Misiunea Biblicä Christadelfianä

CURS BIBLIC PRIN
CORESPONDENÞÄ
Lecþia nr. 1
SCRISOARE INTRODUCTIVÄ
Dacä ne vom gândi în mod serios la viaþä, în general, la problemele lumii, cât ßi
la ceea ce ne rezervä viitorul, pentru noi personal, se ridicä douä probleme:
1) Este posibilä o pace permanentä?
2) Ce se va întânpla cu noi, în viitor ßi dupä moarte?
PACE PE PÄMÂNT
Privind prima întrebare, mulþi oameni nu cunosc cä Biblia are atât de multe de
spus despre viitorul lumii noastre. De exemplu, Psalmul 72 descrie un pämânt,
în care pacea ßi bunästarea vor fi din abundenþä:
„Dumnezeule, dä judecäþile Tale împäratului ßi dä dreptatea Ta fiului
împäratului! §i El va judeca pe poporul Täu cu dreptate ßi pe säraci cu nepärtinire
. . . În zilele Lui, Cel Drept va înflori ßi va fi belßug de pace, pânä ce luna nu va
mai fi.“ (Psalm 72:1-2,7)
Omenirea a visat deseori la o asemenea „Epocä de aur“, nereußind s-o realizeze
din cauza släbiciunii ßi egoismului naturii umane. Contrar bunelor intenþii, au
existat, dintotdeauna, aceia care au încercat sä-ßi domine semenii; aceia, care
prin fapte egoiste, prin läcomie ßi ambiþie, au dus la ruinä toate planurile pentru
fericire umanä.
Prima încercare serioasä, în timpurile moderne, de a aborda aceastä problemä, a
fost înfinþarea „Ligii Naþiunilor“, acum 70 de ani. Liga a adoptat drept motto,
câteva cuvinte din Biblie, din Isaia 2:4:
„ . . . nici un popor nu-ßi va mai scoate sabia împotriva altuia ßi nu vor mai
înväþa räzboiul.“
Speranþele au fost mari, dar, numai dupä câþiva ani, odatä cu ridicarea regimurilor
totalitare din Europa ßi izbucnirea celui de-al doilea räzboi mondial, acest vis
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s-a spulberat. Dupä räzboi, nevoia evidentä pentru o anumitä autoritate mondialä,
menitä sä menþinä pacea, a dus la crearea Organizaþiei Naþiunilor Unite, dar ßi
aceasta a eßuat în prevenirea multelor räzboaie, din ultimii 50 de ani.
REVENIREA DOMNULUI ISUS CHRISTOS
Este foarte nepläcut ca omenirea sä-ßi rezolve problemele lumii într-un viitor
inprevizibil. Pentru a fi instalatä pacea, sau: (a) va trebui sä fie o schimbare
miraculoasä în cadrul naturii umane, astfel ca oamenii sä înceapä sä acþioneze
cu blândeþe, faþä de tovaräßii lor, sau (b) trebuie sä avem un nou conducätor al
lumii, care sä fie în stare sä-i forþeze sä facä astfel.
Prima variantä este foarte puþin realizabilä ßi de aceea, sä ne uitäm la a doua.
Aici va fi nevoie de cineva atotputernic ßi suprem capabil. Deßi puternic, el (sau
ea!), trebuie sä fie deasemenea înþelept ßi incoruptibil, cât ßi înþelegätor la
släbiciunile umane. Unde se poate gäsi o astfel de persoanä? Iar dacä existä ßi ar
accepta o astfel de responsabilitate, ar mai rämânea problema inevitabilä a morþii
sale. Ar putea omenirea sä continue la nesfârßit cu o serie de înlocuiri potrivite?
Biblia ne asigurä cä numai Dumnezeu va gäsi soluþia rezolvärii problemei päcii
mondiale. Într-adevär, se va ridica un conducätor care sä se potriveascä perfect
acestei sarcini; un om care a dovedit deja cä meritä aceasta prin înþelepciunea sa
supremä, iubirea neþärmuitä ßi grija sa faþä de noi toþi. Acest om este Domnul
Isus Christos. Numai El, care îßi iubeßte semenii, este potrivit sä-i conducä, iar
Isus Christos, färä îndoialä ca aßa a fäcut. Soluþia la problema päcii omenirii
constä în promisiunea cä Domnul Isus Christos se va reântoarce.
În primul capitol din Faptele Apostolilor, istoria începutului Creßtinätäþii, citim
cum Isus a mers în ceruri, la câteva säptämâni de la învierea Sa. Dupä ce ucenicii
Säi l-au väzut plecând, au apärut nißte îngeri care au spus:
„Bärbaþi galileeni, de ce staþi ßi vä uitaþi spre cer? Acest Isus care a fost înälþat
la cer dintre voi, va veni în acelaßi fel cum L-aþi väzut mergând la cer.“ (Faptele
Apostolilor 1:11)
Isus Christos va instaura Împäräþia lui Dumnezeu pe acest pämânt. Toate
guvernele existente vor fi înlocuite ßi El însußi va guverna, ca Rege. Va avea
putere deplinä ßi va putea sä instaureze pacea între naþiuni, aßa dupä cum reiese
din cartea lui Daniel:
„ . . . Dumnezeul cerurilor va ridica o împäräþie care nu va fi distrusä ßi care nu
va trece sub stäpânirea unui alt popor. Ea va sfärâma ßi va nimici toate acele
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împäräþii, dar ea însäßi va däinui pentru întotdeauna.“ (Daniel 2:44)
Vi se pare imposibil acest lucru? Ar putea fi cu adevärat imposibil, dar nu este,
din cauza unui singur eveniment istoric—faptul cä dupä ce Isus a fost crucificat,
El a revenit la viaþä, ßi dupä ce a stat cu ucenicii Säi câteva säptämâni, a fost luat
la Tatäl Säu, în ceruri. De atunci, când va veni timpul, El se va întoarce pentru
ca sä înläture toatä nedreptatea, opresiunea ßi violenþa de pe pämânt.
Mai târziu, în curs, vom demonstra cä acest timp este aproape ßi cä pämântul
este în preajma celui mai mare eveniment din istoria sa, cäruia îi va fi martorä.
POZIÞIA NOASTRÄ
Cum ne vor afecta aceste fapte, pe noi, indivdual? Ce rol vom juca noi în timpul
acestor schimbäri, care au loc? Apoi sä revenim la a doua întrebare a noasträ:
„Ce mi se va întâmpla cu noi, în viitor ßi dupä moarte?“
Aceasta depinde în întregime de deciziile pe care trebuie sä le luäm, decizii pe
care nu le poate lua nimeni altcineva pentru noi. Pentru început, citind Biblia,
personal, fiecare din noi trebuie sä devinä convins cä:
•

Dumnezeu existä, iar Biblia este Cuvântul Säu, cätre noi;

•

Isus Christos s-a ridicat din moarte ßi se va reântoarce pe pämânt.

Acestea formeazä o bazä pentru speranþele de pace a lumii, iar pentru propriul
nostru viitor va trebui sä ne credem în ea. Parcurgând cursul, se vor aduce
argumente convingätoare pentru a crede aceste lucruri.
Când ajungem sä ne gândim la propriul viitor, trebuie sä înþelegem cä adevärata
cheie a tuturor lucrurilor este reânvierea lui Isus. Oriunde în Noul Testament,
veþi descoperi cä adevärata speranþä a creßtinului este „reânvierea din moarte“.
De fapt, primul lucru pe care Isus îl va face, atunci când se va reântoarce, este
acela de a-i învia pe oameni. Pentru aceia care cred cu adevärat cä Dumnezeu
L-a ridicat pe Fiul Säu din moarte ßi care cred în tot ceea ce El a promis, „noua
viaþä“ nu va fi ca viaþa de acum. Isus a numit-o „viaþä veßnicä“. El spunea:
„Voia Tatälui Meu este ca oricine vede pe Fiul ßi crede în El, sä aibä viaþa
veßnicä; ßi Eu îl voi învia în ziua de la urmä.“ (Ioan 6:40)
Principalul scop al acestui curs este acela de a vä aräta, cu ajutorul Bibliei, cum
se poate obþine darul nepreþuit al vieþii veßnice, în Împäräþia lui Dumnezeu pe
pämânt. Citim în Ioan 3:16:
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„Fiindcä atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cä a dat pe singurul Säu Fiu,
pentru ca oricine crede în El sä nu piarä, ci sä aibe viaþä veßnicä.“
Nu este suficient a spune doar „Cred în Isus, Mântuitorul nostru“. Trebuie mai
întâi sä înþelegem scopul venirii Sale, cât ßi în ce mod este legatä venirea Sa de
promisiunile fäcute de Dumnezeu, cu multe secole înainte. Apoi, va trebui sä
înväþäm ce doreßte El de la noi sä facem, deoarece credinþa în Isus este lipsitä de
valoare dacä nu-i urmäm poruncile; ßi nu putem afla despre aceste lucruri, dacä
nu citim Biblia. Deoarece:
„Credinþa vine din cele auzite, iar cele auzite prin Cuvântul lui Dumnezeu.“
(Romani 10:17)
Scopul acestui curs este de a explica mesajul Bibliei, de a indica calea spre viaþa
veßnicäarä, ßi de a aräta cä singura speranþä a lumii este reântoarcerea lui Isus
Christos.
SUMAR
În Biblie existä o promisiune cä va fi un timp al unei päci permanente, când Isus
se va reântoarce ca Rege. Dacä noi credem în Isus Christos ßi încercäm sä-i
ascultäm legile, vom avea speranþa de a fi salvaþi de la moarte ßi de a ni se da
viaþä veßnicä.
La fiecare lecþie existä câteva întrebäri, care îl vor ajuta pe coordonatorul dvs.
sä observe dacä aþi înþeles lecþia. Vä rugäm sä citiþi lecþiile cu atenþie, notând
toate citatele Biblice, ca apoi sä räspundeþi la întrebäri. Dacä vä va face pläcere
sä urmaþi acest curs, tot ceea ce va trebui sä faceþi este de a räspunde la
urmätoarele întrebäri ßi sä le trimiteþi la adresa de mai jos.
A1: De ce este important sä citim Biblia?
A2: În conformitate cu Biblia, care este singura bazä pentru o pace permanentä
în lume?
CBM, Cäsutä Poßtalä 602, Of. Poßtal No. 6, Str. Pavlov, Craiova cod. 1100
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CURS BIBLIC PRIN
CORESPONDENÞÄ
Lecþia nr. 2
STUDIUL BIBLIC DESPRE VIAÞÄ §I MOARTE
Existä viaþä dupä moarte? §i dacä da, cum, ßi pentru cine? Se va bucura cineva
de „fericirea veßnicä“? Vor suferii alþii de „pedeapsä ßi chin veßnic“? Pentru un
Creßtin, nmai Biblia poate oferi räspuns la aceste întrebäri!
MOARTEA
Pentru început sä vedem ce spune Biblia despre moarte. Ce se întâmplä dupä
ultima suflare? Se pleacä cumva, într-o altä lume, poate într-o altä formä? Ne
vom mai reaminti de viaþa träitä? Vom putea sä-i mai vedem pe cei care rämân
în viaþä?
Este important sä citim ce a spus Isus cu privire la moarte prietenului säu drag,
Lazär. Astfel, El vorbea despre moarte, ca ßi despre un somn adânc. La aflarea
veßtii cä Lazär era bolnav, El le-a spus ucenicilor Säi: „Lazär, prietenul nostru
doarme, dar Mä duc sä-l trezesc din somn.“ Discipolii säi au fost încântaþi sä
audä aceasta, aßteptând apoi vindecarea lui Lazär. Dar Isus le-a explicat clar:
„Lazär este mort“, ßi de aceea El i-a luat sä-l însoþeascä la mormânt, cu intenþia
de a-l trezi pe Lazär din „somnul“ säu.
Când ei au ajuns la mormânt, ucenicilor li s-a spus cä Lazär murise de patru
zile. Marta, sora lui Lazär a ießit în întâmpinarea lui Isus, întristatä din cauza
morþii fratelui ei. Ce i-a spus Isus pentru a o linißti? Cä sufletul lui Lazär träia?
Nu, El i-a spus: „Fratele täu va învia“. Nu este vorba, aici, despre nemurirea
sufletului, ci despre înviere, sau, cu alte cuvinte, despre revenirea la viaþä,
ceea ce reprezintä adevärata speranþä creßtinä, ceea ce ßi Marta o ßtia prea
bine.
Ea i-a räspuns: „§tiu, cä va învia la înviere, în ziua de pe urmä.“ Isus a spus: „Eu
sunt învierea ßi viaþa. Cine crede în Mine, chiar dacä ar fi murit, va träi.“
§i, pentru a dovedi cä El avea puterea de a-i readuce pe morþi, înapoi la viaþä,
Isus a mers la mormânt ßi astrigat: „Lazäre, vino afarä!“ §i Lazär a ießit afarä,
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legat la mâini ßi la picioare cu fâßii de pânzä, iar pe faþä înfäßurat cu un ßtergar.
(IOAN 11:1-44)
Isus vorbea despre moarte ca despre un somn. În moarte, ca într-un somn, noi
suntem inconßtienþi. În acest sens, Biblia spune:
„Cei vii, mäcar ßtiu cä vor muri; dar cei morþi nu ßtiu nimic . . . cäci în Locuinþa
Morþilor (§eol), în care mergi, nu este nici lucrare, nici plan, nici cunoßtiinþä,
nici înþelepciune.“ (ECLESIAST 9:5,10)
„Cäci în moarte nu este aducere aminte de Tine; ßi în Locuinþa Morþilor, cine Te
va läuda?“ (PSALM6:5)
În concluzie, Vechiul Testament ne învaþä cä moartea este o stare de inconßtienþä.
Noul Testament vorbeßte deaxsemenea despre moarte ca despre un somn, din
care putem fi treziþi prin puterea Domnului. În somn, nimeni nu poate ßti ce se
petrece în jurul lui, pânä se trezeßte din somn. La fel este ßi în cazul celor ce vor
fi treziþi din somnul adânc al morþii.
Dar nu toþi cei în credinþä se vor afla în somnul morþii, atunci când Isus se va
reântoarce. Mulþi vor fi încä vii, träindu-ßi viaþa normalä. Iatä ce afirmä apostolul
Pavel:
„Noi, cei vii, care rämânem pânä la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea
celor care au adormit. Cäci însußi Domnul, cu un strigät de strângere laolaltä,
cu glasul arhanghelului ßi cu trâmbiþa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer ßi
întâi vor învia cei morþi în Christos.“ (1 TESALONICENI 4:15,16)
SUFLETUL
Aceastä înväþäturä simplä despre moarte ßi înviere nu a fost pe deplin înþeleasä
de mulþi dintre creßtinii sinceri datoritä tezei false, larräspândite, potrivit cäreia
oamenii ar poseda „suflete nemuritoare“.
Expresia „suflet nemuritor“ nu poate fi gäsitä în Biblie, acolo fiind declarat
faptul cä numai „Dumnezeu este nemuritor“, deoarece El este:
„Singurul care are nemurirea, care locuießte într-o luminä de care nu te poþi
apropia, pe care nici un om nu L-a väzut, nici nu-L poate vedea.“ (1 TIMOTEI
6:16)
Ideea cä sufletul ar fi ceva invizibil ßi care niciodatä nu moare, nu numai cä este
în contradicþie cu textul de mai sus, dar a creat o foarte mare confuzie în gândirea
creßtinä. De ce vorbeßte Biblia despre acel „somn“, dacä dupä moarte sufletul
ßi-ar continua existenþa? §i dacä sufletul nu ar muri niciodatä, atunci marea
speranþä a învierii nu ßi-ar mai gäsi explicaþia.
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Ideea de „suflet nemuritor“ îßi gäseßte originea, nu în Biblie, ci în filozofia
anticä greacä. Marele filozof grec Plato poate fi considerat primul care a dezvoltat
ßi a dus la apogeu „Teoria sufletului nemuritor“, ßi numai de la aceastä sursä
documentarä, s-a inspirat gândirea creßtinä, aproximativ la 200 de ani dupä
moartea lui Christos.
Adevärata speranþä creßtinä constä nu în faptul cä am poseda un suflet nemuritor,
ci în aceea cä Domnul Isus Christos îi va ridica pe cei morþi, la viaþä, atunci
când El va reveni.
PÄCATUL §I MOARTEA
Lui Adam i se poruncise sä nu mänânce din pomul cunoaßterii binelui ßi räului
(GENEZA 2:17), dar, päcätuind prin neascultarea acestei Legi, el a fost
condamnat sä moarä, fiind astfel îndepärtat de pomul vieþii (GENEZA 3:19).
„În sudoarea feþei tale sä-þi mänânci pâinea, pânä te vei întoarce în pämânt,
cäci din el ai fost luat; cäci þärânä eßti ßi în þärânä te vei întoarce.“ (GENEZA
3:19).
Nu se face aici nici o aluzie la viaþä dupä moarte. Moartea a fost pedeapsa datä
lui Adam, din cauza neascultärii ßi a päcatului säu; ßi, astfel, aceastä moarte a
fost datä în moßtenire tuturor descendenþilor säi.
„De aceea, dupä cum printr-un singur om a intrat päcatul în lume ßi prin päcat,
moartea, ßi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, cäci toþi au
päcätuit.“ (ROMANI 5:12)
Färä a lua în considerare vreo altä intervenþie a lui Dumnezeu, moartea ar putea
fi sfârßitul definitiv pentru noi toþi; într-adevär, am fi putut fi astfel, färä nici un
fel de speranþä. Dar, Vestea Bunä a Evangheliei este aceea cä noi, cu toþii, putem
fi salvaþi de aceas. Iar acest cuvânt se numeßte „mântuire“, „salvare“.
Într-o lecþie ulterioarä, vom putea dezbate mai pe larg despre marea ßi importantä
lucrare a Domnului Isus Christos, care a murit pentru päcatele noastre, pentru
ca noi sä putem avea acea speranþä de salvare de la moarte, prin „înviere“ sau
„resurecþie“, care, de fapt este deßteptarea din somnul morþii la o nouä viaþä.
Aceasta va avea loc la reântoarcerea lui Christos pe pämânt.
Cum putem fi siguri de acest lucru? Deoarece dupä crucificarea ßi moartea Sa,
Christos însußi a revenit la viaþä, devenind astfel „cel întâi näscut dintre cei
morþi“ (COLOSENI 1:18), astfel fiind primul dintre oameni ridicat din moarte,
la viaþä veßnicä. Dar, spre deosebire de restul omenirii, El a fost färä de päcat.
Spre deosebire de Adam, El a ascultat întru-totul voinþa Tatälui:
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„S-a smerit ßi s-a fäcut ascultätor pânä la moarte, ßi încä moarte de cruce. De
aceea, ßi Dumnezeu L-a înälþat foarte sus.“ (FILIPENI 2:8,9)
Deßi fusese päräsit în stare de inconßtienþä, în mormânt, El a fost trezit din acel
somn al morþii, la viaþa veßnicä. Apoi a fost ridicat în ceruri, la dreapta lui
Dumnezeu. Isus se va reântoarce pe pämânt pentru a deßtepta din moarte pe toþi
robii credincioßi ai lui Dumnezeu, pentru a le da viaþa eternä pe care El însußi o
împärtäßeßte.
La mormântul lui Lazär, Marta spusese despre fratele ei:
„§tiu, cä va învia la înviere, în ziua de pe urmä.“ (IOAN 11:24)
Profetul Daniel vorbea astfel despre aceste zile din urmä:
„ . . . va fi un timp de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt popoarele ßi
pânä în vremea aceasta. Dar, în timpul acela, poporul täu va fi mântuit, oricine
va fi gäsit scris în carte. Mulþi dintre cei care dorm în þärâna pämântului se vor
trezi: unii pentru viaþa veßnicä, ßi alþii, pentru rußine ßi dispreþ veßnic.“ (DANIEL
11:1,2)
Mesajul Biblic este evident. Existä viaþä veßnicä ßi salvare faþä de moarte, pentru
cei care cred în Isus ßi îi ascultä legile.
În prelegerea viitoare vom trata în amänunþime despre învierea lui Christos.
SUMAR
Numai în Biblie putem descoperi adevärul despre viaþä ßi moarte.
Dupä ce dispare ultima rspiraþie, omul se reântoarce în þärânä.
Omul este total inconßtient; este ca ßi când ar fi cäzut într-un somn profund.
Omul nu posedä nici un suflet nemuritor care sä-ßi continue existenþa dupä moare.
Unica speranþä de salvare din moarte este învierea la revenirea Domnului Isus
Christos din ceruri.
ÎNTREBÄRI
Vä rugäm sä räspundeþi în scris, îndrumätorului dvs, utilizând propriile dvs.
cuvinte, formuläri ßi expresii, la întrebärile urmätoare:
B1: În conformitate cu Biblia, ce se întâmplä dupä moarte?
B2: De ce credeþi cä Biblia descrie moartea ca un somn?
Vä rugäm sä ne solicitaþi sprijinul, în caz de incertitudine.
CBM, Cäsutä Poßtalä 602, Of. Poßtal No. 6, Str. Pavlov, Craiova cod. 1100
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CURS BIBLIC PRIN
CORESPONDENÞÄ
Lecþia nr. 3
ÎNVIEREA LUI CHRISTOS
Cine a fost Isus Christos? În primul rând, El a fost evreu ßi a träit în þara care în
timpurile noastre se numeßte Israel, dar care în acele vremuri fäcea parte din
Imperiul Roman. Existä o märturie nepärtinitoare cu privire la Isus în scrierile
renumitului istoric roman Tacitus, care relata despre creßtini, urmätoarele:
„Christos, de la care este derivat numele lor, a fost executat la ordinul
procuratorului Pontius Pilate, în regiunea Tiberias.“ (ANNALE, XV 44)
În Biblie citim cä execuþia s-a concretizat prin crucificare ßi cä un soldat roman
l-a sträpuns cu o suliþä pentru a fi sigur cä a murit (IOAN 19:33,34). Deasemenea,
cei doi membrii ai Consiliului Evreiesc—Sanhedrin—care i-au purtat trupul la
mormânt, au certificat cä Isus era mort. Apostolul Pavel scria:
„V-am înväþat înainte de toate, aßa cum am primit ßi eu: cä Christos a murit
pentru päcatele noastre, dupä Scripturi; cä a fost îngropat ßi cä a înviat a treia
zi, dupä Scripturi.“ (1 CORINTENI 15:3,4)
Astfel, Biblia dovedeßte, nu numai cä El a murit ßi a fost înmormântat, dar ßi
faptul cä El a revenit la viaþä. Veßtile despre învierea Sa au fost date întâi de
îngeri cätre cele douä femei venite la mormânt, devreme, în cea de-a treia zi. Ei
le-au spus acestora:
„Pentru ce cäutaþi pe Cel viu între cei morþi? Nu este aici, ci a înviat.“ (LUCA
24:5,6)
O astfel de Veste Bunä s-a räspândit cu repeziciune. Femeile s-au gräbit sä le
spunä ßi ucenicilor, care la început n-au putut sä creadä dacä este adevärat sau
nu. Dar apoi, Isus însußi le-a apärut Mariei Magdalena ßi lui Simon Petru, apoi
la cei doi discipoli care mergeau pe drumul cätre Emaus, lângä Ierusalim. În
Ierusalim, Isus „li s-a prezentat El însußi, viu, prin multe dovezi de netägäduit,
fiind väzut de ei timp de patruzeci de zile ßi vorbind despre lucrurile care privesc
împäräþia lui Dumnezeu.“ (FAPTE 1:3).
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Mai târziu, El le-a apärut la mai mult de 500 de fraþi, deodatä, mare parte din ei
încä în viaþä, atunci când Pavel a relatat despre aceasta (1 COR. 15:6).
La început, ei nu ßi-au putut crede ochilor, dar Isus le-a zis:
„Uitaþi-vä la mâinile ßi la picioarele Mele, cä Eu sunt; pipäiþi-mä ßi mä vedeþi:
un duh nu are carne ßi oase, cum vedeþi cä am Eu.“ (LUCA 24:39)
§i pentru a-i convinge definitiv pe ucenicii Säi de realitatea prezenþei Sale, Isus
a luat apoi o bucatä de peßte fript ßi a mâncat-o în faþa lor (LUCA 24:41-42).
Toma, care nu l-a crezut la început, a fost chemat sä-ßi punä degetul în ränile din
mâinile ßi coasta lui Isus (IOAN 20:27).
Cât de mult avem de înväþat din cele expuse! Isus a demonstrat cä acelaßi corp
care este aßezat färä viaþä în mormânt, a fost readus la viaþä. A putut fi atins ßi iau fost simþite carnea ßi oasele. Da! Era exact acelaßi Isus, deci Isus a fost ridicat
din moarte, viu!
Dar cum putem fi siguri cä Scriptura ne relateazä adevärul? Sä fie posibil ca
discipolii sä fi inventat întreaga istorie, deoarece ei au vrut sä se creadä cä Isus
s-a reântors la viatä? Dacä citim relatärile din Evanghelii, observäm cä ni se
prezintä imaginea unui grup de oameni, care dupä moartea Domnului erau färä
de speranþe. Astfel, femeile aßteptau sä gäseascä în mormânt, un corp färä de
viaþä (ca de obicei), ßi nu i-au putut înþelege dispariþia. Iar ucenicii nu ar fi
crezut în afirmaþia îngerilor cä Isus a fost ridicat la viaþä? Nu este vorba cä ei nu
ar fi dorit ca Isus sä se reântoarcä la viaþä, dar pentru ei un astfel de eveniment
pärea de domeniul imposibilului, de aceea cade ipoteza inventärii chiar de cätre
ei a teoriei învierii lui Isus.
Apoi, numai cu puþin timp înainte de crucificare, cei mai mulþi dintre ei s-au
îndepärtat de Isus, din teamä, ßi El, aproape cä a murit singur. Iar apoi, îi gásim
pe aceeaßi ucenici mergând pe drumul spre Ierusalim, pentru a-i predica învierea.
Numai cä miracolul în sine al învierii ßi dovezile pe care ei înßißi le-au avut au
putut produce o astfel de schimbare.
Putem avea certitudinea cä într-adevär mormântul era gol. Dacä trupul ar fi fost
gäsit acolo, dußmanii lui Isus ar fi putut sä-l ia, pentru a dovedi cä ucenicii Lui
nu ar fi spus adevärul ßi din acelaßi motiv, putem fi absolut siguri cä nu a fost
luat nici de evrei.
Dacä evreii nu i-au luat corpul, ar fi putut ucenicii sä-l ia ßi apoi sä pretindä cä
Isus träia? Nu, este imposibil! Discipolii ßi-ar fi riscat viaþa declarând în acest
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mod cä Isus träia! Putem sä credem cä ei ßi-au riscat vieþile pentru ceea ce ei
înßißi nu cunoßteau cu adevärat? ßingura explicaþie a mormântului gol este aceea
pe care o gäsim în Biblie ßi anime cä miracolul învierii a avut loc cu adevärat.
Unde se aflä Isus acum? Citim în primul capitol din Faptele Apostolilor, cä
dupä o perioadä de mai multe säptämâni, timp în care Isus a stat de vorbä cu
ucenicii Säi, ßi le-a întärit credinþa, El a fost ridicat în ceruri (FAPTE 1:9). Ni se
spune cä El träießte acum pentru întotdeuna, cä El este Marele Preot al nostru, ßi
cä se aflä la mâna dreaptä a lui Dumnezeu, astfel încât ne putem ruga Domnului,
cu toatä încrederea, prin El.
„În adevär, El a fost rästignit în släbiciune, dar träießte prin puterea lui
Dumnezeu.“ (2 COR 13:4)
„Dar El, fiindcä rämâne în veac, are o preoþie care nu poate fi transmisä de la
unul la altul. De aceea ßi poate sä mântuiascä în chip desävârßit pe cei care se
aproprie prin El de Dumnezeu, pentru cä träießte pururea, ca sä mijloceascä
pentru ei.“ (EVREI 7: 24-25)
„Iar El, dupä ce a adus o singurä jertfä pentru päcate, s-a aßezat pentru totdeauna
la dreapta lui Dumnezeu.“ (EVREI 10:12)
Astfel, Isus este acum în ceruri, dar nu va rämâne acolo pe vecie. Atunci când
ßi-a päräsit ucenicii pe Muntele Mäslinilor, aproape de Ierusalim, ßi a fost ridicat
la ceruri, au apärut doi îngeri, care le-au spus ucenicilor:
„Bärbaþi galileeni, de ce staþi ßi vä uitaþi spre cer? Acest Isus, care a fost înälþat
la cer dintre voi, va veni în acelaßi fel cum l-aþi väzut mergând la cer.“ (FAPTE
1:11)
Isus se va reântoarce pe pämânt, în acelaßi loc din Muntele Mäslinilor, (vezi
ZAHARIA 14:4). Acelaßi Isus, pe care ucenicii l-au putut atinge ßi vorbi, al
cärui corp era din carne ßi oase, va veni din nou.
Întreaga lume va trebui sä accepte faptul învierii, ßi dovada cä El este întradevär, Fiul lui Dumnezeu.
Dar, aceia care acum îl urmeazä cu credinþä ßi-i ascultä legile, îl vor urma ßi în
victoria asupra morþii, dupä cum însußi a fäcut-o.
În urmätoarea prelegere vom trata pe larg despre reântoarcerea lui Christos pe
pämânt.
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SUMAR
Isus a murit ßi a fost înmormântat, dar El a fost ridicat din nou la viaþä, prin
puterea lui Dumnezeu.
Existä o dovadä incontestabilä a învierii lui Isus. A fost cu adevärat Isus, cel ce
le-a apärut discipolilor.
Acum, El are viaþä veßnicä ßi se va reântoarce din ceruri, pentru a-i ridica pe cei
morþi la viaþä.
ÎNTREBÄRI
Vä rugäm sä räspundeþi, folosind propriile dvs. cuvinte, formuläri ßi expresii la
întrebärile de mai jos, pe care sä le trimiteþi îndrumätorului dvs.:
C1: Dupä ce Lazär a murit, ce speranþä de viaþä viitoare le-a dat Isus, Martei ßi
Mariei? (vezi IOAN cap. 11). §i, ce credea Marta?
C2: Ce ni se relateazä despre învierea corpului lui Isus?
Vä rugäm, menþionaþi nelämuririle dvs. pentru a le rezolva împreunä.
CBM, Cäsutä Poßtalä 602, Of. Poßtal No. 6, Str. Pavlov, Craiova cod. 1100
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Misiunea Biblicä Christadelfianä

CURS BIBLIC PRIN
CORESPONDENÞÄ
Lecþia nr. 4
REÂNTOARCEREA DOMNULUI ISUS CHRISTOS PE PÄMÂNT
Pentru aceia care acceptä Biblia drept Cuvântul Domnului, nu este nici un dubiu
cä Isus se va întoarce, aßa dupä cum o scot în evidenþä ßi urmätoarele pasaje:
„Cäci Fiul Omului va veni în slava Tatälui Säu cu îngerii Säi, ßi atunci va
räspläti fiecäruia dupä faptele lui.“ (Matei 16:27)
El va veni ca judecätor.
„Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor, cu putere ßi cu mare slavä.“
(Luca 21:27)
„Iatä, El vine cu norii ßi orice ochi Îl va vedea ßi cei care L-au sträpuns.“
(Apocalipsa 1:7)
El va veni vizibil ßi cu putere.
„Acest Isus, care a fost înälþat la cer dintre voi, va veni în acelaßi fel cum L-aþi
väzut mergând la cer.“ (Fapte 1:11)
„Tot aßa ßi Christos, dupä ce S-a adus jertfä o singurä datä ca sä poarte päcatele
multora, Se va aräta o a doua oarä, celor care Îl aßteaptä, nu în legaturä cu
päcatul, ci pentru mântuire.“ (Evrei 9:28)
Atunci când El se va reântoarce, El îi va ridica pe cei morþi ßi îi va judeca pe cei
care au auzit Evanghelia, fie cä au acceptat-o sau nu, ßi îi va räspläti pe adeväraþii
credincioßi cu salvarea de moarte, dându-le viaþä veßnicä.
Mulþi creßtini cred cä înainte ca Isus sä se reântoarcä, lumea va fi convertitä prin
predicarea Evangheliei ßi cä va fi o märeaþä renaßtere religioasä. Dar, privind
lumea zilelor de astâzi, un astfel de prospect pare de nerealizat într-un viitor
apropiat, ßi de fapt nici Biblia nu spune ce se va întâmpla. Contrar chiar, apostolul
Pavel scria cä în ultimele zile (timpul înaintea revenirii lui Christos), va creßte
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necredinþa, oamenii devenind mai iubitori de pläceri lumeßti, decât iubitori de
Dumnezeu (vezi 2 Timotei 3:1-6). În aceste versuri se dä o descriere a unei lumi
foarte asemänätoare cu cea de astâzi, ßi dacä acceptäm cuvintele lui Pavel, putem
vedea atunci cä situaþia poate deveni ßi mai rea decât acum. Câteva dintre
cuvintele lui Isus confirmä acest lucru:
„Când va veni Fiul Omului, va gäsi El oare credinþä pe pämânt?“ (Luca 18:8)
Räspunsul la aceastä întrebare pare sä fie acela cä în timp ce vor exista câþiva
care îl vor aßtepta ßi vor spera în întoarcerea Sa, cei mai mulþi oameni sau vor
ignora acest märeþ eveniment, sau atunci când îl vor auzi, nu vor fi interesaþi,
simplu vor întoarce spatele ßi îl vor ignora.
Dar, pentru cei puþini, care sperä în reântoarcerea lui Isus, este normal sä se
întrebe cât timp au de aßteptat. Va fi reântoarcerea Sa în curând, sau dupä un
lung timp? Discipolii înßißi s-au gândit la aceasta ßi i-au spus Înväþätorului lor:
„Spune-ne: când se vor întâmpla aceste lucruri? §i care va fi semnul venirii
Tale ßi al sfârßitului veacului?“ (Matei 24:3)
Într-un citat paralel din Luca, putem citi cum Isus, la început de toate i-a avertizat
cu apropierea distrugerii Ierusalimului de cätre armatele romane ßi de
împräßtierea evreilor în toate pärþile Imperiului Roman, unde cei mai mulþi ar fi
fost vânduþi ca sclavi. Aceasta s-a întâmplat în anii 70 d.C.
„Când veþi vedea Ierusalimul înconjurat de oßti, sä ßtiþi atunci cä pustiirea lui
este aproape . . . va fi mare strâmtorare pe pämânt ßi mânie împotriva poporului
acestuia. Vor cädea sub ascuþißul säbiei, vor fi dußi captivi printre toate popoarele
ßi Ierusalimul va fi cälcat în picioare de neamuri pânä se vor împlini timpul
neamurilor.“ (Luca 21:20-24)
S-a realizat aceastä profeþie, cäci pentru multe secole Ierusalimul a fost supus la
diferiþi cuceritori din „neamuri“ precum: romani, perßi, arabi, cruciaþi ßi turci.
În 1917 turcii au fost înläturaþi, ca armata Britanicä sä intre în Ierusalim, dar în
1948 Marea Britanie a renunþat la dominaþia sa, evreii declarând stabilirea Statului
Israel. Aceasta a fost imadiat urmatä de un räzboi între evrei ßi arabi, la sfârßitul
cäruia Ierusalimul a fost împärþit între Israel ßi Iordania. În 1967 a fost un alt
räzboi, „Räzboiul de ßase zile“, în timpul cäruia Israelul a preluat Vechiul Oraß,
care era în mâinile Iordaniei, astfel cä Ierusalimul devenind unit din nou.
Încä de atunci Ierusalimul a încetat sä mai fie „cälcat de neamuri“, reießind cä
„timpurile neamurilor“ sunt aproape de împlinire. Dacä vom continua sä citim

14

din Luca 21, afläm cä Isus vorbea despre un timp de „strâmtorare“, popoarele
fiind în chin ßi suferinþä. Astfel El spune:
„Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor, cu putere ßi cu mare slavä.
Când va începe sä se întâmple aceste lucruri, sä vä uitaþi în sus ßi sä vä ridicaþi
capetele, pentru cä räscumpärarea voasträ se aproprie.“ (Luca 21:27,28)
La acestea putem sä adäugäm un pasaj din profeþia lui Ezechiel cu privire la
reântoarcerea evreilor pe propriile lor pämânturi:
„Iatä, voi lua pe fiii lui Israel din mijlocul popoarelor la care s-au dus, îi voi
strânge din toate pärþile ßi-i voi aduce în þara lor. Voi face din ei un singur
popor în þarä, pe munþii lui Israel; toþi vor avea un singur împärat.“ (Ezechiel
37:21,22)
Acest „Rege“ nu poate fi altul decât Isus. Atunci când a fost crucificat, pe cruce
erau inscripþionate cuvintele: „Isus Nazarineanul, împäratul Iudeilor“ (Ioan
19:19).
Renaßterea evreilor ca naþiune ßi eliberarea Ierusalimului de sub puterea
„neamurilor“ sunt semne evidente cä a doua venire a lui Christos nu este departe.
Timp de douä mii de ani evreii au fost împräßtiaþi în toate pärþile lumii, fiind
persecutaþi, urâþi ßi dispreþuiþi. Dar în timpul ultimului secol s-a produs o
miraculoasä schimbare în soarta lor. Acum existä peste trei milioane de evrei în
Israel. Vorbesc limba lor anticä, care din vechime s-a vorbit numai în sinagogi,
consideratä limbä moartä, Ierusalimul fiind acum cel mai important oraß al lor.
Aceste evenimente uluitoare ne atenþioneazä cä trebuie sä fim pregätiþi pentru o
curândä reântoarcere a Domnului Isus Christos. Suntem gata sä-L întâmpinäm?
Suntem pregätiþi sä „ne ridicäm capetele, pentru cä räscumpärarea se aproprie“?
(Luca 21:28)
În lecþia viitoare vom trata mai mult despre locul evreilor în planul lui Dumnezeu,
ca apoi sä explicäm de ce Pavel a descris credinþa sa drept „speranþa lui Israel“.
SUMAR
Isus se va reântoarce în persoanä pe pämânt, într-un timp de strâmtorare ßi necaz,
când necredinþa va fi mare. Reântoarcerea evreilor pe pämânturile lor sträbune
este un semn cä venirea Lui nu este departe.

15

ÎNTREBÄRI
D1: Aproape la fiecare sfârßit de capitol din 1Tesaloniceni, apostolul Pavel
menþioneazä a doua venire a lui Christos. Gäsiþi ßi listaþi versetele respective
(sub forma 1:10).
D2: Care semne indicä faptul ca reântoarcerea lui Christos este aproape?
CBM, Cäsutä Poßtalä 602, Of. Poßtal No. 6, Str. Pavlov, Craiova cod. 1100
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Misiunea Biblicä Christadelfianä

CURS BIBLIC PRIN
CORESPONDENÞÄ
Lecþia nr. 5
POPORUL EVREU ÎN PLANUL LUI DUMNEZEU
Nimeni nu poate nega faptul cä poporul evreu este printre cele mai remarcabile
popoare pe care omenirea le-a cunoscut dintotdeauna. Timp de douä mii de ani,
deßi au fost räspândiþi aproape în toate þärile, totußi ei ßi-au menþinut identitatea
lor separatä. Deasemenea, au fost marcaþi ca „deosebiþi“ ßi constant, de-alungul
istoriei, ei au avut de suferit din cauza diferenþei de rasä ßi religie. Deseori ei au
fost urâþi, sau dispreþuiþi. Câteodatä, ei au încercat sä devinä mai apropiaþi cu
naþiunile printre care träiau, dar circumstanþele le-au fäcut acest lucru imposibil.
Evreii constituie un popor separat, nu deoarece ei ar dori-o, ci datoritä faptului
cä ei au fost aleßi de Dumnezeu în mod special, pentru a fi „poporul Säu“.
Relaþia lui Dumnezeu cu poporul evreu a început printr-un bärbat, numit Avram,
care träia în oraßul idolatru Ur, dintr-o zonä care acum aparþine Irakului.
Dumnezeu i-a spus sä päräseascä Urul ßi sä vinä în locul care acum se numeßte
Israel. Avram, crezând ßi ascultându-l pe Dumnezeu, a devenit modelul ßi
pärintele tuturor acelora care sunt „copiii lui Dumnezeu“ prin credinþä. Mai
târziu, numele lui a fost schimbat în Avraam.
Evreii sunt descendenþii lui Avraam prin fiul säu Isaac ßi nepotul säu Iacov,
cäruia i s-a dat mai târziu numele de Israel. O foamete grea l-a condus pe Iacov
ßi pe familia sa mare, jos, spre Egipt, unde au prosperat ßi au devenit numeroßi,
bucurându-se de favorurile Faraonului, regele Egiptului. Dar, dupä un timp, un
alt rege a venit la putere, care a început sä se teamä ßi sä nu aibä încredere în
Israeliþi, fäcându-i sclavi. Truda ßi suferinþa lor a crescut, devenind atât de mare,
încât i-au cerut ajutorul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu l-a trimis pe Moise ca
eliberatorul lor, arätând cä lor trebuia sä li se permitä sä päräseascä acea þarä.
Faraonul a fost determinat sä-i þinä acolo, dar Dumnezeu, prin Moise, a dat o
serie de plägi dezastroase peste þarä. Voinþa Faraonului a fost înfrântä ßi Israeliþilor
li s-a permis sä plece. Dupä plecarea acestora, Faraonul ßi-a schimbat decizia,
urmärindu-i, însä un alt mare miracol i-a scäpat pe Israeliþii care au traversat
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Marea Roßie ßi au intrat prin Sinai, în Arabia, unde Dumnezeu a fäcut un legämânt
solemn cu ei, dându-le o serie de legi. Iatä cuvintele lui Dumnezeu, cätre popor,
prin Moise:
„Acum, dacä veþi asculta glasul Meu ßi dacä veþi þine legämântul Meu, veþi fi ai
Mei dintre toate popoarele, cäci tot pämântul este al Meu. Îmi veþi fi o împäräþie
de preoþi ßi un popor sfânt.“ (Exod 19:5,6)
Astfel, Israeliþilor li s-a spus sä asculte de Dumnezeu, întocmai cum fäcuse
Avraam, înaintea lor. §i atâta timp cât ar fi fost ascultätori, ei ar fi prosperat ca
popor al lui Dumnezeu, o naþiune sfântä, însä marele privilegiu implica ßi grele
responsabilitäþi. Consecinþele, atât ale ascultärii, cât ßi ale neascultärii, li s-au
prezentat în mod clar. Ascultarea ar fi adus binecuvântäri extraordinare, pace ßi
belßug în pämântul Canaanului, acum „Israel“, pe care ei l-ar fi avut în posesiune
veßnicä. Pe de altä parte, dacä ar fi fost neascultätori ßi ar fi început sä se roage
la dumnezeii popoarelor din jurul lor, ar fi avut parte de dezastre:
„Domnul te va face sä fii bätut de vräjmaßii täi . . . nu veþi mai rämâne decât un
mic numär, pentru cä n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului täu . . .
Domnul te va împräßtia printre toate popoarele, de la o margine a pämântului
la cealaltä: ßi acolo vei sluji altor dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut nici tu,
nici pärinþii täi, dumnezei de lemn ßi de piaträ. Printre aceste neamuri nu vei fi
linißtit ßi nu vei avea un loc de odihnä pentru talpa picioarelor tale . . . Viaþa îþi
va sta nehotärâtä înainte, vei tremura zi ßi noapte, nu vei fi sigur de viaþa ta.“
(Deuteronom 28: 25,62,64-66)
Aceste cuvinte, intenþionate ca o avertizare, au devenit de fapt, o profeþie a
istoriei acestei naþiuni. Cât timp au träit în pämântul Israelului, ei au fost în mod
constant neascultätori, ca în cele din urmä sä nu-L recunoascä pe Domnul Isus
Christos, drept Fiu al lui Dumnezeu, fiind totodatä ßi räspunzätori de moartea
Lui. Toate avertizärile despre pedepsire nu au fost ascultate ßi timp de douä mii
de ani, ei au suferit persecuþii repetate, îndeosebi din partea popoarelor creßtine,
culminând cu persecuþia ßi camerele de gazare din Germania lui Hitler.
Dar ei au supravieþuit, aßa dupä cum Dumnezeu precizase cä va fi. Ei sunt martori
ai realitäþii existenþei lui Dumnezeu. Existä astâzi evrei aproape în toate þärile
lumii, în timp ce pânä spre sfârßitul secolului trecut, foarte puþini puteau fi gäsiþi
în Israel. Situaþia s-a schimbat de curând, aßa dupä cum profeþii Vechiului
Testament au prezis. Dumnezeu nu ßi-a uitat poporul Säu, iar profetul Ezechia
vorbeßte despre promisiunea întoarcerii în pámânturile pärinteßti, astfel:
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„Cäci vä voi scoate dintre popoare, vä voi strânge din toate þärile ßi vä voi
aduce iaräßi în þara voasträ . . . Veþi locui în þara pe care am dat-o pärinþilor
voßtri; voi veþi fi poporul Meu ßi Eu voi fi Dumnezeul vostru.“ (Ezechiel 36:24,28)
În lecþia 4 ne-am referit la Ezechiel 37:22, ßi la promisiunea cä dupä reântoarcerea
în pämântul Israelului, ei vor avea un rege, care va fi Isus Christos. Astfel,
reântoarcerea evreilor pe pämânturile lor, este înlänþuitä de reântoarcerea lui
Isus pe pämânt. El Însußi a spus cä Ierusalimul este „cetatea Marelui Împärat“
(Matei 5:35), ßi cä va domni de la Ierusalim peste întreaga lume.
Se poate pune o întrebare importantä: în prezent evreii încä nu pot accepta ideea
cä Dumnezeu a avut un Fiu, ßi-L neagä pe Isus ca Mesia. Mulþi dintre ei, întradevär sunt în aßteptarea lui Mesia, dar cred cä acesta va fi un om märeþ, un
muritor ßi cä eventual va muri dupä ce îßi va îndeplini lucrarea de restaurare a
Israelului pânä la märeþie. Se va schimba aceastä situaþie? Vor continua evreii
sä nege adevärul, cä Isus este Fiul lui Dumnezeu?
Rezultä din profeþie cä înaintea reântoarcerii lui Christos evreii vor trece printro perioadä de dezastre, când tot ce au realizat va fi pierdut. Ierusalimul va fi din
nou atacat ßi capturat de armatele ostile, dar Dumnezeu îi va elibera; aceste
armate vor fi în final învinse ßi Ierusalimul va fi salvat.
„Este timpul de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi salvat din el.“ (Ieremia
30:7)
„§i voi strânge toate popoarele sä lupte împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi
luatä, casele vor fi jefuite . . . §i Domnul se va aräta ßi va lupta împotriva
acestor popoare, cum s-a luptat în ziua bätäliei. §i picioarele Lui vor sta în ziua
aceea pe Muntele Mäslinilor, care este în faþa Ierusalimului, spre räsärit . . .“
(Zaharia 14:2-4)
Muntele Mäslinilor este locul de unde Isus a mers în ceruri, iar ucenicilor Säi li
s-a promis cä El se va reântoarce exact în acelaßi fel cum a plecat (Fapte 1:11).
§i dupä cum evreii îßi vor pune problema teritoriului lor, aceasta ar cauza
convertirea lor spre adevär. Ei vor înväþa cä acela care i-a salvat de inamicii lor
nu este altul decât Isus Christos.
„ . . . îßi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au sträpuns. Îl vor plânge,
cum plânge cineva pe singurul lui fiu . . .“ (Zaharia 12:10)
Când Isus ßi apostolii au plecat sä predice Evanghelia, ei au predicat despre
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„Împäräþia lui Dumnezeu“. În lecþia care va urma, vom trata despre legätura
dintre istoria evreilor ßi venirea Împäräþiei lui Dumnezeu.
SUMAR
Evreii sunt descendenþi ai lui Avraam, ßi ei au fost aleßi de Dumnezeu ca „popor
al Säu“. Din cauza neascultärii lor constante, ei au fost pedepsiþi ßi în cele din
urmä räspândiþi pretutindeni în lume. Reântoarcerea lor Pe pämântul lor
strämoßesc este un semn cä reântoarcerea lui Christos este aproape. La
reântoarcerea Sa ei vor trece printr-un timp de mari necazuri ßi vor fi convertiþi.
ÎNTREBÄRI
E1: În Vechiul Testament sunt mai multe profeþii cu privire la evrei, care deja
au fost îndeplinite. Puteþi menþiona douä din ele?
E2: Exceptând un numär mic de evrei, aceßtia în general nu cred cä Isus este
Fiul lui Dumnezeu. Aßa va fi ßi în viitor, ßi dacä nu, care va fi cauza
schimbärii lor?
CBM, Cäsutä Poßtalä 602, Of. Poßtal No. 6, Str. Pavlov, Craiova cod. 1100
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CURS BIBLIC PRIN
CORESPONDENÞÄ
Lecþia nr. 6
ÎMPÄRÄÞIA LUI DUMNEZEU
Când Isus a început sä predice evreilor, cu mult înainte de crucificarea Lui, am
citit cä El a predicat Vestea Bunä a Împäräþiei lui Dumnezeu (Luca 8:1).
De aceea era ceva ce ascultätorii Säi puteau înþelege, înainte ca ei sä cunoascä
despre sacrificiul Säu prin moarte. Atunci când i-a înväþat pe ucenicii Säi sä se
roage, venirea împäräþiei lui Dumnezeu era una din primele rugäminþi.
„Tatäl nostru care eßti în ceruri! Sfinþeascä-se Numele Täu; vie Împäräþia Ta;
facä-se voia Ta, precum în cer aßa ßi pe pämânt.“ (Matei 6:9,10)
Ce este atunci „Împäräþia lui Dumnezeu“? Mulþi dintre cei care se numesc
Creßtini au o vagä idee despre semnificaþia acestor cuvinte. Dar, dacä i s-a dat o
asemenea importanþä chiar de însußi Domnul Isus, în predica Sa ßi în rugäciunea
Sa, trebuie sä fie foarte important ca noi sä înþelegem pentru ce ne rugäm.
Räspunsul îl gäsim chiar în conþinutul rugäciunii: Facä-se voia Ta „pe pämânt“,
aßa dupä cum este ßi în cer. Când împäräþia lui Dumnezeu va veni, voinþa
Domnului va fi îndeplinitä ßi va fi väzutä cä se va îndeplini pe acest pämânt. §i
dacä noi trebuie încä sä ne rugäm pentru aceasta, cu siguranþä cä pânä acum nu
a venit. Dar ea veni ßi va trebui sä vinä, cäci numai Dumnezeu are puterea de a
o îndeplini.
O împäräþie (regat) trebuie sä aibe un împärat (rege), un popor, o þarä ßi un
sistem de legi; deasemenea este important, în primul rând, sä înþelegem cä
Împäräþia lui Dumnezeu deja a existat în trecut. Venirea Împärþiei nu va fi de
fapt ceva absolut nou, ci o veche împäräþie (regat) restauratä. §i pentru a lämuri
acest punct trebuie sä ne întoarcem la cele dicutate în lecþia nr.5. Când israeliþii
au päräsit Egiptul, ei au scäpat traversând Marea Roßie ßi au venit la Muntele
Sinai, în Arabia, unde Dumnezeu a fäcut un legämânt solemn cu ei, dându-le un
sistem de legi. Mai târziu, El i-a adus în pämântul Canaanului, aßa cum era
numit atunci. Astfel, iatä cä a existat un popor, existau legi, exista o þarä. Exista,
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deasemenea un Rege—Dumnezeu Însußi, ßi aceasta poate fi demonstratä de la
un incident, care s-a întâmplat cu mult mai târziu.
A venit un timp când israeliþii ßi-au dorit un Rege care sä fie ca regii naþiunilor
care îi înconjurau—adicä cineva pe care ei ar fi putut sä-l vadä ßi care i-ar fi
condus în razboaie.De aceea, ei au mers la Samuel, care activa ca un judecätor
ßi conducea poporul în acel timp, cäruia ßi-au exprimat dorinþa: „Acum pune un
împärat peste noi, sä ne judece ca la toate popoarele.“ (1 Samuel 8:5) Samuel a
fost dezamägit, simþindu-se el însußi renegat, ßi s-a rugat lui Dumnezeu.
Dumnezeu i-a spus: „. . . nu pe tine te-au lepädat, ci pe Mine M-au lepädat, ca sä
nu mai domnesc peste ei.“ (1 Samuel 8:7), ßi i-a poruncit lui Samuel sä
îndeplineascä ceea ce ei i-au cerut. Apoi Saul a devenit rege peste Israel.
Deci, încä de când ei au intrat în pämânturile lor, Dumnezeu le fusese Regele
lor. El i-a urmärit în mod constant ßi le-a dat victorii asupra dußmanilor. Dar,
deoarece El era invizibil, poporul Säu necesita sä aibe credinþa cä El era întradevär aproape de ei. §i iatä cä aceastä lipsä de credinþä a cauzat decäderea
naþiunii.
Vedem, deci, cä Regatul lui Dumnezeu a existat în acele zile îndepärtate; ßi
Saul, ca ßi Regii care au venit dupä el, au domnit de pe tronul Domnului. David,
care i-a urmat lui Saul, ca Rege, declara:
„Dintre toþi fii mei—cäci Domnul mi-a dat mulþi fii—a ales pe fiul meu Solomon,
ca sä-l punä pe scaunul de domnie al împäräþiei Domnului, peste Israel.“ (1
Cronici 28:5)
Dupä moartea lui Solomon, fiul säu Roboam nu a mai reußit sä menþinä naþiunea
închegatä, ßi regatul s-a divizat în douä, partea de nord, cäreia i s-a dat numele
de Israel, ßi partea de sud, cunoscutä sub numele de Iudeea. Regii Israelului au
fost toþi idolatri, ßi dupä aproape trei sute de ani, acest regat de nord a cäzut în
captivitate sub Asiria. În Iuda, deßi câþiva regi, precum Ezechia, au avut credinþä
în Dumnezeu ßi au încercat sä pästreze adevärata credinþä, poporul a alunecat
din ce în ce mai mult pe cäile pägânismului. În final, aßa dupä cum Dumnezeu
îi avertizase, Iuda, deasemenea a fost luatä în captivitate, în Babilon, care se
ridicase cu putere dupä colapsul Imperiului Asirian.
Ultimul rege care a domnit pe „Tronul Domnului“ a fost Zedechia, care a primit
un mesaj de la Dumnezeu, o profeþie cä regatul va fi desfinþat, dar nu pentru
întotdeauna. Un alt rege avea sä vinä, care sub Dumnezeu trebuia sä restabileascä
regatul:
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„§i tu nelegiuitule, gata sä fii ucis, prinþ al lui Israel, a cärui zi vine când
nelegiuirea este la urmä! La o parte cu diadema, jos coroana! Nu mai este cum
a fost. Ce este plecat, va fi înälþat, ßi ce este înälþat, va fi plecat! Voi da jos
cununa, o voi da jos! Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea Aceluia
care are drept la ea ßi în mâna cäruia o voi da.“ (Ezechiel 21: 25-27)
Cine este acesta, cäruia i se cuvine, cu dreptate, tronul? Nimeni altcineva, decât
Domnul Isus Christos! Aceasta este una dintre cele mai importante legäturi dintre
Vechiul ßi Noul Testament, ceea ce reiese dacä vom urmäri Evanghelia lui Luca,
la momentul când îngerul Gabriel i-a apärut Mariei ßi i-a spus cä va avea un fiu,
care va fi Fiul lui Dumnezeu:
„§i iatä, vei rämâne însärcinatä ßi vei naßte un Fiu, cäruia îi vei spune Isus. El
va fi mare ßi va fi chemat Fiul Celui-Prea-Înalt ßi Domnul Dumnezeu Îi va da
scaunul de domnie al tatälui Säu David. El va împäräþi peste casa lui Iacov în
veci ßi împäräþia Lui nu va avea sfârßit.“ (Luca 1:31-33)
Împäräþia lui Dumnezeu va fi restabilitä din nou pe pämânt, urmând reântoarcerii
lui Isus din ceruri. Lumea va avea un Rege, care va fi atot-puternic, de care
întreg pämântul va asculta, un rege care va fi în stare sä aducä pacea, în cele din
urmä, acestei lumi pline de necazuri. Este lipsit de sens sä speräm cä guvernele
acestei lumi ar putea aduce pacea; numai Isus o poate face. Aceastä venire a
Împäräþiei va fi restaurarea anticului Regat al Israelului.
Când vom înþelege aceasta, vom putea vedea adevärata semnificaþie a întrebärii
pe care ucenicii i-au pus-o lui Isus cu puþin timp înainte de a-i päräsi ßi a se urca
la ceruri:
„. . . li s-a prezentat El însußi viu, prin multe dovezi de netägäduit, fiind väzut de
ei timp de patruzeci de zile ßi vorbind despre lucrurile care privesc împäräþia
lui Dumnezeu . . . Deci, pe când erau ei strânßi laolaltä, L-au întrebat, zicând:
Doamne, în acest timp vei stabili Tu împäräþia lui Israel?“ (Fapte 1:3,6)
Putem vedea acum de ce Pavel, ajungând la Roma ca prizonier, le putea spune
evreilor:
„. . . din cauza nädejdii lui Israel port eu acest lanþ.“ (Fapte 28:20)
Împäräþia lui Dumnezeu, pe care el a predicat-o, era „speranþa lui Israel“.
Împäräþia lui Dumnezeu, pentru care Creßtinii trebuie sä se roage, nu va fi o
împäräþie în ceruri, sau o stare mintalä a credincioßilor; va fi anticul Regat al
Israelului restaurat deasupra ruinelor regatelor existente.
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Profetul Daniel a avut o viziune, în care împäräþiile acestei lumi erau reprezentate
prin imaginea unui om, fäcut din metale diferite, cu picioarele parte din lut ßi
parte din fier. Imaginea a fost distrusä de cätre o piaträ, care a devenit un munte
uriaß ßi care a umplut pämântul. Interpretarea viziunii a fost relatatä de Daniel,
dupä cum urmeazä:
„În zilele acestor împäraþi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împäräþie care nu
va fi distrusä ßi care nu va trece sub stäpânirea unui alt popor. Ea va sfärâma ßi
va nimici toate acele împäräþii, dar ea însäßi va däinui pentru totdeauna.“ (Daniel
2:44)
Cu aceste date suplimentare, vä va fi de ajutor sä citiþi din nou lecþia introductivä.
în lecþia urmätoare vom trata despre legätura dintre venirea Împäräþiei lui
Dumnezeu ßi mântuirea voasträ personalä; despre päcatul nostru ßi despre nevoia
de pocäinþä.
SUMAR
Împäräþia lui Dumnezeu, pentru care trebuie sä ne rugäm, va fi o împäräþie
pämânteanä, anticul Regat al Israelului, restaurat sub conducerea Domnului Isus
Christos, la reântoarcerea Sa. El va înlocui toate regatele existente.
ÎNTREBÄRI
F1: A existat o Împäräþie a lui Dumnezeu pe pämânt, înainte?
F2 : Va fi viitoarea Împäräþie a lui Dumnezeu pe pämânt? Cine îi va fi Rege?

24

Misiunea Biblicä Christadelfianä

CURS BIBLIC PRIN
CORESPONDENÞÄ
Lecþia nr. 7
DESPRE PÄCAT §I MÂNTUIRE
LOCUL NOSTRU ÎN ÎMPÄRÄÞIA LUI DUMNEZEU
Am înväþat cä Împäräþia lui Dumnezeu,despre care a predicat Isus, va fi un
regat real pe acest pämânt, ßi care va fi întemeiatä când El se va reântoarce sä
domneascä ca Rege. Am väzut cä aceastä speranþä creßtinä se bazeazä clar pe
planul Domnului cu poporul evreu—care este de fapt, „speranþa lui Israel“.
Venirea împäräþiei va semnifica înlocuirea tuturor guvernelor existente ßi
începutul unei noi ere, când pacea ßi plenitudinea vor fi în abundenþä. Dar ce
însemnätate vor avea toate acestea pentru noi personal? Ce trebuie sä facem
pentru a fi siguri cä vom avea un loc aparte în aceste evenimente?
La început de toate, trebuie sä înväþäm despre pocäinþä ßi iertare. Când Isus a
predicat pentru prima datä despre Împäräþia lui Dumnezeu, El a poruncit ca
oamenii sä se pocäiascä.
„S-a împlinit timpul ßi împäräþia lui Dumnezeu s-a apropiat. Pocäiþi-vä ßi credeþi
în Evanghelie!“ (Marcu 1:15)
Când apostolii au început sä predice în Ierusalim cä Isus s-a ridicat din moarte,
oamenii le spuneau:
„Fraþilor, ce sä facem? Pocäiþi-vä, le-a zis Petru, ßifiecare din voi sä fie botezat
în Numele lui Isus Christos, spre iertarea päcatelor voastre.“ (Fapte 2:37,38)
Trebuie sä ne întoarcem la Dumnezeu ßi sä ne recunoaßtem päcatele. Pentru a te
pocäi, mai întâi de toate trebuie sä te confesezi, ca apoi sä iei o decizie de a
renunþa la päcat ßi de a încerca sä asculþi legile lui Christos.
„Dacä ne märturisim päcatele, El este credincios ßi drept ca sä ne ierte päcatele
ßi sä ne curäþeascä de orice nedreptate.“ (1 Ioan 1:9)
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NATURA PÄCATULUI
Päcatul este neascultarea faþä de oricare din poruncile lui Dumnezeu; dar, Biblia
adesea foloseßte cuvântul „päcat“, care are o semnificaþie mai mult în sens
general, decât „päcatul individual“. „Päcatul“ este, de fapt, un fel de boalä
care ne afecteazä pe toþi. Chiar de la naßtere, dorim sä ne îndeplinim propria
noasträ dorinþä. Aceasta este în contradicþie cu legile lui Christos, care ne spun
cä trebuie sä punem înainte de toate nevoile altora.
În Epistola cätre Romani, apostolul Pavel îßi descria propria sa condiþie:
„§tiu, în adevär, cä nimic bun nu locuießte în mine, adicä în firea mea: pentru
cä în mine este voinþa, dar nu este puterea de a face binele. Cäci nu practic
binele pe care îl vreau, ci räul pe care nu îl vreau, iatä ce fac!“ (Romani 7:1819)
Acestea sunt cuvinte uimitoare; unul dintre cei mai mari creßtini, care au träit
pânä acum, admite cä el nu poate controla dorinþele naturii sale umane. §i în
ciuda tuturor eforturilor sale, el continuä päcätuind—continuä sä facä ceea ce
este greßit. El explicä problema sa astfel:
„Gäsesc deci în mine legea aceasta: când vreau sä practic binele, räul stä lipit
de mine. Fiindcä, dupä omul dinäuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar väd
în mädularele mele o altä lege, care se luptä împotriva legii minþii mele ßi mä
þine rob legii päcatului, care este în mädularele mele. O, nenorocitul de mine!
Cine mä va scäpa din acest trup de moarte?“ (Romani 7:21-24)
NATURA UMANÄ
Este evident, din aceste cuvinte, cä noi nu putem prin eforturile noastre proprii
sä devenim curaþi în faþa Domnului. Numai El ne poate salva. Natura umanä nu
este una natural bunä, aßa dupä cum mulþi oameni bine intenþionaþi îßi imagineazä.
A crede în natura umanä înseamnä a nega Scriptura:
„Inima este nespus de înßelätoare ßi de deznädäjduit de rea; cine poate s-o
cunoascä?“ (Ieremia 17:9)
„. . . dinäuntru, din inima oamenilor ies gânduri rele, fapte de adulter, desfrânäri,
ucideri, furturi, läcomii, räutäþi, înßeläciuni, fapte de rußine, ochi räu, hulä,
orgoliu, nebunie.“ (Marcu 7:21,22)
Când Biblia vorbeßte despre natura noasträ, se foloseßte expresia „fire
päcätoasä“.
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Aceasta este statutul nostru natural, natura cu care ne-am näscut. În limba greacä
veche, acest cuvânt este „sarx“ care se traduce prin „naturä päcätoasä“.
„. . . gândirea firii päcätoase este vräjmäßie împotriva lui Dumnezeu, cäci ea nu
se supune legii lui Dumnezeu ßi nici nu poate. §i cei care sunt în firea päcätoasä
nu pot sä placä lui Dumnezeu.“ (Romani 8:7,8)
Fiinþele umane sunt natural egoiste. Dumnezeu doreßte sä ne eliberäm de egoism,
sä cäutäm bunätatea pentru alþii ßi sä punem nevoile lor înaintea alor noastre.
Un creßtin trebuie sä încerce sä facä acest lucru, dar chiar ßi atunci când se
sträduie din greu sä realizeze acest lucru, precum apostolul Pavel, îßi dä seama
cä nu-ßi va putea niciodatä depäßi tendinþa de a päcätui. Numai Domnul Isus
Christos a reußit sä fie perfect ßi färä de päcat, deßi El a fost ispitit în acelaßi
mod cum suntem ßi noi.
ISPITA
Apostolul Iacov ne spune cä ispita vine din interiorul nostru:
„Fiecare este ispitit când este atras ßi ademenit de pofta lui însußi. Apoi pofta,
când a conceput, dä naßtere päcatului; ßi päcatul, odatä fäptuit, aduce moartea.“
(Iacov 1:14,15)
Dintre toþi oamenii, numai Isus nu a permis päcatului sä-i preia controlul
acþiunilor ßi gândurilor Sale, ßi de aceea Dumnezeu L-a ridicat apoi din moarte
ßi i-a dat viaþä veßnicä.
„. . . S-a smerit ßi S-a fäcut ascultätor pânä la moarte, ßi încä moarte de cruce.
De aceea, Dumnezeu L-a înälþat foarte sus ßi I-a dat Numele care este mai
presus de orice nume.“ (Filipeni 2:8,9)
Încä de când tatäl nostru, Adam, a päcätuit pentru întâia data, ßi din cauza acestui
act de neascultare, toþi oamenii, inclusiv Isus însäßi, au moßtenit o naturä (fire)
care este supusä päcatului, ßi un corp care este supus morþii. Dumnezeu nu nea þinut pe noi vinovaþi din cauza naturii pe care o purtäm; dar dacä noi päcätuim
ßi nu îl ascultäm pe Dumnezeu, vom fi judecaþi de El, ßi avem nevoie de a fi
iertaþi pentru a fi salvaþi de la moarte. Auzind adevärul despre Isus Christos,
vom fi judecaþi în ultima zi, când:
„Toate popoarele vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despärþi pe unii de alþii,
cum desparte pästorul oile de capre.“ (Matei 25:32)
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IERTAREA
Vestea Bunä a Evangheliei este aceea cä Dumnezeu doreßte sä ne ierte päcatele
noastre, dacä noi credem în Domnul Isus Christos. Când Pavel se plânge:
„O, nenorocitul de mine! Cine mä va scäpa din acest trup de moarte?“ (Romani
7:24)
Pavel, apoi adaugä:
„Mulþumesc lui Dumnezeu, prin Isus Christos, Domnul nostru!“ (Romani 7:25)
Putem fi mântuiþi prin credinþä.
„Cäci prin har sunteþi mântuiþi, prin credinþä. §i aceasta nu vine de la voi, ci
este darul lui Dumnezeu.“ (Efeseni 2:8)
Am arätat cä pocäirea este necesarä. Pânä când nu ne pocäim, nu putem fi
mântuiþi. Acesta reprezintä un alt pas pe care trebuie sä-l facem, dacä vrem sä
fim acceptaþi de Dumnezeu. Deja s-a dat däspuns la întrebarea lui Petru: „Fraþilor,
ce sä facem?“ El spune:
„Pocäiþi-vä, le-a zis Petru, ßi fiecare din voi sä fie botezat în Numele lui Isus
Christos, spre iertarea päcatelor voastre.“ (Fapte 2:38)
Prin botez, simbolic împärtäßim moartea lui Isus. în lecþia urmätoare vom trata
despre moartea Lui, ca mai târziu sä discutäm despre botezul Säu ßi semnificaþie.
SUMAR
Noi moßtenim de la Adam o naturä care este incurabil päcätoasä, dar Vestea
Bunä a Evangheliei este cä Dumnezeu ne va ierta päcatele noastre dacä vom
crede în Domnul Isus Christos, ne vom pocäi ßi ne vom boteza. Apoi vom fi
gata sä luäm parte la venirea Împäräþiei lui Dumnezeu pe pämânt.
ÎNTREBÄRI
G1: Cum este descrisä natura umanä în Biblie?
G2: Ce trebuie sä facem pentru a fi salvaþi de la moarte?
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CURS BIBLIC PRIN
CORESPONDENÞÄ
Lecþia nr. 8
MOARTEA LUI ISUS
PREVESTIREA DIN PROFEÞII
Cu mult timp înainte ca Isus sä se nascä, fusese profeþit cä în oraßul Bethlehem
se va naßte un copil evreu, care va eveni Rege al Israelului. El va fi Fiul lui
Dumnezeu, fiu al unei fecioare, descendent din Avraam ßi David. Dar,
deasemenea se spusese cä El va trebui sä îndure suferinþä ßi cä va trebui sä
moare pentru ca sä-ßi mântuiascä poporul de päcatele lor.
„El era dispreþuit ßi päräsit de oameni, om al durerii ßi obißnuit cu suferinþa . . .
El era sträpuns pentru nelegiuirile noastre, zdrobit pentru färädelegile noastre.
Pedeapsa care ne dä pacea era peste El, ßi prin ränile Lui suntem vindecaþi . . .
El fusese ßters de pe pämântul celor vii ßi lovit pentru päcatele poporului meu.“
(Isaia 53:3-5,8)
Domnul Isus cunoßtea Vechiul Testament foarte bine. Ca ßi copil de doisprezece
ani, El ßi-a uimit profesorii în Templul din Ierusalim, prin cunoßtinþele ßi
înþelegerea Sa. Din Evanghelii afläm cä El ßtia încä dinainte cä va suferi o moarte
crudä, din mâinile dußmanilor Säi.
„De atunci încolo, Isus a început sä arate ucenicilor Säi cä El trebuie sä meargä
la Ierusalim, sä sufere multe din partea bätrânilor, din partea preoþilor cei mai
de seamä ßi din partea cärturarilor; cä va fi omorât ßi cä a treia zi va învia.“
(Matei 16:21)
Însä ucenicii nu au putut sä creadä cä Stäpânul lor ar fi putut sä aibe un asemenea
sfârßit cumplit, iar dupä ce El a fost crucificat ei au rämas confuzi ßi înfricaþi.
A treia zi de la crucificare, doi dintre ucenicii Si mergeau de la Ierusalim spre
un sat din apropiere, când s-au întâlnit cu un sträin, cäruia i-au explicat starea
lor de tristeþe. Sträinul era chiar Isus însußi, care se ridicase din moarte la viaþä
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pentru veßnicie, dar nu fusese recunoscut un rästimp de ei. Le-a spus:
„O nepricepuþi ßi zäbavnici cu inima ca sä credeþi tot ce au spus prorocii! Nu
trebuia ca sä sufere Christosul aceste lucruri ßi sä intre în slava Sa? §i a început
de la Moise ßi de la toþi prorocii ßi le-a explicat în toate Scripturile, lucrurile cu
privire la El.“ (Luca 24:25-27)
ASCULTARE ÎN FAÞA PLANULUI DOMNULUI
Nu numai cä s-a prorocit cä Isus Christos va suferi o moarte crudä, dar cä aceasta
era „dupä sfatul bine hotärât ßi dupä ßtiinþa mai dinainte a lui Dumnezeu“, cä El
va fi läsat în mâinile dußmanilor Säi, pentru îndeplinirea planului Lui (Fapte
2:23). Deßi El deþinea puterea de a rezista ßi a-i învinge, Isus, ascultând de
voinþa Tatälui Säu, s-a läsat sä fie ridicat ßi omorât.
„Din pricina aceasta Tatäl Mä iubeßte: pentru cä Îmi dau viaþa, ca iaräßi s-o
iau. Nimeni nu Mi-o ia, ci o dau Eu de la Mine Însumi. Am putere s-o dau ßi am
putere s-o iau iaräßi. Aceastä poruncä am primit-o de la Tatäl Meu.“ (Ioan
10:17,18)
„Crezi cä n-aß putea acum sä rog pe Tatäl Meu, care Mi-ar depune la îndemânä
mai mult de douäsprezece legiuni de îngeri?“ (Matei 26:53)
„. . . S-a smerit ßi S-a fäcut ascultätor pânä la moarte, ßi încä moarte de cruce.“
(Filipeni 2:8)
Înþelegem ascultarea Fiului faþä de Tatä din rugäciunea lui Isus din Grädina
Ghetsimani:
„Tatäl Meu, dacä este cu putinþä, sä treacä de la Mine pahaeul acesta! Totußi,
nu cum voiesc Eu, ci cum voießti Tu.“ (Matei 26:39)
În Isaia era profeþit:
„El a fost asuprit ßi chinuit, dar nu §i-a deschis gura; ca un miel pe care îl duci
la täiere ßi ca o oaie mutä înaintea celor ce o tund, nu §i-a deschis gura.“ (Isaia
53:7)
A fost omorât deoarece conducätorii poporului îl ura ßi-l pizmuiau, iar El, ca un
miel, nu a opus rezistenþä, fiind un exemplu pentru toþi cei care aveau sä-l urmeze,
atunci când ar fi fost atacaþi, sau persecutaþi.
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CEA MAI RECENTÄ PROFEÞIE
Pentru a înþelege mai departe, trebuie sä ne întoarcem chiar la începuturi, la
Grädina Edenului, dupä ce Eva a fost ispititä de ßarpe. §arpelui, Dumnezeu i-a
zis:
„Vräjmäßie voi pune între tine ßi femeie, între sämânþa ta ßi sämânþa ei. Aceasta
îþi va zdrobi capul ßi tu îi vei zdrobi cälcâiul.“ (Geneza 3:15)
§arpele a devenit simbolul päcatului ßi al dußmanilor lui Dumnezeu; Cel care îi
va zdrobi capul ßarpelui este un descendent al femeii, este Christos, care, desigur
a fost conceput prin lucrarea Duhului Sfânt, färä ca vreun bärbat sä fie implicat.
Moartea lui Isus, la îndemâna dußmanilor Säi, „ßerpi, pui de vipere“ (Matei
23:33), poate reprezenta rana din cälcâi, care nu este o ranä mortalä, cäci Isus sa ridicat din moarte prin puterea lui Dumnezeu. Dar, în contrast cu aceasta,
sämânþa femeii va zdrobi capul ßarpelui, ceea ce este o ranä mortalä. Astfel,
Isus prin moartea Sa, a distrus puterea päcatului asupra Sa, ßi deasemenea asupra
celor care cred.
PUTEREA PÄCATULUI DISTRUSÄ
Pentru a înþelege cum päcatul a fost distrus, trebuie sä ne reamintim cä Isus a
fost „ispitit în toate, asemenea nouä, dar färä päcat.“ (Evrei 4:15) El a împärtäßit
natura noasträ, cu pasiunile ei päcätoase (Romani 7:5), ßi aßa cum „copiii sunt
pärtaßi sângelui ßi cärnii, tot aßa ßi El a luat parte la ele“ (Evrei2:14). Dar El, ßi
numai El, a reußit sä depäßeascä acele „pasiuni päcätoase“, ceea ce a însemnat
triumful Säu asupra päcatului ßi distrugerea lui. Trupul Säu torturat pe cruce a
fost un simbol al acestei victorii, la sfârßitul unei lupte de o viaþä cu tot ceea ce
se împotrivea dorinþei lui Dumnezeu.
§i noi înßine „am fost sfinþiþi prin jertfirea trupului lui Isus Christos, odatä pentru
totdeauna“ (Evrei 10:10). Isus a renunþat la viaþa Sa pentru ca bärbaþii ßi femeile
sä poatä fi mântuiþi de päcat prin iertarea Domnului. Dar, aceasta este se întâmplä
numai pentru cei care cred în Isus ßi în învierea sa, care se pocäiesc ßi care se
sträduie sä îndeplineascä poruncile Sale. Astfel de credincioßi învaþä s urascä
päcatul ßi încep sä lupte împotriva lui. §i chiar dacä ei nu reußesc întotdeauna
sä-l învingä, au promisiunea care spune cä:
„Dacä ne märturisim päcatele, El este credincios ßi drept ca sä ne ierte päcatele
ßi sä ne curäþeascä de orice nedreptate.“ (1 Ioan 1:9)
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SUMAR
Încä de la începuturi, ßi în conformitate cu voinþa lui Dumnezeu, era necesar ßi
trebuia ca Fiul lui Dumnezeu sä se nascä în lume pentru a suferi din partea celor
necredincioßi. A fost în intenþia lui Dumnezeu ca Isus sä lupte împotriva naturii
Sale umane ßi sä o depäßeascä, ca El sä fie supus ispitei, dar sä nu cedeze
niciodatä; ca viaþa Lui sä fie färä de päcat.
Isus, de bunä voie s-a supus suferinþei ßi morþii, în scopul de a fi o jertfä perfectä
pentru päcat. Prin acel sacrificiu, prin oferta benevolä a vieþii Sale, noi putem
obþine mântuirea ßi iertarea päcatelor noastre dacä vom crede ßi putem spera în
viaþa veßnicä, la reântoarcerea Sa.
ÎNTREBÄRI
H1: Explicaþi în ce fel era Isus la fel cu ceilalþi oameni, ßi în ce era diferit.
H2: De ce s-a supus Isus crucificärii?
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CURS BIBLIC PRIN
CORESPONDENÞÄ
Lecþia nr. 9
ÎNVÄÞÄTURA BIBLICÄ DESPRE DIAVOL
S-a räspândit credinþa cä diavolul, sau Satana, este o fiinþä supranaturalä,
nemuritoare, un Prinþ al Întunericului, un înger aruncat din ceruri din cauza
rebeliunii sale contra lui Dumnezeu. Desigur cä existä un diavol, deoarece
termenul este gäsit de multe ori în Biblie, dar interpretarea popularä nu
corespunde celor ce ne învaþä Biblia, ceea ce ne conduce cätre tot felul de
probleme.
De exemplu, citim In Evrei despre Isus cä:
„. . . deoarece copiii sunt pärtaßi sângelui ßi cärnii, tot aßa ßi El a luat parte la
ele, pentru ca, prin moarte, sä nimiceascä pe cel care are putere asupra morþii,
adicä pe Diavolul, ßi sä elibereze pe toþi aceia care, prin frica morþii, erau
supußi robiei toatä viaþa lor.“ (Evrei 2:14-15)
Ne punem întrebarea: cum putea moartea lui Isus, acolo pe cruce, sä producä
nimicirea acestei fiinþe supranaturale? În orice caz, conform credinþei populare,
diavolul de fapt nu a fost distrus, cäci încä este foarte activ!
Din nou, în conformitate cu Luca 20:36, îngerii nu mor niciodatä. Atunci, dacä
diavolul este un înger, cum poate fi el omorât?
În realitate este imposibil sä alcätuim, din Biblie, un sumar consistent de date
cu referire la istoria diavolului, sau a lui Satan. §i dacä se susþine cä cel care a
ispitit-o pe Eva în grädina Edenului a fost Satan, în formä de ßarpe, aceasta ar fi
trebuit sä se întâmple numai dupä ce el se revoltase ßi fusese alungat din ceruri.
Dar în cartea lui Iov, în care sunt tratate evenimente petrecute cu mult timp dupä
aceea, îl gäsim ßi pe Satan printre „fiii lui Dumnezeu“, care s-au prezentat în
faþa Domnului, ßi i s-a adresat direct lui Dumnezeu. În primele capitole ale lui
Iov, „Satan“ nu este un „rebel“; din conträ, el este väzut lucrând cu Dumnezeu
(Iov 1:12, 2:6). Nu este în scopul nostru ca acum sä inträm în detaliu în aceste
capitole, ci numai sä arätäm cä ideea popularä despre diavol nu este în acord cu
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cele spuse de Biblie. De fapt, Biblia nu dä niciun detaliu asupra originii acestui
presupus „înger cäzut“.
Deßi în Noul Testament ambele cuvinte „diavol“ ßi „Satan“ pot fi gäsite, în
Vechiul Testament putem citi numai despre „Satan“. În ebraicä, „Satan“
înseamnä „adversar“, adicä o persoanä care acþioneazä împotriva alteia, sau
care îi este dußman. În acest sens, ucenicul Petru a fost „Satan“, într-o anumitä
ocazie, deoarece el vorbea contra voinþei Domnului. Când el l-a atenþionat pe
Isus pentru cele spuse cä va merge la Ierusalim ca sä sufere ßi sä fie ucis,
Înväþätorul säu i-a spus:
„Înapoia Mea, Satan! Tu eßti o piaträ de poticnire pentru Mine, cäci gândurile
tale nu sunt la lucrurile lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor.“ (Matei 16:23)
Petru vedea problemele din punctul de vedere omenesc, ßi aceasta este subliniatä
ßi de cuvintele lui Pavel, care spune:
„. . . gândirea firii päcätoase este vräjmäßie împotriva lui Dumnezeu, cäci ea
nu se supune legii lui Dumnezeu ßi nici nu poate.“ (Romani 8:7)
Cuvântul „diavol“ (grecescul „diabolos“) are semnificaþia simplä de
„calomniator, acuzator, defäimätor“, adicä o persoanä care face o acuzaþie
falsä ßi räutäcioasä, ßi de exemplu este folosit în acest sens de cätre Pavel.
„Femeile, de asemenea sä fie serioase, nedefäimätoare (diabolos) . . .“ (1 Timotei
3:11)
În grädina Edenului, Dumnezeu a spus cä dacä Adam ßi Eva vor mânca din
pomul cunoaßterii binelui ßi räului, ei vor muri. §arpele i-a spus Evei: „Hotärât
cä nu veþi muri.“ (Geneza 3:4), prin aceasta fäcându-l pe Dumnezeu, mincinos.
De aceea ßarpele a fost un diavol, un fals acuzator.
În pasajul din Evrei, deja citat anterior, se spune cä diavolul ar deþine „puterea
morþii“. Din Epistola lui Iacov, afläm cä aceastä putere este în legäturä cu
„päcatul“:
„. . . fiecare este ispitit când este atras ßi ademenit de pofta lui însußi. Apoi
pofta, când a conceput, dä naßtere päcatului; ßi päcatul, odatä fäptuit, aduce
moartea.“ (Iacov1:14,15)
Din acestea rezultä clar douä lucruri:
(a) ispita (tentaþia) vine din interiorul nostru, ßi nu de la vreo fiinþä
supranaturalä;
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(b) päcatul omenesc este cel care are puterea aupra morþii, ßi este natura umanä
cea care se identificä cu diavolul ßi Satan, deoarece întotdeauna tinde sä
acþioneze împotriva voinþei lui Dumnrezeu.
Am väzut deja cä ßarpele din Eden a fost un „diavol“—un fals acuzator. El avea
puterea de a vorbi, Dumnezeu putând face pe oricare dintre creaturile sale sä
vorbeascä, ca de exemplu ßi mägäriþa, din Numeri 22:28 ßi în 2Petru 2:16. Pentru
a explica ispita din Eden nu avem nevoie de nici o fiinþä supranaturalä, care sä
fi fost în ßarpe, sau înafara acestuia, dar controlându-l! §arpele însußi este vinovat
de actul ispitei ßi a trebuit pedepsit corespunzätor:
„Fiindcä ai fäcut lucrul acesta, blestemat eßti . . .“ (Geneza 3:14)
§arpele, ßi nu un diavol invizibil, a fost vinovat. În întreg capitolul nu se
menþioneazä nici un diavol, ßi se demonstreazä evident cä bärbatul ßi femeia,
amândoi, au päcätuit prin neascultare, iar din cauza acelui päcat au fost pedepsiþi
chiar cu moartea.
Un alt exemplu evident de persoanä ce a fost diavol, este Iuda Iscarioteanul. La
Cina cea de tainä, Domnul Isus a spus:
„Nu v-am ales Eu pe voi, cei doisprezece? §i totußi unul din voi este un diavol.
Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, cäci el avea sä-L vândä, el,
care era unul dintre cei doisprezece.“ (Ioan 6:70,71)
Observaþi cä Isus nu a spus cä diavolul era în Iuda, ci Iuda însußi era un diavol.
Termenul „diavol“ este de fapt o figurä de stil, o metaforä ßi reprezintä un simbol
al päcatului în toate formele sale variate, indiferent cä se referä la indivizi sau la
organizaþii umane care tind sä lucreze contra voinþei Domnului. §i cât de departe
am putea vedea, în întregul Univers, Dumnezeu are numai un singur inamic,
care este de fapt „natura umanä“, ßi toate lucrurile relaþionate cu aceasta.
Tendinþa fiecäruia de a nu asculta ßi a se supune Legilor lui Dumnezeu reprezintä
„diavolul“ ßi tocmai aceasta a fost depäßitä ßi distrusä de Isus, prin constanta sa
ascultare a voinþei Tatälui Säu (Evrei 2:14).
Deseori Biblia utilizeazä un limbaj imagistic pentru a face ca înväþäturile sale
sä devinä mai clare ßi de reþinut. Pentru exemplu, dupä ce Cain l-a omorât pe
Abel, Dumnezeu i-a spus:
„Glasul sângelui fratelui täu strigä din pämânt la Mine.“ (Geneza 4:10)
În alt loc, päcatul însäßi este imaginat ca un rege care domneßte peste toþi aceia
care nu-l acceptä pe Isus drept Mântuitor:
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„Deci, päcatul sä nu domneascä în trupul vostru muritor, ca sä ascultaþi de
poftele lui . . . Cäci päcatul nu va mai stäpâni asupra voasträ, pentru cä nu
sunteþi sub lege, ci sub har. dupä ce aþi fost robi ai päcatului . . . aþi fost eliberaþi
de päcat ßi v-aþi fäcut robi ai lui Dumnezeu, aveþi ca rod sfinþirea, iar ca sfârßit
viaþa veßnicä. Fiindcä plata päcatului este moartea, dar darul harului lui
Dumnezeu este viaþa veßnicä în Christos Isus, Domnul nostru.“ (Romani
6:12,14,17,22,23)
Aßa dupä cum am mai afirmat, organizaþiilor umane, care nu se guverneazä
dupä principiile lui Dumnezeu, li se poate spune cä sunt „diavoleßti“, sau
„satanice“. Credincioßilor din Smirna, Domnul Isus le-a dat urmätoarea încurajare
ßi sfat:
„Nu te teme nicidecum de ce vei suferi. Iatä, Diavolul (desigur, autoritäþile civile)
va arunca în închisoare pe unii dintre voi, ca sä fiþi încercaþi.“ (Apocalipsa
2:10)
Iar celor din Pergam, le spunea:
„§tiu unde locuießti: acolo este scaunul de domnie al Satanei.“ (Apocalipsa
2:13)
Ar fi absurd sä credem cä o fiinþä supranaturalä ar domni în acest moment în
Pergam; explicaþia ar fi cä acel Pergam era centrul unei religii de stat pägâne,
care îi persecutau pe creßtini.
SUMAR
Biblia foloseßte expresiile „diavol“ ßi „Satan“, pentru a descrie acele dorinþe
omeneßti, acþiuni ßi organizaþii care sunt împotriva voinþei lui Dumnezeu.
Domnul Isus Christos, care a împärtäßit natura noasträ ßi a fost ispitit la fel cum
suntem ßi noi, a distrus diavolul prin viaþa sa färä de päcat. Päcatul, care nu este
märturisit ßi iertat, va conduce negreßit la moartea eternä, dar prin Isus noi avem
promisiunea de iertare ßi promisiunea salvärii de la moarte.
ÎNTREBÄRI
J1: De unde vine ispita?
J2: Se crede cä räul este cauzat de cätre un diavol nemuritor. Ce deduceþi
dumneavoasträ din Isaia 45:7?
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CURS BIBLIC PRIN
CORESPONDENÞÄ
Lecþia nr. 10
PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU PENTRU AVRAAM §I DAVID
Primul verset din Noul Testament îl prezintä pe Isus ca „fiu al lui David, fiu al
lui Avraam“. Motivul pentru care aceßti doi oameni prezintä o asemenea
importanþä este acela cä Dumnezeu le-a fäcut lor fägduinþe importante, care
sunt de un mare ajutor în înþelegerea scopului lui Dumnezeu, prin Domnul Isus
Christos.
AVRAAM
În lecþia 5 am tratat despre Avram (mai târziu, numit Avraam), pärintele naþiunii
ebraice, care träia în oraßul idolatru Ur, cu peste 2000 de ani înainte de Christos,
în þara care acum se numeßte Irak. Acolo, Dumnezeu i-a apärut lui Avram ßi i-a
spus:
„Ießi din þara ta, din rudenia ta ßi din casa tatälui täu ßi vino în þara pe care þio voi aräta. Te voi face sä devii un neam mare ßi te voi binecuvânta; îþi voi face
un nume mare ßi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor
binecuvânta ßi voi blestema pe cei ce te vor blestema; ßi toate familiile pämântului
vor fi binecuvântate în tine.“ (Geneza 12:1-3)
Apostolul Pavel avea urmätorul comentariu despre aceasta:
„§i Scriptura, preväzând cä Dumnezeu va îndreptäþi pe cei dintre neamuri prin
credinþä, a spus mai dinainte lui Avraam aceastä veste bunä: ,Toate neamurile
vor fi binecuvântate în tine.‘ Aßa cä cei care se întemeiazä pe credinþä sunt
bunecuvântaþi împreunä cu Avraam cel credincios.“ (Galateni 3:8,9)
Este evident cä binecuvântarea asupra tuturor neamurilor pämântului (Gen.12),
este în mod deosebit pentru aceia, care precum Avraam, au credinþä în Dumnezeu.
Avram a fäcut întocmai cum i-a poruncit Dumnezeu, ßi dupä un drum lung, cam
tot atât de departe ca ßi Egiptul, el s-a aßezat pe pämântul Canaanului (pe care îl
cunoaßtem sub denumirea de Israel), fiind urmat de nepotul säu, Lot. În urma
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unei dispute dintre supußii lor, Avram ßi Lot s-au despärþit, Lot alegând alea
bine irigatä a Iordanului, în timp ce Avram a rämas în zona colinarä. Acolo,
Dumnezeu i-a apärut din nou, spunându-i:
„Ridicä-þi ochii ßi, din locul în care eßti, priveßte spre miazänoapte ßi spre miazäzi,
spre räsärit ßi apus; cäci toatä þara pe care o vezi, þi-o voi da þie ßi seminþei tale
pentru totdeauna . . . Scoalä-te, sträbate þara în lung ßi în lat; cäci þie þi-o voi
da.“ (Geneza 13:14-17)
„Þie ßi seminþei tale“: la început de toate, aceasta este o promisiune
necondiþionatä fäcutä lui Avraam; în al doilea rând, este o promisiune
necondiþionatä fäcutä seminþei sale. Înþelegând adevärata semnificaþie a
termenului ebraic pentru „seminþä“, sä trecem în continuare la un comentariu al
lui Pavel:
„Dar fägäduinþele au fost fäcute lui Avraam ßi seminþei lui. Nu zice: ,ßi
seminþelor‘, ca ßi cum ar fi mai multe, ci ca fiind una singurä: ,ßi seminþei tale‘,
care este Christos.“ (Galateni 3:16)
Deci, promisiunile au fost fäcute lui Avraam ßi lui Isus. Dar, cu privire la pämânt,
promisiunea nu s-a realizat niciodatä, ßi aceasta este accentuatä pentru noi printrun mare discurs þinut în Ierusalim de martirul §tefan, dupä învierea lui Isus:
„În þara aceea, nu i-a dat nimic de moßtenire, nici mäcar o palmä de loc, ci i-a
fägäduit cä i-o va da în stäpânire lui ßi seminþei lui dupä el, pe când n-avea nici
un copil.“ (Fapte 7:5)
Am väzut din Scripturä (Lecþia 2) cä moartea este un somn, ßi cä adevärata
speranþä creßtinä este învierea din moarte. Avraam a adormit ßi aßteapþä ziua
învierii, când el se va deßtepta ßi va primi în moßtenire pämântul, aßa dupä cum
i-a promis Dumnezeu.
„. . . cei care nädäjduiesc în Domnul, vor stäpâni pämântul . . . Cei blânzi
moßtenesc pämântul ßi se vor desfäta în belßug de pace.“ (Psalm 37:9,11)
Chiar Isus a citat aceste minunate versuri (Matei 5:5).
Acum, sä vedem ce importanþä au toate acestea pentru creßtini. În capitolul trei
din Galateni, din care am mai citat anterior, Pavel scrie:
„Toþi sunteþi fii ai lui Dumnezeu prin credinþa în Isus Christos. Voi toþi, care aþi
fost botezaþi pentru Christos, v-aþi îmbräcat cu Christos. Nu mai este nici iudeu,
nici grec; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este nici parte bärbäteascä,
nici parte femeiascä, fiindcä toþi sunteþi una în Christos Isus. §i dacä sunteþi ai
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lui Christos, sunteþi ,sämânþa‘ lui Avraam, moßtenitori potrivit fägäduinþei.“
(Galateni3:26-29)
Acum, putem vedea cât de necesar este Vechiul Testament, pentru o înþelegere
clarä a Noului Testament. Prin credinþa în Christos ßi prin botez, §i noi, împreunä
cu Christos, devenim moßtenitori ai promisiunilor lui Avraam, ßi chiar dacä
vom muri înainte de reântoarcerea Domnului Isus Christos, vom fi înviaþi pentru
a primi viaþa veßnicä ßi pentru a moßteni pämântul, împreunä cu toþi cei
credincioßi ai lui Dumnezeu, atunci când „cei blânzi vor moßteni pämântul“.
Domnul Isus Christos deja a primit viaþa veßnicä, iar atunci când El se va
reântoarce din ceruri pentru a domni ca Rege la Ierusalim, aßa dupä cum s-a
arätat în lecþiile precedente, credincioßii Säi înviaþi vor domni împreunä cu El
pe pämânt. (Apocalipsa 5:9,10)
DAVID
Cunoscând promisiunea fäcutä lui Avraam, sä privim acum la fägäduinþa pentru
David, care se referä mai bine la domnia lui Isus. Dupä ce David a devenit rege,
cam cu aproximativ 1000 de ani înainte de naßterea lui Isus, el era nemulþumit
de faptul cä în timp ce îßi construise pentru sine un palat minunat, lui Dumnezeu
i se închinau într-un cort, sau tabernacol, acelaßi tabernacol pe care Moise l-a
fäcut în deßert, dupä ce îi scosese pe israeliþi din Egipt. David i-a spus lui Natan
despre planul säu de a-i construi o casä lui Dumnezeu. sau un templu. Natan a
primit instrucþiuni de la Dumnezeu, pentru a-i da un mesaj lui David, în care era
conþinutä minunata promisiune. Dumnezeu a spus cä îi va ridica lui David o
casä—ßi nu o casä de piaträ, ci o casä de regi:
„§i Domnul îþi vesteßte cä Domnul îþi va zidi o casä. Când þi se vor împlini zilele
ßi vei adormi împreunä cu pärinþii täi, Eu îþi voi ridica un urmaß dupä tine, care
va ießi din trupul täu, ßi-i voi întäri împäräþia. El este cel care va zidi Numele
Meu o casä ßi voi întäri pe vecie scaunul de domnie al împäräþiei lui. Eu îi voi
fi Tatä ßi el îmi va fi fiu. Dacä va face räul, îl voi disciplina cu o nuia ca pentru
oameni ßi cu lovituri ca pentru fiii oamenilor . . . Ci casa ta ßi împäräþia ta vor
däinui veßnic înaintea Mea ßi scaunul täu de domnie va fi întärit pe vecie.“ (2
Samuel 7:11-16)
În lecþia 6 am tratat despre istoria ulterioarä a Regatului Israel; cum Regatul a
fost distrus, din cauza päcatului, ßi cum îngerul i-a apärut Mariei, mama lui
Isus, declarându-i cä fiul ei se va numi Fiul Celui Mai Înalt, ßi cä El va fi acela
care va restabili vechiul regat al lui David ßi va domni peste casa lui Iacov, pe
vecie.
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„El va fi mare ßi va fi chemat Fiul Celui-Prea-Înalt ßi Domnul Dumnezeu îi va
da scaunul de domnie al tatälui säu, David.“ (Luca 1:32)
Naßterea lui Isus a împlinit promisiunea fäcutä lui David, aproape cu 1000 de
ani înainte. Astfel, venirea Regatului lui Dumnezeu pe pämânt, nu va fi un regat
absolut nou; va fi chiar vechiul regat al lui Israel, restaurat.
Apoi, Domnul Dumnezeu a spus cä un fiu al lui David îi va ridica o casä pentru
El, Dumnezeu. Solomon, cel care l-a succedat pe David la domnie, a construit
un templu märeþ, pentru Dumnezeu, dar Casa lui Christos, cel mai important fiu
al lui David, construießte un Templu, nu din pietre, ci din oameni—poporul lui
Dumnezeu.
„Aßadar voi nu mai sunteþi nici sträini, nici locuitori vremelnici, ci sunteþi
împreunä cetäþeni cu sfinþii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiþi pe temelia
apostolilor ßi a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Christos, însußi.
În El, toatä cldirea, bine alcätuitä, creßte ca sä fie un templu sfânt în Domnul. §i
prin El ßi voi sunteþi zidiþi împreunä, ca sä fiþi o locuinþä a lui Dumnezeu, în
Duhul.“ (Efeseni 2:19-22)
SUMAR
Speranþa creßtinilor este strâns legatä de promisiunile fäcute lui Avraam ßi David.
Dumnezeu i-a promis luio Avraam:
(1) El ßi „sämânþa“ lui va moßteni pämântul;
(2) Toþi oamenii vor fi binecuvântaþi prin el; ßi prin „sämânþa“ lui, care este
Isus Christos.
Toþi cei care sunt botezaþi în Christos, vor împärtäßi aceste promisiuni.
Dumnezeu i-a promis lui David cä urmaßul säu va fi Fiul lui Dumnezeu ßi cä va
domni pentru întotdeauna. Aceastä promisiune este îndeplinitä prin Christos.
Adeväratul Templu al lui Dumnezeu este un templu de oameni, în care va locui
Însußi Dumnezeu.
ÎNTREBÄRI
K1: De ce sunt promisiunile lui Avraam importante pentru creßtini?
K2: „Doamne, în acest timp vei restabili Tu împäräþia lui Israel?“ (Faptele
Apostolilor 1:6). Ce au vrut sä spunä prin aceasta, discipolii?

40

Misiunea Biblicä Christadelfianä

CURS BIBLIC PRIN
CORESPONDENÞÄ
Lecþia nr. 11
ADEVÄRUL DESPRE ISUS CHRISTOS
În lecþia anterioarä am aflat cä Dumnezeu i-a promis lui Avraam un descendent
care va aduce binecuvântarea la toþi oamenii. Lui David, Dumnezeu i-a promis
un fiu, care sä domneascä pe vecie. Isus Christos va fi cel care va împlini aceste
promisiuni. Numele ßi titlul de „Isus Christos“ înseamnä „Mântuitor, Salvator,
Cel Uns“. Termenul ebraic pentru „Christos“, sau „Cel Uns“, este „Mesia“, ßi
timp de secole, înainte ca Isus sä se nascä, evreii l-au aßteptat pe Mesia, fiul lui
David, care sä-i învingä pe dußmani ßi sä le dea un nume de glorie printre
popoarele lumii.
Miracolele pe care Isus le-a fäcut i-a convins pe cei mai mulþi cä El era întradevär Mesia, cäci atunci când a intrat în Ierusalim, cu numai câteva zile înainte
de moartea sa, mulþimile l-au întâmpinat cu bucurie, aclamându-l.
„Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel care vine în numele Domnului!
Osana, în cele preaînalte!“ (Matei 21:9)
Evreii se aßteptau ca Isus sä-ßi foloseascä puterile miraculoase pentru a-i conduce
în victoria asupra romanilor, care le cuceriserä pämântul cu aproape 100 de ani
înainte. Chiar se gândiserä sä-l declare rege (Ioan 6:15). Dar, ei nu înþeleseserä
cuvintele profeþilor lor, care proorociserä cä Mesia trebuie mai întâi sä moarä
pe cruce pentru a-ßi salva poporul de päcatele lor:
„El era dispreþuit ßi päräsit de oameni . . . El era sträpuns pentru nelegiuirile
noastre, zdrobit pentru färädelegile noastre . . . El fusese ßters de pe pämântul
celor vii ßi lovit pentru päcatele poporului meu.“ (Isaia 53:3-8)
La cea de-a doua venire a sa El va îndeplini promisiunile cu privire la Împäräþie:
„Împäräþia lumii a ajuns a Domnului nostru ßi a Christosului Säu. §i El va
împäräþi în vecii vecilor.“ (Apocalipsa 11:15)
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OMUL ISUS CHRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEU
Îngerul Gabriel i-a spus Mariei cä Dumnezeu îi va da fiului ei, Isus, tronul
pärintelui lui, David, ßi cä Regatul lui nu va avea niciuodatä un sfârßit:
„Dar Maria a zis îngerului: ,Cum se va face lucrul acesta, fiindcä eu nu ßtiu de
Bärbat?‘ §i räspunzând, îngerul i-a zis: ,Duhul Sfânt se va coborî peste tine ßi
puterea Celui-prea-Înalt te va umbri. De aceea Sfântul carese va naßte va fi
numit Fiul lui Dumnezeu.‘“ (Luca 1:31-35)
Mintea umanä nu poate înþelege aceastä miraculoasä concepere a lui Isus, dar,
aßa cum credem cä Dumnezeu a creat universul, putem crede deasemenea ßi
faptul cä puterea Sa este destul de suficientä pentru a realiza un astfel de miracol,
supranatural.
„Dar când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu a trimis pe Fiul Säu, näsut
din femeie . . .“ (Galateni 4:4)
Deci Isus a fost „Om, näscut din femeie“, de Maria, din casa lui David. De
aceea El este numit Fiu al lui David, ßi Fiul lui Dumnezeu. Este important sä
înþelegem cä, deßiEl fusese conceput într-un mod miraculos, prin puterea Duhului
Sfânt, El a fost deasemenea om, împärtäßind natura noasträ umanä.
„Astfel, deoarece copiii sunt pärtaßi sângelui ßi cärnii, tot aßa ßi El a luat parte
la ele . . .“ (Evrei 2:14)
Expresia cea mai des folositä pentru El a fost „Fiu al Omului“.
„Cäci, dacä prin greßala unuia singur, cei mulþi au murit, cu mult mai mult
harul lui Dumnezeu ßi darul pe care ni l-a fäcut harul acesta într-un singur Om,
în Isus Christos, s-au dat din belßug celor mulþi.“ (Romani 5:15)
Greßala omului Adam este aici prezentatä în contrast faþä de victoria omului
Isus Christos, care nu a päcätuit niciodatä. A fost un om care a adus moartea
asupra omenirii, dar a existat ßi un alt om, Isus Christos, care a adus speranþa de
viaþä tuturor acelora pe care îi cheamä la o viaþä de credinþä.
„Cäci este un singur Dumnezeu ßi un singur Mijlocitor între Dumnezeu ßi oameni:
Omul Isus Christos.“ (1Timotei 2:5)
Ín acest pasaj este iaräßi subliniatä umanitatea lui Isus ßi deasemenea putem
începe sä înþelegem relaþia dintre Isus ßi Tatäl Säu. Se face o distincþie evidentä
între un singur Dumnezeu ßi omul Isus Christos.
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FIUL §I TATÄL
Aproape peste tot în lumea creßtinä se învaþä cä Isus este Dumnezeu Fiul, care
din toate punctele de vedere ar fi egalul lui Dumnezeu Tatäl; cä Dumnezeu este
format din trei persoane, toate egale, a treia persoanä fiind Dumnezeu Sfântul
Duh. Aceasta este Doctrina Trinitäþii, care nu a fost pe deplin definitä decât
dupä aproximativ 400 de ani de la moartea lui Christos. Nu se învaþä în Scripturä
aßa ceva, ßi nu a fost cunoscutä de cätre primele generaþii timpurii de Creßtini.
Adevärata relaþie dintre Fiu ßi Tatä este exprimatä în cuvintele urmätoare, din
Evrei:
„El este Acela, care în zilele vieþii Sale pämânteßti, aducând rugäciuni ßi cereri
cu strigäte mari ßi cu lacrimi cätre Cel care putea sä-L scape din moarte, ßi
fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, mäcar cä era Fiu, a înväþat ascultarea
prin lucrurile pe care le-a suferit.“ (Evrei 5:7,8)
Aceastä rugäciune fusese fäcutä în Grädina Ghetsimani:
„Tatä, dacä voießti, depärteazä paharul acesta de la Mine! Totußi, facä-se nu
voia Mea, ci a Ta!“ (Luca 22:42)
Cu privire la presupusa egalitate dintre Fiu ßi Tatä, Isus afirma:
„. . . Tatäl este mai mare decât Mine . . . dar fac aßa cum Mi-a poruncit Tatäl, ca
sä cunoascä lumea cä Eu iubesc pe Tatäl.“ (Ioan 14:28,31)
Unii au argumentat cä o astfel de relaþie de subordonare ar fi fost valabilä numai
în timpul vieþii sale pämânteßti; dar chiar ßi dupä învierea sa, El se referea la
Tatäl Säu cu: „Dumnezeul Meu“ (Apocalipsa 3:12).
Pavel scria:
„. . . Dumnezeu este capul lui Christos.“ (1 Corinteni 11:3)
Cea mai clarä formulare privind faptul cä Fiul nu este egal cu Tatäl poate fi
gäsitä în Prima Epistolä a lui Pavel cätre Corinteni. Cu privire la venirea timpului
când Christos va domni, Pavel scria:
„Dupä aceea, va veni sfârßitul, când El va da împäräþia în mâinile lui Dumnezeu
ßi Tatäl, dupä ce va fi nimicit orice domnie, orice stäpânire ßi orice putere. §i
când toate Îi vor fi supuse, atunci chiar ßi Fiul se va supune Celui care i-a supus
toate, pentru ca Dumnezeu sä fie totul în toþi.“ (1 Corinteni 15:24,28)
Isus a devenit perfect, prin suferinþä:
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„Mäcar cä era Fiu, a înväþat ascultarea prin lucrurile pe care le-a suferit. §i
fiind fäcut desävârßit, s-a fäcut pentru toþi cei care îl ascultä Urzitorul mântuirii
veßnice.“ (Evrei 5:8,9)
Deci, dacä a devenit perfect, prin suferinþä, nu ar fi fost posibil ca El sä fi putut
träi în ceruri, ca Dumnezeu Fiul, înainte de a fi fost näscut de Maria. §i dacä era
Dumnezeu Fiul, atunci El ar fi trebuit sä fie ßi înainte perfect.
Isus a fost un om; El a fost ßi obosit, câteodatä înfometat, însetat, ispitit în
acelaßi fel cum suntem ßi noi. Dar, deoarece El a fost Fiul lui Dumnezeu, a fost
în capabil de a rezista tuturor ispitelor ßi a rämas färä de päcat. §i aceasta din
cauza ascultärii Sale, ßi nu datoritä faptului cä ar fi fost Dumnezeu Fiul, deoarece
a fost ridicat din morþi:
„La înfäþißare a fost gäsit ca om, S-a smerit ßi S-a fäcut ascultätor pânä la
moarte, ßi încä moarte de cruce. De aceea ßi Dumnezeu L-a înälþat foarte sus ßi
i-a dat Numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în Numele lui Isus
sä se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pämânt ßi de sub pämânt, ßi
orice limbä sä märturiseascä, spre slava lui Dumnezeu Tatäl, cä Isus Christos
este Domn.“ (Filipeni 2:8-11)
SUMAR
Isus este Fiul lui Dumnezeu, näscut de o fecioarä, dar nu dintr-un tatä uman, ci
prin puterea lui Dumnezeu. El a fost deasemenea, într-adevär, om, dar nu ca
ceilalþi oameni, ci, färä de päcat; a devenit perfect prin suferinþä, ascultând voinþa
Tatälui Säu. Relaþia dintre Isus ßi Dumnezeu este cea cunoscutä ca relaþie de la
Fiu ascultând de Tatä.
Datoritä ascultärii Sale, Dumnezeu L-a ridicat din morþi dându-i slava veßnicä,
la mâna Sa dreaptä.
ÎNTREBÄRI
L1: Vä rugäm, gäsiþi douä versete care sä arate cä Isus nu este egal cu Tatäl.
L2: De ce Dumnezeu L-a ridicat pe Isus din morþi?
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CURS BIBLIC PRIN
CORESPONDENÞÄ
Lecþia nr. 12
DUMNEZEU CREATORUL
Dumnezeu a existat dintotdeuna.
„Înainte de a se fi näscut munþii ßi înainte de a fi fost formate pämântul ßi
lumea, din veßnicie în veßnicie, Tu eßti Dumnezeu.“ (Psalm 90:2)
Iar, primele cuvinte din Biblie sunt:
„La început Dumnezeu a creat cerurile ßi pämântul.“ (Geneza 1:1)
Este cu mult mai ußor sä crezi cä Dumnezeu a existat dintotdeauna, decât sä
concepi cä acest pämânt, cu toate minunatele ei varietäþi de plante ßi animale
sä-ßi fi început existenþa printr-o serie continuä ßi lungä de accidente norocoase.
Biblia afirmä cä Dumnezeu are o înþelepciune infinitä, ßi tot la fel de puternic ßi
bun, ßi deasemenea cä El a creat lumea pentru un scop anumit ßi definit:
„Nu se va face nici un räu ßi nici o pagubä pe tot muntele Meu cel sfânt; cäci
pämântul va fi plin de cunoßtinþa Domnului, ca fundul märii de apele care-l
acoperä.“ (Isaia 11:9)
„Cäci aßa vorbeßte Domnul, care a creat cerurile, însußi Dumnezeu, care a
întocmit pämântul, l-a fäcut ßi l-a întärit, l-a creat nu ca sä fie pustiu, ci l-a
întocmit ca sä fie locuit: ,Eu sunt Domnul, ßi nu este altul!‘“ (Isaia 45:18)
Dumnezeu a creat lumea astfel ca în cele din urmä El sä poatä sä se facä descoperit
omenirii, ca orice om sä-L accepte pe El, drept Creator, ßi sä-i aduca slavä.
Nimeni ßi nimic nu poate împiedica aceste fapte. Dumnezeu se descoperä la
început de toate prin Fiul Säu, Domnul Isus Christos, care se va reântoarce
curând ca sä ne conducä. Împreunä cu El vor fi toþi acei credincioßi pe care El ia ridicat din moarte, ßi care vor domni cu El pe pämânt, dupä cum am väzut în
lecþia anterioarä. Iar populaþia muritoare de pe pämânt vor crede cu toþii cä
Dumnezeu existä ßi se vor bucura de binecuvântarea unui guvern perfect.
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„§i multe popoare se vor duce ßi vor zice: ,Veniþi sä ne suim la muntele Domnului,
la casa Dumnezeului lui Iacov, ca sä ne înveþe cäile Lui ßi sä umbläm pe cärärile
Lui.‘ Cäci din Sion va ießi legea ßi din Ierusalim Cuvântul Domnului.“ (Isaia
2:3)
Pavel ne relateazä cä atunci când Isus se va reântoarce, El va domni pe pämânt
pânä îi va supune pe toþi dußmanii lui Dumnezeu, pe toþi aceia care se opun
voinþei Domnului. Printre aceßtia va fi inclus ßi dußmanul final, moartea. Apoi,
Christos va înmâna aceastä lume restauratä Tatälui Säu, ßi va începe acea „Erä“,
când Dumnezeu va fi „totul în toate“ (1 Corinteni 15:24-28).
Dumnezeu se va descoperi oamenilor de orice vârstä ßi care i-au devenit „Copiii
Säi“, prin botezul în numele lui Isus Christos, cärora le va da viaþä veßnic, în
prezenþa Sa:
„Iatä, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! El va locui cu ei ßi ei vor fi poporul
Lui ßi Dumnezeu însußi va fi cu ei, Dumnezeul lor. El va ßterge orice lacrimä din
ochii lor. §i moartea nu va mai exista. ñu va mai fi nici plâns, nici þipät, nici
durere, pentru cä lucrurile dintâi au trecut.“ (Apocalipsa 21:3,4)
Am mai explicat cä în conformitate cu Biblia, Dumnezeu nu este o Trinitate de
trei persoane co-egale. Atunci când El s-a descoperit poporului ales, profetul
Moise declara:
„Ascultä Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn!“ (Deuteronom
6:4)
Evreii nu au fost niciodatä înväþaþi cä Dumnezeu este o Trinitate, ßi pânä în ziua
de astâzi este Imposibil sä accepte acest lucru.
Deasemenea, Noul Testament este deplin de acord cu Vechiul Testament. înjtruna din rugäciunile cätre Tatäl Säu, Isus spunea:
„§i viaþa veßnicä este aceasta: sä Te cunoascä pe Tine, singurul Dumnezeu
adevärat, ßi pe Isus Christos, pe care L-ai trimis Tu.“ (Ioan 17:3
Observaþi cä se face diferenþä între Dumnezeu ßi Isus Christos.
Aceeaßi distincþie o putem gäsi ßi în cuvintele lui Pavel:
„Pentru noi este un singur Dumnezeu: Tatäl, de la care vin toate ßi pentru care
träim ßi noi, ßi un singur Domn: Isus Christos, prin care sunt toate ßi El prin
noi.“ (1 Corinteni 8:6)
Deasemenea, deja am mai citat un pasaj cheie:
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„Cäci este un singur Dumnezeu ßi un singur Mijlocitor între Dumnezeu ßi
oamneni: Omul Isus Christos.“ (1 Timotei 2:5)
Vedem cä Biblia face o distincþie clarä între Dumnezeu Tatäl, Cel care a creat
universul, ßi Fiul Säu, Isus Christos, Cel care a fost näscut pe acest pämânt ßi
care a fost ridicat din morþi, prin puterea lui Dumnezeu.
„Dumnezeu L-a înälþat foarte sus ßi I-a dat Numele care este mai presus de
orice nume.“ (Filipeni 2:9)
Dumnezeu a dat, iar Fiul a primit; relaþia dintre Tatä ßi Fiu este o relaþie perfect
naturalä.
În Epistola cätre Evrei, scriitorul subliniazä faptul cä Isus este acum ridicat în
cea mai mare poziþie, nu deoarece El ar fi Dumnezeu Fiul, ci pentru cä El a träit
o viaþä perfectä:
„Tu ai iubit dreptatea ßi ai urât nelegiuirea; de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul
Täu Te-a uns cu untdelemn de bucurie mai presus de însoþitorii Täi.“ (Evrei 1:9)
Aici, de fapt scriitorul citeazä din Vechiul Testament, din original, (Psalm 45:7),
arätând cum Biblia, prin cele 66 de cärþi ale sale, este o carte unicä; ßi cä
Dumnezeu, Cel pe care îl gäsim în Vechiul Testament, nu este altul decât
Dumnezeu, Cel din Noul Testament.
Deßi Dumnezeu este încet la mânie, este adevärat cä El este sever cu aceia care
i se opun ßi îl înfruntä ßi aceasta se poate observa din ambele Testamente:
„Cei räi pier ßi vräjmaßii Domnului sunt ca cele mai frumoase päßuni: pier, pier
ca fumul.“ (Psalm 37:20)
„Eu vä spun: nu; ci, dacä nu vä pocäiþi, toþi veþi pieri la fel!“ (Luca 13:3)
NOTÄ: Destinul celor necredincioßi este moartea, ßi nu suferinþa eternä în chinuri
insuportabile. În unele pasaje, precum Matei 5:22 se aratä cä: „Oricine va spune:
,nebunule‘, va fi supus pedepsei focului gheenei.“ Termenul de „iad“ în greceßte
este „gheena“. Gheena era un loc plasat în afara zidurilor Ierusalimului, unde
ardeau mocnit focuri, pentru a arde gunoaiele, corpurile cadavrelor ßi carcasele
animalelor. Astfel a devenit un simbol al distrugerii perfecte, dar nu al chinului
veßnic.
Dar, mai presus de toate, El este un Dumnezeu al dragostei:
„Domnul . . . are o îndelungä räbdare faþä de voi ßi doreßte ca nici unul sä nu
piarä, ci toþi sä vinä la pocäinþä.“ (2 Petru 3:9)
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„Fiindcä atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cä a dat pe singurul Säu Fiu,
pentru ca oricine crede în El, sä nu piarä, ci sä aibä viaþä veßnicä.“ (Ioan 3:16)
§i din Vechiul Testament:
„Dumnezeu este îndurätor ßi milostiv, încet la mânie ßi plin de bunätate. El nu
ceartä färä încetare ßi nu þine mânia pe vecie. Nu ne face dupä päcatele noastre,
nu ne räspläteßte dupä färädelegile noastre. ci, cu cât sunt de sus cerurile faþä
de pämânt, atât este de mare bunätatea lui pentru cei care se tem de El; cât este
de departe räsäritul de apus, atât de mult a depärtat El greßelile noastre de la
noi. Cum se îndurä un tatä de copiii lui, aßa Se îndurä Domnul de cei care se
tem de El. Cäci El ßtie din ce suntem întocmiþi: Îßi aduce aminte cä suntem
þärânä.“ (Psalm 103:8-14)
Aceia care îl cautä pe Dumnezeu, cu umilinþä ßi din toatä inima, nu se vor
întoarce din calea lor.
„Domnul, Dumnezeul vostru, este milostiv ßi îndurätor ßi nu-ßi va întoarce faþa
de la voi, dacä vä întoarceþi la El.“ (2 Cronici 30:9)
„Iatä spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel care suferä ßi are duhul mâhnit,
spre cel care tremurä la cuvântul Meu.“ (Isaia 66:2)
Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8), ßi poate îl vom putea cunoaßte mai bine
pe Dumnezeu, dacä simplu, ne gândim la Isus, care spunea:
„Cine M-a väzut pe Mine, a väzut pe Tatäl!“ (Ioan 14:9)
SUMAR
Existä un singur Dumnezeu, ßi El însußi este Unul. El a creat pämântul ßi a avut
un scop precis privind omenirea. Urmätoarea etapä a scopului Säu se va împlini
la reântoarcerea Fiului Säu, Domnul Isus Christos, pe care El L-a Înälþat, dar
care nu este egal cu El. Dumnezeu se va descoperi, în cele din urmä, poporului
Säu, cärora El le va da viaþä veßnicä.
Bunätatea ßi severitatea lui Dumnezeu sunt dovedite atât în Vechiul, cât ßi în
Noul Testament.
ÎNTREBÄRI
M1: Care este scopul lui Dumnezeu, cu privire la pämânt ßi omenire?
M2: Ce spune Biblia despre caracterul lui Dumnezeu?
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CURS BIBLIC PRIN
CORESPONDENÞÄ
Lecþia nr. 13
DUHUL SFÂNT
Cuvintele unora dintre oameni au mai multä autoritate decât cuvintele altora.
De exemplu, dacä veþi spune oamenilor care sunt în räzboi sä opreascä lupta,
aceßtia probabil cä nu vä vor asculta. Dar, dacä Preßedintela sau Primul Ministru
va da aceiaßi comandä, ei vor fi ascultaþi deoarece au putere sau autoritate asupra
armatei. De aceea, datoritä faptului cä Dumnezeu a creat lumea, El deþine ßi
întreaga autoritate, iar Cuvântul Lui, expresia voinþei Sale, este suficient pentru
a ne asigura cä ceva se va face.
„Cerurile au fost fäcute prin Cuvântul Domnului . . . Cäci El a zis ßi s-a fäcut; a
poruncit ßi a luat fiinþä.“ (Psalm 33:6-9)
„La început Dumnezeu a creat cerurile ßi pämântul . . . ßi Duhul lui Dumnezeu
se mißca peste întinderea apelor. §i Dumnezeu a zis: ,Sä fie luminä!‘ §i a fost
luminä.“ (Geneza 1:1-3)
„Duhul Sfânt“, sau „Sfântul Spirit“, este termenul din Biblie folosit pentru a
descrie miraculoasa putere a lui Dumnezeu. Prin Duhul Säu, sau puterea Sa,
Dumnezeu a creat lumea, iar prin Cuvântul Säu, El ßi-a fäcut clare intenþiile
Sale cu privire la ceea ce El crease. Prin acel „Cuvânt“, El Însußi ni s-a descoperit
nouä—cel puþin atât cât putem fi în stare sä înþelegem—astfel cä putem înväþa
despre El ßi sä încercäm sä-L ascultäm.
ISUS §I PUTEREA LUI DUMNEZEU
Mama lui Isus a fost o fecioarä, El fiind näscut printr-o minune. Îngerul care a
venit pentru a o anunþa cä ea va avea un copil, i-a spus:
„Duhul Sfânt se va coborî peste tine ßi puterea Celui-Prea-Înalt te va umbri.
De aceea, Sfântul care se va naßte va fi numit Fiul lui Dumnezeu.“ (Luca 1:35)
Iatä un exemplu de poeticä ebraicä, unde repetiþia nu este una obißnuitä cu rime,
ci de idei:
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„Duhul Sfânt se va coborî peste tine, Puterea Celui-Prea-Înalt te va umbri.“
În conformitate cu Biblia, Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu, prin care
voinþa Sa este îndeplinitä, în special prin acele lucruri care au de-a face cu scopul
Säu etern de mântuire. La botezul Säu, Isus însußi a primit Duhul Sfânt (Luca
3:21-22), ca apoi prin miracolele pe care le-a fäcut El dupä aceea, sä vedem în
El lucrarea puterii lui Dumnezeu.
„§i Isus, în puterea Duhului, s-a întors în Galileea ßi i s-a dus vestea în tot
þinutul din jur.“ (Luca 4:14)
„Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voasträ, prin lucräri de
putere, minuni ßi semne pe care le-a fäcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru,
dupä cum voi înßivä ßtiþi.“ (Fapte 2:22)
El a fost ridicat dintre cei morþi de cätre aceiaßi putere:
„. . . nemärginita märime a puterii Sale, potrivit lucrärii täriei Lui, pe care a
desfäßurat-o în Christos, prin faptul cä l-a înviat dintre cei morþi ßi l-a pus sä
stea la dreapta Sa, în locurile cereßti.“ (Efeseni 1:19,20)
PUTEREA CARE FACE MINUNI
În primii ani de existenþä ai Creßtinismului, puterea care fäcea miracole i s-a dat
nu numai lui Isus, dar ßi apostolilor Säi, care la rândul lor l-au putut da ßi altora
prin aßezarea mâinilor. În al doilea capitol din Faptele Apostolilor ßtim cä apostolii
au primit „puterea de la Cel-Prea-Înalt“, promisä lor de Isus (Luca 24:49), ßi
„cu toþii au fost umpluþi cu Duh Sfânt“ (Fapte 2:4). Au putut sä vorbeascä în alte
limbi, sä-i vindece pe cei bolnavi, ßi chiar sä-i readucä la viaþä pe cei morþi. La
început a fost necesarä aceasta, pentru a-i ajuta pe oameni sä creadä în Evanghelie
ßi în Veßtile Bune ale Împäräþiei lui Dumnezeu ßi a Mântuirii, pe care aceßtia le
predicau, întocmai dupä Cuvântul Domnului.
„. . . o mântuire aßa de mare, care, începând sä fie vestitä de Domnul, ne-a fost
adeveritä de cei care au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întärea märturia lor
prin semne, puteri ßi felurite minuni ßi prin darurile Duhului Sfânt, împärþite
potrivit cu voia Sa.“ (Evrei2:3,4)
„Cä n-aß îndräzni sä amintesc nici un lucru, pe care sä nu-l fi fäcut Christos
prin mine, pentru ascultarea neamurilor, prin cuvânt ßi fapte, în puterea
semnelor ßi a minunilor, în puterea Duhului Sfânt.“ (Romani 15:18,19)
În zilele noastre existä mulþi care susþin cä posedä întocmai acele daruri speciale
50

ale Duhului Sfânt. Acum este acceptat faptul cä existä diverse vindecäri, în
special în cazuistica acelor boli psihice. Dar, mai întâi trebuie sä notäm cä aceasta
se întâmplä nu numai în cazurile creßtinilor, ci ßi la cei ce aparþin de alte religii
necreßtine. În al doilea rând, aceste vindecäri desigur cä nu pot fi comparate cu
miracolele din primul secol, când, spre exemplu, un om ßchiop din naßtere începea
sä meargä ßi sä sarä, sau o persoanä decedatä sä fie adusä la viaþä (Fapte 3:1-10,
9:36-42).
Trebuie sä observäm:
(1) Apostolul Pavel a declarat cä darurile speciale ale Duhului Sfânt vor înceta:
„Dragostea nu piere niciodatä. Prorociile (darul profeþiei) se vor sfârßi;
limbile (vorbitul în alte limbi) vor înceta; cunoßtinþa (darul de la Dumnezeu
pentru o specialä înþelegere) va avea sfârßit.“ (1 Corinteni 13:8)
(2) În Fapte 8:4-22, vedem cä lui Filip, care nu era un apostol, i se däduserä
puteri de a face miracole (13), dar nu avea puterea de a-l da altora. Aceasta
însä o puteau face apostolii Petru ßi Ioan, de curând ajunßi de la Ierusalim,
cäci Simeon, care a väzut cä Duhul Sfânt fusese dat prin aßezarea mâinilor
apostolilor, a spus:
„Daþi-mi ßi mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mâinile,
sä primeascä Duh Sfânt.“ (Fapte 8:17-19)
Înseamnä cä dupä moartea ultimului apostol, puterea de a trece darurile Duhului
Sfânt la alþii nu s-a mai dat, ßi toate acele daruri au încetat în timp de douä
generaþii. Nu existä nici o evidenþä de astfel de miracole în timpul secolului al
doilea.
Pe de altä parte trebuie sä ne reamintim cä deßi aceste daruri speciale nu mai pot
fi väzute, Dumnezeu este färä nici-o îndoialä mereu activ prin Duhul Säu, pentru
îndeplinirea scopurilor Sale, ßi cä puterea Sa este încä efectivä asupra vieþilor
celor credincioßi.
DUHUL SFÂNT §I BIBLIA
O datä ce Noul Testament a fost completat, probabil înainte de sfârßitul secolului
întâi, nu a mai fost nevoie mai departe de puteri care sä impresioneze, cäci mulþi
fuseserä convinßi cä Dumnezeu a fost prezent cu primii predicatori creßtini.
Înregistrarea vieþii lui Isus ßi scrierile inspirate ale apostolilor ßi ale altora sunt
suficiente sä convingä o persoanä cu mintea clarä, cä Isus este Fiul lui Dumnezeu,
cä El s-a ridicat din moarte, ßi cä viaþa eternä este datä în numele Säu.
51

Scriind despre profeþie în Scripturi, apostolul Petru declara în a doua sa Epistolä:
„Nici o prorocie nu a fost adusä prin voia omului; ci oamenii sfinþi ai lui
Dumnezeu au vorbit condußi de Duhul Sfânt.“ (2 Petru 1:21)
Cu alte cuvinte, Biblia a fost scrisä de oameni, ghidaþi prin puterea lui Dumnezeu;
este de aceea, ea înseßi o expresie a Duhului Sfânt, ßi dacä noi o citim, o credem
ßi ascultäm de înväþäturile ei, caracterele noastre pot fi transformate prin puterea
Cuvântului.
„. . . Sfintele Scripturi . . . pot sä-þi dea înþelepciune spre mântuire, prin credinþa
în Christos Isus.“ (2 Timotei 3:15)
„. . . Cuvântul lui Dumnezeu, care ßi lucreazä în voi care credeþi.“ (1 Tesaloniceni
2:13)
SUMAR
Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu, pe care El a folosit-o pentru a crea
lumea ßi pentru a-L aduce pe Fiul Säu în lume. Prin acea putere El l-a ridicat pe
Isus din morþi ßi i-a dat viaþä veßnicä. Duhul lui Dumnezeu este invizibil, atunci
când lucreazä pentru realizarea scopurilor Sale, dar darurile speciale ale Duhului,
date celor credincioßi în timpul primului secol pentru a-i susþine în predicile lor,
acum au încetat. În Biblie avem mesajul mântuirii, dat de Duhul Sfânt pentru a
ne înväta ßi a ne ghida. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a ne schimba,
dacä o dorim.
ÎNTREBÄRI
N1: Ce este Duhul Sfânt?
N2: În primele zile ale Creßtinismului, au avut loc multe miracole deosebite.
Existä aceiaßi putere astâzi?
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CURS BIBLIC PRIN
CORESPONDENÞÄ
Lecþia nr. 14
BOTEZUL CRE§TIN
Pe parcursul acestui curs cuvintele „Botez“ ßi „A boteza“ au apärut de mai
multe ori. Nu este nici un fel de incertitudine cä botezul ocupä un loc important
în Noul Testament ßi este clar cä toþi creßtinii convertiþi, ca ßi Domnul Isus
Christos însußi, cu toþii au fost botezaþi.
„Cei care au primit cuvântul lui (al lui Petru) au fost botezaþi; ßi în ziua aceea sau adäugat aproape trei mii de suflete.“ (Fapte 2:41)
„Dar când au crezut pe Filip, care vestea Evanghelia împäräþiei lui Dumnezeu
ßi a Numelui lui Isus Christos, au fost botezaþi atât bärbaþi cât ßi femei.“ (Fapte
8:12)
„. . . ßi mulþi dintre corinteni, care auziserä, au crezut ßi au fost botezaþi.“ (Fapte
18:8)
A CREDE §I A CERE BOTEZUL
Observaþi, credinþa apare înaintea botezului. Nu se spune nimic în Biblie despre
botezul copiilor, practicä iniþiatä cu mult timp dupä vremurile Noului Testament,
ßi care se baza pe credinþa greßitä, potrivit cäreia copiii ar avea suflete
nemuritoare. Dar, înainte de a fi botezat, cineva trebuie sä fie capabil sä înþeleagä
„Veßtile Bune ale împäräþiei lui Dumnezeu ßi a Numelui lui Isus Christos.“; ßi
sä creadä în promisiunile lui Dumnezeu. A avea credinþä înseamnä concret a
crede în ceea ce Dumnezeu a promis, a avea încredere în Cuvântul lui Dumnezeu.
O astfel de credinþä poate sä ne schimbe vieþile noastre, iar primul lucru care
trebuie sä se întâmple este pocäinþa, care însemnä:
(1) cä noi acceptäm cä mergem pe propria noasträ cale, ßi nu pe calea lui
Dumnezeu, iar înaintea lui Dumnezeu nu suntem curaþi, având însä nevoie
de a fi curäþiþi prin iertare de päcatelor noastre;
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(2) sä päräsim calea largä care duce spre moarte ßi sä urmäm calea strâmtä,
care duce spre viaþä (Matei 7:13,14).
Prin a te pocäi trebuie sä înþelegem ce este päcatul ßi cä trebuie sä ne märturisim
päcatele noastre, ceea ce un copil nu poate face.
„Dacä ne märturisim päcatele, El este credincios ßi drept ca sä ne ierte päcatele
ßi sä ne curäþeascä de orice nedreptate.“ (1 Ioan 1:9)

Notä: Cuvântul lui Dumnezeu
Biblia însäßi este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu ßi conþine tot ceea ce
ne este necesar pentru salvarea noasträ. Fiind inspiratä, înseamnä cä este
färä de greßalä, exceptând erorile datorate copierii ßi traducerilor, care sau strecurat de-alungul timpului.
„Dumnezeu, dupä ce a vorbit în vechime pärinþilor noßtri prin proroci, în
multe rânduri ßi în felurite feluri, la sfârßitul acestor zile ne-a vorbit în
persoana Fiului, pe care L-a pus moßtenitor al tuturor lucrurilor.“ (Evrei
1:111,2)
Isus însußi cunoßtea ßi credea în Vechiul Testament, care era Biblia Sa, ßi
räspunsurile Sale la multe întrebäri începeau cu aceste cuvinte: „Oare naþi citit cä . . .“ (Matei 19:4)
Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a ne schimba vieþile noastre, dar
numai dacä îl citim ßi îl credem. Cu cât mai mult vom citi, cu atât mai
mult vom deveni mai convinßi cä aceasta este o carte care care nu a putut
fi scrisä de om, färä ajutorul lui Dumnezeu. De exemplu, ea conþine
profeþii, scrise câteodatä cu sute, sau chiar mii de ani înainte de a se produce
evenimentele respective. Deasemenea, caracterul ßi viaþa lui Isus nu puteau
fi inventate.

BOTEZUL §I SCUFUNDAREA ÎN APÄ
Este clar cä în Biserica Primarä botezul a însemnat scufundarea completä sub
apä. Un astfel de exemplu poate fi gäsit î Faptele Apostolilor, cap. 8, unde Filip,
predicatorul, a fost înväþat de un înger sä întâlneascä un „etiopian, un famen cu
mare putere la împäräteasa Candace a etiopienilor ßi îngrijitorul tuturor visteriilor
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ei“, care „stând în carul lui, citea pe prorocul Isaia“. (v. 27,28)
El citea din capitolul 53, care vorbea despre cineva care „a fost dus ca o oaie la
täiere . . .“, ßi Filip a început s-l înveþe „vestea bunä despre Isus. Pe când îßi
urmau ei drumul, au dat peste o apä ßi famenul a zis: Iatä apä; ce mä împiedicä
sä fiu botezat? Filip a zis: ,Dacä crezi din toatä inima, se poate.‘ Famenul a
räspuns: ,Cred cä Isus Christos este Fiul lui Dumnezeu.‘ A poruncit sä fie oprit
carul, s-au coborât amândoi în apä ßi Filip a botezat pe famen.“ (Fapre 8:35-38)
Isus însußi a fost botezat în râul Iordan (Matei 3:13-17). Observaþi deasemenea,
cä mai târziu, când Ioan Botezätorul boteza, el se afla într-un loc numit Enon,
„pentru cä acolo erau multe ape“ (Ioan 3:23).
Sä ne gândim acum la un sens mai profund al botezului. Pentru aceasta, sä ne
întoarcem la Romani, cap.6. Din al trei-lea vers, citim:
„Nu ßtiþi cä toþi câþi am fost botezaþi pentru Christos Isus am fost botezaþi pentru
moartea Lui? Noi, deci, prin botezul pentru moarte am fost îngropaþi împreunä
cu El, pentru ca dupä cum Christos a înviat dintre cei morþi prin slava Tatälui,
tot aßa ßi noi sä umbläm în înoire de viaþä.“ (Romani 6:3,4)
Scufundarea, înmormântarea sub apä, este necesarä ca un simbol al morþii vechei
noastre vieþi, iar ießirea din apä este simbolul începutului unei noi vieþi în Christos.
Înseamnä cä, întocmai cum Christos a fost ridicat dintre morþi la viaþä veßnicä,
tot aßa noi avem speranþa ridicärii din moarte la viaþa eternä, la reântoarcerea
Sa.
„În adevär, dacä am fost identificaþi cu El printr-o asemänare cu moartea Lui,
vom fi una cu El ßi în înviere.“ (Romani 6:5)
Evident cä stropirea cu câþiva stropi de apä pe capul unui copil nu are nimic
comun cu semnificaþia botezului, ßi distruge chiar simbolistica actului. Prin
ießirea din apä, devenim noi creaturi în faþa Domnului.
„Cäci, dacä este cineva în Christos, este o creaþie nouä; cele vechi s-au dus;
iatä, toate s-au fäcut noi.“ (2Corinteni 5:17)
„Am fost rästignit împreunä cu Christos ßi träiesc . . . dar nu mai träiesc eu, ci
Christos träießte în mine. §i viaþa pe care o träiesc acum în trup, o träiesc prin
credinþa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit ßi s-a dat pe Sine însußi pentru
mine.“ (Galateni 2:20)
Botezul este de aceea un act de unire cu Christos, atât prin moartea Lui, cât ßi
prin învierea Lui. Prin aceastä unire vom fi adußi în Familia lui Dumnezeu, în
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casa credinþei. Vom putea de acum înainte sä-L numim pe Dumnezeu, Tatäl
nostru, ßi sä-i slujim Lui, precum fii ßi fice. Nu existä printre noi nici o barierä
de clasä, culoare sau sex, cäci toþi suntem „una în Christos Isus“ (Galateni 3:28).
Prin botez, noi suntem „în Christos“, moßtenitori ai promisiunilor fäcute lui
Avraam. Ne referim iaräßi la acele cuvinte ale lui Pavel, deja citate în lecþia 11:
„Cäci toþi sunteþi fii ai lui Dumnezeu prin credinþa în Christos Isus. Voi toþi care
aþi fost botezaþi pentru Christos, v-aþi îmbräcat cu Christos. Nu mai este nici
iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este nici parte
bärbäteascä, nici parte femeiascä, fiindcä suntem toþi una în Christos Isus. §i
dacä sunteþi ai lui Christos, sunteþi ,sämânþa‘ lui Avraamm moßtenitori potrivit
fägäduinþei.“ (Galateni 3:26-29)
Toate aceste ne reamintesc de întrebarea: „De ce sä nu mä botez ßi eu?“ Nimic
nu vä stä în cale. Dacä credeþi cu adevärat „vestea Evangheliei împäräþiei lui
Dumnezeu ßi a Numelui lui Isus Christos“ (Fapte 8:12), urmaþi-L pe calea pe
care ne conduce spre toate binecuvântärile Împäräþiei.
SUMAR
Botezul creßtin se face prin scufundare sub apä ßi trebuie sä urmeze credinþei în
Împäräþia lui Dumnezeu ßi numele lui Isus Christos. Este un simbol al morþii ßi
al învierii, iar în urma botezului, credinciosul va începe o nouä viaþä în cadrul
Familiei lui Dumnezeu.
ÎNTREBÄRI
O1: „Fraþilor, ce avem de fäcut?“ Gäsiþi ßi scrieþi räspunsul la aceastä întrebare,
de la sfârßitul Faptelor Apostolilor, cap. 2.
O2: Gäsiþi ßi scrieþi versetele din cap. 10 ßi 18, ale Faptelor Apostolilor, care se
referä la Botez.
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CURS BIBLIC PRIN
CORESPONDENÞÄ
Lecþia nr. 15
FRÄÞIETATEA CRE§TINÄ
A înväþa cum sä-L urmäm pe Domnul Isus Christos, înseamnä înainte de orice,
o märturie de loialitate.
Mai întâi, aceia care doresc sä-I fie ucenici, trebuie sä realizeze cä ei înßißi au
nevoie de iertare. Prin natura noasträ, noi suntem însämânþaþi cu päcatul
primordial, la fel ßi cu moartea, ca „platä a päcatului“, ßi aceasta justificându-se
prin faptul cä suntem descendenþi ai lui Adam ßi ai Evei. Päcatul este astfel, un
stäpân, care ne coordoneazä viaþa.
„Nu ßtiþi, dacä vä daþi robi cuiva, ca sä-l ascultaþi, sunteþi robii aceluia de care
ascultaþi, fie cä este vorba de päcat, care duce la moarte, fie cä este vorba de
ascultare, care duce la neprihänire.“ (Romani 6:16)
Însä, în acelaßi capitol ni se aratä ßi calea prin care , slavä Domnului, putem fi
eliberaþi din aceastä robie:
„. . . daþi-vä pe voi înßivä lui Dumnezeu, ca vii, din morþi cum eraþi; ßi daþi lui
Dumnezeu mädularele voastre, ca pe nißte unelte ale neprihänirii.“ (Romani
6:13)
Astfel, botezul reprezintä o moarte simbolicä, iar atunci când ne vom ridica din
apä, vom fi noi fiinþe în faþa Domnului Dumnezeu. Vom avea dat deoparte vechiul
mod de viaþä, centrat pe egoismul personal, pentru a începe o viaþä nouä, în
Christos, care ne este, nu numai Mântuitor, ci ßi Domn. Iar noi, ca fiinþe noi, îi
datoräm Lui întreaga noasträ loialitate.
„Dacä voießte cineva sä vinä dupä Mine, sä se lepede de sine însußi, sä-ßi ia
crucea ßi sä mä urmeze. Cäci oricine va vrea sä-ßi scape viaþa, o va pierde; dar
oricine îßi va pierde viaþa din pricina Mea ßi din pricina Evangheliei, o va
mântui.“ (Marcu 8: 34,35)
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SUPUNERE LUI CHRISTOS
De aceea, fräþietatea nu este un subiect atât de ußor de înþeles. Dar, este unul din
cei mai importanþi paßi pe care îl poate face cineva în viaþa sa; este mai important
decât supunerea faþä de orice altä persoanä, sau cauzä, indiferent cât de bunä,
sau rea ar fi. Se cere supunere faþä de Domnul Isus Christos, iar aceastä supunere
trebuie sä fie totalä ßi necondiþionatä. Aceasta reprezintä chemarea de a deveni
un membru al acelei comunitäþi de credincioßi creßtini, de pe întreg mapamondul,
ßi din toate timpurile, care cred în „Evanghelia împäräþiei lui Dumnezeu ßi a
Numelui lui Isus Christos“ (Fapte 8:12).
Aceastä comunitate este prezentatä drept „casa Domnului“, în timpurile noastre.
Iar aceia care fac parte din acest edificiu spiritual, nu sunt decât oameni obißnuiþi,
bärbaþi ßi femei, ghidaþi de cätre Duhul Sfânt, ßi nu de cätre ceea ce se numeßte
minte umanä.
„Umblarea dupä lucrurile firii pämânteßti, este moarte, pe când umblarea dupä
lucrurile Duhului este viaþä ßi pace.“ (Romani 8:6)
Ni se spune sä stäm departe de aceia care rämân loiali altor principii:
„Nu ßtiþi cä voi sunteþi Templul lui Dumnezeu, ßi cä Duhul lui Dumnezeu locuießte
în voi? . . .Templul lui Dumnezeu este sfânt, ßi aßa sunteþi voi.“ (1 Corinteni
3:16,17)
Isus Christos reprezintä piatra de bazä, temelia acestui Templu, ridicat în primul
rând de cätre apostoli, profeþi ßi cei sfinþi. Înconjuraþi de incertitudine,
nesecuritate, nemulþumire ßi obosealä, descoperirea acestor cunoßtiinþe despre
adevärurile lui Dumnezeu este unica cale cätre reala pace, care ne poate scoate
dincolo de aceastä lume. Supunându-ne noului nostru Domn, devenim pärtaßi
tuturor acelor lucruri care sunt veßnice, aßa dupä cum spunea apostolul:
„Gândiþi-vä la lucrurile de sus, nu la cele de pe pämânt. Cäci voi aþi murit, ßi
viaþa voasträ este ascunsä cu Christos în Dumnezeu.“ (Coloseni 3:2,3)
REZISTENÞA ÎN FAÞA VECHIULUI EU
Din päcate, desigur cä natura noasträ umanä va încerca sä ne domine, sä preia
controlul vieþii. Vechiul „eu“ va încerca sä ne influenþeze inimile ßi sä ne
copleßeascä minþile. Este ceea ce pentru viaþä reprezintä o bätälie înverßunatä.
Da, ucenicii Domnului Isus Christos sunt adeväraþi soldaþi. Iar câmpul de bätaie
este în fiecare din noi.
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„Sufere împreunä cu mine, ca un bun ostaß al lui Christos. Niciun ostaß nu se
încurcä cu treburile vieþii, dacä vrea sä placä celui ce l-a înscris la oaste.“ (2
Timotei 2:3,4)
Ca ucenici ai Domnului Isus, vom descoperi cä putem sä depäßim vechiul stil
de viaþä, vechile atracþii. Magnetul care ne aträgea permanent, acum va rämâne
färä forþä, cele vechi vor deveni doar amintiri, vor fi date uitärii.
Deci, cum se poate rezista ßi lupta contra acestor atracþii?
În douä feluri:
• centrându-ne viaþa pe acele lucruri ce þin de Dumnezeu;
• þinându-ne cât mai departe de vechile atracþii.
RUGA
Ce reprezintä aceasta efectiv?
De acum înainte, ucenicii îl pot chema pe Dumnezeu, oricând doresc, ca ßi copii
ai Säi. Îi pot vorbi, aßa cum te adresezi unui „Tatä“, cäci El este „Tatäl nostru“.
Aceasta este, de fapt, cea mai de necontestat dovadä avutä:
„Dacä ne märturisim päcatele, El este credincios ßi drept, ca sä ne ierte päcatele
ßi sä ne curäþeascä de orice nelegiuire.“ (1 Ioan 1:9)
„De aceea, ßi Eu vä spun: Cereþi ßi vi se va da, cäutaþi ßi veþi gäsi, bateþi ßi vi se
va deschide.“ (Luca 11:9)
Putem ßi trebuie sä ne rugäm, apoi în mod sigur nu vom mai avea teamä.
CUVÂNTUL DOMNULUI
Avem un mare ajutor citind Cuvântul Domnului. Zilnic, citim multe ziare,
magazine, cärþi de tot felul, dar existä numai o unicä sursä de revigorare a minþii
ßi inimii, ßi aceasta este Biblia. §i este atât de ußor sä îþi alimentezi mintea cu
ceea ce ea are nevoie, iar noi greßim, dându-i ceea ce nu este bun. Sä ne alimentäm
deci, din Cuvântul Domnului:
„§i, ca nißte prunci näscuþi de curând, sä doriþi laptele duhovnicesc ßi curat,
pentruca prin el sä creßteþi spre mântuire.“ (1Petru 2:2)
„Duhul este acela care dä viaþä, carnea nu foloseßte la nimic; cuvintele pe care
vi le-am spus Eu, sunt duh ßi viaþä.“ (Ioan 6:63)
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Cuvântul Domnului este sabia Duhului, cea care doboarä toate ispitele care ne
pot tenta (Evrei 4:12) ßi dä laoparte acele lucruri necurate, care sunt împotriva
Domnului.
CREDINÞÄ ÎMPÄRTÄ§ITÄ
Ucenicii primesc, deasemenea, întärire în convingeri ßi încurajare de la toþi aceia
care Îßi împärtäßesc cu ei, credinþa lor. Iatä de ce este atât de importantä
necesitatea de a ne întâlni împreunä, cât de des cu putinþä.
Aceste întâlniri nu trebuie sä fie cu scop social. Trebuie sä reprezinte exprimarea
credinþei noastre faþä de Domnul Isus Christos. Maleahi, un mic profet din
timpurile Vechiului Testament, spunea:
„Atunci, ßi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul . . .“ (Maleahi
3:16)
Chiar Domnul Isus, atunci când vorbea despre cel mai solemn moment în care
ucenicii se întâlneau pentru a comemora sacrificiul ßi învierea Sa, El spunea:
„Am dorit mult sä mänânc Paßtele acestea cu voi, înainte de paatimea Mea . . .
sä faceþi lucrul acesta spre pomenirea Mea.“ (Luca 22:15,19)
Ni se spune deasemenea:
„Sä nu päräsim adunaarea noasträ, cum au unii obicei; ci sä ne îndemnäm unii
pe alþii, ßi cu atât mai mult, cu cât vedeþi cä ziua se aproprie.“ (Evrei 10:25)
Prin toate aceste metode de urmat Domnul ne învaþä cum sä ne încurajäm, sä ne
ghidäm ßi sä luäm din exemplele celor ce ne märturisesc cum îl servesc ßi cum
îl ridicä pe prim plan al vieþii lor pe Domnul Dumnezeu.
ÎNTREBÄRI
P1: Care este diferenþa dintre „vechiul eu“ ßi „noul eu“?
P2: Cum pot eu, personal, sä îmi dovedesc credinþa ßi loialitatea faþä de Isus,
în fiecare zi?
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CURS BIBLIC PRIN
CORESPONDENÞÄ
Lecþia 16
FRÄÞIETATEA CRE§TINÄ (2)
Adeväratul creßtin este întru-totul loial Domnului Isus Christos. Astfel, Isus
trebuie sä fie mai presus de orice, în gândirea noasträ, în vorbire, în comportare,
deßi va fi destul de dificil de realizat de cätre noul discipol, acum botezat, a
cärui viaþä, pânä în prezent avusese drept scop satisfacerea propriilor dorinþe ßi
ambiþii.
Tot felul de gânduri ßi de idei ne vin constant în minte, dar un adevärat creßtin
trebuie sä înveþe cum sä renunþe la toate acelea care nu l-ar mulþumi pe
Dumnezeu. Este vorba chiar ßi de gândurile corelaþionate cu probleme simple
ale vieþii de zi cu zi, sau de familie, de vecini, de muncä, odihnä, sau relaxare,
toate acestea trebuie trecute prin filtrul legilor Domnului Isus Christos.
Gândurile au ca finalitate cuvinte, sau/ßi acþiuni. Prin urmare, în primul rând
trebuie sä ne controläm vorbele ßi apoi acþiunile, conform celor arätate chiar de
Domnul Isus. Sä încercäm sä ne þinem sub control toate gândurile noastre:
„Noi rsturnäm izvodirile minþii ßi orice înälþime care se ridicä împotriva
cunoßtinþei lui Dumnezeu . . .“ (2 Corinteni10:5)
DRAGOSTEA FAÞÄ DE DUMNEZEU §I FAÞÄ DE SEMENI
Un evreu, om al legii, a venit la Isus pentru a-L întreba care este cea mai mare
poruncä. I s-a räspuns:
„Sä iubeßti pe Domnul, Dumnezeul täu, cu toatä inima ta, cu tot sufletul täu, ßi
cu tot cugetul täu. Aceasta este cea dintâi, ßi cea mai mare poruncä. Iar a doua,
asemenea ei, este: Sä iubeßti pe aproapele täu, ca pe tine însuþi.“ (Matei
22:37-39)
Noi trebuie sä-i räspundem astfel Domnului, datoritä dragostei pe care El ne-a
arätat-o prin unicul Säu Fiu, Domnul Isus Christos, ßi deasemenea prin minunatul
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mesaj plin de speranþä, pe care îl gäsim în întreaga Evanghelie. Începem sä
împlinim aceste lucruri, deoarece dorim sä-l mulþumim pe Dumnezeu, ßi astfel
întreaga noasträ fire ßi caracter începe sä se schimbe. Vom dori sä träim o astfel
de viaþä, care sä-i facä pläcere Tatälui Nostru Ceresc. Deasemenea, vom încerca
sä ne purtäm cu alþi semeni de-ai noßtri, la fel cum am dori ca ßi ei sä se comporte
cu noi.
Apostolul Petru ne înväþa:
„Încolo, toþi sä fiþi cu aceleaßi gânduri, simþind cu alþii, iubind ca fraþii, miloßi,
smeriþi. Nu întoarceþi räu pentru räu, nici ocaräpentru ocarä; dimpotrivä,
binecuvântaþi, cäci la aceasta aþi fost chemaþi: sä moßteniþi binecuvântarea.
Cäci, cine iubeßte viaþa, ßi vrea sä vadä zile bune, sä-ßi înfrâneze limba de la
räu, ßi buzele de la cuvinte înßelätoare. Sä se depärteze de la räu ßi sä facä
binele, sä caute pacea, ßi s-o urmäreascä.“ (1 Petru 3:8-11)
INFLUENÞA CUVINTELOR §I ACÞIUNILOR VOASTRE ASUPRA
ALÞILOR
Vorbirea are un rol foarte important. Ceea ce spunem ßi modul cum o facem,
tonul ßi volumul potrivit va nuanþa diferit cele expuse. Discipolii Domnului
Isus au cunoscut toate acestea, au ßtiut cum sä-i asculte, sä-i poväþuiascä ßi sä-i
îndrume, întotdeauna cu blândeþe, pe prieteni, vecini, pe toþi aceia pe care îi
întâlneau în peregrinärile lor.§i, întocmai cum sarea dä gust mâncärii, un cuvânt
mai sensibil, un ton mai scäzut, pot da exact acel sprijin în înþelegere, acel
ajutor necesar de care se poate agäþa cineva. Iatä ce vrea sä spunä Isus, cu referire
la acest lucru, atunci când se adresa discipolilor Säi:
„Voi sunteþi sarea pämântului. Dar dacä sarea îßi pierde gustul, prin ce îßi va
cäpäta iaräßi puterea de a sära?“ (Matei 5:13)
„Vorbirea voasträ sä fie totdeauna cu har, dreasä cu sare, ca sä ßtiþi cum trebuie
sä räspundeþi fiecäruia.“ (Coloseni 4:6)
Discipolii au fost astfel influenþaþi pozitiv oriunde îl urmau ßi în tot ceea ce El ar
fi fäcut. El nu se supära atunci când nu era de acord cu felul lor de a gândi, sau
de a face; de fapt, orice formä de comportament necontrolat este total greßit, sä
luäm de exemplu comportamentul unui alcoolic. §i astfel de modele de
comportamente aduc o umbrä de rußine asupra numelui lui Isus ßi al celui de
creßtin, nume pe care pretindem sä-l purtäm.
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FIÞI MULÞUMIÞI CU CEEA CE AVEÞI
Adeväratul creßtin nu este gelos sau invidios pe alþi oameni. Invidia poate creßte,
poate deveni amäräciune, mai alse ctunci când observäm cä alþii se bucurä de
ceea ce noi nu putem avea, mai ales atunci când credem cä nici cel puþin nu-l
meritä.
„Cäci acolo unde este pizmä ßi duh de ceartä, este tulburare ßi tot felul de fapte
rele.“ (Iacov 3:16)
Biblia ne atenþioneazä de a nu fi invidioßi. §i, a dori a avea ceva ceea ce aparþine
altuia, ne poate face chiar foarte nefericiþi.
„Sä nu fiþi iubitori de bani. Mulþumiþi-vä cu ceea ce aveþi . . .“ (Evrei 13:5)
Trebuie sä fiþi demni, curaþi ßi netulburaþi de ceea ce aparþine altora ßi sä nu vä
tulbure mintea. Iatä de ce în cele zece porunci din Legea lui Moise, Dumnezeu
vorbeßte lui Israel despre „a nu pofti“:
„Sä nu pofteßti casa aproapelui täu; sä nu pofteßti nevasta aproapelui täu, nici
robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici mägarul lui, nici vreun alt lucru, care
este al aproapelui täu.“ (Exod 20:17)
Lucrurile care aparþin semenului täu sä le consideräm lucruri de care sä nu ne
legäm condiþionat existenþa. Semenul are încredere în noi ßi niciodatä nu s-ar
gândi cum sä ne deposedeze de ceea ce ne-ar aparþine- sau nici chiar cel puþin
de a împrumuta ceva de la noi, ca mai apoi sä uite sä returneze ceea ce a
împrumutat.
CINSTEA
Atunci când ne afläm într-o situaþie mai dificilä, am putea fi tentaþi sä
întreprindem o acþiune ilegalä, sau mai puþin cinstitä, cäci credem cä prin aceastä
soluþie am gäsi salvare. Trebuie sä rezistäm acestei tentaþii! Un creßtin trebuie
sä fie întotdeauna pe deplin cinstit, onest, ßi sä acþioneze într-o manierä absolut
legalä; deci trebuie sä ascultäm de legile care guverneazä în þara în care te afli,
pânä la limita când acestea nu contravin legilor lui Dumnezeu. Nu este ußor sä
acþionäm dupä acest model, mai ales dacä träim într-o societate coruptä, „în
mijlocul unui neam ticälos ßi stricat . . .“ (Filipeni 2:15); dar acesta trebuie sä ne
fie unicul þel. Sä vä reamintiþi, creßtinul trebuie întotdeayna sä încerce sä-l
mulþumeascä pe Dumnezeu, Cel care i-a oferit viaþa veßnicä prin Fiul Säu Isus
Christos. §i, noi trebuie sä träim în lumina acestei speranþe.
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Orice fel de proastä purtare ßi necuviinþä se va dezvolta pe parcurs, dacä nu
suntem în stare s-o corectäm. Astfel ar fi pusä în primwjdie viaþa de creßtin, ßi
trebuie sä ßtim cä Dumnezeu nu va permite accesul unor astfel de oameni în
Împäräþia Sa. În concluzie, va trebui sä alegem calea cea dreaptä în orice moment,
sä alegem sä facem ceea ce este bine, sä ne corectäm caracterul în permanenþä ßi
sä devenim precum Stäpânul nostru, Domnul Isus Christos:
„Roada Duhului dimpotrivä, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga räbdare,
bunätatea, facerea de bine, credincioßia, blândeþea, înfrânarea poftelor.“
(Galateni 5:22-23)
ÎNTREBÄRI
R1: De ce este important sä ne controläm gândurile?
R2: Cum ar trebui ca speranþa în viaþa veßnicä din Împäräþia lui Dumnezeu sä
ne afecteze modul în care träim?
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CORESPONDENÞÄ
Lecþia 17
FRÄÞIETATEA CRE§TINÄ (3)—CÄSNICIA
Cäsätoria reprezintä unrea a douä vieþi separate, în deplinätatea intimitäþii
relaþiilor umane. Atunci când Isus a fost întrebat despre cäsätorie, El a räspuns,
citând din Geneza 2:24:
„Oare n-aþi citit cä Ziditorul, de la început i-a fäcut parte bärbäteascä ßi parte
femeiascä, ßi a zis: ,De aceea v-a läsa omul pe tatäl säu ßi pe mama sa, ßi se va
lipi de nevastä-sa, ßi cei doi vor fi un sigur trup‘? Aßa cä nu mai sunt doi, ci un
singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul sä nu mai despartä.“ (Matei
19:4-6)
Este evident de aici cä prin cäsätorie, Dumnezeu a desemnat o unire pe durata
întregei vieþi. Isus a continuat apoi:
„Eu însä vä spun cä oricine îßi lasä nevasta, afarä de pricinä de curvie, ßi ia pe
alta de nevastä, preacurveßte.“ (Matei 19:9)
Dumnezeu ne cere sä îndeplinim aceste porunci „într-un chip cuvincios ßi plin
de cuviinþä“ (1 Corinteni 14:40). De aceea se obißnuießte ca orice cäsätorie sä se
facä cu martori ßi sä fie recunoscutä - înregistratä de comunitatea în care träießte,
pentru a fi recunoscutä ca atare, atât de Dumnezeu, cât ßi de oameni.
ALEGEREA PARTENERULUI DE VIAÞÄ
Când Dumnezeu a creat fiinþe de ambele sexe, El i-a dotatat pe ambii ßi cu un
puternic instinct natural de a se atrage, ßi aceasta în scopul reproducerii. În
cazul omului, cea mai desävârßitä dintre toate creaþiunile Sale, pe care l-a dotat
cu gândire, fiind denumit „fiinþä inteligentä“, El doeßte ca noi sä sä avem o
atitudine responsabilä faþä de instinctele naturale. Astfel, Dumnezeu aßteaptä
de la noi, dupä ce ne-a oferit aceastä ßansä nemaipomenitä de a ne alege propriul
partener de viaþä, sä ne comportäm cu dragoste ßi grijä deosebitä faþä de cel
ales, cât ßi de cei ce vor rezulta în cadrul acestei familii.
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În timpul în care träim aceste standarde de viaþä sunt frecvent încälcate atât de
cätre bärbaþi, cât ßi de femei, ßi aceasta nu poate decât sä-l mâhneascä pe
Dumnezeu.
Având în vedere aceste lucruri, discipolul creßtin ar trebui sä-ßi aleagä partenerul
de viaþä dintre aceia cu care îßi împärtäßeßte dragostea creßtinä în Christos, ßi
care este deasemenea pregätit sä-l asculte pe Domnul ßi Legile Lui, în întreaga
sa viaþa. A-þi lega viaþa, a face casä, copii, ßi toate intimitäþiile cäsniciei, de
cineva care nu împärtäßeßte principiile creßtine, este un fapt plin de consecinþe.
Aalegerea greßitä a partenerului de viaþä va influenþa întreaga viaþä a celui care
este creßtin, ceea ce-l va influenþa sä se îndepärteze, desigur de credinþä. Apostolul
Pavel era deplin convins de acest fapt, de aceea el a adresat urmätoarele cuvinte
credincioßilor din Corint:
„Nu vä înjugaþi la un jug nepotrivit cu cei necredincioßi. Cäci, ce legäturä este
între neprihänire ßi färädelege? Sau cum poate sta împreunä lumina cu
întunericul?“ (2 Corinteni 6:14)
Referirea la comparaþia „jug“-“cäsnicie“ poate avea explicaþia cä la acelaßi jug
trebuiesc înhämaþi douä animale de märime egalä, de aceeaßi putere, vitezä ßi
temperament. Dacä cei doi parteneri ar fi diferiþi, binenþeles cä va fi foarte dificil
de a se putea acomoda la acelaßi jug, iar rezultatul va fi curând dezastruos. Este
cazul a doi oameni cu concepþii, ambiþii ßi obiective diferite de viaþä, uniþi întro cäsnicie caracterizatä printr-o permanentä stare de tensiune, conflict ßi
neânþelegere.
Prietenia dintre un bärbat ßi o femeie se poate dezvolta ßi deveni dragoste, cei
doi pärând a fi destinaþi unul altuia. Deßi atracþia pare a fi la început de naturä
fizicä, pe parcurs cei doi se vor descoperi reciproc ßi vor observa cä au atâtea
lucruri în comun, ceea ce-i va uni ßi mai mult. Un discipol al lui Isus va continua
a-l servi pe Domnul. Dacä noul partener este deasemenea un supus Domnului,
atunci cei doi se vor uni ßi în închinare. O astfel de uniune va deveni o adeväratä
binecuvntare ßi va fi însoþitä de bucurii, nu numai în interiorul cuplului, ci ßi
printre prieteni ßi rude, ßi bineânþeles va place mult Dumnezeului Ceresc.
Înseamnä cä un creßtin ar trebui sä se fereascä a se aventura într-o relaþie cu
cineva care nu-i împärtäßeßte modul de gândire, de viaþä ßi mai ales relaþia pe
care o are cu Domnul Isus. §i este destul de ußor sä te fereßti de o asemenea
relaþie, pentru a evita neânþelegerile inerente de mai târziu, de lacrimile, ränile
sufleteßti ce vor urma, de durerea ßi amäräciunea care în mod sigur vor rezulta
dintr-o astfel de cäsnicie.
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Cele afirmate sunt cuvinte destul de dure, dar sunt sfaturi pline de înþelepciune.
O cäsnicie între doi oameni care nu au în comun ceea ce reprezintä mai important
în viaþa sa, va conduce la dezastru, în timp ce cäsätoria dintre doi creßtini, va fi
binecuvântatä de Dumnezeu, iar copiii rezultaþi din cäsnicie vor fi deasemenea
binecuvântaþi ßi vor creßte într-o atmosferä de armonie ßi pace dumnezeiascä.
DESPRE PARTENERII NECREDINCIO§I
Putem considera cä am explicat de ce nu este indicat sä cäutäm deliberat o
cäsnicie cu un necredincios. Dar, câteodatä se poate întâmpla ca un om sä nu
audä despre Evanghelia Domnului Isus, decât dupä cäsätoria sa, dupä care îßi
schimbä viaþa, în timp ce partenerul säu nici nu-i dä acordul säu. În astfel de
situaþii, apostolul Pavel ne dä urmätoarea lämurire:
„ . . . Dacä un frate are o nevastä necredincioasä, ßi ea voießte sä träiascä
înainte cu el, sä nu se despartä de ea. §i dacä o femeie are un bärbat necredincios,
ßi el voießte sä träiascä înainte cu ea, sä nu se despartä de bärbatul ei. Cäci
bärbatul necredincios este sfinþit prin nevasta credincioasä ßi nevasta
necredincioasä este sfinþitä prin fratele; altminterea copiii voßtri ar fi vecuraþi,
pe când acum sunt sfinþi.“ (1 Corinteni 7:12-14)
Într-una din aceste situaþii, discipolul trebuie sä manifeste räbdare cu partenerul
necredincios, dar sä-ßi exercite influenþa prin modul de exprimare, cât ßi prin
ceea ce face, deci sä-i fie un bun exemplu.
COPIII
În mod normal din cele mai multe cäsnicii rezultä copii, ßi care cei credincioßi,
îi considerä a fi daruri ßi binecuvântäri de la Dumnezeu. Însä, a avea copii, este
o problemä de conßtiinþä, luatä în discuþie de fiecare cuplu în parte, ceea ce
trebuie cu grijä analizatä chiar înainte de cäsätorie, ßi trebuie acceptatä de amândoi
partenerii. §i este greßit sä aduceþi pe lume copii, atunci când nu avem cele
necesare vieþii:
„Dacä nu poartä cineva grijä de ai lui, ßi mai ales de cei din casa lui, s-a
lepädat de credinþä, ßi este mai räu decât un necredincios.“ (1 Timotei5:8)
DRAGOSTE §I RESPECT
Adeväraþii creßtini, soþi ßi soþii, se vor respecta ßi se vor iubi întotdeauna,
împärþindu-ßi responsabilitäþile de familie, tot aßa ca ßi avantajele, pläcerile
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cäsniciei, ßi în nici un caz sä-ßi plaseze unul-altuia greutäþile ivite. Ei trebuie sä
fie siguri cä neânþelegerile apärute, vor fi ußor de trecut, dacä ambii îi slujesc
Domnului. Citiþi, vä rugäm, 1 Corinteni 7:1-10.
Dacä noua familie vine astfel decisä în faþa Domnului, în mod sigur cä va primi
binecuvântarea lui Dumnezeu, care îi va ocroti întotdeauna, pe parcursul vieþii.
În Epistola sa cätre Efeseni 5:22-23 (vä rugäm sä citiþi versetele respective),
Pavel explicä cä relaþia dintre soþ ßi soþie este simbolic comparatä cu relaþia
dintre Christos ßi credincioßi:
„ . . . cäci bärbatul este capul nevestei, dupä cum ßi Christos este capul Bisericii,
El, Mântuitorul trupului.“
Chiar ßi cei mai credincioßi dintre discipoli, pentru cä sunt oameni, sunt ßi
imperfecþi, ßi este normal ca ßi în vieþile lor de cuplusä existe probleme, ceea ce
se întâmplä în absolut toate cäsniciile; dar este sigur cä Domnul Isus ne iubeßte
ßi ne iartä päcatele, ajutându-i astfel atât pe soþ, cât ßi pe soþie sä se ierte între ei,
în acelaßi fel. Aceasta este cea mai bunä bazä a unei cäsnicii fericite.
Atunci când Isus se va întoarce, urmaßii säi credincioßi, cei care vor fi ridicaþi la
viaþä veßnicä, vor deveni Mireasa cu care Christos se va cäsätori.
„Sä ne bucuräm, sä ne veselim, ßi sä-I däm slavä! Cäci a venit nunta Mielului;
soþia Lui s-a pregätit, ßi i s-a dat sä se îmbrace cu in subþire, strälucitor, ßi
curat.“ (Apocalipsa 19:7-8)
ÎNTREBÄRI
S1: Explicaþi cu cuvintele dvs. ceea ce exprimä Pavel despre relaþiile dintre soþ
ßi soþie, din Efeseni 5:22-23.
S2: Ce responsabilitäþi trebuie sä aibä pärinþii creßtini, faþä de copiii lor? (Efeseni
6:1-4, Coloseni 3:18-21, Deuteronom 11:16-21).
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FRÄÞIETATEA CRE§TINÄ (4)—
RELAÞIILE CU CEI DE LÂNGÄ NOI
Domnul nostru IsusChristos ne-a arätat cä toate înväþäturile Sale pot fi rezumate
în doar douä legi:
„Sä iubeßti pe Domnul, Dumnezeul täu cu toatä inima ta, cu tot sufletul täu, ßi
cu tot cugetul täu.“ (Matei 22:37)
„Sä iubeßti pe aproapele täu, ca pe tine însuþi“ (Matei 22:39)
El deasemenea spune:
„Tot ce voiþí sä vä facä vouä oamenii, faceþi ßi voi la fel.“ (Matei 7:12)
Apostolul Ioan ne-a läsat scris:
„Cine nu iubeßte pe fratele säu, pe care-l vede, cum poate sä iubeascä pe
Dumnezeu, pe care nu-l vede? §i aceasta este porunca pe care o avem de la El:
cine iubeßte pe Dumnezeu, iubeßte ßi pe fratele säu.“ (1 Ioan 4:20-21)
În concluzie, testul uceniciei creßtine este acela al verificärii iubirii semenilor
noßtri.
Existä mai multe feluri de dragoste: dragoste sexualä, dragostea faþä de prieteni
ßi dragostea în cadrul familiei, ßi acestea toate se datoresc naturii noastre umane.
Da, ne sunt naturale, cunoscute. Este absolut natural sä ne iubim unii pe alþii, sä
ne ajutäm atunci când este nevoie. Acesta este modelul iubirii creßtine: a iubi
creßtineßte, înseamnä a-i iubi pe alþii, chiar dacä aceasta nu ne-ar conveni
întotdeauna, ßi s-o facem tot la fel ca ßi cum ne-am iubi pe noi înßine. Este ußor
de afirmat acest lucru, însä în practicä este mai greu de aplicat. Este ceva contra
instinctelor noastre naturale, care ne impulsioneazä sä ne satisfacem, mai întâi,
necesitäþile proprii, în loc de a-i pune pe alþii înaintea noasträ. Iatä ce afirmä
Noul Testament:
„Nimeni sä nu-ßi caute folosul lui, ci fiecare sä caute folosul altuia.“ (1 Corinteni
10:24)
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Tot la fel de bine cum avem grijä ßi compasiune faþä de alþii, ar trebui sä le fim
credincioßi, cinstiþi ßi färä interes, ßi mai ales toþi aceia care doresc sä-i facä pe
plac Domnului. Totußi, apar diverse situaþii în viaþä, când este destul de dificil
de a pune în practicä aceste principii. De exemplu, când ne referim la cäsätorie,
sä ne amintim cä apostolul Pavel ne-a indicat sä nu ne alegem parteneri dintre
aceia care nu ne împärtäßesc credinþa. Acest sfat este deasemenea adevärat ßi
pentru orice altä înþelegere am face cu alþi oameni. Nu este bine sä ne unim cu
cei care nu väd nimic räu în a face lucruri greßite ßi care nu-i fac pläcere lui
Dumnezeu.
PARTENERIAT DE AFACERI
În cazul parteneriatului de afaceri, unul dintre parteneri ar putea sä se gândeascä
numai la succes ßi profit, în timp ce celälalt ßi-ar baza acþiunile numai pe
fundamente creßtine. Pentru a fi, pe cât posibil, plin de succes în afaceri, câteodatä
este necesar sä fii brutal cu cei care deþin bani, sau poate este necesar sä faci
reduceri în cadrul propriului personal, punând pe liber pe cei care nu lucreazä
bine, sau care sunt bolnavi, sau din alte motive personale. În astfel de cazuri,
partenerul creßtin va aräta compasiune, în dauna profitului personal.
În cele mai multe cazuri de afaceri existä necinste încä din iniþierea lor, se continuä
apoi prin acþiuni pe care un adevärat creßtin nu le-ar putea accepta, dar care nu
produc nici o tulburare în conßtiinþa partenerului necreßtin.
Un parteneriat de afaceri care se clädeßte pe astfel de fundamente nu este de
preferat pentru un creßtin, mai mult, acesta dacä creßtinul descoperä în ce a
intrat, are datoria de a se îndepärta de urgenþä din afacere.
SINDICATELE §I ASOCIAÞIILE PROFESIONALE
O altä formä de parteneriat, în care uneori ni se cere sä ne implicäm, sunt
sindicatele. Sindicatele, cât ßi Asociaþiile Profesionale, sau alte organizaþii
similare, îßi au drept scop de existenþä exercitarea de presiuni din partea membrilor,
pentru condiþii mai bune de muncä, salarizare mai mare, sau alte interese, în
cadrul sectorului în care se lucreazä. Puterea lor se bazeazä pe ameninþarea cu
greva, încetarea lucrului. Însä un creßtin nu dispune de aceastä libertate de a se
plânge de alþii, pentru nici un fel de motiv, ßi prin urmare, nu poate participa la
astfel de acþiuni. Este adevärat cä sindicatele au drept consecinþä bunästarea, sau
condiþii mai bune de lucru, ßi de aceea cei mai mulþi dintre salariaþi preferä sä fie
membrii sindicali. Dar este imposibil sä faci o judecatä dreaptä care sä fie
întotdeauna „dreaptä“, în orice caz, de aceea creßtinul trebuie sä nu se implice în
astfel de situaþii, la fel cum nu trebuie sä acþioneze nici dupä instinctele sale.
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STATUL
Apostolul Petru ne-a läsat regulile care sä ne guverneze relaþiile noastre cu statul
în care träim:
„Fiþi supußi oricärei stäpâniri omeneßti, pentru Domnul, atât împäratului, ca
înalt stäpânitor, cât ßi dregätorilor, ca unii care sunt trimißi de el sä pedepseascä
pe fäcätorii de rele ßi sä laude pe cei ce fac binele. Cäci voia lui Dumnezeu este,
ca fäcând ce este bine, sä astupaþi gura oamenilor neßtiutori ßi proßti. Purtaþivä ca nißte oameni slobozi, färä sä faceþi din slobozenia aceasta o hainä a
räutäþii, ci ca nißte robi ai lui Dumnezeu. Cinstiþi pe toþi oamenii, iubiþi pe fraþi;
temeþi-vä de Dumnezeu; daþi cinste împäratului.“ (1 Petru 2:13-17)
Deasemenea, apostolul Pavel afirmä clar:
„Deaceea trebuie sä fiþi supußi nu numai de frica pedepsei, ci ßi din îndemnul
cugetului. Tot pentru aceasta sä plätiþi ßi birurile. Cäci dregätorii sunt nißte
slujitori ai lui Dumnezeu, fäcând necurmat tocmai slujba aceasta. Daþi tuturor
ce sunteþi datori sä daþi: cui datoraþi birul, daþi-i birul; cui datoraþi vama, daþii vama; cui datoraþi frica, daþi-i frica; cui datoraþi cinstea, daþi-i cinstea.“
(Romani 13:5-7)
Isus însußi a träit într-o þarä care era ocupatä în acele timpuri de sträini, de
Romani. Cei mai mulþi evrei îßi doreau eliberarea, prin luptä, dar Isus niciodatä
nu i-a încurajat. El a acceptat supunerea faþä de Roma, ßi nici nu ßi-ar fi pus
problema cä ar trebui sä fie altfel. Atunci când a fost vorba despre taxele care
trebuiau plätite Romei, El a räspuns:
„Daþi dar Cezarului ce este al Cezarului ßi lui Dumnezeu ce este al lui
Dumnezeu.“ (Matei 22:17-22)
Isus nu a venit pe pämânt pentru a face o viaþä mai bunä naþiunii evree, ci scopul
Lui a fost sä pregäteascä Împäräþia lui Dumnezeu, aici pe pämânt. Dar timpul
pentru acea împäräþie nu venise, iar pânä la venirea ei, Isus ne-a înväat sä
acceptäm guvernarea oamenilor, atâta timp cât aceasta nu contravine legilor lui
Dumnezeu. Un exemplu de un astfel de conflict este dat în Faptele Apostolilor
4:18-22, când apostolii Pavel ßi Ioan au refuzat sä se supunä legii autoritäþilor
de a opri predicarea despre Isus.
Conducätorii lumii îßi datoreazä poziþiile lor lui Dumnezeu, ßi numai deoarece
El le-a permis aceasta, totul fiind astfel conform planului Säu. Oamenii încearcä
sä schimbe lumea pentru mai bine, prin propriile lor eforturi, sau unindu-se cu
alþii, care au tot astfel de gânduri, dar toate acestea nu sunt decât iluzii, pânä la
venirea Domnului Isus Christos. Un adevärat creßtin ar trebui sä înþeleagä aceste
afirmaþii, sä creadä cä Dumnezeu cunoaßte ßi ne înþelege problemele noastre
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actuale, dar care nu pot fi rezolvate decât la venirea Domnului Isus.
PROBLEME SOCIALE
Întocmai precum Isus nu s-a implicat în problemele politice din acele timpurile,
nici discipolii Säi nu au participat la acþiunile politice ale þärii. Ei nu au luat
parte la campaniile politice, nici la cele care propagau reformele, indiferent cât
de promiþätoare ar fi fost acestea.
Exemplu lui Pavel este cel mai edificator. Sclavia era un räu social extraordinar
al acelor timpuri, dar Pavel niciodatä nu s-a pronunþat împotriva ei ßi nici nu ia condamnat pe stäpânii de sclavi. Totußi, el i-a înväþat pe stäpânii creßtini cum
sä-ßi trateze sclavii, ca fraþii. Practic, el le-a spus cä sclavii creßtini ar trebui säßi serveascä stäpânii, cu toatä abilitatea lor, la fel cum i-ar sluji ßi lui Isus, (a se
vedea Efeseni 6:5-9).
VIAÞA DE CRE§TIN
Sä ne reamintim cä Dumnezeu le-a dat creßtinilor o lucrare specialä. §i este
sarcina lor sä anunþe vestea bunä a venirii Sale cätre toþi oamenii. Ei sunt astfel,
vestitori ai împäräþiei Domnului, ßi predicä întoarcerea Domnului Isus Christos,
care va rezolva problemele acestei lumi, pentru o guvernare în pace ßi neprihänire.
Totußi, dacä aceßtia ar fi mari iubitori de bani ßi alte bogäþii, dacä s-ar afla
implicaþi în probleme care nu i-ar face pläcere lui Dumnezeu, este normal ca
nici cei ce i-ar asculta sä nu-i priveascä cu prea mare încredere.
Dacä aceßtia ar încerca sä träiascä aßa cum Christos ßi discipolii lui au träit, cu
o viaþä onestä, ajutându-i pe cei în nevoie, predicând Cuvântul Domnului, ßi
ascultând de legile þärii, dar acordând prioritate legilor Domnului, atunci cei cei vor asculta, îi vor înþelege ßi se vor întoarce ßi ei la Dumnezeu.
„Tot aßa sä lumineze ßi lumina voasträ înaintea oamenilor, ca ei sä vadä faptele
voastre bune, ßi ei sä släveascä pe Tatäl vostru, care este în ceruri.“ (Matei
5:16)
ÎNTREBÄRI
T1: Se poate înväþa despre comportamentul creßtinului, în societate, din
exemplul lui Christos?
T2: Cum ar putea ca promisiunea reântoarcerii lui Christos sä afecteze felul
cum ne comportäm în societate?
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