meu, vor răspunde aşa cum au făcut pe vreme ucenicilor: "s-au mirat; şi au priceput că fuseseră cu Isus." 
Faptele Apostolilor 4:13. Creştinii care trăiesc în felul acesta nu vor deveni niciodată farisei, legalişti sau gata să judece. În zilele 
Vechiului Testament, poporul lui Dumnezeu era aproape tot timpul în apostazie pentru că aleseseră să trăiască precum vecinii lor 
păgâni, decât să urmeze stilul de viaţă deosebit prezentat de Dumnezeu pentru ei (Deuteronomul 31:16; Judecători 2:17; 1 Cronici 
5:25; Ezechiel 23:30). Este la fel de adevărat şi astăzi. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni (Matei 6:24). Cei care se agaţă de lume şi 
de stilul ei de viaţă vor fi cu încetul modelaţi de Satana să adopte simţămintele şi dorinţele sale, programându-i astfel să fie pierduţi. 
Cei care urmează principiile lui Isus pentru conduita creştină vor fi schimbaţi după chipul Său şi pregătiţi să intre în ceruri. Nu există 
cale de mijloc. 

19.   Vreau să-L iubesc pe Isus atât de mult încât trăirea principiilor Sale într-o vieţuire creştină să fie o bucurie şi o delectare. 

Answer:  

 
Thought Questions 
1.   Ştiu ce ar vrea Dumnezeu să fac, dar nu simt că sunt gata să încep chiar acum. Ce îmi sugeraţi? (Isaia 8:20 )  

Începe chiar acum! Nu te baza niciodată pe simţăminte. Dumnezeu ne călăuzeşte prin cuvintele Scripturii (Isaia 8:20). Adesea 
simţămintele ne duc în rătăcire. Conducătorii iudeilor au simţit că ar trebui să-L răstignească pe Isus, dar greşeau. Mulţi se vor simţi ca 
şi mântuiţi la a doua venire a lui Isus, dar vor fi de fapt pierduţi (Matei 7:21-23): Diavolul influenţează simţămintele. Dacă mă voi baza 
pe simţăminte, el mă va distruge.  

2.   Sunt tulburat. Doresc foarte mult să fac un anumit lucru. Cu toate acestea îmi dau seama, că din cauza aparenţelor, 
cineva poate simţi că ce fac eu e rău. Ce ar trebui să fac? (1 Tesaloniceni 5:22 )  

Biblia este clară. Ea spune: "Feriţi-vă de orice se pare rău." 1 Tesaloniceni 5:22. Iar apostolul Pavel spune că dacă mâncând mâncare 
cu carne ofensează pe fratele său el nu se va mai atinge de acea mâncare (1 Corinteni 8:13). El a spus de asemenea că dacă ignora 
simţămintele persoanei ofensate şi continua să mănânce carne, ar fi păcătuit.  

3.   Mi se pare că bisericile fac liste cu prea multe lucruri pe care trebuie să le fac şi prea multe lucruri pe care nu trebuie să 
le fac. Să-L urmez pe Isus e ceea ce contează, nu-i aşa? (Apocalipsa 22:14 )  

Da, să-L urmezi pe Isus e ceea ce contează. Cu toate acestea, unii înţeleg într-un fel, alţii mult diferit, ceea ce înseamnă să-L urmezi 
pe Isus. Singura cale sigură de a şti ce înseamnă să-L urmezi pe Isus este să descoperim ce spune Isus în Biblie despre orice 
întrebare privind ce este corect să facem. Cei care urmează din dragoste poruncile lui Isus într-o zi, foarte curând vor intra în împărăţia 
Sa. (Apocalipsa 22:14). Cei care urmează legile făcute de oameni se vor rătăci şi vor ajunge departe de împărăţia Sa.(Matei 15:3-9).  

4.   Câteva din cerinţele lui Dumnezeu mi se par neraţionale şi nenecesare. Nu înţeleg de ce sunt atât de importante. Ce îmi 
sugeraţi? (1 Ioan 5:4 )  

Copiii sunt de părere adesea că unele din cererile părinţilor (de ex. " Nu te juca pe stradă") nu sunt raţionale. Dar după ani, copilul le 
va mulţumi părinţilor pentru aceste cerinţe.În relaţia cu Dumnezeu, noi suntem "copii", pentru că gândurile şi acţiunile Sale sunt atât de 
sus faţă de ale noastre cum e cerul faţă de pământ (Isaia 55:8, 9). Trebuie să avem încredere în Tatăl nostru ceresc în acele puţine 
zone în care poate nu înţelegem şi să nu "ne mai jucăm pe stradă", dacă El ne cere aşa. Niciodată El nu ne va opri nimic din ceea ce 
e bun pentru noi (Psalmii 84:11). Când mă voi îndrăgosticu adevărat de Isus, nu mă voi mai îndoi de El şi voi face voia Lui chiar dacă 
nu întotdeauna înţeleg de ce. Cheia este naşterea din nou. Biblia spune că atunci când mă voi naşte cu adevărat din nou, să biruiesc 



lumea nu va mai fi o problemă deoarece o persoană convertită va avea credinţă şi încrederea de a-L urma pe Isus cu bucurie în orice 
lucru (1 Ioan 5:4). Să refuzi să-L urmezi pentru că nu-ţi sunt clare motivele Sale dă pe faţă o lipsă de încredere în Mântuitorul tău.  

5.   Voi avea vreun beneficiu din pricipiile, legile şi poruncile pline de iubire ale lui Isus? (Ieremia 29:11 )  

Absolut! Fiecare principiu, regulă, lege sau poruncă a lui Isus asigură binecuvântări deosebite, de necrezut. Cel mai mare câştig din 
istoria loteriei păleşte, devine nesemnificativ, în comparaţie cu bogatele binecuvântări ale lui Dumnezeu pentru copiii Săi ascultători. 
Iată doar câteva din beneficiile pe care le primim împlinind poruncile lui Isus: 
1. Isus ca prieten personal. 
2. Isus, partenerul tău de afaceri. 
3. Eliberare de vină. 
4. Pace sufletească. 
5. Eliberare de frică. 
6. Fericire de nedescris. 
7. Viaţă mai lungă. 
8. Asigurarea unui cămin în ceruri. 
9. Sănătate mai bună. 
10. Nu mai ai mustrări de conştiinţă. 
Vorbind de bogăţii! Adevăratul creştin primeşte avantaje de la Tatăl ceresc pe care nici cei mai bogaţi oameni din lume nu-şi permit să 
le cumpere vreodată.  

6.   În ce priveşte standardele şi stilul de viaţă, credeţi că am responsabilitatea să le atrag atenţia şi altora asupra lor? (2 
Corinteni 13:5 )  

Cea mai bună regulă de urmat este să fim preocupaţi de propriul nostru stil de viaţă. "Pe voi înşivă încercaţi-vă" spune Biblia în 2 
Corinteni 13:5. Când stilul nostru de viaţă e aşa cum ar trebui să fie, exemplul nostru serveşte ca martor tăcut şi nu mai e nevoie să 
ţinem predici nimănui. Desigur, părinţii au o responsabilitate deosebită de a-şi ajuta copiii să înţeleagă cum să-L urmeze pe Isus.  

7.   Care sunt cele mai mari pericole pentru creştinii de astăzi? (Matei 6:24 )  

Printre cele mai mari pericole se află loialitatea împărţită. Mulţi creştini au două iubiri care le împart inima: iubirea faţă de Isus şi 
iubirea de lume şi de obiceiurile şi plăcerile ei păcătoase. Prea mulţi, se pare, doresc să vadă cât de aproape pot să urmeze lumea şi 
să fie consideraţi încă a fi creştini. Nu merge. Isus ne-a avertizat clar că nimeni "nu poate sluji la doi stăpâni." Matei 6:24.  

8.   Dar urmarea acestor reguli creştine de conduită nu înseamnă legalism ? (Efeseni 2:8 )  

Nu, doar dacă cineva o face ca să fie mântuit. Mântuirea vine doar ca un dar minunat şi gratuit de la Isus. Mântuirea prin fapte (sau 
conduită) nu este mântuire deloc. Cu toate acestea, să urmezi standardele lui Isus de conduită pentru că eşti mântuit şi Îl iubeşti nu e 
niciodată legalism.  

9.   Au standardele creştine vreo legătură cu porunca lui Isus de a lăsa lumina noastră să lumineze? (Matei 5:14 )  

Cu siguranţă! Isus spune că adevăratul creştin este o lumină (Matei 5:14). El a spus de asemenea: "Voi sunteţi lumina lumii. O cetate 
aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă." Matei 5:16. Nu auzi o lumină, ci o vezi. Oamenii vor vedea lumina creştinului 
strălucind prin comportarea sa, îmbrăcămintea, dieta, conversaţia, atitudinea, simpatia, puritatea, bunătatea şi cinstea (standardele lui 
Isus). Ei îl vor întreba despre stilul său de viaţă şi astfel vor fi conduşi la Hristos.  

10.   Nu sunt standardele creştine legate de cultură? Nu se schimbă ele cu timpul? (2 Corinteni 6:17 )  

Obiceiurile se pot schimba, dar standardele Bibliei vor rezista. "Dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac." Isaia 40:8. Biserica 
ar trebui să conducă, nu să urmeze. Nu trebuie să fie programată de cultură, umanism, sau de tendinţele zilei. Nu trebuie să aducem 
biserica jos la standardele rătăcitoare omeneşti, ci mai degrabă sus, la standardele lui Isus. Când o biserică trăieşte, vorbeşte, arată şi 
se poartă ca lumea, cine s-ar duce vreodată la ea pentru ajutor? Isus îi trimite o chemare clară poporului Său şi bisericii Sale, 
spunându-le: "De aceea: "Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi."2 
Corinteni 6:17. Biserica lui Isus nu trebuie să imite lumea ci mai degrabă să o respingă. "Lumea" a distrus miliarde. Biserica nu trebuie 
să se alăture acestui deazastru. Biserica trebuie să stea în picioare şi cu voce graţioasă dar fermă să-i cheme pe oameni să asculte 
de Isus şi să vină la standardele Sale. Când un ascultător se va îndrăgosti de Domnul Isus şi Îi va cere să-i conducă viaţa, Mântuitorul 
va înfăptui în el minunile necesare pentru a-l schimba şi a-l conduce în siguranţă în împărăţia veşnică a lui Dumnezeu. Nu există nici o 
altă cale către ceruri.  

11.   Desigur nu orice dans este rău: Nu a dansat David înaintea Domnului? (2 Samuel 6:14 )  

Adevărat, nu orice dans este rău. David a sărit şi a dansat înaintea Domnului dând expresie laudelor pentru binecuvântările Sale (2 
Samuel 6:14-16). De remarcat că dansa singur. Dansul lui David se asemăna cu cel al ologului care a sărit de bucurie după ce a fost 
vindecat de Isus (Faptele Apostolilor 3:8-10). Isus a lîudat astfel de dans, sau sărituri, pentru cei ce sunt persecutaţi (Luca 6:22, 23). 
Dansul cu cei de sex opus (care duce la imoralitate şi case stricate) şi dansurile obscene (ca cel de strip tease) sunt dansuri 



condamnate de Biblie.  

12.   Ce spune Biblia despre cei care îi judecă şi îi condamnă pe ceilalţi? (Matei 7:1 )  

"Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi." Matei 7:1, 2. "Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care, 
judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi 
lucruri." Romani 2:1. Se poate mai clar de-atât? Nu există scuză sau justificare pentru a judeca pe altcineva decât pe mine însumi. 
Isus este Judecătorul (Ioan 5:22). Când îi judec pe alţii, uzurp poziţia de judecător a lui Hristos şi devin un Anticrist în miniatură(1 Ioan 
2:18) -- un gând cu adevărat solemn!  

 
 
Quiz Questions 
 
1.   Principiile lui Isus pline de iubire pentru conduită devin o plăcere de împlinit atunci când mă îndrăgostesc de El. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
2.   Să urmez standardele Domnului Isus de comportare pentru că am fost mântuit şi Îl iubesc este legalism. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
3.   Adevăratul autor al Bibliei este Isus. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
4.   "Nu iubiţi lumea" înseamnă că nu trebuie să iubim (1) 
___   Ţara noastră.  
___   Lumea ca planetă.  
___   Căile şi lucrurile rele şi păcătoase ale acestei lumi.  
 
5.   De ce ne dă Domnul Isus anumite porunci, legi şi reguli? (5) 
___   Totdeauna pentru binele nostru.  
___   Ca să ştim cum să fim un exemplu bun pentru alţii.  
___   Ca să ne ia libertatea.  
___   Ca să putem umbla pe urmele lui Hristos.  
___   Ca să ne păzească de păcat.  
___   Să ne ţină sub control.  
___   Să ne aducă adevărata fericire.  
 
6.   Următoarele sunt două reguli bune pentru un comportament potrivit pentru un creştin: (2) 
___   Să descoperim ce spune Biblia.  
___   Să urmărim ce fac membrii bisericii.  
___   Să căutăm sfatul unui spiritist.  
___   Să ne ghidăm după ceea ce simţim.  
___   Să ne întrebăm ce ar face Isus.  
 
7.   Satana are acces la noi doar prin cele cinci simţuri. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
8.   Pentru care din aspectele comportamentului enumerate mai jos, ne oferă Domnul Isus principii şi sfaturi anume de 
comportare? (5) 
___   Cum să ne îmbrăcăm.  
___   Vieţuire sănătoasă.  
___   Împodobirea trupului.  
___   Schi olimpic.  
___   Mâncare şi băutură.  
___   Cum să zburăm cu avionul.  
___   Cum să ne cumpărăm o casă.  
___   Exemplul şi influenţa.  
 
9.   Care este relaţia dintre conduită, ascultare şi mântuire? (1) 
___   Suntem mântuiţi prin conduita şi ascultarea noastră.  
___   O persoană mântuită poate ignora ascultarea şi modul de comportare.  
___   Conduita şi ascultarea mea sunt dovada faptului că cineva a fost convertit, sau născut din nou.  
 
10.   Dacă refuz să renunţ la ceva la care isus îmi cere să renunţ - ca bijuterii, muzică rock, sau urmărirea emisiunilor rele la 
TV - Dumnezeu consideră idol lucrul la care nu am renunţat. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
11.   Viaţa de creştin este ca o căsătorie bună în care succesul vine atunci când ţinta noastră e să fim plăcuţi celui pe care îl 
iubim. (1) 



___   Da.  
___   Nu.  
 
12.   Pe care din cele trei căi enumerate mai jos îi conduce Satana pe oameni în păcat? (3) 
___   Ascunzând Bibliile de ei.  
___   Mândria vieţii.  
___   Scriind mesaje pe cer.  
___   Pofta firii pământeşti.  
___   Pofta ochilor.  
 
13.   Este deosebit de important să ne păzim gândurile pentru că ele devin acţiuni. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
14.   Câteva din binecuvântările făgăduite celor care Îl urmează pe Isus sunt următoarele:(7) 
___   Vei şti să prooroceşti.  
___   Vei trăi o viaţă mai lungă.  
___   Te vei bucura de fericire de nedescris.  
___   Vei avea o sănătate mai bună.  
___   Părul tău nu va încărunţi.  
___   Vei fi milionar.  
___   Vei avea un cămin asigurat în ceruri.  
___   Vei fi eliberat de frică.  
___   Isus va fi prietenul tău personal.  
 
15.   Ce trebuie să fac atunci când comportarea mea îl ofensează pe un frate creştin? (1) 
___   Să-l ignor. Nu poţi să placi tuturor.  
___   Să mă cert până câştigă unul din noi doi.  
___   Să încerc să conving biserica să-l excludă pe fratele respectiv.  
___   Să le spun tuturor aşa încât membrii bisericii să poată alege de partea cui sunt.  
___   Să nu mai fac lucrul care îl deranjează.  
 
16.   Cum îl numeşte Isus pe acel om care e hotărât să facă cum vrea el decât să asculte de sfatul Bibliei? (1) 
___   Un cugetător independent.  
___   Un înţelept.  
___   Un nebun.  
 
17.   Un om care refuză standardele lui Isus de viaţă creştină, va(1) 
___   Începe deodată să iubească lucrurile spirituale când va ajunge în ceruri.  
___   ajunge să se pocăiască de împietrirea inimii după câteva zile în cetatea sfântă.  
___   se va simţi groaznic în ceruri.  

 

    

  



Fără-cale-de-întoarcere  

 
 
 

  Atunci când un paraşutist păşeşte pe marginea avionului şi sare 
de acolo, el ştie că nu exisă cale de întoarcere. A mers prea 
departe şi dacă uită să-şi lege paraşuta, nimic nu-l poate salva şi 
cu siguranţă va cădea către o moarte înspăimântătoare. Ce 
tragedie! Dar este ceva şi mai rău ce i se poate întâmpla cuiva. 
Este într-adevăr mult mai rău să ajungi în punctul în care nu mai 
există cale de întoarcere în relaţia ta cu Dumnezeu. Şi totuşi 
milioane se apropie de acest punct fără să aibă nici cea mai mică 
idee. S-ar putea să fii şi tu unul dintre ei? Care este păcatul atât de 
îngrozitor încât te poate duce către o asemenea soartă? De ce nu-
l poate ierta Dumnezeu? Pentru un răspuns clar şi pătrunzător, dar 
în acelaşi timp plin de speranţă, petrece câteva minute cu acest 
fascinant Studiu Ghid.  

1.   Care este păcatul pe care nu-l poate ierta Dumnezeu? 
 
"De aceea vă spun: Orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu 
le va fi iertată." Matei 12:31  

Answer: Păcatul pe care nu-l poate ierta Dumnezeu este "blasfemia împotriva Duhului Sfânt". Dar ce 
este "blasfemia împotriva Duhului Sfânt"? Oamenii au diferite concepţii privind acest păcat. Unii cred că 
este uciderea; alţii cred că dacă blestemi Duhul Sfânt; alţii uciderea unui copil nenăscut încă; alţii 
tăgăduirea lui Hristos; alţii o faptă oribilă, abominabilă, extrem de rea; iar alţii închinarea la un dumnezeu 
fals! Întrebarea următoare va arunca ceva lumină care să ne ajute să înţelegem această problemă 
importantă. 

2.   Ce spune Biblia despre păcat şi blasfemie? 
 
"De aceea vă spun: Orice păcat şi orice hulă vor fi iertate 
oamenilor." Matei 12:31  

Answer: Biblia spune în mod clar că orice fel de păcat şi 
hulă vor fi iertate. Deci niciunul din păcatele enumerate în 

răspunsul anterior nu e păcatul pe care Dumnezeu nu-l poate ierta. Nici o faptă de niciun fel nu 
constituie păcatul de neiertat.. 
 
Sună contradictoriu 
Da, sună contradictoriu, dar amândouă declaraţiile următoare sunt adevărate:  
A.Şi orice fel de păcat sau hulă vor fi iertate. 
B. Blasfemia/hula sau păcatul împotriva Duhului Sfânt nu vor fi iertate. 
 
Isus a făcut amândouă declaraţiile 
Isus a făcut amândouă declaraţiile în Matei 12:31, aşa că nu este nici o greşeală aici. Ca să armonizăm 
aceste declaraţii trebuie să descoperim lucrarea Duhului Sfânt. Apropo, cuvântul "ghost" vine din 
engleza veche "ghast" şi înseamnă "spirit".  



3.   Care este lucrarea Duhului sau Spiritului Sfânt ? 
 
"El [Spiritul Sfânt] va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, 
neprihănirea şi judecata." "Are să vă călăuzească în tot adevărul." Ioan 16:8, 
13.  

Answer: Lucrarea Spiritului Sfânt este de a mă convinge de păcat şi de a 
mă călăuzi în tot adevărul. Spiritul Sfânt este unealta aleasă de Dumnezeu 
pentru convertire. Fără Spiritul Sfânt nimănui nu-i pare rău de păcat şi 
nimeni nu se converteşte vreodată.  

4.   Ce trebuie să fac pentru a fi iertat atunci când 
Spiritul Sfânt mă convinge de păcat? 
 
"Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi 
drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de 
orice nelegiuire." 1 Ioan 1:9.  

Answer: Atunci când Spiritul Sfânt mă convinge de păcat, tebuie să-mi 
mărturisesc păcatele ca să fiu iertat. Dumnezeu nu doar că mă iartă atunci când I 
le mărturisesc dar mă şi curăţă în mod miraculos de orice nelegiuire. Dumnezeu 
mă aşteaptă şi este gata să mă ierte de orice păcat pe care aş putea să-l 
săvârşesc (Psalmii 86:5), doar să-l mărturisesc şi să-l părăsesc. 

5.   Ce se întâmplă dacă nu-mi mărturisesc 
păcatele atunci când sunt convins de Duhul Sfânt? 
 
"Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi 
se lasă de ele, capătă îndurare." Proverbele 28:13  

Answer: Dacă nu-mi mărturisesc păcatele, Isus nu le poate ierta. Deci 
orice păcat nemărturisit este de neiertat până ce îl mărturisesc, pentru că 
iertarea vine întotdeauna în urma mărturisirii, niciodată înainte.  
 
Să te împotriveşti Duhului Sfânt reprezintă un pericol teribil 
E deosebit de periculos să I te împotriveşti Duhului Sfânt pentru că te 
conduce cu uşurinţă la respingerea Duhului Sfânt, ce constituie păcatul pe 
care Dumnezeu nu-l poate ierta. Înseamnă să ajungi în punctul în care nu 
mai este cale de întoarcere. Întrucât Duhul Sfânt este singurul care mă 
poate convinge, dacă-L resping mereu, cazul meu ajunge în cele din urmă fără speranţă. Acest subiect 
este atât de important încât Dumnezeu îl ilustrează şi îl explică în moduri diferite în Scriptură. Urmăriţi 

aceste explicaţii diferite pe măsură ce continuăm să 
explorăm acest Studiu Ghid.  

6.   Cum ar trebui să acţionez atunci când Duhul 
Sfânt mă convinge de păcat sau mă conduce la un 
nou adevăr? 

Answer: Biblia spune: 
A. "El ascultă de mine la cea dintâi poruncă ." Psalmii 
18:44. 
B. "Mă grăbesc, şi nu preget să păzesc poruncile Tale." 

Psalmii 119:60. 
C. "Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii." 2 Corinteni 6:2. 
D. "Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele 
Domnului." Faptele Apostolilor 22:16.  
 



Biblia declară în mod repetat că atunci când sunt convins de păcat, trebuie să-l mărturisesc pe loc. Şi 
atunic când descopăr un nou adevăr, trebuie să-l accept fără întârziere. 

7.   Ce avertizare solemnă ne dă Dumnezeu privind mijlocirea 
Duhului Sfânt? 
 
"Duhul Meu nu va rămâne pururea în om." Geneza 6:3  

Answer: Dumnezeu ne avertizează în mod solemn că El nu va 
ruga la nesfârşit o persoană să se întoarcă de la păcat şi să 
asculte de Dumnezeu. 

8.   Când Se opreşte 
Duhul Sfânt din 
lucrarea Sa de a mijloci pe lângă o persoană? 
 
"De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, ...măcar că aud, nu 
aud." Matei 13:13.  

Answer: Duhul Sfânt Se opreşte din a vorbi unei persoane 
atunci când aceasta devine surd la vocea Sa. Biblia spune că o 
astfel de persoană deşi auzind nu aude. Nu ajută la nimic să 
pui un ceas deşteptător în camera unui surd. El nu-l va auzi. 

Tot astfel, o persoană poate deveni surdă la ceasul deşteptător, atunci când în mod repetat îl opreşte şi 
nu se scoală. În cele din urmă vine ziua în care nu mai aude ceasul sunând. 
 
Nu respingeţi Duhul Sfânt 
Continuând să-L ignor, va veni o zi în care Duhul Sfânt îmi va vorbi şi eu nu-L voi mai auzi. În acea zi, 
Duhul va pleca de la mine plin de tristeţe, pentru că am devenit surd la rugăminţile Sale. Am trecut de 
punctul în care nu mai există cale de întoarcere. Ce avertizment solemn şi cutremurător! Nu te împotrivi 
glasului Duhului Sfânt! 

9.   Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu aduce lumină (Ioan 1:19) şi convingere 
de păcat (Ioan 16:8) fiecărei persoane de pe pământ. Ce trebuie să fac 
atunci când primesc lumină de la Duhul Sfânt? 
 
"Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire 
merge mereu crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca 
întunericul gros." Proverbele 4:18, 19. "Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca 
să nu vă cuprindă întunericul." Ioan 12:35.  

Answer: Regula Bibliei este că atunci când Duhul Sfânt îmi aduce o nouă 
lumină sau convingere de păcat, trebuie să acţionez pe dată-- să ascult fără 

întârziere. Dacă ascult şi umblu în lumină pe măsură 
ce o primesc, Dumnezeu va continua să-mi dea 
lumină. Dacă refuz, voi pierde şi lumina pe care o am 
şi voi fi lăsat în întunerec. Întunerecul care vine în 
urma unui refuz constant şi al refuzului final de a urma lumina este rezultatul 
respingerii Duhului şi mă lasă fără nici o speranţă. 

10.   Poate orice păcat deveni păcatul împotriva Duhului Sfânt? 

Answer: Da, dacă refuz în mod constant să mărturisesc şi să părăsesc oricare 
păcat, voi ajunge surd la rugăminţile Duhului Sfânt şi astfel voi ajunge în punctul 
fără întoarcere. Avem mai jos câteva exemple biblice: 
 
b>A. Păcatul de neiertat al lui Iuda a fost pofta (Ioan 12:6). De ce?Oare pentru 



că Dumnezeu nu l-a putut ierta? Nu! A devenit de neiertat doar pentru că Iuda a refuzat să asculte de 
Duhul Sfânt şi să-şi mărturisească păcatul poftei. În cele din urmă deveni surd la vocea Duhului. 
 
B. Păcatele de neiertat ale lui Lucifer au fost mândria şi înălţarea de sine (Isaia 14:12-14). Dumnezeu 
poate să ierte aceste păcate. Lucifer putea fi iertat şi curăţit, dar el a refuzat să asculte până ce nu a mai 
putut auzi vocea Duhului. 
 
C. Păcatul de neiertat al fariseilor a fost refuzul de a-L accepta pe Isus ca Mesia (Marcu 3:22-30). Ei au 
fost convinşi în mod repetat, cu oconvingere adâncă, din suflet, că Isus era Mesia--Fiul viului Dumnezeu 
din ceruri. Dar ei şi-au împietrit inimile şi au refuzat cu încăpăţânare să-L accepte ca Domn şi Mântuitor. 
În cele din urmă au devenit surzi la vocea Duhului. Apoi, într-o zi, după altă minune făcută de Isus, 
fariseii au spus mulţimii că Isus primise această putere de la diavol. Hristos le-a spus pe dată că 
atribuind puterea Sa făcătoare de minuni diavolului, indica tocmai faptul că trecuseră de punctul la care 
nu mai exstă cale de întoarcere şi au hulit împotriva Duhului Sfânt. Dumnezeu i-ar fi iertat cu bucurie şi 
ar fi putut să-i ierte iar. Dar ei au refuzat până ce s-au împietrit, devenind surzi la glasul Duhului Sfânt 
care nu mai putea să ajungă la ei.  
 
Nu pot alege consecinţele 
Atunci când Duhul face apel la inima mea, pot alege sa răspund sau să refuz, dar nu pot alege 
consecinţele. Acestea au fost fixate. Dacă răspund constant, voi deveni ca Isus. Duhul Sfânt mă va 
sigila, Îşi va pune semnul pe fruntea mea, ca fiind copil al lui Dumnezeu (Apocalipsa 7:2, 3), şi astfel voi 
avea un loc asigurat în împărăţia cerească a lui Dumnezeu. Dar dacă voi refuza tot timpul să răspund, 
voi întrista pe Duhul Sfânt care Se va îndepărta şi mă va părăsi pentru totdeauna, sigilându-mi soarta 
pentru veşnicie. Ce avertisment solemn împotriva ignorării Duhului Sfânt! 

11.   Ce rugăciune arzătoare a înălţat regele David, după ce a comis acel 
teribil păcat dublu - adulter şi crimă? 
 
"şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt." Psalmii 51:11.  

Answer: El L-a rugat pe Dumnezeu să nu ia de la el Duhul Său cel Sfânt. De 
ce ? Pentru că David ştia că dacă Duhul Sfânt îl părăsea, din acel moment 
era pierdut. El ştia că numai Duhul Sfânt îl putea conduce la pocăinţă şi 
restaurare şi tremura la gândul de a deveni surd la vocea Sa. Biblia ne spune 
în alt loc că Dumnezeu l-a lăsat în cele din urmă pe Efraim în pace pentru că 
se alipise de idoli (Osea 4:17) şi nu mai asculta de vocea Duhului. Cel mai 
tragic lucru care i se poate întâmpla cuiva este ca Dumnezeu să Se întoarcă 

de la el şi să-l lase în pace. Nu lăsa ca acest lucru 
să ţi se întâmple şi ţie! 

12.   Ce poruncă serioasă şi solemnă îi dădea 
Pavel bisericii din Tesaloniceni? 
 
"Nu stingeţi Duhul. " 1 Tesaloniceni 5:19  

Answer: Stăruinţa Duhului Sfânt este ca un foc care arde în mintea şi în inima 
cuiva. Păcatul are acelaşi efect asupra Duhului Sfânt pe care îl are apa asupra 
focului. Atunci când ignorăm Spiritul Sfânt şi continuăm o viaţă de păcat turnăm 
apă peste focul Duhului Sfânt. Cuvintele minunate ale lui Pavel către 
tesaloniceni ni se aplică şi nouă azi. Nu stingeţi focul Duhului Sfânt prin refuzul 
repetat de a asculta de vocea Sa. Dacă focul se stinge, am trecut de punctul la 
care nu mai este cale de întoarcere. 
 
Orice păcat poate stinge focul 
Orice păcat nemărturisit şi nepărăsit va stinge în cele din urmă focul Duhului 
Sfânt. Poate fi refuzul de a păzi ziua a şaptea, Sabatul sfânt al lui Dumnezeu. 
Poate fi folosirea tutunului. Poate fi neputinţa de a ierta pe cei care te-au trădat 

sau rănit în vreun fel. Poate fi imoralitatea. Poate fi reţinerea zecimii. Refuzul de a asculta de vocea 



Duhului în orice domeniu toarnă apă peste focul Duhului Sfânt. Nu stingeţi Duhul. Nu există tragedie mai 
mare. 

13.   Ce altă declaraţie şocantă, aproape de neconceput le-a făcut Pavel credincioşilor din 
Tesalonic? 
 
"şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea 
adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să 
creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie 
osândiţi." 2 Tesaloniceni 2:10-12.  

Answer: Ce cuvinte puternice şi şocante! Dumnezeu declară că cei care refuză să primească adevărul 
şi convingerea adusă de Duhul Său Cel Sfânt (după ce Duhul Se va îndepărta de ei) vor ajunge să 
primească drept adevăr o puternică înşelătorie şi vor crede că minciuna este adevăr. Ce gând solemn!! 

14.   Ce experienţă dureroasă vor trăi în ziua judecăţii cei cărora li s-au 
trimis aceste înşelăciuni puternice? 
 
"Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: 'Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în 
Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe 
minuni în Numele Tău?' Atunci le voi spune curat: 'Niciodată nu v-am cunoscut; 
depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.'" Matei 7:22, 23.  

Answer: Cei care plâng 'Doamne, Doamne' vor fi şocaţi şi stupefiaţi să 
descopere că au fost aruncaţi afară. Ei erau absolut convinşi că vor fi mântuiţi. 
Isus le va aduce fără îndoială aminte atunci de acel timp crucial din viaţa lor 
când Duhul Sfânt le-a adus adevăruri noi şi convingere. Era perfect clar şi 
perfect adevărat. I-a ţinut treji nopţi întregi, tulburaţi şi luptându-se să ia o 
hotărâre. Cum mai ardea inima în ei! În cele din urmă, ei şi-au zis: "Nu!" Şi au 
refuzat să asculte mai departe de vocea Duhului Sfânt. Şi apoi a venit o 

înşelăciune puternică care i-a făcut să se simtă mântuiţi. Poate vreun om să înfrunte o tragedie mai 
mare? 

15.   Ce cuvinte anume de avertizare ne dă Isus pentru 
ca să ne ajute să evităm a crede că suntem mântuiţi 
când de fapt suntem pierduţi? 
 
"Nu orişicine-Mi zice: 'Doamne, Doamne!' va intra în 
Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care 
este în ceruri." Matei 7:21.  

Answer: Isus a avertizat solemn că nu toţi cei care se simt 
mântuiţi vor intra în împărăţia Sa, ci mai degrabă doar cei care fac voia Sa. Toţi dorim asigurarea că 
suntem mântuiţi. Este un impertiv divin. Cu toate acestea, există o ofertă de siguranţă falsă care a 
pătruns în toată creştinătatea de azi, promiţându-le oamenilor mântuirea în timp ce ei continuă să 
trăiască în păcate şi nu manifestă nici cel mai mic semn de schimbare a stilului de viaţă. 
 
Pastori alarmaţi 
Din ce în ce mai mulţi conducători religioşi proeminenţi sunt alarmaţi că atât de multe biserici sunt pline 
până la refuz cu oameni care simt această "siguranţă" dar de fapt nu au fost schimbaţi de Isus Hristos, şi 
nici nu-L ascultă. 
 
Isus lămureşte problema 
Isus spune că adevărata siguranţă este doar pentru cei care fac voia Tatălui. Atunci când Îl accept pe 
Isus ca Domn şi Conducător al vieţii mele, stilul meu de viaţă se va schimba radical. Voi deveni o făptură 
nouă (2 Corinteni 5:17). Voi păzi cu plăcere poruncile Sale, voi face voia Lui (Ioan 14:15) şi Îl voi urma 
cu bucurie oriunde mă va conduce ( 1 Petru 2:21). Puterea fantastică a învierii Sale (Filipeni 3:10) mă 
transformă după chipul Său (2 Corinteni 3:18). Pacea Sa minunată îmi inundă viaţa (Ioan 14:27). Cu 



Isus locuind în mine prin Duhul Său (Efeseni 3:16, 17), " Pot totul" (Filipeni 4:13) şi "nimic nu ar fi cu 
neputinţă." (Matei 17:20). 
 
Adevărata siguranţă fabuloasă faţă de siguranţa contrafăcută 

Pe măsură ce merg acolo unde mă conduce Mântuitorul, El îmi promite 
că nimeni nu mă va smulge din mâna Sa (Ioan 10:28) şi că mă 
aşteaptă cununa vieţii (Apocalipsa 2:10). Ce asigurare minunată, 
glorioasă şi adevărată le dă Isus urmaşilor Săi! Siguranţa promisă în 
oricare alte condiţii este contrafăcută. Îi va conduce pe oameni la bara 
judecăţii din ceruri, simţindu-se mântuiţi, pe când de fapt, ei sunt 
pierduţi. (Proverbele 16:25). 

16.   Care este făgăduinţa binecuvântată a lui Dumnezeu pentru 
urmaşii Săi credincioşi care L-au ăncoronat ca Domn al vieţii lor? 

 
"Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos." "Căci 
Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea." Filipeni 
1:6; 2:13.  

Answer: Lăudat să fie Dumnezeu! Celor care Îl fac pe Isus Domnul şi Stăpânul vieţilor lor le sunt 
promise minunile lui Isus care îi vor conduce în siguranţă în împărăţia Sa veşnică. Nimic nu poate fi mai 
bun! 

17.   Ce altă făgăduinţă minunată ne face Isus tuturor? 
 
"Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, 
voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine." Apocalipsa 3:20.  

Answer: Isus ne promite să intre în viaţa noastră atunci când Îi vom 
deschide uşa. Isus este cel care bate la uşa ta şi a mea prin Duhul Sfânt. 
El --Regele regilor, Mântuitorul lumii -- Îşi ia timp de la conducerea 
universului ca să vină la tine şi la mine pentru vizite regulate pline de 
dragoste şi prietenie, de călăuzire plină de grijă şi de sfătuire. Ce nebunie, 
ce calamitate de necrezut, să fim vreodată atât de ocupaţi sau atât de lipsiţi 
de interesul de a forma o prietenie caldă, de durată, plină de iubire cu Isus. 
Prietenii apropiaţi ai lui Isus nu vor fi în pericol de a fi refuzaţi în ziua judecăţii. Isus le va ura personal un 

bun-venit în împărăţia Sa. (Matei 25:34). 

18.   M-am hotărât să deschid mereu uşa atunci când 
Isus bate la inima mea şi voi fi mereu dornic să merg 
acolo unde mă conduce El. 
 
 
 
Cuvânt de rămas bun 
Acesta este ultimul Studiu Ghid din seria noastră de 27. 
Dorinţa noastră plină de dragoste este să fi fost condus în 

prezenţa lui Isus şi să fi experimentat o nouă şi fantastică relaţie cu El. Sperăm că vei merge mai 
aproape de El în fiecare zi şi că în curând te vei alătura grupului fericit care va fi luat în împărăţia Sa 
binecuvântată la venirea Sa. Dacă nu ne vom întâlni pe acest pământ, hai să ne întâlnim pe nori în acea 
mare zi. 
 
Te rugăm să ne suni sau să ne scrii dacă putem să te ajutăm cu ceva în călătoria ta către ceruri.  

Answer:  

 



Thought Questions 
1.   Biblia spune că Dumnezeu i-a împietrit inima lui Faraon (Exodul 9:12). Mi se pare incorect. Ce 
înseamnă asta? (Exodul 9:12 )  

Duhul Sfânt mijloceşte pe lângă toţi oamenii (Ioan 1:9), aşa cum soarele luminează peste toţi şi peste 
toate. Acelaşi soare care întăreşte lutul înmoaie ceara. Duhul Sfânt are un efect diferit şi asupra inimilor 
depinzând de modul în care reacţionăm la apelurile Sale. Dacă răspund, inima mea se va înmuia şi voi fi 
complet schimbat (1 Samuel 10:6). Dacă mă voi împotrivi apelurilor Duhului, inima mea se va împietri 
(Zaharia 7:12). 
 
Reacţia lui Faraon 
De fapt Faraon şi-a împietrit inima împotrivindu-se vocii Duhului Sfânt (Exodul 8:15, 32; 9:34). Dar Biblia 
ne spune şi că Dumnezeu i-a împietrit inima lui Faraon, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu n-a 
continuat să insiste la inima lui Faraon. Întrucât Faraon a continuat să se împotrivească, inima i s-a 
împietrit aşa cum soarele întăreşte lutul. Dacă Faraon ar fi ascultat, inima sa s-ar fi înmuiat aşa cum 
soarele înmoaie ceara. 
 
Iuda şi Petru 
Ucenicii lui Isus, Iuda şi Petru au demonstrat acelaşi principiu. Amândoi au păcătuit grav. Unul a trădat 
şi celălalt S-a lepădat de Isus. Ce e mai rău? Cine poate spune? Acelaşi Duh Sfânt a pledat cu căldură 
pe lângă amândoi. Iuda s-a împietrit şi inima i-a devenit ca piatra. Petru, pe de altă parte, a fost receptiv 
la Duhul Sfânt şi inima i s-a topit. S-a pocăit cu adevărat şi mai târziu a devenit unul din cei mai mari 
predicatori din biserica apostolică. Citiţi vă rog Zaharia 7:12, 13 ca să vedeţi avertismentul solemn 
privind împietrirea inimilor noastre prin neascultarea de rugăminţile Duhului Său.  

2.   Ce părere ai despre a cere "semne" de la Domnul? (Matei 12:39 )  

În Noul Testament, Isus vorbeşte hotărât împotriva acestui lucru. El spune: "Un neam viclean şi 
preacurvar cere un semn." El i-a învăţat adevărul suţinându-l cu citate din Vechiul Testament, singura 
Scriptură valabilă pe atunci. Ei au înţeles prea bine despre ce le vorbea. Au văzut şi minunile Sale, dar 
L-au respins. Mai târziu le-a spus: "Dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă 
ar învia cineva din morţi." Luca 16:31. Biblia ne spune să verificăm totul cu Scriptura. (Isaia 8:19, 20). 
Dacă ne hotărâm să facem voia lui Isus şi să mergem unde ne conduce El, El a promis că ne va ajuta 
să discernem adevărul de rătăcire (Ioan 7:17).  

3.   Este vreun timp în care rugăciunea nu ajută? (Psalmii 66:18 )  

Da. Dacă o persoană nu ascultă de Dumnezeu cu bună ştiinţă (Psalmii 66:18) şi totuşi Îî cere lui 
Dumnezeu să-l binecuvinteze (fără să aibă în plan vreo schimbare a comportării sale), rugăciunea unui 
astfel de om nu doar că nu are valoare, dar Dumnezeu spune că este o urâciune (Proverbele 28:9).  

4.   Sunt profund îngrijorat că e posibil să fi respins Duhul Sfânt şi nu pot fi iertat. Mă puteţi 
ajuta? (Ioan 16:13 )  

Nu ai respins Duhul Sfânt. Ştii sigur aceasta pentru că te simţi îngrijorat sau convins de păcat. Doar 
Duhul Sfânt aduce îngrijorare şi convingere (Ioan 16:8-13). Dacă Duhul Sfânt te-ar fi părăsit, n-ar exista 
nici îngrijorare nici convingere în inima ta. Bucură-te şi laudă-L pe Dumnezeu! Predă-ţi viaţa Lui chiar 
acum! Şi urmează-L şi ascultă-L pe Dumnezeu cu multă rugăciune în zilele pe care le mai ai. El îţi va da 
biruinţa (1 Corinteni 15:57), te va întări (Filipeni 2:13), şi te va păstra până la a doua Sa venire (Filipeni 
1:6).  

5.   În parabola semănătorului ( Luca 8:5-18), ce înseamnă sămânţa căzută lângă drum pe care au 
mâncat-o păsările? (Luca 8:5 )  

Biblia spune: "Sămînţa, este Cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiţi prin sămînţa căzută lîngă drum, sunt 
ceice aud; apoi vine diavolul şi ia Cuvîntul din inima lor, ca nu cumva să creadă, şi să fie mîntuiţi." Luca 



8:11, 12. Isus scoate în evidenţă că dacă atunci când înţelegem ce ne cere Duhul Sfânt să facem 
privitor la o nouă lumină din Scriptură, trebuie să acţionăm pe dată. Altfel, diavolul are ocazia să 
îndepărteze acel adevăr din inimile noastre.  

6.   Cum poate Domnul să le spună "Niciodată nu v-am cunoscut" oamenilor cărora li se 
adresează în Matei 7:21-23? Credeam că Dumnezeu îi cunoaşte pe toţi şi tot ce se întâmplă! 
(Matei 7:21 )  

În acete versete Dumnezeu Se referă la a cunoaşte pe cineva ca prieten personal. Ajungem să-L 
cunoaştem ca prieten, atunci când avem timpul nostru personal cu El în fiecare zi, când Îl urmăm cu 
bucurie, şi-I împărtăşim de bunăvoie bucuriile şi necazurile noastre aşa cum o facem cu un prieten de 
pe pământ. Isus spune "Voi sînteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu." Ioan 15:14. Celor 
cărora li se adresează El în Matei capitolul 7 au respins Duhul Său cel Sfânt. Ei au îmbrăţişat o teologie 
a mântuirii în păcat sau a mântuirii prin fapte-- niciuna dintre ele nu are nevoie de Isus. Ei sunt mulţumiţi 
de ei înşişi şi nu-şi iau timp să-L cunoască pe Isus. De aceea El le explică, practic nu-i cunoaşte ca pe 
prietenii Lui personali.  

7.   Puteţi să-mi explicaţi Efeseni 4:30 ? (Efeseni 4:30 )  

Acest verse spune: "Să nu întristaţi pe Duhul Sfînt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru 
ziua răscumpărării." Este clar aici că Pavel consideră Duhul Sfânt ca fiind o persoană care poate fi 
întristată. Mai important, el afirmă că Duhul Sfânt al lui Hristos poate fi alungat prin respingerea 
apelurilor Sale pline de iubire. Aşa cum poţi face pe cineva să nu-ţi mai facă curte prin refuzul repetat al 
atenţiilor sale, tot astfel relaţia noastră cu Duhul Sfânt se poate termina pentru totdeauna prin refuzul 
permanent de a răspunde apelurilor Sale iubitoare.  
 
Quiz Questions 
 
1.   Orice păcat poate deveni păcatul pe care Dumnezeu nu-l poate ierta. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
2.   Păcatul împotriva Duhului Sfânt este (1) 
___   Uciderea.  
___   Să-L blestemi pe Dumnezeu.  
___   Respingerea Duhul Sfânt.  
 
3.   Câteodată Duhul Sfânt Se retrage trist de la un păcătos pentru că (1) 
___   Duhul Sfânt are alte lucruri de făcut.  
___   Duhul Sfânt are o indignare sfântă faţă de atitudinea rea a păcătosului.  
___   Dumnezeu Îi spune să facă altceva.  
___   Păcătosul a ajuns surd la rugăminţile Sale.  
 
4.   Duhul Sfânt poate fi "adus la tăcere" continuând să păcătuim deşi ne dăm seama că e greşit. 
(1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
5.   Orice păcat sau hulă îmi va fi iertat dacă eu (1) 
___   Mă rog destul pentru asta.  
___   Îl mărturisesc lui Isus cu sinceritate.  
___   Postesc câteva zile.  
___   Dau mărturie cu credincioşie.  
 
6.   Fără Duhul Sfânt, nimeni nu va avea vreodată regret pentru păcat şi nimeni nu va fi vreodată 
convertit. (1) 
___   Adevărat.  
___   Fals.  



 
7.   Uneori asigurarea mântuirii poate fi contrafăcută. Unele persoane care sunt sigure că sunt 
mântuite sunt de fapt pierdute. (1) 
___   Da.  
___   Nu.  
 
8.   Verificaţi care din răspunsurile de mai jos sunt lucrarea Duhului Sfânt descrisă în Ioan 16:8, 
13: (2) 
___   Mă învaţă să cânt.  
___   Îmi dă darul profeţiei.  
___   Mă păstrează fericit.  
___   Mă convinge de păcat.  
___   Mă conduce în tot adevărul.  
 
9.   Atunci când Duhul Sfânt mă convinge de adevăruri noi sau îmi descoperă un păcat din viaţa 
mea, ar trebui să: (1) 
___   Întreb pe pastor despre aceasta.  
___   Să mă duc să întreb un mediu.  
___   Să cer un semn de la Dumnezeu.  
___   Să urmez conducerea Duhului fără ezitare.  
___   Să dau cu banul.  
 
10.   De ce L-a implorat David pe Dumnezeu să nu ia de la el Duhul Sfânt? (1) 
___   Pentru că Duhul Sfânt îl ajuta să cânte la harfă.  
___   Pentru că îi era frică, ca nu cumva Duhul Sfânt să îi ia viaţa.  
___   Pentru că ştia că va fi pierdut dacă Duhul pleca de la el.  
 
11.   Conform cu Matei 7:21-23, faptul că o persoană a făcut minuni, a scos demoni, a proorocit în 
numele lui Isus şi a pretins că El e Domnul său nu va fi destul în ziua judecăţii. Ce altceva a spus 
Isus că era absolut esenţial? (1) 
___   Să mărturisim mult despre El.  
___   Să ne rugăm adesea în public.  
___   Să postim des.  
___   Să mergem regulat la biserică.  
___   Să facem voia Tatălui ceresc.  
 
12.   După 2 Tesaloniceni 2:10-12, ce se întâmplă cu cei care refuză să primească adevărul? (1) 
___   Vor fi oricum mântuiţi.  
___   Dumnezeu le va cere să se mai gândească.  
___   Dumnezeu le va trimite o înşelăciune puternică şi ei vor crede că o minciună e adevărul.  
 
13.   Când Domnul va spune "niciodată nu v-am cunoscut" la judecată, ceea ce vrea să spună e: 
(1) 
___   El nu ştie cine este acea persoană.  
___   Faţa Îi e familiară, dar i-a uitat numele.  
___   Acea persoană nu şi-a luat timp niciodată să-L cunoască pe Isus ca prieten personal.  
 
14.   În Noul Testament, Isus ne-a învăţat să nu cerem semne. (1). 
___   Da.  
___   Nu.  

 

    


