BIBLIA — GHIDUL NOSTRU
ÎNVÄÞÄTURI DUPÄ SCRIPTURÄ PENTRU
DISCIPOLII LUI CHRISTOS
Christos, atunci va trebui sä admitem
cä suntem fiinþe päcätoase ßi
muritoare, ßi färä speranþä de viaþä, cu
excepþia vieþii în Christos:
Moise:
„Þärânä eßti ßi în þärânä te vei
întoarce.“ (GENEZA 3:19)
Isaia:
„Orice fäpturä este ca iarba ßi toatä
frumuseþea ei ca floarea de câmp.
Iarba se usucä, floarea cade.“ (ISAIA
40:6-7)
Iacov:
„Cäci ce este viaþa voasträ? Nu este
decât un abur, care se aratä pentru
puþin ßi apoi dispare.“ (IACOV 4:14)
Petru:
„Cäci orice fäpturä este ca iarba ßi
toatä slava ei ca floarea ierbii; iarba
s-a uscat, ßi floarea a cäzut.“ (1
PETRU 1:24)
Biblia ne aratä în mod categoric cä
suntem muritori; ßi numai dacä
admitem aceasta, vom putea apoi
înþelege esenþa mântuirii.

BIBLIA
Dacä pretindem cä îl urmäm pe
Christos, atunci va trebui sä credem
în Scripturä, aßa cum au fäcut Isus ßi
apostolii säi.
Isus:
„Scriptura nu poate fi desfiinþatä.“
(IOAN 10:35)
Pavel:
„Toatä Scriptura este insuflatä de
Dumnezeu ßi de folos ca sä înveþe, sä
convingä, sä îndrepte, sä dea
înþelepciune în dreptate.“ (2
TIMOTEI 3:16)
Petru:
„Cäci nici o prorocie n-a fost adusä
prin voia omului; ci oamenii sfinþi ai
lui Dumnezeu au vorbit condußi de
Duhul Sfânt.“ (2 PETRU 1:21)
Petru:
„Pentru voi spuneau ei aceste lucruri
pe care vi le-au vestit acum cei care
v-au predicat Evanghelia, prin Duhul
Sfânt trimis din cer, ßi în care chiar
îngerii doresc sä priveascä.“
(1PETRU 1:12)
Credinþa adeväratä trebuie sä se
bazeze numai pe cuvântul inspirat al
Bibliei.

VIITORUL CELOR
NEPRIHÄNIÞI
Dacä pretindem cä îl urmäm pe
Christos, va trebui sä admitem cä
räsplata noasträ va fi pe pämânt, ßi nu
în ceruri:

NATURA UMANÄ
Dacä pretindem cä îl urmäm pe
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Psalmi:
„Cei blânzi moßtenesc Pämântul ßi se
vor desfäta în belßug de pace.“
(PSALM 37:11; MATEI 5:5)
Isus:
„Ai fäcut din ei o împäräþie ßi preoþi
pentru Dumnezeul nostru ßi ei vor
împäräþi pe pämânt.“ (APOCALIPSA
5:10)
Daniel:
„Dar piatra, care lovise chipul, s-a
fäcut un munte mare ßi a umplut tot
pämântul ... Dar în zilele acestor
împäraþi, Dumnezeul cerurilor va
ridica o împäräþie care nu va mai fi
distrusä.“ (DANIEL 2:35,44)
„Dar domnia, stäpânirea ßi mareþia
tuturor împäräþiilor, care sunt
pretutindeni sub ceruri se vor da
poporului sfinþilor Celui Prea Înalt.“
(DANIEL 7:27)
Psalmii:
„Cerurile sunt cerurile Domnului, dar
pämântul L-a dat fiilor oamenilor.“
(PSALM 115:16)
Ioan:
„Nimeni nu s-a suit în cer, afarä de
Cel care S-a coborât din cer, Fiul
Omului, care este în cer.“ (IOAN
3:13)
Biblia ne învaþä cä räsplata credinþei
este pästratä în prezent în ceruri, cu
Christos, ßi se va obþine numai la
revenirea Sa pe Pämânt:
Petru:
„§i la o moßtenire nestricäcioasä ßi
nepätatä ßi care nu se poate veßteji,
pästratä în ceruri pentru voi ... Voi

sunteþi päziþi de puterea lui
Dumnezeu, prin credinþä, pentru
mântuirea gata sä fie descoperitä în
timpul de la urmä ... De aceea,
încingeþi-vä coapsele minþii voastre,
fiþi treji ßi puneþi-vä toatä nädejdea în
harul care vä va fi adus la descoperirea
lui Isus Christos.“ (1 PETRU
1:4,5,13)
Pavel:
„Dar cetäþenia noasträ este în ceruri,
de unde ßi aßteptäm ca ßi Mântuitor
pe Domnul Isus Christos. El va
schimba trupul stärii noastre smerite
ßi-l va face asemenea trupului Säu de
slavä, prin lucrarea puterii pe care o
are de a-§i supune toate.“ (FILIPENI
3:20,21)
Biblia ne spune cä Pämântul, acolo
unde Dumnezeu l-a aßezat pe om de la
începuturi, este locul în care vor fi
primite toate binecuvântärile Lui.

DESPRE MOARTE
Dacä pretindem cä îl urmäm pe
Christos, va trebui sä recunoaßtem cä
mormântul este un loc unde totul
înseamnä necunoßtiinþä ßi din care
numai învierea ne poate scoate:
Psalmii:
„Cäci în moarte nu este aducere
aminte de Tine; ßi în Locuinþa
Morþilor, cine Te va läuda?“ (PSALM
6:5)
Ezechia:
„Cäci nu Locuinþa Morþilor Te laudä,
nu moartea Te särbätoreßte ßi cei care
s-au coborât în groapä nu mai
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nädäjduiesc în adevärul Täu.“ (ISAIA
38:18)
Petru:
„Cât despre patriarhul David, sä-mi
fie îngäduit, fraþilor, sä vä spun färä
sfialä, cä a murit ßi a fost îngropat; ßi
mormântul lui este în mijlocul nostru
pânä în ziua de azi ... cäci David nu sa suit în ceruri.“ (FAPTE 2:29,34)
Pavel:
„§i dacä Christos nu a înviat, credinþa
noasträ este zadarnicä; voi sunteþi încä
în päcatele voastre ßi atunci, întradevär, cei care au adormit în Christos
au pierit. Dacä numai în viaþa aceasta
ne-am pus nädejdea în Christos, atunci
suntem cei mai de plâns oameni.“ (1
CORINTENI 15:17-19)
Mormântul, sau iadul, dupä cum este
prezentat în Vechiul Testament, sunt
noþiuni care au aceeaßi semnificaþie ßi
reprezintä acelaßi lucru. De aceea,
acest loc al uitärii, în care toþi oamenii
merg, trebuie sä ne înveþe modul cum
sä ne träim viaþa.

dintre voi, va veni în acelaßi fel, cum
L-aþi väzut mergând la cer.“ (FAPTE
1:11)
Petru:
„§i sä trimiþi pe Cel care a fost rânduit
mai dinainte pentru voi, pe Isus
Christos.“ (FAPTE 3:20)
Pavel:
„Cäci însußi Domnul, cu un strigät, cu
glasul unui arhanghel ßi cu trâmbiþa
lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer,
ßi întâi vor învia cei morþi în Christos.“
(1 TESALONICENI 4:16)
Numai prin a doua Sa venire, Christos
va putea sä-ßi desävârßeascä lucrarea
începutä.

ISUS REGELE
Dacä pretindem cä îl urmäm pe
Christos, trebuie sä fim siguri cä
Domnul nostru Isus Christos, la
reântoarcerea Sa, va fi Rege pe
Pämânt:
Îngerul Gabriel:
„El va fi mare ßi va fi chemat Fiul
Celui Prea Înalt. §i Domnul
Dumnezeu îi va da Scaunul de
Domnie al tatälui Säu, David. El va
împäräþi peste casa lui Iacov, în veci,
ßi päräþia Lui nu va avea sfârßit.“
(LUCA 1:32-33)
Isus:
„Sä nu juraþi nicidecum; nici pe cer,
pentru cä este scaunul de domnie al
lui Dumnezeu; nici pe cer, pentru cä
este aßternutul picioarelor Lui; nici pe
Ierusalim, pentru cä este cetatea
Marelui Împärat.“ (MATEI 5:34,35)

REÂNTOARCEREA LUI
CHRISTOS PE PÄMÎNT
Dacä pretindem cä îl urmäm pe
Christos, atunci trebuie sä ne aläturäm
primilor Säi urmaßi în aßteptarea
revenirii Sale:
Isus:
„Dar, când va veni Fiul Omului, în
slava Sa, cu toþi sfinþii îngeri ...“
(MATEI 25:31)
Ingerii:
„Acest Isus, care a fost înälþat la cer
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Ieremia:
„Iatä, vin zile, zice Domnul, când voi
ridica lui David un vlästar drept. El
va împäräþi, va lucra cu înþelepciune
ßi va face dreptate ßi judecatä în þarä.
În zilele Lui, Iuda va fi mântuit ßi Israel va locui în siguranþä; ßi iatä
Numele pe care i-L vor da: ‚Domnul,
Dreptatea noasträ!‘“ (IEREMIA
23:5,6)
Zaharia:
„§i picioarele Lui vor sta în ziua aceea
pe Muntele Mäslinilor ßi Domnul va
fi împärat peste tot Pämântul. În ziua
aceea va fi un singur Domn ßi un
singur nume.“ (ZAHARIA 14:4,9)
Pavel:
„Pentru cä a rânduit o zi în care va
judeca dupä dreptate Pämântul locuit,
prin Omul pe care L-a rânduit ßi
despre care a dat tuturor o dovadä de
netägäduit prin faptul cä L-a înviat
dintre cei morþi.“ (FAPTE 17:31)
Numai prin domnia dreaptä a lui Isus
pe Pämâant va fi sigur cä Dumnezeu
va cuprinde Pämântul în gloria ßi slava
Sa.

popor. Ea va sfärâma ßi va nimici toate
acele împäräþii, dar ea însäßi va däinui
pentru întotdeauna.“ (DANIEL 2:44)
Isus:
„Împäräþia lumii a ajuns a Domnului
nostru ßi a Christos ului Säu. §i El va
împäräþi în vecii vecilor ... Îþi
mulþumim Doamne Dumnezeule
Atotputernice, care eßti ßi care erai,
cä ai luat puterea Ta cea mare ßi ai
început
sä
împäräþeßti.“
(APOCALIPSA 11:15,17)
DUMNEZEU este singurul creator al
universului:
Psalmii:
„Domnul §i-a aßezat scaunul de
domnie în ceruri, ßi domnia Lui
stäpâneßte peste tot.“ (PSALM
103:19)
Daniel:
„Pânä vei cunoaßte cä Cel Prea Înalt
stäpâneßte peste împäräþia oamenilor
ßi o dä cui vrea El. Acela a cärui
stäpânire este o stäpânire veßnicä ßi a
cärui împäräþie este din generaþie în
generaþie.“ (DANIEL 4:25,34)
El a întemeiat Regatul Säu în Israel,
ca apoi sä-l mute din cauza necredinþei
oamenilor:
Moise:
„Acum, dacä veþi asculta glasul Meu
ßi dacä veþi þine Legämântul Meu ...
Îmi veþi fi o împäräþie de preoþi ßi un
popor sfânt.“ (EXOD 19:5,6)
David:
„Binecuvântat sä fii Tu, din veac în
veac, Doamne, Dumnezeule pärintelui
nostru Israel! A Ta este Doamne

REGATUL LUI DUMNEZEU
Dacä pretindem cä îl urmäm pe
Christos, atunci sä ne bucuräm cä Isus
Christos va întemeia Regatul lui
Dumnezeu pe Pämânt:
Daniel:
„Dar în zilele acestor împäraþi,
Dumnezeul cerurilor va întemeia o
Împäräþie care nu va fi distrusä ßi care
nu va trece sub stäpânirea unui alt
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märirea, puterea ßi märeþia, veßnicia
ßi slava, cäci tot ce este în cer ßi pe
pämânt este al Täu; a Ta, Doamne,
este împäräþia, cäci Tu Te înalþi ca un
stäpân mai presus de orice!... Solomon
a ßezut pe scaunul de domnie al
Domnului, ca împärat în locul tatälui
säu David. El a propäßit ßi tot Israelul
l-a ascultat.“ (1 CRONICI
29:10,11,23)
Ezechiel:
„§i tu, nelegiuitule, gata sä fii ucis,
prinþ al lui Israel, a cärui zi vine tocmai
când nelegiuirea este la culme! Aßa
vorbeßte Domnul Dumnezeu: „La o
parte cu diadema (mitra), jos coroana
(cununa împäräteascä)! 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, 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)
Când Isus va restabili Regatul Säu,
Israelul cel necredincios va trebui sä
se pocäiasca, iar cei ce n-o vor face, vor
fi respinßi din Regat:
Zaharia:
„Atunci voi turna peste casa lui David
ßi peste locuitorii Ierusalimului un duh
de îndurare ßi de rugäciune ßi îßi vor
întoarce privirile spre Mine, pe care
L-au sträpuns. Îl vor plânge, cum
plânge cineva pe singurul lui fiu ßi-L
vor jeli amarnic, cum plânge cineva
pe un întâi näscut.“ (ZAHARIA
12:10; vezi APOCALIPSA 1:7)

Isus:
„Va fi plânsul ßi scrâßnirea dinþilor,
când veþi vedea pe Avraam, pe Isaac,
pe Iacov ßi pe toþi proorocii în
Împäräþia lui Dumnezeu, iar pe voi,
aruncaþi afarä.“ (LUCA 13:28)
Isus va reinstaura Regatul prin
supunerea tuturor naþiunilor, inclusiv
naþiunea care l-a crucificat.

SURSA PÄCATULUI
Dacä pretindem cä îl urmäm pe
Christos, va trebui sä recunoaßtem cä
päcatul isvoreßte din inima omului, iar
diavolul nu este decât ura, ostilitatea,
dußmänia noasträ împotriva lui
Dumnezeu:
Ieremia:
„Inima este nespus de înßelätoare ßi
deznädajduit de rea; cine poate s-o
recunoascä?“ (IEREMIA 17:9)
Iacov:
„Dar fiecare este ispitit când este atras
ßi ademenit de pofta lui însäßi.“
(IACOV 1:14)
Evrei:
„Astfel, deoarece copiii sunt pärtaßii
sângelui ßi cärnii, tot aßa ßi El a luat
parte la ele, pentru ca prin moarte, sä
nimiceascä pe cel care are puterea
morþii, adicä Diavolul ... dar acum, la
sfârßitul veacurilor, El S-a arätat o
singurä datä, înläturând päcatul prin
jertfa Sa.“ (EVREI 2:14, 9:26)
Isus:
„Cäci dinäuntru, din inima oamenilor
ies gânduri rele, fapte de adulter,
desfrânäri, ucideri, furturi, läcomii,
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räutäþi, înßeläciuni, fapte de rußine,
ochii räi, rußine, orgoliu, nebunie.
Toate aceste lucruri rele ies dinäuntru
ßi întineazä pe om.“ (MARCU 7:2123)
Pavel:
„§i faptele firii päcätoase sunt
cunoscute ßi sunt: adulter, desfrânare,
necuräþire, desträbalare, idolatrie,
vräjitorie, vräjmäßie, certuri, gelozii,
mânii, neânþelegeri, dezbinäri, invidii,
ucideri, beþii, petreceri dezmäþate ßi
alte lucruri asemänätoare cu acestea.
Vä spun mai dinainte cum am mai
spus cä cei ce fac astfel de lucruri nu
vor moßteni Împäräþia lui Dumnezeu.“
(GALATENI 5:19-21)
Biblia stabileßte originea omului
päcätos legatä de cäderea sa din Eden,
ßi numai prin lucrarea de mântuire,
prin Isus, acel „diavol“ (päcatul) va
putea fi distrus.

(1 CORINTENI 11:3)
„§i când toate Îi vor fi supuse, atunci
ßi Fiul se va supune Celui care i-a
supus toate, ca Dumnezeu sa fie Totul
în toþi.“ (1 CORINTENI 15:28)
„Este un singur trup, un singur Duh,
dupä cum ßi voi aþi fost chemaþi la o
singurä nädejde a chemärii noastre;
este un singur Domn, o singurä
credinþä ßi un singur botez.“
(EFESENI 4:4-6)
Isus:
„Tatäl este mai mare decât Mine.“
(IOAN 14:28)
„Fiul nu poate face nimic de la sine;
ci, numai ce vede pe Tatäl fäcând.“
(IOAN 5:19)
„Dacä päziþi poruncile Mele, veþi
rämâne în dragostea Mea, dupä cum
ßi Eu am päzit poruncile Tatälui Meu
ßi rämân în dragostea Lui.“ (IOAN
15:10)
„Totußi, facä-se nu voia Mea, ci a Ta.“
(LUCA 22:42)
Îngerul Gabriel:
„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)
Petru:
„Oamenii sfinþi ai lui Dumnezeu au
vorbit condußi de Duhul Sfânt.“ (2
PETRU 1:21)
„Dumnezeu a uns cu Duh Sfânt ßi cu
putere pe Isus din Nazaret.“ (FAPTE
10:38)

DUMNEZEU, ISUS CHRISTOS
§I DUHUL SFÂNT
Dacä pretindem cä îl urmäm pe
Christos, va trebui, împreuna cu Isus,
Domnul nostru, sä recunoaßtem
supremaþia lui Dumnezeu Tatäl; apoi,
va trebui sä-l recunoaßtem pe Isus ca
Fiul Säu supus, iar prin Duhul Sfânt,
vom înþelege puterea Domnului:
Pavel:
„Cäci este un singur Dumnezeu ßi un
singur Mijlocitor între Dumnezeu ßi
oameni, omul Isus Christos.“ (1
TIMOTEI 2:5)
„Dumnezeu este capul lui Christos.“
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de Dumnezeu, trebuie sä creadä cä El
este ßi El räspläteßte pe cei care Îl
cautä.“ (EVREI 11:6)
§i, ca un avertisment împotriva falselor
înväþäturi:
Pavel:
„Dar, chiar dacä noi înßine sau un
înger din cer ar veni sä vä vesteascä o
altä Evanghelie, deosebitä de aceea pe
care v-am vestit-o noi, sä fie
anatema!“ (GALATENI 1:8)
Sau, înfruntând pe cei mulþi:
Isus:
„Intraþi pe poarta cea strâmtä. Cäci
largä este poarta, latä este calea care
duce la pieire ßi mulþi sunt cei care
inträ pe ea. Dar, strâmtä este poarta,
îngustä este calea care duce la viaþä ßi
puþini sunt cei care o aflä.“ (MATEI
7:13,14)
Biblia nu ne învaþä cä mântuirea nu
poate fi cumpäratä, ßi unica posibilitate
de a fi mântuiþi este de a-L urma pe
Isus în credinþä, ascultând cu supunere
Cuvântul Domnului.

Biblia subordoneazä totul lui
Dumnezeu, care este Tatäl, iar în
centrul lucrärii Sale, Dumnezeu L-a
pus pe Isus, care este Fiul Säu; lucrarea
Domnului ne este descoperitä prin
intermediul profeþilor, apostolilor ßi a
celor sfinþi, prin Duhul Säu Sfânt, sau
propria Sa putere.

CREDINÞA ÎN ISUS
CHRISTOS
Dacä pretindem cä îl urmäm pe
Christos, va trebui sä ßtim cä aceastä
credinþä în Isus este esenþialä. Un
creßtin va trebui sä accepte adevärata
Evanghelie, înainte de a aparþine lui
Isus Christos:
Isus:
„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)
„Cäci, dacä nu credeþi cä Eu sunt, veþi
muri în päcatele voastre.“ (IOAN
8:24)
Pavel:
„Fiindcä ea (Evanghelia) este puterea
lui Dumnezeu, pentru mântuirea
fiecäruia care crede, atât pentru iudeu,
mai întâi, cât ßi pentru grec.“
„Dacä märturiseßti pe Isus ca Domn,
ßi crezi în inima ta cä Dumnezeu L-a
înviat dintre cei morþi, vei fi mântuit.“
(ROMANI 1:16; 10:9)
Evrei:
„§i färä credinþä, este cu neputinþä sä
fim pläcuþi Lui. Cäci, cine se aproprie

SÄ NE LUÄM CRUCEA
Dacä pretindem cä îl urmäm pe
Christos, va trebui sä renunþäm la
släbiciunile ßi mândria ce ne
caracterizeazä ßi sä ne luäm ca model
de viaþä pe ísus, care a murit pe cruce
pentru noi:
Isus:
„Dacä cineva voießte sä vinä dupä
Mine, sä se lepede de sine, sä-ßi ia
crucea ßi sä Mä urmeze.“ (MATEI
16:24)
7

Pavel:
„Sä aveþi în voi gândul acesta, care
era ßi în Christos Isus: El, mäcar cä
avea chipul lui Dumnezeu, totußi n-a
socotit ca un lucru de apucat sa fie
deopotrivä cu Dumnezeu, ci S-a
dezbräcat pe Sine însußi ßi a luat chip
de rob, fäcându-se asemenea
oamenilor. La înfäþißare a fost gäsit
ca un 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
toate.“ (FILIPENI 2:5-11)
„§tim cä omul nostru cel vechi a fost
rästignit împreunä cu El, pentru ca
trupul päcatului sä fie dezbräcat de
puterea lui, ca sä nu mai fim înrobiþi
päcatului.“ (ROMANI 6:6)
„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 pentru mine.“ „Doar cei care
sunt ai lui Christos ßi-au rästignit firea
päcätoasa cu patimile ßi cu poftele ei.“
„În ce mä priveßte, departe de mine
gândul sä mä laud cu altceva, decât
cu Crucea Domnului nostru Isus
Christos, prin care lumea este
rästignitä faþä de mine, ßi eu faþä de
lume.“ (GALATENI 2:20, 5:24, 6:14)
Isus:
„Aceßtia sunt cei care ... ßi-au spälat
hainele ßi le-au albit în sângele
Mielului.“ (APOCALIPSA 7:14)

Prin moartea Sa pe cruce, Isus a învins
puterea päcatului, iar acum este
nemuritor. Toþi aceia care îßi crucificä
vechiul mod de viaþä ßi cautä sä-l
urmeze pe Christos vor fi
binecuvântaþi, cu ajutorul Lui,
primind viaþa veßnicä.

ADEVÄRATUL BOTEZ
Dacä pretindem cä îl urmäm pe
Christos, va trebui sä ßtim cä trebuie
sä ascultäm de Legile lui Christos; de
asemenea sä ne împlinim credinþa prin
botez:
Isus:
„Lasä acum, cäci aßa este potrivit sä
împlinim toatä dreptatea ... §i Isus
fiind botezat, s-a ridicat îndatä din apa
... §i iatä s-a auzit un glas din ceruri
zicând: ‚Acesta este Fiul Meu prea
iubit, în care Mi-am gäsit desfätarea.‘“
(MATEI 3:15-17)
„Cine va crede ßi va fi botezat, va fi
mântuit; iar cine nu va crede, va fi
condamnat.“ (MARCU 16:16)
„Adevärat, adevärat îþi spun cä, dacä
cineva nu este näscut din apä ßi din
duh, nu poate sä intre în Împäräþia lui
Dumnezeu.“ (IOAN 3:5)
Petru:
„Pocäiþi-vä, le-a spus Petru, fiecare
din voi sä fie botezat în numele lui Isus
Christos, spre iertarea päcatelor
voastre ... Cei care au primit cuvântul
Lui, au fost botezaþi ... Ei stäruiau în
înväþätura apostolilor, în legatura
fräþeascä, în frângerea pâinii ßi
rugäciuni.“ (FAPTE 2:38,41,42)
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Pavel:
„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.“ (ROMANI
6:3,4)
În Biblie, actul botezului reprezintä
simbolic înmormântarea în apä a
tuturor acelora care îßi märturisesc
dorinþa de a-ßi päräsi vechiul mod de
viaþä, (de a-ßi lua crucea), pentru a
porni, aläturi de Christos, într-o viaþä
nouä.

am ßi dat, ca Domnul Isus, în noaptea
în care a fost vândut, a luat pâine, ßi
dupä ce a mulþumit, a frânt-o ßi a zis:
‚Acesta este trupul Meu, dat pentru
voi; sä faceþi lucrul acesta în amintirea
Mea.‘ Tot astfel, dupä cinä, a luat
paharul, zicând: ‚Acest pahar este
Legämântul cel nou în sângele Meu;
sä faceþi lucrul acesta în amintirea
Mea, ori de câte ori veþi bea din el.‘
Pentru ca, de câte ori mâncaþi pâinea
aceasta ßi beþi paharul acesta, vestiþi
moartea Domnului, pânä va veni El.“
(1 CORINTENI 11:23-26)
De aceea Biblia îi încurajeazä pe
adeväraþii creßtini sä îßi reaminteascä
permanent de Domnul Isus Christos,
prin serviciul de „frângere a pâinii“,
aßteptând cu neräbdare revenirea Sa.

VIAÞA CRE§TINÄ
Dacä pretindem cä îl urmäm pe
Christos, atunci va trebui sä îi urmäm
modul de viaþä, sä-i respectäm Legile
Sale, sä ne reamintim de moartea Sa ßi
sä stäm cât mai departe de relele acestei
lumi:
Isus:
„Dacä Mä iubiþi, päziþi poruncile
Mele.“
„Vä dau o nouä poruncä: sä vä iubiþi
unul pe altul.“ (IOAN 14:15, 13:34)
„... Pune-þi sabia la locul ei, cäci toþi
cei care scot sabia, de sabie vor pieri.“
(MATEI 26:52)
Ioan:
„Nu iubiþi lumea, nici lucrurile din
lume ... Cäci tot ce este în lume, pofta
cärnii, pofta ochilor ßi mândria vieþii,
nu este de la Tatäl, ci din lume.“ (1
IOAN 2:15,16)
Pavel si Isus:
„Cäci am primit de la Domnul ce v-

ÎNVIEREA §I JUDECATA
Dacä pretindem cä îl urmäm pe
Christos, atunci sä cunoaßtem cä întro anumitä zi va trebui sä stäm înaintea
Judecätorului nostru, Isus Christos, sä
primim
binecuvântarea,
sau
condamnarea:
Isus:
„Vä spun, cä în ziua judecäþii, oamenii
vor da socotealä de orice cuvânt
nefolositor pe care îl vor fi rostit. Cäci
din toate cuvintele tale vei fi
îndreptäþit, ßi din cuvintele tale vei fi
condamnat. “ (MATEI 12:36,37)
Pavel:
„Cäci toþi trebuie sä fim arätaþi
înaintea scaunului de judecatä al lui
Christos, pentru ca fiecare sä
primeascä räsplata pentru lucrurile
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înfäptuite în trup, potrivit cu binele sau
räul pe care-l va fi rostit.“ (2
CORINTENI 5:10)
Daniel:
„Mulþi dintre cei care dorm în þärâna
pämântului se vor trezi: unii pentru
viaþa veßnicä, ßi alþii pentru rußine ßi
dispreþ veßnic.“ (DANIEL 12:2)
Isus:
„... dar a venit mânia Ta ßi timpul ca
cei morti sä fie judecaþi ßi sä räspläteßti
pe robii Täi, proorocii, pe sfinþi ßi pe
cei care se tem de Numele Täu, mici
ßi mari, ßi sä distrugi pe cei care
distrug Pämântul.“ (APOCALIPSA
11:18)
Pavel:
„§i am în Dumnezeu nädejdea
aceasta, pe care o primesc ßi ei, cä va
fi o înviere a celor drepþi ßi a celor
nedrepþi ... Dar, pe când vorbea el
despre dreptate, despre înfrânare ßi
despre judecata viitoare, Felix s-a
îngrozit.“ (FAPTE 24:15,25)
Petru:
„Dar, vor da socotealä înaintea Celui
care e gata sä judece vii ßi morþii.“ (1
PETRU 4:5)
Toþi aceia care ßi-au înþeles datoria faþä
de Dumnezeu, care L-au acceptat ßi Lau ascultat în credinþä, cât ßi cei care
nu i-au înþeles voia, L-au negat, sau Lau respins, vor sta în faþa judecäþii Lui,
pentru binecuvântare, sau pentru
pedeapsä:
Isus:
„Dar, când va veni Fiul Omului în
slava Sa, cu toþi sfinþii îngeri, va sta
pe scaunul de domnie al slavei Sale.

Toate popoarele vor fi adunate
înaintea Lui. El îi va despärþi pe unii
de alþii, cum desparte pästorul oile de
capre; ßi va pune oile la dreapta, iar
caprele la stânga Lui. Atunci
Împäratul va zice celor de la dreapta
Lui: ‚Veniþi, binecuvântaþii Tatälui
Meu, de moßteniþi Împäräþia care v-a
fost pregätitä de la întemeierea lumii
...‘ Apoi, va zice celor de la stânga
Lui: ‚Duceþi-va de la Mine,
blestemaþilor, în focul veßnic, pregätit
diavolului ßi îngerilor lui.‘“ (MATEI
25:31-41)
„Este mai bine pentru tine sä intri în
Împäräþia lui Dumnezeu numai cu un
ochi, decât sä ai doi ochi, ßi sä fii
aruncat în focul Gheenei.“ (MARCU
9:47)
Focul iadului din Biblie reprezintä
distrugerea totalä a tot ceea ce Îi displace lui Dumnezeu, la judecatä. Este
numit deasemenea „foc veßnic“, sau
„iaz de foc“.

SFÂR§ITUL GLORIOS
Dacä pretindem cä îl urmäm pe
Christos, sä aßteptäm cu neräbdare
venirea Sa. Atunci, Pämântul va fi plin
de slava lui Dumnezeu:
Moise:
„Dar, cât este de adevärat cä Eu sunt
viu, aßa slava Domnului va umple tot
pämântul.“ (NUMERI 14:21)
Psalmißtii:
„Dumnezeule, dä judecäþile Tale
Împäratului. §i dä dreptatea Ta Fiului
Împäratului! §i El va judeca pe
poporul Täu cu dreptate. Binecuvântat
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sä fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul
lui Israel, singurul care face lucruri
minunate. Binecuvântat sä fie în veci
slävitul Säu Nume.“ (PSALMI
72:1,18,19)
Isaia:
„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 îl acoperä.“ (ISAIA 11:9)
Habacuc:
„Cäci Pämântul va fi plin de
cunoßtinþa slavei Domnului, ca fundul
märii de apele care-l acoperä.“
(HABACUC 2:14)
Pavel:
„Dupä aceea, va veni sfârßitul, când
El va da Împäräþia în mâinile lui
Dumnezeu Tatäl, dupä ce va fi
nimicitä orice domnie, orice stäpânire
ßi orice putere. Cäci trebuie ca El sä

împäräþeascä pânä va pune pe toþi
vräjmaßii Säi sub picioarele Sale.
Vräjmaßul cel din urmä ce va fi
nimicit, va fi moartea.“ (1
CORINTENI 15:24-26)
Isus:
„§i moartea ßi locuinþa morþilor au fost
aruncate în iazul cu foc.“
„Iatä, cortul lui Dumnezeu este cu
oamenii! El va locui cu ei, ßi ei vor fi
poporul Lui. §i Dumnezeu Însußi va
fi cu ei, Dumnezeul lor. El va ßterge
orice lacrimä din ochii lor, ßi moartea
nu va mai exista. Nu va mai fi nici
plâns, nici þipät, nici durere, pentru cä
lucrurile dintâi au trecut.“
(APOCALIPSA 20:14, 21:3,4)
Astfel, Biblia ne aratä cum
perfecþiunea, întruchipatä în munca ßi
lucrarea de creaþie a lumii, va reußi în
final, în prezenþa tuturor celor sfinþiþi
de Dumnezeu.

„Sfintele Scripturi ... pot sä-þi dea
înþelepciune spre mântuire, prin credinþa
in Christos Isus.“ (2 Timotei 3:15)

TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZÄ: DAN-LUCIAN SLABU, CARACAL.
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