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Prefaţă

B basic (de bază )

I instructions (Instrucţiuni)

B before (înainte de)

L leaving (plecarea )

E earth (de pe pământ )

Când citeşti ce-i scris aici În 
practică tu să aplici. Perceptele 
recitite De tine să fie trăite.





Prefaţă 3

În 1979, în timp ce scotoceam prin spatele unui magazin de 
cărţi folosite din Franklin, Carolina de Nord, am găsit o 

adevărată comoară. Pe un raft răvăşit, plin de dicţionare, enci-
clopedii învechite şi atlase, era o Biblie. Aceasta nu era o Biblie 
versiunea King James, oarecare! Pe fiecare pagină avea în jurul 
textului o margine de 5 cm. Era nou-nouţă în ambalajul ei ori-
ginal. La fel ca prea multe Biblii, nu fusese deschisă niciodată.

În acele zile, venitul meu fiind sub nivelul sărăciei legenda-
re, mi-a fost teamă că preţul va fi prea mare. Totuşi, încercând 
să-mi ascund entuziasmul, am dus Biblia la proprietar şi am 
întrebat: Cât costă? Voi accepta 20 de dolari , a spus bărbatul 
în vârstă de după tejghea. Dacă s-ar fi uitat în ochii mei, şi-ar 
fi dat seama de greşeala lui şi mi-ar fi cerut mai mult, dar n-a 
făcut-o. Probabil Dumnezeu i-a atins inima ca acest volum să 
cadă în mâna unuia care să-l folosească într-un mod potrivit. 
Nemaicontând, am plătit 20 de dolari şi m-am întors cu co-
moara mea la apartamentul meu micuţ, pornit să umplu acele 
margini late, cu toată cunoştinţa Biblică ce puteam să o do-
bândesc. Aceste notiţe de pe margini, adunate în mulţi ani au 
făcut această carte posibilă.

* * *

Oamenii întreabă deseori: Cum găseşti toate aceste lucruri în 
Biblie?

Unii teologi recomandă studierea detaliilor, motivând că, 
cu cât cunoşti mai multe detalii, cu atât vei cunoaşte mai mult 
despre întreg. Totuşi pentru mine, metoda cea mai eficientă 
şi satisfăcătoare este studierea întregii Biblii. Cunoaşterea în-
tregului te face capabil să recunoşti detaliile. Cred că cea mai 
bună cale să primeşti tot sfatul lui Dumnezeu şi să înţelegi lu-
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cruri precum diferenţele din evanghelii, dispensaţia harului 
lui Dumnezeu în perioade de timp diferite, relaţia dintre cele 
şaizeci şi şase de cărţi ale Bibliei , etc., este să devii aşa de fami-
liar cu întreaga Biblie încât aceste lucruri să devină clare. Cea 
mai bună metodă de studiere este simpla dedicare a timpu-
lui—timpul de citire al Bibliei ( şi recitire, din nou şi din nou ) 
de la Geneza la Revelaţia.

Dacă te-ai mutat vreodată într-o casă nouă, ai început o 
slujbă nouă sau ai vizitat un prieten într-un loc nou, fără în-
doială ai simţit cum călătoria în împrejurimi nefamiliare îţi 
ia o veşnicie. Oricum, de fiecare dată când făceai din nou că-
lătoria respectivă, recunoşteai reperele, curbele, opririle, etc., 
şi timpul părea mai scurt. La fel este şi o călătorie prin Biblie. 
Sunt aceleaşi şaizeci şi şase de cărţi, totuşi cu fiecare citire, fa-
miliarizarea crescândă cu conţinutul face călătoria mai puţin 
dificilă.

Ca şi un ajutor la aceasta, pot fi făcute călătorii suplimenta-
re. Un cuvânt precum albastru sau un subiect cum ar fi inter-
venţie angelică pot fi studiate prin a verifica fiecare folosire sau 
referire la ele. 

În studierea şi înţelegerea Bibliei, luarea de notiţe bune este 
importantă. Memoriile noastre nu sunt infailibile. De fiecare 
dată când citesc sunt pregătit să iau notiţe. Când văd ceva ce 
nu recunosc, fac o notiţă. Când găsesc ceva ce nu înţeleg, în-
registrez referinţa cu un semn de întrebare. Când citesc ceva 
ce îmi aminteşte de un cuvânt, afirmaţie sau doctrină asemă-
nătoare din altă parte a Bibliei, notez. De aceea, cea mai mare 
parte a studiului meu Biblic s-a ridicat din citirea Bibliei.

Scopul cu care am scris această carte este să asigur studen-
tului Scripturii o pătrundere în cele douăzeci şi şapte cărţi ale 
Noului Testament. Am expus gândurile pe cât de concis am 
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putut, pentru ca orice creştin să fie capabil să înţeleagă Noul 
Testament, probabil cum nu l-a mai înţeles vreodată înainte. 
Am arătat pentru fiecare carte nu doar tema principală, ver-
setele cheie, poziţia dispensaţională şi semnificaţia ei unică, ci 
de asemenea relaţia ei cu întregul cuvânt al lui Dumnezeu. În 
alte cazuri, am mers dincolo de un simplu transfer al notiţe-
lor marginale de bază şi am adăugat cuvinte de explicaţie sau 
de îndemnare, în funcţie de cum am simţit că aceasta va face 
punctele luate în discuţie mai pline de înţeles. Dar amintiţi-
vă! Acesta nu este ultimul cuvânt. De fiecare dată când citesc 
Biblia, ochii mei sunt deschişi la noi adevăruri. 

 Din necesitate, mult din ce e scris aici este munca al-
tora ce a fost aşezată pe marginile mele pe parcurs. Am în-
văţat foarte mult din pătrunderea pe care Dumnezeu a dat-o 
predecesorilor mei. Nu pot spune care este atribuţia fiecăruia, 
dar le mulţumesc şi recunosc gratitudinea datorată Spiritului 
Sfânt pentru revelarea adevărului Său către ei, astfel ca ei să 
mi-l poată da mie, aşa cum şi eu vi-l dau vouă acum. În plus, 
darurile şi binecuvântările lui Dumnezeu m-au făcut capabil 
să discern mult adevăr scriptural prin propriul meu studiu, la 
fel ca şi voi prin studiul vostru. 

Dacă această carte provoacă un interes mai mare pentru cu-
vântul lui Dumnezeu, face Biblia să fie mai uşor de citit sau 
răspunde la unele întrebări despre doctrina Bibliei, atunci anii 
mei de studiu s-au meritat.

Atât de mulţi oameni au întrebat: Pot să împrumut Biblia ta 
şi să copii notiţele?

Da, poţi.
***

În toată această carte, când Vechiul sau Noul Testament este 
scris cu litere mari, se face referire la cărţile scrise ale scrip-
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turii. Unde vechiul sau noul testament nu este scris cu litere 
mari, se face referire la legământul în sine dintre Dumnezeu 
şi oamenii Lui.

***
Întotdeauna vor fi unii care vor arunca un platou de peşte 

fiindcă au găsit un os micuţ. Vă rog nu vă jefuiţi pe voi înşivă 
de multe binecuvântări, închizând această carte pentru ceva 
despre care gândiţi diferit. Vor fi destule lucruri în această car-
te să binecuvânte şi să provoace pe orice cititor sincer, aşadar 
vă rog să aveţi har şi să vedeţi chestiunea până la capăt.



Capitolul 1

Evangheliile

Îmi încredinţez sufletul în mâinile Salvatorului 
meu, plin de încredere că, răscumpărându-mă 
şi spălându-mă cu Sângele Lui prea preţios, El 
mă va prezenta fără vină în faţa tronului Tatălui 
meu Ceresc.

Îi implor pe copiii mei, ca orice s-ar întâmpla şi cu 
orice preţ al sacrificiului propriu, să păstreze şi să 
apere doctrina binecuvântată a Ispăşirii complete 
a păcatelor prin Sângele lui Isus Cristos şi numai 
prin aceasta, oferită o dată. 

MULTIMILIONARUL
 J.PIERPONT MORGAN

Din testamentul şi ultima lui dorinţă.
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Cele patru Evanghelii au fost scrise pentru a da o imagine 
completă a Domnului Isus Cristos. Dacă cineva ar trebui 

să sculpteze un bust pe baza unui portret, cerinţa ar fi mult 
mai simplă de îndeplinit dacă ar exista patru portrete. O ima-
gine din faţă, una din spate şi câte una din fiecare parte late-
rală, l-ar face capabil pe sculptor să prezinte o asemănare mult 
mai mare decât ar putea-o face un singur portret. La fel este şi 
cu relatările Evangheliei.

Teoria sinoptică potrivit căreia Matei, Marcu şi Luca repre-
zintă o singură (sin) imagine (optică) mare şi că Ioan este o 
relatare poznaşă, nu are nici o susţinere în Scripturi.

Să presupunem că cineva a fost angajat să lucreze ca funcţi-
onar pentru o firmă de camioane. Cu privire la raportul mun-
cii, noului angajat i s-ar da un manual conţinând cerinţele, 
regulamentele şi standardele pentru toţi angajaţii companiei. 
În tot manualul ar fi instrucţiuni specifice pentru personalul 
de livrări, pentru muncitorii cu întreţinerea, pentru managerii 
medii şi de vârf, pentru operatorii telefonici, etc.

Manualul ar conţine un material care se aplică la orice seg-
ment de serviciu, în parte. Aceasta înseamnă că o mare parte 
din manualul de politică al companiei, nu se va aplica direct la 
fiecare lucrător în parte.

La fel este situaţia şi cu Biblia. Ea este despre Domnul şi 
instrucţiunile Lui către om. Există, în orice caz, anumite in-
strucţiuni specifice faţă de un popor numit Israel, anumite 
chestiuni aparţinând exclusiv popoarelor neamuri (adică ne-
evreieşti), şi îndrumări numai pentru biserica lui Dumnezeu.

Noi trebuie să învăţăm şi să studiem Biblia întreagă, pentru 
că ea reprezintă întrega revelaţiei lui Dumnezeu către om. Noi 
trebuie să ascultăm acele părţi de scriptură care dau îndru-
mări departamentului nostru.
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* * *

Să comparăm şi să contrastăm cele patru relatări evanghelice. 
Dumnezeu i-a arătat profetului Ezechiel o viziune a patru he-
ruvimi. Heruvimul reprezintă o clasă specială de fiinţe cereşti 
fiind în legătură cu tronul lui Dumnezeu; ei au aripi, fiind dife-
riţi de îngeri care nu au aripi. Creaturile pe care le-a văzut Eze-
chiel (Ezechiel 1:10) aveau fiecare o faţă de leu, de bou, de om 
şi de vultur. Acestea zugrăvesc diverse grupuri din creaturile 
lui Dumnezeu şi sunt simboluri pentru cele patru înregistrări 
ale evangheliei:

Matei vorbeşte despre Cristos Regele, posedând ma-•	
jestatea regală a unui leu.

Marcu îl prezintă pe Isus, servitorul lui Iehova, ca po-•	
sedând tăria şi slujirea răbdătoare a unui bou.

Luca îl expune pe omul Isus Cristos, ca posedând •	
umanitatea fără de păcat, cu toate calităţile date de 
Dumnezeu.

Ioan îl expune pe Domnul Isus Cristos, ca posedând •	
înalta glorie şi dominaţie a unui vultur.

Cele patru evanghelii descriu de asemenea pe Vlăstarul pre-
zis de profeţi:

Matei îl zugrăveşte pe Vlăstarul cel drept al lui Da-•	
vid. Acest monarh perfect a fost prevestit de Iere-
mia: Iată, vin zile, zice DOMNUL, când îi voi ridica 
lui David un Vlăstar drept; şi un Rege va domni şi 
prospera, şi va executa judecată şi dreptate pe pă-
mânt (Ieremia 23:5).



10 Noul Testament—Privire De Ansamblu

Marcu îl revelează pe servitorul lui Dumnezeu •	
Vlăstarul, despre care vorbeşte Zaharia: Ascultă 
acum, O Iosua marele preot, tu şi tovarăşii tăi care 
stau înaintea ta—căci ei sunt oameni care vor slu-
ji ca semne; căci iată, voi aduce pe servitorul meu, 
VLĂSTARUL (Zaharia 3:8).

Luca îl expune pe omul al cărui nume este Vlăstarul, •	
a cărui venire a fost văzută, de asemenea, de Zaharia: 
Şi vorbeşte-i, zicând : Aşa spune DOMNUL oştirilor: 
Iată bărbatul al cărui nume este VLĂSTARUL, şi el va 
înmuguri din locul lui şi va zidi templul DOMNULUI 
(Zaharia 6:12).

Ioan •	 ÎL arată pe Vlăstarul lui Iehova, despre care vor-
beşte Isaia: În ziua aceea vlăstarul DOMNULUI va fi 
minunat şi glorios, şi rodul pământului măreţ şi atră-
gător pentru cei din Israel care au scăpat (Isaia 4:2).

Astfel, cele patru evanghelii îl prezintă pe Dumnezeu de-
venind om, pentru a servi în prima Lui venire şi împărăţi în a 
doua venire.

Priviţi cu atenţie începutul fiecăreia din înregistrările evan-
gheliei:

Matei schiţează descendenţa Domnului Isus Cristos •	
prin spiţa regală până la Abraham. Aceasta stabileşte 
scopul pentru care el scrie despre Regele iudeilor. 

Marcu nu conţine nici o genealogie, fiindcă strămoşii •	
unui servitor nu au nici importanţă.
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Luca înregistrează spiţa lui Isus mergând tocmai până •	
la primul om, Adam, după ce mai întâi dă un decor 
despre mama Lui şi tatăl adoptiv.

Ioan, scriind să declare divinitatea lui Cristos îl situ-•	
ează pe DOMNUL în Geneza 1:1 şi îşi începe evanghe-
lia cu o declaraţie precum că Cel care a devenit carne 
şi a locuit printre noi este Dumnezeu etern. 

Apoi, luaţi în considerare lucrarea lui Ioan Baptistul în fie-
care evanghelie:

În Matei vestitorul anunţă venirea împărăţiei•	

În Marcu el predică lucrarea pocăinţei•	

În Luca profetul instruieşte oamenii cu privire la tră-•	
irea lor

În Ioan el aduce mărturie despre Lumină şi despre •	
Miel, ca toţi să poată crede în El.

Acum uitaţi-vă dinainte la încheierea fiecărei evanghelii şi 
luaţi în considerare împuternicirea dată de Domnul discipo-
lilor săi:

În Matei, împuternicirea este aceea de a converti naţi-•	
unile la obedienţă. Aceasta se relaţionează cu sfârşitul 
lumii, identificat fiind ca sfârşitul marelui necaz (Ma-
tei 28:19-20).

În Marcu, împuternicirea este să predice la fiecare cre-•	
atură, făcând miracole ( Marcu 16:15-18)

În Luca, împuternicirea este să aducă mărturie că pă-•	
catele pot fi absolvite prin moartea, îngroparea şi învi-
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erea lui Isus Cristos şi că aceast salvare este disponibi-
lă pentru lumea întreagă (Luca 24:45-49)

În Ioan, împuternicirea este o poruncă de mers drept •	
înainte pentru a-L urma pe Domnul ( Ioan 21:19,22 ).

Luaţi în considerare înălţarea lui Cristos cum este ea pre-
zentată de cei patru evanghelişti:

În Matei nu este nici o înregistrare a înălţării deoare-•	
ce, ca Rege al iudeilor locul lui este pe pământ.

Înălţarea înregistrată în Marcu indică faptul că Cris-•	
tos s-a înălţat ca din locul lui de sus să-şi poată conti-
nua lucrarea în discipolii Săi.

Înregistrarea înălţării vorbeşte în Marcu, despre Isus •	
fiind dus sus în cer, ceea ce implică nevoia Lui umană 
de sprijin din partea Tatălui.

În Ioan nu este nici o înregistrare a înălţării deoarece, •	
fiind Una cu Tatăl ( Ioan 10:30), Domnul Isus a fost pe 
pământ şi împreună în cer, tot timpul (Ioan 3:13).

În fiecare evanghelie, crucificarea este legată de câte o ofran-
dă diferită din Levitic 1-5:

Matei reliefează pe Isus Cristos:ofranda pentru trans-•	
gresiune

Marcu accentuează pe Isus Cristos:ofranda pentru pă-•	
cat

Luca adevereşte pe Isus Cristos: ofranda pentru pace•	

Ioan arată spre Isus Cristos: ofranda arsă în între-•	
gime
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De vreme ce lucrarea de faţă este mai mult o privire de an-
samblu decât un comentariu, vom considera aceste exemple 
ca fiind suficiente. În timp ce citim cu atenţie prin evanghelii, 
ar trebui să notăm diferenţele dintre ele. Dacă ne uităm la fie-
care în lumina temei generale a cărţii, vom afla că ele nu sunt 
contradictorii ci complementare. Vom vedea câteva exemple 
particulare despre acest adevăr, în timp ce ne uităm la fiecare 
carte în mod individual.
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Evanghelia Lui Isus Cristos 
Înregistrată De Matei

Cartea Matei conţine 1.071 versete şi 23.684 cuvinte şi este 
în primul rând iudaică. A fost scrisă pentru a-L prezenta 

pe Isus ca Rege al iudeilor, Mesia despre care au vorbit profeţii 
şi cel care a îmlpinit în mod perfect legea pe care Dumnezeu a 
dat-o Evreilor.

Legea nu a fost dată neamurilor. De vreme ce în dispensaţia 
din prezent noi căutăm un Salvator şi nu un rege, Matei este o 
carte foarte periculoasă.

Prima evanghelie a fost scrisă pentru a forma un pod între 
vechiul şi noul testament. Aşa cum se întâmplă atât de des, no-
tele marginale inventate de tipografi, au servit pentru a-i duce 
în eroare, pe mulţi. 

După încheierea cărţii Maleahi este o pagină cu un nou ti-
tlu: Noul Testament. După aceasta urmează o pagină în vârful 
căreia citim: Evanghelia după Matei . Acest lucru duce foarte 
uşor în eroare; noul testament nu a fost încă stabilit până la 
Matei 26 şi nu a fost pus în vigoare până când Cristos a murit 
la Calvar.

Asta înseamnă că tot ce e în Matei 1-25 este despre punctul 
culminant al tratativelor lui Dumnezeu cu omul sub vechiul 
testament, NU sub NOUL. Dacă nu înţelege cineva acest ade-
văr, cartea Matei îi va schilodi umblarea lui cu Domnul.

Acestea sunt cuvinte tari, însă trebuie să fie înţeles faptul că 
Împărăţia Cerului este menţionată de treizeci şi două de ori 
numai în Matei şi nici unde în altă parte în Noul Testament. 
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Peste tot în Vechiul Testament se are în vedere o împărăţie fi-
zică, pământească cu Mesia iudeul împărăţind în Ierusalim şi 
aplicând legea lui Dumnezeu peste toate popoarele. Matei 1-20 
continuă accentuarea acestui lucru.

În Matei 21-25 Domnul proclamă faptul că necredinţa lui 
Israel va pune în aşteptare toate planurile aşezării Împărăţiei 
Cerului.

În Matei 26-28 apare pentru prima dată în cadru, noul legă-
mânt. Aceia care eşuează se înţeleagă aceasta, vor căuta cerul 
în baza predicii de pe munte, dorind să aplice bisericii, para-
bolele din Matei şi căutând să îndure până la sfârşitul marelui 
necaz pentru a fi salvat. Nici una din aceste practici nu au de a 
face cu Creştinismul Noului Testament.

Nu îmi place să pun la începutul cărţii tocmai cea mai con-
troversată parte a ei, dar această noţiune trebuie înţeleasă. Ca-
racterul iudaic al cărţii se vede în aceste şase afirmaţii:

Matei a fost scrisă de un iudeu care lucra ca agent va-1. 
mal pentru guvern (vameş) şi avea numele Levi 

 ( Matei 9:9-13; Luca 5:27-32).

Plasarea evangheliei după Matei, indică formarea unui 2. 
pod între vechiul şi noul testament.

Matei este plină de citate şi referiri la Vechiul Testa-3. 
ment. În cele douăzeci şi opt de capitole din Matei 
sunt douăzeci şi trei de citate şi şaptezeci şi şase de 
referiri la Vechiul Testament. Cuvântul împlinit este 
cheia în această evanghelie.

Termenul folosit pentru Domnului Isus Cristos este 4. 
fiul lui David (1:1; 9:27; 12:23; etc.). Faceţi comparaţie 
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cu pasajele din alte evanghelii în care e denumit fiul 
omului şi referirile la Fiul lui Dumnezeu din Ioan.

Matei este atât de plin de referiri la 5. împărăţia cerului, 
la rege şi împărăţie încât ar trebui să extragi întreaga 
carte pentru a le cita pe toate acestea.

Materialul găsit în mod exclusiv în Matei arată carac-6. 
terul iudaic al cărţii:

În capitolul 1 genealogia lui Isus este urmărită •	
până la Avraam.

În 1:18-25 ni se dau informaţii abundente despre •	
Iosif.

În capitolul 10 citim despre discipolii care sunt tri-•	
mişi la oile pierdute ale casei lui Israel şi cărora le 
este interzis să se ducă la neamuri.

Învinuirea fariseilor din capitolul 23 şi mai multe •	
parabole din 20, 21, 22 şi 25, care au de a face în 
mod specific cu poporul Israel, nu mai pot fi găsite 
în altă parte.

Numai în Matei putem citi despre vizita magi-•	
lor. Ei au venit la Ierusalim căutând un rege. Deşi 
pruncul se născuse în Betleem, El avea să fie în-
tronat la Ierusalim în cele din urmă. Lupta pentru 
tron începe în 2:1-18 şi se are în vedere în toată 
evanghelia. 

Evangheliile Marcu şi Luca sunt cronologice. Matei şi Ioan 
nu sunt cronologice dar sunt aranjate să-şi expună tema lor 
specifică.
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În capitolele 1-10 Isus se revelează pe El însuşi ca mult-aş-
teptatul rege iudeu, a cărui venire a împlinit scripturile.

În capitolele 11-13 conducătorii iudei s-au răzvrătit împotri-
va Lui. Ei l-au arestat pe mesagerul Lui, afirmând că lucrările 
lui sunt de la Diavolul. Ei l-au respins pe Regele lor şi El a înce-
put să se întoarcă în mod treptat către neamuri: Veniţi la mine 
TOŢI cei ce munciţi şi sunteţi greu împovăraţi, şi eu vă voi da 
odihnă. ( 11:28 ).

Parabolele din capitolul 13 nu vorbesc despre biserică, deşi 
este doar o mică legătură. În mod principal ele vorbesc despre 
cum va fi împărăţia cerului pe pământ, în timpul dispensaţiei 
cunoscută ca perioada bisericii.

Comparând parabolele găsite în Matei şi Luca, ar trebui să 
se observe că în Matei accentul cade pe împărăţia iudaică şi în 
Luca pe biserică. Acestea pot fi puse la socoteală cu privire la 
aparentele diferenţele şi contradicţii.

În capitolele 14-20 Domnul s-a retras în mod specific pentru 
a-şi învăţa discipolii şi a-i pregăti pentru cruce. 

În capitolele 21-27 regele a fost respins pe faţă. Ceea ce a 
început ca răzvrătire a devenit ostilitate deschisă şi l-a condus 
pe Isus către crucificare. În acest timp El era într-un conflict 
amar cu conducătorii religioşi ai lui Israel. El le-a descoperit 
discipolilor Lui viitorul şi apoi de bună voie a murit.

În capitolul 28 regele înviat şi-a impus puterea şi autoritatea 
peste toată creaţia.

Având această vedere generală, haideţi să ne uităm la câteva 
pasaje cheie din Matei. 

Primele cinci versete încep cu o referire la doi mari eroi ai 
Vechiului Testament: David şi Avraam. Aceştia doi ne atrag 
atenţia la cele două legăminte remarcabile pe care Dumnezeu 
le-a făcut cu poporul lui Israel. Domnul i-a promis lui David 
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că unul din sămânţa lui va domni pentru totdeauna ca rege: 
Acum deci, aşa să spui robului meu David : Aşa zice DOMNUL 
oştirilor : Te-am luat de la staulul oilor, din urma oilor, ca să fii 
conducător peste poporul meu, peste Israel. Şi am fost cu tine 
oriunde mergeai, şi am retezat dinaintea ta pe toţi duşmanii 
tăi, şi te-am făcut un nume mare, ca numele celor mari de pe 
pământ. Ba mai mult, voi da un loc poporului meu Israel şi îl 
voi sădi, ca să locuiască într-un loc al lui şi să nu se mai mute ; 
şi nici fiii stricăciunii nu-l vor mai tulbura, ca înainte şi ca pe 
timpul când pusesem judecători peste poporul meu Israel. Nu-
mai ţine ţi-am dat odihnă de toţi duşmanii tăi. Şi DOMNUL îţi 
mai spune că îţi va zidi o casă. Şi când ţi se vor împlini zilele şi 
vei adormi cu taţii tăi, eu îţi voi ridica sămânţa după tine, care 
va ieşi din adâncurile tale, şi eu îi voi întemeia împărăţia. El 
va zidi o casă pentru numele meu şi Eu voi întemeia PENTRU 
TOTDEAUNA tronul împărăţiei lui (2 Samuel 7:8-13).

Această promisiune a putut fi împlinită numai de unul care 
a fost născut ca bărbat în descendenţa efectivă a lui David şi 
totuşi este etern şi nemuritor, deoarece cu siguranţă moartea 
ar face domnia destul de imposibilă.

Domnul i-a promis lui Avraam că toate popoarele vor fi bi-
necuvântate printr-unul născut din sămânţa lui: Şi voi bine-
cuvânta pe cei ce te binecuvântează, şi voi blestema pe cel ce te 
blestemă, şi în tine toate familiile pământului vor fi binecuvân-
tate (Geneza 12:3).

David a avut un fiu care a fost rege. Matei începe cu naşte-
rea unui rege ( nu a unui Salvator ca în Luca ). Avraam a avut 
un fiu care a fost un sacrificiu. Matei încheie cu moartea unui 
sacrificiu. 

Evanghelia după Matei a fost scrisă pentru a-l revela pe 
Domnul Isus Cristos ca acela în care legămintele Avraamic şi 
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Davidic sunt împlinite. El va domni etern peste Iudei fiindcă 
El este regele lor şi El este sacrificiul lor.

Matei 10 este un capitol foarte important în poziţionarea pe 
ansamblu a cărţii. Acesta conţine:

Instrucţiuni apostolilor din trecut ( vv. 1-15), cei care •	
au umblat şi vorbit cu Isus.

Instrucţiuni martorilor viitoarei perioade de mare ne-•	
caz ( vv. 16-23) .

Instrucţiuni discipolilor şi slujitorilor Domnului din •	
timpul prezent (vv. 24-42)

Nu uita niciodată că Dumnezeu nu va trebui să scrie o altă 
Biblie—pentru perioada marelui necaz sau pentru orice altă 
perioadă viitoare. Tot ce are Dumnezeu de spus omului este 
scris în această Biblie. Noi trebuie doar să discernem, prin că-
lăuzirea Duhlui Sfânt, care porţiuni din Biblie ne sunt aplica-
bile astăzi din punct de vedere doctrinal.

Matei 10:16-23 de exemplu, nu se aplică celor doisprezece 
apostoli care au umblat cu Isus, din mai multe motive:

Versetul 5 le interzice să se ducă la neamuri: •	 Pe aceştia 
doisprezece Isus i-a trimis înainte şi le-a poruncit, spu-
nând: Nu mergeţi în calea neamurilor, şi nu intraţi în nici 
o cetate a samaritenilor. Ci mai bine mergeţi la oile pier-
dute ale casei lui Israel (10:5-6). Acum comparaţi aceasta 
cu versetul 18: Şi veţi fi duşi înaintea guvernatorilor şi a 
regilor din cauza mea, pentru mărturie împotriva lor şi a 
neamurilor. ( 10:18). Aceasta nu este o contradicţie. Este 
pur şi simplu o problemă a împărţirii în mod corect a cu-
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vântului adevărului determinând cărui grup de discipoli 
îi este adresată în pasajul de faţă.

Spiritul nu putea vorbi în ei decât după înviere: •	 Fi-
indcă nu voi sunteţi cei care vorbiţi, ci Spiritul Tată-
lui vostru care vorbeşte ÎN VOI. (10:20). Conform Ioan 
14:17 Spiritul Sfânt nu a venit să locuiască în interiorul 
credinciosului decât după înviere. Deci când Isus i-a 
trimis pe cei doisprezece, care au fost cu El pe timpul 
lucrării Lui pe pământ, ei cu siguranţă nu erau locuiţi 
şi umpluţi de Spiritul Sfânt la fel cum sunt astăzi cre-
dincioşii. De aceea, probabil avem aici de a face cu un 
viitor grup de ucenici.

Nu există nici o dovadă precum că cei doisprezece au •	
fost persecutaţi în timp ce Isus era pe pământ. Potrivit cu 
Marcu 6:30 şi Luca 9:10, lucrarea lor era chiar fericită şi 
plină de succes.Totuşi în Matei 10, se vorbeşte despre un 
grup de discipoli ca fiind sub o mare persecuţie.

Uitându-ne cu atenţie la versetele 22-23 vom observa •	
cum se potrivesc aceste cuvinte cu Matei 24:9 şi 13: Şi 
veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu, dar cel ce 
îndură până la sfârşit, acela va fi salvat. Dar când o să 
vă persecute în această cetate, fugiţi într-alta; fiindcă 
adevărat vă spun: Nu veţi termina cetăţile lui Israel 
până va fi venit Fiul omului. (10:22-23). Aceste versete 
tratează cu sfinţii, din perioada marelui necaz. Nimeni 
nu ar fi aşa de prostuţ să înveţe că „perioada lui Isus 
de lucrare pe pământ timp de 3 ani şi jumătate, a fost 
marele necaz. Totuşi Biblia vorbeşte despre chinuri, 
martiriu, despre a fi urât printre popoare şi despre a 
îndura până la sfârşit. Aceasta este doctrina marelui 
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necaz. Deşi sunt asemănări cu lucrarea apostolică în-
registrată în Fapte, Matei 10:22 exclude această posi-
bilitate. Noi ştim că salvarea în perioada bisericii, este 
în şi prin persoana lui Isus Cristos şi că este o salvare a 
sufletului de la iad, nu a trupului de la moarte. 

Matei 10 este un capitol clasic fiindcă arată cât de atent ar 
trebui să citim Biblia şi cum trebuie să o împărţim în mod 
corect. În cuvântul lui Dumnezeu nu sunt contradicţii. Dacă 
ceva pare să se contrazică, este fiindcă cineva încearcă să pozi-
ţioneze adevărul în mod greşit. 

În Matei, lucrarea pământească a Domnului poate fi împăr-
ţită în patru părţi:

Proclamarea împărăţiei şi o chemare la pocăinţă (4:12-1. 
7:29); Se face chemarea la pocăinţă (4:17) şi predica de 
pe munte expune legea şi condiţiile pentru împărăţie. 

Proclamarea persoanei regelui (8:1-16:20); El este ară-2. 
tat ca bărbatul (8:20) şi Domnul (8:2-8) care va dom-
ni. Miracolele creative ale acestei secţiuni, manifestă 
dumnezeirea Lui şi compasiunea lui faţă de oameni 
revelează umanitatea Lui.

Respingerea regelui (16:21-20:34); Miracolele din 3. 
această secţiune iau forma unor parabole pentru a 
accentua respingerea Lui. Vezi de exemplu lunaticul 
(17:14-18) şi orbul (20:30-34).

Respingerea împărăţiei (21:1-26:35); Parabolele şi învăţă-4. 
turile acestei secţiuni prezic urmarea schimbării dispen-
saţiei. Împărăţia trebuie să fie separată faţă de perioada 
bisericii. Este o diferenţă izbitoare între predica de pe 
munte şi discursul de la muntele Măslinilor.
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Haideţi să privim mai îndeaproape la această a patra îm-
părţire a lucrării Domnului de pe pământ. Mai întâi sunt trei 
semne:

Prezentarea Regelui (21:1-11): Aceasta tratează cu or-1. 
birea spirituală a lui Israel.

Purificarea templului (21:12-16): Aceasta arată putre-2. 
ziciunea interioară a Israelului. 

Blestemarea smochinului (21:17-22): Aceasta accentu-3. 
ează nerodirea exterioară a Israelului.

În al doilea rând, sunt trei parabole:

Parabola celor doi fii (21:23-32): Ei l-au respins pe Tatăl.1. 

Parabola viei (21:33-46): Ei l-au respins pe Fiul.2. 

Nunta (22:1-14): Ei l-au respins pe Spiritul.3. 

În al treilea rând, sunt trei întrebări:

Tribut lui Cezar (22:15-22)? Aceasta a fost o întrebare 1. 
politică trimisă de irodieni.

Înviere (22:23-33)? Aceasta a fost o întrebare doctrina-2. 
lă trimisă de Saduchei.

Marea poruncă (22:34-46)? Aceasta a fost o întrebare 3. 
legală trimisă de Farisei.

În al patrulea rând, sunt trei discursuri:

Condamnarea Fariseilor (23).1. 

Explicarea unei împărăţii viitoare (24-25).2. 



24 Noul Testament—Privire De Ansamblu

Pregătirea discipolilor pentru cruce (26:1-46).3. 

În al cincilea rând sunt trei procese:

Procesul înaintea lui Caiafa şi a consiliului (26:47-75).1. 

Procesul înaintea consiliului dimineaţa (27:1-10).2. 

Procesul înaintea lui Pilat, conducând la moartea lui 3. 
Cristos (27:11-66) 

Un alt capitol cheie în Matei, este capitolul 24. Acesta a fost 
sursa a mai multe învăţături false decât orice alt capitol din 
Biblie. Caracterul strict iudaic al capitolului 24 din Matei se 
vede din:

Discuţia ce rezultă din afirmaţiile lui Isus privind dis-•	
trugerea templului iudaic (24:1-2)

Discipolii îl întreabă pe Isus cu privire la întoarcerea •	
Lui, la sfârşitul lumii (24:3). Aceasta nu putea să în-
semne întoarcerea Lui pentru biserică, căci un astfel 
de trup era încă un mister şi era necunoscut acestor 
discipoli (Coloseni 1:24-27; Efeseni 2).

Domnul Isus Cristos discutând despre ţara Iudeii, şi •	
nu despre întregul pământ: Atunci, cei din Iudeea, să 
fugă în munţi (24:16).

Referirea la a ţine Sabatul ca parte a salvării. Noi ştim •	
că Sabatul nu are nimic de a face cu biserica Nou-Tes-
tamentală, şi nici faptele nu au nimic de a face cu sal-
varea în ziua şi perioada de acum: Dar rugaţi-vă ca 
nu cumva fuga voastră să fie iarna, nici într-un sabat. 
(24:20).
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Referirea (24:15) la profetul Daniel care a profeţit pri-•	
vitor la Iudei şi Ierusalim (Daniel 9:24).

Avertismentul cu privire la cristoşi falşi (24:3,5) şi la •	
profeţi falşi (24:11). Aceasta era adresată Iudeilor, căci 
nici un creştin adevărat, nu ar urma un Cristos fals 
sau un profet fals. Creştinul adevărat este avertizat să 
fie atent la învăţători falşi şi la spirite false (1 Ioan 4;1-
3; 2 Petru 2:1, 4; 2 Corinteni 11) dar niciodată la un 
Cristos fals sau un profet fals.

Referirea la evaghelia împărăţiei: •	 Şi această evan-
ghelie a împărăţiei va fi predicată în toată lumea, 
pentru mărturie la toate naţiunile (24:14)—nu la 
oameni individuali. Aceasta a fost evanghelia pe 
care Ioan a predicat-o în Matei 3:2, Isus a predi-:2, Isus a predi-
cat-o în Matei 4:12-17 şi discipolii au predicat-o în 
Matei 10:7 înainte ca poporul Israel să îl respingă pe 
Domnul Isus Cristos.

Mesajul dat de pe muntele Măslinilor (24:3) care, în •	
Zaharia 14:4, este asociat cu întoarcerea lui Isus pe pă-
mânt ca să îşi întărească împărăţia cu Israelul ca şi cap 
al popoarelor.

Dacă am încerca să aplicăm bisericii acest capitol, am 
distruge doctrinele biblice ale: siguranţei eterne, scăpării 
dinaintea marelui necaz a bisericii şi a salvării numai prin 
har, şi am introduce o monstruozitate păgână salvatoare pe 
pământ, iubitoare de lume, orientată pe fapte şi ziditoare a 
împărăţiei.
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Alte studii interesante în Matei sunt:

Comparaţia predicii de pe munte (5) cu mustrarea fa-•	
riseilor (23).

Comparaţia lui Matei 24 cu Revelaţia 6,13 şi 19, pentru •	
a găsi secvenţa profetică a marelui necaz.

Cele douăsprezece perechi ale capitolului 7:•	

2 porţi 2 pomi 2 fundaţii 
2 căi 2 roade 2 constructori 
2 categorii 2 lucruri făcute pomilor 2 furtuni 
2 destinaţii 2 case 2 rezultate

În cartea Ioan, Isus a fost crucificat fiindcă El a pretins că 
este Fiul lui Dumnezeu, iar în Matei fiindcă El a pretins că este 
Regele Iudeilor.

În Exodul legea a fost dată omului de către Dumnezeu, pe 
un munte. În Matei legea a fost explicată pe un munte de către 
Dumnezeul-om.

Înainte de cruce, Cristos a spus că trebuie să ierţi, pentru a fi 
iertat (6:14). După cruce, noi trebuie să iertăm fiindcă suntem 
iertaţi (Efeseni 4:32).

În Matei, crucificarea este încadrată de două seri (26:20; 
27:57), în Ioan de două grădini (18:1; 19:41).

Cei care arată interes faţă de cifrele Bibliei vor şti că patru-
zeci este cifra încercării şi testării. Vedem aceasta în cele pa-
truzeci de zile de potop, perioadele a câte patruzeci de ani din 
viaţa lui Moise, domnia de patruzeci de ani a lui Saul, David şi 
Solomon, etc. De aceea, avem atât un punct de interes cât şi de 
confirmare în structura Bibliei.
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Matei este a patruzecea carte în canonul sacrelor scripturi, 
fiindcă este înregistrarea divină a încercării iudeilor de a vedea 
dacă, sau cum şi-l vor primi ei pe Mesia. Această afrimaţie fi-
ind adevărată, avem totuşi şi un alt motiv, luat de pe paginile 
Bibliei însăşi, să respingem cărţile apocrife pe care unii le-ar 
introduce în Vechiul Testament.

* * *

La încheierea discuţiei noastre despre fiecare carte din Noul 
Testament, voi comenta asupra versetului meu preferat din 
cartea respectivă. În Matei acesta este: Iar Isus i-a spus: Prie-
tene, pentru ce ai venit? Atunci au venit, şi au pus mâinile pe 
Isus, şi l-au prins.( 26:50)

Am fost îndelung impresionat de acele afirmaţii din Biblie 
care mă lovesc cu o forţă mare. Citind prin Biblie în căutarea 
dovezii că Isus Cristos a fost mai mult decât un om, s-ar pu-
tea ca unii să se uite la puterea Lui de a face miracole. Unii 
s-ar putea uita la acele afirmaţii făcute de El sau de profeţi sau 
de apostoli care atestă dumnezeirea Lui. Unii ar putea lua în 
considerare miracolul morţii Lui şi minunăţia învierii Lui. 
Tot acest ansamblu şlefuit dovedeşte că, cu siguranţă acesta a 
fost Fiul lui Dumnezeu. Şi totuşi, cât de des vedem printr-un 
singur cuvânt, un răspuns imediat, rezolvarea unei situaţii, că 
Isus nu a fost un descendent oarecare al lui Adam.

Imaginaţi-vă acea noapte a trădării. Iuda cel stricat a părăsit 
masa din camera de sus şi s-a strecurat afară să-l vândă pe 
stăpânul lui pentru treizeci de monede de argint, preţul unui 
sclav (Levit. 27:4). Isus s-a dus în Ghetsimani şi a pledat în faţa 
Tatălui Său în rugăciune cu privire la cupa mâniei pe care El a 
fost nevoit să o bea datorită nouă. Apoi în noapte a venit unul 
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care a mers, a lucrat, a petrecut, da, a trăit cu Domnul timp de 
trei ani şi jumătate. Numai că acum nu a venit să primească 
instrucţiune, ci să îl arate pe Domnul acelor oameni care aveau 
să Îl ducă la un proces de batjocură şi la crucificare.

Chiar numele de Iuda ne dă un sentiment de greaţă adân-
cului sufletului nostru. Chiar şi gândul la acţiunea lui îţi face 
scârbă. Totuşi acolo era Isus în care nu era înşelăciune; acolo 
era Unul care niciodată nu a vorbit altceva decât adevărul ab-
solut. El s-a uitat la Iuda şi i-a spus calm: Prietene.

Acest cuvânt m-a impresionat mai mult decât orice a spus 
vreodată Isus. Nu există act de trădare mai mare în analele 
istoriei umane, decât cel al lui Iuda, dar asta nu a schimbat ini-
ma lui Isus. Rănit atât de adânc, ofensat atât de greşit, respins 
atât de complet, dragostea şi grija Lui pentru Iuda au rămas 
neschimbate.

Acesta nu este numai un mare învăţător. Acesta este mai 
mult decât un lider religios. Dumnezeu este dragoste şi iată 
manifestarea lui Dumnezeu în carne.
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Evanghelia Lui Isus Cristos 
Înregistrată De Marcu

Această evaghelie, conţinând 678 de versete şi 15.171 de 
cuvinte, a fost scrisă pentru a-l prezenta pe Isus Cristos, 

servitorul. În timp ce, celelalte trei evanghelii folosesc frec-
vent denumiri divine, în evanghelia după Marcu lui Cristos i 
se spune Stăpân. Numai de două ori este numit Domn (7:28; 
9:24). Duhul Sfânt vorbeşte despre El ca Domn doar în două 
locuri, în această carte, şi ambele sunt în 16:19-20, după înălţa-
rea lui la cer. Spiritul nu se referă niciodată la El ca dumnezeire 
în Marcu, pe perioada lucrării lui de pe pământ.

Această prezentare a lui Isus ca servitor, explică de ce Marcu 
foloseşte detalii minuţioase care nu le mai găsim în altă parte. 
De exempluîn 6:7 citim: Şi a chemat pe cei doisprezece şi a înce-
put să îi trimită înainte, câte doi; şi le-a dat lor autoritate peste 
spiritele necurate; Numai în Marcu putem citi această mică 
remarcă: câte doi. În 4:38 ni se dă un detaliu despre furtuna 
de pe mare. În timp ce această înregistrare este dată şi în alte 
evanghelii, numai Marcu scoate în evidenţă: Şi el era la pupa 
corăbiei, adormit pe o pernă;.

Pentru un servitor, este important să aibă specificaţiile unei 
cerinţe (câte doi). Detaliile somnului său sunt demne de re-
marcat.

Alte elemente de o natură similară, unice în înregistrarea lui 
Marcu, se găsesc în 3:7; 4:1; 6:40; 12:41; 13:3 şi 15:39. Citiţi-le cu 
atenţie şi notaţi detaliile specifice acestei evanghelii.

Cel mai bun exemplu pentru aceasta se găseşte în 1:35: Şi de 
dimineaţă, s-a sculat cu mult înainte de ziuă, a ieşit şi a plecat 
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într-un loc pustiu şi se ruga acolo. Aceste detalii minuţioase, 
specifice, pot părea nesemnificative dar un servitor dă soco-
teală de tot ce face. Fiecare acţiune şi mişcare a unui servitor 
va fi pusă la socoteală.

Accentul este pus în Marcu pe fapte—nu pe cuvinte. Dacă 
aveţi o ediţie a Bibliei cu literele înroşite pentru cuvintele 
Domnului Isus, comparaţi Marcu cu celelalte trei evanghelii 
şi veţi afla că aceasta conţine de departe mai puţine versete cu 
litere înroşite . În viaţa unui servitor, accentul este pus nu pe ce 
spune ci pe ceea ce face.

Aceasta explică de asemenea de ce anume se accentuează 
reacţiile discipolilor şi răspunsurile oamenilor la ce a făcut 
Isus. De exemplu, în 4:41 citim: Şi au fost ÎNFRICOŞAţI cu 
teamă mare şi spuneau unii către alţii: Ce fel de om este acesta 
că până şi vântul şi marea fac ce le porunceşte? În 6:51 citim: Şi 
s-a urcat la ei în corabie şi vântul a încetat; şi au fost UIMIţI 
PESTE MăSURă în ei înşişi şi se minunau. În 10:24-26 citim: 
Şi discipolii au fost ÎNMăRMURIţI la cuvintele lui. Iar Isus 
răspunde din nou şi le zice: Copii, cât de greu este pentru cei 
ce se încred în bogăţii să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Este 
mai uşor pentru o cămilă să treacă prin urechea unui ac, decât 
pentru un om bogat să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Şi au 
fost ÎNMăRMURIţI peste măsură, spunând între ei: Atunci 
cine poate fi salvat?

Asemenea reacţii sunt date în 2:2; 3:10,20; 4:1; 5:21; 6:31 şi 
8:1. Numai în Marcu găsim o astfel de pătrundere în răspun-
surile oamenilor la cuvintele şi acţiunile Domnului.

În Marcu nu găsim nici o genealogie fiindcă nimănui nu 
îi pasă despre spiţa unui servitor. Nu se face nici o menţiune 
despre părinţii Lui. Marcu a omis înregistrarea naşterii prin 
fecioară, fiindcă naşterea unui servitor nu este importantă. Nu 
a înregistrat vizita magilor, fiindcă unui servitor nu i se dato-
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rează nici un omagiu. Nu apare nici o scenă a băiatului din 
templu, fiindcă un servitor nu se bucură de nici o copilărie 
reală. El este născut să lucreze şi să trudească . Numai Marcu 
a înregistrat istoria aşa-zişilor ani de linişte. Tot ceea ce s-a 
întâmplat de la vârsta de 12 ani până la 30 de ani, este suma-
rizat în aceste cuvinte: Nu este acesta tâmplarul (Marcu 6:3)? 
Un servitor este născut să lucreze. Marcu detaliază trudirea 
bărbatului dar nu pe bărbatul care trudeşte.

Cărţii nu îi lipeşte doar scena naşterii sau genealogia, ci 
până şi o introducere. Se intră direct în acţiune. Doisprezece 
din cele şaisprezece capitole încep cu “şi”, în această naraţiune 
a lucrului, lucrului, lucrului.

Cuvintele cheie din Marcu se potrivesc de asemenea cu 
tema cărţii. Observaţi apariţiile frecvente a cuvântului “ime-“ime-
diat”. Nu este oare acesta modul în care ar trebui să răspundă 
un servitor?

Această a doua evanghelie, contrastează puterea divină 
a lui Isus Cristos cu adâncul sentimentelor şi emoţiilor 
umane. Se vorbeşte mai mult despre emoţiile bărbatului şi 
a femeii şi a Domnului Însuşi, decât în orice altă parte a 
scripturii.

Dacă cineva vrea să cunoască despre interiorul lui Isus, des-
pre cum s-a simţit El, cum a gândit, etc., Marcu este cartea 
potrivită. Versetele acestea dau în mod special pătrunderea în 
interior: 1:35; 3:5; 4:38; 6:6, 30-32, 34; 7:34; 8:2, 12; 10:14,21; 
11:12 şi 14:36.

În timp ce Matei arată afirmaţiile Domnului despre căuta-
rea aşezării împărăţie şi tronului Vechiului Testament, prin 
referiri frecvente la scripturi, Marcu conţine numai un citat al 
scrierilor profetice: Aşa cum este scris în profeţi: Iată, eu trimit 
mesagerul meu înaintea feţei tale, care va face gata calea ta în-
aintea ta (1:2).
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În timp ce parabolele sunt proeminente în Matei, fiindcă 
Unde este cuvântul unui rege, este putere (Eclesiastul 8:4), Mar-
cu înregistrează doar patru din acestea. Oricum, în timp ce 
în Matei sunt puţine miracole scrise (căci un rege dă de lu-
cru altora), în Marcu sunt făcute nu mai puţin de douăzeci de 
miracole. Din nou este răspândită tema servitorului. O citire 
atentă va arăta de asemenea că fiecare din cele patru parabo-
le din Marcu ”serveşte” temei cărţii. Aceste lucruri nu pot fi 
întâmplătoare şi nici nu ar fi putut fi concepute de cei patru 
evanghelişti. Un studiu atent a celor patru evanghelii, certifică 
inspiraţia lor divină.

În Marcu nu se găseşte rugăciunea Tatăl Nostru, etc. Un 
servitor nu conduce pe nimeni în rugăciune.

Nu găsim nici o predică de pe munte, căci un servitor nu 
stabileşte nici legea şi nici nu dă direcţii.

Nu găsim în Marcu, stigătul de pe cruce care să spună: S-a 
sfârşit, fiindcă lucrarea unui servitor nu se sfârşeşte niciodată.

În acestă carte se accentuează începuturile. Pentru detalii 
se pot verifica referinţele acestea: 1:1; 4:1; 5:17, 20; 6:2, 7, 34, 55; 
8:11, 31, 32; 10:41, 47; 11:15 şi 12:1.

De ce este aşa de important să fii pe deplin convins de aceste 
accentuări diferite în cele patru evanghelii? Eu cred că fără ele, 
anumite pagini ale scripturii nu pot fi înţelese în mod potrivit.

De exemplu, mulţi au argumentat că Cristos nu este cu ade-
vărat Dumnezeu fiindcă El spune despre vremea celei de-a 
doua Lui veniri: Dar despre acea zi şi oră nu ştie nimeni, nici 
îngerii care sunt în cer, nici chiar Fiul, decât Tatăl. ( Marcu 
13:32). Comparaţi această afirmaţie cu: De acum înainte nu vă 
mai numesc robi; pentru că robul nu ştie ce face domnul său, ci 
v-am numit prieteni; pentru că toate câte am auzit de la Tatăl 
meu vi le-am făcut cunoscute. (Ioan 15:15). Înţelegând care este 
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tema cărţii Marcu, lucrurile se clarifică. Cât a fost pe pământ 
în starea Lui de servitor, cu siguranţă a fost o anumită cunoaş-
tere la care Isus nu avea acces. O asemenea afirmaţie luată în 
contextul lui Marcu şi comparată cu celelalte scripturi, nu pre-
zintă nici o dificultate.

O caracteristică a lui Marcu de care eu mă bucur în mod 
particular, sunt întrebările remarcabile puse lui sau de Isus:

Cum se face că nu aveţi credinţă?•	  (4:40) ?

Sunteţi şi voi fără de înţelegere?•	  (7:18) ?

De unde poate cineva să sature pe aceştia cu pâine, aici •	
în pustie (8:4) ?

Fiindcă la ce îi va folosi unui om, dacă va câştiga lumea •	
întreagă, şi o să-şi piardă propriul suflet? Sau ce va da 
un om în schimb pentru sufletul său (8:36-37) ?

Atunci cine poate fi salvat •	 (10:26) ?

De ce mă ispitiţi •	 (12:15)?

Şi Isus răspunzând le-a zis: Nu de aceea vă rătăciţi, •	
pentru că nu cunoaşteţi nici scripturile, nici puterea lui 
Dumnezeu? (12:24)?

Nu ai fost în stare să veghezi o oră? •	 (14:37)?

Se poate privi într-un mod interesant răspunsul la rugă-ciu-
ne din capitolul 5 unde sunt înregistrate trei rugăciuni:

Cea a spiritelor necurate (vv. 10-13): Răspunsul este 1. 
“da”.

Cea a Gadarenilor (v. 17): Răspunsul este “da”.2. 
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Cea a omului vindecat (vv. 18-19): Răspunsul este 3. 
“nu”.

Aceasta risipeşte ideea că Dumnezeu întotdeauna răspunde 
cu ”da”. Ar trebui observat că singura rugăciune respinsă a fost 
cea a credinciosului.

* * *

Şi vin la Isus şi îl văd pe cel ce fusese posedat de drac şi a avut 
legiunea, şezând, şi îmbrăcat, şi întreg la minte; şi au fost înfri-
coşaţi. (5:15). Acesta este versetul meu favorit din istorisirea 
mea favorită din Marcu. Sunt atât de multe teme mari ce pot 
fi extrase din această naraţiune, încât mă îndoiesc că cineva a 
epuizat acest pasaj.

Citind istorisirea, învăţăm că acest tânăr era în cea mai gra-
vă dificultate, decât oricine altcineva cu care Domnul a avut de a 
face. Da, El a adus morţii la viaţă, dar ar fi mai bine pentru cineva 
să fie mort în credinţă, decât viu în starea în care era acest om. 

Aici este puterea lui Satan şi a îngerilor lui asupra unui 
om muritor, în forma ei cea mai evidentă. Aici este suferinţa 
unei familii iubitoare în cea mai pură expresie a ei. Aici este 
expusă neajutorarea unui om pierdut ca nicăieri în altă parte. 
Aici este puterea Fiului lui Dumnezeu asupra lui Satan, asupra 
suferinţei, asupra păcatului şi legăturii lui, în toate spledoarea 
ei radiantă.

Observaţi că versetul 15 ilustrează, faptul că oamenii 
niciodată nu văd cu adevărat, ce a făcut Dumnezeu pentru ei, 
până nu vin la Isus. Vedeţi de asemenea că odată ce Cristos Îşi 
pune puterea asupra unei vieţi, de orice lucru ar avea Satan să 
se ţină, el este remis, la timpul trecut.

Observaţi de asemenea în ce măsură a fost întregit acest om. 
I-au fost refăcute emoţiile. Cel care odată s-a aruncat în furia 
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sinuciderii, acum era sezând. Cum ne vorbeşte aceasta despre 
pacea lui Dumnezeu împărţită credinciosului! Se spune des-
pre el că era îmbrăcat. Nu lăsaţi pe nimeni să fie înşelat. Cum 
arătăm şi ce purtăm vorbeşte enorm despre relaţia noastră cu 
Dumnezeu şi cu Satan.

În timp ce era posedat de demoni, omul mergea aproape gol. 
Odată salvat din această legătură, el a fost îmbrăcat. Cine altul 
decât Isus, ar fi putut să-l ia pe unul a cărui viaţă a fost într-o 
asemenea ruină şi să-l facă din nou întreg la minte.

Astăzi suntem în zile cu droguri şi tratamente, cu psihia-
trie şi psihologie, cu programe de auto-ajutorare şi ajutorare în 
grup. Dar în acest verset vedem răspunsul la toate problemele 
omului. El este întregit în trup, suflet şi spirit, de puterea Dom-
nului Isus Cristos.
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Evanghelia Lui Isus Cristos 
Înregistrată De Luca

A treia înregistrare a evangheliei a fost scrisă de Luca şi 
este cea mai lungă carte din Noul Testament conţinând 

1.151 de versete şi 25.944 de cuvinte. Scopul ei este să-L arate 
pe Domnul Isus Cristos ca pe omul perfect. Pentru a păstra 
această temă, Luca a urmărit genealogia lui Isus, înapoi de la 
primul om, Adam. Doar în Luca se poate citi despre păstorii 
de la iesle, cât şi despre dezvoltarea naturală, copilăria şi supu-
nerea lui Isus faţă de părinţi lui.

În timp ce Matei remarcă naşterea lui Cirstos ca pe cea a 
unui Rege, Luca Îi descrie naşterea ca pe a unui Salvator pen-
tru oameni (2:10-12).

La moartea Lui, centurionul de la cruce a strigat: Cu sigu-
ranţă acesta a fost un om drept (23:47). De la început până la 
sfârşit, această carte accentuează umanitatea perfectă a lui 
Cristos.

Parabolele din Luca susţin şi ele această temă. Cele mai 
multe dintre parabole din Matei încep cu împărăţia cerului, pe 
când cele din Luca încep cu un anumit om.

În notiţele ce urmează, vom vedea cum accentuează cartea 
Luca umanitatea lui Cristos, în grija Lui faţă de cei proscrişi şi 
faţă de femei, în trimiterea evangheliei Lui la oameni din toate 
naţiunile cât şi în sărăcia şi slăbiciunea Lui.

Această evanghelie îl arată pe Isus ca prieten cu vameşii şi 
păcătoşii: Şi Levi i-a făcut un ospăţ mare în casa lui; şi a fost 
o mare mulţime de vameşi şi de alţii care şedeau la masă cu 
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ei.(5:29). Şi toţi oamenii care l-au auzit şi vameşii au îndreptăţit 
pe Dumnezeu, fiind botezaţi cu botezul lui Ioan. (7:29). Şi iată, 
o femeie din oraş, care era o păcătoasă, când a aflat că Isus a 
şezut la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu 
mir (7:37). Tot în acest context, citiţi şi capitolele 14; 18:9; 19:7 
şi 23:39.

Luca accentuează de asemenea tandreţea, mila şi compasi-
unea arătată de Isus Cristos: Şi când a văzut-o Domnul, a fost 
împins de MILĂ pentru ea şi i-a spus: Nu plânge (7:13). Mul-
ţumim lui Dumnezeu pentru mila Domnului Isus Cristos! În 
13:11 citim: Şi iată, era o femeie care avea un spirit de neputinţă 
de optsprezece ani şi Isus a avut MILĂ faţă de ea şi a vindecat-o. 
Şi când s-a apropiat, a privit oraşul şi a PLÂNS din cauza lui 
(19:41). O altă astfel de referire o găsim în 23:38: Dar Isus în-
torcându-se spre ele a spus: Fiice ale Ierusalimului, nu plângeţi 
pentru mine, ci plângeţi pentru voi înşivă şi pentru copiii voştri. 
Astfel Luca accentuează tandreţea, mila şi compasiunea Dom-
nului Isus Cristos.

Doar Luca a înregistrat tratarea plină de milă a tâlharului 
de pe cruce. Descriind ultima cină, Matei şi Marcu au înregis-
trat că trupul Lui a fost frânt şi sângele Lui a fost vărsat pentru 
mulţi—dar Luca spune pentru tine.

Iudeii din vremea lui Isus au fost înfuriaţi fiindcă L-au văzut 
mergând dincolo de limitele prejudecăţii naţionale. Luca a fost 
scriitorul căruia i s-au încredinţat aceste incidente.

În capitolul 6, Isus i-a învăţat să-şi iubească duşmanii. Pen-Pen-
tru un evreu din acea vreme, oricine nu avea sânge pur Iu-
daic, era socotit duşman (Ioan 4). În capitolul 10 Domnul i-a 
învăţat că un samaritean a manifestat spiritul adevăratei religii 
atunci când un Levit şi un preot nu au făcut asta. În capito-
lul 13 Cristos i-a avertizat că judecăţile lui Dumnezeu nu cad 
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doar asupra păcătoşilor dintre neamuri, ci asupra oricui care 
nu se pocăieşte.În capitolul 17, îl vedem pe Isus tratând cu sa-
maritenii şi curăţind un lepros care avea o provenienţă rasială 
amestecată. Toate aceste incidente l-au făcut pe Domnul să fie 
duşmanul principal a propriului Său popor.

Un alt motiv al animozităţii evreilor faţă de al lor Mesia, 
arătat în Luca, a fost aparenta Lui nepăsare faţă de Sabat. 
Observaţi de câte ori Isus pune nevoia vreunui bărbat sau fe-
meie mai presus de interpretările greşite ale legii Sabatului, 
ţinute de liderii religioşi a zilelor Lui.

În Luca învăţăm că dragostea arătată oricărui om, în orice 
vreme este adevărata împlinire a legii.

În Matei 10:5 discipolii au fost trimişi şi li s-a dat instruc-
ţiuni specifice să: Nu mergeţi în calea neamurilor. În Luca 
ei au fost trimişi pretutindeni: Şi i-a trimis să predice împă-
răţia lui Dumnezeu şi să vindece bolnavii (9:2). Şi au plecat 
şi au trecut prin sate, predicând evanghelia şi vindecând pre-
tutindeni. (9:6)

Această carte este în mod clar evanghelia pentru neamuri şi 
este prezentată astfel în 2:32: O lumină să lumineze neamurile 
şi gloria poporului tău Israel.

Fiind omul ideal, Isus este prezentat dependent de Tatăl 
în rugăciune. Ce minunat e faptul că cel mai mare om care a 
trăit vreodată, Dumnezeu arătat în carne, este prezentat în 
Luca de zece ori, dependent de Tatăl în rugăciune. De şapte 
ori în această carte, Fiul lui Dumnezeu este arătat glorifi-
cându-L pe Tatăl.

În Luca se găseşte o mare bogăţie de material care nu a fost 
înregistrat de către ceilalţi evanghelişti. Mare parte a acestui 
material specifică grija specială a Domnului pentru femei. 
Doar Luca spune despre Elizabeta şi Ana. Doar în Luca citim 



40 Noul Testament—Privire De Ansamblu

despre văduva din Nain (7:11-15), femeia care s-a pocăit (7:37), 
femeia slujitoare care a avut grijă de Domnul (8:2) şi fiicele 
Ierusalimului care îl urmau (23:27). Istorisirile despre Marta 
(10:38-41), Maria din Betania (10:39-42) şi Maria Magdalena 
(24:10), toate se găsesc exclusiv în Luca.

În Luca sunt date patru imnuri sau cântece de închinare, 
care nu se mai găsesc în altă parte:

Marele cântec de laudă al Mariei (1:46-55).1. 

Imnul lui Zaharia (1:68-79).2. 

Închinarea lui Simeon, cel cucernic (2:29-32).3. 

Cântecul minunat al oastei îngereşti (2:14). 4. 

În Luca sunt şase miracole ce nu se găsesc în niciuna din 
celelalte evanghelii. Toate acestea accentuează tema că Isus 
Cristos Domnul este omul perfect. Observaţi grija specială a 
Domnului pentru cei “ de jos şi de afară ”. Cinci din aceste şase 
miracole au fost făcute unor proscrişi.

Pescuirea minunată (5:4-11).1. 

Învierea fiului văduvei din Nain (7:11-18).2. 

Femeia cu spiritul de infirmitate (13:11-17).3. 

Omul cu hidropizie (14:1-6).4. 

Cei zece leproşi (17:11-19).5. 

Vindecarea servitorului marelui preot (Malchus) 6. 
(22:50-51).

În Luca găsim zece parabole care nu se mai găsesc 
nicăieri în Biblie:
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Cei doi datornici (7:41-43).1. 

Samariteanul cel bun (10:30-37).2. 

Prietenul cel insistent (11:5-8).3. 

Prostul cel bogat (12:16-21).4. 

Smochinul cel neroditor (13:6-9).5. 

Moneda de argint pierdută (15:8-10).6. 

Fiul cel pierdut (15:11-32).7. 

Administratorul cel nedrept (16:1-12).8. 

Judecătorul cel nedrept (18:1-8).9. 

Vameşul şi Fariseul (18:9-14).10. 

Alte incidente specifice lui Luca pentru accentuarea temei 
că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, sunt: 3:10-14; 10:1-20; 
19:1-10, 41-44; 22:44; 23:7-12, 27-31, 40-43 şi 24:50-53.

În înregistrarea acestei evanghelii şi a cărţii Fapte, Luca a 
folosit cuvântul “anumit” sau “unii” de 101 ori, ceea ce e mai 
mult decât în tot restul Bibliei.

Există o împărţire în patru a cărţii Luca:

Tinereţea Domnului Isus Cristos (1:5-4:13): Acest 1. 
material nu mai este găsit nicăieri în Biblie. Versetele 
cheie din această secţiune sunt: Şi îngerul le-a spus: 
Nu vă temeţi; fiindcă iată, vă aduc veştile bune ale ma-
rii bucurii care va fi pentru tot poporul. Pentru că în 
oraşul lui David vă este născut astăzi un Salvator, care 
este Cristos Domnul. (2:10-11). Vizita lui Gabriel la Za-
haria şi Maria, cântarea Mariei , profeţia lui Zaharia, 
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naşterea într-un staul, anunţul dat păstorilor de către 
înger, prezentare copilului în templul Ierusalimului şi 
bun venitul dat de Ana şi Simeon, toate sunt specifice 
acestei evanghelii. Tot acest material tratează tinere-
ţea lui Isus.

Lucrarea din Galilea (4:14–9:50): Versetul cheie al 2. 
acestei secţiuni este: Şi Isus s-a întors în puterea Spiri-
tului în Galileea; şi s-a răspândit o faimă despre el prin 
toată regiunea, de jur împrejur (4:14).

Călătoria la Ierusalim (9:51-19:40): Versetul cheie în 3. 
această secţiune este: Şi s-a întâmplat, când s-a împli-
nit timpul să fie înălţat, că el cu hotărâre şi-a îndrep-
tat faţa să meargă la Ierusalim (9:51). În Luca, restul 
lucrurilor se potrivesc subiectului acestui vererset. În 
13:22; 17:11; 18:31; 19:11, 28 şi 37 îl vedem pe Isus cro-
indu-şi calea spre Ierusalim pentru a-şi da viaţa şi a 
muri pentru păcatele întregii lumi. În această secţiune 
sunt înregistrate numai cinci miracole.

Tragedia finală şi triumful (19:41–24:53): Versetul 4. 
cheie în această secţiune este: Dar când viticultorii 
l-au văzut, deliberau între ei spunând: Acesta este 
moştenitorul; să îl ucidem, ca moştenirea să fie a 
noastră.(20:14).

Luca accentuează sărăcia Domnului Isus Cristos. Doar în 
Luca putem citi despre:

Naşterea într-o iesle (2:7).•	

Incapacitatea Mariei de a-şi permite un miel pentru •	
a-l aduce ca şi ofrandă (2:24).
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Isus predicând celor săraci (4:18).•	

Domnul având nevoie să fie aprovizionat de către alţii •	
(8:1-3).

Chemarea săracilor la ospăţ (14:13).•	

Aducerea săracilor la marele ospăţ (14:21).•	

Cerşetorul Lazăr (16:20).•	

Zacheu dându-şi bunurile la săraci (19:8).•	

Înregistrarea de către Matei a predicii de pe munte, îl tratea-
ză pe rege şi legile lui pentru împărăţie. Pentru a-şi întemeia 
autoritatea legală, Isus a făcut referiri frecvente la “vremurile 
de demult” şi la “lege şi profeţi” spunând cine va moşteni îm-
părăţia viitoare. 

Luca nu conţine în predică astfel de referiri la trecut. În-În-
registrarea acestei evanghelii tratează despre Salvatorul oa-
menilor şi nu despre un rege al naţiunilor. De asemenea, o 
comparaţie a celor două predici, se potriveşte frumos sub 
titlul sărăciei.

În Matei citim:

Binecuvântaţi sunt cei săraci în spirit (5:3)•	

Binecuvântaţi sunt cei care flămânzesc şi însetează •	
după dreptate (5:6).

În Luca citim: 

Binecuvântaţi sunteţi voi cei săraci (6:20).•	

Binecuvântaţi sunteţi voi, care flămânziţi acum •	
(6:21).
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Doar Luca a înregistrat lupta şi sudoarea de sânge din grădi-
nă. Din nou, se poate vedea umanitatea lui Cristos.

În Luca sunt şase cazuri de oameni ce sunt departe de Dum-
nezeu:

Fiul risipitor (15:13).1. 

Omul bogat (16:23).2. 

Cei zece leproşi (17:12).3. 

Vameşul (18:13).4. 

Cerşetorul (18:40).5. 

Petru (22:54).1) 
***

Versetul care a însemnat cel mai mult pentru mine din Luca, 
în umblarea mea de creştin a fost: Astfel şi voi, când veţi fi făcut 
toate cele poruncite vouă, spuneţi: Suntem robi nefolositori, am 
făcut ce era datoria noastră să facem (17:10).

În contextul acestor remarci, Domnul îi învaţă pe cei ce-L 
urmează că timpul pentru odihnă, mâncare şi băutură este 
atunci când treaba este gata (17:7-8). El i-a făcut să înţeleagă 
că orice ar face Domnul, servitorul trebuie să-şi facă datoria 
(17:8). Este bine ca în domeniul comportării acceptabile, un 
stăpân să poruncească muncă supuşilor săi şi ca o asemenea 
trudă să-i fie acordată Lui (17:8).

În aceste zile, când oamenii sunt mituiţi de slujitorii biseri-
cii în a-L sluji pe Isus, când nimeni nu ar îndrăzni să sugereze 
supunere lui Cristos doar pentru simplu fapt că El porunceşte 
astfel, Isus învaţă: Este locul tău să mă slujeşti pe Mine şi când 
ai făcut astfel Eu nu-ţi voi fi datorat nici măcar un “mulţu-
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mesc”. Citiţi versetul 9: Îi mulţumeşte acelui rob, pentru că a 
făcut ce îi fusese poruncit? Consider că nu.(17:9).

Noi ar trebui să-i servim Domnului datorită a cine suntem 
noi şi a cine este El şi când am făcut astfel, Cristos nu ne va 
rămâne dator. Versetul 10 ne învaţă că dacă ascultăm fiecare 
poruncă a Domnului nostru, dacă facem ce ne spune în fiecare 
moment al fiecărei zile şi dacă ne prezentăm trupurile noastre 
ca un sacrificiu viu, noi pur şi simplu ne-am făcut datoria. Dacă 
fiecare acţiune a mea l-a mulţumit pe Dumnezeu, El nu iese în 
câştig. Dacă fiecare cuvânt al meu îi onorează porunca Lui, El 
nu a câştigat nimic. Dacă viaţa mea este tot ceea ce El a spus 
că ar trebui să fie, eu nu am mărit astfel maiestatea Domnului. 
Dacă viaţa mea este trăită în perfectă concordanţă cu, cuvân-
tul lui Dumnezeu, eu nu am câştigat binecuvântări. Dacă ale 
mele căi sunt găsite a fi întotdeauna în centrul căii cele înguste, 
Dumnezeu nu este obligat să mă răsplătească. Dacă a mea cale 
este găsită a fi după paşii Lui , eu nu am câştigat vreun benefi-
ciu spiritual. EU PUR ŞI SIMPLU MI-AM FĂCUT DATORIA.

Răscumpărarea sufletului nostru prin moartea lui Cristos, 
curăţirea noastră prin sângele Lui, chiar existenţa noastră dată 
de harul Său şi fiecare nevoie a noastră înmplinită prin bună-
tatea Lui iubitoare, sunt însăşi motive pentru slujirea noastră. 
Atunci când un om caută să-L slujească pe Dumnezeu pentru 
a primi ceva de la El, în loc să îi slujească pentru ceea ce Dum-
nezeu i-a dat deja, omului aceluia îi lipseşte înţelegerea.

Astfel şi voi, când veţi fi făcut toate cele poruncite vouă, spu-
neţi: Suntem robi nefolositori, am făcut ce era datoria noastră 
să facem. (17:10). Acesta este felul în care Biblia defineşte sluji-
rea voastră logică (Romani 12:1).
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Evanghelia Lui Isus Cristos 
Înregistrată De Ioan

Cartea Ioan conţine 878 de versete şi 19.099 de cuvinte. 
Tema este expusă clar în Ioan 20:30-31: Şi cu adevărat 

multe alte semne a făcut Isus în prezenţa discipolilor săi care 
nu sunt scrise în această carte. Dar acestea sunt scrise, ca voi să 
credeţi că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi astfel cre-
zând să aveţi viaţă prin numele lui.

Aceasta este cartea care declară divinitatea lui Isus Cristos. 
Vom enumera multe dovezi ale acestui adevăr.

Celelalte trei evanghelii au de-a face cu evenimente, însă 
Ioan are de-a face cu însemnătatea acestor evenimente. El ex-
pune şapte predici conţinând afirmaţia EU SUNT. Vă amin-
tiţi că atunci când Dumnezeu l-a întâlnit pe Moise la tufişul 
arzând (Exodul 3:2), El a spus că numele Lui este EU SUNT 
CEL CE SUNT (Exodul 3:14). Astfel, aceste afirmaţii formează 
o anumită confirmare a pretenţiei lui Isus la un loc în Dum-
nezeire:

Eu sunt pâinea vieţii (6:35).•	

Eu sunt lumina lumii (8:12; 9:5).•	

Eu sunt uşa oilor (10:7).•	

Eu sunt păstorul cel bun (10:11).•	

Eu sunt învierea şi viaţa (11:25).•	

Eu sunt calea, adevărul şi viaţa (14:6).•	
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Eu •	 SUNT adevărata vie (15:1).

Domnul foloseşte de asemenea titlul acesta în 4:26; 8:28, 58; 
13:19 şi 18:5-8.

Diviziunile cărţii sunt conturate de miracolele Domnului 
nostru. Din toate acele mari minuni lucrate de Isus, Duhul 
Sfânt l-a condus pe Ioan l-a condus pe Ioan să înregistreze şap-
te. Acestea servesc, nu doar în mod individual ci şi prin succe-
siunea lor, să accentueze divinitatea Lui.

Primele trei miracole arată cum vine salvarea:

Isus transformând apa în vin (2:1-11): Aceasta arată că 1. 
salvarea vine prin cuvântul lui Dumnezeu.

Vindecarea fiului nobilului (4:46-54): aceasta arată că 2. 
salvarea este prin credinţă.

Vindecarea omului paralitic (5:1-9): aceasta arată că 3. 
salvarea e prin har.

Al patrulea miracol este un punct de cotitură, care stă între 
primele trei şi ultimele trei.

Hrănirea celor cinci mii(6:1-14): Aceasta arată că Isus 4. 
foloseşte mijloace umane pentru a aduce miracolul 
salvării oamenilor pierduţi. Faptul că El a folosit oa-
meni pentru a duce pâinea către mulţimi, îl ilustrează 
pe Dumnezeu care foloseşte nebunia predicării pentru 
a duce pâinea vieţii acolo unde este foame spirituală.

Ultimele trei miracole arată rezultatele salvării în 
credincios:

Calmarea furtunii(6:15-21): Aceasta arată că salvarea 5. 
aduce pace.
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Vindecarea orbului (9:1-7): Aceasta arată că salvarea 6. 
aduce lumină.

Învierea lui Lazăr (11:38-45): Aceasta arată că salvarea 7. 
aduce viaţă.

Există şi un al optulea miracol înregistrat în Ioan 21. Acest 
miracol, scoaterea peştilor, nu a fost parte din prezentarea lui 
Cristos lumii, ci a fost exclusiv pentru discipolii Lui şi formea-
ză un postludiu al înregistrării evangheliei.

Doar în Ioan, Isus este numit Cuvântul, singurul Fiu 
născut şi Mielul. Numai această evanghelie Îl identifică pe 
El ca şi Creator. În peste cincizeci de locuri, se spune des-
pre El că a fost trimis de Tatăl. În douăzeci şi cinci de oca-
zii, autoritatea Lui este accentuată prin folosirea sintagmei 
adevărat, adevărat. Ioan e plin de întrevederi particulare 
şi personale unde cel ce este în căutare este adus la a privi 
divinitatea lui Isus.

Doar Ioan spune despre soldaţii căzând în grădină. El a 
omis naşterea, copilăria, ispitirea, transfigurarea, numirea 
discipolilor, parabolele şi înălţarea. Toate aceste omiteri 
servesc pentru susţinerea temei. Nu găsim agonia din gră-
dină. În Ioan, Domnul nu este văzut nicicum rugându-se în 
subordonare faţă de Tatăl. Numai Ioan declară că Domnul 
îşi pune jos viaţa. La Calvar nu există expresia de ce m-ai 
părăsit? (Matei 27:46; Marcu 15:34) ci eliberarea propriului 
Său spirit.

Este interesant de observat cât de des apare şapte în această 
carte Ioan. Numărul perfecţiunii este evident de la un capăt la 
celălalt.

În celelalte trei evanghelii, Tatăl vorbeşte din cer şi aduce 
mărturie divinităţii lui Cristos. Dar în Ioan nu apare expre-
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sia acesta este fiul meu preiubit. Tatăl păstrează tăcerea însă 
ordonează înregistrarea a şapte martori pentru divinitatea 
Domnului nostru:

Ioan Baptistul (1:34).1. 

Natanael (1:49).2. 

Petru (6:69).3. 

Marta (11:27).4. 

Toma (20:28).5. 

Ioan (20:31).6. 

Cristos Însuşi (10:36).7. 

Divinitatea lui Cristos este expusă de fapt în fiecare capitol 
al înregistrării lui Ioan:

Natanael declară că El este Fiul lui Dumnezeu (1:49).•	

Gloria Lui se manifestă în preschimbarea apei în vin •	
(2:11)

El este declarat ca fiind sursa vieţii eterne (3:16).•	

El pretinde a fi Mesia cel promis (4:26).•	

El spune că va chema pe morţi la viaţă (5:25).•	

El se declară pâinea lui Dumnezeu venită din cer, jos •	
(6:33).

El afirmă egalitatea Sa cu Duhul Sfânt (7:37-39).•	

El îşi însuşeşte titlul de •	 EU SUNT şi afirmă că El este 
înainte de Avraam (8:58).
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El primeşte închinare ca Fiul lui Dumnezeu (9:37-38).•	

El îşi proclamă egalitatea cu Tatăl (10:30).•	

Se spune despre El că este Cristosul, fiul lui Dumne-•	
zeu (11:27).

El îşi face cunoscută puterea pentru a-i atrage pe toţi •	
oamenii la El însuşi (12:32).

El se proclamă Stăpân şi Domn (13:13).•	

El se autonumeşte, cu o claritatea de negreşit, Tatăl •	
arătat în carne (14:9).

El reclamă toată puterea declarând că fără El, omul nu •	
poate face nimic (15:5).

El se descoperă ca pe Cel ce dirijează mişcările Spiri-•	
tului Sfânt (16:7).

El pretinde că a avut în posesie toată gloria divinităţii •	
înainte de existenţa lumii (17:5).

El îi spune clar lui Pilat că a venit în această lume pen-•	
tru a fi regele ei (18:37).

Numai Dumnezeu putea să pronunţe lucrarea răs-•	
cumpărării ca fiind completă (19:30).

Toma îl numeşte •	 Domnul meu şi Dumnezeul meu 
(20:28).

Doar Dumnezeu are dreptul de a porunci obedienţa •	
(21:22).

Ioan arată că viaţa prin Domnul Isus este:
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Manifestată (1:4).•	

Obţinută (3:16).•	

În posesie (4:14).•	

Susţinută (6:35).•	

Slujită (7:38).•	

Abundentă (10:10).•	

Înviată (11:24-25).•	

În cartea Ioan sunt şapte daruri minunate:

Apa vie (4:10).1. 

Viaţa păstorului cel bun (10:11).2. 

Exemplul Domnului (13:15).3. 

Spiritul Sfânt (14:16).4. 

Pacea (14:27).5. 

Cuvintele lui Dumnezeu (17:8).6. 

Domnul Însuşi (17:14).7. 

Ioan, este de asemenea cartea lui “NU POATE”:

Omul firesc nu poate intra în împărăţia lui Dumnezeu •	
(3:3-5).

Cel pierdut nu poate merge acolo un este Cristos (7:36-•	
37; 8:21-22).

Cel nesalvat nu poate auzi cuvintele Domnului (8:43).•	

Scriptura nu poate fi desfiinţată (10:35).•	
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Lumea nu-L poate primi pe Spiritul Sfânt (14:17).•	

Un credincios nu poate aduce roadă prin el însuşi (15:4).•	

Domnul nu va pune ceva ce nu putem purta asupra •	
noastră (16:12).

Observaţi pasajele cu “Eu am” din Ioan 17:

Eu te-am glorificat•	  (17:4).

Eu am terminat lucrarea•	  (17:4).

Eu le-am dat cuvintele•	  (17:8).

Pe aceia pe care mi i-ai dat, i-am păzit•	  (17:12).

Eu le-am dat cuvântul tău•	  (17:14).

Aşa i-am trimis şi eu în lume•	  (17:18).

Şi eu le-am dat gloria•	  (17:22).

Eu te-am cunoscut•	  (17:25).

Le-am făcut cunoscut numele tău•	  (17:26).

Ioan are în comun cu celelalte evanghelii, doar şapte în-
tâmplări:

Ioan Baptistul predicând.1. 

Umblarea pe apă.2. 

Hrănirea celor cinci mii.3. 

Ungerea din Betania.4. 

Ultima cină.5. 

Crucificarea (deşi diferă detaliile).6. 
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Învierea (deşi diferă detaliile).7. 

***
Cele patru evanghelii au cu privire la crucifi care următoa-privire la crucificare următoa-

rele lucruri în comun:

ÎNTâMPLArEA MATEI MArCu LuCA IoAN

Trădarea 26:41, 47 16:18, 43 22:21, 47 13:21; 18:3
Negarea  
de către alţii 26:69 14:66 22:56 18:17

Laşitatea 
discipolilor 26:51 14:47 55:50 18:10

Judecat de preoţi 26:57 14:53 22:54, 66 18:13, 24
Condamnat de 
Pilat 27:2 15:1 23:1 18:28-29

Alegerea lui 
Baraba 27:21 15:11 23:18 18:40

Crucificarea 27:35 15:25 23:33 19:18
Dezbrăcarea  
lui Isus 27:35 15:24 23:34 19:23-24

Moartea lui Isus 27:50 15:37 23:46 19:30
Mormântul 
pregătit 27:59 15:46 23:53 19:40-42

Învierea 28:6 16:6 24:6 20:2, 10

***
În zilele noastre sunt mulţi care nu cred în insipraţia divină 

a scripturilor. Mulţi neagă doctrina infailibilităţii în manus-
crisele originale. Mai mult, reuză să creadă în păstrarea fără 
erori, până în generaţia aceasta, a cuvântului lui Dumnezeu. 
Un număr chiar şi mai mare neagă faptul că Domnul şi-a pus 
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mâna în ordonarea, împărţirea şi numerotarea cărţilor în ca-
pitole şi versete. A nega oricare din aceste principii, înseamnă 
a te reteza pe tine însuţi de la lumină din abundenţă pe care 
Dumnezeu a pus-o în Biblia noastră autorizată din engleză.

Luaţi drept exemplu Ioan 6:66: De atunci mulţi dintre disci-
polii lui au mers înapoi, şi nu mai umblau cu el. Nu-i aşa că e 
izbitor faptul că un verset ce poartă acest număr, are de a face 
cu discipoli care îl părăsesc pe Domnul datorită unei contro-
verse, asupra primirii trupului şi sângelui Său pentru salvarea 
lor? Nu-i remarcabil faptul că acest număr 666 apare în legă-
tură cu oameni care nu puteau distinge adevărul spiritual de 
a mânca, carne şi a bea sânge (v. 63) şi cuvântul literalmente, 
fiind folosită ilustraţia? 

Pe când Domnul privea oamenii întorcându-se şi plecând 
mai degrabă decât să locuiască în prezenţa Lui, până El ar fi 
putut să le dea o înţelegere mai deplină a afirmaţiilor Lui, El 
s-a întors către discipolii Lui şi cu o voce tristă, dar foarte pro-
vocatoare, i-a întrebat dacă şi ei vor pleca.

Drept răspuns a urmat versetul care este favoritul meu din 
cartea Ioan: Atunci Simon Petru i-a răspuns: Doamne, la cine 
să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii eterne (6:68).

Acesta a fost unul dintre primele versete ce mi s-au dat 
pentru memorare de cei care mă ucenicizau. Înainte să vii la 
Cristos, înveţi cât de deşarte sunt lucrurile acestei lumi. Când 
cineva vine la Cristos pentru iertarea păcatelor, el face asta fi-
indcă ştie că nimeni altcineva nu-i poate împlini nevoia aceas-
ta. Odată ce cineva a fost făcut o creaţie nouă prin lucrarea 
harului lui Dumnezeu, el ştie că nimic nu se poate compara cu 
bucuria vieţii eterne.

Astfel răspunsul pentru cei ce ne cheamă să păcătuim, re-
plica pentru cei ce ne cer să renunţăm când vine greul şi răs-
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punsul pentru Diavol când caută să ne conducă pe alături, ne 
este deja pregătit aici: La cine să ne ducem? Nu există nimeni 
în acest univers care să aibă ceva de oferit ce se poate compara 
cu ceea ce am găsit în Isus.



Capitolul 2

Fapte

Oamenii care au mişcat lumea au fost oamenii 
pe care lumea nu a putut să-I mişte.

Anonim
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Fapte

Cartea Fapte ce conţine 1007 versete şi 24.250 cuvinte, în-
registrează istoria bisericii Nou Testamentale timpurii, 

dar nu înregistrează în mod specific doctrinele date bisericii. 
Aceasta este o afirmaţie surprinzătoare. Oricum, e o mare gre-
şeală să te apropii de cartea Fapte ca de o carte cu învăţătură 
doctrinară şi nu ca de o carte cu înregistrare istorică.

Aceasta nu înseamnă că nu putem învăţa lecţii spirituale 
importante din cartea Fapte, pentru a le aplica în viaţa noastră 
de zi cu zi, sau că ce e scris nu este un adevăr minunat. În timp 
ce evangheliile înregistrează lucrarea pământească a lui Isus 
Cristos şi epistolele Noului Testament înregistrează doctrinele 
ce-i guvernează pe cei ce L-au primit pe Cristos ca Salvator, 
cartea Fapte înregistrează istoria discipolilor Domnului şi a 
convertiţilor lor în timp ce căutau să răspândească evanghelia 
la orice neam, limbă şi trib de pe pământ.

Fapte poate fi o carte periculoasă. La fel cum Matei formea-
ză un pod între Vechiul şi Noul Testament, cartea Fapte for-
mează un pod între perioada evangheliilor şi perioada bise-
ricii. Aceasta nu înseamnă că evanghelia nu este predicată în 
Fapte sau că biserica Noului Testament nu este găsită şi aici, 
ci că Fapte este o carte istorică povestind cum s-au împrăştiat 
credincioşii în întreaga lume, predicând evanghelia şi aducând 
convertiţi la Domnul Isus. A construi doctrina bisericii sau a 
pune baza vieţii creştine pe această înregistrare istorică, în 
locul scrierilor doctrinare ale apostolilor, este un lucru foarte 
periculos.
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Un pod va susţine pe cineva, însă nu este un loc bun 
pentru a construi o casă. Un pod scriptural (asemenea lui 
Matei sau Fapte) va susţine pe cineva, dar nu este un loc 
bun pe care să construieşti o viaţă spirituală. De exemplu, 
legea a fost dată în Exodul şi istoria lui Israel din primele 
lui zile sub lege se găseşte în Numeri. Dacă am trăi în vre-
mea Vechiului Testament, am fi mai siguri dacă am urmări 
statutele Exodului sau experienţele evreilor înregistrate în 
Numeri? Legea este expusă în Deuteronom şi Israeliţii caută 
s-o aplice în Iosua. Dacă ar fi vrut cineva dinainte de Cal-
var să construiască pe o stâncă tare, cea mai bună fundaţie 
pentru doctrină ar fi fost Deuteronom sau Iosua? În acelaşi 
fel, învăţătura lui Dumnezeu după care să trăiască biserica 
Lui , este dată în epistole. Succesele ŞI EŞECURILE timpurii 
ale credincioşilor în timp ce căutau a-şi trăi noua viaţă în 
Cristos, sunt descrise în cartea Fapte.

Găsim următoarele evenimente care ilustrează faptul că 
Fapte este o carte de tranziţie:

În fapte 1-7, Domnul s-a prezentat poporului Israel cu •	
o a doua oportunitate de a-L primi ca pe al lor Mesia. 
Ei L-au respins din nou. Ei l-au împroşcat cu pietre 
pe Ştefan, mesagerul Lui, şi astfel şi-au sigilat soarta 
naţională pentru următorii două mii de ani.

În Fapte 8, un om dintre neamuri, un eunuc din Etio-•	
pia, a auzit mesajul evangheliei, a mărturisit credinţa 
în Isus Cristos ca Fiul lui Dumnezeu, şi a fost botezat 
în apă după declaraţia lui de credinţă: Şi aşa cum mer-
geau 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. Şi a 
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răspuns şi a zis: Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dum-
nezeu. (8:36-37).

În Fapte 9, Saul din Tars a fost convertit. El a fost năs-•	
cut din nou pe drumul spre Damasc. Dumnezeu l-a 
ordinat ca apostol al neamurilor: Şi a spus: Cine eşti 
tu, Doamne? Şi Domnul a spus: Eu sunt Isus pe care tu 
îl persecuţi; îţi este greu să dai cu piciorul în ţepuşe. Şi 
tremurând şi înmărmurit a spus: Doamne, ce voieşti 
să fac eu? Şi Domnul i-a spus: Scoală-te şi du-te în 
oraş şi ţi se va spune ce trebuie tu să faci. (9:5-6). Este 
aşa de important de observat metoda de salvare a lui 
Dumnezeu aşa cum este expusă în aceste întâmplări. 
Eunucul a auzit din cuvântul lui Dumnezeu adevărul 
morţii, îngropării şi învierii lui Isus Cristos, şi a fost 
salvat atunci când el a mărturisit din inimă, credinţa 
în această veste bună. Saul L-a mărturisit pe Cristos 
cel crucificat şi înviat ca Domn, şi a fost un om nou.

În Fapte 10, Petru a fost condus către casa lui Corne-•	
liu. Acest evreu nedoritor a fost condus de către Du-
hul Sfânt în casa unuia dintre neamuri! El a predicat 
evanghelia şi: În timp ce Petru vorbea încă aceste cu-
vinte, Duhul Sfânt a căzut peste toţi cei ce auzeau cu-
vântul (10:44). Aceste neamuri au primit Duhul Sfânt 
înainte să fie botezaţi în apă. Darul le-a fost dat când 
au crezut vestea bună a morţii, îngropării şi învierii 
lui Isus Cristos. Această convertire a neamurilor, în 
aceiaşi manieră ca a evreilor, a fost atât de monumen-
tală încât raportarea către biserică a întâmplării, a 
fost înregistrată în capitolul 11. Această secvenţă de 
întâmplări remarcabilă, (Fapte 7-11) arată cum s-a 
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mutat prezentarea iniţială a evangheliei de la iudei la 
neamuri. Petru este personajul proeminent din Fapte 
1-12. Apoi accentul se schimbă de pe Petru pe Paul. 
Aceasta se potriveşte cu schimbarea accentului pus de 
Dumnezeu de la Iudei la Neamuri.

În Fapte 15, citim despre marele consiliu de le Ieru-•	
salim în care apostolii au stabilit că salvarea nu are 
nimic de a face cu faptele legii Mozaice ci că este pur 
şi simplu o chestiune de de credinţă în lucrarea deja 
terminată a lui Cristos. Apostolii au legat pe pământ 
această chestiune (Matei 18:18) şi focalizarea se schim-
bă pe Paul şi misiunea lui la neamuri. De acum înainte 
notiţa cheie este aceasta: Şi au spus: Crede pe Domnul 
Isus Cristos şi vei fi salvat tu şi casa ta (16:31).

***

Toate cele patru evanghelii au înregistrarea crucii şi a învierii 
şi toate se încheie cu programul misionar.

Evangheliile spun despre ce făcea şi învăţa Isus înainte de 
înălţare. Fapte, începând acolo unde se încheie evangheliile, 
spune ce a CONTINUAT El să facă şi să înveţe.

Matei a încheiat cu învierea şi programul misionar. Marcu 
a încheiat cu înălţarea şi programul misionar. Luca a încheiat 
cu promisiunea venirii Duhului Sfânt şi programul misionar. 
Ioan a încheiat cu promisiunea celei de-a doua veniri şi pro-
gramul misionar. Fapte se deschide cu toate acestea. În primul 
capitol citim despre înviere, înălţare, promisiunea Duhului, 
promisiunea celei de-a doua veniri şi programul misionar.

Titlul în cele mai multe Biblii este Faptele Apostolilor. De 
vreme ce în Fapte sunt treizeci de referiri la mărturisire sau 
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martori, ar fi mai potrivit să se numească Faptele Duhului 
Sfânt. În cele douăzeci şi opt de capitole din Fapte, sunt peste 
şaptezeci de referiri la al treile membru al Dumnezeirii.

Scopul cărţii Faptea fost să înregistreze istoria bisericii în 
timp ce bărbaţi şi femei, locuiţi şi împuterniciţi de Duhul 
Sfânt, au dus lumii mesajul evangheliei. Ea Îl arată pe Dom-
nul înălţat ca pe marele lucrător, pe Duhul Sfânt ca şi putere şi 
pe credincioşi ca pe instrumente folosite de Dumnezeu pentru 
a-Şi împlini scopurile.

***

Fapte 1: În primele 11 versete găsim cele şapte adevăruri care 
sumarizează întreaga carte a Faptelor:

Activitatea Domnului continuă (v 1-2): El a început şi 1. 
va continua, pentru reuşita propriilor Sale scopuri şi 
pentru binecuvântarea poporului Său.

Învierea lui este dovedită (v.3): El a prezentat multe 2. 
dovezi infailibile pe când a intrat şi ieşit din mijlocul 
discipolilor Săi timp de 40 de zile.

Discipolii lui sunt mângâiaţi (vv. 4-5): Li s-a dat o po-3. 
runcă să nu se depărteze de Ierusalim ci să aştepte 
promisiunea Tatălui (venirea Spiritului).

Împărăţia lui este recunoscută (vv. 6-7): Când a fost în-4. 
trebat dacă El va restaura împărăţia lui Israel într-un 
anumit timp, El le-a spus că nu este treaba lor să ştie tim-
purile şi anotimpurile. Împărăţia avea să vină, dar tim-
pul a rămas în mâna Tatălui. Aceşti discipoli, aşteptând 
împlinirea promisiunilor Vechiului Testament, nu au 
fost mustraţi pentru nelegiuirea lor, căci asta ar însemna 
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ca toţi profeţii să fie mustraţi. Vremea împlinirii nu a fost 
făcută acum cunoscută. E îndeajuns de ştiut că Dumne-
zeu a declarat venirea împărăţiei şi că noi ar trebui să fim 
ocupaţi până ce El va veni.

Martorii Lui sunt instruiţi (v.8): Martorii au fost in-5. 
struiţi cu privire la caracterul lor, subiectul mărturi-
sirii lor şi locul lor de slujire. Caracterul mărturisirii 
lor se găseşte în simplele cuvinte voi veţi fi. Întreaga 
lor datorie în viaţă, începând din acest moment, era să 
ducă vestea bună la alţii. Subiectul mărturisirii lor era 
Domnul Isus Cristos Însuşi. Ei nu purtau mărturia 
unei biserici, a unui crez sau religie, ci a unei persoa-
ne: ÎMI veţi fi martori (v.8). Locul mărturiei lor avea 
să fie în Ierusalim, Iudeea, Samaria şi până la cea mai 
îndepărtată parte a pământului (v.8). De aceea biseri-
ca este o societate misionară. Cei care devin membrii 
ai adevăratei biserici sunt născuţi într-o familie mi-
sionară. Isus Cristos este MARELE misionar şi El îşi 
foloseşte trupul, biserica, pentru a face lucrarea Lui.

Înăţarea Lui este împlinită (v.9): Capul bisericii a fost 6. 
ridicat, glorificat şi aşezat la dreapta Tatălui. Ce mare 
trebuie să fi fost încrederea a celor trimişi de un aşa 
Stăpân triumfător!

Întoarcerea Lui este promisă (vv. 10-11): Când se va 7. 
sfârşi era evangheliei, Domnul se va întoarce pe pă-
mânt pentru a-şi finaliza scopurile Sale eterne.

***
Fapte 1-7: O schiţă a naturii dispensaţionale a Faptelor 1-7 

arată că focalizarea acestor capitole este, fără nici un dubiu, 
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pe o a doua ofertă a lui Mesia către poporul Israel. Sunt şai-
sprezece indicaţii în aceste capitole a faptului că evanghelia lui 
Cristos şi mesajul împărăţiei au fost îmbinate şi că Iudeii erau 
obiectul predicării apostolilor: 

Discipolii aşteptau împărăţia: 1. De aceea, când s-au 
adunat, i-au cerut, spunând: Doamne, în acest timp 
vei reinstaura împărăţia lui Israel? (1:6)? Isus nu i-a 
mustrat fiindcă El le promisese fiecăruia un tron în 
împărăţia care va fi întemeiată (Matei 19:28).

Selectarea a unui al doisprezecelea apostol: 2. Începând 
de la botezul lui Ioan, până la acea zi în care a fost luat 
sus de la noi, trebuie ca unul să devină martor cu noi 
al învierii sale. (1:22). Paul nu a fost al doisprezecelea 
apostol al împărăţiei ci a avut o dispensaţie specială 
pentru Neamuri (Romani 11:13).

Petru a predicat bărbaţilor din Iuda, Ierusalim şi Isra-3. 
el: (vedeţi predica lui din ziua Cincizecimii în Fapte 2). 
Nu a fost menţionat Nici un neam în toată predica.

Profeţia este citată: 4. Ci aceasta este ceea ce a fost spus 
prin profetul Ioel (2:16). Petru s-a referit la Ioel pentru 
a arăta că promisiunile la care el atrăgea atenţia tratau 
viitorul lui Israel.

Crucea în felul văzut de Petru: 5. Pe el, fiind dat prin sfa-
tul hotărât şi cunoaşterea dinainte a lui Dumnezeu, 
voi l-aţi prins şi prin mâini nelegiuite l-aţi crucificat 
şi ucis; (2:23). El a proclamat că, crucificarea a fost un 
act de crimă comisă de liderii lui Israel. El nu a predi-
cat crucea ca şi mijloc al harului prin care sunt iertate 
păcatele. În timp ce el predica moartea, îngroparea şi 
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înveirea (ca şi Paul mai târziu), el a făcut asta cu o apli-
caţie specială pentru responsabilitatea Iudeilor de a-L 
fi omorât pe al lor Mesia.

Tema lui Petru: (Observaţi referinţe frecvente la învi-6. 
ere). Domnul a promis să-i dea lui Israel semnul pro-
fetului Iona (Matei 13:38-42). Petru a predicat despre 
acest semn.

Locul de închinare: 7. Şi Petru şi Ioan s-au urcat împre-
ună la templu la ora rugăciunii, a noua (3:1). În aceste 
capitole de început a cărţii Fapte, centrul închinării 
încă era templul. Conceptul bisericii locale nu era încă 
dezvoltat.

 Biserica se întâlnea în templu: 8. Şi continuând în fiecare 
zi într-un gând în templu, şi frângând pâine din casă 
în casă, îşi mâncau mâncarea cu voioşie şi simplitate a 
inimii (2:46). Totuşi ei trebuiau să o rupă cu Iudaismul 
fie în interior, fie în exterior. Ei pur şi simplu au adău-
gat Vechiului Testament, evanghelia. Această încerca-
re de a pune vin nou în butoaie vechi, a continuat până 
la marele consiliu de la Ierusalim din capitolul 15.

 9. Reîntoarcerea promisă: De aceea, pocăiţi-vă şi fiţi 
convertiţi, ca păcatele voastre să fie şterse când vor veni 
timpurile de răcorire din prezenţa Domnului; (3:19). 
Petru a promis că Isus se va întoarce şi va stabili îm-
părăţia, dacă Israel se va pocăi şi va crede.

Acele zile sunt prezise: 10. Pe care cerul trebuie să îl 
primească până la timpurile restituirii tuturor lucru-
rilor, pe care Dumnezeu le-a spus prin gura tuturor 
sfinţilor săi profeţi de când a început lumea. Fiindcă 
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Moise într-adevăr spunea taţilor: Domnul Dumnezeul 
vostru vă va scula un profet dintre fraţii voştri, aseme-
nea cu mine; pe el îl veţi auzi în toate, orice vă va spu-
ne. Şi se va întâmpla că fiecare suflet care nu va auzi pe 
acel profet, va fi nimicit din popor. Şi de asemenea toţi 
profeţii, de la Samuel şi cei care au urmat, toţi câţi au 
vorbit, tot aşa au prezis despre aceste zile.(3:21-24). Pe-
tru a spus că zilele în care predica el, au fost prezise de 
profeţii Vechiului Testament. Biserica era un mister. 
În vreme ce profeţii scriau despre biserică, acesta era 
un secret până când Domnul l-a făcut cunoscut prin 
revelaţie specială lui Paul (Efeseni 2-3).

Petru şi neamurile: 11. Voi sunteţi fiii profeţilor şi ai 
legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu taţii 
noştri, spunând lui Abraham: Şi în sămânţa ta vor fi 
binecuvântate toate familiile pământului (3:25). Aceas-
tă menţiune rară despre salvarea neamurilor afirmă 
că ei vor fi salvaţi numai prin Israel. Neamurile au fost 
salvate, nu prin ridicarea Israelului ci prin respingerea 
lor (Romani 11:12-13). Nu vreau să spun că este o di-
ferenţă în doctrină, ci cu siguranţă este o diferenţă în 
accentuarea dintre Fapte 1-7 şi epistola lui Paul.

Referinţă la Psalmul 2: 12. Care prin gura servitorului tău 
David ai spus: De ce s-au dezlănţuit păgânii, şi oamenii 
îşi închipuie lucruri deşarte? (4:25)? O citire atentă a 
acestui Psalm arată că acesta este cu privire la împă-
răţia ce va veni.

Recunoscând Ierusalimul ca centru: 13. Şi a venit de ase-
menea mulţime din oraşele din jur la Ierusalim, adu-
când bolnavi şi pe cei care erau chinuiţi de spirite ne-
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curate; şi eu au fost vindecaţi, fiecare. (5:16). O citire 
atentă a lui Isaia 66 va arăta că această accentuare pe 
Ierusalim ca locaţia centrală a lucrării lui Dumnezeu 
pe pământ, era cu siguranţă un principiu al împără-
ţiei.

Petru în faţa consiliului: 14. Pe el l-a înălţat Dumnezeu 
cu mâna sa dreaptă să fie Prinţ şi Salvator, ca să dea 
pocăinţă lui Israel şi iertare a păcatelor. (5:31). El a spus 
clar liderilor lui Israel că mesajul pe care îl predică el, 
este unul al pocăinţei faţă de Dumnezeu din partea 
naţiunii Iudaice.

Măreţul rezumat făcut de Ştefan: Citiţi cu atenţie ca-15. 
pitolul 7. Dumnezeu, prin Ştefan, a rezumat istoria na-
ţiunii Israel şi a arătat cum a respins aceasta adevărul 
de-a lungul anilor şi a dat liderilor naţiunii o ultimă 
şansă pentru a se pocăi. Acestor bărbaţi care îi repre-
zintă pe toţi descendenţii lui Avraam, Isac şi Iacov, li 
s-a dat o ultimă oportunitate pentru a-l avea pe al lor 
Mesia. Ştefan L-a privit pe Domnul cel înviat şi a fost 
ucis de către “taţi”. El a murit cum a murit Isus.

Evanghelia se depărtează: 16. Şi Saul a fost de acord cu 
uciderea lui. Iar în timpul acela a fost o mare persecuţie 
împotriva bisericii care era la Ierusalim; şi toţi au fost 
împrăştiaţi prin toate regiunile Iudeei şi Samariei, ex-
ceptând apostolii (8:1). Mişcarea a început departe de 
Ierusalim, departe de Iudei şi mai târziu avea să ajun-
gă în cele mai îndepărtate părţi ale pământului şi la 
insulele neamurilor.

***
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Mai este un studiu interesant în primele şapte capitole ale Fap-în primele şapte capitole ale Fap-
telor. În lumina faptului că Cristos a fost oferit a doua oară 
lui Israel ca şi Mesia, consideraţi aceste capitole dintr-o altă 
perspectivă.

Iudeii L-au respins pe Dumenezeu Tatăl în Vechiul Testa-
ment. Ei L-au respins pe Dumnezeu Fiul în perioada evanghe-
liei. Acum, în Fapte, îi vedem respingându-L pe Dumnezeu 
Spiritul.

În aceste capitole (1-7), sunt patru oferte diferite a Regelui şi 
a Împărăţiei Lui. Fiecare este precedată de un semn al împă-
răţiei, la fel cum au declarat profeţii că se va întâmpla când va 
veni Regele:

Prima ofertă (2:5-47): Semnul dat a fost limbi necu-1. 
noscute. Acesta a fost un semn al împărăţiei potrivit 
lui Ioel 2. Petru a explicat aceasta şi apoi a fost făcută 
oferta împărăţiei. Rezultat—câţiva oameni au crezut, 
dar naţiunea ca şi întreg a tăcut.

A doua ofertă (3:1-5:11): Semnul dat a fost vindecarea 2. 
omului neputincios . Acesta a fost un alt semn al îm-
părăţiei potrivit lui Isaia 57. Apostolii au explicat mi-
racolul şi scopul lui şi a fost făcută oferta împărăţiei. 
Rezultat—naţiunea a ameninţat cu rănirea trupească 
a celor prin care a fost făcută oferta.

A treia ofertă (5:12-6:7): Semnul dat a fost vindecarea 3. 
bolnavilor. Acesta a fost un semn al împărăţiei potri-
vit lui Isaia 33. Iudeilor le-a fost dată o explicaţie şi 
împărăţia le-a fost întinsă. Rezultat—aceia prin care 
le-a fost oferită împărăţia au fost întemniţaţi (5:18) şi 
bătuţi (5:40).
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A patra ofertă (6:8-8:3): Semnul dat a fost acela al mi-4. 
racolelor măreţe din mijlocul Iudeilor. Acesta este un 
semn al împărăţiei potrivit lui Deuteronom 29 şi este 
detaliat în 6:8. Explicaţia şi oferta au fost date într-o 
formă maiestuoasă de către Ştefan. Rezultat—cel care 
a adus oferta a fost omorât.

Observaţi cu atenţie animoziatea crescândă a 
răspunsurilor date: 

Tăcere (2:40).•	

Ameninţare (4:21).•	

Închisoare (5:18).•	

Biciuire (5:40).•	

Crimă (7:59).•	

***
Cartea Fapte poate fi împărţită corect după cum urmează:

Dumnezeu tratează cu Israel după înălţarea lui Cris-•	
tos (capitolele 1-7).

Dumnezeu se întoarce de la Israel la neamuri (capito-•	
lele 8-15).

Dumnezeu duce evanghelia la neamuri (capitolele 16-•	
28).

Unii fac împărţirea şi mai simplă:

Proieminenţa lucrări lui Petru (capitolele 1-12).•	

Proieminenţa lucrării lui Paul (capitolele 13-28)•	
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***

Fapte 11:19-20 este o porţiune foarte importantă din Scriptură, 
deoarece aici Domnul a extins graniţele bisericii în afară până 
acestea au ajuns în mod gradual la întreg pământul (Coloseni 
1:23). Vestea bună a salvării prin Domnul Isus Cristos a călăto-
rit de-a lungul rutelor de comerţ, pe uscat şi pe mare la Fenicia, 
Cipru şi Antiohia în nordul Siriei. Aici biserica a avut un nou 
început cu un centru nou (11:19,21).

Fie că studiem misiunile, istoria bisericii, dovezi ale manus-
criselor sau transmiterea textuală, trebuie să observăm schim-
barea centrului de la Ierusalim (capitolele 1-11), la Antiohia 
(capitolele 11-28)—NU LA ROMA SAU EGIPT!

Aceste versete prezintă de asemenea un model pentru toate 
lucrările misionare:

Naşterea bisericii din Antiohia (vv. 19-21): conducând •	
la Cristos.

Hrana noii biserici (vv. 22-24): trăind pentru Cristos.•	

Creşterea bisericii locale (vv. 25-26): lucrând pentru •	
Cristos.

Vitalitatea bisericii (vv. 27-30): iubindu-L pe Cristos.•	

***

Dacă observăm atent consiliul din capitolul 15, călătoriile mi-
sionare ale lui Paul şi răspunsul la evanghelie în fiecare regiune 
nouă, nu vom întâmpina nici o dificultatea în a doua jumătate 
a acestei cărţi. Se explică singură şi este una dintre lecturile 
cele mai entuziasmante din Biblie.
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Luaţi în considerare mărturisirea lui Paul. Poate că el a des-
coperit doctrine măreţe, bisericii dar când vine vorba de cei 
pierduţi, el a avut numai două teme:

Spunerea mărturiei sale personale.1. 

Mesajul evangheliei.2. 
În Fapte, Paul a avut patru viziuni, scoţând în evidenţă pro-

vizia Domnului pentru viaţa creştină:

Pentru convertirea lui (9:3-4).1. 

Pentru lucrarea lui (16:9).2. 

Pentru întărirea lui (18:9).3. 

Pentru păstrarea lui (27:23-24).4. 

***

Versetul meu favorit din Fapte este deasemenea versetul de 
semnătură a lucrării noastre. Îl folosim în tractate şi încercăm 
să-l facem tema noastră în practică: Fiindcă nu m-am ferit nici-
odată să vă declar sfatul întreg al lui Dumnezeu (20:27).

Biserica de astăzi are o asemănare izbitoare cu cea a bisericii 
Laodiceene din Revelaţia 3. Oamenii astăzi, preocupaţi de prote-
jarea venitului lor, menţinând audienţa şi evitând necazurile cu 
orice preţ, disecă Biblia cu grijă pentru a se asigura că acele pasaje 
şi doctrine care ar putea să ofenseze pe cineva, nu vor fi menţiona-
te niciodată în predarea şi predicarea lor. Ca rezultat, lupi cumpliţi 
aduc turmei daune de nespus. Conducerea ego-slujitoare (contrar 
slujitoare lui Dumnezeu) este cauza acestei condiţii spirituale abo-
minabile printre cei care aclamă numele lui Cristos.

Omul trebuie să se hrănească cu FIECARE cuvânt al lui 
Dumnezeu pentru a trăi viaţa creştină şi pentru a fi în sigu-
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ranţă faţă de lume, carne şi Diavol. Este timpul ca fiecare pre-
dicator, misionar, învăţător de şcoală duminicală şi lucrător în 
adevărata biserică a lui Dumnezeu, să înceapă să predea tru-
pului lui Cristos, în mod sistematic cuvântul lui Dumnezeu, 
verset cu verset.

Numai atunci când vom proclama TOT sfatul lui Dumne-
zeu, oamenii noştri vor fi echipaţi corespunzător pentru sluji-
re, pregătiţi pentru greutăţi, umblând corespunzător în lumi-
nă şi fiind pregătiţi corespunzător pentru tronul de judecată al 
lui Cristos. Din nou spun, atunci când avem credinţa şi cura-
jul să spunem TOT adevărul Bibliei, Îl vom vedea din nou pe 
Dumnezeu binecuvântându-şi biserica, aşa cum a făcut-o în 
perioada Faptelor.

Dumnezeu nu s-a schimbat. Biblia nu s-a schimbat. Bărbaţii 
şi femeile acestei lumi nu s-au schimbat. Tot ce s-a schimbat 
este atitudinea slujitorilor asupra cuvântului lui Dumnezeu.

Trebuie să ne preocupăm mai mult să Îi facem pe plac lui 
Dumnezeu decât oamenilor. Trebuie să spunem adevărul de-
plin, întreg adevărul, şi deasemenea nimic altceva decât ade-
vărul.

Dragă prietene predicator, mulţumesc Domnului că nu pro-
clami vreo minicună. Dar proclami tu TOT adevărul? Este 
pentru tine speranţa câştigării favorurilor temporare de la oa-
meni, o cauză mai mare decât câştigarea favorii eterne a lui 
Dumnezeu.

Dumnezeu să te păzească! El ne-a dat tot sfatul Lui. Hai să 
fim credincioşi în a purta mărturia lui pe de-antregul.
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Epistolele Pauline

“ Ţinta predicatorului ar trebui să fie aceea de 
a declara plinătatea harului lui Dumnezeu în 
Isus Cristos, astfel încât să îi facă pe creştini să 
fie ruşinaţi de sărăcia vieţii lor spirituale şi să-i 
încurajeze să creadă că viaţa din abundenţă în 
plinătatea Spiritului este şi pentru ei. ”

Andrew Murray
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La începutul acestei secţiuni, haideţi să observăm modul in-
teresant în care Duhul Sfânt a dirijat succesiunea cărţilor 

Noului Testament. Mi-ar place ca în glorie, să stau de vorbă cu 
bărbaţii care au produs al nostru Nou Testament. Mi-ar pla-
ce să discut cu ei despre cum le-a dirijat Dumnezeu alegerile 
făcute pentru canonul Scripturii. De asemenea mi-ar place să 
ştiu cum au fost ei conduşi în aranjarea cărţilor în ordinea re-
marcabilă în care le găsim: 

Romani: Această carte este cel mai grozav tractat al •	
lumii. Ea arată calea salvării în noul legământ.

1 Corinteni: Apoi Îl avem pe Dumnezeu tratând cu •	
biserică lumească şi carnală astfel ca să fim aduşi ime-
diat faţă-n faţă cu consecinţele unui eşec în a-L urma 
pe Salvatorul tocmai găsit.

2 Corinteni: Aici este o privire detaliată asupra slujito-•	
rului însuşi, focalizându-se pe viaţa apostolului Paul, 
astfel încât noi să putem vedea că viaţa creştină poate 
fi trăită indiferent de cât de grea ar fi ea.

Galateni—Tesaloniceni: Acum că suntem salvaţi (Ro-•	
mani), sfinţiţi (1 Corinteni) şi Îl urmăm pe Domnul 
(2 Corinteni), putem fi instruiţi în esenţa doctrinei 
creştine.

Timotei—Filimon: Fiind mai mult decât epistole pas-•	
torale, aceste scrisori descriu în detaliu relaţiile corec-
te între credincioşi.

Apostolului Paul i-a fost dat: revelaţia misteru lui, care a fost 
ţinut ascuns de la începerea lumii, Dar este arătat acum şi prin 
scripturi le profeţilor, conform poruncii Dumnezeu lui cel veşnic 
(Romani 16:25-26).
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Este important de observat că această revelaţie a evanghe-
liei nu este exclusivă epistolelor Pauline. Lui Paul nu i-a fost 
dat un adevăr nedeclarat odinioară, ci un adevăr NEREVELAT 
odinioară. El a declarat, în versetele de mai sus, că ce i-a revelat 
Dumnezeu a fost cuprins în scrierile profetice ale Vechiului 
Testament, dar a fost ascuns de oamenii din acea vreme. 

Paul a mărturisit că el era: Pentru care eu am fost făcut ser-
vitor conform administrării lui Dumnezeu, cea dată mie pentru 
voi, pentru a împlini cuvântul lui Dumnezeu, Chiar misterul 
care fusese ascuns de secole şi de generaţii, dar acum este arătat 
pe faţă sfinţilor lui: Cărora a voit Dumnezeu să le facă cunos-
cut care sunt bogăţiile gloriei acestui mister printre neamuri; 
care este Cristos în voi, speranţa gloriei: Pe care noi îl predicăm, 
avertizând fiecare om şi învăţând pe fiecare om în toată înţelep-
ciunea; pentru a putea înfăţişa pe fiecare om perfect în Cristos 
Isus (Coloseni 1:25-28).

Observaţi din nou cuvintele lui inspirate: Fiindcă v-am pre-
dat întâi, ce am primit şi eu, cum că Cristos a murit pentru 
păcatele noastre, CONFORM SCRIPTURILOR, Şi că a fost în-
gropat şi că a înviat a treia zi, CONFORM SCRIPTURILOR (1 
Corinteni 15:3-4).

Dacă ar fi să înlăturăm din epistolele Pauline toate citatele 
sau referirile la pasajele Vechiului Testament, atunci ar mai ră-
mâne foarte puţin din ele.

În cele treisprezece epistole (apostolia lui a fost una excep-
ţională şi ca unul născut în afara timpului potrivit şi trimis 
mai degrabă la neamuri decât la iudei, acest număr poartă o 
semnificaţie specială) scrise de Paul şi însoţitorii lui apropiaţi, 
avem revelaţia doctrinelor salvării Noului Testament.

Astfel, ce era conţinut în vechiul, este explicat în noul. 
Aceasta nu este o zicală banală de la Şcoala Duminicală ci este 
o realitate biblică.
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Romani

Cartea Romani este cel mai grozav tractat al lumii. Pe când 
cele patru evanghelii vorbesc despre Salvatorul, Romani 

vorbeşte despre salvare. În cele 433 de versete şi 9447 de cu-
vinte (cu amândouă criteriile fiind pe locul doi între epistole), 
doctrina păcatului şi a răscumpărării sunt expuse ca nicăieri 
altundeva în Biblie.

Cartea poate fi uşor împărţită după cum urmează:

Nevoia de salvare a omului (1:1-3:20).•	

Metoda de salvare a lui Dumnezeu (3:21-5:21).•	

Rezultatele salvării (6:1-8:39).•	

Efectele salvării Noului Testament asupra legăminte-•	
lor Vechiului Testament (9:1-11:36).

Practicarea exterioară a salvării (12:1-16:27).•	

***

În prima secţiune Dumnezeu explică, în detalii explicite, de ce 
este omul pierdut şi de ce trebuie el să fie salvat. Primul capitol 
afirmă că toţi oamenii sunt vinovaţi de violarea conştiinţei pe 
care Dumnezeu a pus-o în ei. Capitolul face clar faptul că cei 
care-şi sfârşesc viaţa ca desfrânaţi, au început având o cunoş-
tinţă despre Dumnezeu (vv. 18-21). Astfel de oameni au ştiut 
pe Dumnezeu şi au fost sub ochiul priveghetor al lui Dumne-
zeu, dar când mândria lor a avansat până la rebeliune (vv. 21-
22) şi rebeliunea a avansat până la idolatrie (v. 23), Dumnezeu 
a renunţat la ei.
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Această acţiune a lui Dumnezeu, prin care El abandonează 
un om în desfrâu, este expusă ca o chestiune progresivă. Mai 
întâi, trupul este predat imoralităţii (v.24); în al doilea rând, 
sufletul este predat homosexualităţii (v.26) şi în cele din urmă, 
spiritul este predat ateismului (v.28). Astfel, atinge cineva un 
punct de depravare totală. Astfel se explică de ce păcătoşii cei 
mai josnici pe care îi întâlneşti par să nu aibă nici o frică sau 
credinţă în Dumnezeu. Acestea le-au fost luate de Dumnezeu 
Însuşi.

Capitolul 2, marele capitol despre conştiinţă, afirmă că toţi 
sunt vinovaţi, înaintea lui Dumnezeu, de violarea cunoştinţei 
date de Dumnezeu a binelui şi răului. Un studiu atent al capi-
tolului rezolvă anticele întrebări privind “păgânii care nu au 
auzit niciodată”. Dumnezeu îi va chema pe oameni să dea so-. Dumnezeu îi va chema pe oameni să dea so-
coteală pentru vieţile lor pe baza “luminii” care le-a fost dată. 
Furia va fi mai întâi asupra iudeului (v.9), datorită luminii mai 
mari date lui (9:4) şi în al doilea rând asupra celui dintre nea-
muri (v.9), datorită “luminii” scrise pe inima lui (v.15; Ioan 
1:5).

Al treilea capitol (vv. 1-20) afirmă cu o claritate de negreşit 
că indiferent de educaţie, poziţie socială, fundal religios, ori-
gine rasială sau naţională, fiecare om e pierdut, păcătos vino-
vat: Aşa cum este scris: Nu este nici unul drept, nici măcar unul 
(3:10).

Prima secţiune din Romani nu numai că îl învaţă pe cel 
pierdut realitatea condiţiei sale ci de asemenea vorbeşte şi celui 
credincios. Dacă trebuie să câştigăm bărbaţi şi femei pentru 
Cristos , trebuie să începem cu problema păcatului. Dumne-
zeu tratează cu păcatul înainte să discute despre salvare. Orice 
altă metodă de mărturisire nu are ordinea necesară şi în cele 
din urmă va face mai mult rău decât bine.
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***

A doua împărţire a cărţii Romani începe de la 3:21 la 5:21. Eu 
cred că aceasta este cea mai importantă secţiune a cuvântului 
lui Dumnezeu. Dacă oamenii ar înţelege doctrinele expuse în 
acest pasaj, trezirea ar mişca naţiunile.

Aici ne este dată doctrina biblică a salvării din Noul Testa-
ment. Aici sunt acele doctrine biblice cruciale ale adevăratei 
salvări care în zilele noastre nu mai sunt nici măcar menţiona-
te, şi cu atât mai puţin predate.

Când a fost ultima dată când l-ai auzit pe un slujitor ex-
punând doctrina propiţierii, răscumpărării, imputării, etc.? 
Acestea reprezintă miezul noului legământ, totuşi ele nu sunt 
menţionate de slujitorii acestor ultime zile:

Justificare: Dumnezeu îl declară pe un om drept pe •	
baza lucrării sfârşite a lui Cristos.

Răscumpărare: Cumpărarea unui păcătos de către •	
Dumnezeu—spirit, suflet şi trup. Sângele lui Isus Cris-
tos este preţul de cumpărare.

Propiţiere: Împăcarea sau concilierea duşmăniei din-•	
tre Dumnezeu şi om prin ofranda lui Isus Cristos.

Reconciliere: Unirea a două partide ce au fost în răz-•	
boi.

Locuire reciprocă: Credinciosul fiind pus în Cristos şi •	
Cristos venind să locuiască în credincios.

Salvare: Dumnezeu eliberându-l pe om de pedeapsa •	
păcatului (la convertire), de puterea păcatului (zilnic), 
de prezenţa păcatului (la venirea Lui).
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Dacă aceste doctrine ar fi înţelese şi proclamate corect, mul-
ţimi de oameni ar fi salvaţi. Dacă aceste doctrine ar fi predate 
credincioşilor, multe doctrine false privind felul salvării ar fi 
reduse la tăcere. Dacă doar o parte din scripturile sacre poate 
fi stăpânită bine, atunci aceasta ar trebui să fie acea parte. 

***

A treia împărţire a cărţii Romani, constituită din capitolele 
6-8, prezintă rezultatele salvării în viaţa creştinului.

Cel născut din nou nu mai este mort în încălcări şi păcate, 
aşa cum este el descris în prima parte. El a devenit beneficiarul 
întregii lucrări minunate a lui Dumnezeu expusă în a doua 
parte.

Acum el are două naturi care sunt ferm opuse una faţă de 
alta. În aceste capitole Dumnezeu expune pe faţă realităţile ex-
perienţei creştine.

În capitolul 6 avem IDEALUL—ce ar trebui să fie creştinul. 
Aici este starea adevărată a naturii vechi şi a celei noi. Una este 
născută din carne şi nu poate face nimic altceva decât să pă-
cătuiască; cealaltă este născută din Dumnezeu şi este în totul 
dreaptă. Cele două nu au NIMIC în comun şi sunt în perma-
nenţă în război. Omul nou, este împuternicit să-l domine pe 
deplin pe cel vechi, prin supunere completă către Dumnezeu. 
Aceasta îl face capabil pe creştin să trăiască o viaţă victorioasă 
pe deplin. Spiritul domneşte asupra cărnii şi totul este un tri-
umf plin de bucurie. 

În capitolul 7 avem REALITATEA—ce practicăm cei mai 
mulţi dintre noi. Din păcate, toţi în afară de foarte puţini creş-
tini, trăiesc în maniera descrisă în acest capitol. Capitolul dis-
cută despre cei care fac diferenţa dintre corect şi greşit şi dintre 
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bine şi rău. Ei cunosc calea dreptăţii ca fiind opusă căii păcatu-
lui. Oricum, se pare că ei pur şi simplu nu “o trăiesc”.

Disperarea acestor credincioşi este detaliată în versetele 11-
24. Observaţi preocuparea cu sinele care îl face pe copilul lui 
Dumnezeu să fie fără putere. Aruncaţi o privire la aceste ver-
sete şi veţi vedea tote aceste “Eu”-ri cum se holbează la voi. 
“Eu” se găseşte de cel puţin douăzeci şi şase de ori în aceste 
unsprezece versete. 

Acest capitol ne învaţă că problema celui sfânt nu este Satan, 
nu sunt diavolii sau spiritele necurate. Nu este lumea şi lucru-
rile din ea. Cel mai mare duşman al copilului lui Dumnezeu 
este “sinele”. Cineva preocupat de sine poate vedea doar moar-
tea ca fiind singura cale spre victorie. (v. 24).

În capitolul 8 avem SPERANŢA. În ciuda slăbiciunilor şi a 
multor eşecuri, credinciosul nu este condamnat fiindcă este în 
Cristos Isus (v.1). Spiritul vieţii (v.2), dreptatea lui Dumnezeu 
(v.4) şi poziţia cuiva în Cristos (v.9) toate acestea sunt luate în 
vedere. Romani 8 îl descrie pe copilul lui Dumnezeu ca fiind 
ţinut de Domnul. Mie personal îmi place faptul că Romani 8 
începe fără vreo condamnare şi se sfârşeşte fără nici o despăr-
ţire.

Dumnezeu îşi vede produsul finit, care nu este evident pen-
tru oricine se priveşte cu ochi carnali. Credinciosul este liber 
în Cristos, de lege, de păcat, de moarte şi de sine. El aşteaptă 
ziua când toate acestea vor fi o realitate împlinită. 

Între timp el are pe Duhul sfânt pentru a-i ajuta infirmităţi-
lor sale (v.26), pe Tatăl care lucrează toate lucrurile împreună 
pentru binele lui (v.28) şi lucrarea lui Cristos care îl ţine sigur 
(vv. 29-39) până ce Domnul se va întoarce (vv. 17-25).

***
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Cel mai grozav tractat al lumii nu se poate mişca direct de la 
viaţa credinciosului (6-8) la lucrările credinciosului (12-16), fi-
indcă doctrina salvării din Noul Testament ridică o problemă 
importantă. Cum e cu Israelul? S-a sfârşit cu toate legămintele 
şi promisiunile Vechiului Testament? Ce s-a întâmplat cu toa-
te profeţiile împărăţiei şi cu felul în care tratează Dumnezeu 
naţiunile?

În Romani 9-11 Dumnezeu explică întoarcerea lui de la Is-
rael la neamuri datorită respingerii lui Cristos de către poporul 
Său ales. El explică modul în care poporul ales a eşuat să Îl 
caute pe El prin credinţă şi cum în mod treptat au fost daţi la o 
parte. Apoi El expune respingerea ulterioară a evangheliei de 
către neamuri şi întoarcerea lui înapoi, în zilele de pe urmă, la 
împlinirea legământului Său cu Israel ca şi naţiune.

Romani 9-11 este baza a mai multor doctrine false decât ori-
ce altă parte a cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să ne dăm 
seama că aceste trei capitole tratează cu NAŢIUNI, NU CU IN-
DIVIZI. Dacă aceste capitole nu sunt citite în lumina aceasta, 
adevărul din ele nu va fi văzut niciodată.

Aceste capitole, înţelese corect, distrug de asemenea mituri-
le Israelismului Britanic, a teologiei dominaţiei împărăţeşti şi a 
oricărei alte doctrine bazată pe presupunerea falsă că Dumne-
zeu a înlăturat pentru totdeauna pe urmaşii lui Avraam.

***
Partea finală a acestei epistole, capitolele 12-16, discută lu-

crarea practică exterioară a acestei salvări grozave. Când cine-
va este cu adevărat născut din nou, acesta va începe să cape-
te un caracter asemenea lui Dumnezeu, care să-L onoreze pe 
Dumnezeu.

Cealaltă temă a acestei părţi se găseşte în 12:1-2: De aceea 
vă implor, fraţilor, prin îndurările lui Dumnezeu, să prezentaţi 
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trupurile voastre sacrificiu viu, sfânt, plăcut lui Dumnezeu, 
ceea ce este servirea voastră logică.Şi nu fiţi conformaţi acestei 
lumi; ci fiţi transformaţi prin înnoirea minţii voastre, pentru a 
dovedi voi care este voia lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută şi 
perfectă.

Printre elementele principale ale acestei părţi se mai găsesc 
şi doctrina biblică a relaţionării Creştinului la guvernarea tem-
porară (13:1-14), chemarea noastră de a lua în considerare ne-
voile altora înainte să acţionăm (14:1-23) şi revelaţia lui Paul 
că avea mulţi prieteni şi ajutoare de-alungul călătoriilor sale 
pentru Domnul (16:1-23).

***

Cuvintele cheie din Romani sunt “totul”, “noi” şi “declaraţi 
drepţi”.

Totul:

Toţi sub păcat•	  (3:9).

Toţi au păcătuit•	  (3:23).

Fiul lui Dumnezeu predat•	  pentru noi toţi (8:32).

Ca El să ne poată •	 da toate lucrurile gratis (8:32).

Acelaşi Domn peste toţi •	 (10:12).

Este bogat asupra tuturor care strigă către el •	 (10:12).

Acum Dumnezeul păcii fie cu voi toţi •	 (15:33).

Noi (noi cei din trecut):

Noi eram încă fără putere•	  (5:6).

Noi eram încă păcătoşi•	  (5:8).
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Noi eram duşmani•	  (5:10).

Noi (noi cei din prezent):

Noi avem pace•	  (5:1).

Noi avem acces prin credinţă...prin care stăm•	 (5:2).

Noi ne lăudăm în încercări•	  (5:3)

Noi de asemenea ne bucurăm în Dumnezeu •	 (5:11).

Noi am primit ungerea acum•	  (5:11).

Noi (noi cei din viitor):

Noi vom fi salvaţi de mânie •	 (5:9).

Declaraţi drepţi:

Declaraţi drepţi în mod liber prin harul Lui•	  (3:24).

Declaraţi drepţi prin credinţă•	  (3:28; 5:1).

Declaraţi drepţi prin fapte•	  (4:2).

Declaraţi drepţi prin sângele Lui •	 (5:9).

Învierea lui Cristos este tema centrală din Romani aşa 
cum:

Declară divinitatea Lui ca fiu (1:4).•	

Fundaţia îndreptăţirii noastre (4:24-25).•	

Ne asigură învierea noastră dintre morţi (6:4,9).•	

Ne pune pe noi într-o nouă relaţie (7:4).•	

Trebuie să fie crezută pentru salvare (10:9).•	
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Dă dovada clară a domniei Lui (14:9).•	

***

Acesta este chiar primul verset care mi-a fost dat să-l învăţ ca 
prunc în Cristos: Nicidecum! Ci Dumnezeu să fie adevărat, şi 
fiecare om mincinos; aşa cum este scris: Ca să poţi fi declarat 
drept în cuvintele tale şi să învingi când eşti judecat (3:4).

Acesta este versetul pe care l-am citat cel mai des, în care 
mi-am pus încrederea, pe care l-am folosit în lupta spirituală şi 
în care m-am bucurat.

Acest verset învaţă că nu putem pune ideile oamenilor mai 
presus de scriptură sau pe acelaşi nivel cu ea. Trebuie să com-
parăm fiecare carte, fiecare sentiment, fiecare predică, fiecare 
vers, fiecare privire a ochilor, cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu 
ne putem lipi de tradiţie ŞI de revelaţia Biblică acolo unde cele 
două diferă. Nu putem ţine nici cea mai mică doctrină care 
eşuează în a se potrivi cuvântului, doar fiindcă a fost stabilită 
de “un om bun care-L iubeşte pe Domnul.”

Pentru a ne feri de a fi înşelaţi în vreun fel, formă sau model, 
lăsaţi ca Dumnezeu să fie adevărat şi fiecare om mincinos.
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1 Corinteni

Aceasta este cea mai lungă epistolă a Noului Testament 
conţinând 437 versete şi 9489 cuvinte. A fost scrisă sub 

inspiraţia lui Dumnezeu de către Paul şi Sostene (1:1). Paul a 
semnat această scrisoare cu propria lui mână (16:21).

Mulţi iau afirmaţii asemenea celor din versetele de mai sus 
şi construiesc o doctrină a inspiraţiei care nu se găseşte în Bi-
blie. Este ceva obişnuit pentru oameni să predea că Paul a fost 
inspirat şi în timp ce el vorbea, anumiţi oameni i-au aşternut 
cuvintele. Aceasta face ca inspiraţia să pară indentică cu aşa 
numitul ”channeling” (nota traducător: canal de intermediere 
ocult) al mişcării oculte New Age.

Ceea ce spune Biblia cu adevărat este că toată SCRIPTU-
RA este dată prin inspiraţia lui Dumnezeu (2 Timotei 3:16). 
Nu scriitorii au fost inspiraţi—scrierile au fost. Unele dintre 
epistole e posibil să fi fost scrise de mai mult decât un singur 
scriitor însă Paul le-a introdus şi deseori le-a semnat pentru 
a pune asupra lor sigiliul autorităţii apostolice. Aceasta nu le 
face însă a fi cuvintele lui Paul (vezi comentariile de mai încolo 
la 1 Tesaloniceni).

Sunt deranjat de ceva ce deseori fac pastorii şi învăţătorii. 
Când cineva zice: “În acest verset Paul spune…” în mod nein-
tenţionat dă ajutor şi alinare inamicului. Este mai bine să zici: 
“În acest verset Dumnezeu spune…” sau “Aici Biblia spune…” 
şi astfel să aperi doctrina inspiraţiei divine.
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Aş sugera de asemenea ca noi să arătăm cu atenţie reverenţă 
când ne referim la Biblie. Ar putea părea că sunt prea pretenţios 
dar eu cred că afirmaţia: “Biblia spune în Galaten 1:4…” atârnă 
mai mult decât: “Se spune în Galateni 1:4…”. Haideţi să înăl-ţi să înăl-
ţăm cuvântul lui Dumnezeu (Psalm 138:2) înaintea oameni-
lor, astfel ca ei să-l poată înălţa în inimile lor. Fiecare capitol 
discută câte o problemă spirituală serioasă. Dumnezeu a pus 
această carte în scriptură, nu pentru ca erorile bisericii să poa-
tă fi amintite pentru totdeauna ci fiindcă ştia că biserica Lui va 
fi cotropită de aceleaşi eşuări de-alungul vremurilor.

Tot ce este de valoare vine cu un set de instrucţiuni de 
întreţinere. Pentru biserica locală, acest manual este cartea 1 
Corinteni. Citind, studiind şi aplicând principiile din 1 Corin-
teni, putem învăţa cum să ne ţinem bisericiile fără păcat sau 
cum să le scăpăm de păcat dacă acesta deja a pătruns.

Tema cărţii 1 Corinteni este: Fala voastră nu este bună. Nu 
ştiţi că puţină dospeală dospeşte tot aluatul? De aceea, curăţaţi 
dospeala veche, ca să fiţi un aluat nou, aşa nedospiţi cum sunteţi. 
Căci de fapt Cristos, paştele nostru, a fost sacrificat pentru noi. 
De aceea, să ţinem sărbătoarea nu cu dospeală veche, nici cu 
dospeala răutăţii şi stricăciunii, ci cu azimele sincerităţii şi ale 
adevărului (5:6-8).

Duhul Sfânt ne instruieşte aici cu privire la greşeală. Păcatul 
nu este bun. La început e mic şi apoi se răspândeşte până înti-
nează totul. De aceea, trebuie eliminat de îndată ce este depis-
tat. Astăzi, oamenii permit tot felul de lucruri neduhovniceşti 
să se lipească de bisericile locale. Dorinţa de a avea mai mulţi 
oameni şi bani a condus la aşa o coborâre a standardelor încât 
toate păcatele din Corint pot fi găsite în cele mai multe biserici. 
Această epistolă trebuie să fie luată în seamă înainte ca să nu 
mai fie vreodată o trezire.
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Haideţi să identificăm, capitol cu capitol, problemele cărora 
se adresează primele cincisprezece capitole din 1 Corinteni.

Capitolul 1: problema spiritului partidelor sau a diviziunii. 
În 1:12 citim: Şi spun aceasta, pentru că fiecare dintre voi spune: 
Eu sunt al lui Paul (hiperdispensaţionalistul); şi eu al lui Apolo 
(legalistul); şi eu al lui Chefas (papistaşul); şi eu al lui Cristos 
(individualistul). Această diviziune le împiedica abilitatea lor 
de a se ruga şi a lucra împreună ca şi un trup. „Eu ţin cu pasto-
rul” „Eu ţin cu diaconii.” „Eu sunt pentru un covor nou.” „Eu 
sunt împotriva cheltuirii banilor pe un covor nou.” „Mie îmi 
place de cel ce conduce cântările.” „Eu zic să scăpăm de cel ce 
conduce cântările.” Vă sună cunoscut?

Carnalitatea a ÎNCEPUT în Corint cu inabilitatea lor de a-L 
pace pe Domnul Isus Cristos punctul focal al părtăşiei lor. Ei 
nu putea cânta „ Binecuvântată fie cravata ce ne leagă”, fiindcă 
ei nu aveau aşa ceva.

Capitolul 2: problema intelectului. Ei înălţau înţelepciunea 
lumească deasupra simplei credinţe în adevărul revelat al lui 
Dumnezeu. Cineva ar putea citi cuvântul lui Dumnezeu şi s-ar 
putea apropia de el ca şi de o altă carte, dar o asemenea abor-
dare nu este profitabilă.

Capitolul 3: problema de a te lua după oameni. Mai degrabă 
decât a te uita după Domnul Isus şi a umbla în paşii Lui, aceş-
ti prunci carnali I-au urmat pe slujitorii Lui. Aceasta îmbracă 
astăzi diferite forme:

Practicarea la extrem a autorităţii pastorale şi a păs-•	
toririi.

Divizarea creştinilor în „clerici” şi „laici”, este o ofen-•	
să la adresa lui Dumnezeu şi contrară creştinismului 
Nou Testamental.
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Înălţarea unui credincios mai presus de celălalt, e.g., •	
membrii ai bisericii care nu vin atunci când pastorul 
e plecat din oraş.

Mimarea de către pastori a vorbirii şi acţiunilor a unor •	
slujitori faimoşi. Să urmăm exemplul oamenilor evla-
vioşi dar doar dacă ne conduc pe urmele lui Isus Cris-
tos. Ar trebui—da, trebuie—să ascultăm mai mult de 
Dumnezeu decât de oameni.

Capitolul 4: problema lipsei de respect. Oricât de ciudat ar 
părea, problema din acest capitol este exact opusul problemei 
din capitolul precedent. Aici este un eşec manifestat de către 
credincioşi în a respecta pe acei ce le slujesc cu adevărul. Când 
cei care slujesc cuvântul nu sunt respectaţi, nu va fi mult până 
când însuşi cuvântul nu va fi respectat.

Capitolul 5: problema imoralităţii sexuale. În acest capi-
tol Dumnezeu afirmă, în termeni foarte clari, că un curvar 
ar trebui pus în afara adunării locale. Un curvar caută tova-
răş pentru asemenea practici păcătoase. Lăsaţi-l pe unul ca 
acesta să-şi caute un partener în lume, nu printre oamenii 
lui Dumnezeu. Acest capitol îl avertizează de asemenea pe 
curvar că Dumnezeu adeseori dă pedeapsa cu moartea unui 
astfel de păcătos.

Capitolul 6: problema controversei nerezolvate. Aici citim 
despre creştini dându-se unul pe altul în judecată la tribunal 
fiindcă nu şi-au putut rezolva neînţelegerile în dragoste, în ju-
rul paginilor Sfintei Biblii.

De ce bărbaţi şi femei care spun că sunt creştini se duc în 
faţa unui judecător nedrept pentru a câştiga divorţul de parte-
nerul lor? Fiindcă ei ştiu că dacă vin în faţa adevăratei biserici, 
pastorul şi cuvântul lui Dumnezeu nu ar aproba niciodată un 
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divorţ. Oamenii lumeşti găsesc ajutor pentru scopuri lumeşti 
din lume.

Acesta este capitolul lui “nu ştiţi că...”. Capitolul este despăr-“nu ştiţi că...”. Capitolul este despăr-ştiţi că...”. Capitolul este despăr-
ţit în secţiuni după cele cinci locuri în care apare acest termen 
(vv. 3, 9, 15, 16, 19).

În legătură cu versetul 6:19, înainte Dumnezeu avea un 
templu pentru oamenii Lui; acum îi are pe oamenii Lui 
drept templu.

Capitolul 7: problema infidelităţii. Aici sunt adevăratele în-
trebări şi răspunsuri privitoare la căsătorie, divorţ şi recăsă-
torie. Societatea Corinteană nu era mult diferită de a noastră. 
Puneţi toţi creveţii pe raft! Aceste principii, dacă sunt APLICA-
TE, ne vor face să fim: burlaci fără păcat, căsătoriţi fericiţi sau 
reconciliaţi în mod potrivit.

Capitolul 8: problema nepăsării. Aceşti credincioşi abuzau 
de libertatea lor în Cristos. Ei se implicau în practici care, deşi 
nu erau strict păcătoase, erau îndoielnice. Ei erau preocupaţi 
mai mult de dorinţele lor personale, decât de o posibilă ofensă 
adusă fratelui lor mai slab sau unui om pierdut.

Capitolul 9: problema deposedării slujitorului. Corintenii 
nu îl plăteau pe pastor astfel ca el să poată fi liber pentru a-i 
sluji din Cuvântul lui Dumnezeu. Ei se aştepatau să fie slujiţi 
spiritual într-o manieră de primă clasă, dar refuzau să dăru-
iască slujitorului în schimb pentru aceasta.

Capitolul 10: problema lăcomiei la întâlnirile bisericii. În 
această adunare, sfinţii cei bogaţi se dăduseră lăcomiei, beţiei 
şi auto-satisfacerii în timp ce sfinţii cei săraci erau dispreţuiţi 
şi neglijaţi. Ei au transformat cina într-o oportunitate de a ser-
vi poftei cărnii.

Capitolul 11: problema femeilor care-şi tundeau părul şi a 
bărbaţilor care îl lăsau să crească prea lung. Acest simbol ex-
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terior al rebeliunii era o practică acceptată pe vremea aposto-
lilor. În versetele de la 1-16 Duhul Sfânt îi cheamă pe creştini 
să trăiască după distincţiile între bărbaţi şi femei, care au fost 
date de Dumnezeu.

Capitolul 11: problema de a nu discerne trupul Domnului. 
În a doua jumătate a acestui capitol, sunt corectaţi cei care au 
eşuat să îşi dea seama că pâinea nu era trupul Domnului. Toţi 
credincioşii născuţi din nou constituie trupul Domnului. A 
înţelege greşit acest principiu biblic, înseamnă să dechizi uşa 
Roman-Catolicismului, cu doctrina lui falsă despre salvare şi 
despre biserică. În acest capitol ne sunt date şapte puncte pri-
vitoare la cina Domnului:

Examinarea: 1. pe el însuşi (v. 28).

Participarea: 2. luaţi, mâncaţi (v.24).

Proclamarea: 3. arătaţi (v.26).

Continuarea: 4. ori de câte ori (v.26).

Anticipare: 5. până vine el (v. 26).

Recolectare: 6. frânt pentru voi (v.24).

Adorare: 7. în amintirea mea (v.25).

Capitolele 12-14: problema darurilor spirituale. Înţelegerea 
greşită a darurilor spirituale şi folosirea lor greşită, i-a condus 
pe corinteni să creadă că sunt spirituali când de fapt chiar opu-
sul era adevărat. (pentru un comentariu complet la aceste capi-
tole, vezi lucrarea autorului: Signs, Wonders And Miracles ).

Capitolul 15: problema înţelegerii greşite a învierii. Eşuarea 
înţelegerii învierii ca pe o recoltă, cu trei părţi separate şi dis-
tincte, a adus prea multă confuzie şi eroare în Corint. Ratarea 
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realităţii unei învieri trupeşti, a diferitelor felurilor de trupuri 
printre fiinţele cereşti, a siguranţei învierii credinciosului, etc., 
rezultă într-o umblare stagnantă sau coruptă.

O adevărată recoltă constă în primele roade (învierea lui 
Cristos şi înălţarea cu sfinţii din Vechiul Testament), recolta 
principală (luarea bisericii) şi strângerea celor rămaşi (cei luaţi 
aproape de încheierea marelui necaz). Cineva trebuie să înţe-
leagă aceste distincţii a primei învieri pentru a evita erorile în 
părţile profetice ale Bibliei.

În capitolul 16, sfinţii din Corint sunt provocaţi să arate prin 
acţiunile lor că au primit învăţăturile capitolelor de la 1-15. 
Cartea se termină cu un avertisment că Domnul Isus Cristos 
vine (Maranata) şi că cei care nu Îl iubesc, vor afla ziua acea 
pecetluindu-le blestemul (Anatema): Dacă cineva nu îl iubeşte 
pe Domnul Isus Cristos, să fie anatema, maranata! (16:22).

Acest final spune multe despre adevărata natură a corectării 
şi mustrării biblice. Problemele detaliate în această scrisoare 
sunt arătate a fi nimic mai mult decât simptome a unei pro-
bleme spirituale adânci: lipsa de dragoste pentru Domnul Isus 
Cristos. Dragostea pentru Isus Cristos va rezolva problemele 
doctrinale, spirituale şi morale a oricărei vieţi sau biserici.

***
Cu siguranţă nu sunt singurul care ar alege versetul 15:57 ca 
şi verset favorit din 1 Corinteni: Dar mulţumiri fie lui Dumne-
zeu, care ne dă victoria prin Domnul nostru Isus Cristos!

Contextul remarcilor acestora este măreţul capitol al învi-
erii. Duhul Sfânt prezintă realitatea că învierea lui Cristos o 
asigură pe a noastră. Aceiaşi putere prin care El a cucerit pă-
catul, moartea, iadul şi mormântul este şi a noastră prin vir-
tutea unirii noastre cu El. Citind despre sămânţa destinată să 
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crească ajungând grâu auriu, mă întreb cum poate aşa ceva să 
fie adevărat pentru mine. Citind despre minunea şi gloria tru-
purilor cereşti, mă întreb cum aş putea vreodată spera să mă 
ridic deasupra înălţimii lor.

Apoi vine acel verset binecuvântat din Biblie „DAR” care aşa 
de des transformă durerea în bucurie şi confuzia în înţelegere: 
Dar mulţumiri fie lui Dumnezeu, care ne dă (un dar) victoria. 
Victoria asupra mortalităţii noastre şi asupra legăturii legilor 
naturale ale acestui pământ ne este dată nouă de către Dum-
nezeu. Aleluia!

Oare Dumnezeu aşează aşa pur şi simplu asemenea daruri 
minunate la întâmplare? Nu. Toate aceste binecuvântări mi-
nunate sunt ale noastre PRIN Domnul nostru Isus Cristos. 

Să presupunem că un om s-ar îneca în mare şi un marinar 
s-ar scufunda în apă ca să îl salveze. Ce act nobil şi curajos ar 
fi acesta. Să presupunem că în timpul salvării, marinarul se 
îneacă şi el. La înmormântarea lui am vorbi despre încercarea 
sa nobilă, inima lui măreaţă şi curajul lui remarcabil. Dar cu-
vintele noastre ar fi pline de întristare, ştiind că el a eşuat în 
încercarea lui. 

Dacă Cristos ar fi venit pe pământ şi ar fi făcut o încercare 
măreaţă şi nobilă de a-l salva pe om de la înecul în Lacul de 
Foc, şi ar fi murit pe parcurs, am putea vorbi despre inima Lui 
măreaţă şi despre curajul Lui remarcabil, dar noi am fi de ase-
menea umpluţi de mare tristeţe, ştiind că El a eşuat în încerca-
rea Lui. Dar nu acesta este cazul aici:

DIN MORMÂNT A ÎNVIAT, 
Cu un triumf măreţ asupra duşmanilor Lui, 
El a înviat VICTORIOS din întuneric, 
Şi El trăieşte pentru totdeauna pentru a domni CU 
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SFINŢII LUI, 
El a înviat! El a înviat! 
Aleluia! El a înviat!

„Cristos a înviat” de Robert Lowry

Numai prin Fiul lui Dumnezeu poate cineva să aibă viaţă în 
eternitate. Priviţi din nou cuvintele: prin Domnul nostru Isus 
Cristos. Aceasta nu este o înviere generală sau o salvare univer-
sală. Numai aceia care L-au primit pe Domnul Isus Cristos ca 
pe Salvatorul lor personal, au această speranţă binecuvântată.
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2 Corinteni 

Această scrisoare de 257 de versete şi 6092 de cuvinte poate 
fi intitulată: “Autobiografia Apostolului”. În ea se găseşte 

cea mai detaliată relatare a încercărilor cuiva care trăieşte pe 
deplin pentru Domnul. Pe vremea filmului mut era un serial 
de film intitulat “Pericolele Pauline”. Deşi e adevărat că cea 
mai mare parte venea din lumea divertismentului, tema a fost 
furată din Biblie. “Pericolele lui Paul” sunt expuse în capitolul 
11 al acestei epistole.

Aşa cum 1 Corinteni slujeşte drept manual pentru mem-
brii nedisciplinaţi ai bisericii, 2 Corinteni slujeşte pentru a 
mustra erezia specifică a erei Laodiceene. În ultimele zile 
oamenii vor presupune câştigul a fi evlavios şi că a fi bogat 
şi a-ţi vreşte bogăţiile este un semn de spiritualitate. Evan-
ghelia modernă a prosperităţii trebuie să ignore 2 Corin-
teni. În această carte, cel mai grozav urmaş al lui Cristos 
relatează o poveste îngrozitoare a necazului, greutăţii, per-
secuţiei, a rugăciunii fără răspuns şi a bolii fizice—TOATE 
FIINDCĂ EL TRĂIA PENTRU CRISTOS.

Capitolele 1-2 se concentrează pe puterea şi beneficiile deri-
vate dintr-o viaţă de suferinţă pentru Domnul şi lucrarea Lui.

Capitolele 3-4 arată viaţa evangheliei strălucind cel mai tare 
atunci când oponenţii ei sunt cei mai severi şi mesagerii ei sunt 
arătaţi pe faţă a fi slabi.

Capitolul 5 declară că viaţa de acum poartă cu ea speranţa vii-
toare a unui nou trup, în ciuda infirmităţii vasului din prezent. 
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Capitolele 6-7 aduc argumente din experienţa apostolului 
Paul. Umblarea lui cu Domnul l-a învăţat că separarea de lu-
crurile lumii aduce adesea suferinţă de dragul lui Cristos.

Capitolele 8-9 cer ca sfinţii să-şi dovedească dragostea prin 
purtarea poverilor financiare ale altora. Sunt unii sfinţi dragi 
ce suferă şi sunt săraci. Dumnezeu permite ca unii să sufere 
pentru a-i face să simtă cu durerile altora.

Capitolele 10-11 prezintă caracterul adevăraţilor apostoli. 
Nu numai că aceştia sunt puşi în contrast cu slujitori falşi şi 
cu prefăcuţi satanici dar ei sunt arătaţi a fi un exemplu pentru 
credincioşi. Exemplul lor nu este unul al bogăţiei şi confortului 
ci unul al multiplicării pericolelor.

Capitolul 12 expune suferinţa fizică a lui Paul din care aces-
ta nu avea nicio scăpare prin rugăciune. În schimb lui i s-a dat 
har să persevereze.

Capitolul 13 conţine o exortaţie autoritară a cuiva a cărui 
viaţă e exemplară pentru tema acestei cărţi.

În capitolul 2 şi 7 învăţăm că această scrisoare a fost scrisă 
într-o vreme când apostolii erau sub o mare presiune spiritu-
ală. Aceasta poate fi atribuită problemelor sale exterioare sau 
conflictului său interior pentru biserica din Corint. În timp 
ce mustrările din 1 Corinteni au avut efectele dorite asupra 
membrilor obedienţi, el scrie acum pentru a doua oară să îi 
aline pe cei care s-au pocăit şi să-i avertizeze pe cei care au 
rămas neobedienţi: Am spus înainte şi spun dinainte, aşa cum 
am fost prezent a doua oară; şi fiind acum absent, scriu celor ce 
au păcătuit înainte şi tuturor celorlalţi, că, dacă vin din nou, 
nu voi cruţa; (13:2). Din această cauză vă scriu acestea fiind 
absent, ca nu cumva fiind prezent, să folosesc asprime conform 
cu autoritatea pe care Domnul mi-a dat-o pentru edificare, şi 
nu pentru distrugere. (13:10).
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Este clar faptul că anumiţi oameni din biserica din Corint 
i-au negat autoritatea. În capitolele 10-13 el şi-a revendicat cu 
putere apostolia, mai ales în legătură cu învăţătorii falşi. Pre-
tenţia sa specifică prin care autoritatea lui vine de la Domnul, 
ocupă o mare parte a scrisorii acesteia. Paul a mai avertizat şi 
despre faptul că dacă va veni îşi va exercita autoritatea.

Biserica din Corint nu numai că era împovărată cu problemele 
interne discutate în prima epistolă, ci deasemenea avea mari în-
cercări din exterior. Acesta era ţinta atacurilor satanice, şi sfinţii 
erau ignoranţi cu privire la uneltele lui.

După înfrângerea lui Satan la Calvar (Evrei 2:14-15) şi pră-
darea armatelor lui (Coloseni 2:15), metoda lui de operare s-a 
schimbat în mod drastic. În scrierile din era bisericii, incluzând 
şi cartea Fapte, citim prea puţin despre posedarea demonică, 
producând efecte nebune asupra omului, în comparaţie cu ce 
este expus în înregistrările evangheliilor. De fapt, nu este nici 
o învăţătură apostolică în vreo epistolă pentru tratarea cuiva 
posedat. Aceasta este fiindcă puterea lui Satan a fost dezbrăca-
tă la înviere (Matei 28:18). Acum el trebuie să opereze prin furt 
şi înşelăciune mai degrabă decât prin forţă directă.

Ca şi mulţi credincioşi de astăzi, corintenii se aşteptau 
la maniaci din Gadara când de fapt ei erau distruşi de slu-
jitori: Fiindcă aceştia sunt falşi apostoli, lucrători înşelători, 
prefăcându-se în apostoli ai lui Cristos. Şi nu este de mirare; 
fiindcă însuşi Satan se preface într-un înger al luminii. De 
aceea nu este mare lucru dacă şi servitorii lui se prefac ca 
servitori ai dreptăţii; al căror sfârşit va fi conform cu lucră-
rile lor (11:13-15).

Puneţi aceste versete împreună cu 1 Timotei 4:1-3 şi reieste 
clar că activităţile lui Satan sunt acum foarte diferite de cele 
precedente înfrângerii lui de la Golgota. Acum el caută să dis-
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trugă prin înşelăciune şi viclenie—folosind amvonul, Biblia, 
vorbirea şi straiele lucrătorilor creştini, pentru a proclama 
doctrina falsă şi a face fără efect evanghelia lui Cristos. 

De aceea este şi acest mare avertisment din 11:3-4: Dar mă 
tem, să nu se întâmple cumva, aşa cum şarpele a amăgit pe Eva 
prin viclenia lui, tot aşa minţile voastre să fie corupte de la sim-
plitatea care este în Cristos. Căci dacă cel ce vine predică un alt 
Isus, pe care noi nu l-am predicat, sau dacă primiţi un spirit 
diferit, pe care nu l-aţi primit, sau o evanghelie diferită pe care 
nu aţi acceptat-o, aţi putea să îl răbdaţi bine.

Aceşti sfinţi aveau nevoie să fie avertizaţi despre un şarpe cu 
vorbirea fină, nu despre un leviatan furios. Ei aveau nevoie să 
fie avertizaţi despre un om de la amvon care avea să altereze 
textul Bibliei, şi nu despre un spirit care îi va arunca în foc.

Astfel, adevăraţilor sfinţi din Corint, îndureraţi de păcatul 
din mijlocul lor şi opuşi operaţiunii slujitorilor lui Satan dintre 
ei, le-a fost trimisă această scrisoare. Era una despre realitate, 
înfruntând cu onestitate multele greutăţi ce vin asupra vieţii 
de credinţă. Era una a alinării şi a consolării. În fiecare încer-
care, promisiunea învierii le era întinsă pentru speranţă: Ştiind 
că el care a înviat pe Domnul Isus, ne va învia şi pe noi prin 
Isus, şi ne va oferi împreună cu voi. (4:14).

Timotei, care fusese trimis la Corint, a adus veşti despre 
starea săracă a bisericii (1 Corinteni 4:17). Titus a livrat pri-
ma scrisoare şi apoi a adus înapoi veşti care au insuflat a doua 
scrisoare(7:7-16 ), pe care tot Titus a livrat-o.

Teoriile privitoare la o scrisoare pierdută sunt doar presupo-
ziţii. Mulţi fac legătură între 1 Corinteni 4:19: Dar voi veni în 
curând la voi, dacă Domnul voieşte; şi voi cunoaşte, nu cuvin-
tele celor ce sunt îngâmfaţi, ci puterea. şi Am spus înainte şi spun 
dinainte, aşa cum am fost prezent a doua oară; şi fiind acum 
absent, scriu celor ce au păcătuit înainte şi tuturor celorlalţi, că, 
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dacă vin din nou, nu voi cruţa; (13:2) şi deduc că trebuie să fi 
fost o altă scrisoare între cele două pe care le avem în Biblie. 
Sunt ceva indicaţii că această scrisoare ar fi fost scrisă, dar fără 
o dovadă reală din textul sacru, nu vrem să speculăm.

Este clar că Paul nu s-a întors înapoi în Corint: Şi în aceas-
tă încredere intenţionam să vin înainte la voi, ca să aveţi un 
al doilea câştig. Şi să trec pe la voi spre Macedonia, şi să vin 
din nou din Macedonia la voi, şi să fiu condus de voi spre 
Iudeea (1:15-16).

El a intenţionat să vină la ei ca un al doilea câştig (1:15) şi 
apoi, întorcându-se din Macedonia, să-i viziteze pentru a treia 
oară. Aceste planuri nu s-au materializat şi această scrisoare 
a fost scrisă din Macedonia nu mult după ce Paul a plecat din 
Asia: Fiindcă, nu vă voim ignoranţi, fraţilor, despre necazul 
nostru cel întâmplat nouă în Asia, că am fost apăsaţi peste mă-
sură, peste puterea noastră, încât noi am pierdut chiar speranţa 
de viaţă (1:8).

2 Corinteni este o carte ciudată. Niciodată nu am întâlnit un 
creştin care să o fi pus în lista cărţilor preferate. Niciodată nu 
am cunoscut un credincios care să se considere măcar pe de-
parte familiar cu conţinutul ei. Este una dintre cele mai dificil 
de pins cărţi din Noul Testament , şi este în mod consecvent 
cea mai neglijată. Totuşi atunci când auzim conversaţia acelor 
oameni a căror inimi sunt pline de Spiritul, auzim această car-
te citată la fel de frecvent ca oricare alta. Acesta este un feno-
men remarcabil pentru care pot sugera un singur motiv.

Cartea tratează suferinţa adâncă a slujitorilor lui Dumne-
zeu. Ceea ce descoperă Dumnezeu în acele ore de mare ne-
voie, tinde să lase o impresie de durată. Astfel, acele versete 
din 2 Corinteni, descoperite în vremuri de nevoie veritabilă, 
sălăşluiesc în inimă şi minte vreme îndelungată după uitarea 
celor citite în momente mai puţin apăsătoare. Aveţi în vedere 
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versete precum: 1:20; 2:11; 3:12; 4:3, 16-18; 5:8, 17; etc. Acestea 
sunt pasaje bine ştiute şi des citate, şi totuşi puţini sunt cei ce 
pot identifica locul lor în Scriptură.

Mângâierea este marea temă a acestei scrisori de la început: 
Binecuvântat fie Dumnezeu, chiar Tatăl Domnului nostru Isus 
Cristos, Tatăl îndurărilor şi Dumnezeul întregii mângâieri; Care 
ne mângâie în toate necazurile noastre, ca noi să fim în stare să 
mângâiem pe cei care sunt în orice necaz, prin mângâierea cu 
care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu. (1:3-4) şi până 
la sfârşit: În final, fraţilor, rămâneţi cu bine. Fiţi perfecţi, fiţi în-
curajaţi, fiţi ai unei singure minţi, trăiţi în pace; şi Dumnezeul 
dragostei şi al păcii va fi cu voi (13:11).

Motivul pentru aceasta se găseşte la mijlocul cărţii: Şi Dum-
nezeu este în stare să facă tot harul să abunde spre voi; ca având 
totdeauna toată îndestularea în toate, să abundaţi spre fiecare 
lucrare bună (9:8). Sursa mângâierii este de asemenea expusă: 
Şi mi-a spus: Harul meu îţi este de ajuns, fiindcă puterea mea 
este făcută perfectă în slăbiciune. De aceea, cu multă plăcere 
mă voi lăuda mai degrabă în neputinţele mele, ca puterea lui 
Cristos să rămână peste mine (12:9).

Noi suntem mângâiaţi ÎN încercări, şi nu scoşi din ele. Noi 
îi mângâiem pe alţii cu mângâierea cu care şi noi SUNTEM 
MÂNGÂIAŢI. Aceasta aduce nevoia noastră după mângâiere 
la timpul prezent. 

Citind cu atenţie prin această epistolă, observăm cum lucrează 
Dumnezeu în şi prin oamenii Lui, pentru a sluji pe alţii, în timp ce 
ei înşişi sunt în mijlocul unor dificultăţi inimaginabile:

Suferinţe (1:5-7).•	

Necazuri, disperare (1:8).•	
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Condamnare la moarte (1:9).•	

Necazuri, chin, lacrimi (2:4).•	

Nici pic de odihnă în spirit (2:13).•	

Aroma morţii (2:16).•	

Un vas de lut (4:7).•	

Necazuri, încurcături, trântiţi jos, pe moarte (4:8-10).•	

Mereu predaţi la moarte (4:11).•	

Moartea lucrează în noi (4:12).•	

Omul din afară pierind (4:16).•	

Asemenea realităţi ale vieţii continuă pe tot parcursul epis-
tolei. Citiţi prin scrisoare şi notaţi-le pe hârtie sau însemnaţi-le 
cu un pix colorat. 

Acum întoarceţi-vă şi citiţi cartea din nou cu atenţie. Scrieţi 
sub fiecare suferinţă sau marcaţi de desubt cu un pix de o altă 
culoare, faptul uimitor că în fiecare din aceste afirmaţii prvind 
greutăţile, este şi o declaraţie a unui beneficiu spiritual ce a 
rezultat de aici.

De exemplu, putem scrie cu un pix albastru: Fiindcă noi, 
care trăim, suntem totdeauna predaţi la moarte pentru Isus, şi 
cu un pix roşu: ca şi viaţa lui Isus să fie arătată în carnea noas-
tră muritoare (4:11). Sau am putea scrie cu un pix albastru: du-
reros, sărac, neavând nimic, şi cu un pix roşu: mereu bucuros, 
făcând pe mulţi bogaţi, având toate lucrurile (6:10).
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Nu e de mirare că i se spune credinciosului să se bucure în 
orice dificultate, fiindcă 2 Corinteni împarte cunoştinţa sigură 
că fără ele nu am putea fi folosiţi atât de mult de Dumnezeu.

Un sumar bun al acestor chestiuni se găseşte în 6:4-10. În 
aceste versete este o înşeptire a suferinţelor pasive, o înşeptire 
a auto-negării, o înşeptire a modurilor de îndurare a durerii şi 
un rezultat înşeptit.

2 Corinteni este cartea pentru cei care caută să-L servească 
pe Dumnezeu în mod acceptabil, în ciuda poverilor care nu 
vor fi înlăturate. Odată ce prindem tema şi conţinutul acestei 
cărţi, vom vedea greutăţile într-o altă lumină.

***

Este foarte dificil să alegi un verset favorit din această carte. 
Mie îmi place simplitatea în Cristos (11:3), mângâierea în ne-
caz (1:3-4) şi marea chemare la separare (6:14-18). Dar dea-
supra tuturor este descrierea glorioasă a adevăratei salvări a 
Noului Testament în 5:21: Fiindcă pe cel ce nu a cunoscut pă-
cat l-a făcut păcat pentru noi; ca noi să fim făcuţi dreptatea lui 
Dumnezeu în el.

Dumnezeu Tatăl L-a făcut pe Dumnezeu Fiul să fie păcat. 
Aceasta nu vorbeşte despre o simplă asociere cu păcatul. Nici 
nu este un ceremonial sau tratament reprezentaţional pentru 
păcatul omului. Nu, Fiul lui Dumnezeu a fost cu adevărat făcut 
păcat—nu un păcătos ci păcatul însuşi—pe cruce la Calvar.

În acest verset, Duhul Sfânt reafirmă că Fiul nu a cunoscut 
nici un păcat. Aceasta înseamnă mai mult decât faptul că El nu 
a comis nici un păcat. El nu a avut nici o relaţie cu El! Isus nu 
a avut nici o natură păcătoasă, nici o legătură de păcat, nici o 
dorinţă moştenită de a fi neobedient faţă de voia Tatălui. Dar 
pe cruce , Domnul Isus a devenit chiar opusul a ceea ce întot-
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deauna a fost: pur, perfect, sfânt, fără pată, neîntinat de tre-
cutul etern fără de început. Domnul Isus a devenit netrebnic, 
stricat, nenorocit...mă doare să mai continui. Mă simt de parcă 
aş scrie cuvintele prin care unii ar crede că blasfemiez, dar asta 
e ceea ce versetul şi mâna SPUN DE FAPT. 

Acum, de ce ar fi fost propus un astfel de lucru în inima 
Dumnezeirii?

Scriptura zice: Fiindcă pe cel ce nu a cunoscut păcat l-a făcut 
păcat PENTRU NOI (5:21). Dumnezeu Fiul, în manifestarea 
Lui supremă pentru omul căzut, a luat de fapt locul păcăto-
sului pe cruce. Unii pot spune că El a luat locul nostru, El a 
murit moartea cu care noi trebuia să murim. Prieteni, El nu ar 
fi murit; da, chiar mai mult, El PUTEA să nu fi murit, fiindcă 
El nu a făcut păcat. Păcatul aduce moartea. El putea să moară 
doar pentru noi dacă El devenea păcat pentru noi. Rezultatul 
va arăta că această doctrină este adevărată: ca noi să fim făcuţi 
dreptatea lui Dumnezeu în el. (5:21).

Eu sunt acel netrebnic, stricat, degenerat, pervers care me-
rită să moară datorită rebeliunii mele împotriva cuvântului şi 
voii Tatălui. Cum aş putea eu să sper să merg în cer? Datorită 
lui Cristos, aşa cum un om a fost făcut păcat, Tatăl poate im-
puta omului dreptatea lui Cristos. 

ÎN EL cineva poate fi ceea ce n-ar putea fi fără El: drept. Fi-
indcă El a devenit păcat şi a mers la cruce în locul meu, eu pot 
deveni drept şi intra în cer în El.

O, ce adevăr minunat! Să-i dăm laude eterne lui Dumnezeu 
pentru adâncimea sacrificiului făcut pentru păcatul nostru. 
Cine este suficient pentru aceste lucruri?
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Galateni

Această epistolă către Galateni, ce conţine 149 de versete şi 
3098 de cuvinte, slujeşte două scopuri uimitoare. Mai în-

tâi, cartea stabileşte odată pentru todeauna disputa cu privire 
la lege şi har în era bisericii. În al doilea rând, arată lucrarea 
harului în viaţa copilului salvat al lui Dumnezeu.

Este interesant de observat introducerea acestei scrisori: Şi 
toţi fraţii care sunt cu mine, bisericilor Galatiei (1:2).

Aceasta este singura epistolă scrisă de Paul care nu este adre-
sată unei biserici anume, ci mai degrabă tuturor oamenilor şi 
bisericilor dintr-o regiune anume. Acest lucru este semnifica-
tiv deoarece sunt câteva versete care par să indice că un creştin 
poate să nu ajungă la salvarea finală. Aceste versete trebuie să 
fie citite în contextul scrisorii care a fost scrisă nu numai creş-
tinilor ci tuturor oamenilor din regiunea Galatiei. Aceasta face 
epistola să fie unică de vreme ce a fost scrisă deopotrivă celor 
salvaţi şi celor pierduţi. Având aceasta în minte, să vedem ce 
referiri se fac la chestiunii legii versus har.

În 1:6-8 avem o mustrare puternică provocată de învăţarea 
unei doctrine false despre salvare în Galatia. Aceasta este sin-
gura epistolă care nu începe cu o expresie de mulţumire lui 
Dumnezeu pentru aceia cărora se adresează. Numai cineva 
care a trăit sub litera legii, ca Paul (Saul) care a avut şi ştia care 
erau efectele damnante a propriei dreptăţi, putea să fie aşa de 
opus legalismului.

Greşeala creştinilor din Galatia de a permite unei alte evan-
ghelii să fie proclamată printre ei, a provocat izbucnirea în-
dreptăţită din 1:9-14.
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Aceasta este urmată de înregistrarea dată de el despre pri-
mirea evangheliei de la Dumnezeu în Arabia, disputa avută cu 
cei care îi jefuiau pe sfinţii noului testament de libertatea lor şi 
confruntarea faţă-n faţă dintre el şi Petru, datorită poziţiei sale 
de mai târziu faţă de lege (1:15-2:14).

Se pare că primele două capitole ale acestei cărţi sunt o răfa-
lă ascuţită de la un Duh Sfânt indignat. Care este cauza? Ştiind 
că un om nu este declarat drept prin lucrările legii, ci prin cre-
dinţa lui Isus Cristos, chiar noi am crezut în Isus Cristos, ca să 
fim declaraţi drepţi prin credinţa lui Cristos, şi nu prin lucrările 
legii; pentru că prin lucrările legii nici o carne nu va fi declarată 
dreaptă (2:16).

Odată ce salvarea în era bisericii a fost expusă în mod clar 
că o chestiune de credinţă în lucrarea terminată a lui Cristos, 
atunci lucrările umane nu pot salva. De vreme ce Dumnezeu 
salvează pe oameni prin harul Său, învăţătura cum că faptele 
omului ar trebui să suplimenteze salvarea lui Dumnezeu pen-
tru a o face completă, este erezie. Orice astfel de învăţătură 
slujeşte numai pentru a frustra harul lui Dumnezeu (2:21).

Apoi el i-a asemănat pe cei care predică o altă evanghelie 
(aceea a harului plus fapte) cu cei ce practică vrăjitoria (3:1-5). 
Apoi a fost făcut un recurs la Avraam (3:6-18) şi Dumnezeu a 
folosit înţelegerea lui cu patriarhul, pentru a arăta că până şi 
tatăl naţiunii ebraice a primit binecuvântarea lui Dumnezeu 
datorită harului, prin credinţă. 

Această explicaţie remarcabilă a adevăratei salvări menţio-
nează credinţa de zece ori.

Legea a pus pe cineva sub blestem (3:10), nu poate declara 
drept (3:11), l-a trimis pe Cristos pe cruce (3:13), l-a arătat pe 
om a fi transgresor (3:19), a ţinut pe cineva în robie (3:23) şi a 
slujit pentru a aduce pe cineva la Cristos (3:24).
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Evident că cei care caută să obţină sau să menţină salvarea 
prin ţinerea legii, au fost înşelaţi.

Mai este acum credinciosul sub lege? Cristos ne-a răscum-
părat din blestemul legii, fiind făcut blestem pentru noi; fiindcă 
este scris: Blestemat este fiecare om ce atârnă pe lemn (3:13). 
Dar după ce a venit credinţa, nu mai suntem sub pedagog (3:25). 
Evident că nu!

Capitolul 4 prezintă o lecţie alegorică. Este important de ob-
servat că atunci când Dumnezeu a folosit parabole, El a spus-o 
(vedeţi evangheliile). Acesta este singurul pasaj biblic identifi-
cat de Duhul Sfânt ca şi o alegorie. Mulţi ar învăţa că Biblia nu 
trebuie luată literalmente, însă este clar că atunci când Dom-
nul a intenţionat ca ceva să fie luat figurativ, el a spus-o; altfel 
textul este literal.

Sunt nouă contraste folosite în alegoria din capitolul 4 din 
Galateni: 

Isac versus Ismael.1. 

Sara versus Hagar.2. 

Muntele Sion versus Muntele Sinai.3. 

Noul Ierusalim versus Ierusalimul terestru.4. 

Femeia liberă versus femeia legată.5. 

Unul născut conform promisiunii versus unul născut 6. 
conform cărnii.

Noul testament versus vechiul testament.7. 

Copiii promisiunii versus copiii robiei.8. 

Harul versus legea. 9. 
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Toate acestea arată către contrastul dintre copiii salvaţi ai 
lui Dumnezeu şi Iudeii de sub lege.

Capitolul 5 începe cu un mare avertisment pentru cei care 
nu s-au lăsat duşi de învăţătorii falşi din Galatia: De aceea, staţi 
tari în libertatea cu care Cristos ne-a făcut liberi şi nu fiţi prinşi 
din nou în jugul robiei. (5:1).

Capitolul acesta constituie o chemare de a jeudeca adevărata 
natură a ţinerii legii. Se ridică întrebarea: “Oare chiar înţelegi 
tu legea? Nu putea să o ţii înainte să îl întâlneşti pe Isus, aşa că 
ce te face să crezi că o poţi ţine acum? ”.

În partea mai din spre sfârşitul acestui capitol, vedem că cel 
care trăieşte sub har este făcut capabil să trăiască o viaţă spiri-
tuală mai bună decât cel care caută să trăiască după litera legii 
(5:16-26).

Chiar şi remarcile de sfârşit din această epistolă poartă un 
ton de mânie. Domnul îi mustră pe cei care caută să adauge 
legalismul la salvare prin arătarea faptului că ei nu ţin legea 
dar caută să o pună asupra altora (6:12-13).

Chestiunea este finalizată în 6:15: Fiindcă în Cristos Isus nici 
circumcizia, nici necircumcizia nu sunt în stare de ceva, ci o 
creatură nouă.

Acum haideţi să ne uităm la cel de-al doilea scop al acestei 
cărţi: acela de a arăta lucrarea harului în copilul salvat al lui 
Dumnezeu.

O citire atentă a cărţii Galateni va arăta scopul lui Dumne-
zeu pentru care ne-a salvat. Dumnezeu ne-a salvat pentru a ne 
readuce la părtăşia cu El. Noi nu suntem salvaţi ca să fim duşi 
în cer fiindcă dacă acesta era scopul lui Dumnezeu, noi am fi 
deja acolo. 

Gradul în care noi ne bucurăm de părtăşia cu Dumnezeu 
depinde de măsura conformării noastre imaginii Fiului Său. 
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Această epistolă arată, celui salvat, viaţa de libertate în Spiritul 
care le este disponibilă. Aici găsim întregul umblării creştinu-
lui pe pământ, sumarizat în şapte versete:

Fiindcă eu, prin lege, sunt mort faţă de lege, ca pentru 1. 
Dumnezeu să trăiesc. (2:19)

Sunt crucificat cu Cristos; totuşi trăiesc, dar nu eu, ci 2. 
Cristos trăieşte în mine; şi viaţa pe care o trăiesc acum în 
carne, o trăiesc prin credinţa Fiului lui Dumnezeu, care 
m-a iubit şi s-a dat pe el însuşi pentru mine. (2:20)

Sunteţi atât de neînţelepţi? Începând în Spiritul, sunteţi 3. 
acum prin carne făcuţi perfecţi? (3:3)

Dar acum, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai 4. 
bine, sunteţi cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă întoarceţi 
din nou la slabele şi sărăcăcioasele principii elementa-
re, cărora doriţi din nou să le fiţi în robie? (4:9)

De aceea, staţi tari în libertatea cu care Cristos ne-a 5. 
făcut liberi şi nu fiţi prinşi din nou în jugul robiei. (5:1)

Dacă trăim în Spiritul, să şi umblăm în Spiritul.6.  
(5:24).

Dar nicidecum nu mă laud decât cu crucea Domnu-7. 
lui nostru Isus Cristos, prin care lumea este crucificată 
faţă de mine şi eu faţă de lume! (6:14).

Eu sunt mort fiindcă moartea lui Cristos a devenit moar-
tea mea. Eu sunt viu fiindcă viaţa lui Cristos a devenit viaţa 
mea. Dumnezeu m-a eliberat de păacte, legi, vicii, obiceiuri, 
etc., prin Duhul lui Sfânt. Iată ce s-a făcut pentru mine când 
am fost născtu din nou. Pe cât îi permit Duhului Sfânt să-mi 
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controleze viaţa, pe atât eu rămân liber. Atunci când eu stopez 
controlul vieţii mele, chiar şi pentru motive aparent ce-L ono-
rează pe Dumnezeu, eu îmi pierd libertatea şi în curând voi fi 
din nou încurcat. Trebuie să ajung la concluzia că nu numai eu 
am fost crucificat cu Cristos ci şi poftele şi plăcerile mele. Când 
tot ce ţine de carnea mea este socotit ca şi mort, şi viaţa mea 
este socotită a fi a lui Cristos, auntci eu mă voi lăuda în cruce şi 
în licertatea care este a mea prin Domnul Isus Cristos.

Galateni mai prezintă cinci aspecte ale crucificării:

Eu sunt crucificat împreună cu Cristos1.  (2:20).

Isus Cristos a fost dinainte clar descris, crucificat 2. (3:1).

Şi cei ai lui Cristos au crucificat carnea cu pasiunile şi 3. 
poftele ei. (5:24).

Lumea este crucificată faţă de mine 4. (6:14).

Şi eu faţă de lume5.  (6:14)

***

Din toate cărţile Noului Testament aceasta este cea mai dificilă 
pentru a alege un singur verset favorit. Versetul pe care l-am 
folosit cel mai mult este 6:7. –Cel care a fost cel mai de ajutor 
pentru consiliere a fost 3:3. Ce bucurie se poate găsi în 3:13! 
Am fost dus prin multe momente dure prin 4:16.

Dacă ar fi să aleg unul favorit, ar fi un verset pe care carnea 
mea îl dispreţuieşte dar căruia spiritul meu îşi dă consensul. 
Este aşa de clar şi plin de forţă că stă fără nevoie de comenta-
riu: Căci dacă cineva crede că este ceva, nimic fiind, se înşeală 
pe el însuşi (6:3). 
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Efeseni

Cartea Efeseni conţinând 155 de versete şi 3039 de cuvin-
te, priveşte în modul cel mai detaliat din Biblie, asupra 

adevăratei naturi a bisericii. Capitolul 1 expune binecuvântă-
rile spirituale pe care credincioşii născuţi din nou le posedă în 
Cristos Isus.

Capitolul 2 şi 3 descoperă marele mister. Unirea Iudilor şi 
Neamurilor într-un singur trup a fost ascunsă de profeţii din 
vechime. Faptul că Isus Cristos este Capul acestui trup.

În capitolul 5 avem o imagine grandioasă despre Cristos şi 
biserica fiind mire şi mireasă.

În capitolul 6 vedem biserica în război cu duşmanii ei, îm-
brăcând întreaga armură a lui Dumnezeu şi stând victorioasă 
împotriva oricărui rău.

În Romani, Coloseni şi Efeseni găsim trei expresii ce carac-
terizează fiecare epistolă. În Romani 6:8 se spune despre cre-
dincioşi că sunt morţi împreună cu Cristos; în Coloseni 3:1 ei 
sunt înviaţi împreună cu Cristos şi în Efeseni 2:6 ei nu numai 
că sunt înviaţi împreună ci aşezaţi împreună în locurile cereşti 
în Cristos Isus. De aici vedem că Efeseni îl prezintă pe creştin 
în cea mai înaltă poziţie asigurată de harul lui Dumnezeu.

De-alungul aceleiaşi linii, este interesant de observat că 
în Romani 7:9 oamenii sunt vii în păcat înainte ca să fie 
salvaţi. În Efeseni, pe când oameniii umblă potrivit acestei 
lumi şi poftelor cărnii, se spune despre ei că sunt morţi în 
greşeli şi păcate (2:1). În Coloseni aceste două gânduri sunt 
îmbinate (3:7 cu 2:13).
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În timp ce capitolul 1 tratează binecuvântările credinciosu-
lui, pasajul face să fie foarte clar că Cristos este mai mare decât 
toate lucrurile bune pe care El le acordă. De fapt, orice lucru 
bun deţinut de credincios este al lor numai datorită poziţiei 
acestora în Cristos. Observaţi cât de deplin este arătat Domnul 
Isus, în capitolul 1, ca fiind sursa oricărui dar bun şi perfect:

În Isus Cristos•	  (1:1).

De la Domnul Isus Cristos•	  (1:2).

În Cristos•	  (1:3).

În El•	  (1:4).

Prin Isus Cristos•	  (1:5).

În cel preaiubit•	  (1:6).

În care•	  (1:7).

El a abundat•	  (1:8).

În El Însuşi•	  (1:9).

În Cristos, în El•	  (1:10).

În care•	  (1:11).

În Cristos•	  (1:12).

În care•	  (1:13).

S-ar mai fi putut scrie mult despre toate darurile mari şi bi-
necuvântările din aceste versete date credincioşilor. Oricum, 
tema cărţii Efeseni nu este despre binecuvântările credincio-
sului ci despre CEL CARE BINECUVÂNTĂ pe credincios.
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Există speraţa învierii? Aceasta a fost lucrată în Cristos 
(1:20). Există un trup glorios? Este al Lui (1:23). Am primit noi 
o salvare atât de mare? Noi suntem lucrarea lui (2:10). 

Haideţi ca aceasta să fie gândirea noastră în timp ce citim 
această epistolă. Despre tot ce suntem şi avem se spune a fi în, 
prin sau datorită lui Isus Cristos.

***
Gândiţi-vă la termenul “lui Cristos” din Efeseni:

Sângele lui Cristos•	  (2:13) îi aduce pe Iudei şi Neamuri 
împreună într-un trup.

Misterul lui Cristos•	  (3:4) este minunea trupului Său, 
biserica.

Bogăţiile de nepătruns ale lui Cristos•	  (3:8) sunt cele pe 
care noi le predicăm unei lumi falite.

Dragostea lui Cristos•	  (3:19) este dincolo de orice înţe-
legere a cunoştinţei omului.

Trupul lui Cristos•	  (4:12) este uniunea credincioşilor 
sub căpetenia Lui.

Plinătatea lui Cristos•	  (4:13) este ceea ce lucrează Spiri-
tul şi darurile Lui pentru a împlini în noi.

Împărăţia lui Cristos•	  (5:5) este viitoarea domnie şi glo-
rie ce-i aparţine Domnului.

În Efeseni sunt discutate şapte umblări:

Lucrarea noastră trecută în greşeli şi păcate (2:2).1. 

Lucrările bune în care noi ar trebui să umblăm (2:10).2. 
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umblare demnă care să împlinească vocaţia şi chema-3. 
rea noastră (4:1).

Umblarea lumească a neamurilor nesalvate (4:17).4. 

Umblarea în dragoste asemenea lui Cristos (5:2).5. 

Umblarea strălucitoare ca şi copii ai luminii (5:8).6. 

Umblarea circumspectă a unei bune mărturii (5:15).7. 

Paul ne lasă a privi lista lui de rugăciune. În capitolul 1 el se 
roagă pentru trei de “CARE”:

Care este speranţa chemării lui1.  (v.18).

Care sunt bogăţiile gloriei moştenirii lui în sfinţi2.  (v.18).

Care este nemărginita mărimea a puterii lui faţă de noi 3. 
care credem (v.19).

În capitolul 3 el se roagă pentru patru “ ca să ”:

Ca să vă dea, conform bogăţiilor gloriei sale, să fiţi 1. 
întăriţi cu putere prin Spiritul lui în omul dinăuntru; 
(v.16).

Aşa încât Cristos să locuiască în inimile voastre prin 2. 
credinţă; (v.17a).

Pentru ca, fiind înrădăcinaţi şi fundamentaţi în dra-3. 
goste, (v.17b).

Ca să fiţi umpluţi cu toată plinătatea lui Dumnezeu4.  

(v.19b).

În al doilea capitol din Filipeni citim despre cei şapte 
paşi pe care Domnul nostru i-a făcut coborând de pe tron 
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la cruce. În 1:20-23 avem cei şapte paşi în urcare de la cruce 
înapoi spre tron.

El a înviat din morţi (v.20).1. 

El este aşezat la dreapta lui Dumnezeu în ceruri 2. 
(v.20).

Mult deasupra principalităţilor şi autorităţilor şi pute-3. 
rilor (v.21).

Un nume deasupra oricărui nume (v.21).4. 

Dumnezeu a pus toate lucrurile sub picioarele Lui 5. 
(v.22).

El este Capul peste toate lucrurile (v.22).6. 

El este Capul bisericii (vv. 22-23).7. 

În capitolul 2 avem sumarul contrastului dintre Iudei şi 
Neamuri care acum sunt uniţi în Cristos. În timpul trecut 
Neamurile erau (vv.11-12):

Fără Cristos.•	

Fără Dumnezeu.•	

Neavând speranţă.•	

Odată urâţi, necircumcişi.•	

Odată separaţi de Cristos.•	

Străini de cetăţenia lui Israel.•	

Străini de promisiunea legământului.•	

Dar acum (vv.13-19) ambii sunt în Cristos Isus:
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Aduşi aproape prin sânge.•	

Făcuţi una cu toţi credincioşii de orice rasă.•	

Nemaifiind separaţi de un perete despărţitor al duş-•	
măniei.

Creaţi într-un om nou.•	

Reconciliaţi cu Dumnezeu şi unii cu alţii.•	

Având acces la Tatăl şi unul la celălalt.•	

Având acces la Tatăl prin Spiritul.•	

Concetăţeni.•	

Ai casei lui Dumnezeu.•	

Capitolele 4-6 sunt la fel de practice ca şi orice altă parte din 
Biblie în afara cărţii Proverbe. După începerea capitolului 4 cu 
o discuţie despre darurile spirituale date pentru maturizarea şi 
perfectarea trupului, restul cărţii conţine instrucţiuni de bază 
pentru viaţa creştină. 

Capitolul 4 declară importanţa fiecărui membru al trupului 
pentru restul trupului. Darurile Spiritului, graţiile noii vieţi 
şi umblarea obedientă a fiecărui creştin sunt esenţiale pentru 
funcţionarea corectă a întregului trup.

Prima jumătate a capitolului 5 face o distincţie subliniată 
dintre viaţa de păcat trăită înaintea naşterii din nou, şi viaţa 
sfântă trăită de copiii lui Dumnezeu. A doua jumătate arată 
uniunea intimă dintre Cristos şi biserica Lui şi astfel dă mode-
lul pentru toate relaţiile de căsătorie.

Efeseni, cum am observat şi mai devreme, expune cea mai 
înaltă poziţie a creştinului. Totuşi, ar trebui să ne aşteptăm 
la un avertisment despre atacurile lui Satan şi în capitolul 6 
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suntem sfătuiţi cu privire la războiul nostru spiritual. Efeseni 
este pentru Noul Testament, ceea ce este Iosua pentru Vechiul. 
Deşi tot Canaanul i-a fost dat lui Israel de către Dumnezeu, ei 
trebuiau să-l cucerească şi să-l ia în posesie. La fel şi nouă ni 
s-au dat toate lucrurile în Cristos, dar noi trebuie să luptăm 
lupta cea bună pentru a intra în posesia bogăţiilor noastre. 

***

Versetul meu favorit din Efeseni este: Şi fiţi buni unii cu alţii, 
compătimitori, iertând unii pe alţii, aşa cum şi Dumnezeu în 
Cristos v-a iertat pe voi. (4:32).

Se pare că cel mai greu lucru de făcut pentru noi este să 
iertăm pe cineva care ne-a greşit sau ne-a rănit. Asta este din 
cauza supremei noastre dragoste pentru sine.

Se pare că Dumnezeu deseori permite altora să ne facă rău 
doar pentru a ne arăta cât de mult ne mai iubim noi încă pe 
noi înşine. Suntem noi la fel de tare răniţi când unui frate i se 
greşeşte? Simţim noi la fel de multă durere atunci când o soră 
este defăimată?

Îmi place acest verset pentru că ne forţează să ne punem în-
trebarea: “ M-a tratat oare cineva la fel de rău cum l-am tratat 
eu pe Isus?” Răspunsul este evident NU!

Dacă Isus a putut să ne ierte pentru cea mai mare ofensă, 
atunci cu siguranţă Spiritul Lui din noi, ne poate face să iertăm 
pe altcineva pentru o ofensă mai mică.

Să ierţi la fel ca Dumnezeu înseamnă mai mult decât doar 
să pronunţi: “Te iert”. Înseamnă să înlături din inimă şi minte 
toată amintirea răului ce ţi s-a făcut.

O, să fim mai mult ca şi Tatăl nostru!
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Filipeni

Cartea Filipeni cu cele 104 versete şi 2002 cuvinte, poa-
te fi cea mai plăcută lectură din Noul Testament. Este o 

epistolă veselă şi bine dispusă ce nu e scrisă pentru a discuta 
probleme, nici pentru a corecta păcatul sau a mustra ereziile. 
Tema cărţii este bucuria şi a te veseli, termeni care se găsesc de 
şaizeci de ori.

De asemenea aceasta este o carte a încrederii: Fiind încre-
dinţat de acest lucru, că cel care a început o bună lucrare în voi, 
o va termina până în ziua lui Isus Cristos. (1:6). Şi mulţi dintre 
fraţii în Domnul, încredinţaţi din cauza lanţurilor mele, sunt 
şi mai cutezători să vorbească fără teamă cuvântul. (1:14). Şi 
având această încredere, ştiu că voi trăi şi voi continua cu voi 
toţi, pentru progresul vostru şi bucuria credinţei; (1:25).

Aceşti credincioşi încrezători şi bucuroşi sunt cei cărora 
Duhul Sfânt le poate vorbi despre câştigurile vieţii creştine. 
A muri este un câştig (1:21) şi a-L cunoaşte pe Cristos este su-
perior tuturor câştigurilor pământeşti (3:7-8). Fără a folosi 
cuvântul specific “câştig”, există premiul marii chemări a Lui 
Dumnezeu (3:14), şi de asemenea împlinirea tuturor nevoilor 
temporare (4:19).

De-alungul aceastei scrisori găsim mici portrete a celor care 
au dat un exemplu de urmat pentru sfinţii din Filipi:

Domnul Isus Cristos (2:1-11): pentru mintea mea, •	
aceste versete reprezintă sumarizarea vieţii umplu-
te de Spiritul. Au fost multe cărţi mari scrise despre 
viaţa adâncă, dar nici un alt volum nu conţine un 
portret atât de măreţ al adevăratei naturi a lui Cris-
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tos. Trecând prin notiţele de pe marginea Bibliei mele, 
urmărind studii pe diferite teme, am trecut prin două 
pasaje din scriptură mai mult decât prin oricare. Toate 
studiile doctrinare vor străbate la un anumit moment 
dat Geneza 3. Toate studiile devoţionale vor trece prin 
aceste versete din Filipeni. Dacă ar trebui să alegem 
o porţiune din cuvântul lui Dumnezeu pe care să ne 
construim doctrina despre umblarea credinciosului, 
acesta ar fi acel pasaj.

Timotei (2:19-24): Aici este un om care pune în practică •	
exemplul Domnului. Grija lui faţă de filipeni era mai 
mare decât grija pentru el însuşi. El avea aceiaşi gândi-
re ca şi Paul, fiind un exemplu viu al unităţii creştine.

Epafroditus (2:25-30): Acest frate l-a urmat pe Cristos •	
cu o asemenea fervoare şi s-a dat pe el însuşi aşa de de-şi s-a dat pe el însuşi aşa de de-
plin pentru a împlini nevoile altora, încât aproape că 
a murit de oboseală. El s-a făcut cu adevărat servitor 
şi şi-a prezentat trupul un sacrificiu viu lui Dumnezeu 
de dragul altora.

Paul (3:1-17): Zelul lui trecut, convertirea lui, predarea •	
tuturor lucrurilor sale voii Domnului şi dorinţa lui ca 
Paul să se manifeste mai puţin şi Isus mai mult, toate 
acestea l-au făcut un om remarcabil şi de urmat. El nu 
a spus: “Am ajuns. Veniţi la mine.” El a spus: “Eu sunt 
pe cale. Veniţi cu mine.”

Fie ca noi să trăim viaţa consacrată expusă în 2:1-11 astfel ca 
şi noi să putem fi un exemplu de urmat pentru alţii.

În capitolul 2 citim despre cei şapte paşi în coborâre pe care 
Domnul nostru i-a făcut de la tron spre cruce:
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El a renunţat la reputaţia Lui (v.7).•	

El a luat asupra Sa forma unui servitor (v.7).•	

El a fost făcut asemenea oamenilor (v.7).•	

El a fost găsit la înfăţişare ca un om (v.8).•	

El S-a umilit (v.8).•	

El a devenit obedient până la moarte (v.8).•	

Chiar moarte de cruce (v.8).•	

În Efeseni învăţăm despre trupul al cărui cap este Cristos. 
Relaţia ilustrată este aceea a bisericii ca şi întreg, unită cu Isus 
Cristos. În Filipeni învăţăm despre relaţia cu Cristos de care se 
bucură fiecare membru individual al bisericii Lui.

În capitolul 1 vedem că Isus Cristos este chiar viaţa noas-
tră: Fiindcă pentru mine a trăi este Cristos şi a muri este câştig. 
(1:21). Mulţi spun: “Lasă-L pe Cristos să vină în viaţa ta.” Ci-“Lasă-L pe Cristos să vină în viaţa ta.” Ci-
neva fără Cristos nu are nici o viaţă. Mulţi oameni spun despre 
o anumită activitate: “Aceasta este viaţa”. Dar viaţa nu este un 
obiect. Singura viaţă adevărată din acest univers este persoană 
Domnului Isus Cristos. Eu sunt…viaţa spune Isus în Ioan 14:6. 
Isus nu este doar cea mai importantă parte din viaţa credin-
ciosului, ci El este întreaga viaţă a credinciosului.

În capitolul 2 vedem că Isus Cristos ar trebui să controleze 
pe deplin viaţa gândului nostru: Lăsaţi această minte să fie în 
voi, care era şi în Cristos Isus. (2:5)

Fiindcă aşa cum gândeşte în inima lui, aşa este el (Proverbe 
23:7a). Dacă cineva are mintea pe deplin predată Domnului 
Isus Cristos, fiind plină de cuvintele şi căile Lui, acest lucru va 
produce în El o viaţa ca a lui Cristos.
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În capitolul 3 învăţăm că Isus Cristos ar trebui să fie dorinţa 
şi ţinta noastră: Fraţilor, eu nu mă socotesc pe mine însumi că 
am prins; dar un singur lucru fac, uitând acele lucruri care sunt 
în urmă şi întinzându-mă spre acelea care sunt înainte (3:13).

Pentru ce ne străduim noi? Ce premiu ne aşteaptă la finalul 
nostru de linie? Ce sperăm să realizăm cât timp suntem aici 
pe pământ?

Noi, ca şi David, trebuie să fim după inima lui Dumnezeu. 
Căutarea fiecărui bărbat şi fiecărei femei salvate ar trebui să 
fie cunoaşterea deplină şi intimă a persoanei lui Isus Cristos. 
În capitolul 3 avem exprimată această dorinţă din nou şi din 
nou: 

Ca să câştig pe Cristos•	  (v.8).

Ca să-l cunosc pe el•	  (v.10).

Ca •	 să pot ajunge (v.11).

Ca să prind•	  (v.12).

De ce erau filipenii bucuroşi? De ce nu era nici o problemă 
în mijlocul lor? Ei erau ocupaţi să alerge cursa—insistând pe 
maturitatea creştină.

În capitolul 4 suntem învăţaţi că obţinerea tuturor scopu-
rilor de mai sus este posibilă prin puterea lui Isus Cristos: Pot 
toate prin Cristos, care mă întăreşte (4:13). Noi suntem salvaţi 
prin puterea Lor. Minţile noastre sunt reînnoite de puterea Lui. 
Cursa noastră este alergată numai prin împuternicirea Lui. În-
tr-adevăr, fără El nu putem face nimic, dar CU DUMNEZEU 
toate lucrurile sunt posibile. 

O altă notă cheie a acestei mici cărţi este cuvântul “tot”. 
Apare de douăzeci şi şase de ori şi este interesant de studiat. 

***
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Versetul meu favorit din această epistolă este o chemare la în-
credere. Şi ce mai încredere inspiră! Fiind încredinţat de acest 
lucru, că cel care a început o bună lucrare în voi, o va termina 
până în ziua lui Isus Cristos. (1:6).

Dumnezeu Duhul Sfânt de dovedeşte şi ne convinge de pă-
catul nostru. Dumnezeu Fiul ne atrage le El Însuşi. Dumnezeu 
Tatăl ne dă nouă darul gratuit al vieţii eterne. Salvarea este în-
tr-adevăr de la Domnul. Cu siguranţă noi nu ne salvăm pe noi 
înşine, aşa că ne lăudăm în Dumnezeu, Salvatorul nostru.

Acum vine o afirmaţie că Acelaşi care a început o lucrare 
bună în noi, va continua acea lucrare bună până la venirea 
Domnului Isus. Dacă vreun aspect al acestei probleme ar fi fost 
pus în mâinile noastre, cu siguranţă aceasta ne-ar fi făcut să ne 
temem şi să ne îngrijorăm.

Dar binecuvântat fie Dumnezeu, împlinirea acestei măreţe 
lucrări nu a fost a noastră în trecut, nici nu este a noastră în 
prezent.

Noi putem lucra pentru Salvatorul nostru, dar niciodată 
pentru salvarea noastră. EL face asta pentru noi iar noi suntem 
încrezător de binecuvântaţi că El va continua să o facă. El şi-a 
dat cuvântul!
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Coloseni

În această scurtă epistolă de 95 de versete şi 1998 de cuvinte, 
noi privim la preeminenţa lui Isus Cristos. În timp ce Efe-

seni a tratat biserica, trupul căruia Cristos îi este capul, Colo-
seni pune accentul pe Cristos, Capul trupului. 

Versetul cheie este Coloseni 3:11: Unde nu este grec şi iudeu, 
circumci zie şi necircumcizie, barbar, scit, rob sau liber, ci Cris-
tos este TOTUL ŞI ÎN TOATE.

Cristos este menţionat de douăzeci şi şase de ori în patru 
capitole scurte. Cele trei studii principale din această carte 
sunt :

Posesiunile credinciosului 1. ÎN Cristos.

Poziţia credinciosului 2. CU Cristos.

Partea credinciosului 3. DIN CE-I A LUI Cristos.

Posesiunile credinciosului ÎN Cristos:

În Cristos ni se spune că suntem un sfânt : •	 Sfinţilor şi 
fraţilor credincioşi în Cristos care sunt în Colose: Har 
vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi Domnul 
Isus Cristos (1 :2).

În Cristos noi avem credinţă : •	 De când am auzit de 
credinţa voastră în Cristos Isus, şi de dragostea voastră 
pentru toţi sfinţii (1 :4).

În Cristos noi suntem reconciliaţi : •	 În trupul cărnii lui 
prin moarte, pentru a vă prezenta sfinţi şi fără acuzaţii 
şi ireproşabili înaintea lui (1 :22).
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În Cristos noi avem răscumpărarea : •	 În care avem răs-
cumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor (1 :14).

În Cristos noi suntem perfecţi : •	 Pe care noi îl predicăm, 
avertizând fiecare om şi învăţând pe fiecare om în toa-
tă înţelepciunea; pentru a putea înfăţişa pe fiecare om 
perfect în Cristos Isus(1 :28).

În Cristos umblăm noi : •	 De aceea, aşa cum l-aţi primit 
pe Cristos Isus Domnul, umblaţi în el (2 :6).

În Cristos noi suntem compleţi : •	 Şi voi sunteţi compleţi 
în el, care este capul a toată principalitatea şi autorita-
tea (2 :10).

Poziţia credinciosului CU Cristos :

Noi suntem morţi cu Cristos : •	 Atunci, dacă sunteţi 
morţi cu Cristos faţă de principiile elementare ale lu-
mii, de ce sunteţi supuşi rânduielilor, ca şi cum aţi trăi 
în lume (2 :20).

Noi suntem îngropaţi cu Cristos : •	 Fiind îngropaţi 
cu el în botez, în care sunteţi şi înviaţi cu el prin 
credinţa lucrării lui Dumnezeu care l-a înviat dintre 
morţi (2 :12).

Noi suntem făcuţi vii cu Cristos : •	 Şi pe voi, fiind 
morţi în păcatele voastre şi în necircumcizia cărnii 
voastre, v-a făcut vii împreună cu el, iertându-vă 
toate greşelile (2 :13).

Noi suntem înviaţi cu Cristos : •	 Dacă voi aşadar, sun-
teţi înviaţi cu Cristos, căutaţi acele lucruri care sunt 
sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu (3 :1).
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Noi suntem ascunşi cu Cristos : •	 Fiindcă sunteţi mor-
ţi, şi viaţa voastră este ascunsă împreună cu Cristos în 
Dum nezeu (3 :3).

Noi vom apărea cu Cristos : •	 Când Cristos, care este 
viaţa noastră, va apărea, atunci şi voi veţi apărea cu el 
în glorie (3 :4).

Partea credinciosului DIN CE-I A LUI Cristos :

DIN•	  CE-I A LUI Cristos suntem slujitori: Precum aţi 
şi învăţat de la dragul nostru Epafras, împreună-rob 
cu noi, care este pentru voi un servitor credincios al lui 
Cristos (1 :7).

DIN•	  CE-I A LUI Cristos îndurăm necazurile Lui : În 
trupul cărnii lui prin moarte, pentru a vă prezenta 
sfinţi şi fără acuzaţii şi ireproşabili înaintea lui (1 :22).

DIN•	  CE-I A LUI Cristos am fost circumcişi sau am pri-
mit circumcizia Lui : În care şi sunteţi circumcişi cu 
circumcizia făcută fără mâini, în dezbrăcarea de tru-
pul păcatelor cărnii prin circumcizia lui Cristos (2 :11).

DIN•	  CE-I A LUI Cristos noi suntem parte a trupului 
Lui : Care sunt o umbră a lucrurilor care vor veni; dar 
trupul este al lui Cristos (2 :17).

DIN•	  CE-I A LUI Cristos avem cuvântul Lui : Lăsaţi 
cuvântul lui Cristos să trăiască în voi în mod abun-
dent, în toată înţelepciunea; învăţându-vă şi sfătuin-
du-vă unii pe alţii în psalmi şi imnuri şi cântări spi-
rituale, cântând Domnului cu har în inimile voastre 
(3 :16).
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DIN•	  CE-I A LUI Cristos avem revelaţia misterului Său : 
În acelaşi timp rugându-vă şi pentru noi, ca Dumnezeu 
să ne deschidă nouă o uşă a rostirii, pentru a vorbi mis-
terul lui Cristos, pentru care şi sunt în lanţuri (4 :3).

DIN•	  CE-I A LUI Cristos suntem făcuţi slujitorii Lui : 
Vă salută Epafras care este dintre voi, rob al lui Cristos, 
totdeauna luptând cu ardoare pentru voi în rugăciuni, 
ca să staţi în picioare perfecţi şi compleţi în toată voia 
lui Dumnezeu (4 :12).

Pe lângă aceste trei studii principale, mai sunt şi teme de 
fond de o importanţă egală.

Prima este avertizarea asupra omului. În capitolul 2, sunt 
date patru avertismente cruciale:

Şi spun aceasta, ca nu cumva 1. CINEVA să vă înşele cu 
vorbe înşelătoare (2:4). Acesta este un avertisment îm-
potriva celor care-şi folosesc abilităţile vorbirii pentru 
a-i duce pe oameni departe de adevărul biblic.

Aveţi grijă ca nu cumva 2. CINEVA să vă ia ca pradă prin 
filozofie şi înşelătorie deşartă, conform tradiţiei oa-
menilor, conform principiilor elementare ale lumii, şi 
nu conform lui Cristos (2:8). Acest verset avertizează 
împotriva acelora care caută să trateze cu mintea şi 
nu cu inima şi despre cei care maschează problemele 
spirituale. Religiile construite pe tradiţia umană şi pe 
terapiile cu origini umane, pot doar să înmulţească 
mai mult problemele unei persoane.

De aceea nu lăsaţi pe 3. NIMENI să vă judece datorită 
mâncării, sau datorită băuturii, sau în respectarea unei 
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sărbători, sau a lunii noi, sau a sabatelor (2:16). Acesta 
este un avertisment împotriva legaliştilor de orice fel.

Nu lăsaţi pe nimeni să vă priveze de răsplată într-o 4. 
umilinţă voluntară şi închinare la îngeri, vârându-se 
în cele pe care nu le-a văzut, îngâmfat fără motiv prin 
mintea lui carnală (2:18). Acesta este un avertisment 
împotriva celor care au viziuni, visuri, aud voci şi al-
tele asemenea. Dacă nu este scriptură atunci nu este 
scriptural!

A doua dintre aceste teme minore din Coloseni este aduce-
rea de mulţumiri. Aceasta se poate găsi în 1:3, 12; 2:7; 3:15, 17 
şi 4:2.

Un al treilea studiu interesant din această carte este Căpete-
nia lui Isus Cristos:

El este Capul trupului •	 (1:18).

El este •	 Capul a toată principalitatea şi autoritatea 
(2:10).

El este Capul fiecărui membru din trupul Lui (2:19).•	

Un al patrulea aspect de interes este însuşi trupul aşa cum 
este arătat în 1:18, 22, 24; 2:9, 11, 17, 19 şi 3:15.

Coloseni 2 este un capitol care confruntă erezia. Dacă vrei 
să predici sau să predai “împotriva” a ceva care este fals, acesta 
este capitolul tău de bază. De exemplu :

Gnosticismul: creaturi versus creatorului (vv. 8-10).•	

Legalismul: legea versus har (vv. 11-17).•	

Spiritismul: diavolul versus dumnezeire (v. 15).•	
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Ceremonialismul: umbră versus esenţă (vv. 18-19).•	

Asceticismul: carnea versus spiritul (vv. 20-23).•	

Pentru a le combate pe acestea, creştinului îi este dată 
înţelepciunea lui Cristos (vv.1-3) şi viaţa Lui (vv. 4-7).

Coloseni 3:1-4 aduce un studiu demn de considerat: 

Realitatea noii vieţi (v.1).•	

Caracteristicile noii vieţi (v.2).•	

Părtăşia noii vieţi (v.3).•	

Viitorul noii vieţi (v.4).•	

În capitolele 3 şi 4, observaţi ordinea potrivită a mustrărilor 
practice:

Căsătoria: prima instituţie socială rânduită de Dum-•	
nezeu (3:18-19).

Familia: acesta este scopul căsătoriei şi stâlpul oricărei •	
societăţi (3:20-21).

Afacerea cuiva: observaţi că asta vine în spatele că-•	
sătoriei şi a familiei. Dacă cineva îşi distruge căsă-
toria sau îşi pierde copiii fiindcă afacerea e pe pri-
mul loc, aceasta înseamnă neascultare de Domnul 
(3:22-4:1).

Relaţiile sociale: mulţumeşte-i lui Dumnezeu pentru •	
prieteni, distracţie şi părtăşie dar bucură-te de acestea 
numai atunci când toate celelalte îndatoriri sunt înde-
plinite (4:2-6).
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Noi nu trebuie doar să ascultăm instrucţiunile specifice ale 
lui Dumnezeu, ci trebuie să observăm ordinea în care au fost 
ele date.

***

Când m-am decis asupra versetului favorit din această carte, 
eu l-am ales pe acela care a fost cea mai mare sursă a mea de 
bucurie de-alungul anilor: Ştergând manuscrisul rânduielilor 
împotriva noastră, care era contrar nouă şi l-a luat din cale, 
pironindu-l pe crucea lui (2:14). 

Mulţi oameni au dezvoltat păreri ciudate despre ispăşire. Ei 
dezbat cunoştinţa lui Dumnezeu despre acţiunile viitoare ale 
cuiva. Ei discută despre pedeapsa păcatelor comise după salva-
re. Toate aceste strădanii vin dintr-un eşec al înţelegerii despre 
cum s-a plătit pentru păcat pe cruce.

La Calvar, decretele ce erau împotriva noastră au fost şterse 
de sângele lui Cristos. Aceasta implică mai mult decât eşecu-
rile noastre trecute, prezente sau viitoare. Mulţi motivează că 
atunci când vor sta înaintea lui Dumnezeu în ziua judecăţii, 
dosarul lor de păcat va fi curat, fiindcă a fost spălat în sângele 
lui Isus.

Dragă prietene, adevărul este mult mai măreţ. Acest verset 
afirmă că NU VA FI NICI UN DOSAR!

Sfântul nu va răspunde la: “ Ai ţinut această poruncă? Ai 
ascultat acest percept? Ai încălcat acest statut?”

Nu prietene. Asemenea cărţi vor fi deschise la Marele Tron 
Alb de Judecată însă la Scaunul de Judecată al lui Cristos nu 
găsim nicăieri scris despre asemenea cărţi.

Cărţile legii lui Dumnezeu care ar fi fost folosite împotriva 
noastră, s-au dus cu Isus la cruce la Calvar. Sângele Lui preţios 
a acoperit fiecare pagină, fiecare cuvânt, fiecare iotă şi frântu-
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ră. Prin sângele Lui, nu există nimic în arhivele cerului, ce ar 
putea fi folosit pentru a-l acuza de vreun păcat pe credincios. 
Aleluia!
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1 Tesaloniceni

1 Tesaloniceni cu cele 89 de versete şi 1857 de cuvinte este 
o carte foarte binecuvântată. Dacă Filipeni este cartea bu-

curiei şi a veseliei, aceasta este cartea speranţei. În cele două 
epistole tesalonicene sunt douăzeci de referiri distincte la cea 
de-a doua venire a lui Cristos. 

La fel cum era şi în Filipi, nici în biserica din Tesalonic nu 
era vreo problemă majoră din punct de vedere doctrinar sau 
moral. De aceea, credincioşii puteau fi umpluţi cu o anticipare 
îmbucurătoare a reîntoarcerii Domnului Isus Cristos. 

Fiecare capitol se termină cu o remarcă veselă şi înfloritoare 
despre venirea anticipată a lui Cristos:

Şi pentru a-l aştepta pe Fiul lui din cer, pe care l-a în-•	
viat dintre morţi, chiar Isus, care ne-a eliberat de la 
furia care va veni. (1:10)

Fiindcă ce este speranţa noastră, sau bucuria, sau co-•	
roana bucuriei? Nu sunteţi chiar voi în prezenţa Dom-
nului nostru Isus Cristos la venirea sa? (2:19)

Cu scopul să întărească inimile voastre de neînvinovăţit •	
în sfinţenie înaintea lui Dumnezeu, chiar Tatăl nostru, 
la venirea Domnului nostru Isus Cristos cu toţi sfinţii 
săi.(3:13)

Fiindcă însuşi Domnul va coborî din cer cu un strigăt, •	
cu vocea arhanghelului şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, şi 
morţii în Cristos se vor scula primii (4:16-17)
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Şi însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească complet; •	
şi întregul vostru spirit, şi suf let, şi trup, să fie păs-
trat ireproşabil până la venirea Domnului nostru 
Isus Cristos. (5:23)

Această speranţă este pentru toţi credincioşii, şi se sprijină 
pe lucrarea terminată a lui Cristos. Oricum, despre o asemenea 
speranţă binecuvântată nu se bucură toţi credincioşii. Numai 
acei care trăiesc în voia lui Dumnezeu speră să fie transferaţi 
chiar în prezenţa Lui.

Credincioşii din Tesalonic aveau toate motivele pentru a fi 
plini de o asemenea speranţă. În capitolul 1 noi învăţăm din 
vieţile lor exemplare. În capitolul 2 noi învăţăm din slujirile lor 
exemplare. În capitolul 5 noi învăţăm că ei erau ca şi adunare, 
exemple nobile ale credinţei creştine. 

Observaţi caracterul unui credincios ideal din capitolul 1: 

Ei au fost convertiţi de evanghelie şi de Duhul Sfânt (v.5). •	
Nici o doctrină a omului şi nici o doctrină a lui Dumne-
zeu n-au fost date prin mijloacele şi energia cărnii.

Ei au fost umpluţi de multă asigurare (v.5). Când •	
cineva înţelege că salvarea este a noastră prin lu-
crarea sfârşită a lui Cristos, şi nu prin lucrarea ne-
sfârşită a credinciosului, atunci rezultă asigurarea 
binecuvântată.

Ei au devenit urmaşi ai Domnului (v.6). O mărturisire •	
de credinţă ne poate pune pe lista bisericii sau într-un 
jurnal al succesului în câştigarea sufletelor, dar numai 
adevărata salvare ne va pune pe drumul cel îngust, ur-
mându-L pe Isus Cristos. 
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Ei erau monstre ale credinţei (v.7). Convertirea lor a •	
fost veridică şi conduita lor a fost exemplară despre 
lucrarea harului într-o viaţă.

Ei au “răsunat” cuvântul (v.8). Nu există o asemenea •	
creatură : creştin în tăcere. Aceia care Îl cunosc pe 
Cristos, Îl mărturisesc pe El în faţa oamenilor. Ei nu 
“răsună” dogme, crezuri sau afilieri denominaţionale; 
adevăraţii credincioşi proclamă cuvântul.

Ei s-au întors de la idoli să-L slujească pe Dumnezeu •	
(v.9). Vechea religie, amuzamente lumeşti, vanităţi, 
etc., sunt uitate. Se prea poate ca oamenii să fi încetat 
să proclame acest lucru, însă Biblia încă învaţă con-
vertirea.

Ei aşteptau venirea Domnului (v.10). Numai credin-•	
cioşii ce trăiesc viaţa reliefată mai sus, trăiesc în anti-
ciparea sperată a întoarcerii Domnului.

În capitolul 2 avem lucrurile pe care să le faci sau pe care să 
nu le faci care îl caracterizează pe un slujitor exemplar:

CE SĂ FACI:

Spune evanghelia cu îndrăzneală (v.2).•	

Arată grijă plină de afecţiune pentru convertiţi (v.8).•	

A se deda pe sine în întregime muncii (v.8).•	

Lucrează fără încetare (v.9).•	

Comportament exteriorizat demn de încredere •	
(vv. 10,12).
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Îndeamnă, încurajează şi a aduce mărturie credincio-•	
şilor (v.11).

CE SĂ NU FACI:

Nu folosi înşelăciunea (v.3).•	

Să nu fii necurat (v.3).•	

Nu căuta să placi mai mult omului decât lui Dumne-•	
zeu (v.4)

Nu folosi cuvinte care flatează (v.5).•	

Nu fii pofticios (v.5).•	

Nu urmări gloria de sine (v.6).•	

Domnul să fie îndurător şi să ne dea cel puţin un astfel de 
om în fiecare comunitate de-alungul acestei naţiuni şi în jurul 
lumii. Fericit este creştinul cu o asemenea conducere care-L 
onorează pe Cristos.

În capitolul 5 vedem că atunci când credincioşii exemplari 
se adună sub o lucrare exemplară, congregaţia lor este de ase-
menea exemplară.  

Ei aveau o stimă înaltă pentru autoritatea dată de Dumne-
zeu (vv. 12-13).

Ei erau în pace între ei (v.13).•	

Ei l-au avertizat pe cel în neregulă (v.14).•	
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Ei l-au alinat pe cel slab de minte (v.14).•	

Ei l-au susţinut pe cel slab (v.14).•	

Ei erau răbdători faţă de toţi oamenii (v.14).•	

Ei nu întorceau rău pentru rău (v.15).•	

Ei au urmărit ceea ce era bine pentru toţi oamenii •	
(v.15).

Un alt motiv pentru care oamenii lui Dumnezeu aşteaptă 
întoarcerea Lui este necazul şi persecuţia pe care ei o îndură 
în lume. Cei mai buni sfinţi sunt adesea cei mai urâţi de către 
copiii mâniei. Acesta era şi cazul sfinţilor din Tesalonic şi al 
apostolului Paul:

Creştinii se întâlnesc prin încercări mari (1:6).•	

Ei sunt trataţi în mod ruşinos (2:2).•	

Ei au suferit de mâna oamenilor din propria ţară •	
(2:14).

Ei suferă încercări (3:3).•	

Şi adesea sunt în necaz (3:7).•	

Prima parte a capitolului 5 aduce un contrast excelent în-
tre cei care veghează la întoarcerea Domnului şi cei care nu 
veghează: 
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CEI CARE VEGHEAZĂ: CEI CARE DORM:

Ştiu că Domnul vine 
ca un hoţ în noapte (v.2).

1) Aşteaptă pace  
şi siguranţă (v.3).

Sunt pregătiţi să obţină 
salvarea finală (v.9).

2) Găsesc distrugere  
deodată, travaliu,  
nici o scăpare (v.3).

Sunt veghetori şi treji (v.6). 3) Sunt adormiţi  
şi beţi (vv. 6-7).

Au credinţă, speranţă, 
dragoste, salvare şi  
alinare (vv. 8,11).

4) Nu au nimic.

Sunt copii ai zilei  
şi ai luminii (v.5).

5) Sunt copii ai nopţii  
şi ai întunericului (v.5).

***

Versetul meu favorit este 2:13: Din această cauză şi mulţumim 
noi lui Dumnezeu neîncetat, deoarece, când aţi primit cuvântul 
lui Dumnezeu pe care l-aţi auzit de la noi, aţi primit nu cuvân-
tul oamenilor, ci aşa cum este în adevăr, cuvântul lui Dumne-
zeu, care lucrează eficace şi în voi care credeţi.

Biblia stă pentru eternitate şi va dura când cerurile şi pă-
mântul vor trece. Nu este cuvântul omului, ci cuvintele lui 
Dumnezeu înregistrate de instrumente umane. Scripturile 
sunt adevărate chiar dacă nu toţi le cred.

Acest verset declară că efectivitatea Cuvântului lui Dumne-
zeu este dependent de condiţia inimii ascultătorului.
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Când o persoană aude adevărul Bibliei dar le dă la o parte, 
nu va fi nici un rezultat în viaţa acelui ascultător. Pe de altă 
parte, când o persoană primeşte cuvintele Bibliei ca pe chiar 
cuvintele lui Dumnezeu, atunci va fi un efect în viaţa audito-
rului. 

În zilele noastre avem nenumăraţi membrii ai bisericii care 
mărturisesc cum că ei cred Biblia dar lucrurile pe care ei le 
mărturisesc a le crede nu au adus nici o diferenţă efectivă în 
viaţa lor. Acest verset declară că o asemenea mărturisire este 
falsă şi că o asemenea credinţă este vană.

Acţiunile cuiva vor declara adevăratele credinţe ale lui. Fie-
care pom este cunoscut după roadele lui.

Observăm de asemenea că, cuvântul lui Dumnezeu lucrează 
dinspre interior spre exterior. Cineva se poate conforma unui 
standard anume al îmbrăcămintei sau a conduitei exterioare 
fără ca să fie în mod necesar supus cuvântului lui Dumnezeu. 
Dar când cineva crede cu adevărat scripturile, acestea se vor 
prinde de omul interior şi vor lucra în mod efectiv „ÎN” ei, cei 
care cred.
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2 Tesaloniceni

Tema celor 47 de versete şi a celor 1042 de cuvinte din 2 
Tesaloniceni este să nu renunţi căci în curând vei fi prins 

şi tras în sus. Păstrează această binecuvântată speranţă în faţa 
ta. Încalţă-te cu ghetele spirituale şi dă-i lui Dumnezeu munca 
ta cea mai bună din zi, până El va veni după tine. 

Când au primit prima scrisoare, credincioşii din Tesalonic 
erau necăjiţi, crezând că au fost duşi în eroare. Erau unii ce au 
venit între ei şi i-au învăţat că ziua Domnului a trecut deja şi că 
ei erau acum în perioada necazului cel mare.

Chiar şi în era apostolilor, a bisericii timpurii, oamenii 
aveau mari dificultăţi în a înţelege salvarea numai prin har. 
Ca şi rezultat, lor le-a fost deseori dificil să facă diferenţierea 
dintre venirea Domnului după biserica Lui înainte de perioada 
NECAZULUI LUI IACOV (Ieremia 30:7) şi venirea Domnului 
pentru a întemeia împărăţia Sa pe pământ. 

Nu este uimitor că la aproape două mii de ani după ce a 
fost scrisă 2 Tesaloniceni pentru îndreptarea acestor probleme, 
acestea încă sunt două dintre cele mai fierbinte dezbătute su-
biecte printre credincioşi?

Aşa cum am observat în partea din 1 Tesaloniceni, creş-
tinii din Tesalonic sufereau mult. Domnul le-a reamintit în 
1:4 că persecuţiile şi necazurile erau sorţi căzuţi pentru sfinţi 
pe pământ. În 1:5 li s-a spus că Dumnezeu a permis această 
suferinţă pentru a-i face pe ei potriviţi pentru împărăţia lui 
Dumnezeu (nu împărăţia pământească a cerului ). În 1:6 este 
afirmaţia că marele necaz (la singular, timpul marelui necaz) 
va fi pedeapsa lui Dumnezeu asupra celor care au pus mari 
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necazuri (plural, 1:4) asupra sfinţilor Săi. În revelaţie (1:7, nu 
prinderea), răzbunarea lui Dumnezeu va fi împlinită asupra 
duşmanilor evangheliei Lui (1:8-10). Observaţi focul înflăcă-
rat, îngerii, prezenţa, gloria şi puterea. Toate sunt termene ale 
celei de-a doua veniri. Observaţi de asemenea că glorificarea 
sfinţilor din versetul 10 este evidentă unui grup de credincioşi 
care nu sunt recunoscuţi printre ei. Aceasta arată spre mireasă 
şi spre prietenii mirelui.

Aceşti sfinţi au fost tulburaţi (1:7) şi zguduiţi în minte (2:2) 
de o învăţătură cum că învierea din morţi trecuse deja. Cre-
dinţa lor a fost răsturnată de aceşti învăţători falşi. În 1 Tesa-
loniceni o biserică bucuroasă locuia în aşteptarea bucuroasă a 
revenirii Domnului. Învăţătura falsă cum că biserica era aş-
teptată de un timp de mare încercare, le-a furat bucuria şi le-a 
micşorat credinţa. Vai celor a căror învăţături false au acelaşi 
efect asupra sfinţilor de astăzi!

În această a doua scrisoare, li se spune să nu fie tulburaţi 
(2:2) căci vor fi adunaţi pentru Cristos (2:1), căci trupul lui 
Cristos (EL-ul din 2:7) este luat înainte de revelaţia anticristu-
lui (2:8a) şi de revelaţia lui Isus Cristos (2:8b). 

Capitolul 2 prezintă progresul răului în ultimele zile:

Îndepărtarea (v.3).•	

Lucrarea misterului nelegiuirii (v.7).•	

Revelaţia celui Stricat (v.8).•	

Înşelarea celor care nu au iubit adevărul, prin folosirea •	
de către Satan a semnelor şi minunilor (vv. 9-12). Este 
asta o alinare? Nu cred. Este oare o consolare timpul 
în care domneşte anticristul şi teroarea? Nu poate fi! 
Mustrarea din vv. 13-17 îi ridică pe sfinţi realizând 
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bucuroşi că ei vor scăpa de toate aceste lucruri prin 
Domnul Isus.

Capitolul 3 este un îndemn minunat şi este ceea ce eu nu-
mesc „Capitolul Domnului”: 

Cuvântul Domnului •	 (v.1).

Domnul este credincios •	 (v.3).

Noi avem încredere în Domnul •	 (v.4).

Domnul conduce inimile •	 (v.5).

În numele Domnului •	 (v.6).

Îndemnaţi de Domnul nostru •	 (v.12).

Domnul păcii •	 (v.16).

Domnul fie cu voi •	 (v.16).

Harul Domnului nostru •	 (v.18).

Cum se spune împrejurul mesei de cină la 
întâlnirea de părtăşie: “Asta merge predicat”.

***

Dacă ar fi să comentez asupra versetului meu favorit din 2 Te-
saloniceni, ar trebui să scriu o altă carte. Spaţiul nu va permite 
remarcile necesare asupra versetului 3:10. Aşa că haideţi să ne 
punem asupra celui de-al doilea favorit al meu: Dar voi, fraţi-
lor, nu fiţi obosiţi în facerea binelui. (3:13)

Dificultăţile, opoziţiile, lipsa rezultatelor, întunecimea zilei 
şi slăbiciunea cărnii, toate conspiră împotriva slujitorului cre-
dincios al Domnului. Ţinta lui Satan este să ne epuizeze.
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Adversarul nostru va face tot ce-i stă în putere să ne deter-
mine să renunţăm. Satan nu ne poate lua salvarea însă el ne 
poate ţine de la a duce vestea cea bună, altora. Lumea nu ni-L 
poate fura pe Cristos din suflete, dar ne poate fura bucuria 
noii vieţi pe care El ne-a dat-o din suflete. Carnea nu-L poate 
distruge pe Duhul Sfânt care locuieşte în noi, dar cu siguranţă 
Îl poate stinge sau întrista.

Haideţi să continuăm şi să fim perseverenţi. Haideţi să ne 
uităm în sus şi să ne încurajăm între noi în Domnul. Haideţi 
să ne luăm vitaminele spirituale şi să ne hrănim cu Cuvântul. 
Haideţi să bem multă apă vie, să ne odihnim în Domnul şi să 
practicăm faptele bune. Haideţi să ne păstrăm în condiţie fi-
zică foarte bună astfel ca noi să nu ajungem în punctul în care 
suntem tentaţi să renunţăm, fiindcă ne-am săturat să Îl slujim 
pe Domnul.
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1 Timotei

Apostolul Paul a fost un evanghelist. În cuvântul lui Dum-
nezeu un evanghelist nu era un om care mergea din oraş 

în oraş şi făcea o campanie întemeind o biserică pentru câteva 
zile şi apoi se muta de la una la alta. Un evanghelist biblic era 
un om care se ducea într-o comunitate, oraş sau regiune unde 
nu era nici o mărturie a evangheliei, nici o biserică locală şi 
stătea în acel oraş câştigând bărbaţi sau femei pentru Isus Cris-
tos. El îi instruia pe cei convertiţi, îi aduna împreună într-o 
adunare şi apoi lăsa biserica locală întemeiată, unuia cu darul 
de la Duhul Sfânt ca să păstorească turma. El se ducea apoi 
într-o altă zonă şi o lua de la capăt.

Astăzi, cel mai apropiat de evanghelistul biblic este misio-
narul care merge pe un câmp străin sau local şi plantează o 
Biserică ce crede Biblia acolo unde nu a fost niciodată vreuna.

Timotei şi Titus erau oameni chemaţi de Dumnezeu pentru 
a păstori bisericile ce au fost întemeiate de apostolul Paul. Ca şi 
rezultat, aceste scrisori sunt cunoscute ca şi scrisori pastorale.

În 1 Tmotei, o scrisoare de 113 versete şi 2269 de cuvinte, 
Paul i-a scris unui tânăr dându-i instrucţiuni şi direcţii despre 
ghidarea bisericii peste care el era pastor. Prin păstrarea acestei 
scrisori în canonul scripturii, Duhul Sfânt ne-a lăsat instrucţi-
uni detaliate despre cum trebuie să fie condusă o biserică.

Timotei a avut opt probleme speciale cu care se confrunta, şi 
despre fiecare dintre ele se face referire în această scrisoare:

El era un tânăr lăsat cu responsabilitatea de a-i con-1. 
duce pe oameni mai în vârstă. În consecinţă el trebuia 
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să dea atenţie specială trăirii unei vieţi exemplare şi la 
felul în care se purta. Observaţi combinaţia dintre co-
rectitudinea spirituală şi socială: Nu lăsa pe nimeni să 
dispreţuiască tinereţea ta; ci fii un model al credincio-
şilor, în cuvânt, în comportare, în dragoste creştină, în 
spirit, în credinţă, în puritate. Până voi veni, dă atenţie 
la citire, la îndemnare şi la doctrină. (4:12-13) Nu mus-
tra un bătrân ci imploră-l ca pe un tată; pe tineri ca pe 
fraţi; Pe femeile bătrâne ca pe mame; pe cele tinere ca 
pe surori, cu toată puritatea. (5:1-2). Poate că cineva 
ştie şi declară adevărul, dar să faci astfel fără dragoste 
şi bunătate va face mesajul să se întoarcă fără roade.

El era copleşit de singurătate şi dorea să renunţe. Men-2. 
torul lui a trebuit să îl cam implore ca să îl determine 
să stea în Efes: Aşa cum te-am implorat să rămâi pe loc 
în Efes, când am plecat în Macedonia, ca să porunceşti 
unora să nu predea o doctrină diferită (1:3). Aşa cum 
am experimentat şi mulţi dintre noi, cineva poate să fie 
înconjurat de sfinţi şi totuşi să înseteze după părtăşie. 
Timotei era epuizat dăruind în mod constant şi tânjea 
să fie hrănit şi încurajat.

El era predispus a neglija datoriile lui pastorale şi să fie 3. 
nepăsător faţă de viaţa lui personală de devoţiune: Po-Po-
runceşte şi predă acestea. Nu lăsa pe nimeni să dispre-
ţuiască tinereţea ta; ci fii un model al credincioşilor, în 
cuvânt, în comportare, în dragoste creştină, în spirit, 
în credinţă, în puritate. Până voi veni, dă atenţie la ci-
tire, la îndemnare şi la doctrină. Nu neglija darul care 
este în tine, care ţi-a fost dat prin profeţie, cu punerea 
mâinilor prezbiterilor.Meditează la acestea; ocupă-te 
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în totul cu ele; pentru ca progresul tău să fie arătat în 
toate. Fii atent la tine însuţi şi asupra doctrinei; con-
tinuă în ele; într-adevăr, făcând aceasta te vei salva şi 
pe tine însuţi, şi pe cei ce te ascultă (4:11-16). Dacă ar fi 
înţeles bisericile lui Dumnezeu că nu pot să aibă am-
bele căi! Un om care-şi petrece tot timpul în taverna 
ta nu poate fi un bun slujitor al adevărului Biblic. Noi 
trebuie să permitem celor ce ne hrănesc din cuvânt, 
să aibă timp destul cu Dumnezeu şi cu scripturile, cât 
şi suficientă lejeritate să se roage şi să mediteze asupra 
cuvântului. Munca lui Timotei îl îndepărta de timpul 
lui în particular cu Dumnezeu. În schimb aceasta îi 
diminua munca. Au fost numai câţiva de Paul, în is-
toria bisericii, care au fost făcuţi capabili de către Du-
mnezeu să călătorească pentru săptămâni şi luni cu o 
singură seară de hrană spirituală. Fie ca orice slujitor 
să–L caute pe Domnul şi fiecare congregaţie să-l lase 
să facă acest lucru.

El a luat nişte decizii pripite, în special cu privire la cei 4. 
din conducerea bisericii şi asta i-a adus ceva necazuri. 
Era o disensiune aparentă şi ceartă în biserică datorită 
numirilor nejuste. Tânărul pastor este sfătuit să nu se 
grăbească să pună oameni în poziţii de conducere: Bă-
trânii care conduc bine să fie socotiţi demni de o dublă 
onoare, în special cei ce muncesc în cuvânt şi doctrină. 
Fiindcă scriptura spune: Nu lega gura boului care treie-
ră grâne. Şi, Demn este lucrătorul de plata sa. Împotri-
va unui bătrân să nu primeşti o acuzaţie, decât în faţa 
a doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i în 
faţa tuturor, ca şi restul să se poată teme. Te adeveresc 
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înaintea lui Dumnezeu şi a Domnului Isus Cristos şi a 
îngerilor aleşi, ca să ţii acestea fără să preferi pe unul 
altuia, nefăcând nimic prin favoritism. Nu pune mâi-
nile în grabă peste nimeni, nici nu fi părtaş păcatelor 
altora: ţine-te pe tine însuţi pur. (5:17-22). 

El avea o tendinţă spre asceticism şi spre disciplinarea 5. 
extremă a trupului, într-atât încât aceasta chiar îl ră-
nea: Fiindcă exerciţiul trupesc este de puţin folos, dar 
evlavia către toate este folositoare, având o promisiune 
a vieţii care este acum, şi a celei care vine (4:8). Nu mai 
bea doar apă, ci foloseşte puţin vin din cauza stomacu-
lui tău şi a frecventelor tale îmbolnăviri. (5:23). Predi-
catorilor, luaţi aminte. Exerciţiul aduce beneficiu. Nu 
este oare amvonul de preferat mai degrabă decât patul 
spitalului? Acele ulcere şi probleme stomacale arată că 
în anumite privinţe bisericile noastre continuă să ma-
nifeste caracteristicile erei apostolice, căci Timotei le 
avea şi el.

Lui Timotei îi era teamă de o posibilă cădere dacă ar fi 6. 
impus ordinea rânduită de Dumnezeu pentru bărbat 
şi femeie în adunare. El trebuia să fie îndemnat să le 
pună pe femei să păstreze liniştea în adunare şi să îşi 
ia locul dat de Dumnezeu, acela al supunerii care este 
pentru propria lor protecţie: Femeia să înveţe în tăcere, 
cu toată supunerea. Dar nu permit femeii să predea, 
nici să exercite autoritate asupra bărbatului, ci să stea 
în tăcere. Fiindcă întâi a fost format Adam, apoi Eva. 
Şi nu Adam a fost înşelat; ci femeia, fiind înşelată, a 
ajuns în transgresare. Totuşi ea va fi salvată prin naş-
terea de copii, dacă vor stărui în credinţă şi dragoste 
creştină şi sfinţenie cu sobrietate. (2:11-15).
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El a fost îndemnat pentru a fi curajos în a-i face să tacă 7. 
pe învăţătorii falşi. Avem de a face cu aceasta în întreg 
capitolul 1 din 1 Timotei.

El avea nevoie de sfaturi pentru administrarea trebu-8. 
rilor bisericii. La aceasta se adresează capitolele 3 şi 5. 
Este responsabilitatea PASTORULUI, în acest caz fiind 
Timotei, să ordoneze şi să recunoască conducerea spi-
rituală în biserică. El trebuia să ordineze o conducere 
cu două părţi ce conţinea episcopi (acesta este titlul 
poziţiei; bătrân este titlul dat individului ce are aceas-
tă poziţie) şi diaconi (3:1-13). Episcopul trebuie să su-
pravegheze nevoile spirituale ale adunării în vreme ce 
diaconul trebuie să se ocupe de treburile temporare. 
Observaţi că “trebuie” îndeplinite calificările cerute. 
Acesta este acelaşi “trebuie” din Ioan 3. Poate un om 
să intre în ceruri fără să fie născut din nou? Cu sigu-
ranţă că nu! El TRBUIE să fie născut din nou. Poate un 
om să deţină adevărata poziţie de episcop sau diacon 
fără a îndeplini aceste calificări? Cu siguranţă că nu! 
Timotei a dat de bucluc atunci când a pus în poziţii pe 
“cei mai buni oameni disponibili” în loc să aştepte ca 
Domnul să dezvolte nişte oameni cu acele calificări. 
Este interesant de observat că poziţia de episcop cere 
ca un om să se califice în şaisprezece cerinţe, în vreme 
ce poziţia de mai jos de diacon cere doar opt.

Timotei trebuia să fie un exemplu de credinţă. Este valabil 
pentru toţi credincioşii. Exemplul pe care noi ar trebui să îl 
dăm este detaliat în 4:12-16. 

Felul cum trăieşte cineva (v.12):

În cuvânt.•	
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În modul de comportare.•	

În dragoste creştină.•	

În spirit.•	

În credinţă.•	

În puritate.•	

Felul cum predă cineva (v.13):

Citind (Vedeţi Neemia 8:1-8; Luca 4:16; Fapte 13:15).•	

Predicând.•	

Predând.•	

Felul cum perseverează cineva (vv. 15-16):

Meditând la adevăr.•	

Dedicare datoriei.•	

Continuarea în doctrină sănătoasă.•	

Această carte tratează de asemenea lucrurile ce îl vor depăr-
ta pe cineva de la adevărata credinţă:

Sfera personală (1:19-20): Aici sunt bărbaţi care glu-•	
mesc cu conştiinţa şi îşi distrug mărturia.

Sfera bisericii (4:1-4): Aici sunt bărbaţi seduşi de doc-•	
trinele diavolului. 

Sfera domestică (5:8): Aici sunt hoinarii leneşi care nu •	
vor să lucreze ci să trăiască din munca altora.
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Sfera socială (5:13): Aici sunt bârfitorii carnali care nu •	
au altceva de făcut decât să ducă bârfele lor diabolice 
din casă-n casă.

Sfera afacerilor (6:9-10): Aici dorinţa de a fi bogat şi •	
dragostea de bani l-a depărtat pe om de Dumnezeu 
către altarul Mamonei.

Sfera intelectuală (6:20): Aici sunt bărbaţi care res-•	
ping cuvântul lui Dumnezeu în favoarea teoriilor 
ştiinţifice care vor fi expirate şi dezaprobate înainte 
ca să se mai poată tipări o a doua tranşă din aceste 
cărţi de ştiinţă.

***
Acesta este un cuvânt de încredere şi demn de toată accep-

tarea: Cristos Isus a venit în lume să salveze pe păcătoşi; dintre 
care primul eu sunt (1:15). Acesta este un alt verset care pro-
babil e favorit multora. Observaţi faptul că Cristos nu a venit 
pentru prima dată ca să întemeieze o împărăţie. Aceasta este o 
chestiune secundară la Dumnezeu.

El a venit pentru prima dată ca să salveze păcătoşii. Omul 
L-a uitat pe Dumnezeu şi este preocupat să salveze pământul. 
Dumnezeu va continua să lovească pământul dar este preocu-
pat să salveze omul. 

Vestea cea bună este că păcătoşii pot fi salvaţi. Cât de depar-
te ai căzut? Te-ai înstrăinat ?

Aici este speranţă. S-ar putea ca tu să nu-L cauţi pe Dumne-
zeu, dar la fel ca şi cu Adam în grădină, Dumnezeu te caută pe 
tine. El nu te caută ca să te pedepsească sau să te distrugă ci ca 
să te salveze de la distrugere.
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Ai încredere. Dacă harul Său salvator a fost suficient pen-
tru “şeful” păcătoşilor, cu siguranţă va fi îndeajuns pentru cei 
“viteji”.
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2 Timotei

A doua epistolă a lui Timotei este cartea timpurilor noastre. 
În cele 83 de versete şi 1703 de cuvinte ale sale, caracte-

ristica proeminentă a acestei cărţi este depărtarea de la adevăr 
a bisericii. Dacă există o carte a Noului Testament căreia ar 
trebui să îi dăm o ascultare mai specială în zilele noastre, ea 
este cea de faţă. Parabolele lui Isus şi scrisorile către cele şapte 
biserici din Revelaţia, arată o creştere a apostaziei de-a lungul 
erei bisericii. Aşadar, această scrisoare are o importanţă aparte 
pentru cei care cred că trăim în zilele din urmă. 

În 2 Timotei vedem că nu doar persoanele individuale ci 
regiuni întregi întorceau spatele adevărului evangheliei: Ştii 
aceasta, că toţi cei ce sunt în Asia s-au întors de la mine; între 
care sunt Figel şi Hermogen. (1:15).

Învăţătorii falşi au prins rădăcini şi devorau viaţa bisericii 
precum cancerul distruge trupul fizic: Şi cuvântul lor va roade 
ca gangrena, dintre aceştia sunt Himeneus şi Filetus (2:17).

Nemernicii spirituali, care aveau faimă lumească şi recu-
noaştere, erau angajaţi în mod activ în opunerea faţă de ade-
vărul cuvântului lui Dumnezeu: Şi chiar aşa cum Ianes şi Iam-
bres s-au împotrivit lui Moise, tot aşa se împotrivesc şi aceştia 
adevărului, oameni ai minţilor corupte şi respinşi referitor la 
credinţă. (3:8).

Membrul obişnuit al bisericii era mulţumit să asculte la po-
veşti şi religii inventate de om mai degrabă decât adevărul Bi-
blic consolidat: Şi îşi vor întoarce urechile de la adevăr, şi vor fi 
abătuţi spre fabulaţii (4:4).
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Nu sunt oare fiecare dintre aceste puncte, caracteristici 
ale zilelor noastre? De-alungul pământului af lăm că popoa-
re şi regiuni care erau odată dedicate adevăratului creşti-
nism, nu mai au acum nici măcar o biserică ce proclamă 
adevărul scriptural.

Aproape orice biserică mare din zona noastră are unul sau 
mai mulţi diaconi sau învăţători de şcoală duminicală care 
sunt eretici deschişi.

În zilele de odinioară, oamenii proeminenţi pur şi simplu 
ignorau scripturile, dar în această generaţie astfel de oameni 
îşi folosesc marea lor avere şi influenţ[ pentru a ataca credinţa 
în mod deschis.

Joseph Smith, Mary Baker Eddy, Russell şi Rutheford, L. 
Ron Hubbard, Garner şi Herbert Armstrong şi mulţi alţii ca 
ei au inventat poveşti pe care le cred milioane de oameni, în-
cercând să umple golul spiritual ce îl au datorită respingerii lui 
Cristos. 

În această scrisoare nu este nici o îndrumare apostolică pen-
tru conducerea bisericii sau pentru administrarea ei. Odată ce 
o biserică a atins apostazia într-o regiune sau naţiune, se mai 
pot face doar trei lucruri:

Predică cuvântul; fii prompt la timp şi nelatimp; mus-1. 
tră, ceartă, îndeamnă cu toată îndelunga răbdare şi 
doctrina (4:2). Nu cădea alături de apostaţi. Aşa cum a 
făcut Ieremia în zilele lui, proclamă adevărul lui Dum-
nezeu, fără compromis, până când vine ora judecăţii.

Şi cele ce ai auzit de la mine printre mulţi martori, în-2. 
credinţează acestea oamenilor credincioşi, care vor fi 
în stare să înveţe şi pe alţii. (2:2). Antrenează-i pe alţii, 
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nu contează cât de puţini ar fi ei, pentru a continua 
lucrarea adevăratei evanghelii.

Dar tu veghează în toate, îndură necazuri, fă lucrarea 3. 
unui evanghelist, fă deplin dovada serviciului tău (4:5). 
Începe din nou. Atât de mulţi oameni şi-au irosit ani 
de zile şi energie încercând să navigheze o corabie în 
scufundare. Dacă acea congregaţie nu vrea să audă sau 
să asculte adevărul Bibliei sau nu vrea să îl slujească pe 
Domnul, du-te şi câştigă un nou grup de oameni pen-
tru Isus Cristos şi ia-o de la început. Fie ca un slujitor 
mort să îngroape o congregaţie moartă.

În 2 Timotei avem avertismentul accentuării vremurilor de 
pierzare: Dar să ştii aceasta, că în ultimele zile vor veni timpuri 
periculoase (3:1). Fiindcă va veni timpul când nu vor suporta 
doctrina sănătoasă; ci, după poftele lor proprii, îşi vor îngrămă-
di învăţători, având urechi de gâdilat (4:3).

Termenul cheie este din 2 Timotei este fraza “a lui Dum-
nezeu”:

Voia lui Dumnezeu: •	 Paul, apostol al lui Isus Cristos 
prin voia lui Dumnezeu, conform cu promisiunea vieţii 
care este în Cristos Isus (1:1)

Darul lui Dumnezeu: •	 Din această cauză, îţi aduc 
aminte să reaprinzi darul lui Dumnezeu, care este în 
tine prin punerea mâinilor mele (1:6)

Puterea lui Dumnezeu: •	 De aceea, nu fi ruşinat de măr-
turia Domnului nostru, nici de mine, prizonierul lui, 
ci fii părtaş al suferinţelor evangheliei, conform puterii 
lui Dumnezeu (1:8)
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Cuvântul lui Dumnezeu: •	 În care sufăr necaz, ca un fă-
cător de rău, chiar până la lanţuri; dar cuvântul lui 
Dumnezeu nu este înlănţuit (2:9).

Fundaţia lui Dumnezeu: •	 Totuşi, fundaţia lui Dumne-
zeu stă tare, având acest sigiliu, Domnul cunoaşte pe 
cei ce sunt ai lui. Şi, Să se despartă de nedreptate orici-
ne care rosteşte numele lui Cristos. (2:19).

Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu: •	 Trădători, impulsivi, 
îngâmfaţi, iubitori de plăceri mai mult decât iubitori 
de Dumnezeu (3:4).

Inspiraţia lui Dumnezeu: •	 Toată scriptura este dată 
prin suflarea lui Dumnezeu, şi folositoare pentru doc-
trină, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru edu-
care în dreptate (3:16). (Vedem acest tipar în aranjarea 
epistolelor: Doctrină în Romani; Mustrare în 1 şi 2 
Corinteni; Îndreptare în Galateni şi Educare în Efe-
seni—Tesaloniceni ).

Omul lui Dumnezeu: •	 Ca omul lui Dumnezeu să fie 
perfect, deplin înzestrat pentru toate lucrările bune. 
(3:17).

Observaţi titlurile date credinciosului în capitolul 2:

Fiu (v.1).•	

Om credincios (v. 2).•	

Soldat (v. 4).•	

Soţ (v. 6).•	

Ales (v. 10).•	
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Lucrător (v. 15).•	

Vas (v. 21).•	

Slujitor (v. 24).•	

***

Versetul meu favorit din 2 Timotei este de fapt o combinaţie 
de versete: Consideră ce spun; şi Domnul să îţi dea înţelegere în 
toate (2:7). Învăţând tot timpul, şi neputând niciodată să vină la 
cunoaşterea adevărului (3:7). Şi pentru că de copil ai cunoscut 
sfintele scripturi, care sunt în stare să te facă înţelept pentru 
salvare prin credinţa care este în Cristos Isus (3:15).

Aceste versete ne învaţă că până şi un copil poate cunoaşte 
adevărul cuvântului lui Dumnezeu într-o măsură în care să 
obţină salvarea. 

Noi mai învăţăm din aceste versete că cineva poate învăţa 
adevăruri şi câştiga cunoştinţă dar încă să nu prindă adevă-
rul. 

Deci trebuie să depindem de Dumnezeu pentru a înţelege 
lucrurile scrise în scripturi. 

El nu va arăta adevărul unui om mândru dar El îl va revela 
unui copilaş. 

O, fie ca noi să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu cu 
o credinţă asemenea unui copil şi în dependenţă umilă faţă de 
Autorul acestuia.
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Titus

Titus, a treia epistolă pastorală are 46 de versete şi 921 de 
cuvinte. Cheia aceste epistole este că harul salvator pro-

duce fapte bune. Aceasta reiese din 1:1; 2:3; 7, 10, 12, 14; 3:1, 8 
şi 14. Multe alte versete dau instrucţiuni cu privire la faptele 
bune.

Titus a fost lăsat pe insula Creta să lucreze cu câţiva oameni 
foarte dificili: Fiindcă sunt mulţi neobedienţi şi vorbitori în van 
şi înşelători, în special dintre cei ai circumciziei; Ale căror guri 
trebuie să fie astupate, care răstoarnă case întregi, dând învăţă-
turi ce nu ar trebui, de dragul unui câştig murdar. Unul dintre 
ei, un profet de-al lor a spus: Cretanii sunt totdeauna mincinoşi, 
fiare rele, pântece leneşe. Această mărturie este adevărată. Din 
această cauză mustră-i aspru, ca ei să fie sănătoşi în credinţă 
(1:10-13).

Cum poate cineva să aibă o lucrare de succes printre astfel 
de oameni?

Cineva trebuie să găsească nişte oameni umpluţi de •	
Spiritul pentru a-i ajuta în lucrare (1:5-9).

Apoi, trebuie făcuţi să tacă acei care predau lucruri •	
false sau cei care predau câştigul financiar. Cu aceştia 
nu trebuie să se coopereze sau să fie toleraţi în vreun 
fel. Ei trebuie să fie opriţi (1:10-11).

Trebuie mustraţi aceia care au o făcut o mărturisire de •	
credinţă dar nu au o viaţă corespunzătoare de sfinţire 
şi aceia care pun tradiţia pe acelaşi nivel cu scripturile 
(1:12-16).
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Din orice clasă ar fi bărbaţii şi femeile, ei trebuie să fie •	
învăţaţi care e locul lor şi datoria lor de creştini (2:1-
10).

Cretanii trăiau vieţi oribile şi se pare că până şi cei din bi-
serică care spuneau că îl cunoşteau pe Domnul nu umblau în 
lumină. 

Astfel noi învăţăm că acelaşi har ce salvează (2:11) învaţă 
o trăire duhovnicească (2:12) şi că Salvatorul ce a venit (2:13) 
ne-a răscumpărat pe noi de la nelegiuirea de faţă (2:14), şi de 
pedeapsa eternă pentru păcat. Acest pasaj învaţă într-un mod 
minunat că harul salvator nu dă dreptul LA PĂCAT până ce se 
întoarce Cristos, ci acel har ne-a dat nouă eliberarea DE PĂCAT 
ca noi să lucrăm pentru El până la împlinirea acestei speranţe 
binecuvântate.

Capitolul 3 recapitulează aceste chestiuni. Justificarea şi 
salvarea sunt văzute ca a fi prin harul lui Dumnezeu. Sco-
pul lui Dumnezeu prin salvare este să-i asigure păcătosului 
salvat o casă în ceruri după moarte şi o viaţă a faptelor bune 
înainte de moarte. În Titus învăţăm că aceste fapte bune 
sunt împiedicate dacă se dă ascultare învăţătorilor falşi. 
Astfel, ereticii trebuie să fie mustraţi odată şi încă odată şi 
apoi respinşi pe faţă (3:10).

***

Exprimarea din Titus serveşte ca una dintre cele mai puterni-
ce dovezi din Biblie pentru dumnezeirea lui Cristos. Nimeni 
nu poate citi Titus şi să nege că Isus Cristos este Dumnezeu. 
Din Isaia 45:21 ştim că este doar un singur Salvator: Spuneţi, 
şi aduceţi-i aproape; da, să facă sfat împreună: cine a declarat 
aceasta din vechime? cine a spus aceasta din acel timp? nu eu 
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DOMNUL? şi nu este alt Dumnezeu în afară de mine; un Dum-
nezeu drept şi un Salvator; nu este altul în afară de mine. Ob-
servaţi exprimarea alternativă din următoarele versete:

Dumnezeu Salvatorul nostru•	  (1:3).

Domnul Isus Cristos Salvatorul nostru•	  (1:4).

Dumnezeu Salvatorul nostru•	  (2:10).

Salvatorul nostru Isus Cristos•	  (2:13).

Dumnezeu Salvatorul nostru•	  (3:4).

Isus Cristos Salvatorul nostru•	  (3:6).

Nimeni nu poate citi Titus şi să nege că Isus Cristos este 
Dumnezeu. Este interesant de studiat cele patru “zicale cre-
dincioase” din epistolele pastorale. Acest termen nu se găseşte 
nicăieri în scriptură:

1 Timotei 1:15.1. 

1 Timotei 4:9.2. 

2 Timotei 2:11.3. 

Titus 3:8.4. 

***

Versetul meu favorit din Titus este o bijuterie splendidă într-o 
carte despre fapte bune. Este o reamintire că faptele bune ce 
îi plac lui Dumnezeu urmează după ce El a împărţit salvarea 
prin har: Nu din cauza lucrărilor pe care noi le-am făcut în 
dreptate, ci conform milei sale el ne-a salvat, prin spălarea rege-
nerării şi înnoirea Duhului Sfânt (3:5).
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Deşi suntem salvaţi pentru fapte bune, cu siguranţă nu sun-
tem salvaţi PRIN fapte bune. Nimic din ce am făcut pentru 
Dumnezeu nu ne dă siguranţa salvării noastre, ci ceea ce a 
făcut Dumnezeu în mila Lui pentru noi ne dă această sigu-
ranţă. 
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Filimon

Această scrisoare scurtă de 25 de versete şi 445 de cuvinte, 
formează un pod între epistolele Pauline şi cartea Evrei. 

Această epistolă scurtă este o piesă din viaţa reală zugrăvind 
tot ce a fost învăţat de la Romani până la Titus.

Aici avem un om pierdut, un fugar de legile lui Dumnezeu şi 
ale omului. Vedem cum evanghelia salvatoare schimbă o viaţă. 
Această carte mică prezintă suferinţa şi întemniţarea unui ade-
vărat sfânt ca fiind folosită pentru gloria lui Dumnezeu. Avem 
aici un om care a fost escrocat şi căruia i se cere să-l iubească şi 
să-l ierte pe cel care l-a rănit. Este adusă în faţa noastră o viaţă 
atât de schimbată încât toate relaţiile lui pământeşti sunt acum 
total diferite.

Filimon pune în aplicare învăţăturile epistolelor Pauline. 
Această carte este semnificativă din altă cauză. Eu cred că 

adevărurile pe care le conţine sunt neglijate spre pieirea bise-
ricilor şi civilizaţiei noastre. Dacă eu m-aş implica într-o cam-
panie de salvare a Americii, predicând ceva evanghelie socială 
sau încercând să îndrept greşelile societăţii, această carte ar fi 
tema mea. 

Mulţi tratează această epistolă ca şi cum nu ar fi scrisă sub 
inspiraţia Duhului Sfânt. În vreme ce conţinutul ei poate fi ne-
plăcut pentru unii din societatea noastră capricioasă, ea este 
o porţiune a cuvântului lui Dumnezeu la fel de veritabilă ca şi 
restul scrisorilor Pauline.

Această epistolă a fost scrisă de mâna unui scalv care a fugit. 
În scrisoare, apostolul îl instruia pe stăpân să-l primească pe 
sclav din nou în slujire. Servitorul a fost sfătuit să se întoarcă 
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la viaţa lui de robie şi să servească cu credincioşie ca o bună 
mărturie pentru Isus Cristos.

Unde se afla scrisoarea lui Filimon în toată propaganda răs-
pândită de slujitorii din Statele Unite ale Americii din 1840 
până în 1860? Unde era cartea lui Filimon când toţi “reveren-
ţii” predicau aşa-numitele predici din timpul Mişcării Dreptu-
rilor Civile din America după o sută de ani mai târziu?

În această scrisoare Dumnezeu declară că dacă cineva este 
un sclav în robie, este datoria şi responsabilitatea lui, pentru 
o bună conştiinţă faţă de Dumnezeu şi om, să servească cu 
credincioşie şi acceptare cu tot ce-i stă în putere toate zilele 
vieţii lui. Ştiind şi crezând că Dumnezeu îl va onora şi răsplăti 
în viaţa de după, el trebuie să-şi dea toată sârguinţa stăpânului 
său.

De ce nu a scris Paul Coliba Unchiului Filimon ? De ce nu 
a pornit el o cale ferată subterană pentru a-i smulge pe sclavi 
din imperiul Roman? De ce nu a început el revolte prin Estul 
Mijlociu cerând drepturi egale pentru toţi?

Drepturile civile sunt un semn al apostaziei vremurilor din 
urmă. Ultima din cele şapte biserici este în Laodicea. Aceas-
tă lume este derivată dintr-o combinaţie a cuvintelor “Laos ” 
care înseamnă “oamenii” şi “dike”, ce înseamnă “ drepturi sau 
dreptate bătătoare la ochi”. Nimeni care a urmărit politica ci-
vilizaţiei din vest începând din 1950 nu ar putea să nu vadă 
legătura.

Aceste cuvinte nu au nimic de a face cu rasa. De-a lungul 
istoriei sunt şi au fost sclavi de orice rasa sau culoare.

Cum s-a descurcat Iosif cu sclavia lui din Egipt? Ar mai fi 
fost posibilă păstrarea naţiunii ebraice fără supunerea lui umi-
lă faţă de voia lui Dumnezeu?
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Cum au făcut faţă Neemia şi Daniel captivităţii lor? Am mai 
fi ştiut noi numele lor dacă ei ar fi condus o revoltă împotriva 
celor ce i-au capturat, în loc să se supună jignirii de dragul 
Domnului? 

Nu a ajuns Paul fiind în lanţuri, la oameni la care niciodată 
nu ar fi ajuns în libertate? 

Închisoarea a produs prin inima lui John Bunyan cartea Că-
lătoria Peregrinului. În timp ce Samson făcea muncă forţată, 
atunci puterea lui de la Dumnezeu i-a fost redată. Dacă nu ar 
fi fost o sclavă care cu bucurie îşi asculta stăpânul, Naaman 
Sirianul ar fi murit de lepră.

Oamenii din generaţia aceasta sunt prea neglijenţi în apro-
pierea lor faţă de cuvântul lui Dumnezeu. Drept urmare civili-
zaţia lumii este într-o derută totală. Filimon este la fel de mult 
cuvântul lui Dumnezeu cum este şi Ioan 3:16. Nu încercaţi să 
explicaţi sau să scuzaţi cumva prin a spune că acesta este un 
prejudiciu adus de Paul. Acestea sunt cuvintele lui Dumne-
zeu. 

Lecţia Biblică e destul de clară: este de departe mai bine să 
fii liber în Cristos şi să fii în robia omului decât să fii liber faţă 
de om şi să nu Îl cunoşti pe Cristos.

“Glorie! Glorie! Aleluia! Adevărul Lui merge înainte! ”
Filimon mai este semnificativ şi pentru un alt motiv. Este 

un măreţ document din Biblie despre iertare. Acestui bărbat i 
s-a spus că ar trebui să dea la o parte toate daunele din trecut şi 
să se bucure că Onisim a fost născut din nou. O altă ilustraţie 
grozavă a acestui lucru a fost atunci când Anania l-a numit pe 
Saul, fratele lui (Fapte 9:17), după tot răul pe care Saul l-a făcut 
bisericii. 

***
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Versetele mele favorite sunt: Iar dacă te-a nedreptăţit sau îţi 
datorează ceva, pune aceasta în contul meu. Eu Paul am scris 
cu mâna mea, eu voi plăti deplin; ca să nu îţi spun că, peste 
toate, pe tine însuţi te datorezi mie. (1:18-19).

De-alungul acestor scrisori Paul a folosit des sarcasmul. El 
le-a scris Corintenilor care învăţau o teologie a domniei Împă-
răţiei, şi care credeau că ei domneau fără ca Isus Cristos să se 
fi întors, şi el le-a spus: Aş fi dorit pentru Dumnezeu ca voi să 
domniţi (1 Corinteni 4:8).

Aici el îi spune lui Filimon că el nu-i va aduce aminte că Fi-
limon îi datorează viaţa, dar spunând asta tocmai a menţionat 
acest lucru.

În Biblie este mult umor dar nu oricine îl va recunoaşte ori-
cum , ci doar dacă cineva este în căutarea lui.

Aceste versete învaţă de asemenea că dacă un om îţi ara-
tă calea salvării şi te aduce la Cristos, tu îi datorezi acelui om 
chiar viaţa ta.



Capitolul 4

Evrei

Nu mai e sânge, nici altar acum, 
Sacrificiul s-a sfârşit 
Spre cer nu se înalţă nici flacără nici fum,  
Mielul nu se mai junghie acum. 
Dar sânge mai bogat a curs din vene nobile 
Pentru a elibera sufletul de vină 
Şi pentru a curăţa cele mai adânci pete.

Anonim 
Dintr-o carte veche de imnuri 

Plymouth Brethren
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EVREI

Am pus înadins cartea Evrei cu cele 303 versete şi 6913 
cuvinte, separat de epistolele Pauline care o preced şi de 

epistolele generale ce urmează după ea, deoarece ea stă cu ade-
vărat de una singură în canonul scripturii. Un motiv pentru 
care este atât de multă dezbatere despre cine e autorul cărţii, 
este că ea nu se potriveşte cu motivul tematic al lui Paul, Iacov 
sau oricare scriitor al Noului Testament.

Evrei, “sfânta sfintelor” din cărţile Noului Testament, arată 
în mod glorios cum a împlinit Domnul Isus Cristos legile, ti-
parele şi umbrele scrierilor Vechiului Testament. 

Înainte să începem a-i vedea conţinutul, permiteţi-mi să-mi 
pun părerea mea de doi bani (Luca 21:2) în ce priveşte autorul 
cărţii. 

Nu uitaţi că titlurile puse deasupra diferitelor cărţi ale Bibli-
ei, au fost puse acolo de către editori. Ei nu sunt parte din tex-
tul inspirat. Dacă Paul a scris această scrisoare, Dumnezeu a 
lăsat-o înadins fără un nume de identificare. O citire cu atenţie 
a Faptelor arată că ceva scris de Paul nu ar fi fost cu siguranţă 
bine primit de Evreii zilelor lui, şi nici Ioan, Iacov şi Petru nu 
erau pre iubiţi de concetăţenii lor. Astfel, scrisoarea ar fi că-
pătat cu siguranţă o circulaţie mai largă dacă era trimisă ca şi 
anonimă.

Astăzi noi începem o scrisoare cu numele cititorului. Întot-
deauna am văzut asta ca fiind ciudat, de vreme ce cititorul îşi 
cunoaşte propriul nume. El trebuie să ştie numele celui care-i 
scrie. Noi punem asta la sfârşitul corespondenţei. În vremuri 
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Biblice, scriitorul epistolelor se făcea cunoscut pe el cititorului 
de la bun început. 

În fiecare din epistolele (Romani-Filimon) scrise de Paul, el 
îşi spunea identitatea lui şi a co-scriitorilor la începutul scri-
sorii. (Vedeţi Romani 1:1; 1&2 Corinteni; etc.). Iacov, Petru 
şi Iuda îşi încep fiecare scrisorile în aceiaşi manieră. Ioan s-a 
identificat în Revelaţia 1:4 ca şi scriitor al acelei cărţi şi este 
indentificat din interiorul epistolelor care îi poartă numele.

Acum uitaţi-vă cu atenţie la introducerea cărţii Evrei: Dum-
nezeu, care în multe dăţi şi în diferite moduri a vorbit în vechi-
me taţilor prin profeţi, În aceste ultime zile ne-a vorbit prin Fiul 
(1:1-2a). Dacă urmăm modelul acceptat al identificării care se 
observă prin toate epistolele Noului Testament, Evrei este lu-
crarea lui Dumnezeu…prin Fiul său.

Domnul Isus Cristos le-a vorbit celor doi însoţitori de călă-
torie de pe drumul spre Emaus: Şi începând de la Moise şi de la 
toţi profeţii, le-a explicat în toate scripturile cele referitor la el 
însuşi (Luca 24:27). Acest verset sumarizează în mod minunat 
cartea Evrei. Legea, sacrificiile, taţii şi patriarhii, tabernacolul 
şi preoţia sunt cu toate arătate în Evrei a fi umbre premergă-
toare ale Domnului Isus. În Evrei, ceea ce a fost expus ca tipar 
în Vechiul Testament atinge gloria deplină în persoana Fiului 
lui Dumnezeu.

Luând în considerare conţinutul cărţii, într-o atitudine ru-
gativă, comparând declaraţia ei introductivă şi luând în consi-
derare înregistrarea din Luca 24, m-am întrebat adeseori dacă 
oare Evrei nu a fost scrisă de Domnul Isus Cristos în timpul 
celor patruzeci de zile dintre învierea Lui şi înălţare, şi dacă nu 
o fi lăsat-o unui apostol care a ataşat ceva remarci de încheiere 
şi care apoi a distribuit scrisoarea. Aceasta este pură speculaţie 
din partea mea. La fel cum toate celelalte teorii despre autor 
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sunt doar teorii, şi eu mi-am luat libertatea de a sugera o idee 
în plus de a fi luată în consideraţie. 

Pe lângă faptul de a-L arăta pe Isus Cristos ca pe acela spre 
care ne îndreaptă tiparele Vechiului Testament, cartea Evrei îl 
vede de asemenea pe credincios într-un aspect unic, diferit de 
alte scrieri ale Noului Testament.

O lectură atentă a cărţii Efeseni îl arată pe creştin şezând 
cu Cristos în locurile cereşti. Sfântul este văzut cum umblă 
pe pământ în diferitele relaţii ale vieţii, respectând poziţia lui 
cerească. Deşi copilul lui Dumnezeu nu este eliberat de pe pă-
mânt, Dumnezeu îl vede astfel.

În 1 Ioan credinciosul este privit aşa cum este el văzut de 
către Dumnezeu. În acea epistolă, copilul lui Dumnezeu este 
văzut pe pământ din punctul avntajos al cerului. Din nou, este 
considerată aprecierea dată de Domnul. 

Oricum, în Evrei credinciosul este prezentat cum începe de 
pe pământ, ca răspuns al unei chemări cereşti şi merge înainte 
spre lucrurile ce îl aşteaptă. Evrei îl arată pe Creştin ca fiind pe 
calea spre cerul pregătit pentru el de către Dumnezeu—NU CA 
FIIND DEJA ACOLO.

Astfel cartea abundă în avertizări şi îndemnuri pentru a 
continua mişcarea, şi a înainta în călătorie, pentru a-i lua în 
considerare pe cei care au trecut înainte pe această cale şi pen-
tru a avea grijă a nu te îndepărta.

Mulţi înţeleg greşit cartea Evrei, gândind că ea predă salva-
rea ca fiind condiţionată de lucrări. Pentru a preda asta, trebuie 
să separi anumite versete sau pasaje din ansamblul contextual 
al cărţii. Evrei tratează starea credinciosului, nu poziţia lui. Ea 
se adresează locului credinciosului şi nu poziţiei lui. În loc să 
îndepărtăm cartea Evrei ca fiind una Iudaică sau a o consem-
na unei anumite perioade care l-ar uşura pe sfântul actual de 
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datoria de a-i asculta cuvintele, această carte trebuie luată ca şi 
un sfat practic.

Evrei nu este doar un tratat remarcabil despre lucrarea ter-
minată a lui Isus Cristos ci este de asemenea şi un discurs ener-
gic pentru a-l îndemna pe copilul lui Dumnezeu să continue 
în credinţă. 

***

Considerând comparaţia lui Cristos din Evrei cu Vechiul Tes-
tament, observăm mai întâi că El e mai bun decât tot ce a fost 
mai înainte:

Domnul Isus e arătat a fi mai bun decât îngerii (capi-•	
tolul 1).

El e arătat a fi mai bun decât Moise (capitolul 3).•	

Cristos e arătat a fi mai bun decât Iosua (capitolul 4).•	

Isus e arătat a fi mai bun decât Aron (capitolul 7).•	

Salvatorul nostru e arătat a fi mai bun decât legea (ca-•	
pitolul 10).

Uitaţi-vă la cele şapte lucruri “mai bune” din Evrei:

Această carte compară legea cu şi fără Isus Cristos, 1. 
Mesia. Învăţăm că Isus Cristos este o speranţă mai 
bună: Fiindcă legea nu a făcut nimic per fect, ci aduce-
rea unei speranţe mai bune, prin care ne apropiem de 
Dumnezeu (7:19).

El aduce promisiuni mai bune2. : Dar acum el a obţinut 
un serviciu nespus mai bun, prin aceea că este de ase-
menea mijlocitorul unui legământ mai bun, care a fost 
fondat pe promisiuni mai bune (8:6).
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El este un sacrificiu mai bun: 3. De aceea, era necesar ca 
modelele lucrurilor în ceruri să fie purificate cu aces-
tea; dar lucrurile cereşti, ele însele, cu sacrificii mai 
bune decât acestea (9:23).

Salvarea noastră este o avere mai bună: 4. Fiindcă aţi avut 
compasiune faţă de mine în lanţurile mele, şi aţi primit 
bucuroşi jefuirea bunurilor voastre, ştiind în voi înşivă 
că aveţi în cer o avere mai bună şi durabilă (10:34).

Noi căutăm o patrie mai bună: 5. Dar acum, ei doresc o 
patrie mai bună, care este cerească; de aceea Dumne-
zeu nu este ruşinat a fi chemat Dumnezeul lor; fiindcă 
le-a pregătit o cetate (11:16).

Oamenii Domnului anticipează o mai bună înviere: 6. 
Femeile au primit prin înviere morţii lor; iar alţii au 
fost torturaţi, neacceptând eliberarea, ca să obţină o 
înviere mai bună (11:35).

E mai bine să-ţi trăieşti viaţa pentru Domnul: 7. Dumne-
zeu pregătind dinainte ceva mai bun pentru noi, ca nu 
cumva ei să fie făcuţi perfecţi fără noi (11:40).

În Evrei Îl avem de asemenea prezentat pe Domnul Isus Cris-
tos ca pe un nou ordin preoţesc. El este arătat a fi mediatorul 
perfect spre care au arătat preoţiile Aronice şi Melhisedece: 

El este văzut a fi •	 ÎNALTUL preot: Pentru aceasta, fraţi 
sfinţi, părtaşi ai chemării cereşti, luaţi aminte la Apos-
tolul şi Înaltul Preot al mărturisirii noastre, Cristos 
Isus (3:1).

El este văzut ca şi •	 MARELE preot: Văzând atunci că 
avem un mare înalt preot, care a trecut în ceruri, Isus 
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Fiul lui Dumnezeu, să ţinem strâns mărturisirea noas-
tră (4:14).

El este văzut ca un preot •	 SFÂNT: Fiindcă un astfel de 
înalt preot era cuvenit nouă, care este sfânt, lipsit de 
răutate, neîntinat, separat de păcătoşi şi făcut mai înalt 
decât cerurile (7:26).

El este văzut ca un preot •	 MILOS şi CREDINCIOS: Prin 
urmare, în toate a trebuit să fie făcut la fel cu fraţii 
săi, ca să se facă un înalt preot milos şi credincios în ce 
priveşte cele către Dumnezeu, pentru a face reconciliere 
pentru păcatele poporului (2:17).

El este văzut ca un preot •	 ÎNŢELEGĂTOR: Fiindcă nu 
avem un înalt preot, care nu poate să simtă compasiu-
ne pentru neputinţele noastre; ci în toate a fost ispitit ca 
noi, totuşi, fără păcat (4:15).

El este un preot care este •	 ÎNTRONAT în gloria cerului: 
Iar suma celor despre care am vorbit este că: Avem un 
astfel de înalt preot, care s-a aşezat la dreapta tronului 
Maiestăţii în ceruri (8:1).

Pe lângă o privire în urmă la Vechiul Testament , această 
carte are multe de spus despre viitor: 

O lume ce va veni: •	 Şi din nou, când aduce în lume pe 
primul-născut, spune: Şi să se închine lui toţi îngerii lui 
Dumnezeu (1:6) Fiindcă nu îngerilor a supus lumea ce 
are să vină, despre care vorbim (2:5).

O salvare ce va veni: •	 Nu sunt toţi spirite servitoare, trimi-
se să servească pentru cei ce vor fi moştenitori ai salvării 
(1:14)? Tot aşa, Cristos a fost oferit o singură dată, pentru 
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a purta păcatele multora; şi celor ce îl aşteaptă va apărea 
a doua oară fără păcat pentru salvare (9:28).

O supunere a tuturor lucrurilor lui Cristos, care vine: •	
Dar vedem pe Isus, care a fost făcut puţin mai prejos 
decât îngerii, pentru suferirea morţii, încoronat cu glo-
rie şi onoare; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, el să 
guste moartea pentru fiecare om (2:9).

Odihna de sabat ce va veni: •	 De aceea, rămâne o 
odihnă sabatică pentru poporul lui Dumnezeu. Fi-
indcă cel ce a intrat în odihna lui, s-a şi oprit de la 
propriile lucrări, aşa cum Dumnezeu s-a oprit de la 
propriile lucrări. Aşadar, să ne străduim să intrăm 
în acea odihnă, ca nu cumva cineva să cadă după 
acelaşi exemplu al necredinţei (4:9-11). Aceasta ara-
tă spre a şaptea zi a scopului lui Dumnezeu pentru 
om pe pământ, ce va dura o mie de ani.

O eră ce va veni: •	 Şi au gustat cuvântul bun al lui Dum-
nezeu şi puterile lumii ce va să vină (6:5).

Un legământ ce va fi făcut în viitor între Dumnezeu, •	
poporul Israel şi tribul lui Iuda se găseşte detaliat în 
capitolul 8.

Lucruri bune ce vor veni: •	 Dar Cristos, fiind venit înalt 
preot al lucrurilor bune ce vor veni, printr-un taberna-
col mai mare şi perfect, nu făcut de mâini, altfel spus, 
nu din această clădire (9:11). Fiindcă legea, având o 
umbră a lucrurilor bune ce vor veni, şi nu chiar ima-
ginea lucrurilor, nu poate niciodată să facă perfecţi pe 
cei ce se aproprie cu acele sacrificii pe care le-au oferit 
neîncetat an după an (10:1).
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O socoteală pe care orice om o va da lui Dumnezeu: •	 Şi 
după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură 
dată, iar după aceasta, judecata (9:27).

Scuturarea în viitor a cerului şi a pământului: •	 Aveţi 
grijă să nu refuzaţi pe cel ce vorbeşte. Fiindcă dacă nu 
au scăpat cei ce l-au refuzat pe cel ce vorbea pe pământ, 
cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne abatem 
de la cel ce vorbeşte din cer; A cărui voce a clătinat pă-
mântul atunci, dar acum a promis, spunând: Eu clatin 
încă o dată, nu doar pământul, ci şi cerul. Şi această 
spusă: Încă o dată, arată îndepărtarea acelor lucruri 
care sunt clătinate, ca a lucrurilor care sunt făcute, 
pentru ca să rămână acele lucruri care nu pot fi clăti-
nate (12:25-27).

Împărăţia de nestrămutat ce va veni: •	 De aceea, primind 
noi o împărăţie care nu poate fi clătinată, să avem har 
prin care să servim plăcut lui Dumnezeu, cu reverenţă 
şi teamă evlavioasă (12:28).

O cetate ce va rămâne: •	 Fiindcă nu avem aici o cetate 
statornică, ci căutăm pe aceea care vine (13:14).

Capitolele de mai târziu din Evrei sunt cele mai interesante 
datorită accentului pus de ele pe sânge. Citiţi capitolele 9-13 şi 
observaţi că tot timpul sângele taurilor şi al caprelor este pus 
în contrast cu sângele lui Isus Cristos.

Pe lângă cele şapte lucruri “mai bune”, cartea Evrei mai pre-
zintă şi şapte lucruri “mari”:

O salvare mare: •	 Cum vom scăpa dacă neglijăm o salva-
re aşa de mare? Care, întâi a început să fie vorbită prin 
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Domnul şi a fost confirmată printre noi prin cei ce l-au 
auzit (2:3).

Un mare înalt preot: •	 Văzând atunci că avem un mare 
înalt preot, care a trecut în ceruri, Isus Fiul lui Dumne-
zeu, să ţinem strâns mărturisirea noastră (4:14).

Un mare om: •	 Dar pricepeţi ce mare a fost acesta, căru-
ia chiar patriarhul Abraham i-a dat a zecea parte din 
prăzi (7:4).

O mare luptă: •	 Dar aduceţi-vă aminte de zilele de di-
nainte, în care, după ce aţi fost iluminaţi, aţi îndurat o 
mare luptă a suferinţelor (10:32).

O mare recompensă: •	 De aceea, nu lepădaţi cutezan-
ţa voastră, care are o mare recompensă a răsplăţii. 
(10:35).

O mare mulţime de martori: •	 De aceea, văzând că şi 
suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, 
să lăsăm noi deoparte fiecare greutate şi păcatul care 
ne copleşeşte aşa de uşor, să alergăm cu răbdare cursa 
care este pusă înaintea noastră (12:1).

Un mare păstor: •	 Iar Dumnezeul păcii, care a adus îna-
poi dintre morţi pe Domnul nostru Isus, acel mare păs-
tor al oilor, prin sângele legământului veşnic (13:20).

În Evrei sunt două cuvinte cheie: Unul este “credinţă”, care 
apare de treizeci şi două de ori (cel mai frecvent în capitolul 11, 
cunoscut şi ca “Apelul la Credinţă” ). În acest capitol, Dumnezeu 
scoate în evidenţă pe marii bărbaţi şi femei din dispensaţiile tre-
cute şi identifică lucrurile care i-au făcut mari. În fiecare caz, tră-
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sătura cea mai proeminentă a vieţilor lor era credinţa lor în ceea 
ce le-a revelat Dumnezeu. Acesta este un capitol foarte important 
fiindcă el arată adevărata natură a credinţei. Adevărata credinţă 
este să acţionezi pe baza cuvântului lui Dumnezeu.

Este de asemenea important de înţeles că direcţiile date de 
Dumnezeu acestor bărbaţi şi femei erau diferite, dar întot-
deauna cerinţa Lui rămânea aceiaşi: a crede.

Un alt cuvânt cheie este “vino”. Ni se spune să: 

Venim la tronul de har în vremuri de nevoie (4:16).•	

Venim la Dumnezeu pentru mijlocire (7:25).•	

Venim la Dumnezeu prin credinţă, crezând (11:6).•	

Noi trebuie să luăm în considerare:

Lucrurile bune ce vor veni (10:1).•	

Că Isus va veni în scurt timp (10:37).•	

Că noi nu am ajuns la pământescul Munte Sinai (12:18) •	
dar vom veni la cerescul Munte Sion (12:22).

Ne-am aştepta ca o carte ce compară legămintele noi şi 
vechi, să îl menţioneze pe Moise, şi se vorbeşte despre el de 
unsprezece ori în Evrei. “Milă” apare de douăzeci şi opt de ori. 
Din acestea, douăzeci şi trei sunt asociate cu Dumnezeu. Mila 
este propria caracterizare a lui Dumnezeu despre Sine.

Evrei arată de asemenea cum comunică Cristos eternitatea 
existenţei tuturor lucrurilor pe care El le atinge:

Tronul Lui este pentru totdeauna (1:8).•	

Salvarea Lui este eternă (5:9).•	

Preoţia Lui este neschimbabilă (7:24).•	
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Răscumpărarea Lui este eternă (9:12).•	

Moştenirea lui este eternă (9:15).•	

Împărăţia Lui nu poate fi strămutată (12:28).•	

Legământul Lui dăinuieşte pe vecie (13:20).•	

El este la fel şi ieri şi azi şi mâine (13:8).•	

Evrei vorbeşte despre multe binecuvântări eterne. Printre 
lucrurile pe care “noi le avem” sunt:

Un înalt preot (4:14; 8:1).•	

ancoră a sufletului (6:19).•	

moştenire mai bună şi mai durabilă (10:34).•	

Un altar (13:10).•	

Aşa cum s-a afirmat şi mai devreme, această carte tratează 
credinciosul pe pământ ce înaintează spre cer. La fel, îi ţine în 
faţa copilului lui Dumnezeu multe adevăruri despre cer, prin 
care noi am putea fi încurajaţi pe calea noastră. Prima dată 
când e menţionat Cristos în carte, El stă la dreapta Maiestăţii 
celei înalte (1:3). În Evrei, Domnul Isus este arătat a fi ceresc 
(1:13;8:1;10:12;12:2).

În Evrei citim despre o/un:

Chemare cerească (3:1).•	

Darul ceresc (6:4).•	

Lucrurile cereşti (8:5).•	

Ţară cerească (11:16).•	

Ierusalim ceresc (12:22).•	
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Biserică cerească (12:23).•	

Evrei prezintă o imagine destul de rigidă a deteriorării spi-
rituale prin cinci exemple şi avertismente:

Devierea de la cuvântul lui Dumnezeu prin neglija-•	
re: Din această cauză, ar trebui să dăm cea mai mare 
atenţie lucrurilor pe care le-am auzit, ca niciodată să 
nu le lăsăm să treacă pe lângă noi. Căci dacă cuvântul 
vorbit prin îngeri a fost neclintit, şi fiecare transgresare 
de lege şi neobedienţă a primit o dreaptă recompensă 
a răsplăţii, Cum vom scăpa dacă neglijăm o salvare 
aşa de mare? Care, întâi a început să fie vorbită prin 
Domnul şi a fost confirmată printre noi prin cei ce l-au 
auzit, Dumnezeu aducând lor de asemenea mărturie, 
deopotrivă cu semne şi minuni, şi diferite miracole şi 
daruri ale Duhului Sfânt, conform voii sale (2:1-4).

Îndoirea faţă de cuvântul lui Dumnezeu prin asprimea •	
inimii: Acest pasaj ţine de la 3:7-4:13. Este unul dintre 
cele mai negative pasaje din Biblie; Nu vă împietriţi 
(3:8). Ei n-au ştiut (3:10). Ei nu vor intra în odihna mea 
(3:11). Ca nici unul dintre voi să se împietrească (3:13). 
Deoarece se spune: Astăzi, dacă veţi auzi vocea lui, nu 
vă împietriţi inimile (3:15). Ei nu au să intre în odihna 
Lui (3:18). Ei nu pot intra datorită necredinţei (3:19). 
Nefiind amestecat cu credinţa (4:2). Nu au intrat ain 
cauza necredinţei (4:6). Nu vă împietriţi inimile (4:7).

Nedesluşirea cuvântului lui Dumnezeu prin apatie: •	
Acest pasaj ţine de la 5:11 la 6:20. Cineva începe prin 
a neglija cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta conduce 
la îndoială faţă de cuvânt, inima fiindu-i împietrită. 
Odată ajuns să se îndoiască de cuvânt, următorul pas 
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este să devină leneş şi nepăsător faţă de viaţa spirituală. 
Aceasta rezultă în nedesluşirea cuvântului lui Dum-
nezeu. În acest moment, cineva poate auzi predicarea 
cuvântului dar acesta nu mai are nici un efect asupra 
acţiunilor. Cineva poate citi Biblia şi să nu mai rezulte 
fiori de binecuvântare sau lacrimi de pocăinţă.

Dispreţuirea cuvântului cu voie: Această porţiune ţine •	
de la 10:26-39. Dumnezeu tratează cu cel care greşeş-
te în har şi milă. El nu îl loveşte, pe pământ pe cel 
neobedient nici nu îi ia în mod imediat toate posesi-
unile materiale. O asemenea manifestare a bunătăţii 
lui Dumnezeu va conduce la pocăinţă pe cineva cu o 
conştiinţă activă. În cazul celui deteriorat spiritual, 
se va abuza de harul lui Dumnezeu. Un astfel de om 
va merge un pas mai departe cu rebeliunea şi păca-
tul, manifestând dispreţul inimii faţă de cuvântul lui 
Dumnezeu prin păcat cu voia şi transgresiune.

Neascultarea cuvântului prin refuzul de a-l auzi: Acest •	
pasaj ţine de la 12:14-29. Participarea la biserică este 
uitată. Biblia este izgonită. Apelurile de la prietenii 
creştini nu capătă răspuns şi nici nu sunt întoarse. 

În remarcile noastre de introducere, noi am scos în evidenţă 
că Evrei este o carte provocatoare pentru cei care răspundeau 
unui apel ceresc. Observaţi încurajările de pretutindeni în 
scrisoare ce conţin “Să ne”:

Să ne temem aşadar •	 (4:1).

Să lucrăm •	 (4:11).

Să ţinem strâns mărturisirea noastră •	 (4:14).

Să ne apropiem aşadar în mod cutezător de tron •	 (4:16).
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Să mergem spre perfecţiune •	 (6:1).

Să ne apropiem cu o inimă adevărată •	 (10:22).

Să ţinem strâns mărturisirea •	 (10:23).

Să avem grijă unii de alţii •	 (10:24).

Să lăsăm noi deoparte orice greutate •	 (12:1).

Să alergăm cu răbdare •	 (12:1).

Să avem har•	  (12:28).

Să ieşim de aceea la el •	 (13:13).

Să oferim sacrificiul laudei lui Dumnezeu •	 (13:15).

De asemenea sunt expuse trei apariţii ale lui Cristos:

Trecută: El a apărut ca să dea la o parte păcatul 1. 
(9:26).

Prezentă: El apare acum în prezenţa lui Dumnezeu 2. 
pentru noi (9:24).

3. Viitoare: El va apărea pentru a-i primi pe ai Săi 3. 
(9:28).

Evrei dă de asemenea trei lucruri esenţiale:

Fără sânge, păcatele cuiva nu pot fi remise (9:22).1. 

Fără credinţă calea cuiva nu poate plăcea lui Dumne-2. 
zeu (11:6).

Fără sfinţenie, cineva nu poate vedea pe Dumnezeu 3. 
(12:14).
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Cred că nimeni nu poate preda aşa cum trebuie cartea Evrei 
până când nu s-a predat de la Geneza până la Iosua. În lectura 
mea am găsit că adâncimea înţelegerii ce e necesară pentru a 
prinde cartea Evrei, este mai mare decât cea de care e nevoie 
pentru a prinde învăţătura cărţii Revelaţia.

***

Versetul meu favorit din Evrei este 4:15-16: Fiindcă nu avem un 
înalt preot, care nu poate să simtă compasiune pentru neputin-
ţele noastre; ci în toate a fost ispitit ca noi, 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.

Într-o zi va veni o încercare aşa de mare încât nimeni nu ne 
va putea ajuta. Va veni o criză în vieţile noastre prin care nici 
un prieten pământesc nu ne va putea ajuta. Va veni o zi întu-
necată în care nici o rudă zâmbitoare nu ne va putea însenina. 
Va veni o povară prea grea pentru a o purta. 

În acea zi noi am putea căuta un slujitor de încredere care 
îşi va da toată înţelepciunea de care dispune. S-ar putea să ne 
întoarcem la un tovarăş drag care ne va pune o mână pe umăr 
şi ne va împărtăşi lacrimile. Dar în adâncul inimilor noastre 
vom auzi ca un ecou tristul adevăr: “Ei pur şi simplu nu ştiu 
cum mă simt ” . Dar cineva ştie! Chiar slăbiciunile noastre Îl 
ating pe El. Fragilitatea cărnii noastre este simţită de inima 
Lui. El a cunoscut durerea noastră, a purtat mâhnirea noastră, 
a dus necazurile noastre. Nu există nici o încercare cu care noi 
ne confruntăm şi cu care El să nu se fi confruntat. Nu există 
nici o vale întunecată prin care noi trecem şi prin care El să 
nu fi trecut înainte. Nu există întunecime mai mare decât cea 
pe care El a învins-o. El a întâmpinat fiecare ispită; El a văzut 



188 Noul Testament—Privire De Ansamblu

fiecare atracţie deşartă. În faţa Lui i-a fost aşezată fiecare opor-
tunitate de a dispera. El a înfruntat totul fără păcat.

Aşadar haideţi să venim la El. La tronul Său este har. Acolo 
găsim harul care ne dă ce avem nevoie dar care nu cumpără. 
Este milă la tronul Său. Acolo găsim mila care reţin răul pe 
care îl merităm.

În ora celei mai mari nevoi, vom găsi că Cel mai mare ne 
este cel mai mare prieten. Isus domneşte cu supremaţie în vre-
mea nevoii noastre cea mai mare.



Capitolul 5

Epistolele Generale

Nici un om nu poate avea pentru o perioadă 
îndelungată, o faţă când e singur şi o altă faţă 
în faţa oamenilor, fără ca în cele din urmă să fie 
zăpăcit neştiind care e cea adevărată.

Nathaniel Hawthorne 
Din scrisoarea lui Scarlet
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Cele şapte epistole scurte (Iacov—Iuda) sunt categorisite de 
o varietate de denumiri în funcţie de înclinaţia teologi-

că a celor ce au dat denumirile. Mulţi prezentatori le numesc 
Epistolele Ebraice-Creştine de vreme ce biserica timpurie era 
în mod principal formată din Iudei convertiţi. Ei învaţă cum 
că aceste scrisori au fost scrise pentru acei credincioşi.

Câteva probleme mai mari cu acest punct de vedere sunt: 
mai întâi, o asemenea privire dirijează o treime din Noul Tes-
tament (aceste şapte epistole , alături de Matei şi Evrei) spre o 
competiţie de la care Dumnezeu a început să se întoarcă (vezi 
comentariul din Fapte). În al doilea rând elimină revelaţia că 
în Cristos nu mai sunt Iudei şi Neamuri. Dacă diferenţele ra-
siale nu se aplică în problemele spirituale, atunci nu se poate 
insista pe faptul că anumite cărţi biblice sunt exclusiv pentru o 
anumită rasă de oameni.

Alţii le numesc epistolele Necazului cel Mare al Iudeilor. Ei 
discută faptul că de vreme ce Paul a fost apostolul neamurilor, 
orice parte din Noul Testament care nu a fost scrisă de Paul, 
trebuie că este doar pentru evrei. De vreme ce aceste scrisori 
au fost evident scrise după evenimentele din Fapte 7-9, aceia 
care susţin acest punct de vedere le împing mai înainte în timp 
şi le pun în mod exclusiv în timpul marelui necaz. Sunt cinci 
probleme cu acest punct de vedere: 

O lectură atentă a Faptelor îl arată pe Petru slujind 1. 
neamurilor şi pe Paul petrecând o mare parte din slu-
jirea lui având de a face cu iudeii. A te agăţa de decla-
raţia lui Paul că el era apostolul neamurilor şi apoi a 
ignora faptele reale ale lucrării lui, înseamnă a mânui 
greşit cuvântul adevărului.
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 Cei 144000 de martori ai Domnului din timpul mare-2. 
lui necaz, vor predica evanghelia împărăţiei la naţiuni, 
nu în mod exclusiv iudeilor.

Conţinutul scrisorilor le arată ca fiind în acord cu doc-3. 
trina Paulină. De fapt, scrierile lui Paul, Iacov, Petru, 
Iuda şi Ioan nu diferă cu mult de scrierile lui Matei, 
Marcu, Luca şi Ioan. Cele patru evanghelii au aceiaşi 
temă generală dar cu un accent diferit. La fel este şi cu 
epistolele Pauline şi ne-Pauline.

Aceiaşi oameni îi atribuie lui Paul scrierea cărţii Evrei 4. 
în timp ce resping epistole cu o tentă aparent ebraică, 
deoarece acestea nu sunt Pauline. Nu poţi să le ai pe 
ambele.

Dacă Duhul Sfânt ar fi fost să dea şapte cărţi pentru a 5. 
trece în revistă o dispensaţie cum ar fi perioada neca-
zului lui Iacov (aceasta nefiind prea probabil), ne-am 
aştepta ca să se menţioneze ceva despre acest fapt. O 
lectură a profeţilor Vechiului Testament, Matei 24 şi 
25, etc., nu lasă nici o urmă de îndoială despre perioa-
da de timp avută în vedere. Oricum, în aceste epistole 
nu găsim nici o menţiune directă despre perioada ma-
relui necaz.

Noi alegem termenul de “Epistole Generale”. Paul a înregis-
trat DOCTRINELE ce guvernează biserica Noului Testament 
şi în aceste scrisori sunt presărate îndemnuri pentru trăirea 
vieţii creştine. Epistolele Generale au înregistrat ÎNDEMNURI 
PENTRU TRĂIREA vieţii creştine şi sunt presărate cu doctri-
nele ce guvernează biserica Noului Testament:
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Iacov a menţionat credinţa ca pe o doctrină dar a scris •	
pentru a-l forţa pe individ să-şi examineze credinţa.

Ioan a notat doctrina salvării prin credinţa în Dom-•	
nul Isus Cristos dar tema lui a fost mărturisirea indi-
viduală şi veritabilă a lui Cristos ce este manifestată 
prin trăirea lui.

Petru a vorbit despre a fi născut din nou dar a cerut să •	
trăim ca cineva făcut nou.

Iuda a intenţionat să scrie despre salvarea obişnuită însă •	
a fost constrâns să îi mustre pe cei care nu o aveau. 

Epistolele Generale sunt mult mai aspre decât scrierile Pauline. 
Ele se desprind de pe pagină şi dau faţă-n faţă cu cititorul.

Aceste cărţi scurte cer pocăinţă de orice pretexte şi specta-
cole deşarte şi să fie manifestat un creştinism autentic:

Paul a scris că Isus a plătit totul şi salvarea este pe de-•	
plin darul lui Dumnezeu. Nici o lucrare umană nu 
poate adăuga sau lua din salvarea dată gratuit acelora 
care cred.

 Iacov spune că dacă mărturisim că avem această sal-•	
vare, noi ar trebui să trăim astfel ca alţii să o vadă ie-
şind în evidenţă.

Ioan spune că dacă mărturisim că avem această sal-•	
vare, noi ar trebui să o manifestăm prin a-L iubi pe 
Domnul şi pe fraţii noştrii.

Petru a spus că dacă mărturisim că avem această sal-•	
vare, noi ar trebui să îndurăm suferinţele.
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Iuda a spus că dacă această salvare nu este arătată, noi •	
suntem înşelaţi sau suntem înşelători.

Epistolele Pauline spun unui creştin ce să creadă. Epistolele 
Generale asigură un material pentru auto-examinare.

“Dacă eşti salvat şi o ştii, atunci viaţa ta o va arăta cu sigu-
ranţă” este mai mult decât doar un refren pentru copii. Este un 
adevăr biblic—un adevăr accentuat în Epistolele Generale.
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Iacov

Epistolele Generale încep cu cartea Iacov ce conţine 108 ver-
sete şi 2309 cuvinte. În epistolele Pauline suntem învăţaţi 

că cel drept va trăi prin credinţă. Iacov este o carte a credinţei 
în care este explicată viaţa de credinţă.

Contrar multor opinii, această carte nu învaţă salvarea prin 
fapte. Mai degrabă, ea expune prostia gândirii că cineva poate 
convinge pe altul că posedă salvarea fără fapte bune ca şi do-
vezi susţinătoare.

Cartea Iacov învaţă că dacă o persoană are credinţă, aceasta 
ar trebui să fie evidentă. Noi putem spune că suntem salvaţi, 
putem simţi că suntem salvaţi, putem să îi convingem pe alţii 
că suntem salvaţi, putem găsi şi un slujitor al Domnului care 
să ne spună că suntem salvaţi—DAR să nu fie nici o dovadă în 
vieţile noastre? Iacov spune: nu-mi zice, ci ARATĂ-MI. 

Primul capitol din Iacov explică adevărata natură a ispitei, 
adevărata sursă de înţelepciune şi daruri şi felul adevăratei re-
ligii. Poate fi schiţată în felul următor:

Încercarea credinţei (vv. 1-4).•	

Exersarea credinţei (vv. 5-8).•	

Prioritatea credinţei (vv. 9-12).•	

Testarea credinţei (vv. 13-17).•	

Dovada credinţei (vv.18-27).•	

Acestea sunt două binecuvântări din acest capitol:

Binecuvântat este omul care îndură ispita (v.12).1. 
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Cei care fac lucrarea sunt binecuvântaţi în faptele lor 2. 
(v.25).

Există trei semne ale celor care spun că sunt salvaţi dar care 
nu sunt împlinitori ai cuvântului:

Ei sunt auto-înşelaţi şi cred în mod onest că fac ceea 1. 
ce e bine (v.22).

Ei sunt auto-obişnuiţi, fiind obişnuiţi cu starea lor spi-2. 
rituală jalnică şi mulţumiţi cu ea (v. 24).

Ei sunt auto-satisfăcuţi şi nu-şi vor schimba căile nici 3. 
chiar când sunt confruntaţi cu adevărata lor stare 
(v.25).

Iacov ne învaţă că cel care crede cu adevărat cuvântul va face 
fapte bune. Observaţi acţiunea ce o implică a crede cuvântul:

Împlinitori ai cuvântului (v.22).•	

Împlinitor al cuvântului (v.23).•	

Împlinitor al lucrării (v.25).•	

Capitolul 2 este deseori o problemă controversată dar numai 
pentru aceia care eşuează să îl citească în contextul întreg.

În versetele 1-13 adevărata credinţă îi vede pe toţi trataţi în 
acelaşi fel indiferent de partea lor în viaţă. Credinţa falsă se 
uită la factorii externi, devine judecătoare şi pune pe o persoa-
nă mai presus de alta. 

Versetele 14-26 sunt mâhnirea multor creştini care cred Bi-
blia. Aceasta n-ar trebui să fie aşa. Prea mulţi fundamentalişti 
merg atât de departe în a ţine sus doctrina salvării prin har, în-
cât ei sunt incapabili să mânuiască în mod corect vreun pasaj 
din scriptură care pare să înveţe altceva.
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Aceste versete nu sunt un plan al salvării. Cineva nu face 
fapte bune pentru a obţine viaţa eternă. Mai degrabă, pasajul 
acesta este un punct în care cineva se poate auto-examina să 
vadă dacă este sau nu în credinţă.

Pasajul este un avertisment pentru aceia care spun că sunt 
salvaţi fără să fie salvaţi:

Argumentul: •	 Dacă un om SPUNE că are credinţă 
(v.14).

Ilustraţia: Manifestă el dragostea lui Dumnezeu faţă •	
de alţii (vv. 15-16)?

Concluzia: Asemenea credinţă e moartă (v.17).•	

Argumentul: •	 Un om poate SPUNE (v. 18).

Ilustraţia: Simplul consimţământ intelectual faţă de •	
fapte nu este îndeajuns (v.19).

Concluzia: O asemenea credinţă este moartă (v.20).•	

Dracii cred! Fiecare din cei care au vorbit în Noul Testament 
au recunoscut verbal că Isus Cristos era Cel care pretindea că 
este. Cunoştinţa lor despre asta şi mărturia lor despre asta nu 
era un semn al unei credinţe salvatoare. 

Scriitorul ne dă apoi caracterul adevăratei credinţe salva-
toare. Avraam a fost justificat (declarat drept) când el l-a crezut 
pe Dumnezeu şi dreptatea lui Dumnezeu i-a fost imputată lui. 
Aceasta este expusă în pasajul despre salvare din Romani 4:1-5. 
Avraam a primit această dreptate imputată din Geneza 15:6.

Cum putem noi să fim siguri că Avraam l-a crezut pe Dum-
nezeu? Fiindcă în Geneza 22 el şi-a arătat credinţa prin a-l ofe-
ri pe Isaac (fapte)!
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Avraam a fost justificat în Geneza 15 atunci când el a cre-
zut. Justificarea lui a fost DOVEDITĂ prin lucrările lui. El nu a 
făcut doar o mărturisire sau confesare ci a avut o posesiune a 
credinţei salvatoare care a PRODUS fapte bune în viaţa lui. 

Mulţi, căutând să exagereze distincţia dintre Iacov şi Paul, 
se focalizează pe referirile frecvente ale lui Paul la credinţă şi la 
accentuarea pe lucrări a lui Iacov. Totuşi Paul vorbeşte despre 
“bogaţi în lucrări” (1 Timotei 6:18) în timp ce Iacov vorbeşte 
despre “bogaţi în credinţă” (2:5).

În capitolul 3 vedem că adevărata credinţă controlează lim-
ba—credinţa falsă nu poate să o facă. Sunt patru modalităţi 
prin care limba poate băga pe cineva în bucluc:

Predând (v.1).1. 

Ofensând (v.2).2. 

Ghidând şi controlând (vv. 3-4).3. 

Fălindu-se (v.5).4. 

În versetele 9-12 ni se reaminteşte că nu există duplicitate în 
natură. Un om salvat, oricum ar fi, este supranatural—el are 
două naturi în conflict.

Restul capitolului arată cum se foloseşte limba în mod co-
rect. Cineva poate să predea cuvântul lui Dumnezeu şi să îl 
aplice numai la lucrurile carnale. Cuvântul poate fi declarat 
într-un mod încât să nu-i zidească pe ascultători în lucrurile 
spirituale. Îngerii de lumină predică pentru a stimula senti-
mentele şi simţurile (v.15).

Cineva poate preda cuvântul ca şi un supraveghetor, ca şi 
unul care dezbate, ca şi un domn ce doreşte să-şi încarce ascul-
tătorii cu poveri grele. Şi asta este ceva fals (v. 16).
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Impactul cuvintelor unui învăţător este legat în mod direct 
de gradul în care el reflectă prin vorbirea lui, caracterul lui Isus 
Cristos. (vv. 17-18).

Capitolul 4 este uşor de schiţat. Absenţa credinţei (vv. 1-5) 
are ca urmări:

Război (v.1).•	

Nesatisfacere (v.2).•	

Poftă (v.3).•	

Secularism (v.4).•	

Invidie (v.5).•	

Supunerea credinţei (vv. 6-10) are ca urmări:

Dare de har (v.6).•	

Opunerea faţă de un duşman (v.7).•	

Apropiere de Dumnezeu (v.8).•	

Curăţire şi puritate (v.8).•	

Solemnitate (v.9).•	

Renunţarea la sine (v.10).•	

Restaurare (v.10).•	

Contrazicerea credinţei (vv. 11-12) este vizibilă prin: 

Critică rea (v.11).•	

Evaluare improprie (v.11).•	

Aroganţă dizgraţioasă (v.12).•	
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Bazele credinţei (vv. 13-17) sunt văzute ca:

Presupunere evitată (vv. 13-14).•	

Încredere şi obedienţă (vv. 15-17).•	

În capitolul 5 credinţa este pusă într-un loc greşit—încrede-
rea este în bogăţie (vv. 1-6):

Vaiurile bogăţiilor (v.1).•	

Corupţia şi distrugerea bogăţiilor (v.2).•	

Coroziunea şi otrava bogăţiilor (v.3).•	

Strigătul lucrătorului împovărat (v.4).•	

Condamnarea omului bogat (v.5).•	

Opresarea celui drept (v.6).•	

Răbdarea credinţei (vv. 7-12) are trei exemple:

Exemplul soţului (v.7).1. 

Exemplul profeţilor (v.10).2. 

Exemplul lui Iov (v.11).3. 

Trei lucruri sunt sigure:

Întoarcerea Domnului (vv. 7-8).1. 

Că judecăţile Lui sunt drepte (v.9).2. 

Că sfârşitul Lui e mai bun (vv. 10-11).3. 

Adevărata credinţă este descoperită prin folosirea corectă a 
limbii (vv. 12-16): 
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Să nu juri (v.12).•	

Să te rogi (vv. 13, 17-18).•	

Să cânţi (v.13).•	

Să chemi (v.14).•	

Să mărturseşti (v.16).•	

Să converteşti (vv. 19-20).•	

Este remarcabil de câte ori Iacov, face aluzie sau reflectă cu-
vintele Domnului Isus Cristos. Cuvintele Salvatorului sunt fo-
losite de patrusprezece ori:

1:4 Din Matei 5:481. 

1:5 Din Matei 7:72. 

1:6 Din Marcu 11:233. 

1:22 Din Matei 7:24-264. 

1:25 Din Ioan 13:175. 

2:5 Din Luca 6:206. 

2:13 Din Matei 6:14-157. 

3:12 Din Matei 7: 16-208. 

4:8-9 Din Luca 6:24-259. 

4:10 Din Matei 23:1210. 

4:11-12 Din Matei 7:111. 

5:1 Din Luca 6:2412. 
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5:9 Din Matei 24:3313. 

5:12 Din Matei 5:34-3714. 

În ciuda tuturor acestor referiri la cuvintele Domnului, este 
interesant că Iacov Îl menţionează pe Dumnezeu de şaptespre-
zece ori şi pe Isus numai de două ori.

***

Ilie era un om cu aceleasi sentimente ca noi; si s-a rugat insistent 
sa nu ploaie (5:17a). Aceasta este jumătatea de verset preferată 
de mine din cartea Iacov. Câtă alinare mi-au adus aceste cu-
vinte de-alungul anilor! Dorinţa inimii mele este să fiu tot ceea 
ce Domnul vrea ca eu să fiu pentru onoarea şi gloria Lui. Şi 
totuşi de câte ori mă găsesc căzînd atât de departe de semn. În 
vremuri de încercare şi testare, eu eşuez. În diverse situaţii ce 
apar, mă văd prea des cum răspund sau reacţionez în carne.

Este foarte descurajator să vezi câte de pământeşti suntem 
noi cu adevărat. Noi ne dorim adesea să fim ca marii oameni 
ai credinţei din Biblie. Când ne gândim la Ilie ne gândim la 
curaj şi tărie, la controlul şi puterea lui Dumnezeu. Ne gândim 
la bătălia de pe muntele Carmel, la miracolele şi înălţarea la cer 
în carul de foc.

Dar uitaţi-vă din nou cum el fuge fiindu-i frică, aşa cum e 
copleşit de oboseală, cum disperă în peşteră şi cum îi cere lui 
Dumnezeu să-i ia viaţa. Cât de tragice pot părea aceste scene, 
ele sunt o sursă de mare alinare pentru copiii lui Dumnezeu. 

Noi suntem ca Ilie. Sau mai bine spus, Ilie era ca şi noi. 
Personajele proeminente din cuvântul lui Dumnezeu nu erau 
superoameni. Dacă erau puţin mai presus decât cei obişnuiţi 
erau doar pentru că s-au predat pe ei înşişi mai deplin în con-
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trolul Domnului. În afara lucrării lui Dumnezeu din vieţile 
lor, ei erau oameni obişnuiţi.

Trec uneori prin vieţile noastre îndoiala, frica, mânia, ne-
răbdarea şi îngrijorarea? Putem găsi un personaj biblic ce a fost 
necăjit de toate acestea.

Nici unul dintre oamenii din Biblie nu erau grozavi în şi de 
la ei înşişi. Singura lor măreţie a venit prin predarea lor sub 
controlul Domnului.  Când vedem vieţile lor în controlul lui 
Dumnezeu, ei erau la fel de măreţi ca oricine altcineva care a 
trăit vreodată. Când îi vedem pe ei preluându-şi singuri con-
trolul, chiar şi pentru cea mai scurtă durată, îi găsim la fel de 
slabi şi de compătimit ca şi cei mai răi dintre oameni.

Încurajaţi-vă preaiubiţilor, nu pune la socoteală pentru mă-
reţie ceea ce suntem noi prin natura noastră, ci ceea ce îi per-
mitem lui Dumnezeu să facă din noi.
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1 PETRU

Prima epistolă scrisă de Petru reverberează tema de ansam-
blu a Epistolelor Generale. Este o provocare să supui testu-

lui mărturisirea de credinţă a cuiva. În acest caz, testul este în-
suşi felul în care cineva răspunde la suferinţă. În cinci capitole 
scurte, 105 versete şi 2482 de cuvinte, această carte vorbeşte 
despre suferinţă de şaptesprezece ori.

Introducerea este dată în 1:1-5. Această scrisoare este adre-
sată celor ce au:

Ascultat evanghelia.•	

Fost despărţiţi de păcatul lor prin Duhul Sfânt.•	

Fost stropiţi de sângele lui Isus Cristos.•	

Fost cumpăraţi de Cristos.•	

Pus speranţa lor pentru înviere în baza Lui.•	

O moştenire în cer rezervată pentru ei.•	

Fost păstraţi prin puterea lui Dumnezeu şi nu prin •	
propriile lor fapte.

Cei care nu acceptă această epistolă ca fiind aplicabilă sfinţi-
lor erei bisericii, nu au citit cu atenţie versetele. Numai o pânză 
de musculiţe ar putea găsi vreun conflict între afirmaţiile ver-
setelor 1-5 şi doctrinele salvării înregistrate de către Paul.

Cartea este sumarizată în 1:6-9. Ni se spune că adevăratul 
credincios are o inimă care se bucură chiar şi în greutăţi şi că 
încercările temporale sunt pentru a ne dovedi credinţa. Dum-
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nezeu ne arată că atunci când se vor sfârşi toate încercările, 
noi avem salvarea pentru sufletele noastre. Acest adevăr preţi-
os este de o mare valoare, de vreme ce el ne însoţeşte prin toate 
greutăţile.

Însemnătatea salvării este expusă în 1: 10:25. În această par-
te învăţăm mai întâi că salvarea Noului Testament a fost scrisă 
de autorii Vechiului Testament, dar că Dumnezeu nu a vrut să 
le reveleze adevărata natură a scrierilor lor (vv. 10-12). Această 
salvare a fost cumpărată pentru noi cu sângele lui Isus Cristos 
(v. 19). Noi primim salvarea crezând că Dumnezeu s-a atins de 
învierea lui Cristos (v.21) aşa cum este înregistrat în cuvântul 
lui Dumnezeu (vv. 23,25).

Semnele noului-născut sunt detaliate în 2:1-10. Când cineva a 
primit cu adevărat salvarea lui Dumnezeu, atunci acolo va fi:

O întoarcere hotărâtă de la păcatele vieţii celei vechi •	
(v.1).

O foame continuă pentru cuvântul lui Dumnezeu •	
(v.2).

O viaţă oferită lui Isus Cristos (vv. 3-4).•	

Unui asemenea nou-născut îi vor fi date:

Un loc în casa lui Dumnezeu (v.5).•	

O numire în preoţia Noului Testament (v.5).•	

Un loc în familia (generaţia) lui Dumnezeu (v.9).•	

O nouă naţionalitate (vv. 9-10).•	

Despre costul unei conduite corecte se discută în 2:11-25. 
În aceste versete credinciosul este îndemnat să umble onest şi 
drept, şi să îi trateze pe toţi oamenii cu bunătate, onoare şi 
respect. Creştinul este avertizat că aceasta nu îi va garanta si-
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guranţa, ci datorită stricăciunii oamenilor îl poate face chiar 
obiectul urii şi abuzului. În cazul în care se va întâmplă asta, 
credinciosul este îndemnat să calce pe urmele lui Isus şi să în-
dure cu har o asemenea suferinţă.

A suferi pentru motivele corecte este tema versetelor 3:1-22. 
Acest capitol începe cu o femeie care trebuie să sufere pentru 
că soţul ei este neobedient cuvântului lui Dumnezeu. Apoi 
avertizează că a-L urma pe Cristos poate duce la a fi rănit de 
cuvântul altora.

Schingiuirea limbii este evidentă de-alungul capitolului. 
Copilul lui Dumnezeu va fi confruntat cu folosirea zeflemitoa-
re a limbii pentru rău, acuzaţiile false şi altele asemenea lor.

Creştinul ar trebui să răspundă cu un spirit liniştit (v.4), cu-
vinte respectuoase (v.6), politeţe (v.8), binecuvântări (v.9), răs-
punsuri blânde (v.15) şi rugăciune (v.12).

Ca şi în capitolul 2, Domnul Însuşi este exemplul nostru. În 
versetele 18-22 ni se arată adâncimea suferinţelor pe care El 
le-a suportat de dragul nostru.

Mentalitatea suferinţei este expusă în 4:1-19. Acest capitol 
este pentru oricine are un trup bolnav sau oricine e preocupat 
de cineva drag într-o astfel de stare. Aceste versete vor avea un 
înţeles special pentru cei ce-L slujesc pe Dumnezeu în teritorii 
periculoase, unde duşmanii crucii sunt destul de îndrăzneţi.

Capitolul începe cu motivul pentru care Dumnezeu permite 
suferinţa în viaţa sfinţilor Săi. În versetele 1-7 învăţăm că sufe-
rinţa în carne, nu îl va îndepărta, pe adevăratul credincios, de 
Dumnezeu ci de păcat. Dificultăţile în carne îl aduc pe copilul 
lui Dumnezeu mai aproape ca niciodată de Tatăl.

În a doua parte a capitolului ni se spune că dacă suferinţele 
noastre sunt pentru dreptate, atunci noi:

Nu suntem singuri: aşa sunt aleşii lui Dumnezeu •	
(v.12).
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Trebuie să ne bucurăm: asta fiind dovada că suntem •	
una cu Cristos (v.13).

Trebuie să fim bucuroşi: căci îndurarea noastră cu •	
răbdare a suferinţei pe nedrept îi aduce glorie Tatălui 
(v.14).

1 Petru este pe drept numită Iov-ul Noului Testament. 
Principiile din versetele 12-19 pot fi înţelese numai în lumi-
na cărţii Iov. 

Oamenii drepţi vor suferi de mâna oamenilor răi atât timp 
cât va mai fi lumea asta rea. Dumnezeu permite acest rău cu 
scopul de a-Şi purifica şi a-Şi întări sfinţii prin a-i aduce la 
abandonarea încrederii de sine, astfel aducându-le inima într-
o stare în care să-I glorifice numele Lui. Dumnezeu este glori-
ficat atunci când Satan şi toată oastea răului privesc cum o per-
soană ar suferi mai degrabă tot felul de răutăţi în carne, decât 
să se dezică de Domnul Dumnezeu sau să nu îi ascute cuvinte-
le. Reacţia noastră corectă la suferinţă, este cea mai puternică 
mărturie a bunătăţii lui Cristos şi a harului lui Dumnezeu.

Concluzia fericită a problemei este dată în 5:1-14. Dumnezeu 
va da har celui încercat (v.5), îl va înălţa atunci când suferinţa 
lui nedreaptă se va fi sfârşit (v.6) şi va purta povara credincio-
sului (v.7).

Tema cărţii este reiniţiată în versetele 8-10: Fiţi treji, fiţi vigi-
lenţi; pentru că adversarul vostru diavolul, ca un leu care rage, 
umblă împrejur căutând pe cine să devoreze; Căruia să îi rezis-
taţi tari în credinţă, ştiind că aceleaşi suferinţe sunt împlinite în 
fraţii voştri care sunt în lume. Dar Dumnezeul întregului har, 
care ne-a chemat la a sa eternă glorie prin Cristos Isus, după ce 
aţi suferit puţin timp, va face perfecţi, neclintiţi, întăriţi, funda-
mentaţi.
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Pe lângă suferinţă, un cuvânt cheie în 1 Petru este “preţios”:

Încercarea credinţei noastre este mai preţioasă decât •	
aurul (1:7).

Sângele lui Cristos este preţios (1:19).•	

Piatra vie este preţioasă (2:4).•	

Piatra unghiulară a fundaţiei este preţioasă (2:6).•	

Pentru credincios, Cristos este preţios (2:7).•	

Această scrisoare ce poartă numele apostolului Petru, ar 
trebui să nimicească pentru totdeauna erezia că acest disci-
pol era piatra pe care Isus şi-a clădit biserica. Petru se referă 
la Domnul Isus Cristos ca şi la piatra sau stânca de cinci ori în 
această epistolă:

Ca la o piatră vie1.  (2:4).

O piatră unghiulară a fundaţiei 2. (2:6).

Piatra pe care constructorii au respins-o3.  (2:7).

O piatră de cădere 4. (2:8).

O stâncă de poticnire5.  (2:8).

***

Sunt câteva porţiuni din cuvânt care par să apară din nou şi 
din nou în predicarea şi consilierea mea. Una din ele este 2:21-
23: Fiindcă pentru aceasta aţi fost chemaţi, pentru că şi Cristos 
a suferit pentru noi, lăsându-ne nouă un exemplu, ca să urmaţi 
paşii lui. Care păcat nu a făcut, nici nu a fost găsită viclenie în 
gura lui, Care, când a fost defăimat, nu a defăimat în schimb; 
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când a suferit, nu a ameninţat; ci s-a încredinţat aceluia ce ju-
decă cu dreptate.

În aceste versete Domnul Isus Cristos ne arată cum să ne 
raportăm la maltratare. Întreaga epistolă tratează suferinţa ce-
lui drept. Noi nu învăţăm numai că vom suferi şi de ce, ci şi 
cum să suferim într-un mod acceptabil în faţa lui Dumnezeu. 
Observaţi în versetul 23 că Isus nu a intrat niciodată într-un 
schimb de strigăte cu cei ce strigau la El. El nu a justificat nici-
odată folosirea vorbirii rele sau profane unii faţă de alţii, prin 
faptul că ei I-au vorbit astfel. El nu a tratat greşit niciodată pe 
cineva folosind scuza: “Ei au început-o”. Dacă am putea să ne 
amintim acest gând că nu sunt responsabil de cum te porţi tu, 
ci eu sunt responsabil pentru felul în care mă port eu, atunci 
am fi mult mai mult asemenea lui Cristos în reacţia noastră 
faţă de rău.

Observaţi că El nu l-a încredinţat pe ofensator Tatălui Său, 
ci s-a Încredinţat pe Sine Celui care judecă drept. Dacă noi am 
învăţa, la fel ca şi David cu Şimei, că acei care blestemă, îşi bat 
joc şi înjură sub voia permisivă a lui Dumnezeu, atunci noi am 
accepta altfel maltratarea. Domnul permite adesea ca oamenii 
să ne abuzeze ca noi să putem fi aduşi într-o părtăşie mai inti-
mă cu suferinţele lui Cristos, astfel ca puterea învierii Lui să se 
odihnească asupra noastră într-o mai mare măsură. 
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2 Petru

Între cele două epistole ale lui Petru, tonul şi accentul sunt di-
ferite în mod incontestabil. În prima, el a scris ca un apostol 

şi şi-a folosit poziţia dată de Dumnezeu pentru a adăuga creza-
re chemării lui de a suferi binevoitor. În a doua, el este Simon 
Petru, arătând două naturi. El este şi servitor şi apostol. Acest 
fel de auto-prezentare este cel mai semnificativ.

În 2 Petru accentul nu se pune pe suferinţele celui drept ci 
mai degrabă pe învăţătura falsă şi învăţătorii falşi care i-ar 
distruge pe oamenii lui Dumnezeu. Astfel, el s-a raportat la 
credincioşi reamindu-şi lui şi cititorilor lui că el era posedat 
de două naturi. El era preocupat de fraţii lui, findcă a înţeles 
cât de uşor poate fi cineva condus pe o cale greşită. Şi el a fost 
cândva atras în greşeală şi a trebuit să fie mustrat de fratele său, 
Paul (Galateni 2:11-14).

Petru a mai declarat că pe lângă deţinerea unei poziţii de 
apostol, el a mai şi trăit o viaţă de servire pentru Domnul. Ast-
fel, mustrările din această epistolă trebuie să fie ascultate, şi 
avertismentele trebuie acceptate fiindcă acestea vin de la unul 
care a învăţat să practice ceea ce predica. 

Mai sunt şi alte contraste uimitoare între cele două epistole 
ale lui Petru:

1 Petru foloseşte titlul Salvatorului ce a suferit, “Cris-•	
tos” şi a accentuat suferinţele Lui.

2 Petru foloseşte titlul Conducătorului ce va veni, •	
“Domnul” şi scoate în relief gloria ce va urma.
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1 Petru este o carte de consolare, încurajându-i pe oa-•	
menii Domnului să aibă speranţă şi curaj în faţa încer-
cărilor dureroase.

2 Petru este o carte de avertizare, implorându-i pe oa-•	
menii Domnului să aibă cunoaştere prin care să com-
bată greşeala. 

În cele 61 de versete şi 1559 de cuvinte din 2 Petru, punctul 
cheie este cunoaşterea:

Cunoaşterea lui Dumnezeu (1:2).•	

Cunoaşterea Celui care ne-a chemat (1:3).•	

Adăugaţi cunoaşterea la virtute (1:5).•	

Cunoaşterea Domnului nostru (1:8).•	

Deşi voi îi cunoaşteţi (1:12).•	

Ştiind că în curând eu trebuie (1:14).•	

Noi v-am făcut cunoscut (1:16).•	

Ştiind mai întâi aceasta (1:20).•	

Domnul ştie cum (2:9).•	

Prin cunoaşterea Domnului (2:20).•	

Ştiind mai întâi aceasta (3:3).•	

Căutând ca voi să ştiţi aceste lucruri (3:17).•	

Creşteţi în har şi în cunoaştere (3:18).•	

Versetul cheie este 3:17: De aceea, voi, preaiubiţilor, văzând că 
ştiţi dinainte aceste lucruri, păziţi-vă, ca nu cumva fiind ademeniţi 
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cu rătăcirea celor nelegiuiţi, să cădeţi din statornicia voastră. Noi 
învăţăm de aici că cineva va fi păzit de greşeală prin cunoaştere, 
doar dacă aceasta este aplicată în mod diligent. 

Introducere (1:1-2) arată că această epistolă aparţine credin-
ciosului din era bisericii şi nu trebuie să fie ataşată unei alte 
dispensaţii. Celor cărora de adresa Petru au fost salvaţi prin 
aceiaşi credinţă în care stătea şi el.

Primul pas pentru a obţine adevărata cunoaştere este să 
înţelegi că învăţarea se face progresiv. Noi nu învăţăm totul 
dintr-odată, nici măcar în tărâmul spiritual. Noi trebuie să 
adăugăm câte o virtute dobândită, una după alta până când 
devenim creştini maturi. Observaţi din aceste versete faptul 
că, credincioşia cuiva este în corelaţie directă cu asemănarea 
lui cu Cristos.

Ascultând îndemnurile din (1:10-15) va:

Feri pe cineva de la cădere.•	

Întemeia pe cineva în adevărul prezent.•	

Da cuiva o moştenire abundentă în împărăţia ce •	
va veni.

Acestea au fost puse în scris şi păstrate în canonul scripturii 
pentru a fi amintite după plecarea apostolilor.

Apoi vine problema autorităţii în viaţa credinciosului (1:16-
21). Noi nu urmăm poveştile sau religiile inventate ale falsifica-
torilor ci ne odihnim pe mărturia oculară a propriilor apostoli 
ai Domnului. Dincolo de mărturia lor, avem cuvintele pe care 
Dumnezeu Însuşi le-a vorbit lor, în mod auzibil din ceruri. 
Mult deasupra acestora, noi totuşi avem o mai mare autorita-
te—scripturile scrise. (vedeţi comentarii extinse, pagina 183, 
în 1:19).
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Intră învăţătorii falşi (2:1-2): Ereziile lor îi blesteamă pe au-
ditorii lor şi îi distrug pe ei înşişi. Nu numai învăţăturile lor 
sunt perverse, ci şi ei sunt stricaţi în trăirea lor. Cuvântul “ru-
inătoare” (v.2) înseamnă: a avea calitatea de a ucide, distruge 
şi răni. 

Sfârşitul acestor învăţători falşi este descris în continuare 
(2:3-9). Îngerii căzuţi, lumea înnecată din zilele lui Noe şi ploa-
ia de foc peste cetăţile câmpiei, sunt toate exemple ale distru-
gerii sigure ai acestor slujitori falşi.

Scăparea celor neclătinaţi de aceşti oameni stricaţi, este ară-
tată şi ea în acest pasaj. Nu toţi îngerii au căzut în rebeliunea 
lui Satan; Noe şi familia lui au supravieţuit potopului; chiar şi 
sărmanul Lot a fost eliberat din Sodoma. 

Caracterul personal al acestor învăţători falşi este descris 
în 2:10-16. Aceşti răi sunt carnali, necuraţi, rebeli, aroganţi, 
animale, destrăbălaţi, iubitori de plăceri, poftitori şi invidioşi. 
Ceea ce crede un om, în mod sigur îi va afecta modul în care 
trăieşte.

Dumnezeu a spus că un asemenea om va fi pedepsit (v.9), 
va pieri complet (v.12), vor fi răsplătiţi pentru stricăciunea lor 
(v.13), sunt blestemaţi (v.14) şi vor fi distruşi (v.12).

În 2:17-22 suntem învăţaţi că adevărata libertate eliberează 
pe cineva de păcat. Aceşti oameni promit eliberare spirituală, 
însă ei înşişi sunt sclavii poftelor lor. 

Capitolul 3 este unul dintre cele mai uimitoare discur-
suri, ce se găsesc în cuvântul lui Dumnezeu, despre timpu-
rile din urmă. 

Ultimile zile vor fi caracterizate prin aşa-numiţii intelectu-
ali care ridiculizează pe faţă Creştinismul Biblic (v.3), râzând 
de doctrina celei dea doua veniri a lui Cristos (v. 4a) şi igno-
rând adevărata istorie geologică a planetei (v. 5a).
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Dumnezeu avertizează că la fel de sigur cum a înnecat totul 
sub cel de-al treilea cer, la rebeliunea lui Satan (vv. 5b-6) este şi 
faptul că El va trimite din nou o mare judecată distrugătoare. 
Renovarea pământului ce va veni, prin foc, este expusă în ter-
meni foarte clari în vv. 7-12.

Vedem că numai bunătatea-iubitoare şi mila lui Dumnezeu 
a reţinut această mare judecată, dar că este sigură şi că va veni 
cu siguranţă. În vederea acestei măreţe mânii a lui Dumnezeu 
împotriva păcatului, noi suntem îndemnaţi să trăim vieţi sfinte 
şi să fim în pregătire permanentă pentru venirea Domnului.

De ce trebuie un creştin să crească în har? De ce trebuie 
un creştin să fie “îngust la minte” şi “dogmatic” în respinge-
rea tuturor învăţăturilor şi a tuturor învăţătorilor care sunt 
falşi? Fiindcă celui ce îi lipsesc acestea este orb, şi nu poate ve-
dea departe, şi a uitat purificarea de vechile lui păcate. (1:9). Şi 
a scăpat pe dreptul Lot, chinuit în comportarea lascivă a celor 
stricaţi, (Fiindcă acel bărbat drept locuind printre ei, prin ve-
dere şi auzire, şi-a chin uit zi de zi sufletul lui drept cu fapte-
le lor nelegiuite) (2:7-8). Căci dacă scăpând de contaminările 
lumii prin cunoaşterea Domnului şi Sal vatorului Isus Cristos, 
sunt din nou ademeniţi în acestea şi învinşi, starea lor ultimă 
este mai rea decât prima. Fiindcă ar fi fost mai bine pentru ei 
să nu fi cunoscut calea dreptăţii, decât, după ce au cunoscut-o, 
să se întoarcă, ieşind din sfânta poruncă dată lor. (2:20-21). De 
aceea, voi, preaiubiţilor, văzând că ştiţi dinainte aceste lucruri, 
păziţi-vă, ca nu cumva fiind ademeniţi cu rătăcirea celor nele-
giuiţi, să cădeţi din statornicia voastră. (3:17).

Petru a fost salvat etern, dar Simon nu. Omul din interior 
este reînnoit în fiecare zi dar omul din exterior se trece zilnic. 
Noi suntem avertizaţi în aceste versete că a trăi după carne este 
a umbla după dezastrul în viaţa aceasta.
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Doar un cuvânt despre asemănarea izbitoare dintre 2 Petru 
capitolul 2 şi Iuda. Decât să credem că unul a copiat după ce-
lălalt, noi susţinem punctul de vedere că Duhul Sfânt a vrut 
atât de esenţial ca un avertisment să fie întemeiat pe gura a doi 
martori ( Deuteronom 19:15; Matei 18:16).

***
Versetul meu favorit din 2 Petru este o altă afirmaţie clasică 
despre ea însăşi, Biblia: Şi avem un mai sigur cuvânt al profe-
ţiei; căruia bine faceţi că îi daţi atenţie, ca unei lumini ce stră-
luceşte în-tr-un loc întunecat, până ce răsăritul zilei şi steaua 
dimineţii se ridică în inimile voastre (1:19).

Toate mulţimile pământului sunt religioase. Credinţele 
abundă şi sunt la fel de variate ca şi oamenii ce le deţin. Mul-
te poveşti incredibile despre invenţiile umane au fost făcute 
obiectele credinţelor a milioane de oameni. Ni se spune în 
acest verset că, credinţa noastră are o fundaţie sigură. Încre-
derea noastră este pusă în mărturia înregistrată a oamenilor 
care au fost martori oculari ai lucrării glorioase a Fiului lui 
Dumnezeu (1:16).

Mai învăţăm din aceste remarci că aceşti oameni erau ghi-
daţi de Duhul Sfânt, astfel ca înregistrarea la care ei s-au dedi-
cat să o scrie, să conţină exact cuvintele pe care Dumnezeu le 
vroia păstrate. Lor nu li s-a permis să îşi adauge sentimentele 
lor, impresiile sau opiniile, cuvintelor pe care Domnul le-a dat 
lor ca să le înregistreze. 

Aceşti martori oculari au avut imensul privilegiu de a fi pe 
muntele transfigurării atunci când Domnul Isus Cristos s-a 
manifestat în toată gloria şi splendoarea lui eternă. Pe lângă 
asta, pe când erau ei pe acest munte, Dumnezeu Tatăl a vorbit 
din ceruri cu o voce auzibilă. 
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Gândiţi-vă la asta! Aceşti simpli oameni muritori, în mijlo-
cul celor mai remarcabile experienţe a vieţilor lor, chiar L-au 
auzit pe Dumnezeul Cel Atotputernic vorbind din ceruri. 
Mulţi creştini ar socoti o asemenea experienţă ca şi punctul 
maxim al vieţii lor. 

DAR noi avem UN MAI SIGUR CUVÂNT AL PROFEŢIEI. 
Ni se spune în versetul 19-20 că acest cuvânt mai sigur este 
scriptura. Cât de incredibil poate părea, noi ne putem pune 
mai multă încredere în cuvântul scris al lui Dumnezeu decât 
ne-am putea pune în auzirea vocii lui Dumnezeu vorbind din 
ceruri. 

Lăsaţi-i pe oamenii carnali să caute senzaţii religioase. Ei nu 
vor găsi niciodată pe cineva să se potrivească lui Petru în com-
pania lui Isus pe sfântul munte. În timp ce ei fac asta, haideţi să 
ne bucurăm noi în ceva mai sigur şi splendid: Biblia.

Să nu subestimaţi niciodată puterea şi importanţa cuvântu-
lui scris al lui Dumnezeu! 
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1 Ioan

Această epistolă de 105 versete şi 2523 de cuvinte este atât 
de deschisă şi de revendicativă încât mulţi creştini nu ştiu 

ce să facă cu ea. Unii caută să examineze vieţile altora în lumi-
na afirmaţiilor ei revendicative privind viaţa eternă şi pe par-
curs devin judecătorii hidoşi ai fraţilor lor.

Alţii îşi închină fiecare gând şi acţiune în faţa punctelor ei 
de control şi cad atât de adânc în “mlaştina descurajării” încât 
nu pot fi scăpaţi.

Totuşi, alţii găsesc că 1 Ioan stabileşte un standard de sfin-
ţenie atât de ridicat încât ei o atribuie unei alte ere dispensaţi-
onale deoarece nu sunt dornici să trăiască la nivelul perecep-
telor sale.

Toate aceste probleme ar fi putut fi evitate dacă epistola ar fi 
fost văzută pe de-antregul. Aşa cum am văzut adesea, a separa 
versetele de contextul întreg al oricărei cărţi a Bibliei, va face 
pe cineva incapabil să înţeleagă întreaga carte. 

În această epistolă, Duhul Sfânt l-a pus pe Ioan să înregis-
treze un document unic. În această scrisoare îl vedem pe cel 
salvat, credinciosul născut din nou, aşa cum îl vede Dumne-
zeu pe acel individ.

Aici nu este sfântul ce se examinează pe el însuşi. Acesta nu 
este copilul lui Dumnezeu aşa cum este el văzut de un frate 
sau de o soră în Cristos. Aici nu este un creştin ce este cântărit 
de un vecin pierdut. Dacă cineva citeşte 1 Ioan din punctul de 
vedere: “Eu sunt salvat prin harul lui Dumnezeu şi aşa mă vede 
Dumnezeu”, cartea devine destul de clară.
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De exemplu, cineva nu poate reconcilia 1 Ioan 3:8-9 cu Ro-
mani capitolul 7 decât dacă este înţeleasă tema fiecărei episto-
le. În Romani îl avem pe creştin văzut pe dinafară, de el însuşi 
sau de către alt om. El trebuie să recunoască sincer că este legat 
de un trup cu o carne păcătoasă. Dar în 1 Ioan, Dumnezeu 
nu-l vede pe omul dinafară ci pe omul dinlăuntru căruia El i-a 
dat o naştere din nou. În vreme ce omul dinafară, născut din 
Adam, nu poate face ceea ce este drept (Romani 7:15-24), omul 
dinlăuntru, născut din Dumnezeu, nu poate comite păcat.

A citi 1 Ioan în această lumină va face epistola destul de clară.

***

Acestea fiind spuse, n-ar trebui să neglijăm natura foarte prac-
tică a cărţii. Tema ei este părtăşia şi scriitorul este foarte empa-
tic vorbind despre ceea ce ar trebui să facem. Sunt cinci motive 
pentru scrierea cărţii 1 Ioan:

Ca să putem avea părtăşie: Părtăşia noastră este cu Ta-1. 
tăl şi cu Fiul Său Isus Cristos: Ce am văzut şi am auzit 
vă anunţăm, pentru ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi, şi 
părtăşia noastră este în adevăr cu Tatăl şi cu Fiul său 
Isus Cristos (1:3).

Ca bucuria noastră să fie deplină: 2. Şi vă scriem acestea 
ca bucuria voastră să fie deplină (1:4).

Ca să nu păcătuim: 3. Copilaşii mei, acestea vi le scriu, 
ca să nu păcătuiţi. Şi dacă cineva păcătuieşte, avem un 
mijlocitor lângă Tatăl, pe Isus Cristos cel drept (2:1).

Ca să fim conştienţi de cei amăgitori: 4. V-am scris aces-
tea referitor la cei ce vă amăgesc (2:26).

Ca noi să ştim că avem viaţă eternă: 5. V-am scris aceste 
lucruri vouă care credeţi în numele Fiului lui Dumne-
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zeu; pentru ca voi să ştiţi că aveţi viaţă eternă, şi să 
credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu (5:13).

În primele două capitole ale acestei epistole sunt şase puncte 
pentru auto-examinare. Fiecare începe cu “dacă spunem” sau 
“cel care spune”:

Un om nu trebuie doar să mărturisească că este în lu-1. 
mină ci trebuie să şi umble în lumină (1:6).

Un om trebuie să fie onest cu privire la adevărata na-2. 
tură a păcatului (1:8).

Un om trebuie să dea faţa cu realitatea unui trecut pă-3. 
tat de păcat (1:10).

Un om trebuie să dovedească o relaţie cu Dumnezeu 4. 
ca şi Tată prin obedienţa faţă de poruncile lui (2:4).

Un om trebuie să fie asemeni lui Cristos în umblarea 5. 
lui de zi cu zi (2:6).

Un om trebuie să aibă o dragoste veritabilă pentru 6. 
fraţi (2:9).

Acestea fac destul de clar faptul că o simplă mărturisire de 
credinţă sau simple răspunsuri potrivite la întrebări doctrina-
re, nu sunt o dovadă a salvării. Atunci când cineva a primit 
viaţa eternă, aceste calităţi se vor manifesta în el.

*** 

Noi ştim că vom fi ca Cristos la venirea Lui (3:2).•	

Noi ştim că El a fost arătat ca să ne ia păcatele (3:5).•	

Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă (3:14).•	

Noi ştim că nici un ucigaş nu are viaţă eternă (3:15).•	



222 Noul Testament—Privire De Ansamblu

Noi ştim că suntem din adevăr (3:19).•	

Noi ştim că El trăieşte în noi (3:24).•	

Dumnezeu nu ne-a lăsat să ne întrebăm sau să avem îndoieli 
despre adevărata natură a relaţiei noastre cu El. O cunoaştere a 
cuvântului aduce cu ea o cunoaştere a unirii noastre cu Dum-
nezeu sau a lipsei acesteia.

Capitolul 4 este împărţit în secţiuni “preaiubite” la versetele 
1, 7 şi 11. În primul dintre acestea, suntem avertizaţi despre du-
hul greşelii. În cel de-al doilea, suntem avertizaţi despre lipsa 
adevăratei dragoste creştine. În cel de-al treilea, suntem aver-
tizaţi despre a gândi că suntem într-o relaţie bună cu Dum-
nezeu, când de fapt nu suntem într-o relaţie bună cu fraţii şi 
surorile noastre în Cristos.

***

1 Ioan 3:20 trebuia să fie versetul meu favorit din această epis-
tolă : Pentru că, dacă inima noastră ne condamnă, Dumnezeu 
este mai mare decât inima noastră şi cunoaşte toate lucrurile.

De cele mai multe ori copiii lui Dumnezeu nu se simt ca şi 
cum ar fi decât la o distanţă de o bătaie a inimii de străzile de 
aur. Adesea, încercările şi poverile vieţii nu prea ne fac să ne 
simţim ca şi moştenitori ai tuturor lucrurilor. Acuzaţiie aduse 
de oameni şi de diavolul, îl copleşesc până şi pe cel mai bun 
creştin uneori şi ne fac să ne întrebăm dacă într-adevăr avem 
vreo relaţie cu Dumnezeu. În aceste momente de disperare, în 
vremuri de dureri şi vină auto-inflamată, ne îndoim de totul. 

Atunci sfântul încercat trebuie să ia în considerare destul de 
atent ceea ce a spus Dumnezeu. Nu mai contează o inimă care 
condamnă. Ce a spus Domnul în cuvântul Lui?
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Relaţia noastră cu Dumnezeu nu depinde de sentimentele 
schimbătoare ale inimilor noastre sau de pendulul dispoziţii-
lor noastre. Dumnezeu este mai mare decât inima noastră.

Dacă Dumnezeu ne-a declarat iertaţi prin harul Său, spă-
laţi în sângele Lui, sigilaţi cu Spiritul Său, aşezaţi cu Cristos în 
locurile cereşti şi păstraţi până în ziua răscumpărării, nu mai 
contează cum ne SIMŢIM noi. Inima noastră este disperat de 
rea. Este înşelătoare. S-a înşelat atât de des încît noi nu mai 
îndrăznim să ne încredem în ea pentru călăuzire.

Aşadar, atunci când inima noastră îndrăzneşte să ne con-
damne în faţa faptelor afirmate în cuvântul lui Dumnezeu, noi 
putem să ignorăm în siguranţă, condamnarea ei nefondată. 
Dumnezeu este mai mare!
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2 Ioan

Aceasta este cea mai scurtă carte din Biblie (13 versete). 
Numai 3 Ioan conţine mai puţin decât cele 303 cuvinte 

ale ei. Oircum, această scrisoare scurtă este o afirmaţie puter-
nică a adevărului practic. Această scrisoare a fost adresată unei 
familii de oameni salvaţi (v.1) care aveau adevărul trăind în ei 
(v.2) şi a căror salvare era eternă (v.2b). Aici, vedem din nou, la 
fel ca în fiecare din celelalte epistole generale, o cădere de acord 
cu doctrinele salvării Noului Testament.

Aceşti sfinţi umblau în obedienţă faţă de adevărul lui Dum-
nezeu (v.4) şi căutau să trăiască după porunca cea mare a 
Domnului nostru (v.5). Versetul 6 prezintă un sumar minu-
nat al întregii învăţături biblice despre lege şi har. Chiar de la 
început, toate poruncile lui Dumnezeu au fost împlinite prin 
dragoste. Dacă un om va umbla în dragoste, acesta va umbla 
întotdeauna în obedienţă faţă de poruncile Domnului. 

În acest punct vine un avertisment despre un pericol grav. 
Aceşti buni creştini au fost avertizaţi despre o mare groapă 
care a prins în cursă pe mulţi oameni ai lui Dumnezeu de-
alungul veacurilor.

Mulţi înşelători anti-creştini sunt răspândiţi prin lume. Ei 
pot fi identificaţi prin negarea absolută a dumnezeirii lui Isus 
Cristos. Unii afirmă că El a fost doar un om şi nu Dumnezeu. 
Alţii afirmă că era atât de mult ca Dumnezeu încât cineva poa-
te în siguranţă să Îl numească Dumnezeu, deşi în esenţă El era 
o entitate separată. Sunt şi acei care spun că El era Dumne-
zeu, dar nu acelaşi Dumnezeu ca şi Tatăl. Totuşi, alţii spun că 
Dumnezeu a venit asupra lui Isus la botezul Lui, şi L-a părăsit 
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pe cruce, astfel că El era divin în timp ce preda şi făcea mi-
racole, dar era un simplu om când a murit. Toţi aceştia sunt 
înşelători şi anticrişti.

Isus Cristos este EU SUNT (vezi Ioan), Creatorul (vezi Colo-
seni ), Alfa şi Omega (vezi Revelaţia), Dumnezeu cu noi (vezi 
Matei), etc. Al doilea capitol din Filipeni face ca un lucru să fie 
sigur: DUMNEZEU A DEVENIT OM. Isus Cristos nu era un 
om ce era ca Dumnezeu sau care a devenit Dumnezeu pentru 
o perioadă sau care a devenit Dumnezeu pentru totdeauna. El 
a fost întotdeauna Dumnezeu. El a luat asupra Lui forma unui 
om dar niciodată nu a încetat să fie Dumnezeu. El este Dum-
nezeu acum, şi va fi Dumnezeu pentru eternitate. 

Oricine neagă aceasta este un înşelător. Oricine se opune 
acestui adevăr este un anticrist. Oricine predă altora că Isus 
Cristos nu este Dumnezeu ieri, azi şi pentru totdeauna, este un 
înşelător. A nega doctrina dumnezeirii lui Cirstos înseamnă 
a-ţi mărturisi starea de om pierdut (v.9).

Cei care au negat dumnezeirea lui Cristos au mers din casă-
n casă, căutând să aibă intrare pentru a-i convinge pe alţii să îl 
nege pe Domnul (v.10). Credinciosul este avertizat a nu primi 
astfel de persoane (v.10a) sau a le arăta vreo formă de încuraja-
re sau să îi asiste în vreun fel (v. 10b).

A arăta vreo simpatie sau susţinere unor astfel de duşmani 
ai crucii, înseamnă să îi asişti în munca lor (v.11). Isus a învăţat 
că până şi un pahar de apă rece dat unuia din slujitorii Lui, îi 
va da cuiva o răsplată în ziua judecăţii. Asta fiindcă orice asis-
tenţă sau încurajare îl întăreşte pe cel ce lucrează. De aceea, 
să asişti în vreun fel pe cei ce se opun Domnului şi doctrinei 
Lui înseamnă să îi încurajezi. Asta îl face pe un om părtaş la 
faptele lor rele.
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Avertismentul din 2 Ioan este vital. La fel de sigur cum ci-
neva va fi răsplătit pentru asistarea adevăraţilor slujitori ai cu-
vântului lui Dumnezeu, la fel cineva îşi poate PIERDE răsplata 
pentru asistarea celor care i se opun (v.8).

Nu este posibil ca cineva să îşi piardă relaţia cu Domnul (v.2) 
dar cineva îşi poate pierde toată răsplata câştigată de-alungul 
anilor de slujire Domnului. În aceste ultime zile, suntem mar-
tori la mulţi care odată au stat fermi pentru adevăr şi au căzut 
cu cei înşelători. Drept urmare , ei vor pierde acele lucruri pe 
care EI le-au lucrat. 

Domnul a lucrat pentru noi o salvare care nu poate fi pier-
dută. Oricum, ceea ce oamenii au lucrat pentru Domnul poate 
fi pierdut. 

Avertismentul din 2 Ioan este să nu dăm nici un loc Diavo-
lului şi să nu facem nici un compromis cu cei care se opun, în 
vreun fel, doctrinei dumnezeirii lui Cristos. 

***

Versetul meu favorit este al optulea: Uitaţi-vă la voi înşivă, ca 
să nu pierdem cele ce am lucrat, ci să primim o răsplată deplină. 
Cheia este aici “uitaţi-vă la voi înşivă”.

Avertismentul acestei epistole ar trebui luat în mod perso-
nal. Dacă suntem atât de ocupaţi cu ceea ce fac alţii, vom eşua 
să ne păzim propria noastră umblare. Dacă devenim atât de 
ocupaţi cu a căuta culte, a privi vieţile altora care spun că sunt 
creştini sau a examina eşecurile şi căderile fraţilor din biserică, 
noi vom fi în pericol de a ne pierde răsplata. 

Ce trebuie să facem este să ne uităm la noi înşine. Noi trebu-
ie să ne păzim vieţile de falsitate. Trebuie să ne asigurăm că nu 
suntem neobedienţi faţă de cuvântul lui Dumnezeu.
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Să nu uităm niciodată că la tronul de judecată al lui Cristos, 
noi vom da socoteală de propriile acţiuni—nu pentru acţiunile 
altora. 
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3 IOAN

A treia epistolă scrisă de Ioan este cartea cea mai scurtă 
din Noul Testament. Ea conţine numai 294 de cuvinte şi 

14 versete. După 2 Corinteni, ea este dintre cele mai neglijate 
cărţi ale Noului Testament.

Înainte de a privi îndeaproape tema acestei epistole, obser-
vaţi cum părţile ei susţin declaraţiile introductive în ceea ce 
priveşte Epistolele Generale. De trei ori apare o referinţă către 
biserică, care exclude posibilitatea ca aceasta să fie o epistolă a 
„necazului”.

Cuvântul cheie în aceasta epistolă scurtă este ”adevăr”. Apa-
re de şase ori în 14 versete (vv.1,3,4,8,12).

Cele trei epistole ale lui Ioan au o legătură definită una de 
cealaltă:

În 1 Ioan citim despre viaţa obişnuită a copiilor lui •	
Dumnezeu.

În 2 Ioan citim despre viaţa de familie a copiilor lui •	
Dumnezeu.

În 3 Ioan citim despre viaţa bisericii a copiilor lui •	
Dumnezeu.

În toate cele trei epistole, viaţa credinciosului este asaltată:

În 1 Ioan credinciosul este în faţa pericolului mărturi-•	
sirii false de credinţă.

În 2 Ioan credinciosul este în faţa pericolului învăţă-•	
turii false.
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În 3 Ioan credinciosul este în faţa pericolului părtăşiei •	
nescripturale.

În fiecare epistolă vedem că ceva carnal ia locul a ceva divin. 
Privind specific la această carte vedem două cuvinte ameninţă-
toare: „noi” şi „ei” (v.9). Aceasta este alarma fatală care semna-
lizează pericolul în orice partăşie a oamenilor lui Dumnezeu. 
Nu există nici o schismă în trupul lui Cristos, dar acolo unde 
oamenii nu strigă către Dumnezeu, ei vor crea diviziuni între 
ei înşişi. Patru oameni sunt caracterizaţi în această scrisoare:

Ioan, fratele afectuos:1. 

El este iubitor (vv. 1, 2, 5, 11).•	

El este rugativ (v.2)•	

El este bucuros (vv. 3-4)•	

El este în părtăşie cu lucrătorii lui Dumnezeu •	
(vv.5-8)

El este împotriva tuturor formelor de mândrie •	
(v.10)

El este un consilier al sfinţilor•	

Ioan este un model pentru creştini. El impune un 
exemplu care este de admirat. Acest bărbat este de ase-
menea caracterizat de aprecierea lui faţă de misionari 
şi asocierea lui cu misionarii. Oh, fie ca Dumnezeu să 
ne dea mai mulţi astfel de lideri în adunările noastre 
locale.

Gaius, fratele activ:2. 

El este iubit de apostol (v.1)•	
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El este obedient în trăirea lui (vv.3-4)•	

El este un lucrător credincios (v.5)•	

El este cunoscut în biserică din cauza dărniciei •	
(v.6).

El este un partener al misionarilor (vv.6-8)•	

În Gaius noi avem un creştin practicant care arată un 
exemplu de părtăşie care ar trebui acceptat de toţi sfin-
ţii ca şi standard adecvat de conduită. Nici o biserică 
locală nu poate supravieţui prea mult fără persoane ca 
acestea care să întreţină o fermitate morală.

Diotref, fratele arogant:3. 

El are o dorinţă egoistă să fie stăpân ori o formă de •	
autoritate peste copiii lui Dumnezeu (v.9).

El are o neapreciere ruşinoasă faţă de supraveghe-•	
torii ordinaţi de Dumnezeu în biserică (v.9)

Acţiunile lui sunt păcătoase(v.10)•	

În Diotref avem un creştin mândru al cărui caracter este 
oribil. Acest bărbat nu era în mod necesar vinovat de erezie 
doctrinară ci de o ambiţie personală. El a spus cuvinte defăi-
mătoare şi a avut un spirit dezbinător. Slava Domnului pentru 
Biblie, aşa minunat de completă. Dacă un oarecare slujitor ar 
citi Biblia de la un capăt la celălalt şi nu ar găsi un Diotref, el 
s-ar întreba dacă cu adevărat a avut Cuvântul lui Dumnezeu în 
mâinile lui. Oricum, de vreme ce toţi slujitorii au avut de a face 
cu astfel de oameni, Dumnezeu ne-a dat cartea 3 Ioan. Există 
cineva care vine printre voi şi care nu este mulţumit decât dacă 
toţi ochii sunt aţintiţi spre el? Există cineva în mijlocul vos-
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tru care vorbeşte numai de rău despre conducătorii bisericii 
în speranţa de a-şi atrage lui ucenici? Există cineva printre voi 
care se împotrivesc misionarilor şi oaspeţilor bisericii cu un 
comportament certăreţ? Dacă nu aveţi un astfel de om astăzi, 
aţi avut ieri unul sau veţi avea mâine unul. Sunt mii de comu-
nităţi în jurul lumii cu nici o biserică locală care crede Biblia. 
Lui Diotref nu-i pasă de aşa ceva. Nu are nici o inimă pentru 
oameni şi nici o dorinţă de a munci. El caută truda spirituală a 
unui alt om şi atentează la strângerea roadelor pentru el însuşi. 
La fel ca şi Absalom, el îi sărută pe sfinţi la uşă, se plânge că 
ei nu vin la el şi ţine întîlniri secrete pentru a racola suporteri. 
Dacă nu este controlat, el îi va conduce pe unşii Domnului în 
pustietate şi va prelua el conducerea. Dragă creştine, Dumne-
zeu spune să nu urmezi pe un astfel de om căci el nu a văzut 
pe Dumnezeu (v.11).

Demetrius, fratele cel dovedit, aprobat:1. 

El are o mărturie bună de la oamenilor şi de la •	
Dumnezeu (v.12).

El este un misionar acreditat (v.12).•	

În Demetrius noi avem un creştin vrednic de laudă a 
cărui fidelitate este de apreciat. 

***
Lecţiile acestei mici cărţi sunt grozave. Cele mai importante 

trei, sunt:

Creştinismul este o relaţie de dragoste (vv. 4-6).1. 

Creştinismul este o părtăşie păzită (vv. 10-11).2. 

Creştinismul este o administrare privilegiată (vv. 6-8).3. 
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***

Versetul meu favorit din această epistolă este: Nu am bucurie 
mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr 
(v.4). 

Ai fost vreodată folosit de Dumnezeu să conduci un suflet 
pierdut la o credinţă salvatoare în Domnul Isus Cristos? Dacă 
da, ştii că este o mare bucurie şi binecuvântare. 

Ai văzut pe unul din aceştia eşuând să continue în umbla-
rea creştină datorită vreunei ofensări sau a cuiva ce valora mai 
mult pentru acel convertit decât însuşi Cristos? Dacă da, ştii 
atunci că asta este o mare durere a inimii şi întristare.

Ai cunoscut vreodată bucuria de a te uita de la amvon sau 
peste biserică şi să vezi pe unul pe care tu l-ai condus la Cristos 
cu mulţi ani în urmă, şi care merge credincios cu Isus? Eşti de 
acord că nimic pe acest pământ nu se compară cu satisfacţia 
de a şti că acest copil în credinţă a ajuns la maturitate? Poate 
ceva să ce compare cu bucuria când viaţa vreunui convertit 
este folosită de Dumnezeu să-ţi vorbească inimii şi să-ţi rea-
mintească că truda ta nu a fost în zadar?

Observă acel zâmbet din timpul unui imn. Ascultă acel 
“Amin” din timpul predicării. Simte acea strângere caldă de 
mână spre ieşire. Vezi acel nerostit “mulţumesc” din ochii ce 
lucesc. În aceste momente noi cunoaştem cea mai mare bucu-
rie pe care cineva o poate cunoaşte de această parte a cerului. 
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Iuda

Iuda este o rafală înfocată împotriva falşilor mărturisitori ai 
creştinismului. Introducerea (vv. 1-3) acestei scurte (25 de 

versete, 613 de cuvinte) epistole descrie adevărata natură a in-
spiraţiei divine. Mult timp şi spaţiu este irosit de către învă-
ţaţi şi comentatori care discută personalităţile, provenienţa şi 
procesul de gândire al scriitorilor biblici. Iuda a spus că a avut 
un scop în minte atunci când s-a aşezat să scrie, dar că Duhul 
Sfânt a intervenit şi că l-a condus să înregistreze, nu ceea ce 
intenţiona el ci ceea ce Dumnezeu dorea să fie scris. E chiar 
atât de simplu!

O revedere a comentariilor noastre introductorii despre 
Epistolele Generale arată cum versetele din deschiderea cărţii 
Iuda, susţin punctul de vedere că aceste scrisori nu le contra-
zic pe cele ale lui Paul. Salvarea noastră comună despre care 
se vorbeşte în versetul 3 îşi are explicaţia biblică în Efeseni 2. 
Salvarea Iudeilor şi a Neamurilor prin acelaşi sacrificiu şi aşe-
zarea lor în acelaşi trup este miezul doctrinei Pauline. Decât să 
repete această doctrină, Iuda a scris pentru a-i mustra pe cei 
care-i revendică binecuvântările fără să fi fost regeneraţi. 

Iuda este o carte de reală controversă. A controversa în-
seamnă a te strădui să te opui, a te întrece, a disputa, a rivaliza. 
Dacă se găseşte vreo controversă în cuvântul lui Dumnezeu, 
aceasta o găsim în cele douăzeci şi cinci de versete din Iuda. 

Obiecţii acestui asalt sunt acei “anumiţi oameni” prezentaţi 
în versetul 4. Faptul că ei sunt subiecţii de-antregul cărţii se 
vede prin următoarele:

Aceşti (v.8).•	
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Dar aceştia (v.10).•	

Pentru că (ei) au (v.11).•	

Acestea (v.12).•	

Aceştia (v.16).•	

Aceştia (v. 19).•	

Sunt douăzeci şi patru de caracterizări negative ale acestor 
oameni în versetele 4-19:

Furişaţi în ascuns 1. (v.4).

Oameni neevlavioşi 2. (v.4).

Schimbând harul Dumnezeului nostru în desfrâ-3. 
nare (v.4).

Negând pe singurul Domn 4. (v.4).

Întinând carnea 5. (v.8).

Dispreţuiesc guvernarea 6. (v.8).

Vorbesc de rău de demnităţi 7. (v.8).

Vorbesc de rău lucrurile pe care nu le ştiu 8. (v.10).

Se corup pe ei înşişi 9. (v.10).

Au mers pe calea lui Cain 10. (v.11).

S-au grăbit lacom11.  (v.11).

Cearta 12. (v.11).

Pete la mesele voastre13.  (v.12).

Nori fără apă14.  (v.12).
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Pomi tomnatici fără rod15.  (v.12).

Valuri furioase ale mării16.  (v.13).

Stele rătăcitoare17.  (v.13).

Cârtitori18.  (v.16).

Plângăreţi19.  (v.16).

Umblând după propriile lor pofte20.  (v.16).

Gura lor vorbeşte 21. cuvinte bombastice (v.16).

Se separă pe ei înşişi22.  (v.19).

Senzuali23.  (v.19).

Neavând Duhul24.  (v.19).

Anterior cărţii Iuda, Dumnezeu ne-a dat şaizeci şi patru de 
cărţi pline de voia Lui, căile Lui, poruncile Lui şi binecuvân-
tările şi răsplăţile promise de El. În cea de-a şaizeci şi şasea 
carte El a dat însumarea a tuturor tratărilor Lui cu omul de 
pe planeta Pământ. Spune mult despre caracterul adevăratului 
Dumnezeu cel viu, faptul că chiar înainte să-Şi încheie cuvân-
tul Lui către om, El L-a pus pe Iuda să încondeieze cea mai 
usturătoare mustrare ce se găseşte în scriptură1. Iuda precede 
Revelaţia ca nu cumva cineva să cadă în a se închina falsei no-
ţiuni că salvarea este universală, că judecăţile Lui Dumnezeu 
nu sunt de temut şi că un Dumnezeu iubitor va închide ochii 
(Fapte 17:30) pentru eternitate la transgresiunile rebelilor. 

***
(1) Aceste remarci vor displăcea unora care se vor grăbi să spună că Iuda 
nu a fost neapărat a 65-a carte scrisă. Oricum, noi recunoaştem mâna lui 
Dumnezeu, nu numai în autoritatea Bibliei ci şi în selectarea canonului 
scripturii şi a ordinii cărţilor Biblice de asemenea. 
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Sunt folosiţi cinci termeni în versetele 12-13 pentru a descrie 
pe cel neevlavios:

Pete la mesele voastre1. : Acesta este un semn al infecţiei 
leproase (Levitic 13) care descrie păcatul interior, ce se 
întinde până îl întinează pe deplin pe om. Sacrificiile 
Vechi Testamentale trebuiau să fie fără pată. Domnul 
a fost oferit pentru păcatul nostru fără ca El să aibă 
pată. El îşi va prezenta mireasa fără pată înaintea Ta-
tălui Său. Aceşti oameni anumiţi sunt descrişi ca şi 
pete ce şi-au croit fără teamă calea la ospeţele bisericii 
(1 Corinteni 10-11). Aceste pete vorbesc despre păcatul 
din biserică. Ceea ce îi face pe aceşti oameni şi mai 
periculoşi este lipsa lor de frică. 

Ei sunt nori fără apă: 2. Potrivit Proverbe 25:14, aceştia 
se fălesc cu daruri false. Ei sunt purtaţi de orice vânt 
de doctrină dar nu asigură nici o răcorire pentru sfin-
ţii însetaţi. Aceşti nori descriu modul în care arătarea 
carnală înlocuieşte adevărata putere spirituală. 

Pomi tomnatici fără rod: 3. Observaţi declinul arătat în 
scriptură: 

Rodul se vestejeşte fără să fie ordonat de Dumnezeu •	
(Ioan 15:16).

Nu este nici un rod, abia nişte frunze de smochin •	
(Matei 21:19).

De două ori mort (Matei 23:15).•	

Scos din rădăcini (Matei 15:13).•	
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Aceşti copaci vorbesc despre o credinţă fără rod care mai 
degrabă condamnă decât salvează.

Valuri furioase ale mării: 1. Aceştia nu se pot odihni 
datorită naturii lor rele şi a rebeliunii împotriva cu-
vintelor Domnului (Isaia 57:20). Aceste valuri vorbesc 
despre oameni a căror motivaţie în viaţă au rădăcinile 
în intenţii şi dorinţe stricate. Rezultatul final a unui 
asemenea curs tumultos este a fi dat de ruşine.

Stele rătăcitoare: 2. Aceştia sunt îngerii care au pără-
sit poziţia pentru care Dumnezeu i-a creat (Revela-
ţia 1:20; 12:4). Aceste stele vorbesc despre prezenţa 
inf luenţei Satanice din biserici; viitorul acestor in-
divizi este să fie aruncaţi în întunericul din afară 
pentru totdeauna.

***

Cartea schimbă direcţia în ultimele şase versete. Concluzia tra-
tează cu “Dar voi”, i.e. credinciosul ca şi opus celui neevlavios. 
Cei care Îl cunosc cu adevărat pe Domnul sunt îndemnaţi să:

Îşi zidească credinţa (v.20).•	

Se roage prin Duhul Sfânt (v.20).•	

Îi păstreze în dragostea lui Dumnezeu (v.21).•	

Să caute mila lui Domnului (v.21).•	

Îi salveze pe alţii (vv. 22-23).•	

Îi dea lui Dumnezeu toată gloria (vv. 24-25).•	

***
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Versetul 15 este favoritul meu: Pentru a face judecată peste toţi 
şi a condamna pe toţi care sunt neevlavioşi între ei, pentru toate 
faptele lor neevlavioase pe care le-au comis în mod neevlavios, şi 
pentru toate cuvintele grele pe care păcătoşii neevlavioşi le-au 
vorbit împotriva lui.

Probabil eu sunt singurul, dar adeseori m-am simţit astfel. 
De multe ori am fost atât de dezgustat de vieţile oamenilor 
stricaţi încât nu mi-am put exprima pe deplin sentimentele. 
Mi-am căutat inima frecvent după vreo descriere adecvată a 
oamenilor lumeşti despre mine şi nu am găsit nici o termino-
logie care să se potrivească.

Iuda a scris despre duşmanii a tot adevărul şi a binelui, şi 
putem să îi vedem stiloul cum zboară în lungul paginii, punc-
tul săpând în manuscris. Putem să-l vedem cu falca-n pământ, 
dinţii încleştaţi, ochii bine deschişi. Inima lui bate repede în 
timp ce pune jos cuvinte:

NEEVLAVIOS,

 NEEVLAVIOS,

  NEEVLAVIOS,
   NEEVLAVIOS!

El o ţine-ntr-un ţipăt! Cel mai rău lucru pe care putea să-l 
spună despre aceşti oameni era că ei sunt împotriva lui Dum-
nezeu. El nu simte că asta e îndeajuns de tare, aşa că o repetă 
de patru ori într-un singur verset.

Simţi şi tu acelaşi lucru despre duşmanii Domnului nostru 
şi a bisericii Lui?



Capitolul 6

Revelaţia Lui 
Isus Cristos

Pacea, mai presus de toate, trebuie să fie de dorit, 
dar uneori trebuie vărsat sânge pentru a o obţine 
echilibrată şi pe termen lung.

Preşedintele Andrew Jackson 
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Revelaţia Lui Isus Cristos

Să începem a privi la cartea Revelaţiei lui Isus Cristos (1:1) şi 
a celor 404 versete şi 11.346 de cuvinte ale ei, cu două ob-

servaţii. Mai întâi, este esenţial să observăm plasarea cărţii. 
Revelaţia este ultima dintre cele şaizecişişase de cărţi ale 

Sfintei Biblii. Este pusă ultima în ordinea cărţilor lui Dumne-
zeu fiindcă cineva nu poate înţelege corect această carte fără o 
cunoaştere lucrată prin cele şaizecişicinci de cărţi precedente. 
Oricum, datorită subiectului ei fascinant, mulţi creştini vor să-
şi înceapă citirea Bibliei cu cititul şi studiul acestei cărţi şi mulţi 
învăţători vor să o predea congregaţiilor lor. Aceasta conduce 
în mod inevitabil la confuzie şi neînţelegere.

Cartea Revelaţiei nu stă de una singură. Ea este culminarea 
tratărilor lui Dumnezeu cu oamenii, îngerii, diavolii şi planeta 
Pământ. Tot ce s-a petrecut mai înainte a condus la această 
sumarizare. Fără cunoaşterea celor precedente, cineva poate 
doar să interpreteze greşit sau să aplice greşit scrisoarea aceas-
ta. De fapt, 278 din cele 404 versete din carte conţin referiri 
la Vechiul Testament. Sunt peste 500 de referiri sau aluzii la 
Vechiul Testament în cele douăzeci şi două de capitole ale ei.

Cei care încep cu Revelaţia, o sfârşesc prin a-i interpreta 
afirmaţiile ei ciudate încercând să le potrivească în găselniţele 
acceptate ale ştiinţei moderne. Acei care se uită la această car-
te pentru un material entuziasmant pentru predică, o sfârşesc 
prin a-i supune conţinutul, titlurilor de pe prima pagină ale 
ziarului zilei.

Numai Dumnezeu ştie câte minciuni sincere au fost decla-
rate ca “noi adevăruri din cartea Revelaţia” de către cei ce nu 
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ştiu fundaţia scripturistică pentru conţinutul ei. Nu trebuie să 
începem Biblia acolo unde Dumnezeu o încheie.

În al doilea rând, cartea Revelaţiei este împărţită în trei sec-
ţiuni distincte. Capitolele de la 1-3 asigură o imagine cronolo-
gică a erei bisericii şi capitolele 19-22 dau o imagine ordonată 
a sumei tuturor lucrurilor. Materialul din capitolele 4-18 arată 
revărsarea mâniei şi judecăţii lui Dumnezeu peste locuitorii 
pământului ca răspuns la respingerea Domnului Isus Cristos 
de către ei. 

Revelaţia este dată de Dumnezeu pentru a ne arăta cum se va 
sfârşi fiecare criză şi cum va fi rezolvată fiecare problemă. Din 
această cauză, cel mai bine este să studiezi Revelaţia pe teme 
(de exemplu: fiara, mânia lui Dumnezeu din timpul primilor 3 
ani şi jumătate, distrugerea naturii), mai degrabă decât pe ca-
pitole. Dacă cineva studiază cartea după teme, va fi găsit mult 
material pentru a acoperi şi suplimenta alte părţi din carte. 

În al treilea rând, se dezbate mult despre metoda potrivită 
pentru a interpreta Revelaţia. Unii predau cum că cartea este 
istorică şi că ea prezintă o privire mistică în istoria vremurilor 
trecute. Alţii susţin cartea ca pe una simbolistică şi caută să 
găsească mesajul secret al fiecărui verset. 

Oricum, textul însuşi declară faptul că cartea este una de 
profeţie, uitându-se la evenimente care aveau să aibă loc după 
plecarea lui Ioan din această viaţă. Ni se spune de şapte ori în 
Revelaţia faptul că, conţinutul cărţii este profetic (1:3; 10:11; 
19:10; 22:7; 10, 18-19). O schiţă a conţinutului cărţii este dată 
în 1:19:

Lucrurile pe care le-ai văzut. •	 Aceasta se găseşte în ca-
pitolul 1 unde găsim viziunea lui Cristos cel glorificat 
ca şi Rege şi Preot. 
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Lucrurile care sunt. •	 Aceasta este istoria bisericii cum e 
schiţată în capitolele 2-3.

Lucrurile care vor fi după. •	 Acesta este materialul pro-
fetic găsit în capitolele 4-22. 

Biblia începe cu cele şapte zile ale creaţiei şi se sfârşeşte cu o 
carte plină de şapte.

Revelaţia are de a face iniţial cu cele şapte perioade ale is-
toriei bisericii, apoi cu cei şapte ani ai necazului celui mare şi 
în cele din urmă cu sumarizarea celor şapte dispensaţii ale lui 
Dumnezeu din tratarea Lui cu fiii lui Adam. În Revelaţia citim 
despre şapte: 

Biserici (1:11). Tunete (10:3).
Sfeşnice de aur (1:12). Mii înjunghiaţi (11:13).
Stele (1:16). Fiare cu capete (12:3).
Duhurile lui 
Dumnezeu(3:1) Coroane (12:3).

Lămpi de foc (4:5). Plăgi (15:6).
Sigilii (5:1). Potire de aur (15:7).
Îngeri (8:2). Munţi (17:9).
Trompete (8:6). Regi (17:10).

Sunt şapte blesteme spuse în capitolele 17-20. Sunt şapte lu-
cruri noi descrise în capitolele 21-22. În Revelaţia Domnul Isus 
Cristos vorbeşte de şapte ori: (1:8, 11, 17 ff; 22:7, 12-13, 16, 20). 
În carte sunt afirmate şapte binecuvântări:

Cel care citeşte această profeţie (1:3).1. 
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Morţii care mor în Domnul (14:13).2. 

Cel ce veghează reîntoarcerea Domnului (16:15).3. 

Cei chemaţi la cina nunţii (19:9).4. 

Cel ce are parte de prima înviere (20:6).5. 

Cel care ţine cuvintele acestei cărţi (22:7).6. 

Cei care împlinesc poruncile Lui (22:14).7. 

Şapte afirmaţii despre reîntoarcerea Domnului:

ţineţi cu tărie până voi veni 1. (2:25).

Eu voi veni 2. (3:3).
Eu 3. VIN repede (3:11).
Eu 4. VIN ca un hoţ (16:15).
Eu 5. VIN repede (22:7).
Eu 6. VIN repede (22:12).
Cu siguranţă Eu 7. VIN repede (22:20).

Un cuvânt cheie din cartea Revelaţia este “alb”. Este culoarea:

Părului Domnului (1:14).•	

Pietrei ce conţine numele celui învingător (2:17).•	

Hainelor învingătorului (3:5).•	

Îmbrăcămintei celor din cer (3:18).•	

Mulţimii celor douăzeci şi patru de bătrâni (4:4).•	

Calului pe care călăreşte un spirit necurat (6:2).•	
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Robelor martirilor (6:11).•	

Îmbrăcămintei mulţimilor răscumpărate (7:9).•	

Celui ce a fost spălat de sângele Mielului (7:14).•	

Norului pe care stă Domnul secerişului (14:14).•	

Hainelor de in ale îngerilor (15:6).•	

Calului pe care călăreşte Isus (19:11)•	

Uniformelor soldaţilor lui Cristos şi a cailor lor (19:14).•	

Tronul pe care stă Dumnezeu (20:11).•	

Cartea începe cu o revelaţie a persoanei Domnului şi a apa-
riţiei după înviere (1:4-20). A fost scrisă celor şapte biserici. 
Este de observat că Cristos era în mijlocul lor (1:13) şi că sluji-
torii lor erau în mâna Lui (1:20).

Cele şapte biserici primesc revelaţie privind viitorul. Aceas-
tă revelaţie acoperă era prezentă a bisericii, necazul din viitor, 
împărăţia milenară şi vremurile eterne (1:19). Scrisorile scrise 
celor şapte biserici sunt cuprinse în capitolele 2-3 şi ar trebui 
să fie studiate:

Istoric: Ele prezintă o schiţă a istoriei bisericii Nou •	
Testamentală.

Doctrinar: Care erau greşelile condamnate în fiecare •	
caz în parte?

Practic: Cum putem noi să aplicăm mustrările date •	
fiecăreia din aceste biserici, propriei noastre umblări 
cu Dumnezeu. 

Fiecare din aceste scrisori urmează acelaşi format:
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Introducere: •	 Acestea spune Cel ce...

Adresa: •	 Ştiu lucrările tale...

Promisiunea: •	 Cel ce învinge ...

Avertismentul: •	 Cel ce are ureche, să asculte...

În capitolul 4, la chemarea Urcă-te aici sus, biserica se în-
depărtează, pentru a nu mai apărea până la a doua venire din 
capitolul 19. Accentul biblic se schimbă de pe biserică, întor-
cându-se la împărăţie şi tronul revine în atenţie.

În Revelaţia, cuvântul “tron” este folosit de treizeci de ori şi 
nicăieri în Biblie nu este mai proeminent tronul decât în Re-
velaţia 4. Este:

Chemarea la tron (v.1).•	

Frumuseţea tronului (vv. 2-3).•	

Bătrânii din jurul tronului (v.4).•	

Judecata de la tron (v.5).•	

Lucrurile din faţa tronului (vv. 5-11).•	

În capitolul 5, Mielul intră în scenă pentru a deschide car-
tea cu cele şapte sigilii. Aceasta este prima din cele douăzeci 
şi nouă de referinţe cu privire la Miel. Unele dintre cele mai 
evidenţiate sunt: 

Vrednicia Mielului (5:12).•	

Furia Mielului (6:16).•	

Sângele Mielului (7:14).•	

Cartea Mielului (13:8).•	
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Prezenţa Mielului (14:10).•	

Cântarea Mielului (15:3).•	

Nunta Mielului (19:7).•	

Cina de la nunta Mielului (19:9).•	

Cei doisprezece apostoli ai Mielului (21:14).•	

Mireasa Mielului (21:9).•	

Tronul Mielului (22:1).•	

În capitolul 6 cei patru călăreţi merg pentru a începe judecă-
ţile lui Dumnezeu asupra omului şi pământului. Cartea sigila-
tă este deschisă pentru a revela:

Primul sigiliu: Ridicarea anticristului (vv.1-2).•	

Al doilea sigiliu: pornirea războiului (vv. 3-4).•	

Al treilea sigiliu: Foametea mondială (vv. 5-6).•	

Al patrulea sigiliu: Călătoria morţii (vv. 7-8).•	

Al cincilea sigiliu: Martirii necazului cel mare (vv. •	
9-11).

Al şaselea sigiliu: violenţa păgânilor ( vv. 12-17).•	

În capitolul 7 cei 144.000 de Iudei feciori sunt sigilaţi ca să 
poarte mărturia adevărului lui Dumnezeu de-alungul perioa-
dei necazului lui Iacov. Acest sigiliu este o însemnare (Eze-
chiel 9:1-11) asemănător celui al fiarei (Revelaţia 13:2) dar este 
distinct (Deuteronom 32:5) în aceea că acesta conţine numele 
lui Dumnezeu (Revelaţia 14:1). Acest capitol dă de asemenea 
prima menţiune despre martirii necazului cel mare care aş-
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teaptă învierea. Capitolul 7 ne dă posibilitatea să comparăm cu 
atenţie pe Iudei (vv. 1-8) şi pe Neamuri (vv. 9-17).

Începând de la capitolul 8 vedem clar că Revelaţia nu urmea-
ză o secvenţă cronologică. O comparaţie atentă a obiectelor fu-
riei discutate sub cele şapte trompete şi sub cele şapte potire, 
vor arăta că mult material din această carte se suprapune:

TROMPETA OBIECTUL FURIEI POTIR

1 8:1-7 Pământul 16:1-2
2 8:8-9 Marea 16:3
3 8:10-11 Râurile 16:4-7
4 8:12-13 Cerurile 16:8-9
5 9:1-12 Chinuirea omului 16:10-11
6 9:13-21 Armata&Eufratul 16:12-16
7 11:15-19 Naţiunile 16:17-21

Capitolul 9 este locul unde încep toate speculaţiile incredibi-
le din partea predicatorilor şi a comentatorilor în timp ce ei ca-
ută să potrivească creaturile descrise cu armamentele militare 
moderne. Câte speculaţii pompoase au fost irosite încercând a 
transforma lăcustele în elicoptere şi caii în tancuri, etc. Întot-
deauna să luaţi Biblia în mod literal dacă textul nu îndeamnă 
specific să îl luaţi altfel. Un studiu atent al cuvântului va arăta 
că atunci când Domnul vorbeşte la modul figurativ, simbolic 
sau în parabole, contextul imediat va declara întotdeauna acest 
lucru. Aici nu este nici o astfel de declaraţie. Aceasta este chiar 
deschiderea gropii celei fără fund şi asaltul porţilor iadului 
asupra pământului. 
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Sunt multe de învăţat din acest capitol. Mai întâi, ne ara-
tă cât de mult subestimează omul modern adevărata natură 
şi putere a forţelor satanice ce mărşăluiesc împotriva creaţiei 
lui Dumnezeu. În al doilea rând asigură dovezi ample a unei 
răpiri ce precede necazul cel mare, căci aici domnesc porţile 
iadului. Un asemenea eveniment este imposibil atât timp cât 
biserica rămâne pe pământ (Matei 16:18). În al treilea rând, 
arată prostia îndoctrinării moderne cum că spiritele, fiarele 
şi creaturile ciudate sunt simple mituri şi fantezii. Cei care se 
joacă cu personaje de desen-animat, simbolism New Age şi lu-
cruri de acest gen vor avea parte de o trezire foarte bruscă.

În capitolul 10 suntem duşi mai departe către sfârşitul 
vremurilor. Apare un înger şi anunţă că a venit sfârşitul tu-
turor acestor lucruri. Nu va mai fi nici o întârziere. Timp 
de mii de ani, cei evlavioşi L-au întrebat pe Domnul: “Cât 
timp?” Aşteptarea lor a luat sfârşit. Vremea împărăţiilor 
acestei lumi a expirat. 

În timp ce îngerul stă cu un picior pe pământ şi unul pe 
mare, ni se reaminteşte de Geneza 1 şi suntem determinaţi să 
înţelegem că întreaga planetă va ajunge în curând sub guver-
narea dreaptă a lui Isus Cristos. 

În capitolul 11 învăţăm despre lucrarea celor doi martori 
unşi ai lui Dumnezeu, despre execuţia lor, învierea şi răpirea 
lor . Îndată ce mărturisirea lor e dusă la îndeplinire, ei sunt 
duşi în ceruri. Apoi a şaptea trompetă sună şi forţa deplină a 
furiei lui Dumnezeu şi nebunia disperată a lui Satan sunt am-
bele dezlănţuite asupra fiilor păcătoşi ai omului. 

În capitolul 12 citim despre a doua călătorie în pustie a lui 
Israel şi aflăm că mult din ceea ce s-a întâmplat în timpul pri-
mei fugi din Egipt a evreilor, se va repeta în ultimele zile (vezi 
Psalmul 78 şi Eclesiastul 3:15).



252 Noul Testament—Privire De Ansamblu

Este o interpretare grosolană, privată cea care o vede pe 
această femeie ca şi Maria. Versetele 6, 13-17 fac acest lucru să 
fie imposibil. Geneza 37:9 o identifică în mod clar pe această 
femeie ca pe naţiunea lui Israel. Travaliul unei femei însărcina-
te a fost frecvent folosit de profeţii Vechiului Testament pentru 
a indica suferinţa rămăşiţei iudaice din timpul marelui necaz. 

Dragonul acestui capitol este uşor identificat ca şi Satan. 
(vezi lucrarea autorului: Studii Schiţate Din Geneza Capi-
tolul Trei ). 

În acest capitol citim de asemenea despre ultimul mare răz-
boi din ceruri. În cele din urmă, Satan îşi pierde accesul la cel 
de-al doilea şi al treilea cer, şi drept urmare, vine jos pe pământ 
cu furie mare.

În capitolul 13 este un studiu despre fiară şi profetul fals. 
Trebuie observat că anticristul nu este Papa aşa cum s-au gân-
dit mulţi. Anticristul va fi în mod strict o figură politică. Pro-
fetul fals va fi personalitatea religioasă care-i dă fiarei această 
mare putere. 

Dacă pontiful Roman va juca un rol major în aceste 
evenimente de sfârşit al vremurilor, el ar putea servi ca 
şi profetul fals dar nici un iudeu nu l-ar confunda pe un 
roman ca pe Mesia lor. Anticristul trebuie să fie un om 
din Estul Mijlociu. Observaţi marile unelte folosite la ri-
dicarea lui la putere:

Integrarea internaţională a tuturor raselor şi oameni-•	
lor (v.2). Acesta este turnul Babel repetat. 

Oratorie strălucită folosită împotriva lui Dumnezeu şi •	
a adevărului Său (vv. 5-6).

Putere militară (v.7).•	



Capitolul 6:   Revelaţia Lui Isus Cristos 253

Semne carismatice, minuni şi miracole (vv. 13-15).•	

Controlul total al economiei lumii (vv. 16-17).•	

Vă rog observaţi de asemenea că semnul fiarei nu este 666. 
Acesta este numărul LUI—nu numele oricui. Semnul lui este 
identificat în versetul 2. (Pentru detalii, vezi “capitolul 7” la 
pagina 218).

Capitolul 14 arată că martorii marelui necaz au fost acum 
strămutaţi în cer. Babilonul a căzut şi teascul Armaghedonului 
este gata să fie călcat în picioare. Observaţi cronologia. Capi-
tolul 18 descrie căderea Babilonului. Aici citim despre el ca şi 
despre un eveniment trecut. Nu este nici o contradicţie, doar 
o cursă pentru cei nepăsători. În versetele 14-20 avem prima 
dintre descrierile consecutive din Revelaţia a Bătăliei de la Ar-
maghedon. 

În capitolul 15 este o scenă minunată. Acesta este pământ 
sfânt. Noi aproape că trebuie să ne dăm jos încălţămintea pen-
tru a citi aceste versete.

Este un studiu interesant acela de a lua în considerare tim-
purile consecutive în care gloria lui Dumnezeu a umplut un 
loc de locuit consacrat pentru folosul Lui:

Atunci când a fost terminat cortul, gloria Domnului •	
a umplut locul încât lucrarea umană era imposibilă 
(Exodul 40:34-35).

La dedicarea Templului sub Solomon (1 Regi 8:10-11).•	

Prin cei 3 ani şi jumătate a lucrării pământeşti Isus Cris-•	
tos a format un trup. În ziua Penticostului, gloria lui 
Dumnezeu a coborât pentru a-l umple (Fapte 2:1-4).
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Când vedem templul ceresc umplut, în asemenea ma-•	
nieră, chiar înaintea celei de-a doua veniri a lui Cris-
tos (Revelaţia 15).

Aşa cum începe era împărăţiei, când templul mileni-•	
al este de asemenea umplut de gloria lui Dumnezeu 
(Ezechiel 43:5; 44:4).

Capitolul 16 descrie îngrozitoarea mânie a lui Dumnezeu, 
turnată asupra pământului. Studentul atent va observa simi-
litudinea izbitoare dintre judecăţile celor şapte potire de mâ-
nie din acest capitol şi judecăţile executate asupra Egiptului în 
cartea Exod. Durerile cumplite, transformarea apei în sânge, 
întunericul şi grindina sunt toate arme pe care Dumnezeu le-a 
folosit înainte. 

Capitolul mai spune şi despre spiritele necurate ce adună ar-
matele din est, aducându-le peste Eufratul uscat către teascul 
de la Armaghedon.

Mama Prostituatelor şi a Abominaţiunilor este identifica-
tă în capitolul 17. Nimeni cu un adevărat discernământ nu 
ar putea eşua în a o identifica. Este numai o putere mondială 
care este o cetate şi nu o naţiune. Există numai un guvern ce e 
caracterizat de toate cele ce urmează: vin, purpură şi culoare 
stacojie, o cupă de aur şi o fundaţie religioasă. Există numai un 
sistem religios ce şi-a divizat atât de mult ritualurile şi practi-
cile încât să o facă vinovată de curvie grosolană în orice colţ al 
pământului.

Satan este şiret. El este maestrul falsificării. Mulţi din cei ce 
resping creştinismul au făcut asta datorită reprezentării greşite 
a adevăratei credinţe creştine de către femeia din Revelaţia 17. 
Toate drumurile duc la Roma.
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Capitolul 17 discută sfârşitul Babilonului religios în timp ce ca-
pitolul 18 detaliază ruinarea Babilonului economic. Sistemul eco-
nomiei mondiale ce a fost construit după ordinul lui mamona şi 
nu a lui Iehova este adus în acest capitol la ruinare totală. 

În capitolul 17 Dumnezeu distruge sistemul religios al lui 
Satan. În capitolul 18 El îi distruge sistemul lui politic şi econo-
mic. În capitolul 19 Domnul îi distruge armatele lui Satan. În 
capitolul 20:1-3 El îl distruge pe însuşi Diavolul şi în 20:11-15 
El îi distruge pe urmaşii Diavolului: Înfricoşator lucru este a 
cădea în mâinile Dumnezeului cel viu (Evrei 10:31)! 

Capitolul 19 ar putea fi cel mai triumfător capitol din Biblie, 
din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Pentru noi, cea mai 
mare veste din cuvântul lui Dumnezeu este că Cristos a murit 
şi a înviat pentru ca noi să putem fi salvaţi. Onest să fiu, asta e 
foarte egoist. Noi ne glorificăm în ce a făcut Dumnezeu, prin 
Cristos, PENTRU NOI. Dar în acest capitol citim despre Isus 
Cristos fiind lăudat de toată oastea cerească. Citim despre El 
cum îşi primeşte în cele din urmă mireasa lui perfectă. Citim 
despre reîntoarcerea Lui pe pământ pentru a-Şi distruge duş-
manii, a-Şi întemeia împărăţia şi a îndrepta tot răul de mii de 
ani, de influenţă Satanică asupra pământului. Aici Îl vedem pe 
Isus Cristos numit:

Credincios şi Adevărat (v.11).•	

Cuvântul lui Dumnezeu (v.13).•	

Dumnezeu Atotputernic (v. 15).•	

REGE•	  AL REGILOR, ŞI DOMN AL DOMNILOR (v.16).

Aici, biserica revine în scenă. Am văzut-o ieşind de pe această 
scenă pământească, pe poarta cerului (4:1) şi o vedem cum rea-
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pare pe aceiaşi uşă (19:11). Ea a plecat ca şi fecioara căsătorită (2 
Corinteni 11:2) şi ea se întoarce ca şi soţie a Mielului (19:7). El este 
pe cale de a-i da planeta Pământ ca şi cadou de nuntă.

Capitolul 20 arată concludent că Revelaţia este sumarizarea 
tratării lui Dumnezeu cu omul. Acesta serveşte pentru a da 
detaliile finale a ceea ce a fost spus în celelalte şaizeci şi cinci 
de cărţi a scripturii sacre. Nu este intenţionată a sta de una 
singură ca şi o declaraţie completă a evenimentelor sfârşitului 
timpurilor. Cum altfel putem explica cele numai cinci versete 
date despre aruncarea lui Satan şi a Fiarei, cel doar un verset 
dat despre cei o mie de ani de domnie şi cele numai opt versete 
date despre conflictul final dintre bine şi rău la bătălia lui Gog 
şi Magog?

O dovadă a faptului că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, 
mai degrabă decât lucrarea imaginaţiei umane, este felul unic 
în care Dumnezeu pune accentul pe ceea ce omul nu ar pune 
şi felul în care El nu insistă pe ceea ce omul ar fi insistat. Nu 
este neobişnuit faptul că numai cinci versete sunt dedicate ma-
relui Tron Alb de Judecată a morţilor, mici şi mari, în timp ce 
capitole întregi din Numeri sunt dedicate rutei călătoriei prin 
pustie şi mult din cartea Iosua este ocupată cu împărţirea ţării 
şi a terenului? Omul nu ar născoci o carte de religie dedicând 
pagină după pagină înregistrărilor genealogice şi apoi să su-
marizeze marele punct culminant al cărţii într-un paragraf 
scurt. Căile lui Dumnezeu nu sunt căile omului!

Capitolele 21 şi 22 ne spun ceea ce Daniel nu a putut să ne 
spună (Daniel 12:4) şi ce i-a fost interzis cunoştinţei lui Paul 
să divulge (2 Corinteni 12:4). Aici este o descriere a noilor lu-
cruri pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc pe 
El. Citim despre noul cer şi noul pământ (21:1-2), noua relaţie 
între Dumnezeu şi om (21:3-8), noul Ierusalim (21:9-27) şi un 
nou paradis (22:1-5).
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Tot ce a fost stricat şi ruinat de păcat, va fi refăcut de către 
Domnul pentru a Îşi îndeplini scopul iniţial. Pământul bles-
temat de păcat şi cerurile poluate vor fi înlocuite de unele noi 
acolo unde locuieşte dreptatea. Păcatul ce îl separă pe om de 
Dumnezeu va dispărea cu totul şi împreună cu el, toate du-
rerile vieţii. Este greu să poţi înţelege cum e o cetate cât două 
treimi din mărimea Statelor Unite (21:15-16) dar atunci când 
va coborî cetatea sfântă, Muntele Sion cel ceresc (Evrei 12:22), 
vor fi sute de mii de metri pătraţi de frumuseţe splendidă. EP-
COT nici nu mai contează. Uitaţi de World’s Fair. Acesta este 
oraşul viitorului!

Pentru întreaga eternitate Ierusalimul pământesc şi Ierusa-
limul ceresc, într-un accord perfect vor fi scaunele unite ale 
guvernării universale, şi Dumnezeu domnind peste tot.

Aleluia!! Amin!!
Biblia se încheie cu fiecare membru al Dumnezeirii ce dă un 

ultim mesaj omului. Aceste cuvinte finale sunt consecvente cu 
lucrarea Trinităţii de-alungul scripturilor. 

Ultimul cuvânt de la Duhul Sfânt este o invitaţie de a veni 
(v.17). Prin întreaga Biblie, Duhul Sfânt este văzut cum atrage 
oameni la Cristos. Ce frumos că atunci când vorbeşte pentru 
ultima oară în scriptură, El vorbeşte prin biserica Lui şi îi invi-
tă pe oameni să vină. 

Mesajul final de la Tatăl este un avertisment sever de a nu 
adăuga sau lua din cuvintele cărţii Sale (vv. 18-19). În scrip-
tură se pot găsi oameni salvaţi de orice păcat imaginabil. Be-
ţivi, ucigaşi, adulteri, hoţi, etc., toţi găsesc iertare prin harul 
lui Dumnezeu. Totuşi poţi căuta în zadar în scripturi pentru a 
găsi un exemplu în care Dumnezeu a iertat vreodată pe cineva 
ce a corupt sau alterat textul cuvântului lui Dumnezeu. 

Ultimele cuvinte ale Fiului sunt în concordanţă cu caracte-
rul pe care El l-a manifestat de-alungul Bibliei. Totuşi El face 
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o promisiune mai liniştitoare celor care Îl cunosc şi Îl iubesc. 
Cu siguranţă (aşa cum El caută mereu să ne încurajeze) Eu (noi 
încă trebuie să ne uităm la El ca şi la speranţa noastră binecu-
vântată) vin (El a promis că se întoarce, şi că ne va primi la El) 
repede (într-o clipă). Amin. Chiar aşa, vino, Doamne Isuse. 

***

Versetul meu favorit din Revelaţia este 1:18: Şi eu sunt cel ce 
trăieşte deşi a fost mort; şi iată, eu sunt viu pentru totdeauna şi 
întotdeauna, Amin; şi am cheile iadului şi ale morţii.

Persoana Domnului Isus Cristos poate fi găsită pe fiecare 
pagină a Genezei, în orice scenă din Revelaţia şi în toate punc-
tele dintre ele. Poate că nu este numit, cum este în Estera, sau 
numele Lui poate fi declarat de îngeri, la fel cum e în Matei, dar 
ochiul discernător Îl va zări la fiecare privire în Biblie:

Maiestatea Lui este văzută în naşterea unui copil; pa-•	
cea Lui la moartea sfinţilor Săi.

El este bucuria caldă a răsăritului şi frumuseţea ceru-•	
lui pictat pe înserat.

El este Autorul şi Finalizatorul credinţei noastre.•	

El •	 ESTE: Eu SUNT.

Domnul Isus Cristos nu este legat de timp dar cheamă •	
timpul la fiinţă după cum doreşte şi atunci când i-a 
servit scopului Său îl alungă din universul Lui.

El A •	 FOST: din eternitate. Tot ce este, a fost adus la 
fiinţă de cuvântul puterii Lui.
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El •	 VA VENI: la venirea Lui; la împărăţia Lui; la Tronul 
Lui alb; în cetatea Lui sfântă; în cerurile Lui cele noi şi 
pământul cel nou.

Din eternitatea trecută în eternitatea viitoare; lume •	
fără sfârşit; ISUS CRISTOS ESTE TOTUL ÎN TOT.

CEL•	  ATOTPUTERNIC.

Amin.
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Apendice A

Sunt Epistolele 
Generale Pentru 

Biserică?

Timiteţi-mi mai mulţi oameni 
Şi mai puţini oameni.

Thomas J. “Stonewall” Jackson
Către departamentul de Război

din Richmond, Virginia



262 Noul Testament—Privire De Ansamblu



Apendice A:   Sunt Epistolele Generale Pentru Biserică 263

Sunt Epistolele Generale 
Pentru Biserică?

De când a fost publicată prima ediţie a acestei lucrări în 
1994 (în limba engleză), s-a intensificat dezbaterea asupra 

aplicării bisericii a materialului doctrinar din Epistolele Ge-
nerale. De când Martin Luther a ameninţat că va face focul 
în sobă cu cartea Iacov, studenţii cuvântului s-au împiedicat 
de cererile pentru sfinţenie făcute de Dumnezeu în Epistolele 
Generale. Unii oameni şi biserici ar rupe părtăşia acum cu ci-
neva care e de acrod cu ei în toate doctrinele esenţiale dar care 
totuşi nu dau la o parte conţinutul doctrinar al cărţilor de la 
Evrei la Iuda şi până la marele necaz. Aceşti oameni, care au 
nevoie atât de disperată de îndemnurile de a iubi din 1 Ioan 
sau de a arăta har din 1 Petru, te-ar numi orice începând de 
la eretic până la un diavol dacă vei căuta să-i aplici bisericii, 
Epistolele Generale.

Supra-accentuarea pe a împărţi cuvântul lui Dumnezeu, a 
crescut din dorinţa de a apăra doctrina siguranţei eterne. De 
vreme ce sunt unele pasaje din Noul Testament care par să in-
dice că cineva care este salvat îşi poate pierde salvarea, mulţi 
învăţători biblici încep să predea:

unii oameni sunt salvaţi prin har plus fapte şi pasajele A. 
de mai sus li se aplică acelora, şi

de vreme ce credinciosul din era bisericii este salvat B. 
prin har fără fapte, pasajele de mai sus trebuie apli-
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cate oamenilor ce trăiesc pe pământ după răpirea 
bisericii.

Chestiunile necazurilor şi salvarea mileniară sunt tratate pe 
larg în lucrarea autorului un Comentariu Ce Îl onorează Pe 
Cristos Din revelaţia şi se întinde în afara marginilor acestei 
discuţii. 

În acest apendice, pentru a îl ţine pe student departe de îm-
părţirea greşită a cuvântului adevărului, noi ar trebui să ne 
uităm la vresete şi pasaje din Evrei până la Iuda, ce se potrivesc 
categoric epistolelor Pauline şi nu pot să se aplice doctrinar 
unui iudeu, sau oricui altcuiva, în marele necaz ce trebuie să 
facă fapte bune pentru a obţine sau a menţine salvarea. 

EVREI
Evrei 2:11-13

Fiindcă deopotrivă cel ce sfinţeşte şi cei sfinţiţi, sunt toţi din-
tr-unul. Aici cel ce sfinţeşte (Isus Cristos) şi credincioşii sfinţiţi 
sunt uniţi. Din care cauză, nu se ruşinează să îi numească fraţi. 
Ei sunt fraţi sfinţiţi, ceva imposibil fără noua naştere (Ioan 
1:12-13, Efeseni 2:1-3). Spunând: Voi declara numele tău fraţilor 
mei, în mijlocul bisericii îţi voi cânta laudă. Biserica este văzută 
avându-L pe Cristos în mijloc (Revelaţia 1-3). Şi din nou: Eu 
îmi voi pune încrederea în el. Asigurarea credinciosului este 
încrederea Domnului şi nu cea a lui însuşi (Galateni 2:20). Şi 
din nou: Iată, eu şi copiii pe care mi i-a dat Dumnezeu. Şi darea 
celor care se încred în El ca şi copiii Lui este răsplata promisă 
Salvatorului ce a suferit în Isaia 53:10, pasajul ce-L tratează cu 
Isus şi naşterea din nou potrivită cu Fapte 8.

Nici unul dintre aceste adevăruri nu aparţin naţiunii Israel 
şi nici neamurilor. Acestea toate sunt binecuvântări date cre-
dinciosului individual.



Apendice A:   Sunt Epistolele Generale Pentru Biserică 265

Evrei 4:2

Pentru că şi nouă ca şi LOR ne-a fost predicată evanghelia; 
dar cuvântul predicat nu LE-a folosit, nefiind amestecat cu cre-
dinţă în CEI CE l-au auzit. Acest pasaj este cel ce se potriveşte 
lui Romani 9:31-32. În ambele locuri naţiunea lui Israel este 
avută în vedere. În ambele locuri problema lor este lipsa de 
credinţă în cuvântul lui Dumnezeu. Receptorii cărţii Evrei 
sunt aceia care au crezut predicarea descrisă în Romani 10. 

Evrei 6:18-20
Pentru ca, prin două lucruri de nestrămutat, în care este im-

posibil pentru Dumnezeu să mintă, să avem o mângâiere tare, 
noi, care am fugit la adăpost ca să apucăm speranţa pusă îna-
intea noastră. Această speranţă nu este legea, ţinerea porun-
cilor sau a îndura până la sfârşit. Speranţa pe care o avem ca 
pe o ancoră a sufletului, deopotrivă sigură şi neclintită. Nu este 
avută în vedere neclintirea credinciosului ci neclintirea Stâncii 
în care sufletul nostru este ancorat. Şi care intră până dincolo 
de perdea; Unde înainte-mergătorul a intrat pentru noi, adi-
că Isus, făcut mare preot pentru totdeauna după rânduiala lui 
Melchisedec. Nu se poate ca cineva să confunde o asemenea 
consolare sigură cu ţinerea legii. Acest pasaj nu este adresat 
iudeilor care fug la munţi în vremea necazului celui mare. El 
este adresat oamenilor salvaţi care deja au fugit către Isus.

Evrei 7:18-19, 25, 27
Fiindcă ESTE într-adevăr o anulare a poruncii premergătoa-

re din cauza slăbiciunii şi inutilităţii ei. Unii fraţi chiar predau 
şi cred că după răpirea bisericii, Dumnezeu îl va pune pe om 
încă odată sub lege. Aceiaşi fraţi predau ca urmare că Evrei 
este scrisă pentru acele persoane. Totuşi, aici avem o declaraţie 
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la timpul prezent, ce ne spune că legământul trecut este anulat 
fiindcă nu ar putea să îi fie util omului. Fiindcă legea nu a făcut 
nimic desăvârşit, ci aducerea unei speranţe mai bune (evanghe-
lia Noului Testament) a făcut aceasta, prin care NE (cei cărora 
le este adresată cartea Evrei) apropiem de Dumnezeu. Această 
carte nu putea fi scrisă pentru a sfătui pe cineva să ţină legea 
sau să se apropie de Dumnezeu prin sacrificii şi porunci. De 
aceea EL şi este în stare Să ÎI SALVEzE până la capăt pe cei ce 
vin la Dumnezeu PRIN EL (nu se putea mai clar de atât) ... Care 
nu are nevoie zilnic, ca acei înalţi preoţi (sacrificiul de la Calvar 
contrastează cu toate cele oferite sub lege), să ofere sacrificii, 
...fiindcă EL A FĂCUT aceasta o singură dată, când s-a oferit 
pe el însuşi. Cititorilor acestei scrisori, ca şi în toate epistolele 
lui Paul, le este dată sacrificiul încheiat al lui Isus Cristos ca şi 
singurul obiect necesar în care să îşi pună încrederea. 

Evrei 9:12-15
Aceste versete afirmă că ofrandele făcute sub lege nu puteau 

să folosească la salvarea sufletului lor; oricum, Isus Cristos a 
întemeiat un nou testament prin sângele Lui ca toţi să poată fi 
răscumpăraţi prin el. 

Evrei 10:1-14
Acest pasaj distruge orice noţiune cum că faptele legii, chiar 

şi ţinută literă cu literă, ar putea să-l justifice pe un om înaintea 
lui Dumnezeu, în această era sau în oricare alta. Legea ...nu 
poate niciodată să facă perfect (v.1). Fiindcă este imposibil ca 
sângele taurilor şi al ţapilor să înlăture păcatele (v.4). Atunci 
el a spus: Iată, eu vin pentru a face voia ta, Dumnezeule. El 
desfiinţează ce a fost întâi, ca să stabilească pe al doilea (v.9). 
Şi fiecare preot stă zilnic în picioare, servind şi oferind deseori 
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aceleaşi sacrificii care niciodată nu pot înlătura păcatele (v.11). 
De ce ar răpi Dumnezeu biserica şi apoi s-ar întoarce la ceva ce 
NICIODATĂ nu poate lua păcatele? De ce l-ar pune Dumnezeu 
din nou pe om sub un sistem care nu putea să le ia păcatele? 
Unde se găseşte vreun pasaj ce ne spune că l-a anulat pe al 
doilea pentru a se întoarce la primul? Dacă există un asemenea 
pasaj, cu siguranţă nu se găseşte în cartea Evrei. 

Dar acest om, după ce a oferit un singur sacrificiu PENTRU 
PăCATE, PENTRU TOTDEAUNA, s-a aşezat la dreapta lui 
Dumnezeu;... Fiindcă printr-o singură ofrandă el a desăvârşit 
PENTRU TOTDEAUNA pe cei sfinţiţi.

Nu există nici o întoarcere la lege în Evrei. Nu este nici o 
salvare prin credinţă plus fapte în Evrei. Nu există nici o pier-
dere a salvării în Evrei. Cei care se încred în acel-singur-sacri-
ficiu-pentru totdeauna al lui Isus Cristos, sunt sfinţiţi pentru 
totdeauna fără faptele legii. Cei ce se încred în orice altceva 
sau în orice alt sacrificiu va eşua, se va depărta, va aluneca, şi 
asta repede.

Evrei 11
Ca şi în toate Epistolele Generale, cei care se încred în Isus 

prin credinţă vor da dovadă de această încredere prin fapte 
bune. Trebuie observat că faptele bune nu sunt continue. Sam-
son, Noe, David, etc. puteţi face o întreagă listă, şi numărul 
versetelor din Noul Testament date despre eşecurile lor sunt 
considerabile. Pentru cei ce cred că era nevoie de credinţă plus 
fapte pentru salvarea DIN PĂCAT în vechiul legământ, luaţi în 
considerare că:

Noe  bând
Avram minţind
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Isaac înşelându-l pe fratele său
Iacov trăind după carne
Iosif  înşelându-i pe fraţii lui
Moise lovind stânca, fiind izgonit din Canaan
Ghideon făcând un idol din cercei
David adulter, crimă

Dar credinţa lor a fost suficientă să îi salveze de focul 
iadului!

Evrei 12:1-2
De aceea (uitându-ne înapoi la capitolul 11) şi noi (receptorii 

scrisorii)…Privind cu atenţie la ISUS, autorul şi DESăVâRŞI-
TORUL CREDINţEI noastre. Al 12-lea capitol tratează con-
secinţele neobedienţei şi necredinţei din viaţa unui om salvat 
(la fel ca toată cartea Evrei). Niciodată măcar nu se spune că 
consecinţa ar fi pierderea salvării sau focul iadului. 

IACOV

Iacov 1:1
Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Cristos, celor 

douăsprezece triburi care sunt împrăştiate: Salutare.
Menţiunea de aici despre cele douăsprezece triburi este tot 

ce le trebuie unor dispensaţionalişti extremi pentru a se des-
cotorosi pe ei şi studenţii lor de cartea Iacov. Dar haideţi să nu 
ne pripim. 

În Fapte 2, Petru predică despre moartea, îngroparea şi în-
vierea lui Isus Cristos (vv. 23-24, 31-32, 36). Cei care au primit 
cuvântul (v.41) au fost adăugaţi bisericii (v. 47) şi s-a spus des-
pre ei că sunt salvaţi (v.47). Toţi erau Iudei (vv. 5,22). În Fapte 
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3-7 alţi bărbaţi şi femei au crezut evanghelia şi au fost salvaţi, 
dar nu se menţionează nimic despre aceştia ca fiind neamuri. 

Apoi învăţăm: Şi Saul a fost de acord cu uciderea lui. Iar în 
timpul acela a fost o mare persecuţie împotriva bisericii care era 
la Ierusalim; şi toţi au fost împrăştiaţi prin toate regiunile Iude-
ei şi Samariei, exceptând apostolii. De aceea, cei împrăştiaţi au 
mers pretutindeni predicând cuvântul. (Fapte 8:1, 4).

Faptul că aceşti credincioşi salvaţi nu erau numai parte a 
bisericii ci şi a trupului lui Cristos, este evidenţiat de Fapte 9:4-
5, atunci când omul care persecutase biserica a fost întrebat 
de Isus, De ce mă persecuţi pe MINE?...Eu sunt Isus pe care tu 
îl persecuţi.

Mai târziu, biserica împrăştiată, acum formată din iudei şi 
neamuri, au trimis reprezentanţi la Ierusalim pentru a stabili 
nişte întrebări doctrinare (Fapte 15). Iacov se pare că este lide-
rul sau cel puţin moderatorul acestei întâlniri (v.13), unde el dă 
instrucţiuni pentru a fi scrise şi trimise scrisori credincioşilor 
dintre neamuri (v.20, 23).

Comparând scriptura cu scriptura, vedem că Iacov este o 
astfel de scrisoare scrisă credincioşilor ce erau împrăştiaţi de 
persecuţia lui Saul din Tars. 

Iacov 1:21-22
De aceea puneţi deoparte toată imoralitatea şi revărsarea 

dezmăţului şi primiţi cu blândeţe cuvântul altoit, care este în 
stare a salva sufletele voastre. Fiţi aşadar înfăptuitori ai cuvân-
tului şi nu doar auditori, înşelându-vă pe voi înşivă.

Iacov 1:22 este folosit în mod remarcabil pentru a dovedi 
că Iacov este scris oamenilor a căror salvare depinde de fapte 
bune. Totuşi, versetele precedente afirmă, în termeni siguri că 
primirea (Romani 10:9-10) cuvântului (Romani 10:17) rezultă 
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în salvare. Faptele bune nu salvează (v.21); oricum, ele confir-
mă (v.22), ca şi în Efeseni 2:8-10 (nu vă opriţi la 9) şi Titus 2:11-
12 (nu vă opriţi la 11).

Cei care îndepărtează Epistolele Generale de la biserică au 
un obicei ciudat. Atunci când scrisoare Paulină continuă o 
afirmaţie despre salvare cu o chemare la fapte bune, aceasta se 
numeşte “învăţătură practică”. Atunci când o Epistolă Genera-
lă face acelaşi lucru ea este etichetată “dovadă că avem de a face 
cu necazul cel mare”. Această inconsecvenţă este bătătoare la 
ochi şi de nefolos. 

Iacov 2:1
Fraţii mei, să nu aveţi cu părtinire credinţa Domnului nostru 

Isus Cristos, Domn al gloriei. Decât să ter cerţi cu privire la 
Iacov 2:17-22 (şi astfel să dovedeşti că nu înţelegi pasajul), de ce 
să nu te grăbeşti să citeşti versetul 1 acolo unde-i începe con-
textul. Receptorii acestei scrisori se odihnesc cu încredere nu 
în propria lor credinţă ci în credinţa lui Isus Cristos—aşa cum 
găsim scris în Galateni 2:20. Neţinând cont de cum ar putea 
decurge lucrarea exterioară a credinţei lor (Iacov 2) în viaţa lor, 
salvarea pe care au primit-o atunci când cuvântul a fost altoit 
(1:21) este asigurată de credinţa Domnului (2 Timotei 2:13).

Atunci ce i-o fi tulburat pe atât de mulţi pasajul din Iacov cu 
“arată-mi”? Scriitorul nu a spus “arată-I lui Dumnezeu ”, el a 
spus “arată-mi”. La fel ca toţi scriitorii Bibliei, el îi cheama pe 
oameni să îşi lucreze în exterior salvarea lor astfel ca oamenii 
să aibă o dovadă pentru a susţine mărturia cu gura. Poţi fi sal-
vat şi numai Dumnezeu să ştie asta. E mai bine ca să fii salvat 
şi toţi să ştie asta. ARATĂ-MI, nu-mi spune doar. 

Iacov 5:14
Să zicem că pentru o clipă noi susţinem credinţa că Iacov a 

fost scrisă iudeilor ce trăiesc în timpul necazului cel mare de 
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după răpirea bisericii. Să expunem fiecare verset potrivit cu 
asta.

Este vreunul bolnav printre voi (iudei din necazul cel mare) 
să cheme pe bătrânii bisericii [care au fost răpiţi (Revelaţia 4:1) 
şi sunt în jurul tronului (Revelaţia 4-5)]; şi ei să se roage pentru 
el, ungându-l cu ulei (deci fie că ei toarnă ulei jos prin univers 
pe pământ pe capul iudeului din necazul cel mare, fie părăsesc 
scaunul de judecată al lui Cristos, căsătoria cu Mielul, etc. pen-
tru a se întoarce pe pământ atât cât să pună un pic ce ulei pe 
capul lor) în numele Domnului.

Avem doar trei posibilităţi:

Biserica trece prin necazul cel mare împreună cu iu-1. 
deii cărora le este adresată scrisoarea aceasta, dar cre-
dincioşii iudei şi cei dintre neamuri nu au fost formaţi 
într-un singur trup, în ciuda învăţăturilor din Gala-
teni şi Efeseni.

Se poate ca iudeii ce au ratat răpirea fiindcă nu erau 2. 
salvaţi, să se roage bătrânilor bisericii care sunt în cer, 
şi aceştia să vină pe pământ să îi vindece. 

Iacov e scrisă evreiilor născuţi din nou care erau pri-3. 
mii membrii ai bisericii şi se aplică tuturor celor ce au 
fost adăugaţi bisericii de atunci până acum.

1 PETRU

1 Petru 1:1
Petru, un apostol al lui Isus Cristos, străinilor împrăştiaţi 

prin Pontus, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia. 
Vezi comentariile din Iacov 1:1 şi observă de asemenea lista 

locurilor reprezentate la Ierusalim de Penticost din Acte 2.
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1 Petru 1:3-5

Binecuvântat fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus 
Cristos, care conform milei sale abundente (nu faptele noastre 
bune sau ţinerea legii) ne-a născut din nou (Ioan 3, Romani 7) 
pentru o speranţă vie (nu o salvare condiţionată de fapte bune 
continue) PRIN (aici vin declaraţiile lui Dumnezeu despre mij-
loacele prin care receptorii acestei scrisori au o naştere nouă 
şi o speranţă vie) învierea lui Isus Cristos dintre morţi, Pentru 
o moştenire nemuritoare şi neîntinată şi care nu se ofileşte, re-
zervată ÎN CER PENTRU VOI. Moştenirea naţiunii lui Israel 
a fost o bucată de teren pe pământ. Speranţa sfântului neca-
zului celui mare nu este să se ducă pentru a fi cu Domnul, ci 
Domnul să vină pentru a fi cu el. Speranţa şi moştenirea ce 
aparţine receptorilor lui 1 Petru este cea dată bisericii. Care 
sunteţi păziţi (nu sunt cerute nici un fel de fapte, nici condiţii 
de îndeplinit) prin puterea lui Dumnezeu (nu puterea lor pen-
tru a rezista până la sfârşit sau pentru a refuza semnul fiarei) 
prin credinţă pentru salvarea pregătită să fie revelată în timpul 
de pe urmă. Aceasta este îndeplinirea speranţei (Romani 8:18-
25), sfârşitul aşteptării (2 Corinteni 5:1-8), şi plinătatea promi-
siunii (Efeseni 1:13-14). Nu este nimic aici care să fie diferit de 
revelaţia Paulină. 

1 Petru 1:10-12
Să presupunem din nou că aţi fost convinşi că după răpirea 

bisericii Dumnezeu anulează noul testament şi se întoarce la 
cel vechi. În timpul necazului cel mare, un iudeu trebuie să 
ţină legea pentru a fi salvat. (O să spui: “Nu, mi s-a spus că tre-
buie să ţină legea şi să se încreadă în Isus.” Dar dacă el nu poate 
fi salvat doar prin a se încrede în Isus, atunci ţinerea legii tre-
buie că este esenţială pentru salvarea lui.) Şi 1 Petru este scrisă 
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iudeilor din această stare în necazul cel mare. Acum, încercaţi 
să reconciliaţi aceste versete cu acest sistem de credinţe.

Despre acea salvare au cercetat şi au căutat stăruitor profe-
ţii care au profeţit DESPRE HARUL ce va veni PENTRU VOI: 
Căutând ce, sau în ce fel de timp arăta Duhul lui Cristos, care 
era în ei, când adeverea dinainte suferinţele lui Cristos şi gloria 
de după acestea (1 Corinteni 15:3-4). Cărora le-a fost revelat, 
că nu lor înşişi (sfinţii Vechiului Testament), CI (un grup dife-
rit, cu siguranţă nu o reîntoarcere la sistemul precedent) nouă 
(receptori lui 1 Petru) să ne servească cele declarate acum vouă, 
prin cei ce V-au predicat EVANGHELIA cu Duhul Sfânt trimis 
din cer; cele în care doreau îngerii să se uite.

Această scrisoare este scrisă oamenilor cărora li s-a predicat 
evanghelia morţii, îngropării şi învierii lui Isus, şi sunt salvaţi 
prin har şi sunt orice fel diferiţi de cei ce sunt sub lege.

1 Petru 1:18-25
Fără a cita tot acest pasaj, daţi-mi voie să evidenţiez punctele 

cele mai importante.

Nu sunt răscumpăraţi în virtutea a nimic ce li s-a dat 1. 
de către taţii lor;

Sunt răscumpăraţi prin sângele preţios al lui Isus;2. 

Au trebuit doar să creadă;3. 

Şi-au purificat sufletele prin obedienţa adevărului 4. 
evangheliei, nu prin faptele legii;

Sunt născuţi din nou;5. 

Au primit viaţă veşnică fiindcă, contrar oricărei cărni 6. 
umane care este coruptibilă, sămânţa prin care au fost 
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născuţi ei din nou trăieşte şi rămâne pentru totdeau-
na. 

Toate acestea au venit prin predicarea evangheliei.
Este un mare mister cum poate cineva să spună că acest ma-

terial nu se potriveşte cu ceea ce i-a dat bisericii Dumnezeu 
prin Paul.

1 Petru 2:10
Voi care odinioară nu eraţi popor, dar sunteţi acum poporul 

lui Dumnezeu. Evreii au fost un popor încă de pe vremea lui 
Avraam. Au fost iudei şi neamuri din trecut, dar biserica, a, 
acum că este ceva nou.

2 PETRU

2 Petru 1:1
Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Cristos, celor ce au 

obţinut cu noi o credinţă la fel de preţioasă. Cei care primesc 
această scrisoare au avut aceiaşi relaţie cu Dumnezeu pe care 
o aveau şi apostolii, şi ei au obţinut-o în acelaşi fel—prin cre-
dinţă. Prin dreptatea Dumnezeului şi Salvatorului nostru Isus 
Cristos. Scrisoarea este aşezată pe fundaţia dreptăţii imputate 
a lui Isus Cristos, nu pe o dreptate obţinută prin ţinerea legii 
sau prin sacrificiu.

Numai dreptatea lui Dumnezeu poate să facă un suflet po-
trivit pentru cer. Paul ştia asta (Filipeni 3), şi la fel şi Petru. Evi-
dent, ei înregistrau cuvinte inspirate de acelaşi Autor Divin. 

2 Petru 1:9
Cineva poate pierde claritatea vederii, cineva poate uita 

lucrările minunate ale lui Dumnezeu în viaţa lui, dar rămâ-
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ne această realitate a faptului că el a fost curăţat de vechile 
lui păcate.

2 Petru 1:14
Comparaţi înlăturarea tabernacolului cu materialul dat lui 

Paul în 2 Corinteni 5:1-8.

2 Petru 2:7-8
Bine, aici este linia pusă de acei care pun un divorţ între 

Evrei-Iuda şi Paul. Dacă un om în necazul cel mare nu îndu-
ră până la sfârşit, nu ţine faptele legii, şi refuză semnul fiarei, 
chiar dacă era salvat el îşi va pierde salvarea. 

Doar să ne asigurăm că nici un student serios al Bibliei nu 
a crezut că:

Cineva ar fi putut fi salvat prin ţinerea legilor sau po-1. 
runcilor unei ere trecute;

Oricine a fost salvat ar putea să-şi piardă salvarea;2. 

Epistolele lui Paul contrazic planul salvării din scriso-3. 
rile lui Paul;

Dumnezeu pune această informaţie fascinantă despre Lot 
în 2 Petru.

Şi a prefăcut cetăţile Sodomei şi Gomorei în cenuşă, le-a con-
damnat la demolare, făcându-le un exemplu pentru cei ce după 
aceea ar trăi în stricăciune; e aşa de clar că cei stricaţi sunt 
condamnaţi. Şi a scăpat pe dreptul Lot (aceasta nu poate să în-
semne “numai” Lot, căci ştim că şi fetele lui au ieşit din oraş), 
chinuit în comportarea desfrânată a celor stricaţi, (Fiindcă acel 
bărbat drept {o lectură a Genezei 19 va revela oricui că faptele 
lui nu au fost drepte} locuind printre ei, prin vedere şi auzire îşi 
chinuia zi de zi sufletul lui drept cu faptele lor nelegiuite).
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Aici este un om a cărui viaţă şi mărturie a fost un dezastru, 
dar el nu a fost condamnat fiindcă el a fost un om drept şi just 
în privinţa sufletului. Dacă cineva din Biblie ar putea sau ar 
trebui să “o piardă”, Lot ar fi acel om. Totuşi, Dumnezeu îl ţine 
ca pe un exemplu al beneficiilor permanente ale dreptăţii im-
putate. Nu există nici un argument mai mare decât Lot pentru 
siguranţa credinciosului. Faptul că Petru foloseşte acest exem-
plu anulează cu siguranţă argumentul că Petru scrie oameni-
lor ce îşi pot pierde salvarea dacă ei nu-şi menţin dreptatea 
prin ţinerea poruncilor, în timpul necazului sau a oricărei ere.

Citiţi despre încercare eşuată a lui Lot de a-şi avertiza 
familia despre judecata ce va veni. Apoi citiţi Iacov 2. Măr-
turia în zadar a lui Lot, ilustrează perfect nevoia de a avea 
o credinţă timp “arată-mi” şi cum vine moartea acolo unde 
lipseşte dovada.

2 Petru 3:15-16
Şi socotiţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este sal-

vare; precum v-a scris preaiubitul nostru frate Pavel, conform 
cu înţelepciunea dată lui, Precum în toate epistolele sale a vor-
bit în ele despre ACESTEA;... 

Trebuie să ne uităm cu atenţie la acest verset, căci el demo-
lează argumentul Paul versus Petru. Mai întâi observăm că 
omul poate fi sigur de salvare, nu din cauză că ei niciodată nu 
transgresează ci pentru că Dumnezeu este îndelung-răbdător. 
În al doilea rând, vedem că salvarea despre care a scris Petru 
este şi salvarea despre care a scris Paul. În al treilea rând, în-
văţăm că Paul a scris chiar oamenilor cărora le-a scris Petru. 
În al patrulea rând, ni se spune că în fiecare din epistolele lui 
Paul, el s-a confruntat cu aceleaşi lucruri ca şi Petru în scriso-
rile date prin el.
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De ce este atunci o asemenea controversă? În ele sunt unele 
lucruri greu de înţeles, pe care cei ce sunt neînvăţaţi şi instabili 
le pervertesc, cum fac şi cu celelalte scripturi, spre propria lor 
nimicire.

1 IOAN

1 Ioan 1:7
Dar dacă umblăm în lumină, aşa cum el este în lumină, 

avem părtăşie unii cu alţii şi sângele lui Isus Cristos, Fiul său, 
ne curăţă de tot păcatul.

Umblarea în lumină este condiţia pentru părtăşie. Sângele 
lui Isus e condiţia pentru curăţare. Legea şi poruncile nu sunt 
luate în vedere. 

1 Ioan 2:1-2
Copilaşii mei, vă scriu acestea, ca să nu păcătuiţi. Şi dacă 

cineva păcătuieşte, avem (timpul prezent, păcatul nu schimbă 
relaţia) un mijlocitor (noi nu ne pierdem salvarea) la Tatăl, pe 
Isus Cristos cel drept (speranţa noastră este în dreptatea LUI, şi 
nu în a noastră). Şi el (Isus Cristos, cel drept) este (timpul pre-
zent) ispăşirea (articolul hotărât, nu este altul) pentru păcatele 
noastre (acelea comise ca şi copii ai Tatălui) şi nu doar pentru 
ale noastre, ci şi pentru ale întregii lumi (orice om, orice păcat, 
orice dispensaţie—un Salvator, Isus Cristos).

Acest pasaj măreţ este egal cu tot ce i-a dat Domnul lui Paul 
despre subiectul siguranţei eterne.

1 Ioan 3:1-3
Vedeţi ce fel de dragoste ne-a dat Tatăl, ca să fim chemaţi fiii 

lui Dumnezeu; Cineva poate fi fiul lui Dumnezeu numai prin 
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naşterea din nou (Ioan 1:12). Această nouă naşterea este darul 
lui Dumnezeu, nu al faptelor (Romani 6:23). Ioan scrie celor ce 
au fost născuţi din nou. 

Din această cauză lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu l-a 
cunoscut nici pe el. Preaiubiţilor, acum suntem fiii lui Dum-
nezeu. Ei nu aşteaptă să îndure până la sfârşit, sperând să în-
vingă semnul sau să se atârne de perceptele lui Moise pentru 
a-şi determina statutul. Aceştia oameni sunt deja în familia 
Domnului.

Şi nu s-a arătat încă ce vom fi, (atunci tratăm evident cu 
lucrurile sufletului, nu cu carnea, e.g. iudeu sau neam). Dar 
ştim că atunci când el va apărea, vom fi asemenea lui; fiindcă 
îl vom vedea aşa cum este. Acest verset se potriveşte perfect cu 
versetele Pauline despre noul trup (Filipeni 3:21, 1 Corinteni 
15:51-57, 2 Corinteni 5:1-8). 

Apoi, ca de obicei, faptele bune urmează imediat contextul. 
Şi fiecare dintre cei care au această speranţă în el, se purifică pe 
el însuşi, precum el este pur.

1 Ioan 4:15
Şi noi am văzut şi aducem mărturie că Tatăl a trimis pe Fiul 

să fie Salvatorul lumii. Aici este doctrina locuirii reciproce ca 
şi un tot ca 1 Corinteni 12:13 sau Galateni 3:27. Doctrinele sunt 
la fel fiindcă Autorul este acelaşi, şi acei cărora le scrie El sunt 
la fel. 

1 Ioan 5:11-13
În aceste versete avem cele mai clare şi simple afirmaţii 

despre salvare în Biblie. Observaţi că în pasaj salvarea a fost 
deja dată. Viaţa eternă este posesiunea prezentă a cititorilor 
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lui Ioan. Această viaţă este în Isus Cristos şi a fost dată gratuit 
celor ce cred. Fără fapte. Fără credinţă plus fapte. Fără har şi 
apoi fapte. Fără lege. Fără porunci.

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; pentru ca voi 
să ştiţi că aveţi viaţă eternă, şi să credeţi în numele Fiului lui 
Dumnezeu.

Dacă Ioan le scria iudeilor din necazul cel mare şi dacă ei 
trebuiau să facă altceva decât să creadă în Isus, ştiţi la fel de 
bine ca şi mine că Duhul Sfânt i-ar fi dat să înregistreze ase-
menea lucruri. Glorie lui Dumnezeu, salvarea este dată în mod 
gratuit de către Dumnezeul a tot harul oricui ce va crede în 
Fiul Său, Domnul Isus Cristos. La fel era mesajul dus de Paul şi 
la fel era mesajul dus de Ioan.

2 IOAN

2 Ioan 1:5-6
Şi acum te implor, doamnă, nu că ţi-am scris o poruncă 

nouă, ci aceea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii 
pe alţii. Şi aceasta este dragostea: să umblăm după poruncile 
lui. Porunca este aceasta: Ca aşa cum aţi auzit de la început, să 
umblaţi în ea.

Departe de a-şi duce cititorii înapoi sub sistemul Leviticu-
lui, 2 Ioan reaminteşte cum a redus Isus toate poruncile la una: 
iubiţi-vă unii cu alţii.
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3 IOAN

3 Ioan 1:4
Aşa cum Duhul Sfânt scrie prin Ioan, îi numeşte pe credin-

cioşi copiii mei.

3 Ioan 1:6, 9-10
Obiectivul acestei celei de-a treia scrisoare este clar acela de 

a trata cu problemele ce se ridică în biserică.
Care au adus mărturie despre dragostea ta creştină înaintea 

bisericii; pe care, dacă îi însoţeşti într-un mod evlavios, bine vei 
face.

Am scris bisericii (cum spune cineva că epistolele lui Ioan nu 
sunt pentru biserică, când aici este o afirmaţie clară că sunt), 
dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu ne 
primeşte. Din această cauză, dacă vin, îi voi aminti faptele sale 
pe care le face, îndrugând vorbe injurioase împotriva noastră; şi 
nemulţumit cu acestea, el nici nu îi primeşte pe fraţi şi opreşte 
pe cei ce doresc să îi primească şi îi dă afară din biserică.

Fără îndoială, acesta este un material instrucţional pentru 
tratarea cu acei care promovează diviziuni într-o biserică loca-
lă. Nu este nimic aici care să slujească vreunui scop într-o eră 
tribulaţionistă cu biserica prinsă pentru a-l întâlni pe Dom-
nul.

IUDA

Iuda 1:3
Preaiubiţilor, folosind toată grija pentru a vă scrie despre sal-

varea comună, am fost constrâns să vă scriu şi să vă îndemn să 
luptaţi cu zel pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată.
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Unele lucruri din acest verset sunt clare şi fără o căutare în 
context. Celor cărora le scrie Iuda au aceiaşi salvare ca şi alt-
cineva; şi, salvarea lor nu este una prin fapte sau prin ţinerea 
legii, căci este numită credinţa.

Acum să învăţăm ce ne descoperă contextul. Mai întâi, cei 
cărora se adresează sunt sfinţiţi prin Dumnezeu Tatăl (v.1). 
Aceasta este binecuvântarea de a fi pus deoparte de la păcat 
şi pentru Dumnezeu, aşa cum nu este rezultatul faptelor bune 
ale unor indivizi ci al unei operaţiuni ale lui Dumnezeu. Când 
Domnul Isus i-a vorbit lui Paul pe drumul spre Damasc, El 
i-a dat apostolului neamurilor o trimitere destul de mare. Nu 
este totul înregistrat în Fapte 9. Textul întreg se găseşte în Fap-
te 26. Acolo citim: Eu sunt Isus, pe care tu îl persecuţi.  
Scoală-te dar şi stai pe picioarele tale; fiindcă pentru aceasta 
m-am arătat ţie, să te fac un servitor şi un martor deopotrivă a 
cele ce ai văzut, şi a acelora în care îţi voi apărea; Eliberându-te 
din poporul şi dintre neamurile spre care acum te trimit, Să le 
deschizi ochii, să îi întorci de la întuneric la lumină şi din pute-
rea lui Satan la Dumnezeu, ca să primească iertare de păcate şi 
moştenire PRINTRE CEI SFINţIţI PRIN CREDINţA care este 
ÎN MINE. (Fapte 26:15-18)

Deci, sfinţirea pe care a predicat-o Paul este obişnuită cu 
sfinţirea predicată de Iuda. Comparaţi-o cu 1 Corinteni 1:2.

Contextul arată de asemenea că acei care sunt sfinţiţi sunt şi 
păstraţi (v.1). Aici nu este nici o salvare condiţionată. Nu există 
în Iuda nici un sistem de har plus fapte. Nu găsim nimic despre 
a îndura până la sfârşit. Dumnezeul care sfinţeşte, păstrează. 
Acest lucru este comun tuturor celor ce au fost salvaţi. 

În cele din urmă, contextul face cunoscut faptul că Iuda le 
scrie celor ce sunt în Isus Cristos. Fraza în Cristos sau în Cristos 
Isus sunt folosite de 77 de ori din Romani până la Filimon. Este 
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una dintre “distinctivele Pauline cheie”, dar Petru şi Iuda, fo-
losesc ambii această frază. De ce? Ei scriu oamenilor ce au fost 
salvaţi în acelaşi mod şi puşi în a acelaşi trup. 

Iuda 1:24-25
Oprirea noastră finală este totuşi la un alt verset minunat 

despre siguranţa eternă a credinciosului născut din nou. Noi 
nu ne salvăm singuri şi nu ne păstrăm singuri. Isus Cristos 
este Salvatorul şi păstrătorul a tuturor celor ce vin la El prin 
credinţă.

Acum, a aceluia care este în stare a vă păzi de la cădere şi a 
vă prezenta fără vină înaintea prezenţei gloriei sale cu multă 
veselie, Singurului Dumnezeu înţelept Salvatorul nostru, a lui 
fie gloria şi mărirea, domnia şi puterea, deopotrivă acum şi în-
totdeauna. Amin.

Nu există hiper-dispenţionalişti. Când foloseşti acest ter-
men pentru a denumi pe cineva, el va nega întotdeauna că i se 
aplică fiindcă el cunoaşte pe cineva sau pe un grup ce merge 
chiar mai departe decât el în compartimentarea cuvântului lui 
Dumnezeu. Staţi departe de toţi sus numiţii, şi bucuraţi-vă de 
studiul Bibliei. 

Împărţiţi drept cuvântul.
Nu dezbinaţi în mod greşit pe fraţi.


