
EXAMINÂNDU-ȚI 

BISERICA 

ÎN LUMINA 

SFINTEI BIBLII

“Dar de ce mă chemaţi: Doamne, 

Doamne şi nu faceţi cele ce vă spun?”

Luca 6:46

“Dar în zadar mi se închină, învăţând 

pe oameni ca doctrine poruncile oamenilor.

 Fiindcă lăsând deoparte porunca lui Dumnezeu,

 ţineţi tradiţia oamenilor, precum îmbăierea oalelor 

şi a cupelor; şi faceţi multe astfel de lucruri asemănătoare.  

Şi le-a spus: Prea bine respingeţi porunca lui Dumnezeu, 

ca să ţineţi propria voastră tradiţie.”

Marcu 7:7-9
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INTRODUCERE

Această carte are ca scop informarea oamenilor care sunt

interesați de adevărul lui Dumnezeu din Sfânta Biblie, despre modul

în care se compară religia cu ceea ce spune Biblia. Nu este nici o

predilecție anume din partea autorului împotriva vreunei biserici.

Toate religiile au rădăcinile unor convingeri nebiblice, și toți oamenii

au nevoie să compare ceea ce cred, cu cuvintele lui Dumnezeu din

Sfânta Biblie, fiindcă Biblia e singurul standard perfect al adevărului.

Biblia este în realitate Dumnezeu care vorbește adevărul Lui către

oameni. Cuvintele perfecte ale lui Dumnezeu din Biblie îi descoperă

omului ceea ce vrea Dumnezeu ca toți oamenii să creadă. Dumnezeu a

mișcat pe om, prin Duhul Sfânt, să scrie cele 66 de cărți ale Bibliei care

alcătuiesc Vechiul și Noul Testament  (II Petru 1:20-21). Aceste

cuvinte nu au greșeli. Biblia spune despre sine că fiecare cuvânt al ei

este pur (Proverbe 30:5). Același Dumnezeu care a creat universul, a

ales să îi dea omului o carte perfectă prin puterea Lui. Cuvintele

Bibliei sunt singurul lucru de care poți fi sigur în ce privește adevărul.

Nu există nici o altă cale de a cunoaște adevărul. Dacă vreo religie nu

urmează pe deplin cuvintele  din Biblie, atunci este împotriva

adevărului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să spună ceva în Biblie,

și să fie de acord cu religia, dacă acea religie spune altceva. De aceea

trebuie să-ți examinezi biserica în lumina Bibliei.  Persoanele vest-

europene, care în cea mai mare parte afirmă că aparțin bisericii

Romano-Catolice, au nevoie să își compare convingerile și biserica cu

Biblia, altfel riscă să fie în pericol față de Dumnezeu. Oamenii din

Asia, care în mare parte sunt budiști, ar trebui să se uite la religia lor în

comparație cu ce spune Biblia, dacă vor să scape de înșelătorie.

Oamenii din religia Islamică, ce sunt în mod principal din Estul

Mijlociu, trebuie doar să analizeze ce spun liderii religiei lor, în
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comparație cu Sfânta Biblie, pentru a afla adevărul. Dacă India este

țara de unde provii, atunci fără îndoială ar trebui să începi un studiu

serios al Bibliei în comparație cu ceea ce ai fost dintotdeauna învățat

în Hinduism. În mod contrar, dacă ești dintr-una din multele țări est-

europene, atunci ar trebui să examinezi religia ortodoxă  în lumina

cuvintelor lui Dumnezeu din Biblie. Dacă ești din America de Nord,

protestantismul ar trebui acceptat numai dacă este de acord cu ceea ce

spune Biblia. Vedeți, Biblia nu face diferențiere, nici nu aduce vreun

prejudiciu particular împotriva vreunei religii. Biblia și cei care cred

Biblia, condamnă TOATE religiile care nu urmează cuvintele scrise ale

lui Dumnezeu. Tu, ca cititor al acestei cărți, TREBUIE să îți examinezi

convingerile și biserica prin cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Religia

țării tale sau a părinților tăi, nu te poate asigura niciodată că tu urmezi

adevărul lui Isus Cristos. Nu contează ce te-au învățat liderii tăi

religioși sau părinții tăi, dacă aceasta nu e în concordanță cu Biblia. 

“Dumnezeu să fie adevărat şi fiecare om mincinos”

Romani 3:4

Dacă ai fi fost născut într-o altă țară, ai avea o altă religie decât ai

acum. Dar pe care ai avea-o dacă vreuna ar fi corectă? Ești tu acum

corect în convingerile tale, în denumirea pe care o ai, și în modul în

care spui că te închini lui Dumnezeu? Isus a spus că trebuie să te

închini lui Dumnezeu în duh și în adevăr. 

“Dumnezeu este un Duh şi cei ce i se închină, 

trebuie să i se închine în duh şi în adevăr..”

Ioan 4:24

Dacă modul tău de închinare sau convingerile tale nu sunt conform

adevărului Bibliei, atunci aceasta este o închinare falsă. Iuda
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Iscarioteanu a fost unul din cei doisprezece ucenici ai lui Isus, și avea

multă cunoaștere despre Isus. El era în jurul Lui tot timpul, dar Biblia

spune că el era un diavol (Ioan 6:70-71). Fariseii și scribii citeau din

aceiași Biblie ca  și Isus Cristos, dar Domnul nostru a spus că ei erau

copiii diavolului care merg în iad (Ioan 8:44, Matei 23:15). Doar

fiindcă se menționează numele lui Isus, asta nu înseamnă că religia

aceea este adevărată. Isus a spus că mulți care îl numesc Domn, nu vor

intra în cer.

“Nu oricine îmi spune: Doamne, Doamne, 

va intra în împărăţia cerului; 

ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer … 

Şi atunci le voi mărturisi: 

Niciodată nu v-am cunoscut; plecaţi de la mine, 

voi, care lucraţi nelegiuire..” 

 Matei 7:21, 23

Chiar crezi că Isus Cristos a fost sau este Ortodox sau Catolic? De ce

n-ar putea Isus să fie Protestant sau Iudeu? El nu poate fi de toate

religiile tuturor oamenilor de vreme ce ei nu sunt nici unul de acord

despre cine este El și ce a spus El. Nu știi oare că Isus trebuie să fie mai

presus și mai real decât religia oricui? Isus nu vrea ca tu să urmezi o

religie. El vrea ca tu să îl urmezi pe El. Isus nu vrea ca tu să iei de bun

cuvântul omului pentru convingerile tale sau pentru modul în care ar

trebui să te închini lui Dumnezeu. El vrea ca tu să CITEȘTI

PROPRIILE LUI CUVINTE din Sfânta Biblie pentru a ști ce să crezi și

cum să te închini. Dragul meu prieten, dacă vei îndrăzni să îți compari

religia cu Biblia, vei fi confruntat cu o decizie. S-ar putea să descoperi

că religia pe care o ai este contrară  învățăturilor Bibliei și contrară

învățăturilor Domnului Isus Cristos Însuși. Vrei adevărul de la
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Dumnezeu sau preferi o minciună a omului? Această carte îți este dată

pentru a putea cunoaște adevărul și pentru ca adevărul să te facă liber.

“Şi veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi.”  Ioan 8:32

Să nu fii șocat în timp ce citești asta. Să nu te înfurii atunci când citești

adevărul. Singurul motiv pentru care te vei înfuria pe materialul ce

urmează, este pentru că nu ești gata să recunoști că tu și biserica ta ați

putea greși. Ascultă ce spune Biblia:

“Dumnezeu să fie adevărat şi fiecare om mincinos”

Romani 3:4

Încăpățânarea ( 1 Samuel 15:3, Judecători 2:19) și un duh neînvățabil

(Ieremia 22:5, Proverbe 29:1) conduc la distrugere. Deschide-ți mintea

și inima la adevărul Bibliei. Lasă-L pe Isus Cristos să îți arate ce crezi

tu. Nu accepta ceea ce spune cineva, incluzând autorul de față, citește

ceea ce spune Dumnezeu!
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Acum vă rog să gândiți. Doar opriți-vă o clipă și lăsați la  o parte ceea

ce ați fost învățați și ceea ce ați văzut și gândit toată viața. De unde a

venit ideea de a boteza un bebeluș? Știți? Aveți vreo idee? Credeți că

este ceva ce Biblia ne spune să facem? Credeți că Isus dorește ca

bebelușii să fie botezați?

 

BOTEZUL BEBELUȘILOR, NU EXISTĂ ÎN BIBLIE

NIMENI, NICIODATĂ NU A SPUS ÎN BIBLIE, 

SĂ BOTEZI UN BEBELUȘ 

Nici un bebeluș nu a fost botezat în Vechiul Testament. Avraam,

Moise, Noe, Adam și David nu au fost botezați ca bebeluși. Nu există

nici un exemplu sau măcar vreun indiciu că vreun bebeluș a fost

botezat în Vechiul Testament. Dar în Noul Testament? Nu există nici

un exemplu în Noul Testament a vreunui bebeluș botezat. Nu se

spune nici măcar despre un bebeluș că ar fi fost botezat. Isus nu a fost

botezat ca bebeluș. El era un bărbat matur pe la 30 de ani când a fost

botezat, potrivit cu Luca 3:21-23 din Biblie. Ni se spune să urmăm

exemplul lui în 1 Petru 2:21 și 1 Ioan 2:6. De aceea, fiindcă El nu a fost

botezat ca bebeluș, nici noi nu ar trebui să fim.  Ioan Botezătorul nu a

fost botezat ca bebeluș și nici oamenii pe care i-a botezat nu erau

bebeluși. Ei erau destul de maturi pentru a păși în apă și pentru a-și

mărturisi în mod public păcatele, potrivit cu Marcu  1:5 din Biblie. 

Nici unul din cei doisprezece discipoli nu au fost botezați ca bebeluși.

Petru, Iacov și Ioan nu au fost niciodată botezați ca bebeluși. Fecioara

Maria și Iosif nu au fost botezați ca bebeluși. Despre nimeni din nici o
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biserică din Noul Testament nu se spune că au fost botezați ca

bebeluși. Pavel nu a fost botezat ca bebeluș. Dacă cineva ți-a spus că în

Biblie bebelușii au fost botezați, atunci ei ți-au spus o minciună. NU

POȚI GĂSI NICI UN BEBELUȘ ÎN TOATĂ BIBLIA DESPRE CARE

SĂ SE SPUNĂ CĂ A FOST BOTEZAT.  Nu doar că nici unul dintre

acești oameni nu a fost botezat ca bebeluș, dar nici ei înșiși nu au

botezat vreun bebeluș. Isus niciodată nu a botezat vreun bebeluș.

Petru și Pavel niciodată nu au botezat vreun bebeluș. Nici un urmaș al

lui Isus Cristos nu a botezat vreodată un bebeluș în Biblie. Nu este în

Biblie. Chiar mai mult, nu numai că acești oameni nu au fost botezați

ca bebeluși și că ei înșiși nu au botezat bebeluși, dar ei NICI NU AU

SPUS VREODATĂ ALTCUIVA SĂ BOTEZE BEBELUȘI. 

Nu este nici o poruncă sau cerință din partea lui Isus Cristos pentru a

boteza un bebeluș. Nici un apostol, discipol sau predicator din Biblie

nu a sugerat vreodată ca noi să practicăm așa ceva. ADEVĂRUL ESTE

CĂ A BOTEZA UN BEBELUȘ ESTE NE-BIBLIC. Nu este o formă de

închinare sau o parte a vreunei religii ce se găsește undeva în vreo

carte a Bibliei. Citește Biblia. Nu mă crede pe mine pe cuvânt. Citește

Biblia din scoarță-n scoarță. Vei vedea adevărul. Cineva a INVENTAT

această practică. Religia a inventat-o. Nu este ceva ce a făcut sau

recomandat Isus cuiva să facă.  Poate spui: Bine, nu este în Biblie și

Isus  nu a făcut-o, dar asta face ca lucrul acesta să fie greșit? Prima mea

replică este: Cum poți să fii sigur că este corect dacă nu există în
Biblie, care este singurul nostru ghid pentru credință și practică. 

A doua replică a mea este: Biblia dă de asemenea cerințe înainte ca

cineva să poată fi botezat, și bebelușii nu se califică. Cu alte cuvinte, nu

numai că botezul bebelușilor nu este în Biblie, dar Biblia de fapt

condamnă această practică. 

TREBUIE SĂ ALEGI SĂ CREZI ÎNAINTE SĂ FII BOTEZAT
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“ Atunci Filip şi-a deschis gura şi a început de la aceeaşi scriptură şi i-a

predicat pe Isus. Şi pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă oarecare

şi famenul a spus: Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat? Şi Filip a

spus: Dacă crezi din toată inima ta, este legiuit. Iar el a răspuns şi a

zis: Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu. Şi a poruncit să stea

carul; şi au coborât amândoi în apă, deopotrivă Filip şi famenul; 

şi l-a botezat.”                                                      Fapte 8:35-38

Observați că Filip avea să îl boteze pe acest BĂRBAT (nu bebeluș)

doar DACĂ EL CREDEA din toată inima lui. Omul acesta a trebuit să

ia o decizie să creadă mesajul salvării pe care Filip i l-a predicat despre

Isus Cristos și moartea Lui substituentă pe cruce pentru păcatele lui.

Înainte ca cineva să poată fi botezat, trebuie ca acesta să își pună

încrederea personală în Isus Cristos. Un bebeluș nu are nici o abilitate

să creadă predicarea sau adevărul salvării în privința lui Isus Cristos

(Romani 10:14,17). De aceea, oricine ar boteza un bebeluș, încalcă

cerințele Cuvântului lui Dumnezeu pentru această practică. Este

greșit. Observați mai jos, mai multe versete ce confirmă acestea:

“Dar când l-au crezut pe Filip, predicând despre lucrurile împărăţiei

lui Dumnezeu şi numele lui Isus Cristos, au fost botezaţi şi bărbaţi şi

femei.  Atunci chiar Simon însuşi a crezut; şi după ce a fost botezat ...”

Fapte 8:12,13

“mulţi dintre corinteni, auzind, au crezut şi au fost botezaţi”  

Fapte 18:8
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OAMENII DIN BIBLIE S-AU POCĂIT ÎNAINTE SĂ FIE

BOTEZAȚI

“A venit Ioan botezând în pustie şi predica botezul pocăinţei pentru

iertarea păcatelor.  Şi ieşea la el toată ţara Iudeei şi cei din Ierusalim şi

toţi au fost botezaţi  de el în râul Iordanului, mărturisindu-şi păcatele.”

           Marcu 1:4-5

  

 ”Atunci a spus mulţimilor care ieşeau să fie botezate de el: O, generație

de vipere, cine v-a avertizat să fugiţi de furia care vine? Faceţi de aceea

roade cuvenite pocăinţei ...”        Luca 3:7-8

”Iar Petru le-a spus: Pocăiţi-vă şi fiecare dintre voi să fie botezat în

numele lui Isus Cristos pentru remiterea păcatelor, şi veţi primi darul

Duhului Sfânt. ”    Fapte 2:38

Poate un bebeluș să se pocăiască?  Cu siguranță nu.  Un bebeluș nici

măcar nu realizează conceptul de păcat. Părinții nu pot să se pocăiască

sau să creadă în locul copilului fiindcă aceste lucruri sunt de natură

personală.  A crede în Isus și a te pocăi de păcate TREBUIE să fie o

alegere personală. Toate versetele biblice de mai sus arată și dovedesc

că cel ce vrea să fie botezat trebuie să creadă și să se pocăiască pentru

el însuși înainte să fie botezat. Nimeni din Biblie nu s-a pocăit nici nu

a crezut în locul altcuiva!

OAMENII AU FOST ÎNVĂȚAȚI ÎNAINTE SĂ FIE BOTEZAȚI

”De aceea duceţi-vă şi învăţaţi toate naţiunile, botezându-i în numele 

Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”   Matei 28:19

16



“Atunci cei ce au primit cu bucurie cuvântul lui au fost botezaţi”       

Fapte 2:41

OAMENII AU PRIMIT DUHUL SFÂNT ÎNAINTE 

SĂ FIE BOTEZAȚI

”Poate cineva să oprească apa, ca aceştia, care au primit Duhul Sfânt

ca şi noi, să nu fie botezaţi? Şi le-a poruncit să fie botezaţi în numele

Domnului... ”                                                             Fapte 10:47,48

Petru spune că atât el cât și alții ar fi interzis acelor oameni să fie

botezați dacă nu primiseră mai întâi Duhul Sfânt. Un bebeluș nu poate

primi Duhul Sfânt. Numai oamenii care iau o decizie individuală și

proprie pot face aceasta. Potrivit Bibliei (vezi mai jos), primești Duhul

Sfânt atunci când în mod personal te încrezi în Isus Cristos pentru

salvarea ta, după ce ai auzit evanghelia prin Cuvântul lui Dumnezeu.

”Ca să fim spre lauda gloriei Sale, noi,  care întâi ne-am încrezut în

Cristos. În care şi voi v-aţi încrezut, după ce aţi auzit cuvântul

adevărului, evanghelia salvării voastre; şi în care, după ce aţi crezut, aţi

fost sigilaţi cu acel Duh Sfânt al promisiunii”

 Efeseni 1:12,13

Așadar prietene, vezi tu, Biblia și Isus Cristos sunt împotriva botezului

bebelușilor. Așadar, cum se compară biserica ta cu Biblia? Dacă tu

crezi în botezul bebelușilor, atunci tu ai crezut o minciună. Biserica ta,

liderii religioși și părinții tăi te-au condus într-o practică care este

greșită și păgână. Isus și Biblia nu-ți spune să faci un lucru atât de

ridicol. Atunci, de ce îi urmezi orbește pe niște oameni care ei înșiși

sunt orbi spiritual?     De ce ai permite ca un bebeluș să fie botezat?

Fiindcă toți prietenii tăi o fac? Unele religii din trecut și-au aruncat în
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foc bebelușii întâi născuți, ca sacrificiu pentru zeii lor. Ți-ai fi urmat și

tu prietenii în această practică? Ai putea zice că asta e ceva diferit.

Poate că e diferit, dar e la fel de ignorant și nebiblic.

Așadar, de ce multe biserici botează bebelușii? Răspunsul este foarte

clar pentru orice persoană care gândește. Bisericile botează bebelușii

ca să se asigure că acel copil va crește în religia lor astfel ca el sau ea să

le respecte liderii, să dea bani acelei biserici, și să moară în credința

lor. Acest lucru se face pentru a-i ține legați de biserica lor, fără ca ei să

decidă acest lucru! Trebuie ca noi să ne naștem într-o religie? N-ar

trebui oare, ca fiecare persoană să aibă o decizie de luat atunci când

sunt destul de maturi pentru a gândi singuri și a examina adevărul?

Uitați-vă mai jos, ce a spus Isus:

Isus a răspuns şi i-a zis: Adevărat, adevărat îţi spun: Dacă un om nu

este născut din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu.

 Ioan 3:3

“Nu te minuna că ţi-am spus: Trebuie să fiţi născuţi din nou.”  Ioan 3:7

“Fiind născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă muritoare, ci nemuritoare,

prin cuvântul lui Dumnezeu, care trăieşte şi rămâne pentru

totdeauna.”                          I Petru 1:23

Fariseii se făleau despre nașterea lor în familii iudaice. Ei erau mândri

că Avraam era tatăl lor. Totuși, Isus i-a judecat, spunându-le că

nașterea lor nu le este de folos dacă ei nu Îl primesc în mod personal.

Pavel și-a privit nașterea ca și o balegă (Filipeni 3:4-9). Fără nașterea

din nou, care este numai prin credința în Isus Cristos, religia nașterii

tale și botezul nu îți va folosi la nimic, ci doar te vor duce în iad când

vei muri. Nașterea ta fizică nu reprezintă nimic. Nu este importantă.
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Trebuie să fii născut spiritual, și botezul în apă nu va face asta pentru

tine, fie că ești bebeluș sau adult. Primirea Cuvântului lui Dumnezeu

te va conduce la nașterea ta din nou. Poate că ai fost născut Ortodox,

Catolic, Protestant, sau Musulman, dar Isus a spus că TREBUIE să fii

născut din nou!

Aceasta este cauza marii înșelătorii a lui Satan pentru tine, care crezi

în botezul bebelușilor. Tu crezi că botezul tău ca bebeluș,  te face

cumva să fii creștin. Nu este adevărat! Isus a spus: “Trebuie să fiți

născuți din nou”. Tu crezi că botezul tău ca bebeluș Îl impresionează

pe Dumnezeu. Este o minciună! Trebuie să fii născut din nou! Botezul

tău ca bebeluș nu numai că este nescriptural, dar te și face să crezi că

într-o zi vei fi acceptat de Dumnezeu în cer. Nu este așa! Oamenii au

încercat să te facă un urmaș al unei religii false prin a te boteza ca

bebeluș, atunci când erai incapabil să optezi. Acești oameni, în

încercarea de a te face parte a religiei lor, NU te-au făcut creștin, NU

te-au pus pe calea salvării, NU te-au ajutat să ajungi în ceruri, și NU

te-au făcut nicicum, acceptat înaintea Dumnezeu. Ei s-au ajutat numai

pe ei înșiși și religia lor falsă, câștigând încă un copil pe care să îl

înșele. Ei nu te-au ajutat. Ei te-au pus în robia bisericii lor și pe calea

unei convingeri nebiblice, satanice. Renunță la aceasta! Proclam-o a fi

minciuna ce este în realitate. Stai de partea lui Isus și a Bibliei și nu de

partea falsei religii. Nu contează dacă este biserica catolică, biserica

anglicană, biserica luterană, biserica episcopală, biserica presbiteriană,

biserica penticostală sau biserica baptistă. Dacă oricare din aceste

biserici botează bebeluși, atunci aceștia greșesc potrivit Bibliei. Greșesc

foarte mult! 

În final, cu privire la această chestiune, voi examina singura explicație

pe care un lider sau membru religios o poate aduce din Biblie, nu din

tradiție (vezi capitolul 3), ca motiv pentru care ei cred acest lucru.
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Câțiva oameni religioși care chiar citesc Biblia, deși aceștia sunt puțini

la număr, au prezentat următorul argument cu privire la botezul

bebelușilor:

Nu a botezat Pavel familii întregi? El a botezat-o pe Lidia și toată casa

ei și pe temnicerul filipean și toată casa lui în Fapte 16. El de asemenea

a botezat toată casa lui Stefana în 1 Corinteni 1:16.  Nu dovedește

aceasta botezul bebelușilor?

Răspunsul la argumentele de mai sus este simplu. Mai întâi, despre

NICI UNA dintre aceste case nu se spune că ar fi avut BEBELUȘI în

ele. Ar fi putut aceste familii să fie formate doar din soț și soție? Da. Ar

fi putut aceste familii să aibă copii care erau destul de maturi încât să

Îl aleagă pe Cristos și care să creadă pentru ei înșiși?Absolut! Ar fi

putut vreuna din aceste case să aibă bebeluși pe care Pavel să îi fi

botezat? Bineînțeles că nu. Dacă ar fi făcut asta, atunci el ar fi încălcat

fiecare din versetele biblice prezentate mai sus și exemplul Domnului

Isus Însuși. Nu se poate dovedi că au fost copii în niciuna din aceste

case. Botezătorul de bebeluși PRESUPUNE că aceștia ar fi fost

prezenți, pentru a-și promova convingerea lui care de fapt nu are nici

o bază în vreo poruncă biblică. Un pasaj din Scriptură nu poate

încălca un alt pasaj din Scriptură. Nu se poate să fi fost botezat vreun

bebeluș acolo. În al doilea rând, haideți să ne uităm în Fapte 16 și să

vedem ceva important.  

     ” Şi i-a dus afară şi a spus: Domnilor, ce trebuie să fac pentru a fi

salvat? Iar ei au spus: Crede pe Domnul Isus Cristos şi vei fi salvat tu şi

casa ta. Şi i-au vorbit cuvântul Domnului, lui şi tuturor care erau în

casa lui. Şi el i-a luat în aceeaşi oră a nopţii şi le-a spălat rănile; şi

îndată a fost botezat, el şi toţi ai lui. Şi după ce i-a dus în casa lui, le-a
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pus mâncare înainte şi s-a bucurat, crezând în Dumnezeu cu toată

casa lui.”                                                                       Fapte 16:30-34

Observați aici că familia temnicerului filipean a auzit cuvântul

Domnului și a crezut în Domnul (ceva imposibil pentru un bebeluș) și

au fost salvați (ceva imposibil pentru un bebeluș). Chiar acest text,

dacă este citit în întregime, dovedește că cei din familie erau la vârsta

la care puteau auzi și crede. Același lucru ar fi valabil și pentru familia

Lidiei din același capitol, și pentru familia lui Stefana din 1 Corinteni

1. Uitați-vă mai jos la încă un verset despre asta:

  

Şi a plecat de acolo şi a intrat în casa unuia numit Iustus, care se

închina lui Dumnezeu, a cărui casă era lipită de sinagogă. Şi Crisp, mai

marele sinagogii, a crezut pe Domnul cu toată casa lui; şi mulţi dintre

corinteni, auzind, au crezut şi au fost botezaţi.

Fapte 18:7,8

Nu poți oare să vezi modelul? Familiile, toate cele implicate aici, erau

destul de mature să audă, să creadă, și să ia o decizie pentru Cristos.

Aceste foarte puține versete nu ajută cu nimic pentru a dovedi

doctrina falsă a botezului bebelușilor care este practicată de religiile

false.  

Așadar, pe cine vei crede? Biblia sau religia ta? Vei fi tu un urmaș al lui

Isus Cristos sau un urmaș al unei religii false? Te rog să continui să

citești restul cărții, fiindcă acesta este numai unul din multele puncte

care dovedesc faptul că Isus Cristos și Biblia vorbesc contrar celor

spuse, crezute și practicate de către cele mai multe dintre religii.
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 Care este cea mai mare poruncă din Biblie? Știi? Isus ne-a dat

răspunsul clar. Care este prima poruncă pe care Dumnezeu i-a dat-o

lui Moise să o scrie atunci când au fost cele zece porunci scrise în

piatră? Îmi poți spune? Ce poruncă i-a citat Isus lui Satan pentru a

respinge ispita lui rea? Răspunsul la toate acestea este unul și același.

Te rog să îl citești mai jos:

” Şi Dumnezeu a vorbit toate aceste cuvinte, spunând: Eu sunt

DOMNUL Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, afară din

casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei în afară de mine. Să nu îţi faci nici

un chip cioplit, sau vreo asemănare a oricărui lucru care este în cer

deasupra, sau care este în pământ dedesubt, sau care este în apa de sub

pământ; Să nu te prosterni lor, nici să nu le serveşti, fiindcă eu,

DOMNUL Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, pedepsind

nelegiuirea taţilor peste copii până la a treia şi a patra generaţie a celor

ce mă urăsc; ”                                  Exodul 20:1-5

” Atunci Isus i-a spus: Pleacă de aici Satan, fiindcă este scris: Să te

închini Domnului Dumnezeului tău şi numai lui să îi serveşti. ”

Matei 4:10

Cum se compară învățătura și practica bisericii tale referitor la cea mai

mare și prima poruncă din Biblie? A căzut ea în ispita satanică de a

venera, a se ruga sau închina la o altă persoană decât lui Dumnezeu

Însuși? A făcut biserica ta un mic dumnezeu din fecioara Maria? Se

roagă la ea? Îngenunchează în fața ei? Acestea sunt acte de venerare.

Acesta este cel mai anti-Biblic lucru pe care vreo religie îl poate face.

Numai în fața lui Isus trebuie să te închini! Nici măcar îngerii nu ar

trebui să aibă acest privilegiu. Citește tu însuți:
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” Fiindcă este scris: Aşa cum eu trăiesc, spune Domnul, mie mi se va

pleca fiecare genunchi şi fiecare limbă va mărturisi lui Dumnezeu. 

Romani 14:11 (NU MARIEI!)

”Pentru ca, la numele lui Isus, fiecare genunchi să se plece ...” 

Filipeni 2:10 (Nu la numele Mariei!)

” Şi am căzut la picioarele lui pentru a mă închina lui. Iar el mi-a spus:

Vezi, nu face aceasta; eu sunt împreună-rob cu tine şi cu fraţii tăi care

au mărturia lui Isus; închină-te lui Dumnezeu ... ” 

Revelația 19:10 (Îngerul nu voia să permită asta!)

” Şi eu, Ioan, am văzut acestea şi le-am auzit. Şi când am auzit şi am

văzut, am căzut jos să mă închin înaintea picioarelor îngerului care

mi-a arătat acestea. Atunci mi-a spus: Vezi, nu face aceasta, fiindcă eu

sunt împreună-rob cu tine şi cu fraţii tăi, profeţii, şi cu cei ce ţin strâns

cuvintele acestei cărţi; închină-te lui Dumnezeu. ”  Revelația 22:8-9

” Şi pe când intra Petru, Corneliu, întâmpinându-l, a căzut la

picioarele lui şi i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat, spunând: Scoală-te;

eu însumi tot om sunt.” Fapte 10:25-26

Îngerul nu l-a lăsat pe Ioan să i se închine! Petru nu a lăsat nici un om

să i se închine! De ce? NUMAI înaintea lui Dumnezeu se

îngenunchează! Trebuie să îngenunchezi numai înaintea lui Isus

Cristos! Aceasta spune cuvântul Domnului. Isus Cristos a permis

oamenilor să îngenuncheze în fața Lui fiindcă El era Dumnezeu în

carne (1 Timotei 3:16). Isus Cristos, ca Dumnezeu poate accepta

închinarea. Maria NU este Dumnezeu. Îngerii NU sunt Dumnezeu.

Petru NU este Dumnezeu. Nici un alt om din Biblie nu a permis o

asemenea închinare. Este greșit! Când te închini la o imagine, statuie,
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sau poză a Mariei, tu păcătuiești împotriva Dumnezeului

Atotputernic. Încalci prima și cea mai mare poruncă atunci când te

închini la imaginea ei! Dumnezeu este împotriva acestei practici

stricate. Întoarce-te de la această ispită Satanică! Isus niciodată nu i s-a

închinat Mariei. Ucenicii niciodată nu i s-au închinat Mariei. Nu poți

găsi nici măcar o persoană în toată Biblia care să se fi închinat sau să

se fi rugat vreodată Mariei. De ce? Fiindcă este păcat. Dacă aș fi în

locul tău, eu aș părăsi o religie care îți spune să te închini sau să te rogi

oricui altcuiva decât lui Isus Cristos. Vei spune: “Dar Maria a fost

mama lui Isus, ea a fost Fecioara, și ar trebui să i se arate reverență”.

Unde ai citit în Biblie că trebuie să i se arate reverență sau să i se

roage? Dă-mi un verset unde Isus le-a spus celor ce-L urmau să aibă

reverență sau să se roage mamei Lui. Nu poți să faci asta, fiindcă nu

este în Biblie, ci numai în imaginația religiei false. Maria a fost o

femeie bună, evlavioasă și pură, dar ea a fost doar o femeie. Când

citești ÎN BIBLIE despre Maria,  o găsești după învierea și înălțarea lui

Isus Cristos, întâlnindu-se cu biserica FĂRĂ a i se acordaVREO

ATENȚIE SPECIALĂ din partea vreunui alt bărbat sau femeie din

adunare (Fapte 2:13-14). Citește Biblia!

Chiar mai mult, Maria a fost o păcătoasă la fel ca noi. Ea știa că
răscumpărarea ei  se găsește numai în sacrificiul fiului ei Isus, pe

cruce, pentru păcatele ei și pentru păcatele întregii lumi. Citește mai

jos despre toate aceste adevăruri. 

” Şi când s-a terminat vinul, mama lui Isus i-a zis: Nu au vin. Isus i-a

spus: Femeie, ce am a face cu tine? Nu mi-a sosit încă ceasul.” 

Ioan 2:3-4 (Nu i s-a acordat reverență specială aici, nu-i așa?)

”Atunci cineva i-a spus: Iată, mama ta şi fraţii tăi stau afară în

picioare, dorind să vorbească cu tine.Dar el a răspuns şi a zis celui care
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i-a vorbit: Cine este mama mea? Şi cine sunt fraţii mei? Şi şi-a întins

mâna spre discipolii săi şi a spus: Iată, mama mea şi fraţii mei! Fiindcă

oricine va face voia Tatălui meu care este în cer, acesta este fratele meu

şi soră şi mamă.” Matei 12:47-50

( Ea nu avea o poziție specială  înaintea Domnului aici, nu-i așa?)

” Dar Maria păstra toate aceste lucruri şi cugeta în inima ei... Şi după

ce s-au împlinit zilele purificării ei, conform legii lui Moise, l-au adus

la Ierusalim, ca să îl înfăţişeze Domnului ... Şi să ofere un sacrificiu

conform cu ce este spus în legea Domnului: O pereche de turturele sau

doi pui de porumbel. ” Luca 2:19, 22, 24

” Vorbeşte copiilor lui Israel, zicând: Dacă o femeie rămâne însărcinată

şi naşte un copil de parte bărbătească, să fie necurată … Şi dacă nu

este în stare să aducă un miel, atunci să aducă două turturele, sau doi

porumbei tineri; unul pentru ofranda arsă şi celălalt ca ofrandă pentru

păcat; şi preotul să facă ispăşire pentru ea, iar ea să fie curată.” 

Leviticul 12:2,8

” Şi Maria a spus: Sufletul meu preamăreşte pe Domnul, Şi duhul meu

s-a bucurat în Dumnezeu, Salvatorul meu … Pentru că în cetatea lui

David vi s-a născut astăzi un Salvator, care este Cristos Domnul ”  

Luca 1:46-47 și Luca 2:11

Maria nu a fost născută fără păcat. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu,

orice persoană care a fost vreodată născută, a fost născută păcătoasă,

cu excepția Fiului lui Dumnezeu, Domnul Isus Cristos (Romani 3:10,

23; Romani 5:12; Eclesiastul 7:20). Dacă Maria ar fi fost fără păcat, ea

ar fi putut să moară pentru păcatele lumii, și atunci nașterea și

sacrificiul lui Isus nu ar mai fi fost necesare. Dacă ea era fără păcat,

atunci ea ar fi putut fi Salvatoarea. Dar ea nu era fără păcat! Ea avea
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nevoie de un Salvator la fel ca mine și ca tine. Atunci, de ce te-ai ruga

ei în locul lui Isus Cristos? Nimeni din întreaga Biblie nu s-a rugat

vreodată Mariei. Nimeni nu se poate ruga lui Dumnezeu prin Maria.

Aceste lucruri sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu. 

” Fiindcă este un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor între

Dumnezeu şi oameni, omul Cristos Isus ”  1 Timotei 2:5

Trebuie să citești versetul de mai sus de vreo cinci ori pentru a te

asigura că îl pricepi. Singurul mod prin care cineva se poate ruga lui

Dumnezeu este numai prin Isus Cristos și nu prin Maria, Petru, Ioan

sau oricare sfânt mort! Dacă tu crezi că te poți ruga la sau prin oricine

altcineva decât Isus, tu ai crezut o minciună. Tu ai fost învățat lucruri

contrare Sfântului cuvânt al lui Dumnezeu. În scrierile unei biserici

găsim o afirmație pe care multe biserici o acceptă chiar dacă este

contrară versetelor Biblice de mai sus. 

Ceea ce urmează este un citat eretic, anti-Biblic al unui preot:

“Noi îi avem pe Sfinți ca intermediarii noștrii înaintea Domnului.”

Mai jos voi reproduce o rugăciune recitată în divina liturgie a unei

biserici de stat Est Europeană, care încalcă prima poruncă, neagă

autoritatea Bibliei, și promovează Mari-latria (venerarea Mariei ca și

Dumnezeu).

“Către cea mai sfântă Mamă a lui Dumnezeu, O prea-sfântă Doamnă,

Mamă a lui Dumnezeu, lumina sufletului meu întunecat, speranța și

protecția mea, refugiul, consolarea și bucuria mea, îți dau ție

mulțumiri că Tu m-ai făcut pe mine, cel nevrednic, vrednic ...

Luminează ochii spirituali ai inimii mele, tu cea care ai purtat
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adevărata Lumină ... dă-mi viață mie, care sunt mort în păcat ... ai milă

de mine ... și dă-mi lacrimi ale pocăinței și ale mărturisirii pentru a te

lăuda și glorifica pe tine toate zilele vieții mele. Fiindcă tu ești

binecuvântată și glorificată înaintea îngerilor. Amin.”

Oricine a citit vreodată Biblia, ar ști imediat că rugăciunea de mai sus

este BLASFEMIE împotriva lui Dumnezeu. Maria NU este Mama lui

Dumnezeu. Ea a fost mama bărbatului Isus Cristos. Natura umană a

lui Isus a fost născută de Maria, și nu natura Lui divină. Fiul lui

Dumnezeu a fost Divin înainte ca Maria sau Adam să fie pe lume. Nu

ea L-a născut pe Dumnezeu! Să o numești mama lui Dumnezeu,

înseamnă să o faci preeminentă față de Dumnezeu. Asta o face pe ea să

fie originea lui Dumnezeu. Ea devine divinitate. Aceasta este

blasfemiator! În al doilea rând, rugăciunea de mai sus spune că Maria

dă lumină, protecție, bucurie, că îl face pe individ să fie vrednic, și că

asigură pocăință celui care se roagă. Aceasta e o minciună totală!

Acestea sunt lucruri despre care Biblia spune că numai Dumnezeu

poate să le facă pentru păcătos. Această biserică o pune pe Maria în

locul lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt.

Ei fac din ea Dumnezeu Mama. Ei distrug adevărul biblic al Trinității

și fac din el un Patrulater. Stricăciune! În cel de al treilea rând,

rugăciunea de mai sus îi dă mulțumiri, laudă, și glorie Mariei. Aceasta,

din nou este blasfemie. Creștinul îi dă mulțumiri, laudă și glorie

NUMAI LUI DUMNEZEU. Citește versetele biblice de mai jos. 

” Ascultaţi aceasta, casă a lui Iacob, care sunteţi numiţi după numele

lui Israel şi aţi ieşit din apele lui Iuda, care juraţi pe numele

DOMNULUI şi faceţi menţiune despre Dumnezeul lui Israel, dar nu în

adevăr, nici în dreptate. De dragul meu, chiar de dragul meu, o voi

face, căci cum să fie numele meu întinat? Şi nu voi da gloria mea

altuia.” Isaia 48:1,11
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” … orice faceți, faceți pentru gloria lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 10:31

” Acum Dumnezeului şi Tatălui nostru fie gloria pentru totdeauna şi

întotdeauna! Amin.”  Filipeni 4:20

” Iar Împăratului etern, nemuritor, invizibil, singurul Dumnezeu

înţelept, a lui fie onoarea şi gloria pentru totdeauna şi întotdeauna.

Amin. ”  1 Timotei 1:17

” Spunând: Amin. Binecuvântarea şi gloria şi înţelepciunea şi

mulţumirea şi onoarea şi puterea şi tăria fie a Dumnezeului nostru,

pentru totdeauna şi întotdeauna. Amin.”  Revelația 7:12

” Şi după aceste lucruri, am auzit o voce puternică, a unei mulţimi

mari de oameni în cer, spunând: Aleluia! Salvarea şi gloria şi onoarea

şi puterea fie ale Domnului Dumnezeului nostru;” Revelația 19:1

Isus Cristos și Biblia sunt împotriva oricărei biserici sau religii care

promovează închinarea, rugăciunea și glorificarea Mariei. Este doar

un Dumnezeu iar numele Lui nu este Maria.

” Bine, Învăţătorule, ai spus adevărul; pentru că este un singur

Dumnezeu şi nu este altul decât el ”  Marcu 12:32

Dacă vrei să fii un urmaș al lui Isus Cristos și a Bibliei, atunci ai nevoie

să îți dai seama că a urma o religie care se roagă la Maria sau care o

venerează pe aceasta, te aduce pe o cale contrară Bibliei și cuvintelor

lui Isus. Prietene, ești pus în fața unei decizii. Cât despre mine și casa

mea, noi vom alege să Îl servim, venerăm și să ne rugăm Domnului

Dumnezeului Bibliei și NU MARIEI.
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De ce religiile Catolică, Episcopală, Ortodoxă, Hindusă și Budistă, au

preoți?

Oare a cerut Isus acest lucru de la biserica lui Creștină? Spune oare

Biblia că bisericile ar trebui să aibă preoți? Te-ai gândit măcar

vreodată la aceste întrebări?

În Vechiul Testament, Dumnezeu a poruncit sistemul preoțesc pentru

națiunea Israel. Preoții erau parte a religiei Iudaice și erau slujitori

pentru iudei. Sunteți voi sau biserica voastră iudei? Când Dumnezeu a

ales să fie un NOU Testament în care El va trata cu lumea prin biserică

și NU prin Iudaism, El a terminat-o cu sistemul preoțesc cât și cu

sacrificarea  animalelor de către preoți. Cititorule, nu știai acest lucru?

Sistemul religios al preoției este împotriva învățăturilor lui Isus

Cristos pentru biserica Lui și este împotriva cuvintelor Sfintei Biblii. A

fost oare Petru vreodată numit preot în Biblie? NU. A fost oare Pavel

vreodată numit preot în Biblie? NU. A fost oare Ioan vreodată numit

preot în Biblie? NU. A fost oare vreun urmaș anume sau discipol al lui

Isus Cristos numit preot în Biblie? NU. A fost vreo biserică din Noul

Testament care să fi spus despre vreun preot ce slujea acolo? NU.

Isus și-a numit urmașii, discipoli (ucenici). Oamenii bisericii Lui au

fost numiți Creștini. Liderii bisericii Lui au fost numiți apostoli,

pastori, bătrâni sau episcopi, dar NICIODATĂ preoți. Isus nu ar

permite preoți în biserica Lui. Biblia interzice autoritatea preoțească în

biserică. Dacă ți-ai citit Biblia, ai cunoaște această informație. Dar

preotul nu vrea să îți citești Biblia, nu-i așa? Preotul nu te încurajează

să îți citești Biblia, nu-i așa?De ce oare? Fiindcă el și-ar pierde slujba

când toți oamenii bisericii ar înțelege că nu ar trebui să existe preoți în

biserică.
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Preoții au fost cei ce L-au ucis pe Isus! Preoții sunt cei ce au fost

împotriva cuvintelor lui Isus! Preoții au fost cei ce i-au urât pe urmașii

lui Isus. Preoții au fost cei ce s-au luptat împotriva celor ce predicau

cuvintele Bibliei. Preoții sunt împotriva Bibliei, și Biblia este împotriva

lor.

” Şi preoţii de seamă şi bătrânii şi tot consiliul căutau mărturie falsă

împotriva lui Isus, ca să îl ucidă ” Matei 26:59

” Şi cum preoţii de seamă şi conducătorii noştri l-au dat să fie

condamnat la moarte şi l-au crucificat. ” Luca 24:20

” Dar preoţii de seamă s-au sfătuit să îl ucidă şi pe Lazăr, Pentru că din

cauza lui, mulţi dintre iudei plecau şi îl credeau pe Isus.”  Ioan 12:10,11

” Aşa că preoţii de seamă şi ofiţerii,când l-au văzut, au strigat,

spunând: Crucifică-l! Crucifică-l! Pilat le-a spus: Luaţi-l voi şi

crucificaţi-l, fiindcă eu nu găsesc nici o vină în el. ”         Ioan 19:6

” De atunci a început Isus să arate discipolilor săi, că el trebuie să

meargă la Ierusalim şi să sufere multe lucruri din partea bătrânilor şi a

marilor preoţi ...”        Matei 16:21

Este oare de mirare că Isus Cristos ne-a avertizat cu privire la acest

sistem nebiblic al preoților care umblă în robe lungi?

” Păziţi-vă de scribii care doresc să se plimbe în robe lungi şi iubesc

saluturile în pieţe şi scaunele de frunte în sinagogi şi locurile de onoare

la mese; Care devorează casele văduvelor şi de ochii lumii fac rugăciuni

lungi; aceştia vor primi mai mare damnare.” Luca 20:46-47
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Este oare o surpriză pentru cititor că Domnul Isus Cristos ne-a

poruncit să stăm departe de acești preoți care caută să li se spună

”părinte”?

” Şi nu numiţi pe nimeni tatăl vostru, pe pământ; fiindcă unul singur

este Tatăl vostru, care este în cer.”       Matei 23:9

Sunt sigur că dacă ai un preot, niciodată nu ți-a vorbit despre versetele

de mai sus, nu-i așa? Mă întreb de ce oare?

De ce doresc religiile să aibă un sistem preoțesc? Fiindcă ei caută să

aibă o autoritate asupra vieții tale, PE LÂNGĂ SAU ÎN LOCUL Bibliei

și a lui Isus Cristos Însuși. Știi tu cine este ADEVĂRATUL preot? Te

voi implora să faci ceva important aici. Aș vrea ca să îți iei timp să

CITEȘTI versetele de mai jos, din Biblia Sfântă a lui Dumnezeu, și să

vezi tu însuți că Isus Cristos este PREOTUL și că nu ai nevoie și nici

nu ar trebui să îți dorești vreun altul!

” Pentru aceasta, fraţi sfinţi, părtaşi ai chemării cereşti, luaţi aminte la

Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, Cristos Isus ”  

Evrei 3:1

” Unde înainte-mergătorul a intrat pentru noi, adică Isus, făcut mare

preot pentru totdeauna...”  Evrei 6:20

” Având de aceea, fraţilor, cutezanţă pentru a intra în locul preasfânt

prin sângele lui Isus, pe o cale nouă şi vie, pe care el a sfinţit-o pentru

noi, prin perdea, care altfel spus este carnea lui, Şi având un mare preot

peste casa lui Dumnezeu, Să ne apropiem cu o inimă adevărată, în

deplină asigurare a credinţei...”  Evrei 10:19-20

37



” Cu atât mai mult Isus s-a făcut garantul unui testament mai bun. Şi

ei, într-adevăr, au devenit preoţi mulţi, pentru că nu le era permis să

continue din cauza morţii. Dar acesta, fiindcă rămâne pentru

totdeauna, are o preoţie neschimbătoare.De aceea şi este în stare să îi

salveze până la capăt pe cei ce vin la Dumnezeu prin el, văzând că el

trăieşte întotdeauna pentru a mijloci pentru ei. Fiindcă un astfel de

mare preot ne era cuvenit nouă, care este sfânt, lipsit de răutate,

neîntinat, separat de păcătoşi şi făcut mai înalt decât cerurile; Care nu

are nevoie zilnic, ca acei înalţi preoţi, să ofere sacrificii, întâi pentru

propriile sale păcate şi apoi pentru ale poporului, fiindcă a făcut

aceasta o singură dată, când s-a oferit pe el însuşi.Fiindcă legea face

înalţi preoţi pe oameni, care au slăbiciuni, dar cuvântul jurământului,

care a fost după lege, face pe Fiul, care este sfinţit pentru totdeauna.

Iar suma celor despre care am vorbit este că: Avem un astfel de mare

preot, care s-a aşezat la dreapta tronului Maiestăţii în ceruri; ”

Evrei 7:22-8:1

” Văzând atunci că avem un mare preot însemnat, care a trecut în

ceruri, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să ţinem strâns mărturisirea

noastră. Fiindcă nu avem un mare preot care nu poate să simtă

compasiune pentru neputinţele noastre, ci în toate a fost ispitit

asemenea nouă, totuşi fără păcat. Să ne apropiem aşadar în mod

cutezător de tronul harului, ca să obţinem milă şi să găsim har pentru

a ajuta în timp de nevoie.”  Evrei 4:14-16

Potrivit versetelor de mai sus, Isus Cristos este singurul preot de care

ai nevoie și singurul preot pe care îl ai ce poate să te aducă înaintea lui

Dumnezeu Tatăl pentru iertare și acceptare. Numai prin PREOTUL

ISUS CRISTOS poți să găești calea spre Dumnezeu. Toți ceilalți

numiți pământește preoții ai religiilor, oferă o cale falsă spre
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Dumnezeu, și neagă faptul că omul are nevoie numai de Isus ca preot.

Nu-ți irosi timpul mergând la un om pământesc și păcătos. Mergi la

Isus Cristos prin rugăciune personală și credință în inima ta. Asta e tot

ceea ce orice om are nevoie.

Mai departe, dacă cititorul dorește să urmeze Biblia și cuvintele lui

Isus Cristos, atunci ar trebui înțeles faptul că ORICE PERSOANĂ

SALVATĂ este numit preot spiritual și are drepturile perfecte de a se

apropia de Dumnezeu fără ajutorul vreunui om. Toți creștinii

adevărați sau credincioșii în Cristos sunt preoți spirituali înaintea lui

Dumnezeu. Citește mai jos:

” Şi voi, ca pietre vii, sunteţi zidiţi o casă spirituală, o preoţie sfântă

pentru a oferi sacrificii spirituale, acceptabile lui Dumnezeu, prin Isus

Cristos ... Dar voi sunteţi generaţie aleasă, preoţie împărătească,

naţiune sfântă, popor special, ca să arătaţi laudele celui ce v-a chemat

din întuneric în lumina lui minunată; Voi, care odinioară nu eraţi

popor, dar sunteţi acum poporul lui Dumnezeu, care nu aţi obţinut

milă, dar acum aţi obţinut milă.” 1 Petru 2:5,9,10

” Şi de la Isus Cristos, martorul credincios şi întâiul născut dintre morţi

şi prinţul împăraţilor pământului. A lui, care ne-a iubit şi ne-a spălat

de păcatele noastre în propriul lui sânge, Şi ne-a făcut împăraţi şi preoţi

pentru Dumnezeu şi Tatăl său, a lui fie gloria şi domnia pentru

totdeauna şi întotdeauna. Amin.”    Revelația 1:5-6

” Şi cântau o cântare nouă, spunând: Tu eşti demn să iei cartea şi să

deschizi sigiliile acesteia; pentru că ai fost înjunghiat şi ne-ai

răscumpărat lui Dumnezeu prin sângele tău, din fiecare rasă şi limbă şi

popor şi naţiune; Şi ne-ai făcut Dumnezeului nostru, împăraţi şi preoţi;

şi vom domni pe pământ.”  Revelația 5:9-10
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Chiar ai nevoie de un om ca preot? NU. Vrea Isus Cristos să ai un

preot religios în viața ta? NU. Dacă biserica ta are preoți, este Biblia de

acord cu biserica ta? Absolut NU. Isus Cristos și Biblia sunt împotriva

acestei poziții religioase. 

Dar să mergem mai adânc. Îi pasă cu adevărat preotului din religia ta,

de sufletul tău? Te învață el cuvintele Bibliei? Vine el doar la

înmormântare? Îți ia el banii și spune că sunt pentru Dumnezeu?

Trăiește el o viață sfântă și pură, sau bea, curvește și minte la fel ca

restul oamenilor din oraș sau sat? Chiar crezi că el poate veni înaintea

lui Dumnezeu în locul tău când nici măcar pentru el însuși nu poate

veni înaintea lui Dumnezeu?  Crezi că îți poate lua el păcatul și te

poate face acceptat înaintea lui Dumnezeu când el nici măcar nu poate

obține victoria asupra păcatului din viața lui și nu îl găsește pe

Dumnezeu a fi real în propria-i inimă? Cum poate avea el răspunsurile

pentru viața ta când el nu e sigur de răspunsurile pentru propria lui

viață?

Dragă prietene, tu nu ai nevoie de un preot religios, și ți se poruncește

de către Dumnezeu să nu ai unul ca acesta.

Vrei adevărul lui Dumnezeu din Biblie sau vrei o religie falsă???
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Am ajuns acum la cel de-al patrulea capitol al comparației noastre

între biserica ta și Isus Cristos și Biblia. La acest punct și pentru acest

capitol vom începe cu CE SPUNE DUMNEZEU despre tradiție.

Tradiția este cea care leagă multe religii împreună. Tradiția este

ghidul, regula, și legea pentru bisericile false. Dacă tradiția ar fi fost

luată de la cele mai multe biserici, atunci ar mai rămâne foarte puțin

din religia lor. 

” Iar el a răspuns şi le-a zis: De ce şi voi încălcaţi porunca lui

Dumnezeu datorită tradiţiei voastre? ”  Matei 15:3

A ține tradiția religioasă este, potrivit lui Isus Cristos, un păcat

împotriva poruncilor lui Dumnezeu. 

” Fiindcă lăsând deoparte porunca lui Dumnezeu, ţineţi tradiţia

oamenilor,precum îmbăierea oalelor şi a cupelor; şi faceţi multe astfel

de lucruri asemănătoare. Şi le-a spus: Prea bine respingeţi porunca lui

Dumnezeu, ca să ţineţi propria voastră tradiţie.”  Marcu 7:8-9

Isus e Cel ce spune aceasta. L-ai auzit? Accepți cuvintele Lui? El arată

că oamenii religioși își doresc mai degrabă tradițiile lor decât cuvântul

lui Dumnezeu. Cei mai mulți oameni mai degrabă ar ține tradițiile

bisericii lor decât să citească și să asculte de Biblie. A ține tradiția este

mai important și mai cunoscut oamenilor decât a ține cuvintele Sfintei

Scripturi. Mulți chiar cred că tradițiile lor se regăsesc în Biblie când de

fapt NU este așa. 

” Făcând fără efect cuvântul lui Dumnezeu prin tradiţia voastră, pe

care aţi dat-o; şi faceţi multe astfel de lucruri asemănătoare. Şi după ce

a chemat pe toţi oamenii, le-a spus: Daţi-mi fiecare ascultare şi

înţelegeţi;”   Marcu 7:13-14
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Nimic nu va opri cuvântul lui Dumnezeu în viețile oamenilor ca și

ținerea tradiției. Nimic nu va opri o națiune din a învăța adevărul lui

Dumnezeu ca și dragostea pentru tradiție. ISUS CRISTOS A SPUS

ACEST LUCRU! De fapt Isus a spus TOATE versetele de mai sus.

Dacă iubești tradiția, nu poți iubi Biblia. E foarte simplu. Tradiția este

împotriva Bibiliei și Biblia este împotriva tradiției. Tradiția împiedică

puterea Bibliei pentru a-ți schimba viața. Ești de acord cu Isus? Cât de

des a fost oare un predicator trimis de Dumnezeu la un popor,

națiune, familie sau persoană individuală doar pentru a fi respins

fiindcă acesta nu era de acord cu ținerea tradițiilor religiei? De ce

trebuie să îți trăiești viața după poruncile oamenilor și ale bisericilor

sponsorizate de guvern? De ce ai face ceea ce îți spune să faci un preot

sau un prieten, în loc să faci ceea ce îți spune Dumnezeu să faci?

” Păziţi-vă ca nu cumva cineva să vă ia ca pradă prin filozofie şi

înşelătorie deşartă, conform tradiţiei oamenilor, conform principiilor

elementare ale lumii şi nu conform lui Cristos”  Coloseni 2:8

Biblia spune că dacă vei ține tradițiile sau religia, aceasta te va jefui și

te va opri din a-L urma pe Isus Cristos.

OBSERVAȚI URMĂTOARELE CÂTEVA EXEMPLE (DIN CARE

AR PUTEA FI SUTE) DE TRADIȚII RELIGIOASE CARE NU SE

REGĂSESC ÎN CUVÂNTUL DOMNULUI ȘI SUNT ÎMPOTRIVA

SFINTEI BIBLII ȘI A ÎNVĂȚĂTURILOR LUI ISUS CRISTOS.

1. Reverență Față de Icoane – Vasta afișare în case și

biserici, a icoanelor cu Isus, Maria, îngeri, sfinți, etc.

despre care se gîndește că sunt relicve sfinte ale

tradiției. Acestea nu au nici un înțeles spiritual. Nimeni
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nu știe cum arăta vreunul din apostoli. Este ridicol să

crezi că aceste imagini arată cu acuratețe cum arătau

Isus sau alte personaje biblice. Nimeni din cei ce trăiesc

nu i-a văzut vreodată și nu s-au transmis poze sau

picturi din urmă cu aproape 2000 de ani. Este o glumă

să îi faci pe oameni să îngenuncheze și să se roage la

lucruri interzise și să aduci lacrimi emoționante în

ochii lor cu privire la lucruri ce în realitate sunt falsuri

și nu au vreun înțeles spiritual sau biblic. Nimeni din

Biblie nu a făcut așa ceva.

2. A Face Cruce – acesta este probabil cel mai faimos act

de tradiție care nu se găsește în Biblie. De ce își fac

oamenii cruce? A recomandat Isus acest lucru? NU.

Este vreun verset biblic sau vreun exemplu biblic al

vreunui urmaș de a lui Isus care își făcea cruce?

Absolut nu! Este un act tradițional nebiblic ce nu are

nici un înțeles pentru Dumnezeu. Domnului nu-i pasă

dacă îți faci cruce în sus, în jos, sau dacă îți faci un cerc

în jurul capului. Oamenii trec pe lângă o biserică și își

fac cruce. De ce? Nimeni din Biblie nu a făcut asta

vreodată. Este nebiblic. De ce să nu te rogi? De ce să nu

îți citești Biblia? Oamenii mai degrabă și-ar face cruce

(ceva ce nu le este spus să facă) decât să facă ce le spune

Dumnezeu să facă! Nu poți vedea că aceste tradiții au

făcut cuvintele lui Dumnezeu fără efect în viața ta? Tu

crezi că acesta este un act a ceva spiritual sau special,

când de fapt pentru Dumnezeu nu înseamnă nimic. El

vrea mai degrabă să asculți cuvintele Lui, decât să ții

tradiția.
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3. Morții – multe culturi aduc mâncare morților lor. Ei

fac asta la anumite date stabilite potrivit tradiției

bisericilor lor. Se spune despre asta că ajută morții sau

că asigură cele necesare lor. Acesta este exact același

lucru pe care l-au făcut străvechii păgâni anti-creștini.

Ce spune Biblia? Morții s-au dus. Tu nu-i poți ajuta

acolo unde s-au dus. Ai citit vreodată Luca 16? Cei doi

oameni care au murit în acel capitol, nu puteau primi

nimic de la nimeni care era în viață. Un om a mers în

iad pe când celălalt a mers în Paradis. Pentru oamenii

care au murit nu te poți ruga și nu poți să te rogi la ei,

nici să îi ajuți, să le asiguri cele necesare, să-i hrănești

sau să comunici cu ei. Biblia nu dă nici un exemplu

despre sărbători în cinstea lor sau despre zile anumit

stabilite în viitor pentru a aduce hrană, etc. Aceasta este

doar tradiție, și anume tradiția unei biserici care nu

urmează Biblia. Acesta nu este tradiția sau exemplul

dat de Isus Cristos și de urmașii Lui din cuvântul

Domnului.

4. Sărbătorile – Știi că Biblia spune că biserica nu are

sărbători? Ai citit vreodată cartea Coloseni din Sfânta

Biblie?

” De aceea nu lăsaţi pe nimeni să vă judece datorită mâncării, sau

datorită băuturii, sau în respectarea unei sărbători, sau a lunii noi, sau

a sabatelor ”  Coloseni 2:16

Așadar, de ce sunt așa de multe zile “sfinte” în calendar despre

care tradiția îți spune că trebuie să le ții și să le respecți, când

Biblia spune tocmai contrariul? Nu ți se pare interesant? Toate

declarațiile bisericii privind zilele sfinților Petru, Pavel,
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fecioarei Maria, etc, e ceva ce Biblia nu recomandă nicăieri.

Religia ta diferă de Biblie, nu-i așa? Ce vei crede tu? ... Ce

spune Biblia sau ce spune biserica ta? Cu cine vei fi tu de

acord? ... cu Isus Cristos sau cu religia în care ai fost născut?
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Dacă ar fi să-i întrebi pe liderii religioși sau pe oamenii implicați în

religie, dacă ar putea să îți dea un răspuns despre cum poți ști în

această viață că atunci când mori vei merge în cer, ce ți-ar răspunde

ei? Nu vorbesc despre a spera că vei merge în cer, ci despre a ști cu

siguranță că vei merge acolo fără nici o îndoială, atunci când vei muri.

Cei mai mulți oameni religioși, cred că e imposibil să știi cu siguranță

că nu vei merge niciodată în iad, ci că sigur vei merge în cer pentru

totdeauna. Religia spune să faci tot ce poți mai bine și să speri pentru

ce e mai bine. Această convingere este împotriva cuvintelor lui Isus

Cristos și a Bibliei. Știai că Biblia ne spune că putem ști că avem viața

eternă chiar acum? Știai că Isus Cristos a dat o cale pentru ca tu să poți

fi sigur dincolo de orice umbră de îndoială, și  de orice circumstanță,

că niciodată nu vei merge în iad? Îți sună ciudat? Nu este ciudat

pentru cei ce citesc cuvintele lui Isus și ale Bibliei în loc să asculte

opiniile prietenilor și liderilor lor religioși.

Cel mai important lucru din lume este ceea ce crezi despre cum pot fi

salvați oamenii. De faptul dacă tu și biserica ta sunteți de acord cu

Dumnezeu despre cum pot fi salvați oamenii, depinde unde vei fi tu și

mulți alții pentru eternitate. Nu-ți poți permite să greșești în această

chestiune. Există un cer și există un iad. Ceea ce crezi face toată

diferența privind în care dintre cele două locuri vei merge tu. Nu-ți

pune sufletul în joc necunoscând adevărul sau crezând orbește într-o

religie.

Marea majoritate a religiilor spun că planul salvării este un amestec de

credință și fapte. Aceste lucru este interzis în Biblie (Romani 4:16,

11:6, Efeseni 2:8-9). Spune religia ta, că dacă tu crezi în Dumnezeu, ai

o inimă bună, mergi la biserică din când în când, iei împărtășania, ai

fost botezat ca bebeluș în biserică și nu faci prea multe păcate, atunci

tu ai PUTEA să mergi în cer? Aceste gânduri sunt contrare la tot ceea
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ce Isus și apostolii spun în cuvântul lui Dumnezeu. Pe cine vei crede?

Mai jos vei citi din Sfânta Biblie despre planul lui Dumnezeu pentru

salvare. Probabil că NU este planul salvării din biserica ta. Pe care îl

vei alege tu?

” Iar ei au spus: Crede pe Domnul Isus Cristos şi vei fi salvat tu şi casa

ta.”  Fapte 16:31

” Aşadar, dacă mărturiseşti cu gura ta pe Domnul Isus şi crezi în inima

ta că Dumnezeu l-a înviat dintre morţi, vei fi salvat. Căci cu inima

omul crede pentru dreptate; şi cu gura mărturisirea este făcută pentru

salvare. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi salvat.” 

Romani 10:9,10,13

” Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul lui Dumnezeu este

viaţa eternă prin Isus Cristos Domnul nostru.”  Romani 6:23

Aceste versete arată că salvarea lui Dumnezeu este un dar gratuit. Un

dar este ceva ce trebuie să primești doar. Nu poți lucra pentru un dar

și nici nu poți merita un dar. Oricine poate primi darul lui Dumnezeu

printr-o simplă rugăciune din inimă. Este foarte trist că mulți oameni

religioși au fost înșelați să gândească faptul că prin faptele lor sau prin

ritualurile lor religioase ei pot avea o speranță a cerului. Salvarea este

un dar, prietene, și NU este prin fapte.  

” Fiindcă prin har sunteţi salvaţi, prin credinţă; şi aceasta nu din voi

înşivă, ci este darul lui Dumnezeu; Nu prin fapte, ca să nu se fălească

nimeni.”  Efeseni 2:8-9

” Nu datorită faptelor dreptăţii pe care noi le-am făcut, ci conform

milei sale el ne-a salvat, prin spălarea regenerării şi înnoirea Duhului
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Sfânt, Pe care l-a turnat abundent peste noi prin Isus Cristos,

Salvatorul nostru, Pentru ca, fiind declaraţi drepţi datorită harului său,

să fim făcuţi moştenitori conform cu speranţa vieţii eterne.”  

Titus 3:5-7

” Căci fiind ignoranţi despre dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să îşi

stabilească propria lor dreptate, nu s-au supus dreptăţii lui Dumnezeu.

Căci Cristos este sfârşitul legii pentru dreptate pentru toţi cei ce cred.”

Romani 10:3-4

Nu contează câte mărturisiri ai spus, câte tradiții ai ținut, câte

împărtășanii ai luat, când ai fost botezat, de câte ori ți-ai făcut cruce,

sau câte fapte bune ai încercat să faci. Tu tot ești un păcătos și nici una

din cele de mai sus nu va șterge dosarul păcatului tău împotriva lui

Dumnezeu. Păcatul tău te-a făcut vinovat și tu ești incapabil de a-ți lua

păcatul sau de a-ți câștiga salvarea prin obiceiuri religioase.

” Aşa cum este scris: Nu este nici unul drept, nici unul măcar. Nu este

nici unul care înţelege … nu este nici unul care face bine, nu este nici

unul măcar...ca fiecare gură să fie astupată şi toată lumea să devină

vinovată înaintea lui Dumnezeu”       Romani 3:10,12,19

”Dacă spunem că nu avem păcat, ne înşelăm noi înşine şi adevărul nu

este în noi.” 1 Ioan 1:8

”Dar fricoşii şi cei care nu cred şi scârboşii şi ucigaşii şi curvarii şi

vrăjitorii şi idolatrii şi toţi mincinoşii vor avea partea lor în lacul care

arde cu foc şi pucioasă, care este a doua moarte” Revelația 21:8

Așadar, de vreme ce ești păcătos, singura ta speranță este să te

pocăiești și să crezi din inima ta și să te încrezi numai în moartea
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sângeroasă a lui Isus Cristos (nu în biserica ta sau în faptele bune) ca și

plată pentru păcatul tău. Nici o religie nu a salvat pe nimeni din

păcatul lui. Este nebiblic. Este greșit. De ce a murit Isus? El a murit în

locul tău ca și substituent pentru păcatul tău. Dacă tu vrei să te întorci

de la păcatul tău și de la încercările tale de a te salva singur prin a

crede într-o religie, sau în faptele tale bune, și în locul acestora ți-ai

pune credința numai în Isus Cristos, atunci tu poți fi salvat pentru

eternitate.

Viața eternă este un dar. Este valabilă și pentru tine. Isus a plătit. L-a

costat viața. El a sângerat pentru tine. El îți oferă gratuit harul Lui. 

Dacă îl vei primi pe Isus Cristos, atunci Dumnezeu îți va da viața

eternă prin credință și pocăință fără faptele sau religia ta.

” Şi aceasta este mărturia, că Dumnezeu ne-a dat viaţă eternă şi

această viaţă este în Fiul său. Cel ce are pe Fiul are viaţa, cel ce nu are

pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa.V-am scris acestea, vouă, care

credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă eternă

şi să credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu.” 1 Ioan 5:11-13

” Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a

dat puterea să devină fiii lui Dumnezeu” Ioan 1:12

” Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul

său Fiu născut, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viaţă

veşnică.” Ioan 3:16

” Pocăinţă spre Dumnezeu şi credinţă spre Domnul nostru Isus

Cristos.” Fapte 20:21
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Numai pentru acest motiv ar trebui să uiți religia falsă și să găsești

salvarea eternă în persoana lui Isus Cristos în loc să încerci să găsești

salvarea prin biserica ta. Dacă biserica ta nu-ți poate garanta cerul,

atunci de ce o urmezi? Dacă ei te învață greșit în privința salvării,

atunci de ce ai rămâne cu ei? Dacă nu ai viața eternă, atunci de ce nu

îți pleci chiar acum capul și nu-L chemi pe Isus Cristos din inima ta

prin credință ca să-L primești ca Salvator personal? Cere-i Domnului

să îți dea viața eternă și să îți ia toate păcatele, pe baza a ceea ce a făcut

Isus Cristos la cruce. Fă aceasta prin autoritatea cuvântului lui

Dumnezeu și nu prin religia, prin preotul, sau prin biserica ta. Pune-ți

credința numai în sângele lui Isus Cristos în loc să-ți faci ritualurile

religioase pentru a încerca să câștigi cerul.

Îl vei primi tu pe Domnul Isus Cristos?

El cu siguranță te va primi dacă vei veni la El în pocăință și credință. El

nu acceptă RELIGIA NIMĂNUI. Dumnezeu acceptă doar o inimă

umilă care strigă către El în credință pe baza sacrificiului lui Isus

Cristos. Vei face tu asta acum din inima ta? Dumnezeu te poate auzi

chiar acolo unde ești. Vino la Isus! Cheamă numele Domnului. Isus a

spus: ”pe cel ce vine la mine nicidecum nu îl voi da afară” (Ioan 6:37).

Asta înseamnă că nici pe tine.
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CONCLUZIE

Așadar cine are dreptate? Isus Cristos și Biblia sau biserica ta??? Sunt

oare acestea diferite? Nu sunt oare acestea în neconcordanță? Nu se

contrazic ele unele pe altele? Ești tu o persoană sinceră  care a

examinat chestiunea?

Această carte dovedește foarte clar oricărei persoane care gândește, că,

Isus Cristos și Biblia nu se poate compara cu nici o biserică. Pe cine

preferi … pe Domnul Isus Cristos care a sângerat și a murit pentru

păcatele tale sau biserica care este împotriva lucrurilor pe care

Salvatorul le-a spus cu gura Lui? Vei accepta și vei fi de acord cu

Sfânta Biblie chiar dacă este împotriva religiei tale? Cum poți avea

încredere într-o biserică ce crede atâtea lucruri contrare cuvântului lui

Dumnezeu? Nu poți.

Prietene, acestea sunt importante. Sunt oare și pentru tine?

Crezi că cel ce îți spune adevărul, îți este dușman?

Isus te iubește. Persoanei care ți-a dat această carte îi pasă de sufletul

tău. Noi iubim oamenii indiferent din ce biserică ar fi ei. Într-adevăr,

noi disprețuim religia falsă fiindcă nu este adevărată și înșeală

milioane de oameni. Te rog, nu fi și tu unul dintre acei înșelați. Vino

la Isus. Pune valoare pe cuvintele lui Dumnezeu din Sfânta Biblie. 

” De aceea ieşiţi din mijlocul lor şi fiţi separaţi, spune Domnul, şi nu

atingeţi ce este necurat; şi vă voi primi.”  2 Corinteni 6:17
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