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CREȘTINII NU FAC PARTE  

DIN LUMEA LUI SATAN  
 

„Ei nu Sunt din lume, după cum  

nici Eu nu Sunt din lume”  

- Ioan 17:16. 

 
   

Cuvânt înainte: 

De când există creștinismul, el este într-o luptă permanentă cu lumea lui 

satan, cu influențele ei, cu spiritul lumii. 

Majoritatea oamenilor fac parte din lumea celui rău, urmând modul lor 

de gândire păcătos, cu vorba, cu fapta! – 1Ioan 2:15-17; 5:19.  

Doar ascultând de învățătura lui Dumnezeu dată prin Scripturi, și 

născându-ne din Dumnezeu, putem să devenim parte a Regatului lui 

Isus Cristos și să nu mai facem parte din această lume rea. 

Ascultând de Evanghelia Domnului Isus, suntem strămutați din lume, 

de sub autoritatea întunericului în Regatul Fiului dragostei lui 

Dumnezeu! – Efeseni 1:13-14; Coloseni 1:13. 

Această carte are scopul să ajute creștinii să se păzească neîntinați de 

lume (Iacob 1:27).  
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Capitolul 1 - Lumea şi conducătorul ei! 
   

„...I-a arătat toate regatele lumii, într-un moment scurt de timp;  

şi Diavolul I-a zis: ţie Îţi voi da autoritatea aceasta toată,  

şi gloria lor; pentru că mie mi-a fost dată,  

şi o dau căruia vreau” – Luca 4:5-6, SCC.   

   

1) La ce se referă termenul lume în Biblie ? 

În Scripturile creştine, pentru cuvântul lume este folosită expresia: 

„kosmos”, care apare de 185 de ori, şi sensul elementar al acestei 

expresii vine de la ordine, ornament, podoabă (1Petru 3:3), deci 

„kosmos”, este opusul haosului şi se aplică la trei idei:  

I. Universul material, pământul și lucrurile de pe pământ, create de 

Dumnezeu (Ioan 1:10; Fapte 17:24; Matei 16:26).  

II. Oamenii (Ioan 1:10; 3:16; 17:21; Romani 11:12).  

III. O mare parte din oamenii și lucrurile de pe pământ conduse de 

satan, o lume caracterizată prin pofte nelegiuite, o gândire păcătoasă, un 

mod de viață carnal, lumesc - Ioan 16:33; Galateni 4:3; Efeseni 2:2; 

3:19; Tit 2:12; Iacob 1:27; 4:4; 2Petru 1:4; 2:20; 1Ioan 2:15-17; 3:17.  

 

2) Cum era lumea înainte de căderea în păcat? 

O dată ce Dumnezeu a fost Creatorul lumii (Geneza 1:1), El are dreptul 

de Stăpânire asupra lumii, deoarece El a creat-o! – Fapte 17:24; 

Apocalipsa 4:11. 

Dumnezeu a creat o lume perfectă, dreaptă, căci toate lucrările Lui sunt 

perfecte (Deuteronom 32:4). 

Grădina Edenului era un paradis, în traducerea Septuaginta pentru 

expresia: „grădină” este „paradeisos”, care însemnă: paradis! 

Cuvântul ebraic pentru Eden înseamnă: plăcere, farmec (vezi: Geneza 

2:8,15 n.s. BCR). Astfel tălmăcit ar fi: „paradisul plăcerii”. 

Primii oameni puteau să mănânce din orice pom din grădină, aveau 

acces în toată grădina, prin grădina Edenului trecea un fluviu care se 

împărţea în patru râuri ce udau bine grădina, făcând-o un paradis în 

adevăratul sens al cuvântului! Animalele nu erau carnivore, feroce, erau 

blânde supuse omului! Adam chiar a pus nume la toate animalele 

(Geneza 2:19). 

Totul era conceput să-ţi încânte privirea, gusutul, auzul, simţurile!!! 

Biblia declară: „Iehova Dumnezeu a făcut o grădină în Eden, spre 

răsărit, şi l-a pus acolo pe omul pe care-l făcuse. Şi Iehova 
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Dumnezeu a făcut să crească din pământ tot felul de pomi plăcuţi la 

vedere şi buni de mâncat” – Geneza 2:8-9 NW. 

El a avut un scop cu planeta şi cu oamenii! Să vedem în continuare 

scopul Său. 

 

3) Cine erau locuitorii lumii şi care era scopul lor? 
Creatorul ne-a revelat în cartea Sa: Biblia: facerea primilor oameni: 

Adam şi Eva, precum şi scopul Său cu ei şi pământul (Geneza 1:26-28; 

2:7-25). Din Sfintele Scripturi aflăm, cum Dumnezeu i-a creat pe 

oameni, i-a pus în Grădina Edenului, şi le-a dat stăpânirea peste pământ 

şi peste toate vieţuitoarele (Geneza 1:28), dar le-a dat porunca de a nu 

mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului (Geneza 2:16-17). 

Aceasta era singura interdicţie din grădină!  

Scopul lui Dumnezeu cu ei a fost: „Şi Dumnezeu i-a binecuvântat şi 

Dumnezeu le-a zis: „Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul 

şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării şi peste păsările 

cerurilor şi peste orice vietate care se mişcă pe pământ” – Geneza 

1:28 GBV.  

Acest scop a lui Dumnezeu avea trei aspecte:  

1) înmulţirea oamenilor şi umplerea pământului;  

2) supunerea pământului, adică transformarea acestuia într-un paradis 

ca Edenul (vezi şi Geneza 2:15);  

3) stăpânirea peste toate tipurile de vieţuitoare.  

Dumnezeu era Stăpânul lumii prin dreptul Său de Creator şi Susţinător, 

apoi Dumnezeu le-a dat autoritatea de a conduce pământul şi ce era pe 

el, oamenilor! Dar ce s-a întâmplat? 

 

4) Cum au căzut primi locuitori ai lumii în păcat? 

Satan înainte de răzvrătirea sa, a fost un heruvim numit: „Lucifer”, el a 

căzut din cauza mândriei şi a dorinţei lui de a fi egal cu Dumnezeu 

(vezi: Isaia 14:12-14; Ezechiel cap. 28). 

Primii oameni deşi erau fără păcat, aveau libertatea de alegere, nu erau 

ca nişte roboţi (comp. cu Deuteronom 30:19).  

Însă, ei ispitiţi de satan care printr-un şarpe le-a vorbit, s-au lăsat seduşi, 

alegând să cunoască binele și răul din perspectivă egoistă (Geneza 3:5), 

nu din perspectiva divină! Astfel ei au respins sfatul lui Iehova de a 

stabili El ce este bine şi rău pentru ei, şi ei au ales, să fie proprii lor 

stăpâni, astfel ei au mâncat din pomul interzis (Geneza 3:1-7).  
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Pomul cunoştinţei binelui şi răului era opus pomului vieţii, prin 

consumarea din pomul vieţii se primea nemurirea, se primea 

cunoaşterea lui Dumnezeu (Ioan 17:3), cunoaşterea binelui şi răului din 

perspectiva lui Dumnezeu.  

Din consumarea pomului cunoştinţei binelui şi răului, omul îşi rupea 

legătura cu Dumnezeu, şi începea să vadă binele şi răul dintr-o 

perspectivă: mândră și egoistă, de aceea, Adam şi Eva s-au ruşinat că 

sunt goi, în ei s-au aprins pofte datorită centrării pe ei şi nu pe 

Dumnezeu (Geneza 3:1-11).  

Diavolul i-a minţit pe Adam şi Eva, promiţându-le că vor „ca 

Dumnezeu” (Geneza 3:5), de fapt, satan ştia că fiecare este sclav celui 

de care ascultă (Romani 6:16)! Satan dorea în realitate să îi subjuge pe 

primii oameni şi pe copiii lor, dar să pună mâna pe dreptul lor de a 

conduce: pământul şi ce este pe el. Aceasta a fost dorinţa reală a lui 

satan! Adam şi Eva au introdus pe pământ: păcatul, suferinţa moartea, 

datorită neascultării lor faţă de Dumnezeu şi ascultării lor de satan 

(Geneza, capitolul 3; Romani 5:12). Primii oameni au cedat dreptul de 

conducere a lumii lui satan!!! 

 

5) Cine este acum Stăpânul acestei lumi ? 

Datorită fatului că oamenii s-au făcut sclavi lui satan, ascultând de el, 

Adam şi Eva, au cedat drepturile lor lui satan de a conduce lumea! 

Astfel, stăpânul acestei lumi de după căderea în păcat şi până la 

restabilirea tuturor lucrurilor este Diavolul! De aceea el este descris ca 

fiind: „prinţul lumii” BCR sau „stăpânul lumii” BC (Ioan 12:31; 

14:30; 16:21), „dumnezeul acestui sistem de lucruri” NW (2Corinteni 

4:4).  

Satan ştia că omul care Îl va birui pe el, va prelua din nou conducerea 

lumii dată de Tatăl ceresc: omului! De aceea, Satan I-a oferit lui Isus 

Cristos, toate Regatele lumii, atunci când l-a ispitit (Matei 4:8-10; Luca 

4:5-7)! Cu scopul ca să-L atragă pe Omul trimis de Dumnezeu în cursa 

neascultării. 

Dar Isus a biruit ispita (Matei 4:9,10), recâştigând dreptul de a conduce 

asupra lumii (Ioan 12:31; 16:33), drept ce va fi exercitat în ziua 

Domnului, atunci când El va nimici puterile satanei, şi pe oamenii lui, 

iar pe satan şi pe demoni îi va lega în abis (Apocalipsa 19:11-20:3). 

Chiar în prezent Domnul îşi exercită autoritatea peste poporul Lui, şi 

peste îngeri (Efeseni 1:20-23), şi parţial peste lume (Evrei 2:8; 10:12-

13), aşteptând timpul când vrăşmaşi lui vor fi făcuţi aşternut al 
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picioarelor, când regatul lumii va deveni al Lui şi al Tatălui! – 

Apocalipsa 11:15,18. 

 

6) Înseamnă aceasta că Satan poate face ce vrea în lume? 

Chiar dacă satan are în stăpânire pământul, din cauza păcatului primilor 

oameni dar şi a neascultării omenirii în general (comp. cu Coloseni 

2:13-15; Evrei 2:14-15). dar ca şi în cazul lui Iov, Diavolul nu poate să 

facă orice, pentru unele lucruri el are nevoie de permisiunea lui 

Dumnezeu (Iov 1:12; 2:5).  

Prin urmare, Dumnezeu este Stăpânul absolut (1Cronici 29:11; Fapte 

4:24), care rânduieşte conducătorii sau autorităţi pământeşti de diferite 

feluri (Daniel 4:25; Romani 13:1; 1Petru 2:13-14).  

Doar păcatul şi neascultarea din orice domeniu îi dă lui Satan drept de a 

conduce (Ioan 14:30). Astfel cât va dura această lume a păcatului, 

creată de Satan, el va conduce şi va manevra toate lucrurile, prin 

intermediul păcatului, fărădelegii introdus în toate domeniile vieţii.  

De aceea, putem conchide redând principiul din Ecleziast 5:8 BC care 

descrie bine această situaţie: „…căci peste Cel mare (autoritatea 

umană) veghează altul mai mare (autoritatea îngerească în speţă 

Satan), şi peste ei toţi Cel Prea Înalt.” (Dumnezeu).  

   

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). La ce se referă termenul lume aşa cum apare în Scripturile 

Creştine? 

(2). La cine a dat Dumnezeu autoritate să conducă lumea? 

(3). Cum au pierdut ei conducerea lumii?  

(4). Cine este conducătorul acestei lumi şi ce înseamnă aceasta ? 
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Capitolul 2 - În lume, dar nu trăind ca ea! 

 

 „Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău” - Ioan 17:15. 

 

1) La ce s-a referit Domnul în Ioan 17:15? 

Domnul Isus s-a rugat ca Tatăl să nu îi ia din lumea fizică pe discipolii 

Săi, ci să-i păzească de cel rău. Domnul ştia că din punct de vedere fizic 

creştini vor locui în această lume. Astfel cu toate că ei, spiritual, nu sunt 

din lumea lui satan, căci nu trăiesc modul ei de viață (Ioan 17:16), și de 

aceea lumea îi urăşte (Ioan 17:14), pentru că ei au un alt mod de gândi, 

trăi, şi alte norme. Ei sunt născuţi de sus, nu din lume (Ioan 3:3; 1Ioan 

5:19), modul lor de viaţă este sfinţirea prin Cuvântul Tatălui care este 

adevăr (Ioan 17:17).  

În schimb oamenii lumii urmează minciuna lui satan (Ioan 8:44; 1Ioan 

3:8-10). 

 

2) Cum putem trăi în lume fără a fi o parte a ei? 

Da, putem să nu fim din lume, căci chiar dacă trăim fizic în lume, însă 

cu spiritul suntem în cer împreună cu Cristos, săturat de bunătăţile 

dragostei sale (Efeseni 3:16-20).  

Cuvântul lui Dumnezeu conține reguli restrictive cu privire la separarea 

de lucrurile lumii. Spiritul Sfânt ne va ajuta să înţelegem corect legea 

lui Cristos şi să o aplicăm în viaţa noastră, dându-ne şi putere în acest 

sens (1Petru 4:11). 

Și pe lângă sfaturile clare din Cuvânt, Spiritul Sfânt ne va ajuta să ne 

menținem sfinți în amănuntele vieții sau în activități moderne care nu 

sunt menționate direct în Biblie (Romani 8:14; 26,27; Ioan 14:26).  

Dacă pentru multe lucruri din viață avem porunci clare, în unele lucruri 

ale vieții care sunt necesare doar Spiritul ne va călăuzi când, unde și 

cum să trăim? Lucruri ca: a face cumpărături, a mânca, a bea, a munci, 

a ne căsători, a ne plimba, etc. 

 

3) De ce trebuie să fi născut din Dumnezeu? 

Nu poţi birui lumea, dacă nu eşti născut din Dumnezeu, căci în 1Ioan 

5:4 se spune: „pentru că oricine este născut din Dumnezeu BIRUIE 

lumea…”. Deci având în vedere că cineva care nu s-a născut din nou, 

nu poate birui lumea, deoarece este din lume nu din Dumnezeu, fiind 

vrăşmaş cu El (Iacob 4:4).  
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Însă dacă cineva este născut din Dumnezeu, acesta nu va mai practica 

păcatul, pentru că sămânţa lui Dumnezeu adică Spiritul Sfânt este în el, 

şi-i va semnala prezenţa ispitei şi a păcatului, dându-i putere să biruie, 

căci are în el sămânţa lui Dumnezeu cu caracterul Lui şi cu puterea 

Spiritului Sfânt (1Ioan 3:9; Luca 4:14).  

Un alt motiv este cel descris de Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu, când 

explică în Ioan 3:5 următoarele: „…Adevărat, adevărat îţi spun că, 

dacă cineva nu este născut din apă şi din Duh, nu poate să intre în 

împărăţia lui Dumnezeu “. Astfel fără naşterea din nou, este o singură 

naştere, conform acestui text din două elemente din apă şi Spirit, iar fără 

această naştere nu intrăm în Regatul cerurilor! 

 

4) Ce este naşterea din nou sau din Dumnezeu? 

Omul prin naşterea fizică a moştenit păcatul şi robia spirituală a celui 

rău. Prin auzirea Evangheliei, el este luminat de Cuvântul lui Dumnezeu 

şi Spiritul Sfânt (Romani 8:5-9; Efeseni 4:17-24; 5:8-21), şi astfel îşi dă 

seama, de faptul că el a trăit o viaţă fără Dumnezeu, în păcat, în robia 

satanei, în întuneric (Efeseni 2:1-2,12).  

Prin urmare omul, are nevoie de o altă naştere, o naşterea de sus pentru 

a trăi spiritual în cer, o înviere în locurile cereşti cu Cristos (Ioan 3:3; 

Efeseni 2:6). 

Naşterea din nou este lucrarea prin care Dumnezeu naşte fii (Ioan 1:12-

13), în Cristos (1Corinteni 4:15), care vor fi în final, conform imaginii 

lui Isus (Romani 8:29), prin Cuvântul Lui (1Petru 1:22-25), şi din apă şi 

Spirit (Ioan 3:5), prin stropirea cu sângele lui Cristos (1Petru 1:2).  

Această naştere rezultând un om nou (Efeseni 2:15; 2Corinteni 5:17), 

care se dezvoltă pe parcursul creşterii lui spirituale (Efeseni 4:24; 

Coloseni 3:10). 

Prin renaştere, spiritul omului este curăţit, renăscut în cer, regenerat la o 

viaţă sfântă, şi reconectat la lumina şi dragostea lui Dumnezeu (Efeseni 

2:6; Tit 3:5; Romani 5:5). 

Renaşterea ne face cetăţeni ai cerului (Filipeni 3:20) şi ne transferă din 

acest sistem de lucruri (Galateni 1:4), în Regatul Fiului lui Dumnezeu 

(Coloseni 1:13).  

Naşterea din nou, mai este o rupere a legăturilor cu satan (Fapte 26:18), 

ea este o circumcizie a cărnii – Romani 6:6; Coloseni 2:11,12), are loc o 

înviere cu Cristos (Coloseni 2:12), o îmbrăcare cu Cristos (Galateni 

3:27). 
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5) Cum poate fi un om renăscut? 

Atunci când unui om i se predică Evanghelia adevărului, el îndemnat de 

Evanghelie, prin luminarea Spiritului Sfânt se căiește complet de 

păcate, îşi pune încrederea în Cristos în ce priveşte obţinerea iertării de 

păcate, nu în forme religioase inventate de oameni sau în faptele lui 

(2Timotei 1:9).  

Această căinţă şi credinţă vine ca urmare a auzirii Evangheliei şi a 

însuşirii Cuvântului lui Cristos, care tot mai mult pătrunde în El şi prin 

Cuvânt pătrunde Spiritul Sfânt care este sămânţa lui Dumnezeu (1Ioan 

3:9). Ea se dezvoltă în om, pe parcurs ce omul îşi însuşeşte poruncile 

divine, le trăieşte, se leapădă de sine, îşi i-a crucea şi Îl urmează pe 

Cristos (1Petru 1:22-25).  

După ce omul a devenit discipol al lui Cristos, adică după ce acel om şi-

a însuşit învăţătura lui Cristos, trăieşte potrivit ei, calcă pe urmele lui 

Cristos în smerenie (1Ioan 2:3-6; 1Petru 2:21). 

Atunci acel discipol este dus la apă, unde el cheamă Numele Domnului 

spre salvare (Fapte 22:16), şi prin acea rugăciune Îl recunoaşte pe Isus 

ca Domn şi Stăpân.  

Apoi el este scufundat în apă, în Numele lui Isus pentru iertarea 

păcatelor (Fapte 2:38; Romani 10:9-10). Atunci are loc naşterea de sus, 

fiind prezent în apă: Spiritul şi sângele lui Cristos (1Ioan 5:6,8), omul 

este născut din apă şi Spirit (Ioan 3:5), şi curăţit, de sângele lui Isus 

(1Corinteni 1:30; 6:11), primind spălarea de păcatele pe care deja le-a 

comis (Fapte 22:16). Astfel omul devine o făptură nouă în Cristos 

(2Corinteni 5:17), un om nou (Efeseni 4:24), care a fost iertat, salvat, 

îndreptăţit, luminat (Evrei 6:4-5).  

 

6) Cum se arată în public transferul din lume în Regatul lui Isus? 

La ieșirea din botezul în apă ei se roagă la Tatăl ceresc  (Luca 3:21-22) 

și sunt înfiați. Conform Bibliei, cei care s-au născut ca fii sunt înfiaţi! În 

Galateni 4:6-7, se spune: „Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a 

trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: „Ava” adică: „Tată!” 

Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin 

Dumnezeu”. În primul rând, observăm că fiilor lui Dumnezeu născuţi 

din El, Dumnezeu le trimite Spiritul Fiului Său, care strigă: Ava, adică 

Tată. Astfel, li se toarnă dragostea lui Dumnezeu prin Spiritul în inimile 

lor (Romani 5:5).  

De ce Dumnezeu după ce naşte fii, îi mai înfiază? Deoarece, înfierea 

sau adopţiunea, este o mărturie publică şi dublă a Spiritului Sfânt şi a 
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spiritului nostru, că nu mai suntem robi ai Satanei, ci am devenit fii ai 

lui Dumnezeu şi moştenitori împreună cu Cristos (Romani 8:15-17). 

Dacă naşterea din nou este o lucrare lăuntrică, în om, înfierea ne duce să 

strigăm cuvintele: „Tată”, este ca un certificat exterior, care atestă că 

un om este fiu al lui Dumnezeu! – Romani 8:15-17. 

Astfel, creştinii în momentul când sunt înfiaţi ca fii ai lui Dumnezeu 

(Galateni 1:4; 4:6-7), devin Fii ai Regatului, făcând parte din Regat. Ei 

în momentul înfierii, sunt transferaţi din regtul întunericului în 

„Regatul Fiului dragostei Lui” (Coloseni 1:13; Galateni 1:4), care se 

manifestă pe pământ la ora actuală în special prin adunarea creştină, al 

cărui cap este Isus (Efeseni 1:20-22; 2:6).  

 

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). La ce s-a referit Domnul în Ioan 17:15? 

(2). Cum putem trăi în lume fără a fi o parte a ei? 

(3). De ce trebuie să fi născut din Dumnezeu? 

(4). Cum devenim copii ai lui Dumnezeu prin renaştere şi înfiere?  
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 Capitolul 3 - Creştinii nu sunt din lume 
 

 „Ei nu Sunt din lume, după cum nici Eu nu Sunt din lume”  
- Ioan 17:16. 

 

1) În ce sens creştinii nu sunt din lume? 

Creștinii nu sunt din lumea lui satan, deoarece ei nu ascultă de domnia 

satanei, de lumea condusă de el prin pofte și neascultare (Efeseni 2:1-6).  

Creștinii provin spiritual din altă lume, din cer. Un creștin conform 

Bibliei este „născut de sus” (Ioan 3:3 SCC).  

Omul cel nou: creştinul, provine din cer, căci Spiritul Sfânt provine din 

cer de la Dumnezeu (Efeseni 4:17-24; Luca 11:13) și îl duce în cer de a 

trăi în locurile cerești (Efeseni 2:6). 

El este o persoană născută prin Cuvântul lui Dumnezeu nu prin 

învățătura lumii (comp. Iacob 1:18 cu Coloseni 2:8), el este cetățean al 

cerului (Filipeni 3:20-21). 

În timp ce lumea aceasta este carnală bazată pe poftele trupului, în 

gândire, vorbire şi fapte, lumea este pământească, scopurile, motivațiile 

sunt legate de viața de pe pământ.  

În contrast, creștinul este spiritual, este condus de Spiritul, el nu este o 

persoană carnală; ci, una spirituală legată de viața cerească (Romani 

8:1-14). 

 

2) Cum NU putem ieşi din lume ? 

Mulţi cred că pot ieşi din lume prin metoda izolării, adică retragerea în 

singurătate, precum călugării, rupţi de societate. Alţii cred că o metodă 

prin care dacă o aplicăm nu vom face parte din lume, este faptul că 

trăiesc rupţi de societatea modernă, ducând o viaţă ca în secolul XIX, 

fără electricitate, automobile, aparate electro-casnice, sau electronice.   

Dar din păcate aceste metode nu ne separă de lume, după cum ne-a 

învăţat Domnul Isus (Ioan 17:16), deoarece izolarea şi abţinerea de la 

anumite lucruri, care în sine nu sunt rele, depinde în ce direcţie le 

foloseşti.  

Abținerea de la lucruri îngăduite de Dumnezeu, sunt tot metode lumești 

și nu spirituale, după cum se spune în Coloseni 2:16-23: „Dacă aţi 

murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale 

LUMII, de ce ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci 

ca acestea: NU LUA, NU GUSTA, NU ATINGE?”  
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Da, aplicare acestor metode de izolare sau abţinere sunt tot lumeşti, 

deorece satan care se preface în înger de lumină (2Corinteni 11:14), te 

oprește de la ele, inducându-ți impresia că așa vei fi “sfânt”, dar de fapt 

tu asculți de El! 

 

3) Cum a demonstrat Domnul Isus că El trăia în lumea fizică dar 

nu era DIN lumea lui satan? 

Domnul a venit în lume (Ioan 1:10), dar lumea păcătoasă nu l-a 

ademenit ca să facă lucruri nelegiuite, ba mai mult, el a biruit ispitele lui 

satan şi ale lumii, El a biruit lumea (Luca 4:1-13; Ioan 16:33). 

Biruinţa lui NU a constat prin faptul că El s-a izolat de lume, şi astfel nu 

a făcut faptele lumii! Știm că El a particpat la nunat din Cana (Ioan 2:1), 

la mese (Luca 7:36; 14:1), etc. 

Chiar dacă au fost momente de retragere în părtăşia cu Tatăl ceresc, 

biruinţa Sa asupra lumii a fost prin faptul că satan şi lumea nu avea 

nimic ÎN El!!! – Ioan 14:30. Modul de gândire al lumii bazat pe 

mândrie, iubire de sine, moarte, înțelepciune carnală, bazat pe lucrurile 

fizice, trecătoare nu l-a acaparat pe Fiul lui Dumnezeu! 

Interiorul Lui era curat în legătură doar cu Tatăl, şi astfel şi exteriorul, 

adică faptele Sale erau curate!!! -  Matei 23:26. 

Biruinţa Lui a constat în faptul că L-a iubit pe Tatăl în întreagă inima 

Sa, în întreagă minte a Sa, în întreg suflet al Său (Matei 22:37, vezi 

traducere: SCC). 

Biruinţa nu a constat într-o izolare bolnăvicioasă! 

Tocmai de aceea Isus a mâncat şi băut cu păcătoşii (Matei 11:18-19), 

bineînţeles în mod cumpătat, chiar a participat la o nuntă (Ioan 2:1-11), 

şi la o masă dată pentru El de nişte oameni păcătoşi (Luca 5:29-32; 

7:34-36).  

Chiar dacă Isus era în mijlocul lumii fizice, dar prin comportamentul 

Lui, El a arătat că este în sfera cerului a voinței Tatălui, și că nu este din 

lumea lui satan.  

Tot la fel, creştinii nu prin izolare dau dovadă de înţelepciune  (comp. 

cu Proverbe 18:1), ci prin faptul că ei strălucesc ca lumini în lume! – 

Filipeni 2:15-16. 

De aceea lumina faptelor noastre bune de zi cu zi, nu trebuie puse sub o 

baniţă, deci nu trebuie să ne retragem în munţi sau în altă parte; ci, să ne 

arătăm virtuţile în mijlocul lumii fiind o mărturie pentru ei (Matei 5:14-

16), la locul de muncă, la şcoală, pe stradă, etc.  
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4) Cum putem demonstra că nu suntem din lumea celui rău? 

Prin faptul că nu vom urma mentalitatea lumii, vorbirea şi faptele ei! 

Să dăm câteva exemple:  

Creştinii sunt imparţiali, adică cred că nu trebuie să nedreptăţim vreo 

rasă, naţiune, sau oameni de alt nivel social, nu trebuie să privim la faţa 

omului (Galateni 2:6), ei sunt semenii noştri pe care trebuie să-i iubim 

ca pe noi înşine (Matei 22:39). Nu trebuie să facem părtinire (Fapte 

10:34-35), astfel creştinii nu sunt naţionalişti sau rasişti (Levitic 24:22; 

Fapte 15:6-9), ei nu fac diferenţe în ce priveşte starea socială, privindu-I 

şi pe săraci şi pe bogaţi la fel (Iov 34:19; Iacob 2:1-4,9).  

De asemenea, creştinii nu se implică în războaie, răscoale, revoluţii, 

politică, ei promovează pacea, iubire, şi nu se lasă influenţaţi de demoni 

care instigă, la ură, ucidere, distrugere (Ioan 8:44), la dictatură care face 

din lege o apăsare pentru popor (Psalm 12:4-5; 94:20; Matei 20:25-28). 

Dar nici la o toleranță greșită, ce distruge valorile unei naţiuni şi duce la 

desfrâu (comp. cu 1Samuel 2:12-26). 

 

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). În ce sens creştinii nu sunt din lume? 

(2). Cum NU putem ieşi din lume ? 

(3). Cum a demonstrat Domnul Isus că el trăia în lume dar nu era DIN 

lumea lui satan? 

(4). Cum putem demonstra că nu suntem din lume? 
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Capitolul 4 - Conducerea spirituală a lumii  
 

„Dumnezeul Domnului nostru Iesus Christos, Tatăl 

Gloriei,…nemărginita mărime a puterii Lui către noi, cei crezând, 

potrivit lucrării puterii tăriei Lui. Pe care a lucrat-o în Christos, 

înviindu-l dintre morţi şi aşezându-L la dreapta Sa, în locuri 

cereşti; mai presus de orice conducere şi  autoritate şi putere şi 

domnie şi de orice nume numit nu numai în epoca aceasta, ci şi în 

cea viitoare. Şi El a supus toate sub picioarele Lui, şi L-a dat cap 

peste toate” – Efeseni 1:17-22, SCC. 

   

1) Care este conducerea bună a lumii? 

Dumnezeul Bibliei reprezintă conducerea supremă bună! – 1Cronici 

29:10-14. 

El s-a folosit la început de Fiul Său într-o anumită măsăură în conducerea 

și organizarea universului. Fiul lui Dumnezeu este numit: „Cuvântul” 

(Ioan 1:1,2; 1Ioan 1:1-3), El împlinea poruncile Tatălui (Ioan 17:4; 

Apocalipsa 19:13), dar şi pentru că a comunicat Cuvântul Tatălui: 

oamenilor (comp. Isaia 6:1-3,8, cu Ioan 12:38-41). El a mai fost numit: 

„înţelepciunea” (Proverbe 8:12,22-30 comp. cu 1Corinteni 1:24), 

„priceperea” (Proverbe 8:1; Ieremia 10:12; 51:15). Deoarece pentru a 

împlini poruncile, după placul lui Dumnezeu şi pentru binele creaţiei, 

era nevoie de înţelepciune şi pricepere (Proverbe 8:1,14-16; 32-36).  

El era brațul lui Dumnezeu (Isaia 40:10; 53:1), pentru că de El se 

folosea Tatăl în lucrarea creației ca agent puternic, ca un braț al Lui 

(Ioan 1:3; Coloseni 1:15-17).  

La botezul Său, Isus a primit Spiritul Sfânt, şi a devenit Cristos 

(Mesiah în ebraică), care înseamnă Unsul, datorită ungerii Sale cu 

Spiritul Sfânt şi investit cu putere ca Rege pentru a face lucrarea divină 

(Vezi şi Ioan 1:29-41; Matei 16:16; Fapte 10:38). 

La învierea Sa a primit înapoi divinitatea și gloria Lui de la 

început (Ioan 17:5; 20:28), ba chiar o glorie mai mare, căci El a primit 

toată autoritatea în cer şi pe pământ (Matei 28:18).  

După 40 de zile de la înviere, El s-a Înălţat la cer (Fapte 1:3) şi 

a început să-şi exercite autoritatea primită la învierea Sa peste îngeri şi 

peste adunarea Sa (Efeseni 1:20-23; 1Petru 3:22), şi chiar peste 

autorităţile guvernamentale umane (1Petru 2:13-14). 
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De atunci, aşteptă ziua când toţi vrăjmaşii Săi vor fi făcuţi 

aşternut al picioarelor Sale (Psalm 110:1-2; Evrei 10:12-13).  

El va veni ca Rege al regilor (Apocalipsa 19:16), în primul rând 

să-şi răpească adunarea Sa, care este mireasa Sa (1Tesaloniceni 4:15-

17), ca apoi să-i judece şi să-i pedepsească pe cei răi (Matei 25:31-46), 

şi astfel va instaura regatul de o mie de ani, în care El va conduce cu 

sfinţii (Apocalipsa 5:9-10; 20:6; Daniel 7:22,27). 

Domnul Isus își folosește autoritatea prin Spiritul Sfânt, prin 

care conduce adunarea (Romani 8:14) și prin care îi face pe creștini să 

guste din puterile epocii viitoare (Evrei 6:5). Spiritul Sfânt pune oamenii 

în slujbele din corpul lui Cristos (1Corinteni 12:5; Fapte 13:2; 20:28). Și 

prin Spiritul se conduc îngerii care lucrează pentru conducerea lui 

Dumnezeu (Ezechiel 10:17; Psalmul 18:10). 

 

2) De cine se mai folosește Dumnezeu în conducerea lumii? 

Iehova Dumnezeu are patru calităţi principale, arătate prin cei patru 

heruvimi sau făpturi vii, care stau pe tron cu Dumnezeu (Ezechiel 1:5-10; 

Apocalipsa 4:6-7) şi care au patru capete: 1. de leu, reprezentând: 

puterea (Judecători 14:18); 2. de viţel reprezentând: viaţa (Maleahi 4:2); 

3. de om, reprezentând: dragostea (comp. 1Ioan 4:7,8 cu Geneza 1:27); 

4. de vultur, reprezentând: înţelepciunea (Iov 39:26-29). Aceste calități 

cooperează și sunt în unitate pentru zidire! Heruvimii (Geneza 3:24), 

sunt primii în rang, ei sunt în număr de 12 (comp. Cu 1Regi 7:25,44; 

10:20; Apocalipsa 21:12), din care poziţia cea mai înaltă o au cele patru 

făpturi vii sau heruvimi (Ezechiel 1:5-10; 10:15,20), care stau atât 

împrejurul tronului cât şi în mijlocul tronului, şi Îl reprezintă pe 

Dumnezeu (Apocalipsa 4:6).  

Alţi patru heruvimi stau la colturile pamântului si au în grija: 

planeta pamânt (Apocalipsa 7:1), iar ceilalti patru au în grija celelalte 

planete si stele (Exod 26:1,31). 

Apoi sunt Serafimi, în număr de 24 (comp. cu 1Cronici 24:1-

19) din care doi stau deasupra Domnului Isus şi strigă unul la altul: 

sfinţenia lui Iehova (comp. Isaia 6:1-3 cu Ioan 12:41,45). Cei doi 

serafimi au fost lângă Isus Cristos şi atunci când El a înviat, fiind văzuţi 

sub forma a doi bărbaţi (Luca 24:4; Ioan 20:12-14). Ceilalti serafimi au 

rolul de preoti lânga marele preot: Isus (Isaia 6:2,5); . 

Apoi urmează cele şapte spirite care stau în faţa tronului şi pot 

transmite la porunca lui Dumnezeu: har şi pace (Apocalipsa 1:4; 4:4-7). 

Rolul lor este să fie ochii lui Iehova care cutreieră tot pământul (Zaharia 
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4:10), iar după învierea Domnului, ochii lui Isus Cristos, spirite trimise 

pe tot pământul (Apocalipsa 5:6). Aceste şapte spirite sunt „şapte 

lămpi de foc arzând înaintea tronului”, ele sunt cele şapte candele ale 

sfeşnicului văzut de profetul Zaharia (Zaharia 4:2,10).  

Acest sfeşnic are un corespondent în fiecare adunare creştină, astfel 

fiecare adunare este un sfeşnic cu rol de luminare (Apocalipsa 1:20; 

Matei 4:14-16), ce transmite lumii: dreptatea, bunătatea, adevărul, 

înţelepciunea şi alte roade ale luminii prin creştini (Efeseni 5:9-16).  

Iar după cum lumina fizică descompusă printr-o prismă dă şapte culori, 

în mod asemănător lumina spirituală şi ea se descompune în şapte 

calităţi, astfel un singur sfeşnic dar şapte braţe, o singură lumină dar 

şapte făclii. O singură lumină spirituală dar şapte calităţi divine. 

Apoi urmează căpeteniile sau arhanghelii (Efeseni 1:21), 

cuvântul arhanghel înseamnă: „înger conducător”.  

Fiecare căpetenie este rânduită peste un sistem solar (Iov 38:32), 

ulterior alte căpetenii au fost rînduite peste ţări, o căpetenia peste fiecare 

ţară (comp. cu Daniel 10:13,21; 12:1).  

Mihail este numit arhanghel (Iuda 1:9; compară cu 

1Tesaloniceni 4:16). El nu este Domnul Isus, cum cred unii, ci este 

căpetenia îngerească ce păzeşte şi se ocupă de Israel, el este „una din 

căpeteniile cele mai de seamă” (Daniel 10:13,21); el mai este numit şi 

„îngerul DOMNULUI” (comp. Iuda 1:9 cu Zaharia 3:1-2), şi 

„Căpetenia oştirii DOMNULUI” (Iosua 5:13-15; Daniel 8:11). 

Uneori el se prezintă ca fiind Dumnezeu sau Iehova, deoarece el 

Îl reprezintă şi manifestă pe Dumnezeu în întâlnirile cu oamenii (Exod 

3:2-7).  

Apoi urmează: domniile (Coloseni 1:16) numite şi „gloriile” 

(2Petru 2:10), fiecare domnie conduce o stea sau o planeta indiferent de 

marime (Apocalipsa 8:10), şi o legiune de îngeri. Ulterior au fost 

rânduite alte domnii peste o regiune dintr-o ţară (comp. cu Daniel 6:2). 

De pilda, Israel care are 12 triburi (Exod 24:4), are 12 domnii (comp. cu 

Numeri 17:2,6), iar în subordinea lor sunt 12 legiuni de îngeri care erau 

gata să intervină pentru Domnul Isus daca era necesar (Matei 26:53). 

Apoi urmează: autorităţile, fiecare autoritate conduce sateliţii 

naturali ai unei planete, ulterior alţii au fost rânduiţi peste un oraş mare 

(comp. cu Luca 19:17). 

Apoi urmează: puterile, fiecare satelit natural al unei planete 

este condus de o putere, iar dacă sunt mai mulţi sateliţi, peste ei este o 

autoritate. Ulterior alte puteri au fost rânduite peste fiecare oraş mai mic 
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sau sat. Fiecare putere are o lucrare specifică, dar teritorială, ca de pildă: 

spirit de înţelepciune şi descoperire (Efeseni 1:17); spirit de îndurare şi 

rugăciune (Zaharia 12:10); spirit de credinţă (2Corinteni 4:13); spirit de 

înţelepciune şi pricepere (Isaia 11:2)
1
.  

Apoi urmează: santinelele sau străjerii, care se ocupa cu 

anumite procese, fenomene sau activităţi naturale ale fiecarei planete, 

stele sau staeliţi, ajutaţi de îngeri. Ulterior alţi străjeri, au fost puși peste 

anumiti oameni aleşi de Dumnezeu, care sunt supravegheaţi de o 

santinelă care este superioară unui înger simplu. De pildă: omul lui 

Dumnezeu: Daniel avea pe îngerul Gabriel care era o santinelă prin care 

Dumnezeu lucra în viaţa lui (Daniel 9:21). Mai târziu Gabriel a fost 

santinela fecioarei Maria (Luca 1:19,26).   

Toate aceste tipuri de autorități spirituale rânduite de Dumnezeu sunt 

servite de îngeri (Matei 18:10; Evrei 1:14), care sunt organizaţi în 

legiuni (Matei 26:53), o organizare asemănătoare cu armata romană din 

timpul lui Isus. 

 

3) Cum a afectat satan, însuşirea naturală de a conduce şi a fi 

condus ?  
Primul act care a stricat acest echilibru, a fost actul răzvrătirii lui Satan, 

care a tânjit după o poziţie care nu îi aparţinea în mod legitim.  

El a fost a şasea creatură, al patrulea dintre heruvimi: Înţelepciunea, 

comparată cu „Luceafărul”. Biblia spune despre el că a fost un „heruvim 

ocrotitor…desăvârşit”, care era plin de înţelepciune şi avea în slujba sa 

unele instrumente de muzică a lui Dumnezeu, şi care cunoştea tainele 

divine (Ezechiel 28:3). 

Din cauza faptului că nu a privit la Iehova, s-a concentrat pe sine, pe 

frumuseţea Sa, pe înţelepciunea deosebită pe care o avea, El a ajuns să se 

îngâmfe în inimă, şi a zis despre sine: „Eu sunt un dumnezeu” 

(Ezechiel 28:2 GBV). Astfel din cauza mândriei, el s-a răzvrătit căutând 

să fie ca şi Dumnezeu (Ezechiel 28:13-17; Isaia 14:13,14). Și asta în 

opoziție cu Creatorul din spirit de mândrie. 

Însă spiritul lui Satan a pătruns în lume prin păcatul Evei, care a fost 

amăgită întâi dintre oameni (1Timotei 2:14).  

                                                   
1
 Cu toate că și darurile Spiritul Sfânt, sunt puteri ale Lui (Luca 4:14; Romani 

15:13,19; 2Petru 1:21), totuși, ele nu sunt teritoriale; ci, ele conduc şi 

influenţează  o persoană, nu un oraş sau un sat. 
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Apoi şi Adam a ales ca şi Eva: independenţa, dorind să fie: “ca 

Dumnezeu” (Geneza 3:5). Astfel omul a ales să se conducă singur, să 

decidă el ce este bine şi ce este rău, și asta în opoziție cu Creatorul.  

Însă mai târziu omul, pentru că nu mai era perfect, nu mai avea putere, 

viață, dragoste, înțelepciune, a fost păcălit să obțină puteri false, și astfel 

a apelat la diferiţi zei şi diferite forme de închinare (Ieremia 11:13; 

44:17-18), toate acestea sunt izvorâte din cele patru puteri ale satanei 

(mândria, moartea, dragostea de sine, înțelepciunea firească).  

Însă în spatele tuturor acestor zei falşi, demoni, nu stă decât Diavolul, 

care este promotorul independenţei şi a conducerii rele (1Corinteni 

10:20)! 

 

4) Care este o conducere rea? 
Dușmanul a încercat să imite pe Creator, ridicând la poziţia de 

„heruvimi” (comp. cu 1Regi 7:25; 10:20), 12 spirite care nu erau 

heruvimi. Aceşti „heruvimi” creaţi de satan, au tot patru capete, ce 

reprezintă patru atribute: 1. de leu care reprezintă: mândria (Iov 28:8; 

Proverbe 30:29,30); 2. de taur care semnifică: moartea (Psalm 22:12-14); 

3. de femeie care reprezintă: iubirea de sine (Geneza 3:5-6); 4. de vulturul 

care reprezintă: înţelepciunea drăcească (Iacob 3:15; Obadia 1:4). 

Uneori aceste puteri drăcești sunt în luptă unele cu altele, și chiar când 

sunt în unitate o fac tot din interes personal, nu din interes de echipă. 

Aceste puteri satanice, reprezintă o conducere rea! Mândria se crede 

mai puternică decât este, moartea în loc să dea ia, crezând că așa se va 

sătura, în schimb viața dăruiește la alții! Iubirea de sine, se iubește pe 

sine în detrimentul altora, neînțelegând că iubindu-i pe alții ca pe sine 

însuși, va determina în timp ca și alții să ne iubească la fel! Iar 

înțelepciunea drăcească se bazează pe soluții pământești, carnale, și nu 

pe soluții bazate pe credința în Dumnezeu! 

Aceste conduceri rele îi fac pe oameni să cadă în diverse extreme 

periculoase, ele se vor folosi de părți de adevăr, pentru a lovi, răni, sau a 

da mângâieri, soluții false de moment. 

Conducerea celui rău are o organizare pe undeva similară cu cea a 

cerului dar în sens negativ! Astfel și ei au: arhangheli, domnii, 

autorități, puteri, santinele (Efeseni 6:12). Unii dintre aceștia însă, sunt 

ridicați la poziții pentru care nu au fost creați niciodată! Astfel unii 

demonii au ranguri mai mari decât cele potrivite cu puterea lor și 

domnesc prin minciună (comp. cu Ioan 8:44). 
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ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). Care este conducerea bună a lumii? 

(2). De cine se folosește Dumnezeu ca să conducă? 

(3). Cum a afectat satan, însuşirea naturală de a conduce şi a fi condus ?  

(4). Care este o conducere rea a lumii? 
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Capitolul 5 - Cum să biruim demonii care 

conduc lumea  
 

„Și ne-a înviat împreună şi ne-a aşezat împreună în cele cereşti, în 

Christos Iesus; ca să arate în epocile viitoare bogăţia nemărginită a 

harului Său, în bunătate către noi, în Christos Iesus” – Efeseni 2:6-

7, SCC. 

1) Ce pot face creştinii pentru a înlocui conducerea lumii rea? 

Creștinii trebuie să știe organizarea demonică la nivel de principiu, dar 

trebuie să cunoască și demonii și lucrarea lor specifică care conduc 

țările, regiunile, localitățile lor, ca să le poată ataca precis și detrona.  

În primul rând, ca să biruim pe Satan şi pe îngerii lui, avem 

nevoie să ieşim din lumea lui, de sub domnia lui, prin ascultarea faţă de 

Evanghelie, prin căinţă, credinţă, mărturisirea cu gura şi botezul în apă 

(Marcu 1:5; Fapte 2:38: 8:12; 22:16). Astfel suntem transferaţi în 

regatul lui Cristos şi devenim fii ai lui Dumnezeu (Coloseni 1:13; 

Romani 8:14-17). 

Biruinţa spirituală se obţine prin ascultare, în măsura în care ne 

supunem lui Dumnezeu, în măsura aceea diavolul va fugi de la noi 

(Iacob 4:7; 1Petru 5:8-9).  

Dumnezeu ne-a pus la dispoziţie şi armura spirituală prin care 

vom birui spiritele rele (Efeseni 6:10-18).  

Dumnezeu se folosește de Fiul (Evrei 2:14,15), de Spiritul Sfânt 

(Romani 8:13-15) de îngeri (Fapte 12:7-10), de Biblie (Romani 1:16-17; 

2Timotei 3:16-17), de lucrători (Efeseni 4:11-13), și chiar de suferințele 

ce le permite ca să ne desăvârșească (Iacob 1:2-4), ca să fim biruitori 

asupra demonilor. 

 

2) Cum să biruim demonii personali? 

Omul fiind creat după chipul lui Dumnezeu are calitățile divine în el 

(Geneza 1:26), cele patru calități ale Lui: puterea, viața, dragostea, 

înțelepciunea, însă una din aceste calități mai proieminentă. Păcatul a 

dus la slăbirea uneia din aceste calități, astfel fiecare om are o 

slăbiciune pregnantă, fie din naștere sau dezvoltată în copilărie, în acel 

domeniu lucrând una din puterile satanei, făcându-l pe om să cadă des 

în păcat în acel domeniu, chiar să devină sclav. 

Demonii sunt împărțiți în patru mari tipuri, de care se foloseşte Satan, 

după cum urmează: 1. mândria (Iacob 4:6), 2. moartea (Evrei 2:14-15), 
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3. dragostea de sine (2Timotei 3:2), 4. înţelepciunea drăcească sau 

carnală (Iacob 3:15-16). Fiecare tip este împărțit în alte patru, apoi la 

rândul ei fiecare subdiviziune, în alte patru mici diviziuni, și apoi 

fiecare mică diviziune în alte patru mici subdiviziuni, și apoi fiecare 

mică subdiviziune are la rândul ei patru copii, pui de demoni (comp. cu 

Matei 23:33). 

Fiecare om are fie un demon sau demoni de la o subdiviziune, sau de la 

o diviziune. Satan atacă pe apostolii Domnului, iar puterile principale 

ale Lui pe lucrătorii adunării creștine. 

Chiar dacă omul devine creștin, există pericolul ca vechile slăbiciuni să 

revină (2Petru 1:9; 2:21-22). 

Pe lângă învingerea cărnii păcătoase de care aceste puteri se folosesc, 

este necesar pentru ca să biruim: 1. Să cunoaștem sălbiciunea noastră și 

demonul (demonii) aferent ei; 2. Să perseverăm pentru eliminarea 

slăbiciunii și a demonului (demonilor) care ne atacă în acel domeniu, să 

nu ne oprim până nu reușim. 

Lucrătorii vor ajuta frații și surorile să identifice precis demonul și 

slăbiciunea, ca apoi să o estompeze și apoi să o învingă și să fie eliberați 

complet de demoni. 

Copiii din familiile creștine vor fi ajutați de părinți ca din timp să 

identifice slăbiciunea lor principală și să o învingă.  

Soluţia prin care să biruim aceste patru puteri demonice, este:  

1. Cuvântul (ascultarea de el), care ne porunceşte să ne smerim 

(Iacob 4:7; 1Petru 5:6) şi astfel biruim: mîndria în toate formele ei. 

Primele ramuri ale ei fiind: trufia, superioritatea, încrederea în sine, 

smerenia falsă.  

2. Spiritul Sfânt care este un spirit de viaţă şi prin călăuzirea 

Lui biruim moartea (Romani 8:6-13). Primele ramuri ale ei fiind: 

nepăsare, ură, vinovăţie, durere.  

3. Crucea, prin care biruim iubirea de sine, răstignind egoismul 

(Matei 16:24-25) şi lucrările iubirii de sine. Primele ramuri ale ei fiind: 

pasiunea greşită, libertatea lumească, toleranţa fără adevăr, şi dragostea 

falsă care înşeală.  

4. Credinţa prin care biruim înţelepciunea drăcească, lumească 

(1Ioan 5:4) în toate formele ei. Primele ramuri ale ei fiind: cearta, 

mânia, dezbinarea, rivalitatea. 

Pe lângă acești demoni constanți în noi, ce lucrează pe baza slăbiciunii 

noastre pregnante, ei locuind în carnea noastră păcătoasă, ocazional 

vom fi atacați de alți demoni prin ispitele din jurul nostru, indiferent 
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dacă demonii vor fi lângă noi sau în noi, noi trebuie să îi identificăm 

după tip și să-i biruim la fel ca pe demonii care lucrează prin 

slăbiciunea noastră pregnantă, prin cele patru soluții principale. 

 

3) Cum să biruim puterile demonice din localitatea noastră? 

Dacă locuim într-un oraş mic sau un sat, acea localitate este condusă de o 

putere bună sau rea.  

Puterile demonice sunt de patru feluri: 1. mândria; 2. moartea; 3. iubirea 

de sine; 4. înţelepciunea drăcească.  

Puterea din orașul sau satul nostru trebuie identificată și biruită prin 

folosirea armelor aferente contra: lucrării demonice specifice. 

De pildă, o putere de mândrie ce conducea un sat samaritean, s-a 

împotrivit ca acei samariteni din sat să-L găzduiască pe Isus, discipolii 

ne-veghind, s-au lăsat influenţaţi de acestă putere demonică ce 

conducea satul, cerând foc din cer, dar Isus ştia ce spirit i-a însufleţit, El 

a biruit această putere de mândrie a celui rău, prin faptul că s-a umilit şi 

a mers în alt sat (Luca 9:51-56). 

Însă biruința asupra puterilor locale poate fi obținută prin: lucrătorii 

trimiși să evanghelizeze acea localitate, și apoi victoria obținută 

menținută prin adunare, în care se manifestă calitățile lui Dumnezeu. 

Odată ce câștigăm stăpânirea spirituală a unui oraș sau sat Îl dăruim lui 

Dumnezeu prin Isus Cristos, care va rândui o putere bună peste el.  

Apoi atât individual cât și ca adunare, trebuie să ascultăm de Dumnezeu 

ca să menținem puterea bună peste localitate! 

 

4) Cum să biruim autoritatea demonică de la noi din oraș? 

Dacă locuim într-un oraș mare de peste 150.000 de locuitori, cel care îl 

conduce este o autoritate bună sau rea. Biblia vorbește de autorități în: 

Efeseni 3:10; 6:12; Coloseni 1:16; 2:10,15; 1Petru 3:22. 

În Coloseni 1:16, se arată că prin Isus au fost create toate, inclusiv 

autorităţi; toate au fost create prin El şi pentru El. Ele trebuie să își 

exercite autoritatea pentru Cristos, nu pentru sine. Domnul este capul 

lor așa cum se spune în Coloseni 2:10.  

Însă cel rău a ridicat niște puteri la nivel de autorități care nu s-au supus 

Domnului, și care s-au folosit de lege și păcat ca să acuze oamenii!!!  

Însă Isus Cristos le-a biruit prin cruce prin care a șters legea și păcatul. 

Astfel orice credincios care se botează este circumcis de carne (omul cel 

vechi), și moare față de lege, păcat și lume (Romani 7:4-6; 6:3-7) și 

înviază cu Cristos fiind astfel iertat de păcate (Coloseni 2:11-15). 
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La învierea Domnului, El a primit toată autoritatea în cer și pe pământ, 

astfel Lui i-au fost supuși:  „îngeri şi autorităţi şi puteri” (1Petru 3:22, 

SCC). 

Chiar dacă prin botez câștigăm biruința asupra acuzelor autorităților 

demonice, noi trebuie să știm, că vom avea de dus o luptă și după botez 

când ele vor contra ataca. De aceea, în Efeseni 6:12, SCC, Pavel ne 

sfătuiește: “fiindcă pentru noi, lupta nu este împotriva sângelui şi a 

cărnii; ci, împotriva conducerilor, împotriva autorităţilor, 

împotriva puternicilor lumii întunericului acesta, împotriva 

puterilor spirituale ale răutăţii din locurile cereşti”. 

Ele se folosesc de călcarea legii noi de păcatele noastre de după botez, 

ca să ne acuze și să i-a orașul pentru ei! 

Noi trebuie constant să apelăm la iertarea lui Dumnezeu, știind că 

sângele lui Isus ne spală la botez dar și după botez (1Ioan 2:1-2). Iar de 

asmenea să ducem crucea zilnic (Luca 9:23), omorând omul cel vechi 

care poate la un timp după botez a început să devină din nou activ.  

Și autoritățile demonice sunt de patru feluri: 1. mândria; 2. moartea; 3. 

iubirea de sine; 4. înţelepciunea drăcească.  

Autoritatea din orașul nostru trebuie identificată și biruită prin folosirea 

armelor aferente contra: lucrării demonice specifice. 

Însă biruința asupra autorităților locale trebuie să o obținem prin 

lucrătorii trimiși să evanghelizeze acea localitate, și apoi menținută 

victoria prin adunarea care se va forma acolo, în care se manifestă și 

puterea lui Dumnezeu (Efeseni 6:10), și viața lui Dumnezeu (Efeseni 

4:17-25); dragostea lui Dumnezeu (Romani 5:5); înțelepciunea lui 

Dumnezeu (Efeseni 3:10).  

După ce obținem conducerea orașului, pe care luându-l în stăpânire îl 

dăruim lui Dumnezeu prin Isus Cristos, care va rândui o autoritate bună 

peste el.  

Apoi atât individual cât și ca adunare, trebuie să ascultăm de Dumnezeu 

ca să menținem autoritatea bună de peste oraș! 

 

5) Cum să biruim domniile rele din zona noastră? 

Fiecare țară este împărțită pe regiuni, numite în diferite feluri, de la țară 

la țară: state, regiuni, landuri, etc. 

Și țara noastră (România) chiar dacă are mai multe județe (unitate 

administrativ teritorială), ea este formată din mai multe regiuni mai 

mari, numite actualmente: regiuni de dezvoltare, guvernul a făcut din 

Ilfov o regiune separată, dar ea din punct de vedere al conducerii 
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spirituale este inclusă în regiunea de sud: Muntenia. Deci în total 

România în forma actuală are 7 regiuni. 

Dumnezeu prin Domnul Isus a creat domniile și regiunile țărilor 

(Coloseni 1:16; vezi și: Efeseni 3.14-15). Domniile (Coloseni 1:16) mai 

sunt numite şi glorii (2Petru 2:10). 

O domnie conduce o regiune, și este ajutată de autoritățile din aceea 

regiune, de puteri, de santinele, și de îngeri o legiune. Pe lângă legiunea 

de îngeri ca o armată bine organizată, fiecare om din acea regiune are 

unul sau mai mulți îngeri (comp. cu Matei 18:10), care se supun domniei. 

Însă cel rău a ridicat niște puteri la nivel de domnii, niște autorități care 

nu s-au supus Domnului, și care îi fac pe oameni să dividă țara, ca și pe 

Israel sub Robooam, care a rupt 10 triburi și 10 regiuni aferente 

triburilor (1Regi cap.12). Care se folosesc de oameni carnali ca să 

hulescă domniile bune (2Petru 2:10), îi duce pe oameni la o viață 

carnală, la a se răzvrăti contra celor rânduiți de Dumnezeu ca și Core, 

Datan și Abiram (Numeri cap.16; Iuda 1:8-11).  

Domnia din regiunea nostru trebuie identificată și biruită prin folosirea 

armelor aferente contra: lucrării demonice a ei. 

Însă biruința asupra acelei domnii se realizează prin toți lucrătorii din 

aceea zonă, ajutați de adunările existente în aceea zonă. 

După ce obținem conducerea regiunii, o dăruim lui Dumnezeu prin Isus 

Cristos, care va rândui o domnie bună peste el.  

Iar păstrarea victoriei trebuie realizată de lucrători și de adunare care 

vor umbla în Spiritul Sfânt păstrând adunările din acea regiune curate, 

fără oameni carnali, așa cum îndeamnă Iuda fratele Domnului: 

“Asemenea, desigur, şi aceşti visători îşi întinează carnea, 

dispreţuiesc domnia şi hulesc gloriile. Dar Mihael, arhanghelul, 

când, disputând cu Diavolul, a discutat despre corpul lui Moise; nu 

a îndrăznit să aducă împotrivă o acuzaţie de hulă, ci a zis: „Iehova 

să te certe!” Aceştia însă hulesc toate câte nu le ştiu; şi, în câte 

cunosc prin fire ca vieţuitoarele fără minte, într-acestea se strică. 

Vai de ei! Pentru că s-au dus pe calea lui Cain, şi s-au repezit în 

rătăcirea lui Balaam pentru o plată; şi au pierit în vorbirea 

împotrivitoare a lui Core. Aceştia sunt stânci ascunse la mesele 

voastre de dragoste, ospătându-se fără teamă împreună cu voi, şi 

păstorindu-se pe ei; nişte nori fără apă purtaţi de vânturi; nişte 

pomi tomnatici fără rod; de două ori morţi; dezrădăcinaţi;  nişte 

valuri înfuriate ale mării, spumegând ruşinile lor; nişte stele 

rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului în etern. 
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Dar Enoh, al şaptelea de la Adam, a profeţit şi el despre aceştia 

zicând: Iată! A venit Iehova cu zecile de mii de sfinţi ai Lui; ca să 

facă judecată împotriva tuturor, şi să dovedească pe toţi 

neevlavioşii despre faptele lor neevlavioase pe care le-au făcut fără 

evlavie; şi despre toate asprimile, pe care le-au vorbit împotriva Lui 

nişte păcătoşi neevlavioşi. Aceştia sunt cârtitori, nemulţumiţi de 

soarta lor, umblând potrivit poftelor lor; gura lor vorbeşte cuvinte 

trufaşe, admirând persoane pentru câştig. Dar voi, iubiţilor, 

amintiţi-vă de cuvintele cele dinainte spuse de apostolii Domnului 

nostru Iesus Christos; pentru că ei v-au zis: „în timpul din urmă 

vor fi batjocoritori umblând potrivit poftelor lor cele neevlavioase.” 

Aceştia sunt cei făcând dezbinări, sufleteşti, neavând Spirit. Dar 

voi, iubiţilor, zidindu-vă în credinţa voastră sfântă, rugându-vă 

prin Spirit Sfânt;  păstraţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, aşteptând 

mila Domnului nostru Iesus Christos, pentru o viaţă eternă. Şi 

înduraţi-vă de cei care sunt îndoiţi; iar pe alţii salvaţi-i cu teamă, 

smulgându-i din foc; urând şi cămaşa pătată de carne. Iar Celui, 

putând să vă păzească neclătinaţi şi să vă pună înaintea gloriei Sale 

fără cusur, în exultare; singurului Dumnezeu Salvator al nostru, 

prin Iesus Christos-Domnul nostru, să Îi fie glorie, măreţie, putere 

şi autoritate, înainte de orice epocă şi acum, şi în toate epocile. 

Amen” – Iuda 1:8-25, SCC. Citește și 2Petru 2:10-22. 

  

6) Cum să biruim căpetenia demonică din țara noastră? 

Căpeteniile sau conducerile au fost create de Dumnezeu prin Isus 

(Coloseni 1:16), Isus este Capul lor (Coloseni 2:10).  

După căderea în păcat și formarea de țări, fiecare țară este conducă de o 

căpetenie bună sau rea (vezi: Daniel 10:12-14,20-21; 12:1).  

Pentru Căpetenii este folosit termenul “arkhe”, care are sensul de 

primul, tradus cu conducători în SCC (vezi: 1Corinteni 15:24; Efeseni 

1:21; 6:12; Coloseni 1:16; 2:10,15.  și termenul de arhanghel 

(1Tesaloniceni 4:16; Iuda 1:9), cuvântul arhanghel înseamnă: „înger 

conducător”.  

Fiecare capetenie este rânduit peste un sistem solar (Iov 38:32), ulterior 

alte căpetenii au fost rînduite peste ţări, o căpetenia peste fiecare ţară 

(comp. cu Daniel 10:13,21; 12:1).  

Mihail este numit arhanghel (Iuda 1:9; compară cu 1Tesaloniceni 4:16). 

El nu este Domnul Isus, cum cred unii, ci este căpetenia îngerească ce 

păzeşte şi se ocupă de Israel, el este „una din căpeteniile cele mai de 
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seamă” (Daniel 10:13,21); el mai este numit şi „îngerul DOMNULUI” 

(comp. Iuda 1:9 cu Zaharia 3:1-2), şi „Căpetenia oştirii DOMNULUI” 

(Iosua 5:13-15; Daniel 8:11). Uneori el se prezintă ca fiind Dumnezeu 

sau Iehova, deoarece el Îl reprezintă şi manifestă pe Dumnezeu în 

întâlnirile cu oamenii (Exod 3:2-7).  

O căpetenie conduce o țară, și este ajutat în această conducere de domnii, 

căci țara este formată din mai multe regiuni, conduse de domnii; mai este 

ajutată de autoritățile din acea țară, de puteri, de santinele, și de îngeri 

organizați pe legiuni. Pe lângă legiunile de îngeri, (una aferente fiecarei 

regiuni
2
), ca o armată bine organizată, fiecare om din aceea regiune are 

unul sau mai mulți îngeri (comp. cu Matei 18:10), care se supun domniei. 

Însă cel rău a ridicat niște căpetenii ce nu sunt căpetenii, ci ei erau 

înainte într-o poziție inferioară, prin îngâmfare s-au ridicat, și ele 

conduc o ţară datorită păcatului acelui popor. Ele trebuie biruite și 

detronate, vezi: (Efeseni 6:12). 

Căpetenia ce conduce țara noastră trebuie identificată și biruită prin 

folosirea armelor aferente contra: lucrării demonice a ei.  

În unele cazuri peste anumite țări temorar poate domni unul din capetele 

satanei, sau spiritul lui Anticrist, sau împreună amândoi. 

În multe cazuri poate fi: un spirit la un nivel ridicat de: mândrie, sau de 

moarte, sau de iubire de sine, sau de înțelepciune firească. 

Cel rău a ridicat niște căpetenii din alte spirite inferioare  care nu se 

supun Domnului, și care s-au folosit de lege și păcat ca să acuze 

oamenii!!!  

Însă Isus Cristos le-a biruit prin cruce prin care a șters legea și păcatul. 

Astfel orice credincios care se botează este circumcis de carne (omul cel 

vechi), și moare față de lege, păcat și lume (Romani 7:4-6; 6:3-7) și 

înviază cu Cristos fiind astfel iertat de păcate (Coloseni 2:11-15). 

Chiar dacă prin botez câștigăm biruința asupra acuzelor căpeteniilor sau 

conducerilor demonice, noi trebuie să știm, că vom avea de dus o luptă 

și după botez când ele vor contra ataca. Ele se folosesc de călcarea legii 

noi, de păcatele noastre de după botez, ca să acuze poporul lui 

Dumnezeu și să păstreze țara pentru ei! 

Noi ca popor unit, trebuie constant să apelăm la iertarea lui Dumnezeu, 

știind că sângele lui Isus ne spală la botez dar și după botez (1Ioan 2:1-

2). Iar de asmenea să ducem crucea zilnic (Luca 9:23), omorând omul 

                                                   
2
 Israelul avea 12 regiuni, locuite de 12 triburi și de aceea avea 12 legiuni de 

îngeri la dizpoziția Regelui spiritual a lui Israel: Isus (Matei 26:53). 
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cel vechi care poate la un timp după botez a început să devină din nou 

activ.  

Păstrându-ne în Cristos prin ascultarea de Dumnezeu, noi suntem plasați 

desupra acestor căpetenii, domnii, etc. Căci în Efeseni 1:17-23, 

Dumnezeu ne dezvăluie: “ca, Dumnezeul Domnului nostru Iesus 

Christos, Tatăl gloriei, să vă dea Spirit de înţelepciune şi de 

dezvăluire în cunoaşterea Lui;  luminând ochii inimii voastre, ca să 

ştiţi voi care este speranţa chemării Lui, în cei sfinţi; şi ce este 

nemărginita mărime a puterii Lui către noi, cei crezând, potrivit 

lucrării puterii tăriei Lui. Pe care a lucrat-o în Christos, înviindu-l 

dintre morţi şi aşezându-L la dreapta Sa, în locuri cereşti; mai 

presus de orice conducere şi autoritate şi putere şi domnie şi de 

orice nume numit nu numai în epoca aceasta, ci şi în cea viitoare. Şi 

El a supus toate sub picioarele Lui, şi L-a dat cap peste toate, ale 

adunării; care este corpul Lui, plinătatea Celui umplând toate în 

toţi.” Și dacă Domnul Isus este mai presus de orice conducere, creștinii 

spiritual sunt în El și prin urmare și ei cât timp stau în El sunt deasupra 

oricărei conduceri, domni, puteri, etc. Acest lucru este arătat în  Efeseni 

2:6-7, SCC: „Și ne-a înviat împreună şi ne-a aşezat împreună în cele 

cereşti, în Christos Iesus; ca să arate în epocile viitoare bogăţia 

nemărginită a harului Său, în bunătate către noi, în Christos Iesus”. 

Însă fiind plasați spiritual, desupra oricărei conduceri noi suntem în 

conflict cu conducerile demonice, și de aceea suntem îndemnați de 

Pavel în Efeseni 6:12-17, SCC: “Îmbrăcaţi toată armura lui 

Dumnezeu, pentru a putea voi sta împotriva uneltirilor diavolului; 

fiindcă pentru noi, lupta nu este împotriva sângelui şi a cărnii; ci, 

împotriva conducerilor, împotriva autorităţilor, împotriva 

puternicilor lumii întunericului acesta, împotriva puterilor 

spirituale ale răutăţii din locurile cereşti. De aceea, luaţi toată 

armura lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea; şi 

înfăptuind toate să staţi tari. Staţi deci în picioare, încingându-vă 

mijlocul cu adevărul, şi îmbrăcând platoşa dreptăţii, şi v-aţi încălţat 

picioarele cu pregătirea pentru Evanghelia păcii. Peste toate luaţi 

scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale 

celui rău. Şi luaţi coiful salvării, şi sabia Spiritului, care este 

cuvântul lui Dumnezeu”. 

Toți creștinii fiind una în Cristos, ei duc o luptă zilnic cu satan, demonii, 

lumea și cu carnea păcătoasă. În frunte cu apostolii (Luca 10:1-18; 
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1Petru 5:8-9), care împreună sunt ca puterea unei căpetenii, conducerea 

demonică poate fi învinsă și detronată.     

Dumnezeu ne dă promisiunea că satan poate fi zdrobit sub picioarele 

noastre dacă ascultăm de Dumnezeu și ne supunem Lui (Romani 16:20; 

Iacob 4:7), El Îl va zdrobi pe cel care conduce o țară și se opune 

conducerii divine (Psalm 110:5-6). Atunci Dumnezeu prin Isus Cristos, 

va rândui o conducere bună peste ea.  

 

7) Cine este Anticrist și cum lucrează spiritul lui? 

Noi trebuie să înțelegem cine este spiritul lui anticrist, cum lucrează el 

în prezent, și cum se va manifesta în necazul cel mare prin anticrist. 

În 1Ioan 2:18, SCC, se spune: „Copilaşilor, este ora din urmă; şi, 

după cum aţi auzit că vine Anticristul, şi acum s-au făcut mulţi 

Anticrişti, de la aceasta cunoaştem că este ora din urmă”.  

Iată în timpul lui Ioan, când deja de zeci de ani a început zilele din urmă 

(Evrei 1:2) sau „ora din urmă”, existau anticriștii, dar urma să vină: 

Anticristul, trebuie să facem diferența între anticriștii religioși, eretici, și 

Anticristul care va conduce lumea 42 de luni (Apocalipsa 13:5). 

În timpul lui Ioan, unii oameni s-au abătut de la credinţa sfinţilor (Iuda 

1: 3), au ieşit din rândurile lor (v.29) şi au învăţat lucruri stricate, care 

erau contra lui Christos! Unul din ele era erezia că Fiul nu a fost carne, 

ci doar duh, ceea ce era echivalent cu a nega răscumpărarea, pe care 

Domnul Iesus a plătit-o cu propriul Său corp de carne! – 1Ioan 4:1-3; 

Ioan 6:51. În contrast cu aceşti anticrişti (eretici), ce acţionau în timpul 

apostolul Ioan, el vorbeşte despre viitor spunând: „că vine 

Anticristul”, în mod similar cu ceea ce Pavel a dezvăluit când a spus: 

„Pentru că misterul nelegiuirii lucrează deja” (2Tesaloniceni 2:7, 

SCC)! Misterul nelegiuirii, lucra încă din timpul lui Pavel, doar că el nu 

s-a dezvăluit public, lucrarea anticristică era şi atunci prin eretici, dar 

urma ca cel ce oprea dezvăluirea lui Anticrist să fie dat la o parte „şi 

atunci va fi dezvăluit cel nelegiuit”, atunci urma să fie dezvăluit nu doar 

misterul nelegiuirii care lucrează din primul secol d.C., ci omul 

nelegiuirii, sau „cel nelegiuit”!!! 

În necazul cel mare, satan prin acest om al nelegiuirii va încerca să 

imite lucrarea divină!!!  

Dacă Tatăl ceresc a făcut prin Fiul Său: semne, minuni şi lucrări 

puternice (Fapte 2:22). 

Satan face prin acest om (anticrist), semne, minuni şi lucrări de 

putere, dar false!!! – 2Tesaloniceni 2:9.  
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Dacă Isus a fost înviat de Tatăl şi i-a dat toată autoritatea în cer 

şi pe pământ (Fapte 2:31-33; Matei 28:18). 

Satan îl va învia pe anticrist (fiara cu şapte capete), şi îi va da 

toată puterea lui (Apocalipsa 13:2-3; 17:8). 

Regii păgâni sunt descrişi în Biblie ca fiare (Daniel 7:1-8), 

deoarece în spatele lor din punct de vedere spiritual erau demoni, 

fiare!!! Omul nelegiuirii sau Anticristul este descris ca fiară în Biblie 

(Apocalipsa cap. 13), ca cornul cel mic (Daniel 8:9), ca rege (Daniel 

8:23), regele nordului (Daniel 11:21-45). 

Deci în viitor, în necazul cel mare care va dura 42 de luni, 1260 

de zile (cca. trei ani şi jumătate – Apocalipsa 12:6,14; 13:5), lumea va fi 

condusă de acest om, această fiară, el devenind prin puterea satanei un 

lider mondial la care se vor închina toţi cu excepţia celor scrişi în cartea 

vieţii!!!  

El va controla mulţimile de oameni prin: 1. viclenie şi intrigi 

(Daniel 11:21-23, 27); 2. linguşiri (Daniel 11:32); 3. semene, minuni şi 

lucrări de putere dar false (2Tesaloniceni 2:9); 4. intimidare, printr-o 

mare putere de a se război (Apocalipsa 13:4); 5. pe cei ce nu va reuşi să-

i seducă vor fi persecutaţi, unii chiar ucişi (Apocalipsa 13:7-10; Daniel 

11:31-35). 

Noi nu trebuie să confundăm diferiţi lucrători falşi, gen: papa, 

sau alţi lideri religioşi cu Anticristul ce va conduce lumea! Apostolul 

Ioan în prima sa epistolă, în 1Ioan 2:18, face o diferenţă între anticrişti 

religioşi ce acţionau contra adevărului lui Christos, şi Anticrist ce 

urmează să vină, ce va conduce lumea: politic, economic, comercial şi 

nu doar religios!!! 

Se ridică deci întrebarea: Cine este cel care Îl opreşte pe anticrist ca 

să nu fie dezvăluit decât la timpul lui? 
În primul secol cel care l-a oprit pe omul nelegiuirii în primă 

fază au fost apostolii, ei erau temelia adunării (Efeseni 2:20-22). Ei au 

combătut ereziile, ei au oprit misterul nelegiuirii să nu se dezvăluie 

(arate) atunci! 

Ei au predicat pe Christosul Cel adevărat, Domnul a lucrat prin 

ei: semne, minuni şi lucrări de putere (Evrei 2:4). Ei au primit adevărata 

evanghelie (Galateni 1:8-12). Ei au trezit credincioşi din Israel la o 

închinare vie la adevăratul Dumnezeu: Iehova prin Fiul Său (Galateni 

2:9; Iacob 1:1). Ei erau lumina lumii şi sarea pământului (Matei 5:13-

14). Ei au detronat pe satan şi pe demoni (Luca 9:1-2; 10:1-19). Ei au 
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condus ca regi şi preoţi din locurile cereşti (Apocalipsa 1:5-6; Efeseni 

2:6). 

În viitor, ceea ce îl va opri pe anticrist să nu se dezvăluie decât 

la timpul lui, vor fi doi profeţi din Israel care vor fi un ultim obstacol ca 

Anticristul să nu se dezvăluie, ca să nu intre mai repede în templul din 

Ierusalim prezentându-se drept: „Dumnezeu”!!! 

Lucrarea celor doi martori ai Domnului, va fi cu 42 de luni 

înainte de domnia lui Anticrist şi este descrisă în Apocalipsa 11:1-13. 

Dar după aşa zisa „înviere” a lui Anticrist care iasă din abis 

(Apocalipsa 11:7), el omoară pe cei doi martori, atunci nimic nu îl va 

mai opri ca el să intre „în templul lui Dumnezeu, demonstrând că 

este Dumnezeu” (2Tesaloniceni 2:4, SCC), şi va înşela pe mulţi evrei 

şi nu numai!!!   

 

8) Cum să învingem spiritul lui Anticrist?  

În prezent anticrist lucrează prin spiritul lui, amăgindu-i cu învățături 

false, pe cei religioși, dându-le un al Isus, un alt duh și o altă evanghelie 

(2Corinteni 11:4).  

Iar pe cei lumești amăgindu-i să trăiască o viață fără Dumnezeu, prin 

înțelepciunea firească, fără credință, de aceea el aduce apostazia 

(2Tesaloniceni 2:3). Toate atacurile chipurile: „raționale și științifice”, 

asupra lui Isus, Evangheliei, Bibliei, sunt atacurile lui pentru ca oamenii 

să adopte o viață bazată pe lucrurile fizice, fără credință în Dumnezeul 

Bibliei.  

Uneori Anticrist ca persoană spirituală este pus la conducerea unei țări, 

atunci în frunte cu apostolii (Luca 10:1-18; 1Petru 5:8,9), care împreună 

sunt ca puterea unei căpetenii, anticrist poate fi învins, detronat și 

alungat.     

Atunci Dumnezeu prin Domnul Isus Cristos, va rândui o conducere 

bună peste ea.  

Noi putem birui pe anticristul și spiritul lui, care se manifestă prin secte 

eretice în prezent: prin Spiritul Sfânt care este mai mare decât cel care 

este în lume (1Ioan 4:4). Prin faptul că păstrăm dragostea adevărului și 

nu urmăm învățături false (2Tesaloniceni 2:10-12), prin faptul că 

ascultăm de apostoli (1Ioan 4:6; Evrei 13:7,17); care sunt temelia 

adunării (Efeseni 2:20-22) și care au primit adevărata Evanghelie 

(Galateni 1:8-12). 
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9) Cum poate fi învins Anticrist? 

În viitor, acea perioadă de 42 de luni, va începe cu lupta din cer, când 

satan va fi aruncat din cer pe pământ, şi atunci încep vaiurile, căci va 

fi: „Vai de voi, pământ şi mare, pentru că diavolul a coborât la voi, 

cuprins de mânie mare, ştiind că are puţin timp”, atunci 

începe necazului cel mare (Apocalipsa 12:9-11), iar satan îi va da 

puterea unui om pe care Biblia îl numeşte cu numele: „anticrist” (1Ioan 

2:18), el este descris sub forma unei fiare cu şapte capete şi zece coarne 

(Apocalipsa 13:1; 17:7); ca om al fărădelegii, fiul pierzării 

(2Tesaloniceni 2:3), el va introduce un sistem ce va controla financiar, 

economic, religios şi politic, întreaga lume, el va introduce un semn, un 

număr: şase sute şaizeci şi şase (Apocalipsa 13:15-18). Ei vor face o 

singură religie universală, cea care se închină la Balaur şi la Fiară, cei 

ce nu vor accepta semnul: „şase sute saizeci şi şase” , care va fi un 

semn de supunere faţă de Anticrist, vor fi prigoniţi, unii vor fi omorâţi 

(Apocalipsa 12:17; 13:6,7,15; Daniel 11:31-35; 12:7). El va avea putere 

pe pământ şi îi va supune pe toţi care nu sunt scrişi în cartea vieţii 

(Apocalipsa 13:1-8). 

 Soluția lui Dumnezeu pentru creștinii din necazul cel mare este 

fuga în pustie (Apocalipsa 12:6,14-16), însă unii vor fi prinși și 

martirizați (Apocalipsa 12:17; 13:15; 20:4). 

Este nevoie de o răbdare și o credință puternică pentru a birui în 

aceea perioadă de timp (Apocalipsa 13:10; 14:12).  

Necazul se va scurta brusc, şi se va opri la cei trei ani şi 

jumătate, permişi lui anticrist să conducă, deoarece Isus va veni pe norii 

cerului să-şi răpească mireasa, şi să-i pedepsească pe oamenii diavolului 

(Apocalipsa 16:14-17; Matei 24:29-31; 25:31-46), iar pe satan şi îngerii 

lui îi va arunca în adânc (Apocalipsa 20:1-3). Astfel va avea loc ziua 

venirii Domnului, sau ziua sfârşitului epocii! 

 

10) Cine este satan și cum să îl învingem? 

Satan a fost a şasea creatură, al patrulea dintre heruvimi: Înţelepciunea, 

comparată cu „Luceafărul”. Biblia spune despre el că a fost un „heruvim 

ocrotitor…desăvârşit”, care era plin de înţelepciune şi avea în slujba sa 

unele instrumente de muzică a lui Dumnezeu, şi care cunoştea tainele 

divine (Ezechiel 28:3). 

După un timp el nu a privit la Iehova, ci s-a privit pe Sine, s-a 

concentrat pe frumuseţea Sa, pe înţelepciunea deosebită pe care o avea, 

El a ajuns să se îngâmfe în inimă, şi a zis despre sine: „Eu sunt un 
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dumnezeu” (Ezechiel 28:2 GBV). Astfel din cauza mândriei, el s-a 

răzvrătit încercând să fie egal cu Cel Prea Înalt (Ezechiel 28:13-17; Isaia 

14:13-14).  

Astfel, el a devenit: Diavol (Calomniator) şi Satan (Adversar), 

Tatăl minciunii, ucigaş (Ioan 8:44; Apocalipsa 12:9).  

El caută să înşele întreaga omenire şi să o abată de la Iehova, dar 

nu va reuşi, şi în final va fi aruncat în lacul de foc, unde va fi chinuit etern 

(Evrei 2:14; Romani 16:20; Apocalipsa 20:10). 

Diavolul uneori conduce anumite țări, în trecut: Egipt (Isaia 

27:1), Tir (Ezechiel 28:1-17), Babilon (Isaia 14:4-15), etc.  

Din dezvăluirile Domnului, pot spune că în timpurile mai 

moderne, el și-a avut tronul în URSS, între anii: 1922-1991, tronul său 

în Moscova chiar în biroul lui Lenin, apoi: Stalin, apoi în birourile 

președinților de după Stalin, doar că în domeniul spiritual paralel cu cel 

fizic. Apoi și-a avut tronul în Irak, până la căderea sistemului lui 

Saddam Hussein, apoi în Iran, în prezent este în Siria unde este un 

război.  

În viitor este posibil să ajungă din nou în Federația Rusă, dar spre final, 

tronul lui prin Anticrist va ajunge într-o țară nordică (Germania), de 

aceea Anticristul este numit: „regele nordului” (Daniel 11:40-45; 

Daniel 12:1, NW).  

Satan poate domni peste unele regiuni cu mai multe localități: 

Horazin, Betsaida, Capernaum (Luca 10:12-18), sau peste o localitate ca 

Pergam (Apocalipsa 2:13), etc. 

Însă acolo unde este poporul lui Dumnezeu, în frunte cu apostolii (Luca 

10:1-18; 1Petru 5:8-9), el poate fi detronat și alungat.     

Dumnezeu ne dă promisiunea că satan poate fi zdrobit sub picioarele 

noastre dacă ascultăm de Dumnezeu și ne supunem Lui (Romani 16:20; 

Iacob 4:7). El Îl va zdrobi pe cel care conduce o țară și se opune 

conducerii divine (Psalm 110:5-6). Atunci Dumnezeu prin Stăpânul Isus 

Cristos, va rândui o conducere bună peste ea.  

Cuvântul lui Dumnezeu ne dă câteva sfaturi prin care putem să-l 

învingem pe satan:  

Iacob 4:7, SCC: „Supuneţi-vă deci lui Dumnezeu; dar împotriviţi-vă 

diavolului, şi el va fugi de la voi”. Supunându-ne lui Dumnezeu, ne 

facem sclavii Lui (Romani 6:16), și proprietatea Lui, și astfel vom fi 

ocrotiți de Dumnezeu, satan va sta la distanță de noi care vom fi 

îmbrăcați cu prezența divină (Romani 8:9). Iar atunci când ne 

împotrivim lui, prin ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, el va fugi.   
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1Petru 5:8-9, SCC: „Fiţi treji, vegheaţi! Pentru că împotrivitorul 

vostru: diavolul, dă târcoale ca un leu răcnind, căutând pe cine să 

înghită; căruia împotriviţi-vă fiind tari în credinţă, ştiind că acelaşi 

suferinţe se împlinesc în frăţietatea voastră din lume”. 

Sfatul lui Dumnezeu prin apostolul Petru este ca să fim treji și să 

veghem, asta înseamnă să nu dormim spiritual, ci să fim atenți, cu ochii 

deschiși la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, deoarece diavolul dă 

târcoale ca un leu răcnind, prin care încearcă să sperie, intimideze, și 

caută oile slabe ca să le înghită. Lui trebuie să ne împotrivim tari în 

credință, fără să ne clătinăm, îndoim, șovăim, ca un păstor care alungă 

leul sau lupul cu toată îndrăzneala și forța. 

Apocalipsa 12:11, SCC: „Şi ei l-au învins din cauza sângelui 

Mielului, şi din cauza Cuvântului mărturiei lor; şi nu au iubit 

sufletul lor, până la moarte”. În primul rând îl biruim pe diavol prin 

sângele Mielului, care ne spăală de păcate și astfel elimină acuzele lui la 

adresa noastră, în care el ne acuză de călcarea legii lui Dumnezeu.  

Apoi îl biruim prin faptul că avem credință care ne dă putere să 

mărturisim Cuvântul adevărului (2Corinteni 4:13). Lui satan îi displace 

Cuvântul adevărului, el fiind un mincionos și au tată al minciunii, 

vorbind nu de la Dumnezeu, ci de la sine (Ioan 8:44). Atunci când 

suntem trimiși de Domnul să predicăm el este demascat și detronat 

(Luca 10:1-18). 

Iar uneori mărturia noastră trebuie să o pecetluim prin suferință și chiar 

martiraj, dar dacă învingem arătăm că nu ne iubim pe noi înșine, ci pe 

Domnul, și nu suntem mândri și egoiști; ci, ne-am lepădat de noi înșine 

(Luca 9:23), așa cum și Isus a iubit pe Tatăl și de dragul Lui a suferit 

crucea, și a biruit pe diavol prin ascultarea Lui (Filipeni 2:4-11; Evrei 

2:14-15). 

 

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). Ce pot face creştinii pentru a înlocui conducerea lumii rele? 

(2). Cum pot birui ei demonii personali? 

(3). Cum pot fi detronați: o putere, o autoritate, o domnie, o căpetenie?  

(4). Cine este anticrist și cum poate fi învins el și spiritul lui? 

(5). Cine este satan, și cum poate fi învins? 
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Capitolul 6 - Autoritatea în lume  
 

„Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este 

stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. şi stăpânirile care Sunt, 

au fost rânduite de Dumnezeu” - Romani 13:1. 

 

 

1) De unde ştim că omul a fost creat cu însuşirea de a fi condus și de 

a conduce? 

Pentru a înţelege mai bine această însuşire, vom reveni din nou la 

evenimentele petrecute în grădina Edenului, la primii oameni: Adam şi 

Eva.  

Încă de la început Dumnezeu a pus în om capacitatea de a conduce, căci 

ei trebuiau să stăpânească peste animale şi peste grădină (Geneza 1:28), 

dar bineînţeles cu grijă, şi chiar aşa a făcut Adam înainte de păcat, El a 

tratat animalele cu blândeţe chiar dându-le nume la toate (Geneza 2:19-

20).  

În plus, Adam era capul şi astfel conducătorul femeii, căci el a fost creat 

primul şi apoi femeia, de asemenea femeia a fost creată pentru bărbat şi 

nu bărbatul pentru femeie (1Corinteni 11:3,8,9), acestea sunt motivele 

pentru care bărbatul este capul.  

Însă el trebui-a să-şi folosească autoritatea într-un mod iubitor, care să-l 

imite pe Dumnezeu (Efeseni 5:1).  

Pe lângă toate acestea, atât Adam cât şi Eva trebuiau să fie supuşi 

Creatorului şi să se lase condus de acesta, astfel omul a fost creat cu 

dorinţa naturală de a fi condus (de Dumnezeu şi de autoritatea numită 

de acesta), şi de a conduce (bărbatul pe femeie, iar aceasta sub 

autoritatea soţului urma să conducă pe copii şi pe animale). 

 

2) Care este atitudinea creştinilor faţă de autorităţile lumeşti? 

Pe scurt, atitudinea creştinilor faţă de autorităţi este de supunere şi 

ascultare, această implică şi respectarea legilor. Cel ce are cetăţenia 

cerească, nu este subversiv faţă de guvernele umane, deoarece ei ştiu că 

cei ce se răzvrătesc contra autorităţilor se răzvrătesc de fapt contra lui 

Dumnezeu, care a rânduit existenţa ordinii pe pământ în cadrul unor 

sisteme conduse de autorităţi umane (Romani 13:1-7; Tit 3:1).  

De aceea creştinii nu uită serviciile utile pe care le administrează 

autorităţile lumeşti, ca de pildă: poliţia, pompierii, salubritatea, 

învăţământul, serviciile medicale, ajutor social, etc. (1Petru 2:14). 
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Având în vedere aceste lucruri, copii lui Dumnezeu trebuie să se 

comporte cinstit, cu respect, astfel va fi glorificat Dumnezeu, dar şi vor 

primi laude din partea autorităţilor fiind astfel o mărturie pentru toţi 

(1Petru 2:12-15).  

Excepţie de la supunere şi ascultare este cazul când aceste autorităţi 

pretind ceva ce îi aparţine lui Dumnezeu (Matei 22:21), cum ar fi: 

închinarea, serviciul sacru, dreptul asupra vieţii (eutanasiere, avort, etc.) 

sau ceva ce ar duce la călcarea legilor lui Dumnezeu (Fapte 4:19). Ca de 

pildă: obligativitatea de a face serviciu militar, de a ucide în războaie, a 

ne obliga să fim înscrişi într-un partid politic, etc.  

Având în vedere, că nesupunerea a dus la aceste dereglări, soluţia 

pentru a contracara spiritul lumii, este supunerea din inimă faţă de 

orice fel de autoritate rânduită de Dumnezeu (Romani 13:1).  

Astfel creştinii trebuie să recunoască şi să respecte, orice fel de 

autoritate, ca de exemplu: cele din adunarea creştină (Evrei 13:17); 

autorităţile guvernamentale (Tit 3:1); autoritatea în familie, la şcoală 

(Efeseni 5:22-24; 6:1-4; Galateni 4:1-2); cele de la locul de muncă 

(Efeseni 6:5-9); etc. 

Toate aceste autorităţi însă sunt imperfecte, prin urmare, atunci când ele 

pretind ceva contrar autorităţii supreme care este Dumnezeu, noi vom 

asculta mai mult de Dumnezeu (Fapte 5:29).  

Pe de altă parte, cine nu ascultă de ele fără vreun motiv scriptural, sau 

cine se împotriveşte, se împotriveşte sau nu ascultă de fapt de 

Dumnezeu care le-a instituit şi rânduit (Romani 13:1-2).  

Prin urmare creştinii trebuie să se supună acestora, ca reprezentanţi ai 

lui Dumnezeu (1Petru 2:13-14), şi să asculte de legile sau regulamentele 

impuse de aceştia (Romani 13:1-7) indiferent dacă aceştia sunt:  

Apostoli, profeţi, păstori, regi, preşedinţi, prim ministru, miniştri, 

prefecţi, primari, profesori, consilieri la primărie, şefi, patroni, poliţişti, 

soţi necredincioşi (1Petru 3:1), etc.  

Însă şi cei ce exercită autoritatea, trebuie să o facă, cu dreptate, echitate, 

cumpătare şi iubire, cooperând şi fiind transparenţi în tot ceea ce fac. 

Atunci lucrurile vor merge bine, dacă atât cel ce trebuie să se supună o 

face din iubire şi respect, cât şi cel ce este conducător să conducă cu 

iubire şi respect faţă de cel condus, ştiind că are şi el deasupra lui un cap 

la care va da socoteală de modul cum conduce, tocmai de aceea în 

continuare, vom prezenta câteva principii Biblice atât pentru cei ce sunt 

conduşi, cât şi pentru cei ce conduc. 
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3) Ce trebuie să facă creștinii pentru a duce o viață pașnică şi 

liniștită? 

Tocmai spre a nu se ajunge la conflicte, şi pentru ca creştinii să trăiască 

în pace şi libertate, ei trebuie să se roage lui Dumnezeu, pentru 

autorităţi, pentru ca acestea să aibă înţelepciune divină în administrarea 

ţării, şi să-i privească într-un mod corect pe creştini, ca fiind un grup de 

stabilitate şi de cetăţeni paşnici în orice ţară (1Timotei 2:1-3).  

Având în vedere acest lucru, întreabă-te: Când te-ai rugat ultima oară 

pentru autorităţile guvernamentale şi pentru demnitarii lor? 

Caracterizează viaţă ta de rugăciune şi acest tip de mijlocire? Te-ai 

rugat ca Dumnezeu să te ajute să vezi autorităţile umane aşa cum le 

vede El ? 

   

4) Care ar trebui să fie mentalitatea autorităţilor faţă de supuşi lor? 

Indiferent dacă cineva este rege, preşedinte sau un primar, el nu trebuie 

să uite că este în această funcţie pentru că Dumnezeu l-a rânduit să fie 

acolo (Romani 13:1). Iar pentru modul cum îşi foloseşte autoritatea va 

da socoteală înaintea lui Dumnezeu, care i-a dat această autoritate!!!  

Dumnezeu a dat în legea Sa, principii pentru cei ce vor fi rânduiţi ca 

regi sau conducători, sfaturi consemnate în Deuteronom 17:14-20, GBV 

2001: „După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul 

tău şi o vei stăpâni şi vei locui în ea şi vei zice: «Voi pune un 

împărat peste mine, asemeni tuturor naţiunilor care sunt 

împrejurul meu!», să pui împărat peste tine pe acela pe care-l va 

alege Domnul Dumnezeul tău: să pui împărat peste tine din 

mijlocul fraţilor tăi; nu poţi să pui peste tine un om străin, care nu 

este fratele tău. Numai să nu aibă mulţi cai; şi să nu întoarcă pe 

popor în Egipt, ca să aibă mulţi cai; pentru că Domnul v-a zis: «Să 

nu vă mai întoarceţi pe această cale». Şi să nu aibă multe soţii, ca să 

nu i se abată inima; şi nici să nu-şi strângă mult argint şi aur. Şi va 

fi aşa: când va şedea pe tronul împărăţiei sale, îşi va scrie o copie a 

acestei legi într-o carte, după cea care este înaintea preoţilor, a 

leviţilor. Şi ea să fie cu el şi să citească în ea în toate zilele vieţii sale, 

ca să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul său, ca să păzească 

toate cuvintele legii acesteia şi rânduielile acestea, ca să le facă; 

pentru ca să nu i se înalţe inima mai presus de fraţii săi şi să nu se 

abată nici la dreapta, nici la stânga, de la poruncă; pentru ca să-şi 

lungească zilele în împărăţia sa, el şi fiii lui, în mijlocul lui Israel”. 
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Chiar dacă această lege dată de Iehova prin Moise pentru naţiunea 

Israel, viza regii din Ierusalim care urmau să conducă pe Israel, 

principiile din această lege divină, sunt o învăţătură pentru toţi cei care 

sunt regi sau conducători (1Corinteni 10:11; 2Timotei 3:16). 

 

5) Ce principii se desprind din legea divină? 

Din legea din pentru regi, se desprind următoarele principii ale 

adevărului, care îl pot face destoinic pe un conducător: 

În primul rând: „să pui împărat peste tine pe acela pe care-l va alege 

Domnul Dumnezeul tău”, nu omul trebuie să aleagă; ci, Dumnezeu! 

Chiar dacă actualemente pe pământ nu este vreun regat condus de 

Dumnezeu prin regii aleşi de El, chiar în democraţie, lupta unui 

candidat nu este pentru a fi ales cu orice preţ, chiar prin necinste, 

minciună, fraudă, el trebuie să înţeleagă că dacă este voia lui Dumnezeu 

va ajunge: rege, paralamentar, primar, etc. 

În al doilea rând: „nu poţi să pui peste tine un om străin”, nu este 

potrivit ca o ţară să fie condusă de un străin, aşa cum sunt dinastiile de 

regi străini, cum au fost fanarioţi şi alţii! Cel ce conduce trebuie să fie 

fratele celorlalţi din popor şi ca apartenenţă şi ca sentiment! 

În al treilea rând: „să nu aibă mulţi cai; şi să nu întoarcă pe popor în 

Egipt”. Cai reprezentau forţa proprie, iar Egiptul reprezenta ţara de 

unde Israel a fost eliberat din sclavie!. Un conducător, nu trebuie să se 

bizuie excesiv pe forţa proprie ducându-l la mândrie şi încredere 

exagerată în sine, nici pe o forţă străină, care poate duce poporul într-o 

sclavie literală, sau una economică sau de alt fel. 

În al patrulea rând: „să nu aibă multe soţii”, în vechime Dumnezeu a 

îngăduit mai multe soţii, însă pe regi i-a sfătuit să nu aibă prea multe: 

„ca să nu i se abată inima”. Conducătorii actuali trebuie să-şi păstreze 

moralitatea, mulţumindu-se cu soţia lor, fără amante, prostituate, etc. 

O altă poruncă este: „să nu-şi strângă mult argint şi aur”, de multe 

ori, strângerea de bogăţii implică a călca cinstea, a neglija pe văduve, 

orfani, săraci, bolnavi, etc. Scopul conducerii nu este îmbogăţirea 

perosnală, ci a le face bine conaţionalilor. 

Un alt aspect este: „îşi va scrie o copie a acestei legi într-o carte...Şi 

ea să fie cu el şi să citească în ea în toate zilele vieţii sale”. Un rege 

evreu trebuia să citească zilnic cartea legii lui Dumnezeu. 

În prezent conducătorii pot aplica aceasta la constituaţia ţării. 

Ei trebuie să cunoască legile, motivaţia lor, spiritul lor, şi să nu se 

considere mai presus de lege, mai presus de conaţionalii lor. 
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6) Care sunt alte sfaturi pentru conducători? 

Cu o anumită ocazie, Ietro socrul lui Moise, l-a sfătuit: „Şi alege din tot 

poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni ai 

adevărului, care să urască un câştig necinstit, şi pune-i peste ei, 

căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci 

şi căpetenii peste zece. Şi ei să judece poporul în tot timpul. Şi va fi 

aşa: ei vor aduce la tine orice neînţelegere mare şi ei vor judeca 

orice neînţelegere mică; şi vor uşura ce este asupra ta şi vor purta 

povara împreună cu tine” - Exod 18:21-22, GBV 2001. 

Astfel un conducător, trebuie să fie destoinic să conducă, om care nu 

minte, cinstit, care să urască câştigul necinstit. Ba mai mult, să fie 

capabil să judece, să discearnă situaţiile, lucrurile mari, prioritare, de 

cele mici, lucrurile ce le pot da mai departe spre rezolvare de lucrurile 

ce le poate rezolva singur, ceea ce denotă umilinţă, cunoaşterea propriei 

capacităţi, limite, atribute! 

De asemenea, oamenii rânduiţi ca autoritate, trebuie să fie ireproşabili, 

ca Daniel despre care nu s-a găsit nici un cusur în slujba pentru Rege 

(Daniel 6:4). 

 

7) Ce este de făcut însă dacă autorităţile ne nedreptăţesc? 

Când autorităţile ne nedreptăţesc, ne opresc de la închinarea la 

Adevăratul Dumnezeu, sau îi persecută pe creştini, sau ne fac să suferim 

pentru cauze persoanle, ce este de făcut? 

În primul rând, să-i spunem lui Dumnezeu situaţia noastră, cerându-i 

sfatul şi călăuzirea (Iacob 1:5), iar dacă situaţia o cere: putere de a fi 

îndelung răbdători până la rezolvarea situaţiei (Iacob 5:7-12).  

Putem să cerem sfatul fraţilor maturi, ca și ei să se roage concret pentru 

această situaţie (comp. cu 1Tesaloniceni 5:12).  

Un alt lucru pe care noi îl putem face, sunt demersurile legale pentru 

rezolvarea situaţiei pe cale legală! 

Dacă este o situaţie personală, putem apela la mijloace legale, ca şi 

apostolul Pavel care, atunci când evreii doreau să-l ucidă, el a apelat la 

drepturile de cetăţean roman, chiar la dreptul de a fi judecat de Cezar 

(Fapte cap.22-25).  

Mai presus de toate însă, indiferent de ce ni s-ar întâmpla, noi să fim ca 

Isus, care se comporta după cum se spune în 1Petru 2:23 BC: „Când 

era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu 

ameninţa, ci Se supunea (“se încredinţa” BCR) dreptului 

Judecător.” Da, chiar dacă autorităţile laice fac din apăsare o lege 
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(Psalm 12:5), noi să ne încredinţăm viaţa Credinciosului Creator  făcând 

binele (1Petru 4:16-19), fiind încredinţaţi că orice stăpânire abuzivă este 

doar pentru un timp, şi sub controlul lui Dumnezeu, care poate schimba 

înclinaţia inimii celor cu autoritate (Neemia 2:4,5,8; Psalm 34:6).  

Pe lângă toate acestea, să nu uităm, că dacă Dumnezeu permite o 

conducere nedreaptă, ştie El de ce o permite, poate pentru a ne 

desăvârşi, sau pentru a ne corecta, făcându-ne mai smeriţi şi dependenţi 

de El, de aceea în loc să întrebăm: de ce permiţi un guvern corupt? Mai 

bine ne-am întreba: ce vrei să mă înveţi prin suferinţa sau nedreptatea 

ce o îngădui în viaţa mea? Sau: ce trebuie să curăţ eu din mine? 

 

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). Cum a afectat spiritul lumii dorinţa naturală de a conduce şi a fi 

condus? 

(2). Care trebuie să fie atitudinea noastră faţă de autorităţi laice, dar 

când ele sunt corupte? 

(3). Care ar trebui să fie comportamentul autorităţilor faţă de supuşi lor? 

(4). Ce este de făcut când autorităţile te nedreptăţesc? 
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Capitolul 7 - Autoritatea în familie și la locul 

de muncă   
 

„Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, cum se cuvine în Domnul. 

Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, şi nu ţineţi necaz pe ele. Copii, 

ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place 

Domnului. Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu-şi 

piardă nădejdea. Robilor, ascultaţi în toate lucrurile pe stăpânii 

voştri pământeşti; nu numai când Sunteţi sub ochii lor, ca cei ce 

caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii care vă 

temeţi de Domnul. Orice faceţi, să faceţi din toatã inima, ca pentru 

Domnul, nu ca pentru oameni,  ca unii care ştiţi cã veţi primi de la 

Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos...” - 

Coloseni 3:18-25. 

   

1. Cum trebuie să evităm spiritul lumii la locul de muncă în ce 

priveşte autoritatea de acolo? 

Da, chiar la locul de muncă, spiritul lumii de nesupunere se poate 

infiltra, astfel locul de muncă fie va fi un mijloc de care Satan se va 

folosi să ne îndepărteze de Dumnezeu, printr-un anturaj rău, sau având 

şefi ce nu ne vor face viaţa uşoară, fie vom transforma locul nostru de 

muncă într-un domeniu înfloritor al Regatului lui Dumnezeu, unde 

evanghelia trăită, corectitudinea, smerenia, supunerea şi alte virtuţi vor 

atrage atenţia necredincioşilor spre viaţa cerească abundentă a copiilor 

lui Dumnezeu.  

Toate acestea vor fi posibile dacă vom aplica principiile adevărului în 

viaţa noastră, ca cel din Efeseni 6:5-8 BC unde se spune: “Robilor, 

ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti, cu frică şi cutremur, în 

curăţie de inimă, ca de Hristos. Slujiţi-le nu numai când Sunteţi sub 

ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai 

lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiţi-le cu 

bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci ştiţi că fiecare, fie rob, 

fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va 

fi făcut.” Învăţătura creştină este în contrast cu spiritul lumii care se 

bazează pe mândrie, egoism, etc. Astfel în timp ce creştinii ascultă de 

patroni şi şefi, supunându-se ca lui Cristos, căci aceasta este voia lui 

Dumnezeu cu privire la ordinea în Societate, la firma unde muncim.  

Cei din lume în general se supun, dar o fac din alte motive, cum ar fi 

acela de a nu fi daţi afară, sau a nu li se trage o parte din salar pentru 
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indisciplină. Însă când drepturile omului lumesc sunt încălcate, sau când 

pretenţiile lui nu sunt împlinite, el reacţionează, făcând gălăgie, greve, 

etc.  

Creştinul însă, în general va fi supus ca lui Cristos, autorităţii la locul de 

muncă, aceasta nu înseamnă că acesta nu-şi poate schimba locul de 

muncă, nici că nu poate într-un spirit paşnic să facă demersuri pentru 

drepturile lui, ci înseamnă că creştinul înţelege că locul lui de muncă 

este locul unde îi poate aduce glorie lui Dumnezeu, unde poate sluji pe 

păcătoşi spre salvarea lor. 

Gândiţi-vă noi trebuie să muncim la locul de muncă “ca nişte robi ai 

lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiţi-le cu 

bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor”, deci noi muncim şi servim 

pe şefii noştri ca şi pentru Cristos, cu siguranţă dacă vom avea această 

mentalitate, vom avea multe de îndurat, mai ales la început, când unii 

vor crede că suntem oameni slabi, dar după aceea, la timpul potrivit 

Dumnezeu ne va înălţa. Cu timpul, şeful sau patronul, va vedea în noi o 

comoară, un exemplu, o lumină, şi unde va mai putea găsi el alţi 

angajaţi de acest calibru, care să-l respecte aşa de mult cu “frică şi 

cutremur”? De asemenea, să muncim la fel când suntem sub ochii 

şefilor cât şi când nu suntem, căci Cristos ne vede, aceasta este 

învăţătura Scripturii (vezi şi Coloseni 2:23-25).  

 

2) Cum trebuie să ne comportăm cu patronii (stăpânii) credincioşi, 

dar cu cei necredincioşi? 

Principiile mai sus prezentate se aplică atât faţă de patronii şi şefii 

credincioşi sau necredincioşi, indiferent dacă ei sunt buni sau cum 

spune apostolul Petru: “greu de mulţumit” sau (“suciţi” BCR n.s.), de 

ce? El explică în continuare în 1Petru 2:18-21 : “Căci este un lucru 

plăcut, dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, sufere 

întristare, şi sufere pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiţi cu 

răbdare să fiţi pălmuiţi, când aţi făcut rău? Dar dacă suferiţi cu 

răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui 

Dumnezeu. Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit 

pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.”  
Deci motivele prezentate de el sunt două de fapt: primul este că, cel ce 

suferă pe nedrept la servicii, pentru conştiinţa lui, pentru că este creştin, 

sau pentru că nu face înşelăciuni şi compromisuri “este plăcut lui 

Dumnezeu”, aduce astfel o jertfă lui Dumnezeu, apoi noi creştinii la 

aceasta am fost chemaţi, să suferim, şi chiar suferinţele pe nedrept de la 
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locul de muncă sunt dovezi că prin ele noi călcăm pe urmele lui Cristos, 

ce onoare!  

Deci nu numai când suntem persecutaţi pentru Evanghelie de vreun 

guvern, călcăm pe urmele lui Cristos; ci, chiar la locul de munca 

devenim ca Cristos în suferinţe, şi astfel purtăm cu noi însemnele de 

urmaşi ai lui, rânduiţi la suferinţă, pentru a avea parte în final de glorie 

(comp cu 2Timotei 2:12).  

În plus, apostolul Pavel ne mai dă un motiv pentru care să fim supuşi 

autorităţii la locul de muncă, el spune în 1 Timotei 6:1 BC: “Toţi cei ce 

Sunt sub jugul robiei, să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată 

cinstea, ca Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să nu fie vorbite de 

rău”. El prin aceste cuvinte nu se adresează doar celor ce au stăpâni 

buni, ci la “TOŢI cei ce Sunt sub jugul robiei”, iar motivul pentru 

care să socotim pe toţi stăpâni (patroni) fie buni, fie răi, vrednici de 

toată cinstea este pentru ca, “Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să 

nu fie vorbite de rău”, căci noi vom da socoteală de cum am slujit 

adică, ca lui Cristos la acel loc de muncă, iar stăpâni vor da socoteală de 

modul de a conduce. Astfel fiecare să-şi vadă de menirea şi atribuţiile 

lui, nu de cele ale altuia, cum există tendinţa aceasta în lume.  

Iar dacă avem stăpâni (patroni, şefi) credincioşi, fraţi în Domnul, să nu 

profităm de bunătatea lor; ci, să slujim la acel loc de muncă după cum 

descrie Biblia în 1Tmotei 6:2 BC: “Iar cei ce au stăpâni credincioşi, 

să nu-i dispreţuiască, sub cuvânt că Sunt „fraţi” ci să le slujească şi 

mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor, 

Sunt credincioşi şi prea iubiţi”. 

 

3) Care ar trebui să fie comportamentul Patronilor sau a şefilor 

faţă de angajaţii lor? 

Biblia îi învaţă pe aceştia, lucruri contrar comportării din lume, care de 

multe ori se manifestă prin: ameninţări, presiuni de tot felul, înşelăciuni, 

promisiuni de salarii bune, de care nu se ţin de cuvânt, strigăte şi injurii, 

înjosiri şi discriminări , ea ne învaţă în Efeseni 6:9 BC următoarele:  “Şi 

voi, stăpânilor, purtaţi-vă la fel cu ei; feriţi-vă de ameninţări, ca 

unii care ştiţi că Stăpânul lor şi al vostru este în cer, şi că înaintea 

Lui nu se are în vedere faţa omului.” Ce sfat minunat, ca stăpânii de 

sclavi din vremea lui Pavel, în prezent patronii, să se comporte cu 

angajaţii lor “la fel”, adică cu respect şi cu o motivaţie curată ca pentru 

Domnul, după cum trebuie să se comporte slujitorii cu stăpânii. Căci 

chiar dacă ei sunt stăpâni peste angajaţi, să nu uite că şi ei au un stăpân 
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în cer, care nu face părtinire între săraci şi bogaţi, între oameni mari sau 

mici, şi dacă fac răul, ne-respectând angajaţii, ne purtându-se cu ei ca şi 

cu nişte slujitori a-i lui Cristos, vrednici de toată cinstea şi preţuirea, vor 

“…primi plata după răul pe care l-a făcut; şi nu se are în vedere 

faţa omului“ (Coloseni 3:25 BCR).  

Prin urmare dacă eşti patron, prima ta grijă nu este, cât de însufleţiţi 

lucrează angajaţii tăi, ci dacă tu te comporţi “la fel cu ei”, după cum lor 

le cere Biblia să se comporte cu tine, adică: 1. Fiind ascultători, la 

plângerile şi nevoile lor; 2. Respectându-i cu frică şi cutremur, ca pe 

nişte vase de preţ în mâna lui Dumnezeu, puse să-ţi slujească; 3. Având 

curăţie de inimă, adică fiind transparenţi, şi nu umblând cu promisiuni 

mincinoase faţă de ei (Efeseni 6:5); 4. Purtându-le de grijă angajaţilor,  

nu numai de faţă cu ei, ci şi în absenţa lor, fiţi binevoitori (Efeseni 6:6-

7).  

În concluzie, comportaţi-vă cu angajaţii, aşa cum aţi dori să se comporte 

Cristos cu voi, aşa cum aţi dori să fiţi trataţi de angajaţii voştri, adică 

cum spune Pavel: “la fel”. 

 

4) Cum trebuie folosită autoritatea în familie? 

Familia este o cărămidă solidă pentru o naţiune, şi pentru adunarea 

creştină.  

Însă răspunsul pe scurt la întrebare de mai sus, este: cum îşi foloseşte 

Domnul Isus autoritatea în familia lui Dumnezeu, aşa trebuie 

folosită autoritatea în orice familie.  

Acest lucru este bine dezvoltat în Efeseni 5:25-29 BC unde se spune: 

„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a 

dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin 

botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această 

Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul 

acesta, ci Sfântă şi fără prihană.” Deci soţii, trebuie să iubească 

soţiile şi familia şi să se sacrifice pentru ea, după cum şi-a iubit Cristos, 

mireasa, şi s-a sacrificat pentru ea, astfel soţul nu este un stăpân crud 

care aşteaptă să-I fie împlinite toate mofturile, ci un conducător blând, 

rezonabil şi plin de îndurare ca Cristos. 

Iar comportarea acestuia faţă de soţia lui, se rezumă la o singură 

poruncă: „iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica”, astfel 

soţul nu va permite ca amărăciunea, frustrarea sau nemulţumirea, să-i 

întunece sentimentele tandre şi jertfitoare pe care trebuie să le aibă, faţă 

de soţia lui (Coloseni 3:19). De aceea trebuie să le preţuiască şi să le 
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acorde onoare, pentru ca rugăciunile soţilor să nu fie împiedicate să 

ajungă la tronul harului (1Petru 3.7). De asemenea, soţii vor ţine cont de 

opiniile soţiei lor (Geneza 21:12; Judecători 13:3,21-23; Estera 4:17) , şi 

chiar îi va permite acesteia să i-a unele iniţiative în gospodărie, pentru 

bunăstarea familiei, căci iubirea crede toate (Proverbe 31:11-28). 

 

5) Care este scopul final în folosirea autorităţii în familie? 

Autoritatea în familie trebuie folosită cu scopul pe care a folosit-o 

Domnul Isus, observaţi cum a folosit El autoritatea, pentru zidirea 

adunării creştine şi pentru salvarea oamenilor, citind Matei 28:18-20; 

Ioan 12:47.  

Ţinta finală a jertfirii şi slujirii sale este bine descrisă de cuvintele: „ca 

să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără 

zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci Sfântă şi fără prihană.”  
Tot aşa şi capii de familie îşi vor folosi autoritatea, nu ca pe ceva spre 

folosul lor, ci spre folosul familiei, pentru bunăstarea spirituală, afectivă 

şi materială a familiei, ca la sfârşitul mandatului, adică la sfârşitul vieţii 

capului de familie, să se poată spune şi despre familia sa că este: sfântă, 

fără pată, şi curată, ca fiind o parte din Regatul lui Dumnezeu. 

Însă pentru a atinge acest scop, soţul trebuie să facă ce a făcut Cristos, 

adică: „S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a 

curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt”, astfel soţul trebuie să-şi 

sacrifice din timpul şi energia alocate pentru: confortul, pasiunile, 

hobiurile lui în favoarea ajutării familiei. Astfel un soţ iubitor, îşi face 

timp pentru a comunica cu familia, şi apoi a avea părtăşie cu Dumnezeu 

împreună cu familia, în fiecare zi. Este bine chiar ca să se programeze 

un timp mai lung de părtăşie cu Dumnezeu, cel puţin o dată pe 

săptămână, care să fie alocat: rugăciunii, studiului Biblic, pentru ca s-o 

curăţească prin Cuvântul lui Dumnezeu.  

În plus, Biblia îi învaţă pe taţi în Efeseni 6:4 BCR următoarele: „Şi voi, 

Taţilor, nu provocaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, în 

disciplina şi în învăţătura Domnului”, deci taţii trebuie să-şi 

folosească autoritatea într-un mod iubitor care să nu-i provoace la mânie 

pe copii, ci să-i crească cu blândeţe, într-un spirit de prietenie, şi ţinând 

cont de limitele copilului, astfel ca această autoritatea să fie un jug 

blând şi plăcut, dar şi un scut ocrotitor şi ferm contra atacurilor şi 

tentaţilor celui Rău (Coloseni 3:21).  
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6) Care trebuie să fie gradul de supunere faţă de autoritatea în 

familie? 

Biblia ne spune clar în Efeseni 5:22-24,33, SCC următoarele: 

„Nevestelor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri, ca Domnului; 

pentru că bărbatul este cap al nevestei, după cum şi Christos este 

Cap al adunării, El, Salvatorul corpului. Dar, după cum adunarea 

este supusă lui Christos, aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor în 

toate.…Însă şi voi, fiecare să îşi iubească nevasta ca pe sine; iar 

nevasta să se teamă de bărbat”.  

Acest principiu este valabil şi în cazurile în care soţul este necredincios 

(1Petru 3:1). Ca şi în celelalte cazuri ascultarea de soţ, este comparată 

cu ascultarea şi supunerea faţă de Domnul Isus, astfel o soţie care se 

răzvrăteşte contra soţului, se răzvrăteşte de fapt contra lui Cristos!  

Iar despre copii, se spune în Efeseni 6:1-3, SCC: „Copii! ascultaţi în 

Domnul de părinţii voştri; pentru că aceasta este drept. 

Onorează-l pe tatăl tău şi pe mama ta; acesta este prima poruncă cu 

promisiune; ca să îţi meargă bine, şi să dăinuieşti îndelung pe 

pământ”.   

Din aceste pasaje se desprind următoarele principii, pe care trebuie să le 

imprimăm în inima noastră pentru a fi supuşi:  

1. Supunere faţă de capul familiei ca faţă de Cristos, indiferent dacă 

suntem copii sau soţie, şi aceasta „în toate”, excepţie făcând atunci 

când supunerea noastră faţă de capul familiei, ar fi un act de nesupunere 

faţă de Cristos, adică atunci când capul familiei ne cere să facem ceva 

contrar capului lui, adică contrar poruncilor lui Isus.  

2.Teamă faţă de capul familiei, ceea ce înseamnă, ca soţia să îl 

considere pe soţul ei, Domnul ei, respectând astfel deciziile acestuia, ele 

trebuie să se împodobească cu un spirit blând şi liniştit, cu o comportare 

pură şi în temere, punându-şi speranţa în Dumnezeu pentru ca lucrurile 

să înainteze în bine în familia ei, şi nu apelând la metode de 

subversiune, şantaj şi manipulare (1Petru 3:1-6). 

3. Copii de asemenea să fie ascultători nu obraznici, şi să preţuiască pe 

părinţi, acordându-le onoare, atât în prezenţa capului, cât şi în absenţa 

lui (Proverbe 1:8; 31:1-2). 

 

7) Cum va fi supunerea şi folosirea autorităţii, când copii au ajuns 

la majorat? 

În familie ca şi în Societate trebuie să fie o ordine, astfel chiar dacă un 

copil a devenit adult, şi nu s-a căsătorit şi continuă să stea împreună cu 
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părinţii, el se află sub autoritatea lor, căci Biblia spune în Proverbe 

23:22 BC: „Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, şi nu nesocoti pe 

mamă-ta, când a îmbătrânit.” Deci, chiar atunci când copilul devine 

major, iar părinţii lui îmbătrânesc, el trebuie să asculte şi să nu 

nesocotească autoritatea din familie atât timp cât se află sub acoperiş cu 

ei.  

Însă şi părinţii, trebuie să-şi exercite autoritatea, ţinând cont de vârsta şi 

de măsura de responsabilitate a adultului, acordându-i libertate în 

funcţie de gradul de maturitate şi responsabilitate, neângrădindu-L, şi 

netratându-L ca pe un copil, ci ca pe un adult.  

Dar în momentul când el se mută în altă locuinţă, el iese de sub 

autoritatea părinţilor, devenind o altă familie, acelaşi lucru se aplică 

când el se căsătoreşte, căci Biblia spune în Matei 19:5 BC: „De aceea 

va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi 

cei doi vor fi un singur trup?” Deci tânărul căsătorit va lăsa pe tatăl 

său şi pe mama sa, şi va deveni cu soţia sa o altă familie, cu o altă 

structură de autoritate.  

Însă dacă tinerii căsătoriţi locuiesc în casa părintească ei vor trebui să 

manifeste respect după cum ne îndeamnă chiar şi în legea lui Moise 

unde în Levitic 19:32 BC se precizează: „Să te scoli înaintea perilor 

albi, şi să cinsteşti pe bătrân”, însă bineînţeles că părinţii tânărului 

căsătorit nu se vor amesteca în familia acestuia, însă tinerii vor trebui să 

respecte regulile fixate de aceştia în casa lor, prin aceasta manifestând 

respect faţă de ei.  

Iar într-o familie monoparentală, adică cu un singur părinte care are un 

copil sau mai mulţi, autoritatea este părintele, chiar dacă este vorba 

despre mamă. Chiar dacă există copii adulţi în acea familie, astfel acel 

adult va împlini textul care zice: „nu nesocoti pe mamă-ta, când a 

îmbătrânit” (Proverbe 23:22), ci va acţiona ca Iacob, care a ascultat de 

mama lui, chiar dacă el era adult (Geneza 27:41-44).  

Astfel ascultând de autoritate, vom arăta că nu suntem din lume, iar 

dacă autoritatea îşi va exercita corect rolul de conducere, atunci acea 

conducere va fi manifestarea Regatului lui Dumnezeu pe pământ. 

 

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). De ce este importantă supunerea faţă de autoritatea de la locul de 

muncă? 

(2). Cum trebuie să-şi exercite autoritatea cei ce sunt patroni sau şefi? 

(3). În familie cum trebuie exercitată şi respectată autoritatea? 
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Capitolul 8 - Creştini servesc Regatul 

cerurilor   
 

„Iesus a răspuns: Regatul Meu nu este din lumea aceasta; dacă 

Regatul Meu era din lumea aceasta, servitorii Mei se luptau, ca să 

nu fiu predat iudeilor. Dar acum Regatul Meu nu este de aici” – 

Ioan 18:36, SCC. 

 

1) De ce creştinii nu servesc lumea? 

Deoarece lumea aceasta nu-L reprezintă pe Dumnezeu, sfinţenia Lui! 

Regatul lui Cristos nu este din lumea aceasta, el este un Regat ceresc, de 

aceea creştinii au gândurile la cer, după cum este scris: „Deci, dacă aţi 

fost înviaţi împreună cu Christos, căutaţi cele de sus, unde este 

Christos şezând la dreapta lui Dumnezeu. Cugetaţi la cele de sus, 

nu la cele de pe pământ” – Coloseni 3:1-2, SCC. 

Creştinii la naşterea lor de sus au fost transferaţi în Regatul ceresc 

(Coloseni 1:13; Efeseni 2:6); ei sunt regi şi preoţi încă de acum 

(Apocalipsa 1:5-6) conducând spiritual la fel ca Domnul care i-a spus 

lui Pilat: „Regatul Meu nu este de aici”. 

Prin urmare conducerea lor nu este una politică, în funcţii pământeşti, ci 

una cereacă în funcţii cereşti!  

La fel, lupta lor nu este una pământească în războaie, cu infractorii, etc., 

ci una spirituală cu demonii din locurile cereşti (Efeseni 6:12). 

 

2) Cum privesc creştinii luptele şi războaiele ? 

Adevăraţii urmaşi ai lui Cristos, nu uită învăţăturile Domnului care ne 

spuneau să nu răspundem la rău cu rău, astfel noi ne vom iubi chiar şi 

vrăşmaşii, căutând să le facem bine şi nu să răspundem la violenţa lor 

cu violenţă; ci, îi vom câştiga de partea lui Cristos dacă ne vom 

comporta paşnic şi blând (Matei 5:38-48; Luca 6:27-36; Romani 12:17-

21).  

Însă vom putea noi spune că ne iubim duşmanii dacă uzăm de violenţă? 

Isus a mai precizat că cei ce ridică sabia de sabie vor pieri (Matei 

26:52), de aceea creştinii nu vor folosi arme pentru lezarea semenilor 

noştri (Exod 20:13; Romani 13:9), ei trebuie să fie pacifişti astfel nu vor 

satisface serviciul militar unde învaţă războiul şi să ucidă (Isaia 2:4; 

Evrei 12:14; Mica 4:1-4).  

De aceea creştinii pe baza conştiinţei lor instruită de legea lui Cristos, 

nu mai au ce să se lupte cu carnea şi sângele (Efeseni 6:12), ei sunt 
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ostaşi ai lui Cristos (2Timotei 2:3-4). Deci ei nu vor participa la lupte şi 

războaie, nici nu vor satisface serviciul militar, unde facem un jurământ 

solemn, călcând astfel interdicţia de a face jurăminte de orice fel (Matei 

5:34; Iacob 5:12).  

Ba mai mult, în unele servicii, ca jandarm, poliţist, gardian, etc, s-ar 

putea ivi situaţii de a ne ucide sau răni semenii (Exod 20:13; Romani 

13:9-10). 

 

3) Conform istoriei cum s-au comportat creştinii din primele 

secole? 

Istoricul Roland Bainton de la universitatea Yale scrie: „Nu există nici 

o evidenţă că membrii bisericii creştine au participat la armată în 

perioada dintre vremea Noului Testament şi decada 170-180 a erei 

creştine”.  

Guy F. Hershberger adaugă: „Este destul de evident că în perioada de 

până la anul 174 după Cristos nu putem vorbi despre militari creştini.” 

Nici un singur lider din mişcarea creştină de până la vremea lui 

Constantin (313) n-a spus că este bine pentru un urmaş al lui Isus 

Cristos să intre în cariera militară.  

Este interesant ce spune Iustian Martirul, un creştin martirizat prin anul 

150 d.C.: „Şi noi, care eram plini de războaie, de ucideri şi de toată 

răutatea, pe tot pământul, am transformat fiecare din noi instrumentele 

războinice; săbiile în pluguri şi lăncile în unelte de cultură; şi cultivăm, 

pietatea, dreptatea, iubirea de oameni, credinţa şi nădejdea care vin de 

la însuşi Tatăl…”.  

Tertulian (care a murit în anul 225) a spus: „Dacă se aşteaptă de la noi 

să ne iubim duşmanii, cu cine ne mai putem lupta? Dacă ni se interzice 

să urâm atunci când suntem urâţi, cui îi vom face rău cu mâinile 

noastre?” Tertulian a spus că orice ostaş care se convertește trebuie să 

părăsească imediat armata. Şi alţi conducători ai bisericii din acea 

vreme şi-au exprimat păreri similare. 

Origen, care a trăit la un secol după Iustin, a spus: „Noi (creştinii) nu 

mai luăm săbiile ca să ne războim cu alt popor, nici nu mai învăţăm 

războiul, căci am devenit fii ai păcii.” 

În Martie 295 d.C., Maximilian, fiul unui ofiţer de armată, a fost 

executat pentru refuzul său de a îmbrăca uniforma militară. El a spus că, 

fiind creștin, nu mai poate depune jurământul militar. Istorisirea 

refuzului său, judecarea și executarea sa sunt consemnate în unele cărţi, 
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cu precizarea clară că biserica creştină a privit spre el ca spre un martir 

sfânt, care a murit pentru împotrivirea lui faţă de serviciul militar. 

 

4) Este sindicatul o soluţie de echitate şi dreptate? 

DEX’98 defineşte sindicatul, ca fiind: „Organizaţie al cărei scop este 

apărarea intereselor profesionale, economice etc. ale membrilor ei. 2. 

Totalitatea membrilor unui sindicat...”  

Încă din Evul mediu au existat asociaţii de lucrători, adică diferite 

corporaţii de stăpâni de negustori, care adunau indivizi de aceiaşi 

meserie, unindu-le forţele pentru a veghea asupra intereselor lor. Astfel 

a început să existe: breasla dulgherilor, a pantofarilor, croitorilor, etc. 

La muncitori, începând în special în secolele: XIX şi XX li s-a părut 

normal ca ei să aleagă să se asocieze, să prefere solidaritatea şi nu 

protestul individual, din cauza abuzurilor.  

Trebuie să precizăm că sindicatul s-a născut într-un climat de conflict, 

de luptă de clasă. Chiar şi astăzi, el stabileşte un raport de forţe între 

direcţiune şi personal. Cu toate că sindicatele au fost create pentru a se 

face o echitate, dreptate şi egalitate, pentru ca patronii să nu poată 

profita de puterea lor, de a contrabalansa puterea patronatului. Însă cu 

tot echilibru ce s-a încercat să se creeze, în unele situaţii, sindicatul nu a 

reuşit să aducă o echitate conform cu cartea: „Ca pentru Domnul – o 

perspectivă creștină asupra eticii muncii”, unde la p.130,131 se 

spune:  „Sindicatele au devenit mașinării uriașe conduse de activiști 

care și-au părăsit de mulți ani atelierul sau biroul şi cu care muncitorii 

nu se mai identifică. Ei au devenit oameni ai sistemului îndepărtați de 

preocupările concrete ale salariaților...O a doua slăbiciune a 

sindicalismului actual tine de caracterul unui număr mare de 

revendicări și de acțiuni. Anumite categorii de salariați, dintre cei mai 

favorizați, manifestă și intră în grevă doar pentru a apăra sau a înlocui 

avantaje deja obținute...această putere poate fi exercitată în detrimentul 

altor categorii sociale...sindicatele...nu mai sunt deloc interesate să 

vină în ajutorul șomerilor.” 

Cu alte cuvinte, nu totdeauna conducerea sindicatelor este în rezonanţă 

cu muncitorii simpli, sau alteori sindicatele caută doar interesul 

membrilor, fără a fi interesaţi de ce se întâmplă cu alţii muncitori, care 

nu fac parte din sindicat, sau cu alte categorii sociale ca şomerii sau 

pensionarii. Nu contează că alţii care au sindicat slab sau nu au, nu li se 

măreşte salariu, important că lor să le meargă bine chiar dacă guvernul 

trebuie să iei banii de la alte categorii sociale care aşteptau să primească 
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şi ele ceva majorări, dar pentru că nu au reuşit să preseze, au rămas, 

săraci din cauza unor sindicate puternice. 

Deci lupta sindicală nu aduce întotdeauna: dreptate echitate şi egalitate. 

Însă ce poziţie să i-a creştinul? 

 

5) Care sunt principiile biblice legate de mişcarea sindicală? 

În primul secol d.C. nu erau sindicate ca şi în zilele noastre, au existat 

câteva tentative de unire a sclavilor şi răzvrătire, ca de pildă răscoala 

sclavilor gladiatori sub conducerea lui Spartacus.  

Însă şi în primul secol, au existat stăpâni şi sclavi, sau stăpâni şi oameni 

liberi angajaţi. În Scripturile Creştine, există câteva pasaje care sfătuiesc 

atât pe sclavi cât şi pe stăpâni. Pasajele acestea sunt următoarele: 

Efeseni 6:5-9; Coloseni 3:22-4:1; 1Timotei 6:1-2; 1Petru 2:18-19.  

În aceste pasaje, sclavii, prin extensie muncitorii, sunt sfătuiţi să asculte 

în toate
3
 de stăpânii (patronii) lor, cu frică şi cutremur, să-i slujească 

precum Domnului, nu ca oamenilor; să lucreze din toată inima, să fie 

supuşi chiar stăpânilor greu de mulţumit (suciţi), şi să-i onoreze 

(cinstească). 

Dacă stăm să ne gândim, este incompatibil ca un creștin care trebuie să 

urmeze aceste principii ale supunerii şi ascultării, cu apartenenţa la un 

sindicat, care uneori apelează la diverse forme de protest, ca grevele, 

sau alte forma de protest care nu încurajează la ascultare sau supunere; 

ci, din contră la răzvrătire. Uneori grevele, au dus şi la alte forme de 

protest cum ar fi: blocări ale circulaţiei, ieşirea în stradă, ba chiar la 

forme de protest ilegale, care au dus la revolte populare.  

 

6) Ce este de făcut dacă eşti nedreptăţit ca muncitor? 

Dar ce este de făcut dacă într-o întreprindere muncitorii care pot fi şi 

creştini, sunt nemulţumiţi de salariu, condiţiile de muncă, etc.? Sau dacă 

patronatul, sau un patron lezează drepturile muncitorilor? 

În zilele noastre, există o sumedenie de legi care protejează pe angajaţi, 

nu mai este ca în primul secol d.C. când stăpânii îşi puteau chiar ucide 

sclavii după bunul lor plac.  

Un creştin abuzat de conducerea unei firme sau de un patron, trebuie să-

şi păstreze integritatea, spiritul de supunere, şi să Îl cheme pe 

Dumnezeu în ajutor (Iacob 5:4), cum spune apostolul Petru, să se 

încredinţeze Dreptului Creator făcând binele (1Petru 4:19).  

                                                   
3
 Bineînţeles ascultarea „în toate”, în sensul de în toate lucrurile ce nu 

contravin lui Dumnezeu şi principiilor divine (Fapte 5:29). 
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În primul rând, lui Dumnezeu trebuie să ne plângem, apoi factorilor de 

decizie, şi nu unor colegi prin care doar putem transmite un spirit de 

nemulţumire, plângere şi nesupunere, colegii nu pot schimba nimic, 

doar autoritatea rânduită de Dumnezeu. Uneori suntem influenţaţi de 

nemulţumirile altora fără a cântări corect, dacă e vorba realmente de o 

nedreptate, însă există şi plângeri îndreptăţite (comp. cu Fapte 6:1-6; 

Numeri 27:1-11; Neemia 5:1-5). Dar ca şi în cazul acestor relatări 

biblice, doar persoanele cu autoritate au putut să rezolve problemele. Un 

creştin nedreptăţit, trebuie să ceară călăuzirea lui Dumnezeu, ca să se 

comporte vrednic de chemarea lui de om sfânt, şi să i-a deciziile 

corecte, care pot însemna uneori, să lase din drepturile lui. Creştinul nu 

trebuie să se răzbune, sau să-şi caute dreptatea prin tribunale umane 

(Matei 5:40; 1Corinteni 6:1-7), aşteptându-L pe Dumnezeul dreptăţii 

care va răzbuna pe făcătorii de rele, şi va răsplăti pe fiecare după faptele 

lui (Romani 12:17-21).  

Dumnezeu îl poate călăuzi să-şi caute alt loc de muncă. Dacă vom 

umbla în Spirit, atunci vom reuşi să depăşim orice problemă şi de la 

locul de muncă fiind călăuziţi de Spiritul Sfânt spre gloria lui 

Dumnezeu (Galateni 5:16-26).   

 

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). De ce creştinii nu servesc lumea? 

(2). Cum privesc  creştinii luptele şi războaiele ? 

(3). Trebuie creştinii să se implice în sindicate? 

(4). Ce este de făcut când suntem nedreptăţiţi de patroni?  
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Capitolul 9 - Creştini nu i-au parte la politica 

şi idolatria lumii!    
 

„...este un timp când un om stăpâneşte peste altul spre nenorocirea 

lui” – Ioan 18:36, GBV 2001. 

 

1) Ce este politica? 

Conform cu Oxford Dicţionar de politică, Editura Univers Enciclopedic, 

p.344, politica se referă la: „1)la guvernarea civilă, stat şi treburile 

politice; 2) la conflictele dintre oameni şi rezolvarea lor; 3) la sursele 

de exercitarea puterii”. 

Conform cu Enciclopedia Wikipedia, „Politica este ştiinţa şi practica 

de guvernare a unui stat şi reprezintă sfera de activitate social-istorică 

ce însumează relaţiile, orientările şi manifestările care apar între 

partidele politice, între diversele categorii şi grupuri sociale, între 

naţiuni ş.a.m.d. în vederea emancipării conceptelor proprii, în lupta 

pentru putere sau supremaţie ideologică etc. Politică reprezintă de 

asemenea orientarea, activitatea, acţiunea propriu-zisă a unui partid 

sau a unor grupări exercitată în domeniul guvernării problemelor 

interne şi externe. Totodată, poate fi definită ca ideologie ce reflectă 

această orientare sau acţiune.” 

Iar conform cu DEX ’98: „Ştiinţa şi practica de guvernare a unui stat; 

sferă de activitate social-istorică ce cuprinde relaţiile, orientările şi 

manifestările care apar între partide, între categorii şi grupuri sociale, 

între popoare etc. în legătură cu promovarea intereselor lor, în lupta 

pentru putere etc.; orientare, activitate, acţiune a unui partid, a unor 

grupuri sociale, a puterii de stat etc. în domeniul conducerii treburilor 

interne şi externe; ideologie care reflectă această orientare, activitate, 

acţiune. ♢  Expr. A face politică = a lua parte în mod activ la 

discutarea şi rezolvarea treburilor statului.” 

 

2) Cum privesc creştinii implicarea în politică ? 

Pentru creştini nu este potrivit să se înscrie într-un partid politic, 

deoarece partidele politice folosesc modul de gândire al lumii, legile şi 

valorile acestei lumii, cât şi metode şi strategii omeneşti de a îndrepta şi 

rezolva lucrurile.  

În contrast, creştinii sunt regi în Regatul lui Dumnezeu (Apocalipsa 1:5-

6), ei domnesc din locurile cereşti împreună cu Cristos (Efeseni 2:5-6), 
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astfel ei au ca norme de viaţă şi ca principii de conducere, legile cerului 

şi sunt convinşi că doar Regatul lui Dumnezeu este singura soluţie 

pentru problemele omenirii şi nu programele (strategiile) omeneşti 

(Psalm 146:3; 18:36; Daniel 2:44; Ioan 6:15; 18:36).  

Este interesant, că Domnul Isus nu a acceptat să fie pus de oameni: rege 

(Ioan 6:15), tocmai pentru că Regatul Lui nu era din lumea aceasta 

(Ioan 18:36). El a fost înălţat de Tatăl şi pus peste toate gradele de 

îngeri (buni sau răi), şi peste toate lucrurile adunării (Efeseni 1:20-22). 

Dar în prezent nu toate lucrurile şi nu toţi oamenii îi sunt supuşi, chiar 

dacă El are autoritate peste toţi şi toate (Evrei 2:8). Ci El aşteptă timpul 

când Tatăl îi va supune Regatele lumii, îi va da semnalul, ca El să-şi 

exercite autoritatea peste toate naţiunile, astfel încât Regatul lumii să 

ajungă Regatul lui Cristos (Psalm 110:1-2; Apocalipsa 11:15).  

În mod asemănător şi noi aşteptăm timpul când Isus ne va da autoritate 

împreună cu El peste toate naţiunile de pe pământ (Apocalipsa 2:26-27; 

5:9-10), însă dacă noi vom căuta în lumea aceasta poziţii înalte fără a fi 

aleşi şi chemaţi de Dumnezeu la aceasta (Deuteronom 17:15-20) atunci 

le vom pierde pe cele din Regatul lui Cristos care nu este din lumea 

aceasta (Iacob 4:4). 

 

3) Pot munci credincioșii în funcții administrative? 

În primul secol, unii creştini se ocupau de unele aspecte administrative 

într-o cetate (Romani 16:23), sau erau în casa Cezarului, probabil ca 

sclavi, scribi, secretari, etc. (Filipeni 4:22, vezi şi Neemia 2:1; 5:14; 

Daniel 3:12), dar ei nu acceptau funcţii de conducere în această lume 

păgână! 

 

4) Conform istoriei ce atitudine au luat creştinii din primele secole 

faţă de funcţiile politice? 
Primi creştini nu s-au implicat în politică, de pildă în cartea: „On the 

Road to Civilization – A World History” la p.237,238 se spune: 

„…creştinii refuzau să îndeplinească anumite îndatoriri ca cetăţeni 

romani…Ei nu deţineau funcţii politice”.  

Conform cu cartea: „The Earrly Church” scrisă de istoricul Henry 

Chadwick, despre primii creştini erau cunoscuţi pentru „indiferenţa cu 

care privea deţinerea puterii în această lume.” Ei erau o „comunitate 

apolitică, paşnică şi pacifistă”.  

Iar în lucrarea „A History of Christianity” se spune: „Creştinii 

considerau că nici unul dintre ei nu trebuie să deţină funcţii politice în 
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stat…La începutul secolului al III-lea, Hipolit a spus că un vechi obicei 

creștin îi cerea unui magistrat care dorea să se alăture Bisericii să 

renunțe la funcția sa.” 

 

5) De ce nu este posibil ca creştinii să se implice în conducerea 

lumii? 

Iar în ce priveşte implicarea într-un partid sau în politică, să nu 

înţelegem greşit, nu implicarea în a susţine unele idei şi principii de 

guvernare şi conducere este greşită; ci, faptul că lumea actuală este 

condusă de Cel Rău (1Ioan 5:19), şi ea este compusă din oameni care 

sunt cârmuiţi de carne (firea păcătoasă), şi astfel motivaţiile, principiile, 

mentalităţile şi atitudinile lor sunt după Domnul puterii văzduhului care 

lucrează în fii neascultării (Efeseni 2:1-3).  

Astfel este logic că nu ne putem închipui cum copii lui Dumnezeu să-i 

conducă pe copii Diavolului, căci oamenii lumii nu ar fi de acord cu 

toate principiile de sfinţenie ale lui Dumnezeu, lumea nu poate iubi ceea 

ce nu-i al ei, ceea ce vine din Dumnezeu!  

Astfel dacă lumea ne iubeşte şi nu ne urăşte, alegându-ne chiar ca și 

conducători, atunci înseamnă că noi suntem o parte din ea iar principiile 

noastre politice nu sunt principiile Regelui Isus, ci ale lumii (Ioan 

15:18-19).  

În contrast Evanghelia răstorană raţionamentele lumii (2Corinteni 10:3-

5), ceea ce indică faptul că ea nu este compatibilă cu gândirea lumii!!! 

 

6) Daţi exemple de principii la care aderă creştinii şi care sunt 

incompatibile cu posibilitatea de a conduce lumea? 

Şi pentru a înţelege mai bine haide-ţi să gândim puţin ce ar trebui să se 

întâmple dacă ar fi ales, un om sau un partid care ar susţine ferm şi fără 

compromis să aplice următoarele principii ale lui Dumnezeu: 

„Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine” (Exod 20:3). Un astfel de 

partid sau lider politic trebuie să interzică închinarea la alţi Dumnezei în 

afară de Iehova, Dumnezeul Bibliei. Astfel un astfel de partid ar trebui 

să interzică religii, şi rugăciunile la Maria, îngeri, sfinţi, etc.  

Acel partid sau om politic trebuie să interzică orice formă de idolatrie, 

de închinare la cruci, icoane, relicve, etc. după cum se spune în Exod 

20:3-5. În poporul lui Israel, care era o teocraţie, cei idolatrii erau 

nimiciţi când erau conduşi de oameni ai lui Dumnezeu (Exod 22:20), tot 

la fel se întâmpla şi cu vrăjitorii şi cu cei ce practicau spiritismul, căci în 

Exod 22:18 se spune: „pe vrăjitoare să nu o laşi să trăiască”. 



 55 

„Să nu comiţi adulter” (Exod 20:14). Este un alt principiu care ca 

copil al lui Dumnezeu trebuie să ţin cont, dar oare nu voi fi eu părtaş la 

păcat dacă conduc o ţară ce a legalizat prostituţia, o ţară sau un oraş în 

care există reviste şi televiziuni ce susţin pornografia?  

De asemenea ar trebui ca acel partid creştin să interzică 

homosexualitatea, lesbianismul şi alte practici sexuale greşite, căci este 

scris în Levitic 18:22,23: „Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă 

cineva cu o femeie. Este o urâciune. Să nu te culci cu o vită”. Dar mă 

întreb cum va rezista un astfel de guvern în această lume, cum va putea 

să reziste presiunilor acordurilor internaţionale care oferă libertate 

homosexualilor?!? 

„Să nu ucizi” (Exod 20:13), este un alt principiu de care trebuie să ţină 

cont acel partid, ceea ce implică interzicerea avorturilor, dar cum vor fi 

atunci în acord cu convenţiile internaţionale de libertate a mamei? Ei 

trebuie să desfiinţeze armata, poliţia cât şi industria de armament, dar ar 

rezista atunci o astfel de ţară sau regiune? Nu în lumea aceasta, tocmai 

de aceia noi nu putem conduce lumea aceasta, căci ea nu se supune 

principiilor lui Dumnezeu; ci, mai degrabă legii junglei. 

Tot acel partid trebuie să desfiinţeze industria tutunului (2Corinteni 

7:1), care distruge oamenii, să desfiinţeze barurile, căci este scris: „Nu 

vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare” (Efeseni 5:18). Dar mă 

întreb ce va face acel partid creştin cu milioanele de beţivi şi fumători?  

Vedeţi de ce această lume nu poate fi condusă de cetăţenii cerului; ci, 

doar de cei carnali, căci după cum lumea este carnală tocmai de aceea 

doar cei carnali o pot conduce!!! 

Tot acel partid ar trebui să interzică cazinourile, loto şi orice joc de 

noroc (Efeseni 5:3-5; Isaia 65:11-12), şi de asemenea ar trebui să 

desfiinţeze competiţiile sportive care încurajează la invidie, spirit de 

competiţie, slavă deşartă, ură, idolatrizarea unor staruri de sport, 

muzică, a unor nume de echipe, etc. (Galateni 5:20,26; Filipeni 2:3). 

Şi exemplele ar putea continua, dar cred că am înţeles de ce creştinii nu 

pot face politică în această lume a celui Rău. 

În plus, conducătorii, fie ei primari, deputaţi sau preşedinţi, trebuie să 

depună un jurământ pentru învestitură, ceea ce este incompatibil cu 

restricţia dată în Scripturi care ne porunceşte să nu jurăm nicidecum 

(Matei 5:34; Iacob 5:12). 
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7) Cum se raportează creştinii în ce priveşte alegerile electorale? 

În universul acesta este un Rege! Regele etern: Dumnezeu (Psalm 47:2; 

1Timotei 1:17; 6:15-16). 

El este Cel care rânduie: regi, conducători, guvernatori pentru a face 

ceea ce este drept (Romani 13:1-6; 1Petru 2:13-14). De aceea, creştinii 

sunt supuşi acestora în ce priveşte lucrurile pământeşti, ei plătesc taxele, 

impozite, etc. atât timp cât legea cezarului nu intră în conflict cu 

Dumnezeu şi cu legea Lui (Fapte 5:29). 

Însă, pe de altă parte, creştinii ştiu că Dumnezeu a dat lumea primilor 

oameni și aceștia au dat-o la satan, de aceea toată lumea zace în cel rău 

(1Ioan 5:19); că stăpânul lumi este satan (Ioan 12:31), că de multe ori 

conducători mici şi mari au ascultat de satan şi de gândirea lui firească 

şi egoistă! 

Cu ei s-a împlinit cuvintele: „Numai, iată ce am găsit: că Dumnezeu a 

făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe şiretenii” – 

Ecleziast 9:29 BC. 

Dumnezeu le-a dat oamenilor autoritatea de a conduce, dar de multe ori, 

ei doar promit dreptatea şi posperitatea, şi imediat după ce sunt instalaţi 

în funcţie uită dreptatea şi aleargă spre calea lui satan! 

În istorie, regii şi conducătorii de multe ori, nu au ascultat de legea lui 

Dumnezeu, ci de satan, şi astfel Dumnezeu a permis catastrofe naturale, 

epidemii, invazia unei armate străine, ca pedeapsă pentru: lăcomie, 

egoism, corupţie, abuzarea cetățenilor, etc. 

Nu putem vota cu un candidat, căci nici un candidat nu corespunde cu 

normele lui Dumnezeu, căci nici unul nu este născut din Dumnezeu ca 

să facă voinţa lui Dumnezeu! 

Autorităţile pământeşti sunt slujitori lui Dumnezeu pământeşti (Romani 

13:4), nu cereşti, astfel slujitorii cereşti ai lui Dumnezeu (Efeseni 2:1-

6), nu se pot coborî pentru a-i vota! Pentru că asta ar însemna să renunţe 

la normele creştine-cereşti, pentru a aproba, un om pământesc-firesc! 

Cei fireşti sunt votaţi de cei fireşti! 

Noi ca creştini cereşti, am ales să-L urmăm pe Domnul ca Rege! 

 

8) Cum acţionează creştinii sau copiii lor, în ce priveşte cazurile de 

alegeri în consilii de administraţie, în şcoli? 

Creştinii pot fi chemaţi de firma la care lucrează să voteze, sau dacă 

sunt acţionari la o societate pe acţiuni, la „adunările generale” ale 

acţionarilor, ei pot fi invitaţi pentru a vota un preşedinte, sau consiliu de 

administraţie. Ce este de făcut?  
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Dacă firmele sau societăţile pe acţiuni sunt patronate de fraţi, sau 

creștinii dețin toate sau majoritatea acțiunilor atunci nu este greşit să 

participe la stabilirea conducerii, rugându-se pentru înţelepciune în 

acest sens (Iacob 1:5). Așa cum în mod asemănător, creştinii recomandă 

prin vot în slujbele administrative de diakoni în adunare (Fapte 6:1-6). 

Însă dacă firmele, sau societăţile pe acţiuni sunt patronate de oameni din 

lume, cei sfinţi nu-i pot vota pe copiii lui satan ca să-i facă: stăpâni 

peste bunurile care nu sunt ale noastre; ci, sunt ale lui Dumnezeu 

(Psalm 50:10-12; Hagai 2:8), noi Lui i-am dăruit tot ce avem (comp. cu 

Romani 14:7-8). Ei se vor abține de la vot, și vor vinde acțiunile 

respective, dacă situația permite. 

În multe şcoli, elevii sînt aleşi prin vot într-o anumită funcţie sau 

poziţie, cum ar fi cea de preşedinte sau şef de clasă. În unele şcoli se 

organizează chiar nişte campanii politice la scară restrânsă, care includ 

insignele publicitare prinse în piept şi afişele care susţin diferiţi 

candidaţi. Scopul acestor manifestări este de a-i familiariza pe tineri cu 

maşinaţiile politice.  

Însă copiii credincioşilor, nu se amestecă în politica şcolară, nici prin 

acceptarea unei funcţii obţinute prin alegeri, nici prin votarea altora 

pentru aceste funcţii. În acest fel ei urmează exemplul lui Isus care s-a 

retras atunci cînd poporul a dorit să-l instaleze ca rege. - Ioan 6:15. 

O funcţie şcolară implică a conduce copii din lume, ceea ce este 

imposibil pentru un tânăr ce urmăreşte principiile cerului pentru a 

deveni un discipol al Domnului! Principiile cerului şi cele ale lumii sunt 

în conflict (Romani 8:1-7). 

Altceva este situaţia în şcolile creştine, unde copii pot recomanda pe un 

coleg, dar profesorii vor avea decizia finală (comp. cu Fapte 6:1-6). 

 

9) Se pot implica creştinii în conducerea unei asociaţi de 

proprietari? 

Atunci când într-un imobil locuiesc doar creştini, este normal ca să 

existe o conducere administrativă, aşa cum exista şi în Israel (Luca 

16:1; 1Cronici 23:4; 26:29). 

Însă ce principii sunt implicate atunci când locuim într-un imobil cu 

oameni din lume? 

Există o diferenţă între consiliul de administraţie a unei firme şi 

comitetul unui asociaţii de proprietari! 

În timp ce în consiliul de administraţie a unei firme, majoritar compusă 

din acţionari din lume, are legătură cu multiplicarea banilor; în cazul 
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conducerii unui asociaţii de proprietari unde locuieşti, este vorba de 

casa ta, care intră în nevoile tale pentru subzistenţă, şi în Cuvânt ni se 

spune să ne gospodărim bine casa (Proverbe 24:3; comp. 1Timotei 3:4-

5 cu Evrei 13:7), astfel putem lua parte la conducerea asociației de 

locatari în funcție de îndrumarea cerului. 

 

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). De ce  creştinii nu se implică în politică? 

(2). Cum privesc creştinii mişcarea sindicală? 

(3). Care sunt principiile legate de conducerea unei firme, dar în ce 

priveşte conducerea propriului imobil de locuit? 

(4). Ce vor face copii ce provin din familii creştine când vor fi alegeri 

pentru şeful clasei? 
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Capitolul 10 - Creştini nu fac jurăminte, şi nu 

i-au parte la ceremoniile patriotice, idolatre     
 

„...Oamenii aceştia, împărate, n-au ţinut seama de tine; ei nu slujesc 

dumnezeilor tăi şi nu se închină chipului de aur pe care l-ai ridicat 

tu” – Daniel 3:12, GBV 2001. 

 

1) Cum privesc copiii lui Dumnezeu jurămintele? 

În noul legământ, primim o poruncă diferită cu privire la jurăminte faţă 

de vechiul Legământ, aceasta este dată de însuşi Domnul Isus, care 

declară în Matei 5:33-37: ,,Aţi mai auzit iarăşi că s-a zis celor din 

vechime: „Să nu juri strâmb; ci să împlineşti faţă de Domnul 

jurămintele tale.” Dar Eu vă spun: Să nu juraţi nicidecum”. 

În plus, chiar şi Iacob scrie atât de clar în epistola sa: ,,Mai pe sus de 

toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu 

vreun alt fel de jurământ…” (Iacob 5:12).   

Aceasta înseamnă să nu jurăm nici pentru a întări mărturia noastră în 

faţa oamenilor, sau pentru a pecetlui o hotărâre de-a noastră, nici 

jurăminte faţă de Dumnezeu, deci să nu jurăm NICIDECUM, sau cum 

se exprimă discipolul Iacob: ,, nici cu vreun alt fel de jurământ…” 

(Iacob 5:12).   

Conversaţia cotidiană a creştinului trebuie să fie la fel de sacră ca şi 

jurămintele sale. Lor nu le este permis să aibă două standarde în 

vorbirea lor.  

 

2) De ce Domnul interzice jurămintele? 

Domnul interzice jurămintele, motivele pentru care nu trebuie să mai 

jurăm în noul legământ sunt:  

1. Creştinii sunt oameni ai adevărului care urmează pe Cristos care este 

adevărul (Ioan 14:6; Efeseni 4:25; 5:9), astfel ei nu mai au nevoie de 

adeveriri suplimentare a cuvintelor lor, căci Isus îi învaţă: ,,Felul vostru 

de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”. 

2. Isus mai spune: ,,ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel rău” . 

Deci dacă nu ascultăm de sfatul Domnului, ca cuvântul nostru da, să fie 

da; şi vom jura, vom avea surpriza că îi vom face jocul Diavolului, care 

abia aşteaptă să ne facă de ruşine sau să ne pârască lui Dumnezeu că nu 

ne-am respectat vreun jurământ sau am spus un lucru inexact fiind sub 

jurământ.  
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3. Al treilea motiv este exprimat bine de Iacob care spune: ,,Ci „da” al 

vostru să fie „da”; şi „nu” să fie „nu” ca să nu cădeţi sub judecată”. 

Astfel, putem face jurământ că vom face un anumit lucru şi apoi pentru 

că noi nu suntem stăpâni pe situaţie nu reuşim să-l facem astfel minţim 

şi cădem sub judecată.  

4. Un al patrulea motiv ar fi: jurămintele de cele mai multe ori implică o 

încredere în sine, în puterea omului de a respecta ceea ce a jurat, însă 

vorbirea creştinului nu este „voi face cutare sau cutare lucru” sau „jur 

că voi face”; ci, vorbirea creştinului este: „Dacă Domnul va voi...vom 

face cutare sau cutare lucru” (Iacob 4:15 vezi şi Fapte 18:21 şi 

1Corinteni 4:19), sau „dacă Dumnezeu va permite” (Evrei 6:3, vezi şi 

1Corinteni 16:7).  

 

3) Cum trebuie să ne raportăm la steaguri şi la salutul drapelului? 

Termenul de “steag” derivă din limba slava şi defineşte un semn 

distinctiv al unui stat, al unei unităţi militare, organizaţii, reprezentat 

printr-o bucată de pânză sau de alt material, în una sau mai multe culori, 

avand imprimată o stema sau o emblemă. 

Steagurile şi drapelurile sunt semne distinctive ale unor grupuri umane, 

reunite pe baze etnice, sociale, politice, profesionale sau religioase. 

Biblia vorbeşte de steaguri (Isaia 30:17; Ezechiel 27:7). 

De cele mai multe ori, expresia se foloseşte în mod simbolic ca fiind un 

semn al biruinţei (Psalm 20:5; Isaia 5:26; 18:3; Ieremia 50:2). 

Triburile lui Israel avea steaguri cu însemnele casei părinteşti a lor, 

fiecare trib provenea dintr-un fiu al lui Iacob (Numeri 1:52; 2:2-3). 

Astfel, steagurile în sine, ca şi stemele naţionale, ca simbol al unei 

naţiuni, trib, regiune, nu sunt rele! Ele exprimă caracteristicile acelei 

naţiuni, grup de oameni, regiuni. 

Însă în momentul când acel „simbol” (steag sau emblemă), devine mai 

mult decât un simbol reprezentativ, devine un idol, un obiecte de 

venerat, atunci creştinul nu va participa la o astfel de ceremonie! 

Deoarece, noi Îi acordăm lui Iehova Dumnezeu toată închinarea (Exod 

20:4-5), prin urmare nu vom da închinarea noastră unor organizaţii, 

instituţii, ţări sau oameni (Romani 14:8; 2Corinteni 5:15). 

De pildă, conform cu The Encyclopedia Americana (1942) Vol. 11, 

pagină 316, se spune: „Drapelul, ca şi crucea, este sacru (. . .) Regulile 

şi regulamentele cu privire la atitudinea fiecărui om faţă de stindardele 

naţionale folosesc cuvinte puternice şi expresive, cum ar fi «Serviciul la 

drapel» (. . .) «Veneraţie faţă de drapel», «Devoţiune pentru drapel».” 
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Drapelul, stema unei ţări poate deveni un obiect de venerare, în cartea: 

What Americans Believe and How They Worship (Ce cred 

americanii şi cum se închină ei), 1952, de J. Paul Williams, pagină 

359, 360, se specifică: „Principalul simbol de credinţă al 

naţionalismului şi obiectul central de închinare este drapelul, iar 

pentru «a saluta» drapelul, pentru «a arbora» drapelul, pentru «a 

coborî» drapelul şi pentru «a înălţa» drapelul, au fost născocite unele 

forme liturgice curioase. Cînd se trece cu drapelul pe lîngă ei, bărbaţii 

îşi apleacă capul, iar spre lauda drapelului poeţii scriu ode iar copiii 

cântă imnuri naţionale“. 

Din păcate, ceremoniile patriotice sunt o manifestare şi preamărire a 

unor concepte naţionaliste ce duc la mândrie, ba mai mult, unele dintre 

ele chiar au primit o tentă religioasă, prin folosirea de expresii, ca: 

„serviciu adus drapelului”, „omagiu adus drapelului sau eroilor 

naţionali”, „devoţiune acordată drapelului”, toate acestea sunt 

manifestări idolatre care nu au nimic de a face cu creştinii!  

În plus, aceste ceremonii, instigă mai mult la ură, mândrie şi trezeşte 

sentimente naţionaliste, care de multe ori conduc la violenţă şi războaie. 

Reamintim faptul că creştinii nu au intenţia să manifeste lipsă de respect 

faţă de vreun guvern sau faţă de conducătorii acestuia prin faptul că 

refuză să salute drapelul. Este vorba numai despre faptul că ei nu se vor 

înclina, în semn de închinare, nici nu vor saluta o imagine care 

reprezintă Statul. Ei consideră această atitudine similară poziției luate în 

timpurile biblice de trei tineri evrei care au refuzat să se încline în fața 

statuii ridicate de regele babilonean Nebucadneţar în câmpia Dura 

(Daniel cap. 3).  

Aşadar, copiii din familiile creştine sunt învăţaţi să-şi urmeze conştiinţa 

educată potrivit Bibliei. Astfel, în linişte şi în mod respectuos, ei nu 

participă la aceasta. Din motive similare, copiii creştinilor preferă să nu 

participe la intonarea şi interpretarea instrumentală a imnurilor 

naţionale. 

 

4) Pot cânta creştinii imnul de stat sau cântece patriotice? 

Un imn naţional este adesea o poezie-imn pusă pe muzică. În The 

Encyclopedia Americana se spune: „Iubirea faţă de patrie şi 

sentimentul de mândrie naţională constituie nota dominantă a 

majorităţii imnurilor naţionale, iar în multe dintre ele simţămintele 

religioase sînt amestecate cu sentimentul patriotic.“  
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În fond, imnurile sunt o odă aduse patriei (ca şi cum ar fi o fiinţă), ceea 

ce nu este potrivit pentru un creştin care Îl înalţă pe Dumnezeu şi Îi 

mulţumeşte Lui pentru tot ce El a permis să aibă în ţara în care trăieşte, 

indiferent dacă este vorba de bogăţii minerale, vegetale, anotimpuri, etc. 

– 1Tesaloniceni 5:18; Apocalipsa 4:11. 

Cântecele patriotice exprimă patriotismul, naţionalismul, dar mai mult 

decât atât, ele îndeamnă la luptă, exprimă superioritatea acelei naţiuni 

faţă de altele, promovează mândria naţională! 

 

5) Care este graniţa între acceptarea însemnelor de stat şi idolatria? 

Dumnezeu a creat pe oameni cu o singură limbă (Geneza 11:1-9), toţi 

provin dintr-un singur om (Romani 5:12), dintr-un singur sânge (Fapte 

17:26-28), astfel toţi suntem fraţi! 

Chiar dacă în această lume există aceste delimitări, împărţiri îngăduite 

de Dumnezeu, ele sunt pentru un timp!  

Ca urmare a acestei îngăduinţe, a înţelege că fiecare om este născut într-

o naţiune, cu o limbă specifică, într-o ţară, într-un teritoriu, cu anumite 

caracteristici, a accepta acest lucru şi a respecta: conducerea ţării, ţara şi 

poporul, a accepta simbolul ţării, prin drapel şi stemă, nu este ceva 

greşit! 

Însă a merge mai departe, a aduce ode: ţării, poporului, a înălţa 

conducătorii mai mult decât este scris, însemnă a da cezarului ceea ce îi 

aparţine lui Dumnezeu! – Romani 1:25; Matei 4:10.  

Conducătorul acestei lumi: Satan a făcut din aceste lucruri un mijloc 

spre idolatrie, mândrie, lupte, războaie, naţionalism, rasism, etc. 

În primul secol, atunci când cezarul (Domiţian) a pretins închinare, 

bineînţeles condus de satan, şi s-a auto-intitulat: Domn (Dominus) şi 

Zeu (Deus), primi creştini sau confruntat cu mari probleme din această 

cauză. Iată poziţia lor descrisă în cartea „Essenttials of Bible History” 

p.563: „Actul de închinare la împărat consta în aruncarea câtorva 

boabe de tămâie sau a câtorva picături de vin pe un altar aflat înaintea 

unei imagini a împăratului. Probabil din cauza timpului care ne 

desparte de acea situaţie nu vedem în acel act nimic mai mult decât…un 

gest făcut cu mâna pentru salutarea drapelului sau a unui ilustru şef de 

stat, un semn de politeţe, respect şi patriotism. Probabil foarte mulţi 

oameni din secolul I credeau exact aşa, dar nu şi creştinii. Ei au privit 

întreaga chestiune drept o problemă de închinare religioasă prin care 

recunoşteau divinitatea împăratului, deci un act de infidelitate faţă de 
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Dumnezeu şi de Cristos şi au refuzat să facă lucrul acesta.” Iată că 

primii creştini au respins orice formă de idolatrie faţă de Cezar. 

Însă ca şi în primul secol, „Creştinii au refuzat să . . . aducă jertfe 

geniului împăratului [roman], lucru care ar echivala astăzi, 

aproximativ, cu refuzul de a saluta drapelul sau de a repeta jurământul 

de credinţă” — Those About to Die (Cei gata să moară) (1958), de 

Daniel P. Mannix, pagina 135. 

Tot la fel creştini nu vor face compromis, prin Spiritul ei se vor închina 

doar lui Dumnezeu, în Numele Fiului Său și prin Spiritul Sfânt! – 

Efeseni 2:18; 6:18. 

 

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). De ce copiii lui Dumnezeu nu fac jurăminte? 

(2). Cum se raportează creştinii la steagul şi la stema de stat? 

(3). Dar la cântecele şi ceremoniile patriotice?    
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  Capitolul 11 - Spiritul lumii  
 

„în care aţi umblat cândva, potrivit epocii lumii acesteia, potrivit 

conducătorului autorităţii aerului, a spiritului cel lucrând acum în 

fiii neascultării” -  Efeseni 2:2, SCC. 

 

1) Ce este spiritul lumii ? 

Spiritul lumii vine de la Satan şi este opus spiritului lui Dumnezeu 

(1Corinteni 2:12), iar caracteristica de bază a acestui spirit este: POFTA 

EGOISTĂ, care este forţa motrice ce impulsionează această lume, este 

sămânţa lui Satan care are ca și cod genetic dorinţe pervertite şi metode 

de a ne satisface poftele, egoiste, mândre şi lacome, acest lucru reiese 

clar din Efeseni 2:2-3, SCC, unde se precizează: „în care aţi umblat 

cândva, potrivit epocii lumii acesteia, potrivit conducătorului 

autorităţii aerului, a spiritului cel lucrând acum în fiii neascultării; 

între care şi noi toţi vieţuiam cândva în poftele cărnii noastre, 

făcând voinţele cărnii şi ale cugetărilor, şi eram, potrivit naturii 

noastre, copii ai mâniei, ca şi ceilalţi”.  

Aceste pofte ale cărnii (firii păcătoase) nu se referă la dorinţele naturale 

ale omului în limite normale, de a mânca, de a conduce, de a se 

reproduce, etc. Ci se referă la dorinţe ce trec dincolo de o viaţă 

echilibrată, ce încalcă legea lui Dumnezeu, în care sunt precizate 

limitele între care trebuie să umblăm.  

Deci spiritul lumii este o forţă ce se propagă, atât prin păcatul moştenit 

care ne trage la neascultare, la a fi fără frâu, cât şi prin sistemul, 

comercial, politic, religios, de divertisment şi mas-media, care are un 

mod de gândire influenţat de Satan prin poftele cărnii. 

 

2) Cum putem învinge spiritul lumii ? 

Spiritul lumii nu îl putem învinge doar prin propriile noastre eforturi 

oricât de bine suntem intenţionaţi şi oricât ne-am strădui!  

Biblia însă ne prezintă soluţia care ne poate ajuta să învingem lumea şi 

spiritul ei, aceasta este descrisă în 1Ioan 4:4, SCC unde se spune: 

„pentru că mai mare este Cel ce este în voi, decât cel ce este în 

lume”. Astfel Spiritul Sfânt care este mai puternic decât spiritul lumii, 

şi îl poate învinge pe acesta!  

Însă ceva din om, se opune Spiritului lui Dumnezeu şi anume: „carnea” 

(vezi: Galateni 5:17)! Să vedem în continuare: 
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3) Ce este carnea păcătoasă? 

Expresia: „carnea” în greacă: „sarkos” are mai multe sensuri în Biblie, 

cel de pildă: corpul de carne (2Corinteni 7:5; Apocalipsa 19:21; Efeseni 

5:29); oameni din aceiaşi naţiune (Romani 9:3; 11:14). 

Însă sensul luat în analiză aici este acela de: dorinţe carnale.  

„Carnea”, este astfel însumarea tuturor poftelor nelegiuite, este 

cauza păcătuirii. Este numită „carne” deorece aceste dorinţe izvorăsc 

din nevoile cărnii trupului, şi sunt pentru trup nu pentru spiritul omului! 

Faptele cărnii sunt asociate cu trupul omenesc (vezi: Romani 8:13; 

Coloseni 2:11). 

Această parte din noi creşte pe măsură ce omul dă curs poftelor sale 

nelegiuite, iar ea scade sau chiar moare, pe parcurs ce ne lepădăm de 

noi înşine şi ne crucificăm poftele! 

Ea este numită în Scripturi: „carne” (Romani 8:8-9, SCC); „omul cel 

vechi” (Efeseni 4:22, SCC); „corpul cărnii” (Coloseni 2:11, SCC); 

„poftele cărnii” (Efeseni 2:3, SCC). 

Să vedem în continuare: 

 

4) Care este prima etapă a învingerii cărnii păcătoase? 

Există o lucrare în patru etape, pentru a ucide carnea păcătoasă. 

Prima etapă este: Înainte de botez, omul aude evanghelia, se căieşte, 

crede în Domnul, şi ascultă de porunca Lui de a se lepăda de sine, a lua 

crucea şi a-L urma (Matei 16:24). Este interesant că în Evanghelia după 

Luca 9:23 SCC, se spune: „dacă cineva vrea să vină înapoia Mea, să 

se lepede pe sine, şi să ia crucea lui zilnic, şi să Îmi urmeze”. Arătând 

astfel că nu într-o zi termini de dus crucea, ci zilnic trebuie să o porţi, 

zilnic trebuie să-L urmezi, zilnic crucifici carnea! Şi a-L urma, este un 

proces continuu până la perfecţiune! 

 

5) Care este a doua lucrare pentru învingerea cărnii? 

În botezul în apă, „în care aţi fost şi circumcişi cu o circumcizie 

nefăcută de mâini, în dezbrăcarea corpului cărnii, în circumcizia lui 

Christos; fiind îngropaţi împreună cu El în botez, în care aţi şi fost 

înviaţi împreună cu El...” (Coloseni 2:11-12). În botez are loc 

circumcizia sau tăierea cărnii, dezbrăcarea de carne, de omul cel vechi. 

Pavel foloseşte expresia: „dezbrăcarea corpului cărnii”, referindu-se 

la faptul că şi carnea are un corp, o formă, aceiaşi idee este exprimată în 

Romani 6:6, prin expresia: „corpul păcatului”, astfel prin botez, nu 

doar o parte din carnea păcătoasă este tăiată; ci, întrg omul cel vechi! 
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6) În ce sens omul cel vechi a fost răstignit în botez? 

În Romani 6:3-8, SCC, se spune: „...Deci am fost îngropaţi împreună 

cu El prin botezul în moarte; ca, după cum a fost înviat Christos 

dintre morţi prin gloria Tatălui, aşa şi noi să umblăm într-o înnoire 

a vieţii. Pentru că, dacă am fost făcuţi plantaţi împreună cu El în 

asemănarea morţii Lui, atunci şi în asemănarea vieţii vom fi 

plantaţi; cunoscând aceasta: că omul nostru cel vechi a fost 

crucificat împreună cu El, pentru ca corpul păcatului să fie inactiv, 

ca să nu mai servim noi ca sclavi: păcatului; Pentru că cel murind, 

este achitat referitor la păcat. Dar, dacă am murit împreună cu 

Christos, credem că vom şi trăi împreună cu El”. 

După cum Domnul Isus a fost crucificat purtând păcatele omenirii, fiind 

pedepsit de Dumnezeu Tatăl în locul nostru (Isaia 53:4-5), în mod 

asemănător botezul este o lucrare ce aseamănă: crucificarea, moartea, 

îngroparea şi învierea Domnului, cu crucificarea, moartea, îngroparea şi 

învierea noastră! 

Dar mai mult decât o asemănare, în botez are loc o lucrare în care pe 

baza suferinţelor Domnului, este tăiată carnea, şi înnoit/sfinţit spiritul 

nostru, şi spălat în sângele Mielului (2Corinteni 5:17; 1Petru 1:2; 

1Corinteni 6:11). 

Moartea Fiului lui Dumnezeu răscumpără păcatele omenirii (1Corinteni 

15:3), dar suferinţa de pe cruce de câteva ore înainte de moartea Sa, îi 

dă dreptul să circumcidă carnea, şi astfel ca noi în apă să experimentăm 

următoarele: „omul nostru cel vechi a fost crucificat împreună cu El, 

pentru ca corpul păcatului să fie inactiv”! 

În plus, bineînţeles experimentăm în botez: moartea faţă de păcat şi 

lume, îngroparea ca om mort faţă de lume, şi învierea spirituală! – 

Romani 6:2-8; Coloseni 2:11-12. 

   

7) Ce trebuie să facă creştinul păstrându-se mort faţă de păcat? 

Apostolul Pavel, ne îndeamnă ca noi să avem atitudinea de morţi faţă de 

păcat şi vii pentru Dumnezeu în Cristos (Romani 6:11). Aceasta 

înseamnă că carnea care a fost făcută inactivă, omul cel vechi a fost 

crucificat, care a murit în botez, trebuie păstrat aşa! 

În cazul în care creştinul iasă din Domnul, din călăuzirea Spiritului, el 

reactivează: carnea! Omul cel vechi înviază, prin poftele ce devin: 

păcate, după cum este scris: „Ci fiecare este ispitit fiind atras de pofta 

lui. Apoi pofta, zămislind, naşte: păcat, iar păcatul săvârşit aduce 

moarte” (Iacob 1:14-15).     



 67 

Dacă cădem în vre-un păcat după botez, trebuie să apelăm la jertfa 

ispăşitoare a Domnului (1Ioan 2:1-2), dar şi să nu lăsăm ca acel păcat să 

devină un obicei, ca astfel în timp din nou să ajungem ca păcatul să 

DOMNEASCĂ în corpul nostru ca şi înainte de botez (Romani 

6:12,13).  

Chiar dacă unii creştini încă nu au ajuns la perfecţiune, sunt „încă 

carnali” (comp. cu 1Corinteni 3:3), carnea a revenit în ei parţial după 

botez. Însă Domnul prin Pavel ne îndemnă: „...voi să vă dezbrăcaţi de 

omul cel vechi, cel stricat potrivit cu poftele înşelăciunii; dar să vă 

înoiţi în spiritul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi cu omul cel nou, 

cel creat potrivit lui Dumnezeu, în dreptate şi într-o sfinţenie a 

adevărului” (Efeseni 4:22-24, SCC). 

Pentru a dezbrăca omul cel vechi reactivat, şi a îmbrăca complet omul 

cel nou, este nevoie de înnoirea minţii, reconectarea la modul de 

gândire a-l Domnului, la o mentalitate spirituală! (Romani 8:5-9; 

1Corinteni 2:12-16). 

Apoi să trecem la fapte, omorând mădularele păcătoase (Coloseni 3:5-

12), dezbrăcându-ne complet de omul cel vechi şi înbrăcând omul cel 

nou! Lepădând păcatul şi ascultând de Domnul! 

Şi putem face acest lucru prin Spiritul lui Cristos care ne va: 1. călăuzi 

(Romani 8:13,14); 2. ne va da putere (Romani 15:13); 3. Ne va umple 

(Efeseni 5:18). 

Ţinta fiind, a deveni perfecţi (Matei 5:48), oameni care să ţinem 

inactivă carnea, şi care să umblăm permanent prin Spiritul Sfânt 

(Galateni 5:24-25). 

În concluzie, tu poţi birui lumea şi spiritul ei, dacă îi vei permite lui 

Cristos să ia chip în tine (Galateni 4:19), ca El să trăiască în tine 

(Galateni 2:20), ca El să fie totul în tine (Coloseni 3:11), căci Isus 

Cristos a biruit lumea (Ioan 16:33)! 

 

8) Când carnea păcătoasă nu mai poate deveni activă?  

A patra etapă sau lucrare ce duce definitiv la mortea cărnii, este atunci 

când are loc glorificarea şi schimbarea corpurilor noastre, în corpuri 

spirituale glorioase! – Filipeni 3:20-21. 

Atunci moartea, şi implicit păcatul nu vor mai avea nici o putere asupra 

noastră, ci vom fi sfinţi şi fără de păcat (Apocalipsa 20:6). 

Biblia este clară: „într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din 

urmă trâmbiţă. Pentru că trâmbiţa va suna şi morţii vor învia 

nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi. Pentru că putrezirea 
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aceasta trebuie să se îmbrace în neputrezire şi ceea ce este muritor 

să se îmbrace în nemurire. Dar când putrezirea aceasta se va 

îmbrăca în neputrezire şi ceea ce este muritor se va îmbrăca în 

nemurire, atunci va fi împlinit cuvântul scris: „Moartea a fost 

înghiţită de victorie“. „Unde îţi este boldul, moarte? Unde îţi este 

victoria, moarte?“ Dar boldul morţii este păcatul, şi puterea 

păcatului, legea; dar mulţumiri fie lui Dumnezeu, care ne dă 

victoria prin Domnul nostru Isus Hristos” – 1Corinteni 15:52-57, 

GBV 2001. 

 

6) Ce vor dezbate capitolele următoare ? 

În continuare vom dezbate diferite dorinţe naturale sau nevoi 

elementare ale omului pe care Diavolul le-a corupt, cum ar fi: 

NEVOI FIZICE: dorinţa de a mânca şi bea; dorinţa de a ne reproduce; 

de a supravieţui; de a deţine lucruri; de a munci; etc. 

NEVOI SPIRITUALE-AFECTIVE: dorinţa de a se închina; de a fi 

condus şi de a conduce; de a iubi şi de a fi iubit; de a cunoaşte; de a se 

distra; de aşi folosi talentele; etc. 

 

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). Cum a apărut lumea lui Satan ? 

(2). Cum lucrează spiritul lumii ? 

(3). Cum poate fi învins spiritul lumii ? 
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Capitolul 12 - Dorinţe naturale corupte  
 

Moto: „Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la 

desfrânare, şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie.”  

- Efeseni 4:19. 

 

1) Cum se manifestă spiritul lumii în alimentaţie ? 

După cum am spus, Satan a pervertit instinctele noastre cu care am fost 

înzestraţi de Creatorul nostru, printre care şi instinctul sau dorinţa 

naturală de a ne hrăni.  

Spiritul lui Satan I-a făcut pe oameni să cadă în două extreme faţă de 

alimentele pe care le-a creat Dumnezeu, cu scopul întreţinerii vieţii.  

O extremă este îmbuibarea sau ghiftuirea cu mâncare şi băutură, care 

pentru unii a devenit un idol, un Dumnezeu (Filipeni 3:19). Creştinii 

trebuie să se ferească de această extremă, care ne îngreuiază inima şi ne 

face astfel insensibili şi ne-veghetori la viaţa cu Dumnezeu (Luca 

21:34). Poate a-ţi experimentat că după ce luaţi o masă îmbelşugată, 

timp de o oră sau mai mult, nu vă puteţi concentra şi aveţi tendinţa să 

dormiţi, deoarece creierul vostru lucrează pentru digerarea hranei.  

Având în vedere pericolul îmbuibării, postul este binevenit uneori, 

acesta fiind un barometru, care arată cât de mult, contează mâncarea 

pentru noi, căci Domnul Isus a spus: „când postiţi”(Matei 6:16) nu a 

spus: „daca postiţi”, arătând astfel ca postul este o însuşire a discipolilor 

Lui.  

În ce priveşte băuturile alcoolice, acestea nu sunt ceva necurat în sine, dar 

a le consuma în exces sau într-un mod regulat care să ducă la dependenţă, 

este greşit, căci trupul nostru este templul Spiritului Sfânt (1Corinteni 

6:19), şi nu al spiritului lumii, de fapt beţia şi alcoolismul sunt egale cu 

idolatria, iar cei ce sunt astfel de persoane nu vor moşteni Regatul lui 

Dumnezeu (1Corinteni 6:9-10). 

Cealaltă extremă, care este tot lumească, este de a duce o viaţă de 

abstinenţă de la unele alimente, cum ar fi carnea, sau carnea necurată 

conform legii Vechiului Legământ, sau abţinerea totală de la alcool. 

Bineînţeles dacă luăm această decizie pentru viaţa noastră sub călăuzire 

nu este ceva greşit, dar dacă impunem aceste restricţii şi altora, spunându-

le că nu pot primi viaţa veşnică dacă nu vor asculta de aceste restricţii, 

atunci greşim şi devenim unelte ale spiritului lumii şi ai demonilor 

(Coloseni 2:18-23; 1Timotei 4:1,3). De ce spunem asta? Deoarece în 

Noul Legământ, nu există alimente curate şi necurate, ca şi în legea lui 
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Moise, deci avem permisiunea să mâncăm orice fel de aliment (Marcu 

7:15-19; Coloseni 2:16). Iar în ce priveşte băuturile alcoolice, cum ar fi: 

berea, vinul, ţuica, etc., acestea nu au fost interzise nici în Vechiul 

Legământ (Deuteronom 14:26; Psalm 104:14-15; Ecleziast 9:7), nici în 

Noul Legământ nu este interzisă consumarea cumpătată a băuturilor 

alcoolice, deoarece însuşi Isus Fiul lui Dumnezeu a consumat, ba chiar la 

nunta din Cana a prefăcut apa în vin (Ioan 2:1-10; Matei 11:19; 1Timotei 

3:8; 5:23).  

Însă dacă ştim că nu avem stăpânire de sine, sau înainte de a deveni 

creştini am fost alcoolici, este mai bine să nu mai consumăm de loc, de 

asemenea trebuie să evităm să consumăm băuturi alcoolice, în unele 

situaţii sau împrejurări, sau localuri unde chiar un păhărel ar putea 

constitui o pricină de poticnire pentru alţii (Romani 14:21), sau într-un 

loc prost famat, ca barurile, unde suntem într-un anturaj nepotrivit, şi sub 

influenţa spiritului lumii. 

 

2) Cum a corupt spiritul lumii instinctul reproducerii ?  
La început acest instinct a fost dat omului cu un scop bun, ca să fie folosit 

în cadrul căsătoriei cu scopul de a procrea, astfel actul sexual lăsat de 

Creator era sfânt şi împlinea scopul Său cu omul (Geneza 1:28; 

1Corinteni 7:14).  

Însă Diavolul a pervertit acest scop măreţ, care era condus de principiul 

de a da, nu de a primi (Fapte 20:35), căci soţia era stăpână pe corpul 

soţului, iar soţul pe corpul soţiei, şi nu se căuta propria plăcere, ci 

plăcerea celuilalt (1Corinteni 7:2-5). Iar plăcerea din actul sexual era o 

finalitate, a iubirii sincere dintre cei doi, astfel plăcerea nu era un scop în 

sine; ci, o recompensă a iubirii celor doi (Proverbe 5:18-19).  

Aceste principii trebuie să călăuzească viaţa de creştin în căsnicie.  

Din păcate spiritul lumii transmite ceva cu totul diferit, şi anume că 

relaţiile sexuale sunt totul pentru fericirea noastră, iar accentul se pune pe 

a primi, pe a fi satisfăcut, nu pe a da, astfel acestea devin o manifestare a 

egoismului, de aceea s-a ajuns la perversiuni sexuale chiar între partenerii 

de căsătorie, iar în dorinţa nebună după plăceri a lumii, nu se ţine cont de 

porunca ca acestea să aibă loc doar în cadrul căsătoriei, şi într-un mod 

demn și natural; ci, se caută satisfacerea poftei sexuale, în relaţii sexuale 

înainte de căsătorie, prin adulter, prin homosexualitate, prin auto-

satisfacere, adică masturbare, s-a ajuns chiar la relaţii sexuale cu animale 

şi la alte lucruri ruşinoase care nu pot fi descrise în cuvinte, dar care arată 

pe deplin caracterul corupt al Diavolului şi al lumii, toate acestea fiind 
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păcate grave înaintea lui Dumnezeu, citește în acest sens: Levitic 18; 

Romani 1:26-27; 1Corinteni 6:9-10; 7:2; Efeseni 4:19; 1Tesaloniceni 4:3-

8; Evrei 13:4.  

Lumea a mers până acolo încât face comerţ cu sexul şi îl promovează prin 

programe TV, prin internet şi prin lini telefonice cu discuţii imorale. 

Astfel organele sexuale care au fost create doar cu scopul naşterii de 

copii, a fost pervertit de Satan, făcând ca iubirea adevărată şi naşterea 

copiilor să nu mai conteze; ci, doar plăcerea izvorâtă din pofte egoiste, 

astfel s-a ajuns la avorturi, care este o crimă în faţa lui Dumnezeu (Exod 

21:22-23; Psalm 139:13-16), sau la metode contraceptive, care uneori 

dăunează corpului şi sunt împotriva principiilor Biblice care încurajează 

la naşterea de copii (1Timotei 2:15; 5:14). 

 

3) Care este o altă extremă a lumii ? 

Însă Satan cu abilitate a făcut pentru uni oameni o altă extremă, şi 

anume a considera toate relaţiile sexuale, chiar cele din cadrul 

căsătoriei, ca fiind păcătoase şi necurate. În consecinţă unii asceţi 

consideră abstinenţa sexuală ca fiind singura cale spre o viaţă spirituală, 

această învăţătură greşită este promovată tot de Diavol prin spiritul 

lumii (Coloseni 2:20-21). 

Biblia nu condamnă relaţiile sexuale între soţ şi soţia lui, de fapt pentru 

aceasta s-au creat organele de reproducere, pentru ca cei doi să 

procreeze copii (Geneza 1:28; 2:23-24; Matei 19:4-6; 1Corinteni 7:36). 

Din păcate însă spiritul lumii a distorsionat relaţiile sexuale şi rolul lor 

chiar şi în mintea unor creştini, care poate citesc de ani de zile Biblia, 

deoarece unii, căzând în această extremă, printr-o pudoare excesivă, 

adică unii cred că este total deplasat să ai relaţii sexuale cu partenerul de 

căsătorie cu lumina aprinsă (comp. cu Geneza 2:25), alţi consideră că 

este greşit să ai relaţii sexuale cu câteva zile înainte de a lua Cina 

Domnului, astfel există biserici care pretind abstinenţă timp de trei zile 

înainte de ziua cu Cina Domnului, dar toate aceste metode încalcă 

principiile libertăţii din Noul Legământ (1Corinteni 7:4-6; 2Corinteni 

3:17), pentru că nicăieri în Biblie nu ni se porunceşte aşa ceva.  

O altă problemă pe care o propagă în mod subtil Satan este mentalitatea 

că este ruşinos a discuta părinţii cu copii despre chestiunile sexuale, 

acest subiect fiind tabu în multe familii. Însă Biblia învaţă altceva, de 

pildă în legea lui Moise, erau trecute învăţăturile despre relaţiile sexuale 

(Levitic 18), iar poporul Israel cu ocazia unor sărbători, îşi aduceau şi 

copiii şi ascultau cu toţii cartea legii care conţinea şi învăţături în 
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domeniu sexual, în plus, părinţii erau obligaţi să-I înveţe pe copii toate 

legile lui Dumnezeu (Deuteronom 6:6-7). De aceea putem spune că cine 

nu-şi educă copii, chiar şi-n această privinţă, îi lasă să-I educe strada, 

care îi va corupe inima copilului în privinţa sexului. Prin urmare este 

potrivit ca părinţii să discute chestiunile elementare în acest domeniu cu 

copii lor, bineînţeles profunzimea discuţiei va fi determinată şi de vârsta 

copilului, de aceea să nu-i respingem pe copiii noştri dacă ne întreabă 

unele lucruri despre organele genitale.  

Să le vorbim despre procesele naturale ale corpului (poluţie - Levitic 

15:16; menstruaţie - Levitic 15:25).  

Să le explicăm cu seriozitate că aceste organe ne-au fost date de 

Creatorul nostru de a le folosi după legile Lui, iar atunci relaţiile 

sexuale nu vor fi necurate; ci, sfinte (1Corinteni 7:14; Ezra 9:2).  

Este bine ca fetele să fie instruite în acest domeniu de Mama lor iar 

băieţii de Tatăl lor, sfătuind-ui totodată că de câte ori au probleme în 

acest domeniu pot apela la ei, toate aceste măsuri sunt o dovadă de 

iubire şi de ferire de spiritul lumii. 

 

4) Cum putem să ne păstrăm puri din punct de vedere moral ? 

Fiecare să se cunoască pe sine, puterea lui de stăpânire, astfel dacă arde 

este bine să se căsătorească dar bineînţeles doar cu un credincios 

(1Corinteni 7:32-38).  

Cercetându-ne pe noi în mod sincer ne vom da seama cât de vulnerabili 

suntem, de aceea să nu ne încredem în noi, în propriul nostru auto-

control, deoarece să nu uităm, căci chiar îngerii perfecţi au căzut în 

acest păcat (Geneza 6:2-4), sau unii oameni ai lui Dumnezeu ca regele 

David (2Samuel cap.11).  

Prin urmare să ne ferim de programe TV imorale, muzică, reviste, 

internet care trezeşte în noi poftele sexuale (Psalm 101:2-4; 2Samuel 

11:2-4; Proverbe 7:10-27; Efeseni 5:3).  

Este adevărat nu putem controla perfect gândurile noastre, cu siguranţă 

vor exista momente când ne va trece prin minte un gând imoral, poate 

fără să vrem, căci este imposibil să oprim seminţele purtate de spiritul 

lumii acesteia să nu vină şi în mintea şi inima noastră, trebuie deci să 

înţelegem că vor veni şi în mintea noastră gânduri involuntare necurate, 

însă nu trebuie să le dezvoltăm, nu trebuie să stăruim asupra lor.  

Pentru a înţelege mai bine să ilustrăm acest lucru: Nu putem opri ca 

iarba să răsară în grădină, dar trebuie să o smulgem când o vedem nu 

să o lăsăm să crească. 



 73 

Deci nici noi nu putem opri gândurile trecătoare, dar putem opri ca ele 

să nu se dezvolte și să devină o mentalitate, un mod de gândire. 

Putem face acest lucru încercând să ne gândim la alt lucru sănătos, sau 

rugându-ne şi cerând putere de la Dumnezeu, şi rugându-l să 

îndepărteze acea sămânţă pe care Satan a pus-o în mintea noastră. Să 

nu-I permitem seminţei să germineze şi să se dezvolte căci: „Pentru că, 

mentalitatea cărnii, este moarte; dar mentalitatea Spiritului, este 

viaţă şi pace.” (Romani 8:6, SCC), cuvântul pentru mentalitate din 

greacă însemnă: un mod de gândire, înclinaţie a minţii, căci acest 

cuvânt nu se referă la un gând trecător; ci, la un mod de a gândi, în 

traducerea: CLV la n.s. intenţie, planuri. 

Dar chiar dacă un moment de slăbiciune a făcut să ne complăcem în 

unele gânduri imorale, este bine să ne mărturisim păcatul acesta cât mai 

repede la Dumnezeu, şi să ne întrebăm: ce a condus la aceste gânduri 

necurate, pentru ca pe viitor să evităm cauza care a făcut să stăruim în 

minte la acele lucruri. Dacă observăm că această problemă persistă şi nu 

putem scăpa de ea, atunci să căutăm ajutorul unui creştin matur, care 

ne-ar putea ajuta, căci dacă nu ne corectăm, cu siguranţă că această 

mentalitate în timp ne va împietri spiritual şi ne va duce la moarte, după 

cum se spune în Romani 9:5-7. 

 

5) Cum se foloseşte Diavolul de instinctul supravieţuirii ? 

Instinctul de supravieţuire este dorinţa firească a omului de a trăi veşnic, 

de a nu muri, iar această dorinţă Creatorul a implantat-o în inima 

noastră (Ecleziast 3:11). Deci este normal ca omul să dorească să 

trăiască, dar speculând această dorinţă naturală, Diavolul în toate 

timpurile s-a folosit de frica de moarte să renunţe la credinţa lor (Fapte 

8:1; 5:40; 1Petru 4:12). Dar creştinii fideli nu fac compromisuri, iar ei 

nu-şi iubesc viaţa mai mult decât iubesc ascultarea de Dumnezeu, astfel 

sânt dispuşi să moară pentru Cristos, ştiind că doar aşa vor birui lumea, 

dacă vor fi ca nişte oi de tăiat şi nu-şi vor iubi viaţa chiar până la moarte 

(Romani 8:36; Apocalipsa 12:11; Luca 14:26), ei sunt dispuşi să piardă 

viaţa pe care nu o pot ţine, pentru a câştiga viaţa eternă. 

Tot în acest domeniu sunt în lume două extreme: una este aceea de a 

dispreţui viaţa, şi ne gândim la cei ce cu bună ştiinţă se mutilează, sau 

nu la pasă de sănătatea lor, sau privesc omuciderea, eutanasia, 

sinuciderea şi avortul, ca ceva normal, nu ca un păcat grav care loveşte 

în sfinţenia vieţii (Psalm 139:13-16; Exod 21:22-23; Deuteronom 5:17).  



 74 

Cealaltă extremă este umanismul, adică a considera omul centrul în 

jurul căruia trebuie să graviteze toate lucrurile, astfel omul poate să facă 

orice atâta timp cât crede că este spre folosul lui, dar unele principii ale 

umanismului, încalcă întâietatea lui Dumnezeu (Matei 22:37-39). 

Pentru protecția vieții creștinii nu trebuie să apeleze la asigurări, 

asigurări de viață, sănătate, casă, etc. Asigurarea lor este brațul lui 

Dumnezeu (Psalm 77:15; Ieremia 27:5). Ei vor face asigurări doar în 

cazul asigurărilor obligatorii, căci ei se vor supune legilor țării (Tit 3:1). 

 

6) Cum a afectat spiritul lumii – munca ? 

Noi ştim că o parte din timpul unui om, trebuie alocată muncii, atât 

fizice cât şi intelectuale, căci însuşi Dumnezeu Tatăl este un Dumnezeu 

Creator, care lucrează şi Fiul lui la fel (Ioan 5:17). De asemenea un rol 

al omului pe pământ chiar de la început era munca plăcută de a îngriji 

grădina Edenului. Adam şi Eva au primit porunca de a supune 

pământul, adică al transforma în paradis, stăpânind şi peste animale cu 

blândeţe (Geneza 1:28). Ei pentru a-şi întreţine viaţa, trebuiau să 

culeagă fructe din grădină (Geneza 2:16).  

Însă, și în acest domeniu Satan a pervertit dorinţa naturală a omului de a 

munci, cele două extreme create de el sunt: lenea, trândăvia, a trăi pe 

spatele altora, cealaltă extremă este munca în exces până la epuizare, 

sau ocuparea cu munca fără timp liber, a avea două locuri de muncă 

pentru a ne îmbogăţi astfel posibilitatea de al căuta şi sluji pe Dumnezeu 

este drastic redusă din cauza lipsei de timp, ba mai mult, unii au făcut 

din muncă o religie, fiind principalul rost al vieţii lor. 

Creştinii sunt încurajaţi să muncească cinstit, atât pentru ei şi familia 

lor, cât şi pentru a da celor lipsiţi (Efeseni 4:28; 2Tesaloniceni 3:8-10), 

prin urmare ei vor evita munca la negru, furtul de la locul de muncă, 

tragerea chiulului, şi nu vor dispreţui nici o muncă cinstită indiferent 

dacă aceasta pare înjositoare (Efeseni 6:5-8).  

Însă, copii lui Dumnezeu vor evita munca care are un grad mare de risc 

pentru viaţa noastră şi a altora (Deuteronom 22:8). 

 

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). Cum a pervertit spiritul lumii instinctul alimentaţiei ? 

(2). Care sunt extremele în ce priveşte instinctul reproducerii şi ce 

putem face noi ca creştini ?  

(3). Ce pericole există în ce priveşte instinctul supravieţuirii ? 

(4). Dar în ce priveşte munca ? 
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Capitolul 13 - Cum să învingem: 

materialismul   
 

Moto: „Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm 

cu noi nimic din ea. Dacă avem, deci, cu ce să ne hrănim şi cu ce să 

ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogăţească, 

dimpotrivă, cad în ispitã, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi 

vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd, şi pierzare. Cãci 

iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat 

după ea, au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o 

mulţime de chinuri.” - 1Timotei 6:7-10. 

 

1) De ce materialismul este o manifestare a spiritului lumii ? 

Pentru a răspunde la această întrebare, să vedem în primul rând de unde 

a început pervertirea dorinţei naturale de a deţine lucruri. Astfel vom 

reveni la primele capitole din Geneza, care arată că chiar de la început 

Adam şi Eva aveau unele lucruri care le aparţineau, sau peste care erau 

puşi administratori, adică grădina Edenului, animalele peste care 

trebuiau să stăpânească şi chiar întregul pământ care urma să fie 

transformat într-un paradis (Geneza 1:28, 2:15). Ei aveau tot ce era 

necesar, le erau satisfăcute toate necesităţile, căci aveau hrană din 

belşug şi condiţii prielnice de existenţă.  

Însă Diavolul a uzat de poftă şi a ispitit-o pe Eva să poftească ceea ce 

nu era a ei: fructul din pomul cunoştinţei binelui şi răului, această 

dorinţă care nu era naturală, deoarece puteau să trăiască şi fără a mânca 

din fructul oprit, a fost prima manifestare a materialismului, care este 

dorinţa de a obţine lucruri de care nu ai neapărat nevoie. De la acel prim 

pas până astăzi, materialismul s-a amplificat fără margini şi a devenit 

forţa motrice a sistemelor comerciale şi politice. 

Materialismul este deci, dorinţa avidă după îmbogăţire, după obţinerea a 

cât mai multe lucruri materiale fie bani, fie posesiuni în imobile şi 

lucruri, de aceea materialismul este o manifestare a spiritului lumii căci 

are ca cauză: mândria, iubirea de sine (Efeseni 2:3; 2Petru 1:4). 

 

2) De ce astăzi materialismul are mai multă influenţă ca oricând ? 

Astăzi mai mult ca oricând se manifestă materialismul, deoarece omul 

este bombardat cu manifestări tot mai puternice, atât directe cât şi 

subtile a spiritului materialist al acestei lumi. Prin urmare, mulţi oameni 

cred că fericirea este strâns legată de câţi bani, case, maşini, aparate 
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electronice, bijuterii ai, etc. Pe toate căile spiritul lumii inoculează în 

om ecuaţia: BANI = FERICIRE, astfel suntem sufocaţi cu reclame T.V, 

cu filme seriale, spectacole, cu ziare şi reviste, etc. în care ni se 

transmite mesajul că dacă nu avem unele bunuri materiale nu suntem 

împliniţi, ne lipseşte ceva, că nu putem fi satisfăcuţi decât printr-o viaţă 

de confort şi lux. Toată această presiune este pe zi ce trece tot mai mare, 

deoarece în fiecare zi apar tot alte produse mai noi, mai ispititoare, iar 

omul este înşelat să creadă că are nevoie de toate acestea când în 

realitate, el are nevoie doar de puţine lucruri materiale strict necesare. 

Pentru a înţelege aceste lucruri, observaţi ce spune un ziarist în anul 

1956: „Se estimează că în urmă cu un secol (1856) omul de rând avea 

72 de dorinţe, dintre care 16 erau considerate necesităţi. Astăzi (1956) 

se estimează că omul de rând are 474 de dorinţe dintre care 94 sunt 

considerate necesităţi. Cu un secol în urmă, negustorii îl asaltau pe 

omul de rând cu 200 de articole de comerţ, însă astăzi (1956) el trebuie 

să ţină piept unei avalanşe de 32.000 de articole. Lucrurile strict 

necesare omului sunt câteva, dorinţele lui sunt nemăsurate.” Dacă în 

1956 stătea astfel situaţia în ţările dezvoltate, atunci care este situaţia 

după aproape 50 de ani? Să nu uităm  că de atunci comerţul a înflorit 

extraordinar de mult, astfel în prezent este o explozie de oferte care mai 

de care mai tentante, astfel spiritul materialist este aşa de puternic încât 

este aproape imposibil să-i facem faţă. Având în vedere acest pericol 

care este ca o molimă afectând pe oricine, de la copilul de câţi-va ani 

până la oamenii în vârstă, să vedem în continuare ce pot face creştinii 

spre a nu se lăsa contaminaţi. 

 

3) Cât de mare este capcana materialismului pentru creştini ? 

Biblia avertizează în 1Timotei 6:9-10 următoarele: „Căci cei ce vor să 

se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în cursă şi în multe pofte 

nebune şi periculoase, care cufundă pe oameni în ruină, şi 

distrugere. Căci iubirea de bani este o rădăcină a tot felul de rele şi 

unii care au umblat după ea au rătăcit de la credinţă, şi s-au 

străpuns singuri cu multe dureri.” Poate unora li se pare exagerată 

această avertizare, dar ea este adevărată. Să luăm câteva exemple care 

vor adeveri acest pasaj: un exemplu este Lot, acesta a ales locul cel mai 

bun de păşunat pentru turmele sale, pentru a se îmbogăţi, însă până la 

urmă a pierdut totul şi era să-şi piardă şi viaţa (Geneza 13:1-14; 19:1-

20,30,38).  
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În Ieremia 45:2-5, Dumnezeu îl avertizează pe Baruc secretarul 

profetului Ieremia, să nu caute bogăţii, că tot ceea ce este în ţara lui 

Israel va fi dărâmat, tot la fel nici pentru noi nu are rost acumularea de 

averi căci totul va trece.  

Chiar şi Noul Testament ne dă nişte exemple, cum sunt cel al lui Anania 

şi Safira care din cauza iubirii de bani au luat o parte din banii cu care 

au vândut moşioara lor, şi au minţit pe apostoli spunând că au adus toţi 

banii pe care i-au câştigat prin vânzarea acelui teren, și au murit (Fapte 

5:1-11).  

Toate acestea sunt exemple clare la ce poate duce lăcomia de bani, ea 

duce la ruină şi în final la moarte dacă nu ne schimbăm mentalitatea. 

Deci dacă până acum am permis ca lăcomia de bani să ne influenţeze, să 

ne căim de acest comportament ca să nu ne ducă la pierzare. De aceea 

nu degeaba vorbeşte sfântul Pavel că „iubirea de bani este o rădăcină 

a tot felul de rele”, căci ea este:  

1. IDOLATRIE, deoarece serveşti unui alt Dumnezeu, lui Mamona 

(Dumnezeul Banilor – Matei 6:24 BCR n.s). 

2. EGOISM, deoarece iubirea de bani te duce tot mai mult la iubirea 

de sine şi nu la iubirea aproapelui, care este cea mai importantă 

poruncă (Galateni 5:14). 

Materialismul se manifestă prin lăcomia de avere, iar manifestarea 

acestei lăcomii în exterior poate fi prin: muncă excesivă, furt, 

înșelăciune, jocuri de noroc în toate formele lor pentru a câștiga. 

Păcatul lăcomiei de avere este grav, este echivalentul idolatriei (Efeseni 

5:5; Coloseni 3:5). 

 

4) Care este antidotul materialismului ? 

În continuare vom prezenta câteva principii care ne vor ajuta în a avea o 

optică corectă în ce priveşte materialismul.  

În primul rând, trebuie să fim conştienţi că toate lucrurile materiale sunt 

pentru un timp, ele nu au o existenţă veşnică, deci a ne ancora în ele 

este moarte sigură. Creştinii trebuie să se mulţumească cu ceea ce este 

necesar, observăm acest lucru şi în cazul lui Eva, care în momentul când 

a luat ceva ce nu avea nevoie de el (fructul oprit), a căzut în păcat. 

Astfel şi noi dacă avem: hrană (Matei 6:11), îmbrăcăminte şi adăpost, să 

ne mulţumim cu ele, aceasta ne va feri de materialism. Acest principiu 

se desprinde din următoarele texte Scripturale: 

 „…nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi în fiecare zi pâinea 

care-mi trebuie. Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine, şi 
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să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva în sărăcie, să fur, 

şi să iau în deşert Numele Dumnezeului Meu” (Proverbe 30:8-9). 

Observăm din acest text că o viaţă echilibrată este antidotul 

materialismului, deoarece dacă suntem bogaţi, uităm de Dumnezeu iar 

banii devin Dumnezeul nostru, iar dacă suntem săraci tot nu scăpăm de 

materialism căci fiind nemulţumi-ţi de ceea ce avem, suntem tentaţi să 

furăm sau să ne dedicăm tot timpul pentru a deveni ca alţii bogaţi.  

De aceea să ne rugăm: „dă-mi în fiecare zi pâinea care-mi trebuie”.  

 „Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu 

noi nimic din ea. Dacă avem cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne 

acoperim, ne va fi de ajuns” (1Timotei 6:7,8). Prin acest pasaj ni 

se spune clar motivul pentru care nu trebuie să fim materialişti, căci 

din lume nu putem lua nimic, iar dacă avem strictul necesar, adică: 

hrană, haine şi adăpost să fim mulţumiţi (vezi n.s. din 1Timotei 6:8 

BCR). 

 „Purtarea voastră să fie fără iubire de bani. Mulţămiţi-vă cu ce 

aveţi acum, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu 

nici un chip nu te voi părăsi. Aşa că putem zice plini de 

încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-

ar putea face omul?” (Evrei 13:5-6 BCR).  

Biblia în acest pasaj ne îndeamnă să avem o comportare liberă de 

iubirea de bani, şi această o vom realiza prin două metode: 1. 

„Mulţămiţi-vă cu ce aveţi acum”, deci să fim în general mulţumi-ţi cu 

ceea ce deţinem acum, căci dacă nu avem această atitudine îl vom 

necinsti pe Dumnezeu, prin gândirea că El nu ne dă suficient pentru a fi 

mulţumiţi, pentru a avea cele necesare. Aceasta nu înseamnă că este 

greşit să-I cerem în rugăciune lucruri materiale; ci, înseamnă să avem în 

general o atitudine mulţumitoare, cerându-I doar lucrurile necesare şi 

după voia sa. 2. „plini de încredere” aceasta trebuie să fie mentalitatea 

unui creştin, el trebuie să fie saturat de încrederea în grija iubitoare de 

Tată a lui Dumnezeu, care totdeauna se ţine de cuvânt şi prin urmare, 

„Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi”. 

Conducându-ne viaţa după aceste principii vom fi fericiţi şi liberi faţă 

de îngrijorări, de stres şi de virusul materialismului. 

 

5) Ce este de făcut dacă îngrijorările materiale ne copleşesc ? 

Putem să eliminăm îngrijorările materiale aplicând principiile din 

paragraful anterior, însă uneori ele sunt atât de puternice încât parcă nu 

putem să ne eliberăm complet de ele, ce este de făcut? Ei bine, uneori 
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acest atac al spiritului lumii nu poate fi respins doar prin puterea noastră 

sau a unui mod de gândire corect, astfel avem nevoie de ajutorul lui 

Dumnezeu, de Spiritul Lui, care poate învinge spiritul lumii. Deci să 

punem în practică ceea ce se spune în Filipeni 4:6-7: „Nu vă îngrijoraţi 

de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui 

Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui 

Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi 

gândurile în Hristos Isus.” Deci o bună relaţie cu Dumnezeu prin 

rugăciune în care să vorbim cu El şi să-i spunem orice îngrijorare sau 

lucru care ne frământă, şi de asemenea să-I cerem puterea lui care ne 

poate ajuta să învingem orice îngrijorare, este o soluţie excelentă. 

Însă dacă ne aruncăm povara sau problemele materiale pe umerii Lui 

singurul care poate să le rezolve şi să o ducă (Psalm 55:22), atunci să nu 

o mai luăm înapoi prin faptul că stăruim în minte tot la aceea îngrijorare 

sau încercarea de a găsi metode omeneşti de rezolvare, ci să facem din 

DOMNUL, acela ce ne va duce zilnic povara (Psalm 68:19). Însă ca 

această realizare să vină în fiinţă, noi trebuie să avem o încredere 

neclintită în Cel ce ne poartă de grijă (Geneza 22:14), de aceea Pavel 

spune: „prin rugăciuni…cu mulţumiri”, noi trebuie să-I mulţumim şi 

atunci ne va învălui „pacea lui Dumnezeu, care întrece orice 

pricepere” deoarece prin credinţă privim problema ca rezolvată, căci 

Isus a spus: „Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui 

acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare” şi dacă nu se va îndoi în 

inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, va avea lucrul 

cerut. De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să 

credeţi că l-aţi şi primit, şi va fi al vostru.” (Marcu 11:23-24). Deci 

chiar dacă avem probleme financiare asemănătoare cu a unui munte, 

dacă avem credinţă fermă în promisiunile lui Dumnezeu le vom privi ca 

şi rezolvate, le vom depăşi.  

Aceasta nu înseamnă în toate cazurile că imediat după ce ne-am rugat, 

Dumnezeu să ne dea ceea ce am cerut, uneori Dumnezeu poate să ne 

pună la încercare ca să vadă dacă îl iubim pe El, sau dacă iubim mai 

mult darurile lui, şi să ne înveţe smerenia ca pe poporul Israel în pustie, 

că omul nu trăieşte doar cu pâine ci cu orice Cuvânt ce iese din gura lui 

(Deuteronom 8:2-3), şi astfel să-l iubim pe El pentru ce este El nu 

pentru ce ne oferă El. 
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6) Cum ne putem vindeca de materialism? 

Un alt lucru important pe care trebuie să-l facem şi care ne va vindeca 

de materialism şi îngrijorări este ceea ce spune Pavel în Romani 13:14: 

„ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de 

carne, ca să-i treziţi poftele.” Deci noi vom fi liberi de lupte şi 

frământări materialiste dacă ne îmbrăcăm cu Domnul Isus, adică cu 

felul lui de a fi, de a gândi, de a acţiona, deoarece în sens contrar cu cât 

ne purtăm mai mult de grijă cu cât trezim poftele cărnii noastre 

păcătoase, astfel să-I dăm dreptul nostru de a ne purta de grijă lui 

Cristos, ca să fim îmbrăcaţi cu Cristos. Aceasta nu înseamnă că nu vom 

munci, căci banii câştigaţi prin muncă cinstită îl onorează pe Dumnezeu 

şi ne ajută în cele necesare traiului, ba mai mult ne dă un punct de 

vedere corect cu privire la bani şi cheltuirea lor (Efeseni 4:28; 

2Tesaloniceni 3:8,10,12), însă nu vom face din câştigarea banilor 

preocuparea noastră principală.  

 

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). De ce spiritul lumii ne influenţează spre materialism ? 

(2). Cum se manifestă materialismul, la ce ne îndeamnă el? 

(3). Care sunt câteva principii care ne vor ajuta contra materialismului ? 

(4). Ce putem face atunci când ne copleşesc îngrijorările ? 
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Capitolul 14 - Să urmărim bogăţiile eterne 
 

Moto: „Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută 

neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. 

Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai 

fost chemat, şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire 

înaintea multor martori.” - 1Timotei 6:11-12. 

 

 

1) De ce implicarea spirituală care urmăreşte bogăţiile eterne ne 

ocroteşte de materialism ? 

După ce apostolul Pavel l-a avertizat pe Timotei cu privire la iubirea de 

bani în 1Timotei 6:8-10, el îl sfătuieşte în continuare în ce lucruri să se 

implice pentru a fi ocrotit de materialism, astfel El spune în v.11-12: 

„Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi urmăreşte 

dreptatea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. Luptă-

te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai fost 

chemat, şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea 

multor Martori.” Astfel Pavel îl îndeamnă pe Timotei şi prin extensie 

şi pe noi astăzi, ca în primul rând să fugim de materialism, prin 

cuvintele: „fugi de aceste lucruri”,  a fugi în acest context, înseamnă a 

nu mai sta pe gânduri în privinţa planurilor de îmbogăţire, sau a nu ne 

mai târgui în ce priveşte cât din timpul şi efortul nostru putem să jertfim 

pe altarul materialismului şi cât pe altarul lui Dumnezeu, a ne depărta în 

grabă de orice preocupare care are în vedere posibilitatea îmbogăţirii, şi 

astfel a ne depărta de activităţi şi planuri materialiste.  

În continuare el spune: „şi urmăreşte”, astfel el ne face conştienţi că 

trebuie să fugim de un anumit lucru şi să căutăm altele, să schimbăm 

macazul vieţii noastre cu alte cuvinte, adică el ne instruieşte în a cultiva 

unele virtuţi pe care el le descrie în continuare.  

Este interesant însă că verbul „dioko” din greacă pentru „urmăreşte”, 

are sensul de, a căuta, a vâna, a alerga, a încerca să obţii ceva cu 

ardoare, şi cu siguranţă că dacă vom urmări cu zel cultivarea virtuţilor 

descrise de el vom fi feriţi de materialism, dar să le luăm pe rând aceste 

calităţi şi să le dezbatem pe fiecare în parte. 

 

 

 



 82 

2) Care sunt virtuţile pe care trebuie să le urmărim pentru a fi feriţi 

de materialism ? 

În pasajul din 1Timotei 6:11-12 apar următoarele virtuţi care sunt putem 

spune, bogăţii eterne, deoarece reflectă chipul lui Dumnezeu, pe acestea 

le vom dezbate în continuare pe rând: 

 Dreptatea, această virtute ne fereşte de practici necinstite, 

ilegalităţi pe care am fi tentaţi să le facem pentru a câştiga bani, de 

asemenea dacă am fost declaraţi drepţi prin jertfa lui Isus din acel 

moment vom trăi pentru El şi numai pentru noi (1Petru 2:24). 

 Evlavia, este traducerea cuvântului grecesc: „eusebia”, şi se referă 

la: respect loialitate, ataşament şi devotament faţă de Dumnezeu şi 

legea lui, astfel dacă suntem cu adevărat devotaţi Tatălui ceresc nu 

putem fi în acelaşi timp devotaţi şi banilor, astfel această virtute ne 

leagă strâns de Dumnezeu şi de realităţile spirituale invizibile. 

 Credinţa, după cum am observat şi în paragrafele precedente, 

credinţa este imperios necesară pentru a învinge spiritul materialist, 

căci ea are ca obiect încrederea în lucruri invizibile, şi ea nu se 

bazează pe cele materiale (Evrei 11:25-27). În plus, credinţa ne face 

îndrăzneţi în a urma principiile Bibliei care condamnă strângerea de 

averi. Apostolul indica faptul că lupta cu această lume este o luptă a 

credinţei, aceasta reiese din cuvintele: „Luptă-te lupta cea bună a 

credinţei”, da într-adevăr acest domeniu îţi pune mult credinţa la 

încercare, de aceea trebuie să cauţi credinţa pentru a învinge, căci 

pentru un adevărat creştin, lucrurile pe care le vede, le pipăie, cele 

fizice, trebuie să le considere ca ceva nesigure şi nedemne pentru a 

se fundamenta pe ele, ca inexistente. Însă pe lucrurile invizibile 

fizic, pe cele spirituale, el le consideră ca fiind singurele lucruri 

demne de a fi luate în seamă, singurele borne pe drumul lui. Astfel a 

crede pentru el înseamnă a privi la cele ce nu se văd, şi a face din 

ele singurele temelii pentru purtarea lui practică (2Corinteni 4:18; 

5:7), de fapt doar aşa vom birui lumea, care se bazează prin 

excelenţă  pe ceea ce simte, vede şi pipăie. 

 Dragostea, aceasta este opusă egoismului, şi ea pune accentul, pe a 

da, nu pe a avea, sau a primi (1Corinteni 13:5; Fapte 20:35). De 

asemenea iubirea este darnică, iar dacă şi noi suntem darnici şi dăm 

cu bucurie din bunurile noastre materiale, celor în nevoie, dar nu 

numai din cele care ne sunt surplus, din cele care nu mai avem 

nevoie; ci, chiar din ce avem mai bun, atunci dovedim că nu suntem 

zgârciţi, şi spiritul lumii nu are putere în noi, când vom da cu inimă 



 83 

largă şi cu încrederea că Dumnezeu ne poartă de grijă în fiecare zi şi 

astfel administrarea bunurilor noastre nu va mai fi una strict legată 

de logica şi iscusinţa noastră de a ne gospodări; ci, va lua în calcul 

şi binecuvântarea lui Dumnezeu care va fi peste noi dacă vom da, 

căci este scris: „Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân 

o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe 

deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va 

măsura”. Prin urmare putem concluziona: „spune-mi cât de darnic 

eşti, ca să-ţi spun cât de bogat spiritual eşti”. 

 Răbdarea, ca să fi cu adevărat un om care caută bogăţiile eterne, ai 

nevoie de răbdare, această calitate îţi va fi de folos când Dumnezeu 

te pune la încercare pentru a vedea cât de legat eşti de lucrurile 

acestei lumi, şi dacă îl iubeşti sincer pe El sau iubeşti doar 

binecuvântările Lui materiale. Răbdarea ne va ajuta să nu fim pripiţi 

în a intra în unele afaceri dubioase, şi de asemenea va fi roada care 

ne va susţine când suntem în lipsă, aşteptând cu perseverenţă şi 

răbdare intervenţia lui Dumnezeu pentru viaţa noastră. Dar şi ne va 

ajuta să aşteptăm bogăţiile eterne pe care le va revărsa El la sfârşitul 

veacurilor prin venirea lui Isus Cristos. 

 Blândeţea, această calitate pe care trebuie să o vânăm în lupta 

noastră contra materialismului, este un excelent barometru care va 

indica cât de mult suntem afectaţi de spiritul lumii, de viteza acestei 

ere, motivată de dorinţa de înavuţire, astfel dacă îţi pierzi blândeţea 

şi devii gălăgios, stresat, când afacerile nu-ţi merg bine, când eşti în 

criză financiară, înseamnă că spiritul acestei lumi este în viaţa ta şi 

tu nu te odihneşti în Cristos în care ai totul deplin (Coloseni 2:10), 

care poate să-ţi dea confort, mulţumire, siguranţă şi pace (Filipeni 

4:11-13); ci, te bazezi pe ceea ce faci tu, şi astfel nu mai eşti un 

biruitor al lumii, care este senin indiferent de vitregia 

circumstanţelor; ci, tulburat căci spiritul materialist în tine are 

aderenţă şi poate să-şi facă lucrarea cea rea care în final te va duce 

să pierzi bogăţiile spirituale eterne. 

 

3) De ce să convertim bunurile acestei lumi, în bogăţii spirituale 

eterne? 

Noi deţinem câteva lucruri pe care le folosim fie pentru prosperitatea 

acestei lumi Satanice, fie pentru prosperitatea Regatului lui Dumnezeu, 

aceste lucruri sunt: timpul nostru, energia noastră, lucrurile materiale pe 

care le deţinem. Biblia vorbeşte de această posibilă convertire ale 



 84 

lucrurilor materiale în bunuri spirituale în Luca 16:1-13 în pilda cu 

„Administratorul nedrept”, unde la sfârşitul acestei parabole se dă 

îndemnul: „Şi Eu vă zic: Faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor 

nedrepte, pentru ca atunci când veţi termina cu toate, să fiţi primiţi 

în corturile veşnice.” Prin urmare noi trebuie să fim prieteni cu 

Dumnezeu Tatăl şi cu Domnul Isus, pe care îi putem face prietenii 

noştri dacă convertim bunurile lumii, în bunuri ale Regatului cerurilor.  

Astfel, după cum administratorul nedrept a furat prin falsificare de acte, 

pregătindu-se dinainte pentru plecarea din casa Stăpânului, în casele 

celor i-a favorizat, tot aşa să ne pregătim pentru plecarea din lumea 

aceasta, „pentru ca atunci când veţi termina cu toate, să fiţi primiţi 

în corturile veşnice”, adică în cer unde deja ne-am strâns o comoară. 

De aceea Biblia spune în continuare: „Cine este credincios în cele mai 

mici lucruri, este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în 

cele mai mici lucruri, este nedrept şi în cele mari. Deci, dacă n-aţi 

fost credincioşi în bogăţiile (Greceşte: Mamona.) nedrepte, cine vă 

va încredinţa adevăratele bogăţii? Şi dacă n-aţi fost credincioşi în 

lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate 

sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt sau 

va ţine numai la unul şi va nesocoti pe celalt. Nu puteţi sluji lui 

Dumnezeu şi lui Mamona.” De fapt, banii şi bogăţiile îi aparţin lui 

Dumnezeu, căci de la El vine toate lucrurile (Psalm 50:10-12), de aceea 

banii sunt bogăţii nedrepte, căci nu sunt ale noastre, nu noi am creat 

aurul sau pietrele scumpe, nici lemnul din care sunt făcute bancnotele 

de hârtie, de aceea modul cum ne administrăm banii, demonstrează 

măsura credincioşiei noastre faţă de Dumnezeu. Demonstrează cât de 

mult ne-am lepădat dorinţele noastre egoiste, şi cât de buni 

administratori suntem. De fapt, Dumnezeu nu poate da Regatul cerurilor 

pe mâna unor persoane lacome şi egoiste, pe mâna unor administratori 

lipsiţi de înţelepciune sau unor idolatri care fac din bogăţiile lumeşti, 

zeul lor, şi care dispreţuiesc astfel adevăratele bogăţii.  

Dar să vedem în continuare practic cum putem face ca banii şi alte 

lucruri materiale să le convertim în valori cereşti. 

 

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). De ce implicarea în lucrurile spirituale ne fereşte de materialism ? 

(2). Care sunt  virtuţile care ne vor ajuta contra materialismului ? 

(3). Ce putem face cu bogăţiile lumeşti, pentru a obţine bogăţii eterne ? 
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Capitolul 15 - Să acţionăm cu înţelepciune  
 

Moto: „Şi a lăudat domnul pe administratorul cel nedrept, pentru 

că a lucrat prevăzător. Pentru că fiii epocii aceasta, sunt, faţă de 

generaţia lor, mai înţelepţi decât fiii luminii.” - Luca 16:8 

 

1) Cum putem converti bunurile acestei lumi, în bogăţii spirituale 

eterne ? 
Putem schimba banii noştri în valuta cerului care se va strânge în contul 

nostru din cer, dacă suntem dispuşi să sacrificăm banii şi lucrurile 

noastre materiale, pentru cauza lui Dumnezeu, acest lucru îl putem face 

prin donaţii benevole pentru susţinerea adunării creştine, pentru lucrarea 

de predicare a evangheliei şi tipărirea de Biblii şi literatură Biblică.  

Un alt lucru pe care-l putem face în acest sens este ajutarea oamenilor 

săraci şi în nevoie, căci Isus ne spune că pe săraci îi avem totdeauna cu 

noi (Marcu 14:7).  

Noi nu trebuie să dăm doar din surplusul nostru; ci, ca văduva săracă 

care s-a încrezut în Iehova – lire, adică în Dumnezeul care poartă de 

grijă (Geneza 22:14), să dăm chiar din sărăcia noastră, şi acest lucru nu 

este o aberaţie căci despre primii creştini din Macedonia se spunea: 

„Fraţilor, vă aducem la cunoştinţă harul lui Dumnezeu dăruit 

Bisericilor Macedoniei: că într-o mare încercare de necaz, bucuria 

lor peste măsură de mare şi SĂRĂCIA LOR LUCIE, au adus un 

BELŞUG DE DĂRNICIE din partea lor. Vă mărturisesc că au dat 

de bună voie, după puterea lor, şi CHIAR PESTE PUTERILE 

LOR. Şi ne-au rugat insistent pentru harul şi părtăşia la acest 

serviciu (strângere de ajutoare) pentru sfinţi” (2Corinteni 8:1-4). Se 

poate spune şi despre tine că dăruieşti în pofida sărăciei tale? Faci tu 

sacrificii peste puterile tale? Să nu uităm că dărnicia şi binefacerea sunt 

un lucru înţelept, căci noi de fapt transferăm bunurile lumii în bunuri 

veşnice. Ai tu mintea lui Cristos care gândeşte şi acţionează după 

cuvintele Domnului din Luca 12:33-34: „Vindeţi tot ce aveţi şi daţi 

milostenie. Faceţi-vă rost de pungi, care nu se învechesc, o comoară 

nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul, şi unde nu roade 

molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.” 
Astfel să dăm lucrurile trecătoare pentru a primi pe cele veşnice, să dăm 

lucrurile pe care nu le putem ţine şi poseda etern pentru a câştiga 

adevăratele bogăţii şi să înţelegem că această poruncă nu este simbolică; 

ci, literală, căci aşa au pus-o în practică Isus şi primii creştini.  
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Dumnezeu care este credincios nu ne va lăsa, căci de fapt îl 

împrumutăm pe El (Proverbe 19:17), şi cu siguranţă vom fi 

binecuvântaţi cu alte bunuri materiale şi cu tot ceea ce ne este necesar 

pentru a trăi (Maleahi 3:10), căci dacă dăm, şi Dumnezeu ne va da, dacă 

ne zgârcim, şi El se va zgârci cu noi (Proverbe 21:13; 11:24), ba mai 

mult vom arăta că comoara noastră este fie Regatul cerurilor, fie 

bogăţiile nedrepte. Pe lângă aceasta, poziţia noastră din cer va fi în 

funcţie de cât de mare este contul nostru din cer, pe care l-am realizat şi 

prin dărnicie şi binefacere (Luca 16:11-12). 

 

2) Cum putem folosi cu înţelepciune timpul nostru ? 

În viaţa pe care o trăim, fie că ne convine sau nu, timpul se scurge în 

mod ireversibil, prin urmare să-l folosim cu înţelepciune.  

În faţa noastră ne stau două opţiuni: fie muncim la un castel trecător de 

nisip al lumii, care ne poate aduce anumite satisfacţii temporare, fie 

vom zidi o locuinţă eternă cerească, care chiar dacă nu este vizibilă este 

cea mai bună investiţie pentru timpul nostru. Să nu uităm că 

administratorul nedrept din parabola lui Isus şi-a folosit timpul pentru a-

şi face prieteni pe cei ce erau datori Stăpânului său, dacă şi noi ne vom 

face timp pentru a începe şi a continua o relaţie de prietenie cu 

Dumnezeu, atunci vom face cea mai bună investiţie.  

Astfel dacă nu ne-am dedicat viaţa noastră complet lui Dumnezeu, este 

timpul să o facem.  

Însă pentru a înţelege mai bine ce înseamnă a ne administra mai bine 

timpul voi da o ilustrare, în care compar o zi din viaţa unui om cu un 

tort, însă din acest tort noi trebuie să luăm o felie, cam o treime din tort 

pentru cele opt ore aproximativ de muncă unde probabil suntem 

angajaţi, alte opt ore pentru dormit, astfel mai rămân opt ore, în care 

mai trebuie să mâncăm să ne relaxăm, să facem cumpărături, să spălăm, 

să gătim, etc. Prin urmare, mai avem foarte puţin timp pentru 

Dumnezeu, astfel cu toate că I-am dedicat Lui întreagă viaţa noastră şi 

deci tot timpul, la urmă vedem că îi dăm firimiturile, sau poate că nici 

acelea!?!  

Să nu înţelegem din această comparaţie că Dumnezeu nu este conştient 

de necesitatea normală a noastră de a mânca, de a dormi, de a munci, de 

a ne relaxa, etc. Însă El vrea ca cea mai mare parte din timpul liber să-l 

ocupăm cu părtăşia cu El, prin rugăciune (Efeseni 6:18) şi cugetarea 

(Iosua 1:8), apoi comuniunea cu familia şi cu fraţii şi surorile de 

credinţă (Efeseni 5:19; 1Tesaloniceni 5:11; 1Timotei 5:8), şi apoi în 
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lucrarea Domnului (1Corinteni 15:58), de aceea Biblia ne dă îndemnul 

în Efeseni 5:15-17: „Luaţi seama deci cu amănunţime cum umblaţi, 

nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi, răscumpărând timpul, 

căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care 

este voia Domnului.” Deci noi trebuie să discernem care este voia 

Domnului, şi să înţelegem priorităţile în viaţa noastră şi să acţionăm 

conform lor, folosindu-ne astfel timpul nu pentru a risipi; ci, pentru a 

strânge comori spirituale eterne, căci Isus a spus: „…cine nu strânge 

cu mine risipeşte” (Matei 12:30).  

 

3) Cum să ne investim energia noastră cu înţelepciune pentru 

câştigarea bogăţiilor eterne ? 

În primul rând, vrem să precizăm faptul că a depune eforturi sau a face 

fapte bune pentru Dumnezeu, nu însemnă că salvarea noastră vine ca 

urmare a meritelor noastre, căci salvarea din păcat şi moarte şi primirea 

vieţii veşnice ni se oferă cadou prin harul sau favoarea ne-meritată a lui 

Dumnezeu (Romani 6:23; Efeseni 2:8-9). Însă faptul că ne folosim 

banii, timpul şi energia pentru Dumnezeu, arătăm că noi am primit harul 

lui Dumnezeu şi că manifestăm recunoştinţă faţă de jertfa nespus de 

preţioasă a Domnului Isus (Efeseni 2:10; Tit 2:11-12; 3:5-8). Astfel 

spunem cât de mult îţi foloseşti resursele pentru Dumnezeu ca să-ţi spun 

cât har ai.  

În altă ordine de idei, faptul că activăm pentru Dumnezeu şi ne dăm 

toată silinţa, să nu înţelegem că facem aceasta doar prin înţelepciune şi 

putere proprie, căci Dumnezeu este cel care ne dă putere prin Spiritul 

Sfânt, care ne umple de vigoare, de tărie şi prospeţime, în primul rând 

spirituală, dar şi psihică şi uneori chiar şi fizică (Isaia 40:28-31; Efeseni 

3:16,20; Filipeni 2:13), de fapt a face o anumită lucrare pentru 

Dumnezeu doar prin efort propriu, aceasta indică faptul că ceva nu este 

în regulă cu acea lucrare, sau că tu nu eşti în Cristos de unde să-ţi 

extragi seva pentru a avea putere, căci Pavel a spus în Galateni 2:20: 

„Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc...dar nu mai 

trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”. Iar Domnul Isus a spus în Ioan 

14:10: „…ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări” . 

De aceea să ne lăsăm modelaţi în mâna lui Dumnezeu şi să fim 

maleabili ca Dumnezeu să lucreze şi prin noi. Dar pentru aceasta trebuie 

să fim dispuşi să ne folosim energia şi forţa noastră în slujba lui Cristos, 

de aceea să fim la dispoziţia lui, fiind sensibili la orice vorbă a Spiritului 
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Lui, pentru a o duce la îndeplinire spre gloria lui şi spre îmbogăţirea 

noastră spirituală.  

4) Cum trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu? 

Însă noi nu trebuie să-I slujim lui Dumnezeu cum credem noi că este 

bine; ci, trebuie să aşteptăm în prezenţa lui Dumnezeu, prin rugăciune şi 

citirea Bibliei, pentru a percepe ce doreşte El să facem noi (Romani 

8:14). Căci dacă vom face noi lucrări spirituale de capul nostru, fără 

călăuzirea Lui şi astfel fără ajutorul Lui, ne vom trezi că batem pasul pe 

loc, sau ne vom extenua, căci nu Cristos care locuieşte în noi va face 

acele lucrări; ci, noi şi astfel ne vom obosi.  

Ba mai mult, îi vom face un de-serviciu lui Dumnezeu, căci vom aduce 

jertfe străine nu după regulile şi îndrumarea lui. Gândiţi-vă, noi suntem 

ostaşi ai lui Cristos (2Timotei 2:3), putem noi oare să începem unele 

misiuni sau unele bătălii fără comanda şi sprijinul Căpeteniei noastre? O 

astfel de comportare într-o armată lumească se sancţionează aspru, cu 

atât mai mult vom fi sancţionaţi noi, ostaşii lui Cristos, căci voinţa 

proprie este ca şi păcatul idolatriei (1Samuel 15:23).  

În consecinţă, să ascultăm de Comandantul nostru căci Stăpânul vrea să 

facem ceea ce ştie El că este mai bine pentru Regat, pentru noi, în acea 

zi – Ieremia 10:23. 

Atunci în concluzie înţelegem că: 1.Trebuie să fim dispuşi şi dornici 

din iubire să oferim timpul, banii şi energia noastră pentru Regatul 

cerurilor, şi toate acestea se vor transforma în bunuri eterne ale 

Regatului lui Cristos. 2. Să fim însă sensibili la ceea ce ne transmite 

Dumnezeu prin Spiritul Sfânt, Biblie, fraţi, etc. ca să învăţăm, cum, 

când şi unde să facem voinţa sa în modul cel mai eficient, pentru a 

câştiga bogăţiile eterne şi nu cele nedrepte. 

 

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). Cum putem concret converti bunurile lumii în bunuri cereşti ? 

(2). De ce este necesară înţelepciunea în această convertire ? 

(3). Ce putem face cu timpul şi energia noastră pentru bogăţiile eterne ? 
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Capitolul 16 - Să corectăm însuşirile naturale 

corupte  
 

Moto:  „În ce priveşte lucrurile jertfite idolilor, ştim că toţi avem 

cunoştinţă. Dar cunoştinţa îngâmfă pe când dragostea zideşte.  

Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie  

să cunoască” - 1Corinteni 8:1-2. 

 

1) Cum a pervertit lumea dorinţa naturală de a iubi şi a fi iubit?   
Această dorinţă Dumnezeu a sădit-o adânc în inima omului, chiar la 

începutul existenţei umane, Cuvântul Sfânt spune în Geneza 2:23-24 

BC următoarele ca o recunoaştere a acestui lucru: “Şi omul a zis: „Iată 

în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! 

Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om.” De aceea va 

lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se 

vor face un singur trup.” Motivul pentru care omul îşi va părăsi 

părinţii este iubirea reciprocă, care va duce ca cei doi să fie un singur 

trup.  

Însă de la început, Satan a deviat dorinţa de a iubi din Eva, centrând-o 

asupra ei, astfel el a deturnat iubirea Evei care trebuia să fie pentru 

Creatorul ei în primul rând şi apoi faţă de soţul ei, într-o iubire faţă de 

sine, adică egoism. Tot la fel Adam, s-a iubit mai mult pe sine, decât pe 

Dumnezeu, când a ales să urmeze pe Eva ne dorind să o piardă.  

În concluzie, orice iubire care nu are ca punct de plecare pe Dumnezeu, 

duce în final la dezechilibru în ce priveşte iubirea. De aceea lumea, 

pune accentul pe iubirea de sine, sau pe iubirea altora dar într-un mod 

dezechilibrat. De multe ori iubirea în lume este condiţionată, astfel te 

iubesc, dacă mă iubeşti, îţi fac acest lucru, dacă tu îmi faci ceea ce eu 

doresc, astfel iubirea în lume costă, dar adevărata iubire, cea altruistă nu 

costă, ea iubeşte şi pe duşmani, ea iubeşte ceea ce nu poate fi iubit, ea 

iubeşte gratis, fără contra-servicii. 

O altă pervertire produsă de Satan în sistemul de gândire al omului, este 

goana nebună, după a câştiga preţuirea şi iubirea altora. Este natural şi 

normal să doreşti să fi iubit, să fi considerat valoros, căci Dumnezeu ne 

consideră valoroşi, fiindcă suntem creaţia Sa, însă această valoare 

numai El ne poate da, numai El ne poate înălţa, la momentul potrivit la 

poziţia şi locul pentru care am fost creaţi! Astfel calea de a fi apreciaţi şi 

iubiţi nu este ca noi să câştigăm preţuirea şi stima altora; ci, calea 
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creştină este total opusă faţă de gândirea lumii, căci pentru a fi iubit, tu 

trebuie să te smereşti, tu trebuie să te sacrifici pentru alţii, nu să-i 

sacrifici pe alţii pentru tine.  

Diavolul şi lumea transmite prin toate căile că calea de a fi iubit, este de 

a câştiga atenţia şi iubirea celorlalţi prin eforturi proprii de auto-

reclamă, însă Biblia ne învaţă altceva, şi anume: “Căci nici de la 

răsărit, nici de la apus, nici din pustie, nu vine înălţarea. Ci 

Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul, şi înalţă pe 

altul.” (Psalm 75:6-7 BC), astfel dacă noi ne smerim şi nu atragem 

atenţia asupra noastră; ci, asupra lui Dumnezeu, căci “Din El, prin El, 

şi pentru El Sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.” 
(Romani 11:36 BC). Doar atunci vom fi iubiţi căci Dumnezeu personal 

se îngrijeşte de cei smeriţi, şi ei vor primi har şi iubire, atât din partea 

lui cât şi din partea oamenilor (1Petru 5:5).  

Spiritul Celui rău acţionează contrar smereniei, care este manifestarea 

iubirii agape, căci ca şi în cazul cu Eva, Diavolul a convins-o pe aceasta 

să creadă că dacă ea va întreprinde ceva pentru a cunoaşte binele şi răul,  

va fi mai demnă de iubit, însă în realitate această faptă a dus mai 

degrabă la a fi mai puţin iubită, căci Adam în faţa lui Dumnezeu a dat 

vina pe ea, astfel în loc ca să-şi câştige o mai mare admiraţie şi preţuire, 

prin fapta ei, ea şi-a pierdut şi valoarea pe care a avut-o. Tot la fel şi 

noi, dacă ne lăsăm amăgiţi de lumea Diavolului, şi vom crede că ieşind 

în evidenţă prin realizările şi talentele noastre vom câştiga mai multă 

iubire, ne înşelăm. Este adevărat că noi avem nevoia de a fi iubiţi, dar 

doar Dumnezeu ne-o poate împlini şi satisface, doar El este 

întruchiparea iubirii, care poate umple toate golurile noastre afective 

(1Ioan 4:8), şi el va face acest lucru prin Isus Cristos care este 

manifestarea iubirii Lui, făcând ca Spiritul lui Isus să locuiască în 

inimile noastre şi să ne învăluie astfel cu afecţiunea pe care o are Tatăl 

pentru noi copii lui, după cum spune însuşi Isus în Ioan 16:27 BC: 

“Căci Tatăl însuşi vă iubeşte (“are afecţiune pentru voi” NW), 

pentru că M-aţi iubit, şi aţi crezut că am ieşit de la Dumnezeu.” Da, 

Dumnezeu este gata să toarne iubire prin Spiritul Sfânt în inima noastră 

(Romani 5:5), însă el ne împlineşte nevoia de a fi iubiţi şi prin fraţii şi 

surorile de credinţă, printr-un partener de căsătorie potrivit, prin prieteni 

care sunt ca funia împletită în trei, şi care îl are în centru pe Dumnezeu, 

toate acestea sunt măsuri iubitoare ce împlinesc nevoia relaţională a 

noastră într-un mod echilibrat. Însă cheia în aţi fi împlinită nevoia de a 

fi iubit, nu constă în a primi, în a câştiga, în a atrage atenţia asupra ta, ci 
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constă în a da, în a pierde, în a te jertfi, în a atrage atenţie în tot ce faci 

spre Dumnezeu, ca fiind Dătătorul oricărui dar bun (Iacob 1:17), şi 

atunci vei fi iubit, după cum şi Isus numai după ce s-a jertfit şi umilit, a 

fost înălţat şi făcut vrednic de adoraţia tuturor (Filipeni 2:5-11), dar 

acest mod de gândire nu are rezultate imediate, şi este contrar lumii.  

 

2) Care sunt extremele în lume în ce priveşte dorinţa de a cunoaşte? 

Spiritul lumii insuflat de Satan, lucrează pe două planuri, pe unii care nu 

sunt înclinaţi spre cunoaştere, le induce un sentiment de mulţumire în ce 

priveşte nivelul de cunoştinţă pe care-l au, astfel ca ei să rămână în 

ignoranţă şi pe mai departe.  

Pe de altă parte cei cu râvnă în a cerceta lucrurile, Satan îi înşelă pe 

aceştia să-şi folosească dorinţa de cunoaştere în mod greşit, ca şi în 

cazul lui Eva, aceştia primesc în căutarea lor pentru cunoaştere sclipiri 

de lumină ademenitoare, în orice domeniu, chiar religios, însă de un 

singur lucru lui Satan îi este frică, acela ca oamenii să cunoască pe 

Dumnezeu şi pe Isus, căci de aceasta depinde viaţa veşnică (Ioan 17:3). 

Astfel Satan încearcă pe toate planurile să ruineze omul, care este 

creaţia lui Dumnezeu, şi singurul capabil din creaţia de pe pământ să fie 

luminat şi să intre într-o relaţie cu Dumnezeu, însă Satan se foloseşte de 

cunoştinţele dobândite de om, pentru al împinge pe acesta în capcana 

mândriei, după cum se spune în 1Corinteni 8:1: “…Dar cunoştinţa 

îngâmfă pe când dragostea zideşte.” Astfel Satan îl face pe om să 

creadă că nevoia lui naturală de cunoaştere este împlinită, când colo 

acea cunoaştere este un surogat al adevăratei cunoaşteri, care este 

Domnul Isus, căci el este: Calea, Adevărul şi Viaţa (Ioan 14:6), ba mai 

mult Isus este “înţelepciunea lui Dumnezeu.” (1Corinteni 1:24). 

Astfel Satan, dacă nu reuşeşte planul de ai ţine în ignoranţă pe oameni, 

sau planul de a-i mulţumi cu o cunoaştere care nu dă viaţă, atunci el 

încearcă ultimul plan, care este aplicat în special în cazul celor ce au 

venit în legătură cu Biblia, şi anume, ca aceştia să pună accentul pe 

cunoaşterea interpretărilor filozofice ale Bibliei, în detrimentul 

cunoașterii lui Dumnezeu și Isus și a învățăturilor lor! 

Astfel să avem grijă ca nu cumva filozofia să înlocuiască cunoaşterea 

lui Cristos în care sunt ascunse toate comorile cunoştinţei, şi care este 

calea pentru orice cunoaştere corectă despre Dumnezeu Tatăl (Coloseni 

2:2-10). 
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3) Cum a pervertit Satan, dorinţa naturală de a ne folosi talentele? 

Dumnezeu a înzestrat pe fiecare om cu unele talente sau aptitudini 

naturale, pe care oamenii le au din naştere, dar care prin exerciţiu şi 

instruire suplimentară sau dezvoltat şi mai mult. Toate aceste talente 

trebuiau folosite spre gloria lui Dumnezeu, deoarece sunt creaţia Sa. 

Însă Satan prin intermediul lumii înstrăinate de Dumnezeu, a deturnat 

acest scop minunat făcând ca oamenii să-şi folosească talentele spre 

gloria lor personală. Omul se simte împlinit când îşi foloseşte talentul, 

şi Dumnezeu doreşte acest lucru, însă El doreşte ca oamenii să-şi 

folosească talentele spre lucruri care să fie eterne. Darurile naturale sau 

talentele trebuie folosite în armonie şi legate de voinţa Dătătorului şi 

Creatorului, doar El ştie pentru ce, când, şi cum, trebuie folosite acestea 

cel mai bine. Însă dacă vom folosi talentele noastre spre gloria noastră, 

înseamnă că noi suntem Dumnezei. Însă dacă vom folosi talentele 

pentru gloria adevăratului Dumnezeu, nu vom răni sau eclipsa pe 

nimeni prin talentul nostru, căci Dumnezeu ştie cum să facă o armonie, 

în care El să fie centrul, iar noi să ne găsim locul, poziţia şi valoarea 

noastră, fără a eclipsa pe alţii sau a fi eclipsaţi de alţii, de aceea să avem 

mentalitatea descrisă bine de Pavel în 1Corinteni 4:7: “Căci cine te 

face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai 

primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?” şi ar fi astfel ale 

tale, această mentalitate că tot ce avem este de la Dumnezeu, 

contrastează cu cea a lumii condusă de Satan care a fost primul care şi-a 

folosit talentele în propria slujbă şi pentru propria glorie creând un 

dezechilibru în univers (Ezechiel 28:13-17). 

 

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). Cum putem să avem echilibrul divin în ce priveşte dorinţa de a iubi, 

şi a fi iubit? 

(2). Care sunt pericolele în ce priveşte cunoaşterea? 

(3). Cum trebuie să ne folosim talentele şi de ce?  
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Capitolul 17 - Viaţa creștină fericită fără 

extremele lumii 
 

„un timp pentru a jeli şi un timp pentru a râde; un timp pentru a 

boci şi un timp pentru a dansa” – Ecleziast 3:4, NTR. 

   

 

1) Ce este bucuria și în ce condiții se manifestă ea? 

Cerul este plin de bucurie, noi trebuie să reflectăm cerul, Însuşi 

Dumnezeu este „fericitul Dumnezeu” (1Timotei 1:11), prezenţa lui 

Dumnezeu este plină de bucurie (Ezra 6:22; Neemia 12:43), ea aduce 

bucurii nespuse (Psalm 16:11; 1Petru 1:8). Peste Isus Cristos a fost un 

Spirit de veselie (Evrei 1:9), iar lucrarea Spiritului Sfânt din noi, ar 

trebui să ne ajute să avem o atitudine de mulţumire, care este un ospăţ 

necurmat, o bucurie continuă (Proverbe 15:15). De fapt, bucuria 

Domnului este tăria noastră (Neemia 8:10), fără rodul bucuriei, suntem 

seci şi fără putere, fără vlagă/elan. Astfel bucuria are la rândul ei ca rod: 

tăria, vigoarea, dacă avem bucurie putem fi biruitori în toate. Bucuria 

este adusă de prezenţa Spiritului Sfânt, şi ea constituie o protecţie pentru 

credincios (Proverbe 15:13; 17:22). 

Virtutea bucuriei apare constant în Scripturi ca un sentiment 

rezultant al relaţiei pe care o are credinciosul cu Dumnezeu. De asemenea, 

este produsul relaţiei de părtăşie care există între copiii lui Dumnezeu. 

Această virtute nu se manifestă numai în condiţii favorabile. Apostolul 

Pavel scrie tesalonicenilor că ei au „primit Cuvântul în multe necazuri, 

cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt” (1Tesaloniceni 1:6). Dacă 

avem bucuria Spiritului, pe care o putem avea chiar în circumstanţe 

potrivnice, viaţa noastră este o continuă sărbătoare, aşa cum oamenii 

sunt bucuroşi datorită beţiei de vin, noi suntem bucuroşi fiind plin de 

Spiritul Sfânt (Efeseni 5:18; compară Zaharia 10:7 cu Fapte cap.2).  

Bucuria este sentimentul plăcut sau starea de mulţumire sau fericire 

sufletească, care provine din Dumnezeu prin Spiritul Sfânt. Noi putem 

avea bucurie chiar independent de circumstanţele în care suntem, putem 

fi bucuroşi chiar şi în necazuri, deoarece ne bucurăm în speranţă 

(Romani 12:12), într-un Domn care nu se schimbă (Filipeni 4:5), şi într-

un Spirit care rămâne pentru totdeauna cu noi chiar şi în strâmtorări şi în 

ispite (Ioan 14:16; Romani 14:17).  
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Dar bucuria poate veni şi din factori fizici externi, ea poate veni 

în urma binecuvântărilor, prosperităţii sau anumitor circumstanţe 

pozitive în viaţa noastră (Psalmi 4:7).  

 

2) Ce ocazii au creştinii de a se bucura? 

Ocaziile creștinului sunt multe, de la părtășia cu Tatăl și Fiul (1Ioan 

1:3), la bucurie cugetării asupra Cuvântului (Proverbe 16:20), părtășiei 

frățești (Filipeni 2:2), lucrării divine a predicării Evangheliei și a face 

discipoli, și alte lucrări spirituale (Filipeni 4:4; Matei 28:19-20).  

Alte ocazii ce ne dă bucurie sunt lucrurile îngăduite de Dumnezeu, cum 

ar fi: o masă bună (Ecleziast 2:24; 5:18; 8:15), o plimbare în parc, o 

exucrsie, relații de prietenie, familiale, etc. 

Astfel destinderea, recrearea în mod echilibrat nu este un păcat 

(Ecleziast 3:4), mai ales că aceasta poate fi o mărturie despre viaţa 

noastră cu Domnul, atunci când oamenii vor vedea că noi mâncăm într-

un mod cumpătat, sau facem mişcare, sport, fără spiritul de competiţie. 

 

3) Ce muzică ascultă creştinii și dansează ei? 

Muzica este compusă și cântată de oameni, fie de copiii lui Dumnezeu, 

călăuziți de Spiritul lui Dumnezeu (Romani 8:14), fie de copiii 

diavolului conduși de spiritul lumii (1Ioan 2:8-10; Efeseni 2:1-4). 

Muzica lumească conține îndemnuri la păcat: curvie, materialism, o 

viață axată pe plăceri, chiar îndemnuri la răzvrătire, violență, desfrânare 

(Iov 21:6-14; Amos 6:4-7). 

Indiferent de stilurile ei, toate sunt conduse de cele patru puteri ale 

satanei, de prințul întunericului care lucrează prin fiii neascultării 

(Coloseni 3:5-7). 

Iar muzica religioasă din culte este condusă de înțelepciunea firească 

care îi rătăcește pe oameni de la adevăr cu cântece pe melodii lumești și 

cu texte ce conțin: erezii și învățături ce abat pe oameni de la adevărul 

biblic (comp. cu Exod 32:6-18). 

Creștinii ascultă doar muzica care este compusă și cântată prin Spiritul 

Sfânt, ea Îl laudă pe Dumnezeu și pe Domnul Isus, și zidește spiritual 

(Efeseni 5:18-20; Coloseni 3:16).   

În ce privește dansul, dansul pe muzică lumească este condus de spirite 

demonice (comp. cu 1Corinteni 10:20), ceea ce duce la ispite, la trezirea 

de pofte, sau la nepăsarea față de Dumnezeu și legile Sale. 

Creștinii pot dansa spre lauda lui Dumnezeu ca și evreii ce lăudau pe 

Iehova și dansau de bucurie (Exod 15:1-21; 2Samuel 6:14), însă trebuie 
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să se asigure că ei în dansul lor Îl onorează pe Dumnezeu și o fac prin 

Spiritul Sfânt, astfel dansul lor este un efect al închinării, venerației, 

bucuriei (comp. cu Proverbe 8:30-31).   

 

4) Care este poziţia Bibliei faţă de sport? 

Unii oameni susţin că Biblia ar dezaproba sportul. Însă, în Cuvîntul lui 

Dumnezeu este amintit în sens favorabil despre tinerii care se recrează 

prin jocuri şi sport şi se bucură de acestea. Biblia spune‚ de exemplu‚ 

într-o descriere a poporului binecuvîntat al lui Dumnezeu: “Şi străzile 

cetăţii vor fi pline de băieţi şi de fete, jucându-se pe străzile ei“ 
(Zaharia 8:5, GBV 2001).  

Evident‚ intenţia lui Dumnezeu era ca omul să se poată bucura 

(Fapte 14:17), este ceva normal şi natural‚ dacă ne bucurăm de o 

mişcare fizică sănătoasă (comp. cu Fapte 3:1-10). 

Biblia pomeneşte de activităţi ca azvârlitul mingii (Isaia 22:18); 

înotul (Isaia 25:11); alergatul (1Samuel 3:5), lupta corp la corp (Geneza 

32:24); tragerea la ţintă cu săgeţi (1Samuel 20:20); etc. 

În Scripturile Creştine, Dumnezeu îl inspiră pe apostolul Pavel 

să scrie: “Căci disciplinarea trupului este de puţin folos” (1Timotei 

4:8 NTR 2007). Astfel, chiar dacă sportul nu este la fel de folositor 

comparativ cu evlavia (devoţiunea sfântă) care „este de folos în toate, 

fiindcă ea are promisiunea vieţii de acum şi a celei care va să vină.” 

Totuşi Dumnezeu spune că şi mişcarea, exersarea, sportul, disciplinarea 

trupului este de puţin folos, căci ea are în vedere nu obţinerea vieţii 

eterne, vieţii viitoare în Reagtul cerurilor, ci un trup sănătos în viaţa de 

acum! 

Cu sportul‚ lucrurile stau tot aşa ca şi cu toate celelalte lucruri 

care sînt folositoare atât timp cît se rămîne în cadrul raţional-echilibrat‚ 

adică atît timp cât ele însuşi nu ne stăpînesc şi nu înlocuiesc lucrurile 

mai importante, din viaţă‚ sau nu ne aduc în situaţii primejdioase.  

 

5) Care este pericolul în activitățile sportive? 

Un pericol este sporturile periculoase! Astfel, creştinii nu îşi riscă viaţa 

în mod inutil în sporturi periculoase sau riscante (karate, box, judo, 

parapantă, etc.); ci, ei totdeauna în toate domeniile iau măsuri de 

protecţie pentru ei şi pentru viaţa altora, evitând imprudenţele 

(Deuteronom 22:8), arătând astfel că o preţuim (Psalm 72:13-14).  
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Credincioşii nu iau parte la distracţii sau la sporturi, care ar 

putea periclita viaţa sau ar cauza rău altora (Psalm 17:4; Matei 4:5-7; 

Galateni 5:26). 

Un pericol al sportului este: rivalitatea, invidia, mândria! 
Biblia ne avertizează să nu avem aceste însuşiri rele (Galateni 

5:19-26; Proverbe 16:5; 18:12), atunci când inima noastră va fi smerită, 

dorind prin sport doar să se recreieze, să se destindă, nu să le arătăm 

celorlalţi ce putem noi, atunci sportul nu va fi o rampă de lansare pentru 

fală, mândrie sau îngâmfare. La fel atunci când vom pierde la anumite 

jocuri, sau echipa noastră va pierde, nu ne vom: ofensa, sau întrista, 

scopul în sine a jocului fiind relaxarea nu concurenţa! 

Prin prisma acestor principii biblice, sportul de performanţă se 

exclude automat din viaţa unui creştin, el ducând la a deveni un idol 

pentru alţii, la rivalitate, mândrie, la a ne folosi puterea fizică nu pentru a 

produce ceva bun cu mâinile noastre, un lucru folositor ca într-o meserie 

cinstită (1Corinteni 4:12; Efeseni 4:28). 

Sportul de performanţă duce la o glorie deşartă, la idolatrie! – 

Filipeni 2:3. 

 

6) Care este un alt pericol legat de sport? 

Un alt pericol este participarea ca conducători de galerie de 

suporteri şi regina frumuseţii, căci cu ocazia evenimentelor sportive la 

şcoală se poate ivi ocazia ca unii copii să fie numiţi ca și conducători ai 

galeriei de suporteri au responsabilitatea de a organiza mulţimile pentru 

a susţine în mod frenetic echipa şcolii. Ei sînt cei care îi îndeamnă pe 

ceilalţi să-i elogieze pe eroi şi dirijează intonarea imnurilor şcolilor 

respective. Creştinii consideră că participarea la asemenea manifestări 

este un lucru nepotrivit.  

În mod asemănător o tînără creştină sau dintr-o familie de 

credincioşi, nu ar accepta să apară în calitate de “majoretă” sau de 

„regina absolvenţilor“ sau „regina frumuseţii“, la manifestările de 

absolvire a şcolii, aceasta ar însemna depăratarea de la evalvie şi de la 

asculatrea principiilor Bibliei, care arată clar: că glorificarea unor 

oameni este un lucru greşit. Vezi în acest sens: Romani 1:25; Fapte 

12:21–23; 1Corinteni 3:21. 

 

7) Ce principii biblice au legătură cu programele tv, filmele?  

Filmele, programele tv, sunt scrise, regizate și produse de copii ai 

diavolului conduși de spiritul lumii (Efeseni 2:1-4). 
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Programele tv, filmele lumești conțin îndemnuri la păcat: curvie, 

materialism, o viață axată pe plăceri, chiar îndemnuri la răzvrătire, 

violență, desfrânare, vrăjitorie. Chiar filmele de desene animate conțin: 

volență, magie, basme dăunătoare cu puteri magice, de aceea noi ca 

creștini și copii noștri, vom urma sfatul de a nu pune nimic rău înaintea 

ochilor noștri, și de urî purtarea celor ce se abat de la calea lui 

Dumnezeu (Deuteronom 18:10-12; Psalm 101:1-6; Isaia 33:14-15). 

Iar filmele religioase care îi rătăcesc pe oameni de la adevăr cu un Isus 

închipuit, cu lucruri schimbate și adăugate în viața lui, și a apostolilor, 

ele conțin: erezii și învățături ce abat pe oameni de la adevărul biblic 

(1Timotei 4:7; 2Timotei 4:3-4; Tit 1:14). 

Atunci când creștinii adevărați vor face ei filme cu predici, cu episoade 

din Biblie, etc. ele vor reprezenta adevărul biblic și lucrarea lui 

Dumnezeu, și deci ele pot fi urmărite ca apoi să le aplicăm în viață, 

urmând exemplele pozitive (1Corinteni 10:11). 

Însă și acestea trebuie folosite în mod echilibrat, nu tot timpul (comp. cu 

Proverbe 25:16). 

 

8) Cum trebuie să privim jocurile pe calculator? 

Jocurile pe calculator sunt o expresie a lumii lui satan. Ele ne duc într-o 

lume care nu este reală, dar în care ne refugiem, iar pericolul lor este că 

pe de o parte: ele conțin aceleași elemente ale lumii: violență, arme de 

foc (Psalm 11:4-5), jocuri de noroc (Isaia 65:11-12), etc.  

Iar pe de altă parte ne duc să nu ne mai placă lumea reală, și să trăim 

într-o lume ireală, ceea ce este un pericol (comp. cu Proverbe 23:29-35). 

 

9) Cum ar trebui să se raporteze creștinii la diversele jocuri care 

există? 

Există multe jocuri, câteva mai cunoscute sunt: șah, table, moară, cărți 

(poker, cruce, șăptic american, etc.), zaruri, nu te supăra frate, go, etc. 

Unele jocuri implică mai mult mintea (exemplu: șah), altele norocul. 

În jocurile în care este folosită mintea, ea nu este folosită pe un făgaș 

spiritual, real, legat de legea lui Dumnezeu, sau de cum trăim în viața de 

zi cu zi; ci, este legat de o lume încadrată în regulile jocului care nu au 

legătură cu realitatea, realitatea spirituală și fizică, care nu este o tablă 

de pătrățele albe și negre, cu un anumit număr de mutări! 

Creștinii trebuie să-și folosească mintea la cele care sunt: “adevărate, 

câte sunt respectuoase, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt 
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de iubit, câte sunt vorbite de bine, dacă este vreo virtute, dacă este 

vreo laudă; la acestea să cugetaţi” – Filipeni 4:8, SCC. 

Apoi jocurile de noroc (exemplu: zaruri, cărți), pe bani sau fără bani, 

implică norocul, și implicit spirite demonice.  

Pe vremea lui Isaia, mulţi israeliţi ţineau obiceiuri păgâne. De exemplu, 

în ultima zi a anului, oamenii se strângeau în jurul unei mese pline cu 

tot felul de bunătăţi şi cu vin dulce din belşug. Aceasta nu era o simplă 

reuniune de familie; ci, o ceremonie religioasă în cinstea a doi dumnezei 

păgâni. Comentând pe marginea lui Isaia 65:11-12, traducătorul Ieronim 

al Bibliei (care a trăit în secolul al IV-lea d.C.) vorbeşte despre un 

obicei antic ţinut de păgâni în ultima zi a anului. Iată ce scrie el: „Ei 

pregăteau o masă cu tot felul de mâncăruri şi o cupă plină cu vin dulce 

pe care o beau în cinstea norocului pentru a asigura fertilitatea fie în 

anul care se încheia, fie în anul care urma“. 

Profetul Isaia a arătat cum considera Dumnezeu acest act de idolatrie: 

„Dar voi sunteţi cei ce l-aţi părăsit pe Iehova, cei ce aţi uitat 

muntele meu sfânt, cei ce pregătiţi o masă pentru dumnezeul 

Norocului şi cei ce turnaţi până la refuz vin amestecat pentru 

dumnezeul Destinului“ (Isaia 65:11-12, NW). Ei credeau că recolta 

anului depindea de a-l îmbuna pe „dumnezeul Norocului“ şi pe 

„dumnezeul Soartei“. Însă, în realitate, răzvrătirea lor şi alegerea pe 

care au făcut-o cu bună ştiinţă le-a pecetluit soarta. Iehova le-a spus: 

„Vă sortesc sabiei şi toţi vă veţi pleca în măcel; căci Eu am chemat, 

şi n-aţi răspuns; am vorbit, şi n-aţi ascultat, ci aţi făcut ce era rău 

înaintea Mea şi aţi ales ce nu-Mi place“ (Isaia 65:12). Alegerile lor 

neînţelepte le-au atras distrugerea, iar dumnezeul Soartei şi cel al 

Norocului n-au putut să facă absolut nimic ca să-i salveze. 

Astfel în spatele norcului era un un dumnezeu fals, în realitate un 

demon! Prin urmare, jocurile de noroc, sunt interzise de Dumnezeu, 

Dumnezeu este împotriva unui câștig fie de bani sau de puncte prin 

noroc. Aceste jocuri reflectă gândirea omului fără Dumnezeu care se 

bazează pe noroc și orice se întâmplă bun în viața lui pune pe seama 

norocului (vezi: Isaia 65:11-12). Aceasta era gândirea condamnată de 

Dumnezeu prin Pavel, când averetzează în Coloseni 2:8: “Luaţi seama 

să nu fie cineva care să vă ducă ca pradă prin filozofie şi prin 

amăgire deşartă, potrivit tradiţiei oamenilor, potrivit cunoştinţelor 

elementare ale lumii”. La n.s. pentru cunoștințele elementare ale lumii 

se explică în NTTF, că se referă la: “concepţiile generale despre lume 

şi viaţă ale naţiunilor păgâne (regăsite în mitologie; filozofie; 
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superstiţii; etc.)”. Astfel concepțile păgâne despre noroc, s-au 

manifestat și în jocurile lor, în care unele pun un evident accent pe 

noroc, și prin urmare, nu au ce căuta printre creștini care nu cred în 

noroc ci într-un Dumnezeu care dirijează toate lucrurile (Proverbe 

19:21).    

Apoi, prin anumite obiecte ale jocului de noroc se ghicește, se află 

chipurile „viitorul”, ceea ce Dumnezeu interzice (Ezechiel 21:21; 

Deuteronom 18:10-12). 

Iar jocurile duc de multe ori la rivalitate, certuri, care este mai bun, etc. 

Creștinii pot inventa diverse jocuri, pentru categorii de vârstă diferite, și 

care să ducă și la o zidire spirituală, mintală și fizică. 

 

 

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). Ce este bucurie și ce ocazii avem să ne bucurăm? 

(2). Ce muzică ascultă creștinii și cum privesc ei dansul? 

(3). Cum se raportează ei la: sport, galerie, regina frumuseții?  

(4). Cum privesc creștinii programele tv, jocurile pe calculator? 
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Capitolul 18 - Curați, în ce privește trupul  
 

Moto: „Vreau deci să se roage bărbaţii în orice loc, ridicând mâini 

sfinte; fără mânie şi dispute. Similar, femeile împodobindu-se în 

veşmânt cuviincios, cu modestie şi cumpătare; să se împodobească 

nu cu împletituri
 
ale părului şi cu aur sau cu perle sau cu veşminte 

scumpe; ci, cu fapte bune, cum se cuvine femeilor profesând: teama 

de Dumnezeu” – 1Timotei 2:8-10, SCC. 

 

1) De ce trebuie să fim credincioşi şi în metodele de înfrumuseţare ? 
Un domeniu în care creştinii trebuie să fie credincioşi sau loiali, este 

domeniul înfrumuseţării fizice, chiar dacă nu este un domeniu 

important, totuşi Domnul Isus ne spune în Luca 16:10 BC următoarele: 

„Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios şi în 

cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept 

şi în cele mari.”  
Prin urmare creştinii trebuie să fie atenţi şi chibzuiţi chiar şi în modul 

cum se îmbracă, se tund, arnjează, etc. Căci ei doresc să fie credincioşi 

şi în cele mai mici lucruri, atât în ce priveşte principiile implicate în 

domeniul înfrumuseţării şi al vestimentaţiei pe care vor să le 

împlinească, cât şi în aspectul cheltuieli pentru înfrumuseţare şi 

îmbrăcăminte în care vor să fie înţelepţi.  

Toate acestea capătă mai mare importanţă, având în vedere ceea ce se 

petrece astăzi în lume, căci astăzi mai mult ca oricând, oamenii 

cheltuiesc sume uriaşe pe îmbrăcăminte, pe coafură, pe toalete, pe 

farduri, pe tratamente menite să înfrumuseţeze sau să corecteze diferite 

aspecte exterioare ne-dorite, printre care: vopsirea părului, transplant de 

păr, chirurgie estetică, mărirea sânilor, etc. Prin urmare, spiritul acestei 

lumi impulsionează mai mult ca oricând la aducerea de jertfe: Zeului 

frumuseţii, de la cheltuirea unor sume uriaşe, până la acceptarea unor 

suferinţe mari cum ar fi smulgerea unghiilor, pentru ca următoarele să 

fie mai frumoase, astfel mulţi adulţi, frecventează centre de slăbire, 

cursuri de aerobică, şi fac orice pentru ca frumuseţea fizică să iasă în 

evidenţă, să capteze privirile, să atragă, să impresioneze.  

Având în vedere aceste lucruri tot mai folosite în lume, se ridică o 

întrebare pertinentă: cum trebuie să privească creştinii frumuseţea 

corporală? La această întrebare vom încerca să răspundem în 

continuare. 
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2) Cum trebuie să privească creştinii frumuseţea corporală ?  

Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să revenim din nou în 

Eden, la timpul când Dumnezeu i-a creat pe Adam şi pe Eva, atunci 

când nu exista nici o problemă în ce priveşte frumuseţea fizică, căci 

Dumnezeu I-a făcut perfect frumoşi (Deuteronom 32:4). Adam şi Eva 

nu aveau nevoie nici de haine sau de trusă de machiaj, căci era o 

temperatură potrivită, ei nu îmbătrâneau şi nu le era ruşine, căci 

sentimentele de ruşine şi teamă nu au apărut decât după căderea în 

păcat. Ei nu aveau nevoie nici de podoabe de argint sau aur, căci ei erau 

podoaba de preţ a Edenului (compară cu Cântarea cântărilor 1:10; 5:14; 

7:1,4).  

Doar, după introducerea păcatului în lume, omul a avut nevoie de haine 

şi de împodobire suplimentară pentru a-şi ascunde defectele de 

frumuseţe sau efectele îmbătrânirii.  

Dumnezeu a permis ca oamenii credincioşi să se împodobească  şi să se 

îmbrace, uneori chiar cu lucruri scumpe (Geneza 41:42; Exod 32:2-3; 

Estera 2:7,12,15; Iov 42:11; Daniel 5:7,29). 

Dar în Noul Legământ, creştinii sunt cetăţeni ai cerului (Filipeni 3:20-

21), iar ei în mod spiritual sunt transferaţi în cer cu Isus, de aceea ei 

trebuie să pună accent pe frumuseţea interioară, cea a calităţilor prin 

care îl imităm pe Dumnezeu (1Petru 3:4; Efeseni 5:1).  

În concluzie creştinii trebuie să privească frumuseţea corporală ca ne-

fiind de mare importanţă, totuși exteriorul nostru trebuie să reflecte 

interiorul nostru (Matei 23:26), de aceea, să vedem în continuare 

principiile pentru creştini în domeniul: 1.Îmbrăcăminte; 2. Bijuterii; 

3.Coafură-machiaj. 

 

3) De care principii trebuie să ţină cont creştinii cu privire la 

îmbrăcăminte ? 

Din totdeauna hainele au transmis un mesaj despre noi: cine suntem, cu 

ce ne ocupăm, din ce comunitate sau anturaj facem parte. Oamenii lui 

Dumnezeu aveau o îmbrăcăminte specială, de pildă preoţii, care purtau 

haine de in subţire, aveau brâu şi turban (Exod cap.28), sau profeţii, 

care de obicei aveau o manta şi o curea la mijloc (1Samuel 28:14; 2Regi 

1:8; Matei 3:4), chiar Israelul ca naţiune avea un element distinctiv faţă 

de celelalte popoare în îmbrăcăminte şi anume ciucurele pe care evrei 

trebuiau să-l poarte spre a-şi aduce aminte de poruncile lui Iehova 

(Numeri 15:37-41).  
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În sens negativ, o femeie care avea faţa acoperită în vechime, stând pe 

stradă desemna o prostituată (Geneza 38:14-15).  

Având în vedere că îmbrăcămintea transmite despre noi un mesaj, 

trebuie să fim atenţi cum ne îmbrăcăm, căci nu dorim ca să reprezentăm 

greşit pe Stăpânul nostru și ceea ce suntem noi ca servitori ai Săi.  

De aceea, Biblia ne dă un principiu simplu în această privinţă, cel din 

1Timotei 2:9 şi din 1Petru 3:3-4 unde se subliniază că creştinii trebuie 

să urmărească: simplitatea şi modestia în îmbrăcăminte, îmbrăcându-se 

în mod cuviincios şi nu cu îmbrăcăminte scumpă şi costisitoare prin 

care să eclipsăm pe ceilalţi (1Timotei 2:9; Filipeni 2:2-3).  

De asemenea, ne vom îmbrăca  curat şi ordonat, ca ambasadori a-I lui 

Cristos dar şi ţinând cont de ocazia în care suntem (Zaharia 3:3-5; 

2Corinteni 5:20).  

Se vor evita: hainele transparente, fustele mini, sau hainele strânse pe  

corp, tipuri de îmbrăcăminte senzuală, haine cu inscripţii lumeşti 

(1Petru 1:16).  

Creştinii trebuie să se îmbrace curat (Zaharia 3:3-5; Ecleziast 9:8) şi 

demn de statutul de slujitori ai lui Dumnezeu, căci noi nu dorim să 

avem o îmbrăcăminte senzuală pentru a trezi pofte nelegiuite şi astfel să 

poticnim pe alţii (Matei 18:6).  

De asemenea nu trebuie să urmăm întotdeauna moda schimbătoare a 

lumii, căci aşa ne-am investi toţi banii în noile apariţii vestimentare, pe 

când noi ştim căci chipul lumii acesteia trece (1Corinteni 7:31), astfel 

vom avea o judecată sănătoasă, folosindu-ne mai mult resursele 

financiare pentru a câştiga bogăţiile eterne.  

Hainele noastre trebuie să reflecte seriozitatea de copii ai lui Dumnezeu 

- Efeseni 5:8; Tit 2:1. 

 

4) Ce altă tendinţă există în lume în ce priveşte îmbrăcămintea? 

În lume de câţiva ani încoace se observă tendinţa hainelor uni-sex. 

Diavolul şi lumea doreşte să nu se mai facă diferenţe între sexe aşa cum 

a dorit Dumnezeu încă de la început şi după cum este stipulat în legea 

Sa.  Eliminarea distincţiilor de gen în domeniul hainelor este clar 

condamnata de Biblie, vezi: Deuteronom 22:5.  

Scriptura ne învaţă să respectam deosebirile de gen în haine ca şi în 

rolurile funcţionale, deoarece acestea sunt o parte din ordinea creaţiei. 

Nu este o distracţie pentru un bărbat să se îmbrace cu haine femeieşti şi 

viceversa, deoarece Dumnezeu a hotărât ca sa fie o clara distincţie între 

cele doua sexe: „Femeia sa nu poarte îmbrăcăminte bărbăteasca, şi 
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bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeieşti; căci oricine face 

lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeului 

tău.” (Deuteronom 22:5).  De asemenea în 1Corinteni 11:4-15, se 

subliniază diferenţa între bărbat şi femeie, deoarece bărbatul când se 

roagă sau profeţeşte trebuie să aibă capul descoperit pe când femeia 

trebuie să se acopere. În plus, femeia trebuie să-şi lase părul lung, iar 

bărbatul trebuie să şi-l tundă scurt, tot pentru a sublinia diferenţa dintre 

sexe pe care Diavolul prin homosexualitate, lesbianism, modă, tunsoare 

şi prin orice mijloc doreşte să desfiinţeze rânduiala lui Dumnezeu, adică 

diferenţele de sex.  

 

5) Cum privesc creştinii, bijuteriile ? 

Este adevărat că în Vechiul Legământ purtarea de bijuterii nu era 

interzisă, chiar în cantităţi mari, de fapt aurul în sine nu este necurat, 

căci a fost creat de Dumnezeu, în plus, multe lucruri din cer, chiar şi 

gloria lui Dumnezeu este comparată cu strălucirea aurului (Ezechiel 

1:4,26,27; Apocalipsa 4:2-3), chiar Dumnezeu a împodobit naţiunea lui 

Israel simbolic cu bijuterii (Ezechiel 16:9-14), iar metalele preţioase şi 

nestematele erau folosite ca ornamente în cortul întâlnirii şi la templu 

(Exod cap. 25,28; 1Regi cap.6).  

Însă în scrierile Noul Legământ este privit în mod nefavorabil purtarea 

de bijuterii (1Petru 3:3-4; 1Timotei 2:9), chiar dacă în Vechiul 

Legământ bijuteriile costisitoare erau permise ca mod de împodobire 

(Geneza 13:2; 24:22; 24:35,53; Exod 35:22; Iov 42:11; Daniel 5:7), însă 

creştinii au norme mai înalte în ce priveşte împodobirea, astfel ei sunt 

încurajaţi să pună accent pe împodobirea spirituală în omul ascuns al 

inimii după cum reiese din 1Petru 3:3-4 BC unde se spune: „Podoaba 

voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, 

în purtarea de scule din aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie 

omul ascuns al inimii, în curăţia neperitoare a unui duh blând şi 

liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.” În timp ce 

acest text spune pe ce împodobire să punem accentul, adică pe cea 

spirituală, cel din 1Timotei 2:9-10, ne spune cum să ne împodobim din 

punct de vedere fizic, prin cuvintele: „Tot aşa, femeile să se gătească, 

având o îmbrăcăminte cuvincioasă cu modestie şi bun simţ,…” iar 

în continuare textul ne spune cum să nu ne împodobim din punct de 

vedere fizic: „..NU cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu 

mărgăritare, nici cu haine scumpe,…”, căci de fapt mireasa lui 

Cristos nu este prezentată în Biblie ca având bijuterii sau alte forme de 
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împodobire, ea fiind îmbrăcată simplu şi curat, însă în contrast: 

prostituata, Babilonul cel mare este prezentată ca fiind împodobită cu 

aur şi pietre scumpe (Efeseni 5:27 comp. cu Apocalipsa 17:4; 19:7-8).  

Motivele pentru această interdicţie este că purtarea de bijuterii scumpe 

este: 1. Lipsă de modestie, căci prin ele poţi ieşi în evidenţă şi să 

eclipsezi pe ceilalţi (1Timotei 2:9); 2. Teama de Dumnezeu, căci textul 

ne spune în continuare: „…nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici 

cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se 

cuvine femeilor care spun că se tem de Dumnezeu”, astfel teama de 

Dumnezeu ne împinge la a asculta de acest principiu, şi la a ne 

împodobi cu fapte bune, printre care şi dărnicia, dar cum vom da noi 

bani celor săraci sau pentru lucrarea lui Dumnezeu, dacă aceşti bani îi 

avem investiţi în bijuterii?  

Cu toate acestea să avem grijă să nu fim ipocriţi, căci degeaba nu 

purtăm bijuterii dacă în schimb suntem egoişti şi depozităm sume mari 

în bancă sau în bunuri materiale.  

Ce putem spune despre bijuteriile ieftine sau din metale semi-preţioase 

sau confecţionate din material ne-preţios? După cum ne-am dat seama 

Biblia nu prezintă prea multe informaţii în această privinţă, însă ea ne 

spune să iubim, să căutăm modestia, şi să punem accentul pe lucrurile 

spirituale, astfel aceste bijuterii nu sunt în spiritul noului legământ şi ar 

putea poticni pe alţii. 

 

6) Este verigheta potrivită pentru creștini? 

Dar ce putem spune despre purtarea verighetei ca semn pentru cei 

căsătoriţi? Dacă studiem originea verighetei, ea îşi are originea din 

păgânism, având o semnificaţie religioasă în religia idolatră falsă.  

În cartea sa, „Cum a început”, Paul Berdanier arată ca purtarea 

obligatorie a verighetei vine din superstiţii mai vechi, când un bărbat 

lega funii în jurul taliei, a mâinilor şi a gleznelor iubitei, pentru a fi 

sigur ca spiritul ei va fi ţinut sub controlul lui. Superstiţiile păgâne, 

legate de originea inelului roman de logodna, au făcut ca primii creştini 

să nu adopte folosirea lui. 

Nu este nici o menţiune despre inelul de logodna în Noul Legămant, 

evident, deoarece folosirea lui nu începuse în primul secol când a trăit 

creștinismul pur, păstrat așa prin apostolii Domnului.  

Cel mai timpuriu inel creştin de logodna a fost găsit în catacombele 

Romei, sub locul de înmormântare, datând din anul 200 d.C. Din acelaşi 

timp avem mărturiile lui Tertullian si Clement Alexandrinul  
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În lumina acestor evidenţe arheologice şi literare, putem spune că 

creştinii au adoptat inelul de logodna în ultima parte a secolului II d.C.  

Însă, la început inelul de logodnă era din fier sau bronz, materialul cel 

mai folosit era bronzul. Inelul sus amintit era din bronz.  

Aceasta a fost prima abatere de la Scriptură, care a dus la următoarea 

abatere, căci această îngăduință cu inelul de logodnă a fost uşa pentru 

introducerea mai târziu a bijuteriilor scumpe şi multe. 

Aşa cum putem vedea, în ciuda eforturilor conducătorilor religioşi din 

primele secole de a restrânge folosirea inelelor doar la verigheta 

maritala, realitatea istorica este că mulţi creştini au căzut în ispita de a 

purta fel de fel de inele, găsind tot felul de scuze sau motive, pentru a se 

împodobi pe ei înşişi.  

Creştinii nu trebuie să poticnească pe nimeni, nici să fie inconsecvenţi 

în interpretarea Scripturilor, spunând că unele bijuterii sunt potrivite iar 

altele nu, ceea ce ar duce la o interpretare după bunul plac al Scripturii. 

Scriptura spune clar:  „nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine 

scumpe”, ne putem permite să purtăm haine scumpe, deoarece putem 

găsi tot felul de motive sau scuze: merg la o nuntă, merg la o întâlnire 

de afaceri, etc. Nu creştinul se va îmbrăca curat şi modest, şi nu va găsi 

scuze pentru a se îmbrăca opulent sau în haine de lux. 

Revenind la problema verighetei, este clar că verigheta nu prezintă nici 

o garanţie pentru statornicia legământului de căsătorie, cu alte cuvinte 

ea nu este necesară atunci când doi creştini se căsătoresc, ceea ce este 

necesar este iubirea sinceră dintre ei, aceasta este „legătura perfectă a 

unităţii” (Coloseni 3:14, SCC) 

Cu siguranţă cei ce sunt credincioşi şi loiali lui Dumnezeu, vor avea 

totdeauna o ţinută modestă, fie că sunt bărbaţi, fie că sunt femei, astfel 

ei vor investi mult mai mult, atât ca timp, cât şi ca bani în bogăţiile 

eterne şi în podoaba spirituală a virtuţii creştine. 

 

7) Cum privesc cetăţenii cerului machiajul şi coafura ? 

Principiile mai sus prezentate se aplică şi la machiaj şi la coafură, astfel 

vom evita moda extravagantă a lumii urmărind şi în acest domeniu 

simplitatea, modestia şi seriozitatea (1Timotei 2:9).  

Astfel creştinele vor abandona complet, rujul, rimelul, trusa de machiaj, 

vopsirea părului, ele nu vor ca Izabela care se farda pentru a atrage 

atenţia asupra ei, putând fi recunoscută de la distanţă după machiajul ei 

(2Regi 9:30-32), sau într-un mod asociat cu comportarea libertină 

(Ieremia 4:30; Ezechiel 23:40).  
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În lumea iudaică şi romană a timpului, femeile îşi împleteau părul cu 

multă migală, aranjându-l în diverse feluri după schimbările modei. Ele 

îşi împodobeau părul cu scule de aur şi felurite eşarfe. Ştim că femeile 

romane purtau mari agrafe de par cu desene corintice încrustate.  

Noul legământ interzice şi ‚împletirea părului’, când spune: „…nu cu 

împletituri de păr”, astfel dacă înţelegem că se interzice purtarea de 

aur şi mărgăritare, de haine scumpe pe baza cuvântului din 1Timotei 

2:9:  „…nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, 

nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care 

spun că se tem de Dumnezeu”, atunci nu putem scoate ‚împletitul 

părului’ de sub această interdicţie, nu putem să respectăm doar ce ne 

convine din aceste pasaje (vezi şi 1Petru 3:3). Ascultarea creştinului nu 

este selectivă; ci, totală chiar şi în lucrurile mici. 

În ce priveşte coafura, apostolul Pavel interzice pe lângă bijuteriile de 

aur şi împletirea părului, prin extensie și purtarea de coc, care nu este 

potrivită pentru creștine. 

Cu siguranţă creştinele vor evita excesele în coafură, tuns, pieptănat, ele 

pot să își tundă vârful părului care s-a uzat, dar trebuie să păstreze: părul 

lung, căci acesta este podoaba femeii, iar bărbaţii părul scurt având o 

tunsoare serioasă demnă de un copil al lui Dumnezeu, astfel să se facă o 

diferenţă între bărbat şi femeie (1Corinteni 11:14-15).  

În toate aceste domenii, surorile tinere pot să ceară şi părerea surorilor 

mai în vârstă pentru a nu cădea în extreme (Tit 2:3-5), sau chiar fraţilor 

maturi care veghează asupra turmei.  

Şi bărbaţii trebuie să aibă grijă ce transmit prin stilul lor de 

pieptănătură, căci cu siguranţă ei ca cetăţeni ai cerului nu doresc să 

imite starurile lumeşti; ci, doresc să fie sfinți în toate (1Petru 1:15-16). 

 

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). De ce trebuie să fim credincioşi şi în domeniul înfrumuseţării 

fizice? 

(2). Care sunt principiile care-I va ghida pe creştini în ce priveşte 

îmbrăcămintea? 

(3). Ce declară Scripturile Noului Legământ despre împodobirea cu 

bijuterii? 

(4). Dar cu privire la machiaj şi coafură ? 
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Capitolul 19 - Creștinii în lumea romană  
 

Moto: „Noaptea a înaintat, iar ziua s-a apropiat. Să lepădăm deci 

faptele întunericului, dar să îmbrăcăm armele luminii. Să umblăm 

cuviincios, ca ziua; nu în chefuri şi beţii, nu în destrăbălări şi în 

desfrânări; nu în ceartă şi în invidie” – Romani 13:12-13, SCC. 

 

1) Cum erau creștinii în lumea romană? 

În societatea Imperiului Roman din secolul I, creştinii au beneficiat fără 

îndoială de pe urma acelei pax romana, sau pacea romană, menţinută cu 

ajutorul legiunilor romane. Autoritatea stabilă a legii şi a ordinii, 

drumurile bune şi călătoriile maritime relativ sigure au creat condiţii 

care au favorizat extinderea creştinismului. Evident că primii creştini şi-

au recunoscut îndatoririle faţă de societate şi au urmat porunca lui Isus 

de ‘a da Cezarului ce este al Cezarului’ (Marcu 12:17). Scriindu-i 

împăratului roman Antoninus Pius (138–161 e.n.), Iustin Martirul 

afirma despre creştini că îşi plăteau impozitele „mai repede decît toţi 

oamenii“ (First Apology, capitolul 17).  

În anul 197 e.n., Tertulian le-a spus conducătorilor romani că încasatorii 

lor de impozite „le erau recunoscători creştinilor“ pentru 

conştiinciozitatea cu care îşi achitau impozitele (Apology, capitolul 42). 

Aceasta era o modalitate prin care ei urmau sfatul lui Pavel potrivit 

căruia trebuiau să se supună autorităţilor superioare (Romani 13:1). 

În măsura în care le permiteau principiile lor creştine, primii 

creştini căutau să trăiască în pace cu vecinii lor. Dar acest lucru nu era 

uşor. Lumea din jurul lor era extrem de imorală şi era cufundată în 

idolatria greco-romană, la care, nu cu mult timp în urmă, fusese 

adăugată închinarea la împărat.  

 

2) Cu ce probleme se confruntau primii creștini? 

Religia păgînă a romanilor era în esenţă o religie de stat, astfel că orice 

refuz de a o practica putea fi considerat drept un act de ostilitate faţă de 

Stat. În ce situaţii i-a pus acest lucru pe creştini? Profesorul E. G. Hardy 

de la Universitatea Oxford a scris: „Tertulian enumeră multe lucruri 

care erau inacceptabile pentru un creştin conştiincios, deoarece 

implicau idolatria, cum ar fi: jurămîntul care se obişnuia la încheierea 

de contracte; iluminatul uşilor cu ocazia sărbătorilor etc.; toate 

ceremoniile religioase păgîne; întrecerile sportive şi circul; profesia de 
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învăţător al literaturii laice [clasicii păgîni]; serviciul militar; funcţiile 

publice”. — Christianity and the Roman Government. 

Da, era dificil să trăieşti în lumea romană. Scriitorul francez 

A. Hamman scrie: „Era imposibil să întreprindă ceva fără să 

întîlnească o divinitate. Din cauza poziţiei sale, creştinul se confrunta 

zilnic cu probleme; el se afla la periferia societăţii . . . Problemele se 

iveau în orice moment, acasă, pe stradă, la piaţă . . . Pe stradă, 

creştinul, indiferent că era sau nu cetăţean roman, trebuia să-şi 

descopere capul în faţa templelor sau a statuilor. Cum să se sustragă de 

la acest lucru fără să trezească suspiciuni şi cum să i se supună fără să 

comită un act de devoţiune? ...Dacă accepta o funcţie publică, se 

aştepta din partea lui să aducă o jertfă. Dacă era înrolat, cum să se 

sustragă de la depunerea jurămîntului şi de la ritualurile pe care le 

implica serviciul militar?“ — La vie quotidienne des premiers 

chrétiens (95–197) (Viaţa cotidiană a primilor creştini, 95–197 e.n.). 

 

3) Care erau acuzațiile ce li se aduceau creștinilor? 

Când Pavel se afla la Roma aşteptînd să fie judecat de împăratul Nero, 

iudeii de frunte spuneau referitor la primii creştini: „pentru că despre 

secta aceasta ne este cunoscut că pretutindeni se vorbeşte împotriva 

ei“ (Faptele 28:22, SCC). Consemnările istorice confirmă faptul că se 

vorbea împotriva creştinilor — însă pe nedrept.  

În cartea sa, The Rise of Christianity, E. W. Barnes relatează: „În 

primele documente demne de încredere, mişcarea creştină este 

reprezentată ca fiind în principal morală şi manifestînd respect faţă de 

lege. Membrii săi doreau să fie buni cetăţeni şi supuşi loiali. Ei evitau 

slăbiciunile şi viciile păgînismului. În viaţa particulară, căutau să fie 

vecini paşnici şi prieteni demni de încredere. Ei erau învăţaţi să fie 

echilibraţi, harnici şi să ducă o viaţă curată. În mijlocul corupţiei şi 

imoralităţii care predomina, ei erau cinstiţi şi fideli dacă rămîneau 

loiali principiilor lor. Normele lor de ordin sexual erau înalte: legătura 

căsătoriei era respectată, iar viaţa de familie era pură. Oricine ar fi 

crezut că, întrucît ei aveau astfel de virtuţi, nu puteau fi nişte cetăţeni 

care să creeze probleme. Cu toate acestea, ei au fost mult timp 

dispreţuiţi, defăimaţi şi urâţi“. 

Întocmai cum lumea antică nu-l înţelesese pe Isus, nu-i 

înţelegea nici pe creştini şi, drept urmare, îi ura. Deoarece refuzau să se 

închine împăratului şi divinităţilor păgîne, ei erau acuzaţi de ateism. 

Dacă avea loc o catastrofă, erau condamnaţi că i-au mîniat pe zei. 
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Întrucît nu asistau la jocurile imorale sau la sîngeroasele spectacole cu 

gladiatori, erau consideraţi antisociali, ba chiar că ‘urăsc rasa umană’. 

Adversarii lor pretindeau că „secta“ creştină destrăma familiile şi că, 

prin urmare, ea constituia un pericol la adresa stabilităţii sociale. 

Tertulian vorbea despre soţi păgâni care preferau ca soţiile lor să comită 

adulter decît să devină creştine. 

Creştinii erau criticaţi pentru că erau împotriva avortului, care 

era practicat pe scară largă în acel timp. Cu toate acestea, adversarii lor 

îi acuzau că omoară copii. Se pretindea că la întrunirile lor ei beau 

sîngele copiilor sacrificaţi. În acelaşi timp, adversarii lor căutau să-i 

forţeze să mănînce cîrnaţi cu sînge, ştiind că acest lucru era împotriva 

conştiinţei lor. În felul acesta, acei opozanţi au dovedit că propriile lor 

acuzaţii erau mincinoase. — Tertulian, Apology, capitolul 9. 

 

4) Care erau alte acuzații la adresa creștinilor? 

Ei erau dispreţuiţi ca fiind “o sectă nouă”! Istoricul Kenneth Scott 

Latourette scria: „Mai existau o mulţime de alte acuzaţii prin care 

creştinismul era ridiculizat din cauza originii sale recente şi era pus în 

contrast cu caracterul străvechi al rivalilor săi “ (A History of the 

Expansion of Christianity, volumul 1, pagina 131).  

La începutul secolului al II-lea e.n., istoricul roman Suetoniu numea 

creştinismul „o nouă superstiţie dăunătoare“. Tertulian a confirmat 

faptul că însuşi numele de “creştin” era detestat şi că creştinii erau o 

sectă care nu era iubită.  

În cartea sa, intitulată Les premiers siècles de l’Eglise (Primele secole 

ale Bisericii), Jean Bernardi, profesor la Sorbona, scria: „[Creştinii] 

trebuiau să se ducă să vorbească pretutindeni şi tuturor. Pe drumuri şi 

în oraşe, în pieţe publice şi în case. La timp şi nelatimp. Celor săraci, şi 

celor bogaţi, împovăraţi de propriile averi. Celor neînsemnaţi, precum 

şi guvernatorilor provinciilor romane . . . Trebuiau să pornească la 

drum, să se îmbarce pe corăbii pentru a se duce pînă la marginile 

pămîntului“. Făceau ei acest lucru? Există dovezi că da. Profesorul 

Léon Homo relatează că opinia publică era ostilă primilor creştini din 

cauza ‘prozelitismului lor înflăcărat’. Profesorul Latourette declară că, 

în timp ce iudeii îşi pierduseră zelul pentru facerea de prozeliţi, 

„creştinii, în schimb, erau nişte misionari stăruitori şi, drept urmare, 

stîrneau resentimente“. Vezi și: 2Corinteni 2:14. 
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ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE: 

(1). Cum erau creștinii în lumea romană?  

(2). Cu ce probleme se confruntau primii creștini? 

(3). Ce acuze li se aduceau creștinilor? 
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