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INTRODUCERE 

 
 

 Este a cinci-a lecţie din cadrul acestui studiu. Lecţia 

aceasta are menirea să analizeze Moştenirea creştină. În lecţia 

aceasta vom studia anumite părţi care descriu  moştenirea 

dumnezeiască. Tatăl nostru din ceruri este Împărat al 

împăraţilor, iar moştenirea noastră cerească nu poate fi o temă 

uitată, ci merită a fi studiată. Tema aceasta este mai adâncă şi 

mai mare în comparaţie cu imaginaţia umană.  

 

 După cum spune Biblia: 

„Dar aşa cum este scris: Ochiul nu a văzut nici urechea nu a 

auzit, şi nici la inima omului nu au urcat cele pregătite de 

Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. ” 1 Corinteni 2:9 

 

  

În acest verset Pavel atinge tema versetului din Isaia 

64:4. În contextul epistolei către Corinteni, Pavel spune 

adevărurile spirituale şi taina înţelepciunii lui Dumnezeu, 

ascunse în Scriptură. Putem vedea că această afirmaţie poate 

avea o aplicaţie mai largă, dacă vom ţine cont de moştenirea 

noastră cerească. Totuşi, ce poate fi acolo sus, că nici măcar 

intuiţia omului nu poate fi aproape de această moştenire? 

  O parte din moştenirea viitoare va consta în răsplăți pe 

care le-am câştigat prin munca credincioasă în ascultare şi 

supunere faţă de Dumnezeu, după salvarea noastră. Aceste 

lucruri se numesc răsplăți, deoarece sunt înmânate de Tatăl 

Ceresc ca şi premiere pentru munca noastră faţă de El.  
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Scriptura afirmă: 

„Dar celui ce lucrează, plata nu i se socoteşte conform harului, 

ci conform datoriei. Dar celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce 

declară drept pe cel neevlavios, credinţa lui i se socoteşte pentru 

dreptate.”               Romani 4:4-5 

 

 Epistola către Romani 4:4 învaţă că, noi trebuie să lucrăm 

pentru aceste răsplăți şi că, acestea ne sunt înmânate, nu pe baza 

harului, ci după felul în care le merităm. Este un adevăr foarte 

simplu dar important în perceperea acestui adevăr.  

 

 Este foarte important ca ‚, să nu confundăm 

răsplățile agonisite de noi ale moştenirii cereşti 

cu darul vieţii eterne.  

 

 În Lecţia I din acest studiu am învăţat că, salvarea este 

darul lui Dumnezeu pentru toţi oamenii, care cred în Isus Cristos 

ca Domn şi Salvator, prin credință. Unul dintre cele mai clare 

pasaje care vorbește despre aceasta este în Efeseni 2.  

    

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

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

se fălească nimeni.”              Efeseni 2:8-9 

 

 Un alt pasaj minunat din Scriptură care descrie darul 

salvării, este în 1 Ioan 5: 

 

„Cel ce are pe Fiul are viaţa, cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu 

nu are viaţa. V-am scris acestea, vouă, care credeţi în numele 

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

în numele Fiului lui Dumnezeu.”          1 Ioan 5:12-13 
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 Datorită măreţiei harului lui Dumnezeu salvarea este 

gratis: nu o poţi câştiga. Putem primi numai darul de la Cel ce ne 

iubeşte, Salvatorul nostru, deoarece prin jertfa Lui deja a plătit 

aceasta. Scriptura spune clar că, faptele noastre nu pot fi legate 

nicicum cu salvarea sufletelor noastre.  
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MOŞTENIREA CREŞTINULUI 
 

 

 Pregătindu-ne bine de această lecţie trebuie, cu ajutorul 

Bibliei, să determinăm deosebirea dintre Împărăţia Cerului şi  

Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta este important pentru noi, 

deoarece sunt mulţi alţii care cred ca cele două sunt una şi 

aceeaşi, ceea ce duce la o mulţime de greşeli doctrinare. (Lecţia 

viitoare vom studia această temă mai profund, acum, cu ajutorul 

Bibliei, vom stabili că cele două împărăţii nu sunt una şi aceeaşi, 

ci sunt două lucruri diferite.) 

 

 Să le studiem mai detaliat: 

  

 Împărăţia Cerului 

Este o împărăţie literală și vizibilă în care va domni 

Cristos ca Împărat pe acest pământ, urcându-se pe un tron 

fizic. Această împărăţie va dura timp de 1000 de ani.  

(cf. Daniel 2:44; 7:27; Luca 1:30-33; Revelație 11:15; 

20:1-6) 

  

 - Împărăţia lui Dumnezeu 

În cadrul acestei lecţii vom discuta pe această temă. Este 

o împărăţiei spirituală, nevăzută, morală şi dreaptă. Noi 

devenim o parte din ea prin naşterea din nou, atunci când 

îl primim pe Cristos ca Domn şi Salvator. Fiind o 

împărăţie spirituală, este nevăzută. Din epistola lui Pavel 

către Romani cunoaştem că această împărăţie NU este 

legată de lumea fizică. De asemenea, Luca spune că, 
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aceasta NU  este o împărăţie exterioară, ci o împărăţie din 

interiorul nostru. 

   

„Fiindcă împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, 

ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt.”  

               Romani 14:17 

 

„Nici nu vor spune: Iat-o aici! Sau: Iat-o acolo! Căci, iată, 

împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.”  

        Luca 17:21 

 

 Deci, este evident că aceasta este o împărăţie spirituală; 

Evanghelia după Matei ne zice că ea este legată de dreptatea lui 

Dumnezeu. 

 

„Dar căutaţi întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui; şi 

toate acestea vă vor fi adăugate.”    

    Matei 6:33 

 

Cristos Isus impută dreptatea Sa fiecărui credincios, atunci când 

aceştia intră în împărăţia spirituală prin naşterea lor spirituală.  

 

În dialogul lui Isus cu Nicodim: 

 

„Isus a răspuns: Adevărat, adevărat îţi spun: Dacă cineva nu 

este născut din apă (nașterea fizică) şi din Duh (nașterea 

spirituală), nu poate intra în împărăţia lui Dumnezeu.” 

           Ioan 3:5 

 

  

În clipa naşterii noastre spirituale, Duhul Sfânt ne aşează 

în trupul lui Cristos (1 Corinteni 12:13). Suntem aşezaţi în Isus 
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Cristos sus în ceruri (Efeseni 2:6). Toate aceste lucruri sunt 

legate de împărăţia spirituală a lui Dumnezeu, din care facem 

noi parte. Chiar dacă suntem aşezaţi deja în el, noi nu-l putem 

vedea. A intra în această împărăţiei, din punct de vedere fizic, nu 

este posibil acum, în prezent (Ioan 3:5). Însă, când va veni 

Cristos pentru a împărăţi pe pământ, împărăţia lui Dumnezeu va 

fi vizibilă, o împărăţiei fizică pe care vom fi în stare să o vedem.   

 

 „Şi pe când auzeau ei acestea, a adăugat şi a spus o parabolă, 

pentru că el era aproape de Ierusalim şi ei credeau că împărăţia 

lui Dumnezeu se va arăta imediat.”    Luca 19:11 

 

 După cum ştim că, împărăţia lui Dumnezeu nu este 

arătată încă, ea se va arăta în viitor, nu ne putem îndoi. Acum 

uitaţi-vă la pasajul paralel din evanghelia după Ioan 3 şi 

identificaţi deosebirea dintre cuvintele folosite: 

 

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

om nu este născut din nou, nu poate vedea împărăţia lui 

Dumnezeu.”     Ioan 3:3 

 

  

 Ioan 3:3 spune că, omul „nu poate vedea 

Împărăţia lui Dumnezeu.”  

  

 Dar Ioan 3:5 spune că, omul „nu poate intra în 

Împărăţia lui Dumnezeu.” 

 

Prin urmare putem distinge că, este vorba de două lucruri 

diferite în aceste două versete. Vorbind spiritual, noi intrăm în 

împărăţia lui Dumnezeu numai când suntem născuţi din nou. 

Însă mai târziu, când Cristos va reveni, cele două împărăţii vor 
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fi arătate pe pământ asemenea unei împărăţii fizice pe care o 

putem vedea. Versetul cinci vorbeşte despre moştenirea din 

împărăţia lui Dumnezeu pe care nu am primit-o încă. În timp ce 

posedăm viaţa eternă începând de acum (Ioan  3:18, 36; Ioan 

5:24; 1 Ioan 5:12-13), nu putem primi moştenirea noastră 

cerească, dumnezeiască, până nu vom fi îmbrăcaţi în trupuri 

cereşti.  

 

„Şi aceasta spun, fraţilor, că nu pot carnea şi sângele să 

moştenească împărăţia lui Dumnezeu; nici putrezirea nu 

moşteneşte neputrezirea.”   1 Corinteni 15:50 

 

În prezent suntem închişi într-un trup de carne şi sânge, 

care nu poate moşteni împărăţia lui Dumnezeu. Însă, timp în care 

împărăţia Lui milenară va fi instaurată, vom avea trupuri cereşti 

asemenea trupului lui Cristos, din carne însă fără sânge. 

Comparaţi 1 Corinteni 15:50 cu Luca 24:39.  

 

„Priviţi mâinile mele şi picioarele mele că sunt eu însumi; 

pipăiţi-mă şi vedeţi, pentru că un duh nu are carne şi oase, cum 

mă vedeţi pe mine că am.”   Luca 24:39 

 

 

 1 Corinteni 15:50 spune „carnea şi sângele” nu pot 

moşteni împărăţia spirituală, cerească. Însă, în evanghelia după 

Luca 24:39 este arătat că Domnul Isus avea „carne şi oase” după 

înviere. Putem vedea că carnea și oasele pot intra în această 

împărăţie, în timp ce carnea şi sângele nu pot intra. Carnea poate, 

oasele pot, însă sângele nu poate intra. Din aceasta este de înţeles 

că, nu vom putea primi moştenirea noastră până nu primim 

trupuri cereşti.  
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 Care Este Moştenirea Noastră Cerească? 
 

În ce constă moştenirea celui credincios? Sunt două părţi. 

Una dintre ele deja ne este atribuită; cea de a doua este variabilă 

şi dezvoltată de noi.  

 

I. Partea Primită 

 

Partea pe care am primit-o ne aşteaptă deja în ceruri. 

Slavă lui Dumnezeu pentru că nu putem pierde această parte! 

 

„În care am şi obţinut o moştenire (NE APARŢINE DEJA 

NOUĂ, ÎNSĂ NU AM PRIMIT-O ÎNCĂ), fiind predestinaţi 

conform cu scopul celui care lucrează toate după sfatul voii 

sale,”                 Efeseni 1:11 

 

„Binecuvântat fie Dumnezeul și Tatăl Domnului nostru Isus 

Cristos, care conform milei sale abundente ne-a născut din nou 

la o speranță vie prin învierea lui Isus Cristos dintre morți, 

Pentru o moștenire nemuritoare și neîntinată și care nu se 

ofilește, rezervată în cer pentru voi, Care sunteți păziți prin 

puterea lui Dumnezeu prin credință pentru salvarea pregătită să 

fie revelată în timpul de pe urmă.”            1 Petru 1:3-5 

 

 Deoarece partea aceasta a moştenirii ne este rezervată în 

Ceruri, sunt două lucruri pe care le vom primi: 

 

 1. Un trup ceresc (asemenea trupului Domnul 

Cristos Isus) 

  (Romani 8:29; Filipeni 3:20-21; 1 Ioan 3:1,3) 
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2.  O locuinţă cerească (Ioan 14:1-3). Întreg capitolul 

21 din Revelația vorbeşte despre Noul 

Ierusalim care va coborî pe pământ. Într-o zi în 

acest oraş nou vor trăi cei credincioşi.  

 

 

 II. Partea Variabilă Moștenirii Noastre 

 

 Această parte a moştenirii noastre trebuie câştigată. Din 

această cauză, nu putem cunoaştem tot ceea ce vom primi. 

Trebuie doar să aşteptăm glorificata zi pentru a vedea ce a fost 

adăugat la moştenirea noastră.  

 Dumnezeu a promis lui Avraam că el şi familia lui 

(descendenţii lui) vor moşteni lumea (Romani 4:13). Ca şi unor 

credincioşi ne este promis o parte  din această moştenire, 

deoarece Biblia spune că, noi suntem, de asemenea, sămânţa lui 

Avraam (Galateni 3:29). Evident că nu suntem moştenitorii fizici 

ai lui Avraam, ci suntem sămânţa lui spirituală. Am devenit 

iudei din punct de vedere spiritual (Romani 2:28-29), în clipa în 

care am fost adoptați de Dumnezeu. Prin urmare, o parte din 

moştenirea noastră constă în domnia pe pământ a lui Isus Cristos.  

Această domnie va dura timp de 1000 de ani, după ce El va 

instaura împărăţia sa vizibilă a Cerului pe pământ.  

 

„Şi ne-ai făcut Dumnezeului nostru, împăraţi şi preoţi; şi vom 

domni pe pământ.”            Revelația 5:10 

 

„Binecuvântat şi sfânt este cel ce are parte în cea dintâi înviere; 

asupra acestora moartea a doua nu are putere, ci ei vor fi preoţi 

ai lui Dumnezeu şi ai lui Cristos şi vor domni cu el o mie de ani.”

              Revelația 20:6 
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Pe parcursul întregului Vechi Testament, Dumnezeu 

promite poporului Israel că, într-o bună zi vor moşteni pământul 

pe care încă nu l-au primit. Însă, cunoaştem că, ei vor primi 

aceasta când Cristos va instaura Împărăţia de o mie de ani pe 

pământ.  

 

 Sfinţii Vechiului Testament trebuiau să câştige 

această moştenire.  

 

 Sfinţii din Necazul cel Mare vor trebui să câştige 

această moştenire. 

 

 Noi (sfinţii din dispensaţia bisericii) de asemenea, 

trebuie să câştigăm partea moştenirii pe care o 

aşteptăm să o primim. 

 

 

În timp ce nu putem pierde salvarea noastră (viaţa 

veşnică), putem să pierdem dreptul la domnie cu Domnul Isus 

Cristos în timpul Împărăţiei de o mie de ani. Nu vrem să ne 

pierdem moştenirea, deoarece va fi o răsplată deosebită însoţită 

de putere şi onoare. Foarte mulţi creştini nu cunosc nimic din 

această doctrină biblică sau, felul în care îţi poţi câştiga 

moştenirea. Aceştia îşi trăiesc tot restul vieţii lor fără a adăuga 

ceva la moştenirea lor. Atunci când se vor înfăţişa în fața 

scaunului de Judecată al lui Cristos, unde vor fi împărţite 

răsplățile, aceştia vor înţelege că au pierdut dreptul de a domni 

cu Isus Cristos. În timpul domniei de o mie de ani pământul va 

fi asemenea grădinii din Eden, iar mireasa se va alipi de Domnul 

Isus Cristos pentru a sărbători luna de miere, care va dura timp 

de o mie de ani. În cadrul acestei lecţii încercăm să studiem din 

Biblie felul în care putem câştiga partea aceasta a moştenirii. 



11 

 

Haideţi să ne străduim să primim partea noastră de moştenire, 

lucrând pentru Cristos în tot timpul vieţii noastre. Biblia ne 

vorbeşte de felul în care putem merita partea aceasta a 

moştenirii.  

 

A. Primul Element - Este Slujirea Noastră Pentru 

Cristos. 

 

" Şi orice faceţi, faceţi din suflet, ca Domnului şi nu ca 

oamenilor. Ştiind că de la Domnul veţi primi răsplata 

moştenirii, căci serviţi Domnului Cristos. Dar cel ce face 

nedreptate va primi pentru nedreptatea pe care a făcut-o; şi 

părtinire nu este.”       Coloseni 3:23-25 

 

 Putem câştiga multe răsplăți, dacă slujim cu credincioşie 

lui Cristos. Pavel a scris: „veţi primi de la Domnul răsplata 

moştenirii”. Răsplătirea de care vorbeşte Pavel nu este salvarea, 

deoarece salvarea nu este o răsplată sau o moştenire, ci este darul 

lui Dumnezeu. Trebuie să învăţăm să distingem răsplata de dar. 

Una poate fi pierdută, dar altul nu poate fi.  

 Versetul 23 ne vorbește” „să faceţi din toată inima, ca 

Domnului, nu ca oamenilor.” Orice lucrare care se face pentru 

gloria şi răsplata oamenilor, este în zadar şi nu vei putea câştiga 

nimic cu ea. Trebuie să-L preamărim pe Domnul Isus Cristos în 

toate lucrurile pe care le facem, niciodată să nu căutam propria 

glorie. 1 Corinteni arată că cei credincioşi se vor înfăţişa în faţa 

scaunului de judecată a lui Cristos pentru a fi răsplătiţi de 

lucrurile făcute în trupul fizic. Atunci vom cunoaşte ce răsplăți 

am dobândit în ceruri şi ce răsplăți am pierdut.  

 

„Fiindcă nimeni nu poate pune altă temelie decât cea pusă, 

care este Isus Cristos. Şi dacă cineva zideşte pe această temelie: 
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aur, argint, pietre preţioase, lemn, fân, paie; Lucrarea fiecăruia 

va fi arătată; fiindcă ziua aceea o va face cunoscută, pentru că 

va fi revelată prin foc; şi focul va încerca lucrarea fiecăruia, 

cum este. Dacă lucrarea pe care cineva a zidit-o deasupra 

rămâne, va primi răsplată. Dacă lucrarea cuiva va fi arsă, va 

suferi pierdere; dar el însuşi va fi salvat, însă aşa ca prin foc.”

      1 Corinteni 3:11-15 

 

 Pavel nu spune că „focul va încerca lucrarea fiecăruia” 

pentru ca „lucrarea fiecăruia va fi revelată.” Încercarea 

lucrurilor se face pentru a cunoaşte „cum este lucrarea 

fiecăruia.” Dumnezeu caută calitate şi nu cantitate. De aceea, 

când facem ceva pentru Dumnezeu trebuie să facem „din suflet, 

ca Domnului.” Fiţi atenţi că focul mistuie lucrurile slabe ale 

credinciosului şi nu persoana lui (v.15). Lucrarea făcută cu  

credincioşie faţă de Dumnezeu ne va aduce aur, argint şi pietre 

scumpe, în timp ce lemnul, fânul şi paiele semnifică faptele 

noastre moarte (fapte făcute prin carnea noastră). Când lucrurile 

muncii noastre vor trece prin focul încercării, tot lemnul, fânul 

şi paiele vieţii noaste vor arde cu trosnet în acest foc. Va rămâne 

doar aurul, argintul şi pietrele scumpe, care vor fi partea 

răsplătirii noastre.  

 

 Este important să reţinem că în Coloseni 3:24 nu este 

vorba de salvare, deoarece salvarea nu este o răsplată şi 

nici parte a moştenirii noastre—este un dar.  

   

 1 Corinteni 15:50 spune că, „nu pot carnea şi sângele să 

moştenească împărăţia lui Dumnezeu.”. De aceea cunoaştem 

deja că, nu vom primi moştenirea noastră până când trăim în 

trupurile noastre fizice pe acest pământ. Tot astfel, aşteptăm să 

primim moştenirea noastră.  
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 Dumnezeu ne-a dat Sfânta Scriptură pentru a ne învăţa 

despre El şi felul în care trebuie să trăim pentru El. Dacă vom 

citi Scripturile, vom cunoaşte felul în care îl putem sluji pe 

Dumnezeu şi ceea ce El doreşte. 

 

 De exemplu, Coloseni 3 - acest capitol ne vorbeşte tot 

ceea ce doreşte Dumnezeu ca noi să împlinim.  

 

 Alt exemplu, 1 Tesaloniceni 5.  

 

 

Nu ar fi rău dacă însemnăm în Biblia fiecare verset în 

care Dumnezeu ne atrage atenţia şi să căutăm să împlinim ceea 

ce El porunceşte. Dacă nu vom studia Cuvântul lui Dumnezeu, 

nu vom putea cunoaşte felul în care trebuie să slujim lui Cristos 

şi vom eşua în a prinde răsplățile viitoare. Mulţi creştini mâhnesc 

Duhul Sfânt pentru că, deşi frecventează şcoala duminicală timp 

de 30, 40 de ani sau chiar timp de 50 de ani (încă din pruncie), 

dar nu cunosc încă nimic despre moştenirea lor sau nu cunosc 

chiar unele doctrine biblice. Unii dintre ei cunosc unele istorisiri 

din Biblie precum, Iona și peştele, viaţa lui Iosif, Iacov sau Esau. 

Însă nu cunosc felul în care îl pot sluji pe Dumnezeu. Spre 

ruşinea şi pierderea lor, aceştia se vor înfăţişa în faţa lui Cristos 

fără nici o răsplată, deoarece nu au câştigat nimic pe acest 

pământ. Nimeni nu va fi vinovat decât ei înșişi, deoarece au avut 

Cuvântul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt care le putea da 

înţelegere. Nu fiţi doar un eveniment, un creştin a cărui viaţă nu 

aduce nimic pentru el sau pentru Dumnezeu. Fiţi cu luare aminte 

la spusele lui Iacov şi „înfăptuitori ai cuvântului și nu doar 

ascultători” (Iacov 1:22). 

 

 B. Al doilea Element este Suferinţa pentru Cristos. 
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 Pavel spune că: 

  

„Duhul însuşi aduce mărturie cu duhul nostru că suntem copiii 

lui Dumnezeu; Şi dacă suntem copii, atunci şi moştenitori; 

moştenitori ai lui Dumnezeu şi comoştenitori cu Cristos; dacă 

într-adevăr suferim împreună cu el, ca să şi fim glorificaţi 

împreună; Întrucât socotesc că suferinţele din acest timp nu sunt 

demne de a fi comparate cu gloria care va fi revelată în noi.”

           Romani 8:16-18 

 

 Romani 8:17 spune că copii sunt „moştenitori.” 

Imaginaţi-vă un miliardar care îşi scrie testamentul. Dacă acesta 

doreşte, poate să excludă din conţinutul testamentului pe fiul său 

refuzându-i o parte din moştenire. Însă, băiatul rămâne copilul 

lui cu sau fără testament, căci nimeni nu mai poate schimba că 

acesta îi este fiu prin naştere. Fiind născuţi în familia lui 

Dumnezeu, suntem fii lui Dumnezeu. Dacă ne vom întoarce de 

la El spre o viaţă stricată plină de păcat, atunci Dumnezeu va 

refuza moştenirea noastră, totuşi, nimic nu va putea schimba acel 

fapt, acela că suntem fii Lui.  

 Romani 8:19-22 vorbeşte de blestemul care va fi luat din 

regnul animal, atunci când Isus Cristos va domni pe pământ în 

timpul împărăţiei Sale de o miei de ani (Isaia 11). De asemenea, 

cunoaştem că răscumpărarea trupului celui credincios va avea 

loc în timpul răpirii bisericii (Romani 8:23). În contextul acestui 

pasaj, vedem că Pavel vorbește despre împărăția de o mie de ani. 

Prim urmare putem vedea că în contextul acestui pasaj 

suferinţele sunt amintite în legătură cu moştenirea noastră de la 

Dumnezeu.  

 La ce se referea Pavel atunci când a scris cuvântul 

„suferinţă?” Suferinţa poate fi emoţională sau fizică. Unul dintre 
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sensurile cuvântului suferinţă poate fi – „a duce ceva ce este 

inconfortabil” sau „a răbda/îndura”. Dacă slujim lui Cristos şi 

facem tot posibilul pentru a trăi o viaţă sfântă, atunci vom suferi 

prigoniri, lumea va avea grijă de aceasta (2 Timotei 3:12). Pavel 

a experimentat pe propria lui piele persecuții deoarece era 

slujitorul lui Cristos Isus.  

 

„Într-adevăr, toţi cei ce voiesc să trăiască evlavios în Cristos 

Isus vor fi persecutaţi.”         2 Timontei 3:12 

 

 Avem promisiunea lui Dumnezeu că, dacă căutăm să 

trăim cu dreptate în Cristos, atunci vom suferi persecuții. Prin 

asemenea suferinţă ne câştigăm partea aceasta a moştenirii. 

Prigoana poate fi fizică, asemenea zilelor din creştinismul 

timpuriu când Roma ucidea şi chinuia mulţi creştini.  

 

Un exemplu poate fi Fapte 5: 

„Şi au fost de acord cu el; şi după ce i-au chemat pe apostoli şi 

i-au bătut, le-au poruncit să nu vorbească în numele lui Isus; şi 

le-au dat drumul. Şi au plecat atunci din faţa consiliului, 

bucurându-se că au fost consideraţi demni să îndure ruşine 

pentru numele lui. Şi în fiecare zi, în templu şi în fiecare casă, 

nu încetau să îi înveţe şi să îl predice pe Isus Cristos.” 

              Fapte 5:40-42 

 

 În astfel de împrejurări apostolii erau bătuţi şi opriţi de la 

a vesti evanghelia lui Cristos. Ei se bucurau că lumea îi socotea 

demni de a fi ruşinaţi pentru numele lui Cristos, de aceea 

continuau să înveţe şi să predice acestora despre El. Drept 

urmare, prin asemenea mod de trăire, au meritat moştenirea sa. 

Suntem martori că asemenea lucruri nu se mai petrec în lumea 

de astăzi, însă această prigoană poate reveni în viitor. Poate fi 
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foarte probabil ca, până să murim, vom avea ocazia să suferim 

fizic persecuție pentru numele lui Isus Cristos.  

 

„Şi nefiind înspăimântaţi în nimic de potrivnicii voştri, ceea ce le 

este o dovadă a pieirii, dar vouă a salvării, şi aceasta de la 

Dumnezeu. Fiindcă vouă vă este dat, pe partea lui Cristos, nu 

numai a crede în el, dar şi a suferi pentru el. Având acelaşi 

conflict pe care l-aţi văzut în mine şi acum auziţi că este în mine.” 

           Filipeni 1:28-30 

 

 Studiind viaţa apostolului Pavel, vom putea observa cât 

de mult a suferit pentru Domnul Isus Cristos. Biblia spune că, el 

a fost exemplul suferinţei în care toţi creştinii ar trebui să sufere. 

De asemenea, Domnul Isus Cristos a suferit foarte mult. 1 Petru 

2 spune că, El este un exemplu al suferinţelor pentru noi.  

 

„Fiindcă la aceasta aţi fost chemaţi, pentru că şi Cristos a suferit 

pentru noi, lăsându-ne un exemplu, ca să urmaţi paşii lui.” 

       1 Petru 2:21 

 

 Este posibil ca în viitor să fie mai multe suferinţe fizice 

pentru slujitorii lui Cristos, după cum a fost în secolele timpurii. 

Putem spune cu fermitate că, în timpul Necazului cel Mare te 

poţi aştepta la multe persecuții (dar trupul lui Cristos, Biserica 

Noului Testament, nu va fi acolo). De fapt, persecuția adevărată 

a credinciosului se poate începe înainte de răpirea Bisericii. 

Poate să fie foarte greu pentru Creștinii adevărați. 

Testarea psihică încordată şi batjocorirea emoţională pentru 

Cristos, la fel, sunt suferinţe. Trupul nostru nu doreşte să accepte 

asemenea comportari. Totuşi, vom putea întâlni asemenea 

conflicte dacă vom ieşi pe stradă pentru a da tractate, sau 

încercând să evanghelizăm bătând la fiecare uşă, mustrând 
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păcatul în oamenii cu care lucrăm, sau evanghelizând pe stradă 

(Matei 10:38; 16:24; Luca 9:23; 14:27; Galateni 6:14). Dacă 

negăm trupul nostru şi căutăm să urmărim conducerea Duhului 

Sfânt, atunci vom avea parte de prigoniri, Satan va avea grijă să 

facă aceasta.  

 

 

  

C. Al Treilea Element este Rămânerea în Credință—

Nu Îl respingeți pe Cristos.  

 

 Din Scripturi ne este cunoscut că sunt unii care sunt 

salvaţi însă se întorc înapoi în lume, respingându-L pe Cristos 

Isus. Dacă aceşti oameni într-adevăr sunt născuţi din nou, atunci 

sunt cu adevărat fii lui Dumnezeu, asemenea nouă. Ei vor ajunge 

în Cer, însă, respingându-L pe Cristos, vor pierde partea de 

moştenire. Lor le este ruşine pentru numele lui Cristos şi nu 

doresc să întâmpine necazurile pe care le întâlneşte fiecare 

credincios în viaţa aceasta (Romani 10:11; Luca 9:26; 1 Ioan 

2:28; 1 Petru 4:16). Chiar Domnul Isus Cristos se va ruşina de 

ei, totuşi aceştia nu-şi vor pierde salvarea. 

 

Uitaţi-vă ce zice Pavel: 

„Din această cauză îndur toate pentru cei aleşi, pentru ca şi ei 

să obţină salvarea care este în Cristos Isus, cu gloria eternă.”

              2 Timotei 2:10 

 

Fiţi atenţi la două lucruri pe care le putem primi: 

 

 1. „Salvarea care este în Cristos Isus”. 
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 2. „Gloria eternă” pe care o putem primi ca şi răsplată. 

(Comparaţi cu epistola către Romani 8:18, unde este vorba de 

gloria „care va fi revelată în noi.”) 

 

 Salvarea este darul lui Dumnezeu, 

 

 Însă, gloria eternă trebuie să o câştigăm. 

 

Să ne concentrăm atenţia noastră la două versete, care 

sunt folosite de obicei ca argument în favoarea faptului că cei 

salvați pot pierde salvarea lor. 

  

„Acesta este un cuvânt de încredere: Căci dacă suntem morţi 

împreună cu el (DACĂ SUNTEM SALVAȚI TRUPUL NOSTRU 

ESTE MORT ÎN CRISTOS), vom şi trăi împreună cu el; Dacă 

îndurăm, vom şi domni împreună cu el; (ESTE MOŞTENIREA 

NOASTRĂ; DOMNIA CU ISUS CRISTOS ÎN TIMPUL 

ÎMPĂRĂŢIEI DE O MIEI DE ANI) dacă îl negăm şi el ne va 

nega.         2 Timotei 2:11-12 

 

Unii cred că afirmaţia „dacă îl negăm şi el ne va nega” 

semnifică că unii credincioşi vin în faţa porţilor Raiului, apasă 

butonul rugându-se: „Doamne, Doamne, lasă-mă să intru”, iar ca 

răspuns aud: „Depărtaţi-vă de Mine, niciodată nu v-am 

cunoscut” (Matei 7:23). Însă aceasta nu este nici pe aproape ceea 

ce învaţă versetele din Matei şi 2 Timotei. Pentru a încerca să 

susţii o asemenea învăţătură, aceste versete trebuie scoase din 

context. Ba mai mult, învăţând erezia că, în timpul bisericii se 

putea pierde salvarea şi a susţine că acesta poate ajunge în Iad 

din cauza vieţii pe care a trăit-o după ce a devenit creştin, este ca 

și cum a-i spune că Isus Cristos este un mincinos. Când omul 

primeşte salvarea, în perioada harului, Dumnezeu îl cunoaşte. În 
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timpul renaşterii devenim „partea din trupul Lui şi oasele Lui” 

(Efeseni 5:30). Mult mai mult, Dumnezeu ne promite că, 

niciodată nu ne va lăsa singuri (Evrei 13:5). Dacă Dumnezeu ar 

fi spus „niciodată nu v-am cunoscut”, într-adevăr ar fi o 

minciună. În 2 Timotei 2:12, Pavel nu spune că Dumnezeu este 

împotriva ca cel credincios să ajungă în Cer, de asemenea, nu 

zice că cei credincioşi vor pierde salvarea. El spune că, 

credinciosul care renunţă la Cristos îşi va pierde partea 

moştenirii (dreptul la domnie cu El în timpul Împărăţiei de o mie 

de ani). În contextul acestui verset se afirmă: „dacă îndurăm, 

vom domni cu El; dacă îl negăm şi El ne va nega”. El va interzice 

acestora dreptul la domnie cu El. Cu părere de rău, sunt mulţi 

credincioşi astăzi care refuză dreptul lui Cristos de a domni 

asupra vieţii lor. Când credinţa lor este încercată, ei se întorc în 

lume. Ei se dezic de Cristos şi El, la rândul Său, va interzice 

dreptul de moştenire.  

 

 Putem vedea acest fapt în epistola lui Pavel către 

Timotei: 

 

„Fiindcă Dima m-a părăsit, iubind lumea de acum...” 

              2 Timotei 4:10 

 

    Este un exemplu reuşit al renunţării creştinului faţă de 

Cristos şi întoarcerea lui în lume. Pavel îl avertizează pe Timotei 

că, şi alţii se vor lăsa de credinţa lor şi în special „în timpurile 

din urmă”.  

 

„Iar Duhul spune în mod clar că, în timpurile din urmă, unii se 

vor depărta de credinţă, dând atenţie duhurilor înşelătoare şi 

doctrinelor dracilor,”             1 Timotei 4:1 
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 Acest verset vorbeşte de cei credincioşi. Pasajul acesta 

nu vorbeşte despre că, „unii îşi vor pierde salvarea”. Ceea ce se 

afirmă aici este că, „unii se vor depărta de credinţă.” Mulţi vor 

renunţa la Cristos Isus şi se vor lepăda de credinţă, însă ei nu-şi 

vor pierde salvarea lor - ei îşi vor pierde moştenirea lor.  Uitaţi-

vă încă odată în 2 Timotei 2 citind versetul 13. Pavel face o 

afirmaţiei strălucită cu privire la cei care se vor lepăda de Cristos.  

 

„Dacă nu credem, totuşi el rămâne credincios; nu se poate nega 

pe sine însuşi.”            2 Timotei 2:13 

 

 Este unul dintre cele mai tari versete din Biblie care 

susţine siguranţă veşnică. El mai spune că, dacă hotărâm să nu 

ne mai întâlnim cu greutăţile lumii sau să suferim greutăţile care 

vin asupra celor credincioşi, chiar dacă ne vom întoarce înapoi 

în lume asemenea lui Dima, chiar dacă hotărâm că nu mai 

credem în Dumnezeu şi chiar dacă nu suntem credincioşi 

Salvatorului nostru, El este credincios pentru că „nu se poate 

nega pe sine însuși.” Ce Salvator minunat avem, care niciodată 

nu ne va nega sau părăsi. 

 

 Isus a zis: 

„Oile mele aud vocea mea şi eu le cunosc şi ele mă urmează; Şi 

eu le dau viaţă eternă; şi nicidecum nu vor pieri niciodată şi 

nimeni nu le va smulge din mâna mea.”         Ioan 10:27-28 

 

 Cei care au primit darul vieţii eterne, nu vor pieri 

niciodată: deoarece suntem în mâna Lui. Nu doar că suntem în 

mâna Lui, ci chiar facem parte din mâna Lui (Efeseni 5:30-32). 

Vedeţi că salvarea noastră nu depinde de credincioşia noastră 

faţă de Cristos, ci depinde de credincioşia  Lui faţă de noi. El 
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rămâne credincios în veci. Dacă suntem născuţi din nou, atunci 

nu trebuie să ne fie frică, deoarece El este în noi şi noi în El, 

suntem în siguranţă pe veci. După cum El nu se poate nega pe 

El, salvarea noastră este sigură asemenea domniei Lui veşnice.  

 

„În aceasta este făcută desăvârşită dragostea noastră, ca să 

avem cutezanţă în ziua judecăţii, pentru că aşa cum este el, aşa 

suntem noi în această lume.”     1 Ioan 4:17 

 

 Dacă dorim să domnim cu Isus Cristos, atunci trebuie să 

și suferim pentru El. Trebuie să avem parte de greutăţi, încercări, 

prigoniri şi batjocoriri, fără a-l nega pe El. Nu trebuie să 

abandonăm asemenea lui Dima. NU avem voie să nu mai 

frecventăm biserica, să nu mai citim din Biblie, să nu ne mai 

rugăm şi să nu răspândim tractate. Nu trebuie să renunţăm la 

slujirea noastră faţă de El. Trebuie să continuăm să-i oferim Lui 

tot ce este mai bun din noi, să trăim prin credinţă şi să împlinim 

voia Lui binecuvântată. Iar atunci când ne vom înfăţişa în faţa 

Tronului Domnului Isus, vom primi răsplata noastră - dreptul de 

a moşteni cu Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor în 

perioada împărăţiei de o mie de ani.  

 

 

 

 

 D. Al Patrulea Element este Trăirea unei Vieţi Curate 

şi Sfinte. 

 

„De aceea fiţi urmaşi ai lui Dumnezeu, precum copii iubiţi. Şi 

umblaţi în dragoste, precum şi Cristos ne-a iubit şi s-a dat pe 

sine însuşi ofrandă pentru noi şi sacrificiu lui Dumnezeu pentru 

aromă bine mirositoare. Dar curvia şi toată necurăţia sau 
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lăcomia să nu le lăsaţi niciodată să fie numite între voi, precum 

se cuvine sfinţilor; Nici murdării, nici vorbiri prosteşti, nici 

glume vulgare, care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă 

aducerea de mulţumiri. Fiindcă ştiţi aceasta, că niciun curvar, 

sau spurcat, sau lacom, care este idolatru, nu are moştenire în 

împărăţia lui Cristos şi a lui Dumnezeu.”           Efeseni 5:1-5 

 

 Prin naşterea din nou suntem aduşi în Împărăţia lui 

Dumnezeu, însă pentru a câştiga moştenirea din timpul 

mileniului, trebuie să ne despărţim de această lume şi să trăim o 

viaţă sfântă și curată. Trebuie să ne despărţim de poftele cărnii. 

Cuvântul „lăcomia” (versetul 3) semnifică o dorinţă puternică 

de a poseda ceea ce nu ne aparţine.  

 

 Este împotriva a ceea ce scrie în Coloseni 3:2. 

 

„Puneţi-vă dragoste în cele de sus, nu în cele de pe pământ.” 

       

 Lăcomia este amintită şi în Coloseni 3:5. 

 

„De aceea ucideţi membrele voastre care sunt pe pământ: 

curvie, necurăţie, pasiune necumpătată, poftă rea şi lăcomie, 

care este idolatrie,” 

       

 

 Prin urmare, din epistola către Efeseni 5:5 şi epistola 

către Coloseni 3:5 putem observa că, lăcomia  este idolatrie. 

Definiţia idolatriei este următoarea: închinarea la tot felul de 

lucruri care sunt făcute de mâini omeneşti sau la ceea ce nu este 

Dumnezeu; o atenţie deosebită faţă de un lucru, şi nu faţă de 

Dumnezeu. Dacă avem o asemenea problemă putem ajunge la a 
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pierde moştenirea noastră (nu salvarea noastră, ci moştenirea 

noastră, domnia cu Domnul Isus Cristos). Nu este nimic greşit în 

a poseda unele lucruri pământeşti, însă nu trebuie să pofteşti 

lucruri străine. Când facem aceasta, noi punem lucrurile acestea 

mai presus de Isus Cristos. Toate lucrurile pământeşti pe care le 

stăpânim nu se pot compara cu dragostea noastră faţă de Cristos 

şi cu slujirea faţă de El. Dacă vom lăsa ca poftele cărnii să 

domine viaţa noastră, să controleze acele instincte pentru care 

cheltuim banii şi timpul nostru, atunci aceste dorinţe ne vor 

reţine de dorinţa Duhului Sfânt. Dorinţa Lui este caracterizată 

prin a ceda ca viaţa noastră să fie controlată de El şi să urmăm 

voia lui Dumnezeu.  

 

 Biblia spune: 

„Știind aceasta, că omul nostru cel vechi este crucificat cu el, 

pentru ca trupul păcatului să fie nimicit, ca de acum înainte noi 

să nu mai servim păcatului. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă a fi 

morţi într-adevăr faţă de păcat, dar vii pentru Dumnezeu prin 

Isus Cristos Domnul nostru. De aceea păcatul să nu domnească 

în trupul vostru muritor, ca să ascultaţi de el în poftele lui. Nici 

nu predaţi membrele voastre ca unelte ale nedreptăţii, pentru 

păcat; ci predaţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu ca vii dintre 

morţi, şi membrele voastre lui Dumnezeu ca unelte ale 

dreptăţii.”      Romani 6:6, 11-13 

 

 

 Dacă credem că omul nostru cel vechi (carnea noastră) 

este mort, atunci nu vom avea parte de conflicte. Conflictul apare 

atunci când suntem controlaţi de poftele cărnii noastre, 

subjugându-ne acestei pofte.  

 Să vedem acum un alt pasaj din Scripturi care desfăşoară 

tema unei vieţi curate din epistola către Galateni capitolul 5. Este 
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foarte important pentru noi să înţelegem aceste pasaje din 

epistolele către Romani 6 şi Galateni 5. Deoarece aceste pasaje 

de obicei sunt folosite pentru a-i minţi pe copiii lui Dumnezeu 

că, aceştia pot pierde salvarea lor. Aceste versete sunt pe departe 

de o asemenea interpretare. Asemenea unor ucenici adevăraţi ai 

Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să distingem foarte bine 

înţelesul dintre salvarea noastră şi moştenirea noastră pe care o 

câştigăm. Numai în acest fel ne vom putea încrede în Dumnezeu 

şi numai în acest fel vom putea învăţa pe cei care au fost amăgiţi 

de eretici.  

 

„Iar faptele cărnii sunt cunoscute; acestea sunt: adulter, 

curvie, necurăţie, desfrânare, Idolatrie, vrăjitorie, ură, lupte, 

gelozii, furii, certuri, dezbinări, erezii, Invidii, ucideri, beţii, 

îmbuibări şi cele asemănătoare acestora; despre care vă spun 

dinainte, aşa cum v-am spus odinioară, că toţi cei ce practică 

astfel de lucruri nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.”

          Galateni 5:19-21 

   

  Aici nu se spune că, „cei care vor proceda în acest 

fel…vor pierde salvarea şi vor merge în Iad. Întrucât epistola a 

fost destinată celor credincioşi aici se afirmă că, „cei ce practică 

astfel de lucruri nu vor moșteni împărăţia lui Dumnezeu.” Prin 

urmare putem vedea că în versetele 19-21 moştenirea este în 

pericol. Amintiţi-vă că Coloseni 3:23 defineşte moştenirea ca 

răsplata. Cunoaştem deja că aceasta nu se referă la salvare 

deoarece aceasta este un dar. Mai mult, „împărăţia lui 

Dumnezeu” este evidentă, vizibilă şi o împărăţie fizică. Vom 

discuta aceasta în cadrul lecţiei viitoare.  
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Faptele Cărnii 
 Anterior am citit că „faptele cărnii sunt cunoscute”. 

Cuvântul „cunoscute” din acest context semnifică, văzut, evident 

sau foarte uşor observabile. Un copil al lui Dumnezeu poate 

observa uşor aceste fapte în viaţa altor oameni, însă aceste 

lucruri trebuie observate atunci când se infiltrează în viaţa 

noastră, când acestea apar. Acoperindu-le sau refuzându-le 

existenţa nu ne putem ajuta. Trebuie să lăsăm ca Duhul Sfânt să 

le identifice, să ni le arate şi să ne convingă. Doar în acest fel le 

vom putea mărturisi şi să permitem Duhului să le şteargă din 

viaţa noastră. În același fel, este important ca să înţelegem la 

acest moment semnificaţia fiecărui element din „faptele cărnii”. 

 

 Faptele Cărnii sunt: 

 

1. Adulter- Fiecare dintre voi cunoaşte semnificaţia 

acestui cuvânt: infidelitatea soţului sau a soţiei faţă 

de soțul/soția său/sa. Este o acţiune liberă a două 

persoane (cel puţin  unul dintre ei este căsătorit) în 

acţiunea unui act sexual (legătura unei persoane cu 

cealaltă). 

 

2. Curvia – Efectiv semnifică o înlocuire a ceea ce este 

legitim cu ceea ce este ilegitim. Se referă la cele două 

împărăţii: atât spirituală cât şi fizică. Orice act sexual, 

înfăptuit în afara căsătoriei, după cum a stabilit 

Dumnezeu, este curvie, un act sexual spurcat.  

 

În lumea modernă infidelitatea şi imoralitatea sunt 

socotite a fi ceva normal, însă Dumnezeu nu crede ca 

asemenea fapte sunt acceptabile - acestea sunt păcate 

împotriva dreptății Lui. Creştinii care duc o viaţă sexuală 
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în afara căsătoriei, vor secera în trup ceea ce au semănat 

în trup (Galateni 6:8). De asemenea, ei îşi vor pierde 

mărturia, cugetul curat, înţelepciunea şi o parte din 

moştenirea lor.  

 

3. Necurăţia- Nu este alt ceva decât o necurăţire morală 

sau sexuală, incluzând toate mizeriile.    

 

Gândurile murdare, o limbă murdară, o îmbrăcăminte 

indecentă, toate aceste lucruri se referă la necurăţire. 

Femeia poate fi cauza pentru care bărbatul săvârşeşte 

preacurvia în inima lui prin îmbrăcămintea ei (cf. 2 Petru 

2:14; Iov 31:1; Matei 5:27-28). Evanghelia după Matei 

afirmă că „ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, 

a şi preacurvit cu ea în inima lui.” Sunt vinovaţi amândoi 

deoarece au păcătuit amândoi. Multe femei creştine se 

vor mira atunci când se vor înfăţişa în faţa Judecăţii lui 

Cristos şi vor cunoaşte că au pierdut o mare parte din 

moştenire din pricina păcatului lor. Să dăm pe faţă 

lucrurile, astăzi partea slabă având un port care întoarce 

privirile celui tânăr sau celui mai în vârstă, deoarece ne 

fixează privirile faţă de formele lor feminine pentru a fi 

mai sexy şi mai atrăgătoare. Hotărât, aceste doamne 

seduc bărbaţii la păcat-păcatul curviei. Ele devin cauza 

dorinţelor bărbaţilor pentru trupul lor.  

 

 

 4. Desfrânarea - Neînfrânarea sexuală, fără limite 

sau control.  

 

Astăzi nu mai auzim ca acest cuvânt să fie folosit, însă 

acesta înseamnă o viaţă sălbatică şi desfrânată.  
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5. Idolatria - Orice închinare neîntemeiată faţă de 

un om sau lucru, poate fi caracterizată ca 

idolatrie.  

 

Aceasta cuprinde multe altele. După cum am cunoscut 

deja din Scripturi „pofta” este idolatrie. Este acel lucru 

când omul pune ceva mai presus decât Dumnezeu. 

Următoarele caracteristici ne vor ajută să înţelegem 

semnificaţia adeverată a idolatriei. 

 

 Pofta, o puternică dorinţă pentru avere proprietăți 

sau bunuri.  

 

 Închinare - sentiment adânc al respectului faţă de 

ceva sau cineva, ori este o recunoaştere a cuiva 

sau ceva.  

 

 Idol - din utilizarea în lumea creştină sau iudaică, 

este un chip sau asemănare cu un dumnezeu, 

folosit ca obiect de închinare. Orice lucru sau 

personalitate care prezintă un obiect nelimitat al 

dedicării sau un obiect care uzurpă locul lui 

Dumnezeu în sistemul de valori al omului.  

 

 Idolatria - a) închinarea la idoli sau unor imagini; 

b) act de închinare faţă de un om sau de un lucru.  

 

 

6. Vrăjitoria- Folosirea puterii date de duhurile 

necurate, de obicei cu ajutorul substanţelor 

narcotice. 



28 

 

 

Aceasta include în sine astrologia, ghicirea, şedinţa de 

spiritism şi orice al lucru asemănător. În 1 Samuel citim 

că „răzvrătirea este ca păcatul vrăjitoriei”. 

 

7. Ura - O puternică duşmănie. Aceasta include în 

sine un comportament al urii obişnuit; un 

sentiment puternic al respingerii faţă de cineva. 

De asemenea, este o opoziţie.  

 

  

Avem voie să urâm faptele rele ale omului, dar nu avem 

nici un drept să urâm însuşi omul păcătos (cf. Romani 

12:18-21; 1 Tesaloniceni 5:15; Galateni 6:10). Trebuie să 

urâm acele lucruri pe care le fac ei şi lucrurile prin care 

se ţin. Trebuie să urâm păcatele pe care le înfăptuiesc, 

însă nu trebuie să urâm aceşti oameni deoarece sufletul 

lor este important pentru Domnul Isus, Cel care a murit 

pentru toţi. Trebuie să avem un sentiment de compătimire 

faţă de ei şi să arătăm dragostea lui Dumnezeu faţă de ei 

(cf. Matei 18:31; Luca 10:30-37; Iuda 15-25). Nu avem 

voie să fim răzbunători („Răzbunarea este a mea, eu voi 

răsplăti”; cf. Romani 12:19). Trebuie să ne rugăm pentru 

ei şi trebuie să încercăm să trăim în pace cu ei. Ar fi bine 

să încercăm să-i câştigăm pentru Cristos, încercând să ne 

raportăm la ei după felul în care s-ar comporta Domnul 

Isus Cristos faţă de ei, fiind în această lume.  

 

8. Lupte – Cuvântul acesta înseamnă disensiuni, 

certuri, argumente grele și certuri care duc la 

amărăciune.  
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Dacă avem dreptate în ceva, iar un alt om nu este în acord 

cu noi, trebuie să lăsăm această ceartă şi să permitem 

Duhului Sfânt să rezolve aceste lucruri. Nu avem nevoie 

să fim compromişi cu ideile altora, ci doar aşteptaţi un 

timp mai potrivit pentru a discuta acest subiect. Nu 

trebuie să ne încingem într-o ceartă aprigă, deoarece 

nicicum nu vom putea să-l convingem (aceasta trebuie 

să-L facă Duhul Sfânt). De multe ori creştinii sunt în 

situaţii de conflict din cauza doctrinelor din Cuvântul lui 

Dumnezeu, acest lucru duce doar la dezbinări între fraţi, 

lăsând o mărturie rea  pentru cei necreştini.  

 

9.  Gelozii - este o ură care duce la luptă între doi 

adversari din care cel puțin unu este deranjat de 

progresul și binele celuilalt. Aceasta duce la 

certuri a căror scop este de a aduce omul pe 

poziţia neutră sau poziţia mai înaltă faţă de 

celălalt adversar. Este o luptă pentru 

recunoaşterea personalităţii în societate.  

 

Suntem vinovaţi dacă credem că suntem mai spirituali 

decât alţi creştini. Niciodată nu avem voie să ne mândrim 

cu lucrurile spirituale de care avem parte în această viaţă, 

aceasta nu este plăcut lui Dumnezeu (cf. 1 Petru 5:5-6; 

Filipeni 2:3; Romani 12:10; Galateni 5:26; Matei 23:12). 

Dumnezeu nu doreşte ca noi să primim gloria deoarece 

El singur este vrednic de glorie (Coloseni 3:23).  

 

 10.  Furii - o puternică manifestare necontrolată a 

urii.  
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Când ne pierdem răbdarea, demolăm mărturia noastră în 

faţa acestei lumi, a îngerilor şi faţă de alţi credincioşi. 

Biblia zice: „mâniaţi-vă, și nu păcătuiţi” (Efeseni 4:26), 

însă această afirmaţie nu este legată de răutate. Putem 

observa mânia Domnului Isus Cristos în timp ce curăţa 

templul din Ierusalim de vânzători (Ioan 2:12-17). Dacă 

nu ne mâniem din cauza păcatului, este un păcat din 

partea noastră, însă aceasta trebuie să fie cu îngăduinţă şi 

nu asemenea celui care „scapă din lanţuri.” 

 

11.  Certuri - certuri sau neînţelegeri care duc la 

supărări şi necaz. Este aproape de lupte.    

 

Astăzi această luptă a devenit la ordinea zilei, însă 

Dumnezeu urăşte certurile şi luptele adversarilor în 

biserică. Ce putem adăuga la aceasta decât ceea ce ne 

spun următoarele pasaje: Proverbe 13:10; 15:18; 20:3; 

Luca 22:24; Romani 13:13; 1 Corinteni 3:3; 1 Timotei 

6:4, Iacov 3:16? 

 

 

12. Dezbinări- orice motiv ce duce la ceartă sau 

subminarea autorităţii legitime, care duce la 

dezbinare. Este legată de răzvrătire. 

   

Cel care este mărul discordiei sau organizează grupuri 

adversare în biserică, se face vinovat de dezbinare în 

biserică. 2 Corinteni 1:10 spune că, în trupul lui Cristos 

nu sunt îngăduite certurile. Cel credincios nu trebuie să 

facă parte dintr-un grup mic, excluzând alţi credincioşi 

din biserică.  
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13.  Ereziile – Învăţături care contrazic adevărul 

Cuvântului lui Dumnezeu.    

 

Chiar dacă aceştia sunt salvați, creştinii care susţin 

doctrine mincinoase îşi vor pierde o parte din moştenirea 

lor. Nu există nici o justificare pentru cei care cred în 

învăţătura mincinoasă, noi însă avem Biblia Fidela. 

Ereticii scot uşor versetele din contextul lor şi uşor 

adaugă câte ceva la Cuvântul lui Dumnezeu, sau scot câte 

ceva din Cuvânt. Negarea autorităţii Scripturii duce la 

faptul că, ei însuşi devin autoritate care este mai presus 

de Cuvântul lui Dumnezeu. Probabil ca aceştia vor putea 

ajunge în Rai, însă aceşti credincioşi sunt vinovaţi de 

acest păcat, de aceea îşi vor pierde o parte din moştenire 

din cauză că au atras copii lui Dumnezeu de pe calea 

adevărată. Dacă doriţi să deveniţi învăţători, atunci 

păziţi-vă, Cuvântul lui Dumnezeu este foarte preţios 

pentru a glumi cu el în asemenea mod (Iacov 3:1-2; 2 

Petru 2:1-2; 2 Timotei 4:3). 

 

14.  Invidii- O înţelegere greşită a mândriei unui om 

faţă de celălalt, este legată de dorinţa de a domni 

cu aceeaşi autoritate. Invidia este pofta, dorinţa de 

a poseda lucruri străine sau dorinţa de a poseda 

autoritatea unei vieţi străine.    

 

Trebuie să fim mulţumiţi de lucrurile pe care Dumnezeu 

ni le-a dat, încadrând chiar şi poziţia pe care o avem în 

trupul lui Cristos.  

 

 15. Uciderile- O acţiune voită a sustragerii unei vieţi 

omeneşti.  
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Oamenii care resping doctrina biblică a siguranţei 

salvării, de obicei folosesc următorul argument:; „Vă 

spuneți că, dacă cel credincios va săvârşi un omor, 

atunci indiferent de aceasta el va ajunge în Cer?” În 

primul rând, nu am văzut niciodată nici un creştin 

adevărat care să dorească să ucidă, însă răspunsul la 

întrebare este: „Da, dacă acesta este în Cristos va ajunge 

în Cer.” Aceasta îi miră pe mulţi oameni care nu înţeleg 

harul lui Dumnezeu, cele două naturi ale credinciosului 

şi circumcizia spirituală ale sufletului său (vezi Lecţia II). 

Omorul este un păcat, însă, fratele meu, dacă suntem în 

Cristos, suntem pe vecie. Chiar dacă cel credincios va 

muri fără a-şi mărturisi acest păcat, nu-şi va pierde 

salvarea, ci doar o parte din moştenirea lui. Dacă omul 

nu este răscumpărat prin sângele lui Cristos, chiar un 

asemenea păcat ca minciuna, îl va duce în Iad. Biblia 

spune că cei mincinoşi şi ucigaşi vor ajunge în Iad. 

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că, Isus Cristos, prin 

sângele Său, a răscumpărat tot păcatul nostru, tot… Toate 

păcatele înfăptuite de noi după convertire, sunt lucrările 

cărnii noastre şi nicicum nu pot să influenţeze naşterea 

noastră în familia lui Dumnezeu.  

 

„Dar fricoşii şi cei care nu cred şi scârboşii şi ucigaşii 

şi curvarii şi vrăjitorii şi idolatrii şi toţi mincinoşii vor avea 

partea lor în lacul care arde cu foc şi pucioasă, care este a doua 

moarte.”             Revelația 21:8 

 

Arătaţi-mi un creştin care nu a păcătuit niciodată după 

convertire adică după ce a fost salvat. (Minciuna - tot ce 

combate adevărul; orice înlocuire a adevărului chiar şi 
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ceea ce numim noi o minciunică). Revelația 21:8 spune 

că, cei mincinoşi împreună cu cei ucigaşi şi închinătorii 

la idoli vor fi aruncaţi în Lacul de Foc. 

Cum rămâne cu ura? Nu cred că sunt unii dintre noi care 

niciodată nu au urât pe nimeni. Biblia zice că, dacă un om 

a urât pe cineva în inima lui, deja este vinovat de omor (1 

Ioan 3:15). Recunoaşteţi că Moise  a omorât un om? 

Chiar şi împăratul David a omorât un om, acesta a fost 

un păcat pentru care nu a fost adusă nici o jertfă? Ce 

credeţi, au ajuns aceştia în Cer? Ceea ce au făcut ei a fost 

o greşeală pe care au plătit-o, însă aceasta nu a schimbat 

credinţa lor în Dumnezeu şi încredinţarea lor faţă de El 

în ceea ce priveşte salvarea lor.  

 

16. Beţiile- Este consumul dăunător al alcoolului; 

ebrietatea; controlul alcoolului asupra omului.  

 

Proverbe 20:1 spune că, vinul este batjocoritor şi ne poate 

înşela. Mulţi creştini înşelaţi de vin şi-au pierdut o parte 

din moştenirea lor eternă.  

 

17. Îmbuibările (sau chefurile)- Sărbătoriri, veselii 

zgomotoase, încălcând ordinea şi liniştea. O 

sărbătoare sau un chef sălbatic (sălbatic - fără 

control şi limite).  

 

Când ne adunăm împreună acest lucru trebuie să aducă 

bunătate, o sărbătoare curată aducând slavă Domnului 

Isus Cristos, şi nu ruşine. Dacă facem asemenea lucruri 

acum, după ce am fost salvați, atunci trebuie să 

mărturisim păcatul înaintea lui Isus Cristos. Trebuie să 

lăsăm aceste păcate în sângele lui Isus Cristos. Trebuie să 
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uităm de ele şi să continuăm să trăim pentru Cristos - este 

tot ce putem face. 1 Ioan 1: 7-10 este o povăţuire după 

care trebuie să ne ghidăm în astfel de situaţii.  

    

 Fiţi atenţi la epistola către Filipeni 3:13-14 

„Fraţilor, eu nu mă socotesc pe mine însumi că am prins; 

dar fac un singur lucru, uitând acele lucruri care sunt în urmă 

şi întinzându-mă spre cele care sunt înainte, Alerg spre ţintă 

pentru premiul chemării înalte a lui Dumnezeu în Cristos Isus.”

           Filipeni 3:13-14 

 

 Nu putem face nimic mai mult de atât. Trebuie să lăsăm 

păcatele noastre în spate, să uităm de ele după mărturisirea lor şi 

să continuăm să trăim pentru Cristos. Încă mai putem câştiga 

moştenirea noastră. Diavolul se poate fura o parte din moștenirea 

noastră, dar nu îl lăsa să o fure pe toată. 

 Fiecare credincios trebuie să recunoască că a minţit o 

dată. Eu afirm că fiecare s-a depărtat de adevăr, atunci când 

vorbeşte ceva despre el sau alţii. Aceasta este indiscutabil. 

Fiecare dintre noi am minţit şi am păcătuit în felul acesta. 

Revelația 21:8 spune că: „toţi mincinoşii vor avea partea lor în 

lacul care arde cu foc şi pucioasă,” de aceea trebuie să găsim o 

explicaţie a acestui verset cu privire la siguranţa salvării celui 

credincios.  

 Pentru a răspunde la această întrebare, este nevoie să 

înţelegem bine doctrina celor două naturi şi doctrina 

circumciziei spirituale a sufletului (vezi Lecţia II). Din Scripturi 

ne este cunoscut că un credincios este capabil să mintă, însă 

acesta nu este caracterizat sau clasificat ca un mincinos (de alt 

fel foarte puţini oameni ar fi ajuns în Rai, ba chiar nici unul). 

Enumerarea poftelor pe care le-am citit împreună în Galateni 5 

sunt numite ca „faptele cărnii” (curvia- este o faptă a cărnii; 
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uciderea - o faptă a cărnii; beţia şi pofta la fel). Versetul 21 din 

Epistola către Galateni spune că, „toţi cei ce practică astfel de 

lucruri nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.”   

Aici se vorbeşte despre cei credincioşi şi moştenitori, cei care îşi 

vor pierde moştenirea dacă vor continua să facă asemenea 

lucruri. În 1 Corinteni 6 putem vedea un alt grup de oameni care, 

de asemenea, nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. Însă, în 

contextul 1 Corinteni 5 putem observa că se referă la cei 

nesalvați. Aceştia nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu 

deoarece nu sunt moştenitori, sunt necredincioşi, condamnaţi în 

Iad.  

 

Să uităm acum la 1 Corinteni 6: 

„Nu ştiţi că aceia ce sunt nedrepţi nu vor moşteni împărăţia 

lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: nici curvarii, nici idolatrii, nici 

adulterii, nici cei ce se abuzează cu bărbaţi, nici sodomiţii, Nici 

hoţii, nici lacomii, nici beţivii, nici defăimătorii, nici 

jecmănitorii, nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. Şi astfel 

eraţi unii dintre voi; dar sunteţi spălaţi, dar sunteţi sfinţiţi, dar 

sunteţi declaraţi drepţi în numele Domnului Isus şi prin Duhul 

Dumnezeului nostru.”      1 Corinteni 6:9-11 

 

 Fraza „şi aşa eraţi unii dintre voi” (versetul 11) arată că 

oamenii „nedrepţi” (din versetul 10) sunt oamenii pierduți. Noi 

însă cunoaştem că, în ochii lui Dumnezeu cel salvat este văzut 

ca un om drept datorită sângelui lui Isus Cristos. Deoarece am 

primit dreptatea Lui, nu mai suntem socotiţi a fi păcătoşi.  

  

 Observaţi contrastul dintre 1 Corinteni 6:9-10 şi Galateni 

5:19-21. 
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 Cei necredincioşi din 1 Corinteni 6 sunt numiţi 

„curvari”, deoarece Pavel vorbeşte în special de ei. 

Însă, în Galateni 5 el vorbeşte de faptele cărnii. De 

aceea este folosit cuvântul „curvar” şi nu „curvie.” 

 1 Corinteni spune „idolatrii,” dar Galateni 5 spune 

„idolatrie” pentru că el vorbește despre faptele 

cărnii. 

 

 1 Corinteni 6:9 vorbește de „curvari”. Galateni 5 

foloseşte cuvântul „curvia.” Înţelegeţi ce vreau să 

zic? Creştinul care comite curvia nu este numit de 

Dumnezeu curvar - el este creştinul care se face 

vinovat de curvie.  

 

Cel credincios poate fi acuzat de închinare la idoli, însă 

Dumnezeu nu-l numeşte închinător la idoli. Ci mai degrabă el 

este credinciosul care se închină la idoli. Sufletul celui 

credincios este salvat, justificat şi adoptat de Dumnezeu, el este 

credincios. Un credincios este capabil să mintă, însă nu va fi 

numit de Dumnezeu mincinos. Deoarece este un copil a lui 

Dumnezeu, este clasificat a fi un copil al lui Dumnezeu care 

minte. Aceasta nu înlătură urâciunea păcatului. El va secera ceea 

ce a semănat, însă nu va pierde salvarea sa din cauza păcatelor 

sale. Trebuie să înţelegeţi aceasta! În Galateni 5 observăm că se 

vorbeşte despre faptele cărnii. Trebuie să înţelegem că sufletele 

noastre sunt salvate, şi nu trupurile noastre (carnea noastră). Cei 

nesalvați sunt vinovaţi de aceste păcate, sunt numiţi după numele 

acestor păcate, deoarece sufletul şi trupul lor sunt unite 

împreună. Creştinii sunt vinovaţi de aceste păcate, însă nu sunt 

clasificaţi după denumirile acestora, pentru că sufletul lor este 

despărţit de trupul lor având circumcizia spirituală. Sunt 

justificaţi şi au primit dreptatea lui Cristos prin sângele Lui. Cei 
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care înfăptuiesc asemenea fapte ale cărnii, vor pierde o parte 

mare din moştenirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu. Lot este un 

exemplu al acestui caz.  

 

Dr. Peter S. Ruckman iluminează aceasta: 

 

„… Lot se îmbată de-a binelea în peştera care se afla. El iubeşte 

păcatul. El rămâne în acest păcat. Devine beat şi plin de 

imoralitate. Vă veţi întreba, „Unde este Lot acum?”. Lot este în 

ceruri (2 Petru 2:6-8). El este salvat. Însă voi, care credeţi în 

salvarea prin fapte, emoţii sau experienţă, sigur că nu puteţi 

accepta o asemenea doctrină. În 2 Petru 2:6-8, Petru spune că 

Lot a fost un om cinstit şi drept care şi-a întristat sufletul 

comunicând cu păcătoşii.  

 Lot exemplifică un creştin care pierde tot ce are în faţa 

Scaunului de Judecată al lui Dumnezeu, atunci când faptele lui 

vor fi încercate prin foc (1 Corinteni 3:8-12), citiţi acest pasaj. 

Ştiu că unii dintre voi nu veţi fi de acord cu mine, însă nu puteţi 

fi plini de frică totdeauna. Trebuie să recunoaşteţi adevărul. 

Adevărul constă că creştinul poate să coboare la nivelul lui Lot 

şi totuşi să ajungă în Rai. Adevărul constă că mulţi dintre voi 

sunt călăuziţi pe această cale… deja sunteţi pe calea lui Lot.” 

 

 

 

E. Al cincilea Element - Dragostea Faţă de Isus Cristos.  

 

 

„Daţi ascultare preaiubiţii mei fraţi: Nu a ales 

Dumnezeu pe săracii acestei lumi, să fie bogaţi în credinţă şi 

moştenitori ai împărăţiei pe care a promis-o celor ce îl iubesc?”

           Iacov 2:5 
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 Dragostea faţă de Cristos Isus va fi demonstrată prin cele 

patru elemente, pe care deja le-am analizat. Omului îi este uşor 

să spună că îl iubeşte pe Isus, însă Iacov 1:22 spune, „Fiţi dar 

înfăptuitori ai cuvântului şi nu doar ascultători”. Dacă nu, ne 

minţim pe noi înşine.  

 

 Moştenirea noastră depinde de cinci elemente: 

 

1. Slujirea faţă de Isus Cristos;  

 

2. Suferinţa pentru Cristos; 

 

3. O viaţă curată pentru Cristos; 

 

4. Fiţi neclintiţi în Cristos (nu vă deziceți de El); 

 

5. Dragostea faţă de Isus Cristos. 

 

Nu sunteți salvaţi prin faptele voastre; Domnul Isus ne-a salvat 

prin lucrul Lui. Totodată suntem salvați pentru lucrare, iar El 

aşteaptă ca noi să împlinim această lucrare. Deschideţi din nou 

la Efeseni 2:8-9, însă de data aceasta citiţi și versetul zece. 

 

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

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

fălească nimeni. Fiindcă noi suntem lucrarea lui, creaţi în 

Cristos Isus pentru fapte bune, pe care Dumnezeu le-a rânduit 

dinainte, ca să umblăm în ele.”          Efeseni 2:8-10 

 

 În versetul opt este vorba despre salvare, însă viaţa 

creştinului este discutată în versetul zece. Cristos doreşte ca noi 
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să muncim, însă această muncă nu este legată nicicum de 

salvarea noastră.  

 

Acelaşi gând este discutat în Filipeni 2. 

„De aceea, iubiţii mei, precum totdeauna aţi dat ascultare, nu 

ca în prezenţa mea doar, ci mult mai mult în absenţa mea, lucraţi 

cu propria voastră salvare, cu teamă şi tremur. Fiindcă 

Dumnezeu este cel care lucrează în voi, deopotrivă a voi şi a 

face după buna lui plăcere.”        Filipeni 2:12-13 

 

 Unii folosesc versetul 12 pentru a susţine ideea că, noi 

trebuie să muncim din greu pentru a rămâne salvați. Însă fiţi 

atenţi că acest verset nu spune „lucraţi la salvarea voastră” sau 

„lucrați pentru salvarea voastră”(salvarea nu presupune o 

muncă, Efeseni 2:8-9). Acest verset spune, „lucrați cu propria 

voastră salvare” Altfel spus, trebuie să aplicăm salvarea noastră 

în practica vieţii noastre. Aceasta este confirmat în versetul 

treisprezece, unde se amintesc faptele noastre după ce am fost 

salvați. Toată treaba stă în răstignirea cărnii, de a lăsa pe 

Dumnezeu să lucreze în noi.  

 

 Vorbind despre Cristos, Pavel a spus:  

„Care s-a dat pe sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din 

toată nelegiuirea şi să curăţească pentru sine însuşi un popor 

special, zelos pentru fapte bune.”      Titus 2:14 

 

 Un proverb vechi adevărat şi astăzi: 

 „Doar o viaţă vei trăi, iar apoi vei trece în umbră;  

 Şi doar ceea ce a fost făcut pentru Cristos, va rămâne.” 

 

 Domnul Isus va veni curând, iar noi trebuie să ne gândim 

mai mult la lucrurile veşnice. Următorul eveniment care va avea 
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loc şi care a fost prorocit de profeţi, este răpirea Bisericii, iar 

după aceste evenimente va avea loc Judecata Tronului Alb. 

 

  

Biblia spune: 

„Şi după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, 

iar după aceasta, judecata,”       Evrei 9:27 

 

 Trebuie să fim gata pentru acea zi, deoarece suntem robi 

ai lui Dumnezeu. În această zi vom primi răsplăți după felul în 

care am lucrat. Este adevărat că suntem liberi în Cristos și 

păcatele noastre sunt acoperite de sângele Lui. Aceste păcate 

niciodată nu ne vor fi imputate (Galateni 5:1,13; Romani 4:4-8). 

Totuşi, pentru păcat vom plăti. Vom secera ceea ce am semănat 

în carne şi vom pierde premiul nostru ceresc (Galateni 6:7-8). 

Acum, această pierdere poate părea nesemnificativă, deoarece 

pierdem acum ceea ce nu putem vedea încă. Însă cândva această 

pierdere va valora mult.  

 

„Nu vă amăgiţi; Dumnezeu nu se lasă batjocorit; fiindcă orice 

seamănă un om, aceea va şi secera. Pentru că cel ce seamănă 

pentru carnea sa, din carne va secera putrezire; dar cel ce 

seamănă pentru Duh, va secera din Duh viaţă veşnică.” 

              Galateni 6:7-8 

 

 Aici nu se aminteşte de „câştig”, ci versetul zice de „a 

secera”. Deja avem viaţa veşnică, însă dacă semănăm în Duhul 

sau în carne, vom secera corespunzător. În timpul secerişului 

vom fi răsplătiți cu rodul muncii noastre. Domnul Isus ne 

cheamă să purtăm crucea acum, pentru a primi coroana mai 

târziu. Nu ai parte de cruce, nu vei avea parte nici de coroană. 

Când va reveni Domnul Isus Cristos, va fi restaurată Împărăţia 
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lui Dumnezeu. Moştenirea noastră în timpul Mileniului va 

include domnia noastră cu Isus Cristos timp de o miei de ani pe 

acest pământ.  

 Să deschidem acum la Luca 19. De data aceasta vom citi 

din versetele 11 –21, care ne învaţă despre Împărăţia lui 

Dumnezeu.  

 

„Şi pe când auzeau ei acestea, a adăugat şi a spus o parabolă, 

pentru că el era aproape de Ierusalim şi ei credeau că împărăţia 

lui Dumnezeu se va arăta imediat. De aceea el a spus: Un anumit 

nobil a mers într-o ţară îndepărtată ca să îşi primească o 

împărăţie şi să se întoarcă. Şi a chemat pe cei zece robi ai săi şi 

le-a dat zece mine şi le-a spus: Ocupaţi-vă de acestea până vin. 

Dar cetăţenii lui îl urau şi au trimis o solie după el, spunând: Nu 

voim ca acest om să domnească peste noi. Şi s-a întâmplat la 

întoarcerea lui, după ce a primit împărăţia, că atunci a poruncit 

să fie chemaţi la el aceşti robi, cărora le dăduse banii, ca să ştie 

cât câştigase fiecare prin comerţ. Atunci a venit primul, spunând: 

Doamne, mina ta a câştigat zece mine. Iar el i-a spus: Bine, rob 

bun, pentru că ai fost credincios în foarte puţin, ai autoritate 

peste zece cetăţi. Şi a venit al doilea, spunând: Doamne, mina ta 

a făcut cinci mine. Iar el i-a spus şi acestuia: Fii şi tu peste cinci 

cetăţi. Şi altul a venit, spunând: Doamne, iată, mina ta, pe care 

am păstrat-o într-un ştergar; Fiindcă m-am temut de tine, pentru 

că eşti un om sever; ridici ce nu ai pus jos şi seceri ce nu ai 

semănat. Iar el i-a spus: Din gura ta te voi judeca, rob stricat. 

Ştiai că eu sunt om sever, ridicând ce nu am pus jos şi secerând 

ce nu am semănat; Şi atunci, de ce nu mi-ai dat banii la bancă: 

şi la venirea mea eu să iau ce este al meu cu dobândă?Şi a spus 

celor care stăteau în picioare alături: Luaţi de la el mina şi daţi-

o celui ce are zece mine.(Iar ei i-au spus: Doamne, el are zece 

mine.) Căci vă spun, că fiecăruia ce are, i se va da; iar de la cel 
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ce nu are, şi ce are i se va lua. Dar pe acei duşmani ai mei, care 

nu au dorit ca eu să domnesc peste ei, aduceţi-i încoace şi 

ucideţi-i înaintea mea.”           Luca 19:11-27 

 

Acum nu vom analiza această parabolă, totuşi vom scoate 

în evidență unele lucruri din acest pasaj: 

 

 În versetul 12, „omul nobil”- chipul lui Cristos, iar 

„ţara îndepărtată”- reprezintă Cerurile. Întoarcerea 

domnitorului se referă la A Doua Venire.  

 

 În versetul 13 trebuie să accentuăm că „10” este 

numărul pentru neamuri în Scripturi. Cristos le 

porunceşte să fie preocupaţi de lucrarea LUI în epoca 

bisericii (cunoscută ca epoca neamurilor, Luca 21:24) 

până la întoarcerea Lui.  

 

 În versetul 14 „cetăţenii” semnifică păcătoşii care 

resping pe Cristos. În timpul Mileniului aceştia vor 

ajunge în Iad, pentru că nu s-au supus lui Cristos şi 

nu au dorit ca El să domnească peste ei.  

 

 Din versetul 15 cuvântul „robi” sunt creştinii care vor 

domni cu Cristos în timpul Împărăţiei Mileniului. Ne 

va fi dată puterea asupra oraşelor fizice de pe pământ 

în perioada acestei domnii. Fiind în viitor îmbrăcaţi 

în trupuri cereşti, vom domni şi vom judeca cu El.  

 

 În versetul 18 putem vedea chipul omului credincios 

care niciodată nu face nimic pentru Cristos. El a fost 

salvat, însă niciodată nu a fost despărţit de lume, 

niciodată nu L-a slujit pe Dumnezeu şi niciodată nu a 
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crescut în Domnul. Acest om nu-şi pierde salvarea, 

însă îşi pierde moştenirea. El va fi prezent pe pământ 

în timpul Mileniului, însă nu va domni cu Isus 

Cristos.  

 

Domnia noastră cu Isus Cristos va depinde de felul în 

care îl slujim în viaţa aceasta, conform cu voia Lui. În faţa 

Scaunului de Judecată al lui Cristos mulţi creştini se vor căi cu 

lacrimi când vor înţelege că au pierdut toată viaţa lor în agonia 

împlinirii poftelor lor, însă atunci va fi prea târziu. Dumnezeu ne 

avertizează de aceasta în Evrei 12:16-17, amintind de viaţa lui 

Esau.  

 

„Ca nu cumva să fie cineva curvar sau profan, ca Esau, care 

pentru o singură mâncare şi-a vândut dreptul său de întâi 

născut. Fiindcă ştiţi că mai apoi, voind să moştenească 

binecuvântarea, a fost respins; fiindcă nu a găsit loc pentru 

pocăinţă, deşi cu grijă a căutat-o cu lacrimi.”     Evrei 12:16-17 

 

 Conform Bibliei, lacrimile nu vor înceta până nu va 

începe veşnicia. Observăm că în Revelația 7:17 se mai aminteşte 

de lacrimi. În Revelația 21:4 citim că, lacrimile vor fi vărsate şi 

după judecata lui Cristos.  

 Bineînţeles că plânsul va fi din cauză că nu am făcut ceea 

ce puteam face pentru Cristos. În parabola din Matei 22 se spune 

despre felul în care a fost dezamăgit împăratul, atunci când cei 

chemaţi la nunta fiului său nu au dorit să vină. Cum este 

dezamăgit Dumnezeu, atunci când nu dorim să lucrăm pentru a 

câştiga premiul pe care ni l-a pregătit Tatăl în ceruri. Nu putem 

realiza pe deplin toată întristarea ce ne va cuprinde în acea zi, 

când vom vedea ceea ce am pierdut (1 Corinteni 12:3-5). 

Dragilor, trebuie să credem în aceste comori valoroase, deoarece 
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Dumnezeu doreşte să ni le ofere nouă pentru acel lucrul, pe care 

îl înfăptuim pentru gloria Sa.  

 Se spune că va fi plâns şi scrâşnire a dinţilor din partea 

celor care vor fi aruncaţi în întunericul de afară (Matei 13:42, 

50). Sigur că creştinii vor plânge pentru cei care au ajuns în Iad. 

Trebuie să recunoaştem că, Pavel se referă la Judecata lui 

Dumnezeu ca loc în care are loc teroarea. Dragilor, nici într-un 

caz, nu este voie de a crede aceste avertismente ca fiind inutile. 

Aici nimeni nu glumeşte.  

 

„Fiindcă noi toţi trebuie să ne arătăm înaintea scaunului de 

judecată al lui Cristos, pentru ca fiecare să primească cele făcute 

în trup, conform cu ce a practicat, fie bine, fie rău. Cunoscând 

de aceea teroarea Domnului, convingem pe oameni; dar suntem 

făcuţi cunoscuţi lui Dumnezeu; şi mă încred că suntem făcuţi 

cunoscuţi şi în conştiinţele voastre.”              2 Corinteni 5:10-11 

 

 Cu părere de rău, mulţi creştini vor fi ruşinaţi de sine, 

când va veni Cristos! 

 

  Fiţi atenţi la ceea ce zice Ioan: 

„Şi acum, copilaşilor, rămâneți în el, pentru ca atunci când va fi 

arătat el, să avem cutezanţă şi să nu fim făcuţi de ruşine înaintea 

lui la venirea sa.”      1 Ioan 2:28 

  

Din contextul acestui verset se observă că, se vorbeşte 

despre răpirea Bisericii. 

„Vedeţi ce fel de dragoste ne-a dat Tatăl, ca să fim chemaţi fiii 

lui Dumnezeu; din această cauză lumea nu ne cunoaşte, pentru 

că nu l-a cunoscut nici pe el. Preaiubiţilor, acum suntem fiii lui 

Dumnezeu şi nu s-a arătat încă ce vom fi, dar ştim că atunci când 

el se va arăta, vom fi asemenea lui, fiindcă îl vom vedea aşa cum 
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este. Şi fiecare dintre cei care au această speranţă în el, se 

curăţeşte pe sine însuşi, precum el este curat.” 1 Ioan 3:1-3 

 

Pentru mulţi creştini va fi o zi amarnică, când vor înţelege 

că nu vor primi toată partea din răsplata lor. 

 

Ioan accentuează aceasta în 2 Ioan: 

„Uitaţi-vă la voi înşivă, ca să nu pierdem cele ce am lucrat, ci 

să primim o răsplată deplină.”       2 Ioan 1:8 

 

 Răsplata despre care aminteşte el, este moştenirea 

credinciosului. Acum cineva poate zice, „Eu nu am nevoie să 

domnesc peste împărăţii şi să am putere în timpul Mileniului.” 

Dar, prietene, atunci vom gândi sau raţionaliza altfel. Când vom 

primi trupurile noastre cereşti, perfecte, fără păcat, în toată gloria 

lor, de asemenea, vom primi și mintea lui Cristos. Acum, domnia 

şi împărăţia cu Isus Cristos poate să ne pară nesemnificativă din 

cauza incapacităţii de a cuprinde această taină cu mintea noastră 

umană, însă în acea zi aceste lucruri vor fi importante pentru noi. 

Pavel vorbeşte mult de gloria care va fi în noi în ziua aceea.  

 

„Întrucât socotesc că suferinţele din acest timp nu sunt demne 

de a fi comparate cu gloria care va fi revelată în noi.” 

                 Romani 8:18 

 

„Dar aşa cum este scris: Ochiul nu a văzut nici urechea nu a 

auzit, şi nici la inima omului nu au urcat cele pregătite de 

Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc.”         1 Corinteni 2:9 

 

 Chiar dacă este o imagine slabă despre toate aceste 

lucruri, trebuie să fim de acord că aceste lucruri nu se pot 
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compara cu nimic. Cum poate mireasa iubită de Cristos să zică 

Mirelui său că, nu-i pasă de lucrurile pe care le-a pregătit El 

pentru ea? Nu! Când va veni Prinţul nostru, vom dori foarte mult 

ceea ce ne-a pregătit El. Vă implor, nu transformaţi această zi, 

într-o zi dureroasă pentru voi. Această zi să fie un eveniment 

bucuros pentru noi, când binecuvântatul Salvator va înmâna 

premiile celor credincioşi Lui, să domnească cu El în ceruri! 

 

 Tabelul Referinţelor pentru Biblia voastră. 
 Următorul lanţ al referinţelor îl puteţi transcrie sau 

decupa lipindu-l pe ultima pagină a Bibliei voastre. Ea compară 

SALVAREA în Împărăţia lui Dumnezeu cu MOŞTENIREA 

noastră în Împărăţia Cerurilor. Vom începe cu Romani 8:17. 

Deschideţi la acest pasaj din Biblie şi scrieţi următorul verset, 2 

Timotei 2:10-12, în marginea versetului 17. Notaţi în acest fel 

fiecare referinţă. Apoi, veţi putea deschide primul pasaj pentru 

a-i instrui pe alţii despre această doctrină biblică binecuvântată. 

 

 

 

Salvarea Moştenirea 

 

Fără plată - 

Romani 5:15-18 

 

 

 

Câştigată - Romani 8:17; 

2 Timotei 2:10-12;  

Coloseni 2:23-25 

 

Nu se poate pierde - 

Efeseni 4:30 

 

Poate fi pierdută - Galateni 

5:19-21 
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Dar - Romani 6:23; 

Efeseni 2:8-9 

 

Răsplată - 

Coloseni 3:24 

 

 

Prezentă - Ioan 3:36; 5:24;  

1 Ioan 5:12-13 

 

 

Viitoare - 1 Corinteni 15:50 

 

Întră în Împărăţia lui 

Dumnezeu - Ioan 3:5 

 

Vezi Împărăţia lui 

Dumnezeu - Ioan 3:3; Luca 

19. 11 
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SĂ RECAPITULĂM 
 

 

Introducere 

 
 

Citiţi fiecare afirmaţie de mai jos, fiind atenţi la fiecare cuvânt 

scris cu caractere aldine. Dacă afirmaţia este corectă, atunci la 

fiecare spaţiu gol scrieţi cuvântul „Da”. Dacă afirmaţia nu este 

corectă, atunci tăiaţi cuvântul greşit din afirmaţie, înlocuindu-l 

cu un alt cuvânt corect în spaţiu liber. 

   

1.                                    Împărăţia lui Dumnezeu este o împărăţie 

fizică. 

 

2.                                    În Împărăţia Cerurilor Cristos va domni 

o sută de ani în calitate de Împărat.  

 

3.                                    Conform cu Luca 17:21 Împărăţia 

Cerurilor se află în interiorul fiecărui credincios.                            

 

4.                                    Conform cu Matei 6:33 Împărăţia lui 

Dumnezeu este legată de tronul lui Dumnezeu.  

 

5.                                   În Împărăţia lui Dumnezeu poţi intra prin 

naşterea fizică. 

 

6.                                   Vom vedea Împărăţia lui Dumnezeu, 

atunci când Isus Cristos va instaura Împărăţia Cerurilor.  
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7.                                            Împărăţia lui Dumnezeu şi Împărăţia 

Cerurilor vor fi împreună pe pământ în timpul domniei lui 

Cristos.  

 

Ce Reprezintă Moştenirea Noastră Cerească? 
 

Completaţi spaţiile libere: 

 

 

1. Sunt două părţi ale moştenirii celui credincios. 

Una                            pentru noi, iar cealaltă ar trebui să 

fie                                 de noi.  

 

2. Nu putem                                     partea pregătită, 

care deja ne aşteaptă în ceruri.  

 

3. Două lucruri care sunt incluse în partea pregătită 

sunt un                                   şi o                      în ceruri.  

 

4. Partea a doua a moştenirii ne va fi înmânată în 

timpul împărăţiei de o mie de ani a lui Cristos 

pe_________. 

 

5. Nu primim această moştenire imediat, ci ea 

trebuie să fie                                      . 

 

6. Enumeraţi şase metode cu ajutorul cărora 

creştinul poate să câştige moştenirea în împărăţia 

de o mie de ani, în ordinea care este dată în curs.   

 

a. _____________________________________ 
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b. _____________________________________ 

 

c. _____________________________________ 

 

d. _____________________________________ 

 

e. _____________________________________ 

 

 7. Citiţi următoarele pasaje din Scriptură. Alături de 

ele bifaţi litera corespunzătoare de la a la e care se referă la cele 

cinci metode de mai sus.  

 

_____Efeseni 5:1-5 

 

_____Coloseni 3:23-25                    

 

_____2 Timotei 2:10 

 

_____Filipeni 1:28-30                    

 

_____Romani 8:16-18 

 

_____Iacov 2:5                     

 

_____1 Corinteni 3:11-15 

 

_____Romani 6:6, 11-13 

 

 8. În lucrările noastre Dumnezeu se uită la 

________ şi nu la cantitate. 
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 9. În 1 Corinteni 3:13-15 se afirmă că în foc vor arde 

lucrurile                          , şi nu cel credincios.  

 

 10. Fără îndoială ne vom întâlni cu                                  , 

dacă vom ieşi pe străzi şi vom împărţi tractate de evanghelizare, 

vom evangheliza şi vom mărturisi pe Cristos, vom mustra 

păcatul colegilor noştri de lucru sau vom ieşi pe stradă să 

predicăm.  

 

 11. Salvarea este un dar,____________ 

___________ însă trebuie să fie câştigată.  

 

 12. Creştinii care renunţă la Cristos nu vor pierde 

salvarea, ci ei vor pierde ___________ lor. 

 

 13. Epistola către Galateni 5:19-21 enumera faptele 

_________ pe care creştinul le poate înfăptui.  

 

 14. Enumeraţi faptele cărnii: 

  

  a. ________________________ 

 

  b. ________________________ 

 

  c. ________________________ 

 

  d. ________________________ 

 

  e. ________________________ 

 

  f. ________________________ 
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     g. ________________________ 

 

  h. ________________________ 

 

  i. ________________________ 

  

  j. ________________________ 

  

  k. ________________________ 

  

  l. ________________________ 

  

  m. ________________________ 

  

  n. ________________________ 

  

  o. ________________________ 

  

  p. ________________________ 

  

  q. ________________________ 

 

 15. „Fiindcă noi toți trebuie să ne arătăm înaintea 

______________________ al lui Cristos, pentru ca fiecare să 

primească cele făcute în                        , conform cu ce a practicat, 

fie bine, fie rău. Cunoscând de aceea                              Domnului, 

convingem pe oameni; dar suntem făcuți cunoscuți lui 

Dumnezeu; și mă încred că suntem făcuți cunoscuți și în 

conștiințele voastre.”    2 Corinteni 5:10-11 
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 16. „Uitați-vă la voi înșivă, ca să nu                                 cele 

ce am lucrat, ci să primim o                                      deplină.”

          2 Ioan 1:8 

 

  

  

 

 

  


