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INTRODUCERE 
 

 

 

 

Este Lecţia a Şasea din seria de studii Pentru Nou 

convertiţi - Judecata Credincioşilor. 

 

Scriptura spune: 

„Pentru că a stabilit o zi în care el va judeca lumea în dreptate 

prin acel bărbat pe care l-a rânduit; prin care a dat asigurare 

tuturor, prin aceea că l-a înviat dintre morţi..”           Fapte 17:31 

 

William Evans spune: 

„După cum este rânduit ca omul să moară o singură 

dată, de asemenea, îi este rânduit să se înfăţişeze la judecată. 

Atât moartea, cât şi judecata, sunt inevitabile.” 

 

Sunt unii care învaţă că, atunci când Dumnezeu va 

distruge acest pământ, va fi numai o judecată pentru toţi, fiecare 

se va înfăţişa în faţa Lui, iar Dumnezeu îi va judeca după faptele 

pe care le-au făcut. Dar acolo, este spus că, vom cunoaşte dacă 

vom ajunge în Cer sau Iad. Iată ce cred cei nesalvați şi unele 

denominaţii creştine, într-o bună zi vom muri şi când vom ajunge 

în cer, Dumnezeu va pune pe cântar faptele noastre bune în 

contrast cu cele rele. Dacă faptele noastre rele vor fi mai grele pe 

cântar, atunci vom ajunge în Iad. Catolicii au mers mai departe 

cu învăţătura lor afirmând că, cei care vor fi cântăriţi şi a căror 

balanţa faptelor va fi echilibrată, vor ajunge într-un loc numit 

purgatoriu. Chiar dacă o asemenea doctrină nu se poate găsi 

niciunde în Scriptură, Biserica Catolică continuă să susţină o 
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asemenea invenţie papală pentru a scoate bani de la enoriaşii săi. 

Sigur că asemenea învăţături false sunt departe de adevăr. În 

Scriptură pot fi găsite şapte judecăţi distincte.  

 

 

Şapte Judecăţi 

 

1. Judecata Păcătos ului - Judecata care a avut loc la 

Golgota.  

 

2.  Judecata Fiilor - Judecata zilnică a credincioșilor după 

salvarea lor. 

 

3. Judecata Robilor - Judecata faptelor celor credincioşi, 

pentru a determina răsplata sau risipa lor. Această 

judecată va avea loc în ceruri după timpul Răpirii. 

 

4. Judecata Tronului Alb - Este judecata celor morţi 

nesalvaţi, înainte de a fi aruncaţi în Lacul de Foc.  

 

5.  Judecata Popoarelor - Este judecata Neamurilor pentru 

comportamentul lor faţă de Iudei din timpul Necazului 

Cel Mare. Acest eveniment va avea loc după perioada 

Necazului Cel Mare.  

 

6. Judecata Iudeilor - Judecata asupra Israelului în timpul 

Necazului Cel Mare.  

 

7. Judecata Îngerilor - Judecata îngerilor căzuţi va avea 

loc în timpul Judecății Tronului Alb care va avea loc 

imediat după perioada Mileniului. 
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JUDECATA CREDINCIOSULUI 
 

 

În cadrul acestei lecţii vom studia trei judecăţi în care va 

fi prezent credinciosul.  

 

1. Judecata Păcătosului 

 

2. Judecata Fiilor 

 

3. Judecata Robilor 

 

 

Fiecare judecată din aceste trei va avea loc la un timp 

diferit şi în loc diferit. Este foarte important pentru noi de a 

cunoaşte timpul, caracterul şi rezultatul acestor judecăţi. 

Răspunsul pe care îl vom avea va determina destinul veşnic, 

răsplata pe care o vom primi în Cer şi nivelul vieţii creștine pe 

care-l vom experimenta aici pe pământ.  

 

I. Judecata Păcătosului 
 

A fost judecata păcatului care a avut loc acum 

aproximativ două mii de ani, la Golgota. Judecata încadra în sine 

fiecare păcătos care ar fi trăit pe lumea aceasta (în trecut) sau va 

trăi (în viitor). Toată omenirea a fost găsită vinovată sub Lege şi 

judecată. Experienţa pedepsei din Iad a căzut pe înlocuitorul 

nostru, Domnul Isus Cristos. După cum a exclamat Ioan 

Botezătorul, El este „Mielul lui Dumnezeu care înlătură păcatele 
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omenirii” (Ioan 1:29). Prin moartea lui toţi credincioşii au fost 

justificaţi prin credință.  

 

„Acum este judecata acestei lumi; acum prinţul acestei 

lumi va fi aruncat afară. Şi eu, dacă voi fi ridicat de pe pământ, 

îi voi atrage pe toţi la mine.”           Ioan 12:31-32 

 

În aceste versete Domnul Isus face referire la moartea şi 

răstignirea Sa la Golgota, asemenea judecăţii asupra acestei 

lumi. 

„Copilaşii mei, vă scriu acestea, ca să nu păcătuiţi. Şi 

dacă cineva păcătuieşte, avem un mijlocitor la Tatăl, pe Isus 

Cristos cel drept. Şi el este ispăşirea pentru păcatele noastre şi 

nu doar pentru ale noastre, ci şi pentru ale întregii lumi.”  

        1 Ioan 2:1-2 

 

Biblia Pelerinului face un comentariu despre Romani 

3:25 referitor la ispăşire: 

„Această expresie este tradusă ca „scaunul milei” în 

Evrei 9:5. Pentru a înţelege aceasta trebuie să ne 

întoarcem la cartea Levitic 16. Intrarea Marelui Preot 

în prezenţa lui Dumnezeu era posibilă doar prin 

intermediul sângelui jertfei pe care o sacrifica. Acesta 

stropea cu sânge Chivotul Legământului, care 

semnifica Tronul lui Dumnezeu. Acest Tron a fost un 

Tron de judecată, însă sângele semnifica că, deja 

cineva a fost judecat, astfel Tronul devenea un Tron 

al milei şi curăţirii. Este scris că, Însuşi Domnul Isus 

Cristos este locul în care păcătosul poate crede în 

Dumnezeu.” 
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Domnul Isus Cristos ar fi trebuit să moară pe Cruce, 

deoarece judecata asupra tuturor păcatelor a fost înfăptuită 

asupra Lui.  

Petru a zis:  

„El însuşi care a purtat păcatele noastre în trupul său pe 

lemn, ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru dreptate; 

prin ale cărui lovituri aţi fost vindecaţi.”   1 Petru 2:24 

 

Pentru a deveni ispăşirea noastră, Cristos a devenit păcat 

pentru noi: 

 

„Fiindcă pe cel ce nu a cunoscut păcat, l-a făcut păcat 

pentru noi, ca noi să fim făcuţi dreptatea lui Dumnezeu în el.” 

     2 Corinteni 5:21 

 

Ba mai mult, atârnând pe lemnul crucii Domnul şi 

Salvatorul nostru a fost blestemat pentru noi.  

 

„Cristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-

se blestem pentru noi; fiindcă este scris: Blestemat este oricine 

atârnă pe lemn,”              Galateni 3:13 

 

După moartea pe cruce, Domnul Isus a luat asupra Sa 

locul nostru din Iad. El a purtat păcatele lumii întregi în sufletul 

Său lăsându-le în Iad. 

 

„El, prevăzând, a vorbit despre învierea lui Cristos, că 

sufletul lui nu a fost lăsat în iad, nici carnea lui nu a văzut 

putrezirea.”         Fapte 2:31 

 

Fapte 2:31 evidenţiază că „sufletul Lui nu a fost lăsat în 

Iad”, de aceea ştim că sufletul nevinovat al lui Isus a ajuns în 
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Iad. („Trupul Lui”- se referă la trupul Lui care a rămas în 

mormânt). 

 

Când acceptăm credinţa în Cristos se întâmplă două 

lucruri: 

 

1. Păcatele noastre au fost imputate Lui (El a 

plătit pentru ele). 

 

2. În aceeaşi clipă dreptatea Lui ne-a fost 

imputată nouă ca un dar (Romani 3:24-26; și 

4:6-8; 5:17-18). Ne-a fost trecută în cont 

dreptatea Lui.  

 

 

 

Furia lui Dumnezeu 
 

 În general, dreptatea lui Cristos este gratis şi accesibilă 

pentru toţi cei care vor privi spre cruce şi vor accepta jertfa lui 

Cristos pentru păcat. Însă furia lui Dumnezeu rămâne asupra 

fiecărui necredincios, dacă acesta nu va accepta judecata lui 

Dumnezeu asupra păcatului şi nu-şi va osândi păcatul său. 

Acestea trebuie să se încreadă în lucrarea Salvatorului pe cruce 

pentru purificarea lui.  

 

„Cine crede în Fiul, are viaţă veşnică; dar cine nu crede 

în Fiul, nu va vedea viaţa, ci furia lui Dumnezeu rămâne peste 

el.”           Ioan 3:36 
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Cine sunt acei asupra cărora rămâne furia lui Dumnezeu? 

Ea rămâne asupra celor nesalvaţi (cei care nu au crezut în 

Domnul Isus Cristos). 

 

„În care aţi umblat odinioară, conform mersului acestei 

lumi, conform cu prinţul puterii văzduhului, a duhului care 

lucrează acum în copiii neascultării;Printre care şi noi toţi ne-

am comportat odinioară în poftele cărnii noastre, împlinind 

dorinţele cărnii şi minţii; şi, prin natură, eram copiii furiei, ca 

şi ceilalţi.”                Efeseni 2:2-3 

 

Odinioară când am fost necredincioşi, am fost „prin 

natură copiii furiei.” Când omul moare fără Cristos, el moare 

având asupra lui furia lui Dumnezeu, care va continua să rămână 

asupra lui. Furia este împlinită prin chinul veşnic în flăcările 

Iadului (Luca 16:19-31). Mai târziu, aceşti condamnaţi vor ieşi 

din Iad pentru a se înfăţişa înaintea Judecății Tronului Alb, unde 

se vor înfăţişa pentru judecată din cauză că l-au respins pe 

Domnul Isus Cristos. După, care vor fi aruncaţi în lacul de Foc, 

unde vor arde veşnic fiind în întuneric veşnic (Iuda 13; Revelația 

20:11-15). 

 

Din cauza păcatului lor, toţi păcătoşii nesalvați au fost 

judecați, au fost socotiţi vinovaţi şi osândiți deja la Calvar. Dacă 

nu se vor conforma primei judecăţi pe Cruce de la Golgota, vor 

pieri pe veci fără şansa de a fi eliberaţi.  

 

Scriptura spune clar: 

„Cine crede în el, nu este condamnat; dar cine nu crede 

este deja condamnat, pentru că nu a crezut în numele singurului 

Fiu născut al lui Dumnezeu..”        Ioan 3:18 
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Crezând că judecata încă nu a avut loc, cel care se 

justifică pe el însuşi, crede că, dacă a fost bun cu vecinii săi 

respectând regula de aur, atunci, probabil, ar putea evita judecata 

lui Dumnezeu. Însă acești oameni se rătăcesc, judecata asupra 

păcatelor lor deja a avut loc. Verdictul deja a fost hotărât, au fost 

osândiţi şi mânia lui Dumnezeu este asupra lor. Singura metodă 

de a evita furia lui Dumnezeu este, de a se supune hotărârii 

judecăţii de la Golgota asupra păcatului şi a crede în Domnul 

Isus Cristos ca Domn şi Salvator personal. După cum am analizat 

în cadrul lecţiei întâi (Trei Lucruri pe care Trebuie să le 

Cunoască orice Creştin), Isus a luat asupra Sa furia lui 

Dumnezeu care a fost îndreptată spre noi. El a ajuns în Iad pentru 

tine şi pentru mine (1 Petru 3:18). În timpul judecăţii viitoare 

nimeni nu va putea găsi un răspuns potrivit la întrebarea lui 

Dumnezeu: „De ce ai fost sigur de propria dreptate, atunci când 

puteai să te încrezi în dreptatea Fiului Meu?” 

 

„Pentru că şi Cristos a suferit o dată pentru păcate, cel 

drept pentru cei nedrepţi, ca să ne aducă la Dumnezeu, dat la 

moarte în carne, dar înviat prin Duh.”   1 Petru 3:18 

 

Aici, putem vedea că Isus Cristos a suferit deja greutăţile 

Iadului pentru noi. Amintiţi-vă ce a zis Isus când a fost pe cruce. 

El a spus, „Mi-e sete.” (Ioan 19:28) Aceste cuvinte au ieşit de 

pe buzele Lui în clipa când, El a simţit apropierea flăcărilor 

Iadului.  

Ce paradox că, oamenii care nu cunosc dragostea lui 

Dumnezeu, astăzi vorbesc foarte mult despre ea. Ei greşesc 

crezând că, Dumnezeu iubeşte oamenii şi lumea de astăzi. Este 

fals. Într-adevăr Ioan a zis: Fiindcă atât de mult a iubit 

Dumnezeu lumea”, însă aceasta indică timpul trecut. Dacă veţi 

căuta în Biblie referinţele la dragostea lui Dumnezeu faţă de 
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lume, veţi vedea că, aceste referinţe indică timpul trecut, 

asemenea acestui pasaj bine-cunoscut din Ioan 3. 

 

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat 

pe singurul său Fiu născut, ca oricine crede în el, să nu piară, 

ci să aibă viaţă veşnică.”         Ioan 3:16 

 

 Este sigur că Dumnezeu şi-a arătat dragostea Sa 

măreaţă faţă de lume pe Golgota, pentru că a trimis 

pe singurul Său Fiu ca jertfă pentru păcatele noastre.  

 

„În aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu faţă 

de noi, că Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul său Fiu 

născut, ca noi să trăim prin el.”       1 Ioan 4:9 

 

 Însă Dumnezeu nu iubeşte păcătosul care respinge pe 

Cristos. 

 

„Vei nimici pe cei ce vorbesc minciună; DOMNUL va 

detesta pe omul sângeros şi înşelător.”    Psalmul 5:6 

 

„Dumnezeu judecă pe cel drept şi Dumnezeu este mânios 

pe cel stricat în fiecare zi.”               Psalmul 7:11 

 

Mai mult, în Ioan 3:36 citim „furia lui Dumnezeu” este 

asupra celor care refuză să creadă în Isus Cristos. Iar în Ioan 3:18 

se spune că, aceştia deja au fost judecaţi. Pe crucea Golgotei a 

fost demonstrată dragostea accesibilă pentru cei care o acceptă. 

Dacă omul doreşte, într-adevăr, ca furia lui Dumnezeu să fie 

luată de pe el, trebuie să primească judecata păcatului care a avut 

loc pe cruce. Dumnezeu doreşte ca toţi oamenii să fie salvați, de 

aceea îi atrage la El. Dumnezeu niciodată nu dă afară pe cel care 
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vine la El (Ioan 6:37). De asemenea, El va răsplăti pe cel care-L 

caută cu zel (Evrei 11:6). Duhul Sfânt mustră omul aflat în păcat 

şi-l atrage la Sine, însă aceştia trebuie să decidă singuri dacă îl 

vor accepta sau respinge pe Cristos. 

 

Isus a zis: 

„Şi eu, dacă voi fi ridicat de pe pământ, îi voi atrage pe 

toţi la mine.”          Ioan 12:32 

 

 El a fost înălţat în faţa întregii lumi la Calvar. 

 

„Şi aşa cum Moise a înălţat şarpele în pustie, tot aşa 

trebuie să fie înălţat Fiul omului; Pentru ca oricine crede în el 

să nu piară, ci să aibă viaţă eternă.”            Ioan 3:14-15 

 

Ioan face o referire la Numeri 21. 

„De aceea poporul a venit la Moise şi a spus: Am 

păcătuit, fiindcă am vorbit împotriva DOMNULUI şi împotriva 

ta; roagă-te DOMNULUI, ca să îndepărteze şerpii de la noi. Şi 

Moise s-a rugat pentru popor. Şi DOMNUL i-a spus lui Moise: 

Fă-ţi un şarpe înfocat şi pune-l pe o prăjină şi se va întâmpla, 

că fiecare om muşcat, când îl priveşte, va trăi. Şi Moise a făcut 

un şarpe din aramă şi l-a pus pe o prăjină şi s-a întâmplat, că 

dacă un şarpe a muşcat pe cineva, când acesta a privit şarpele 

de aramă, a trăit.”            Numeri 21:7-9 

 

Din acest pasaj al Scripturii sunt scrise versurile aceste-i 

cântări mai vechi „Priveşte şi Trăieşte.” 

 

„Mi-a venit o veste de la Dumnezeu, Aleluia! 

Ţie ţi-o dau, şi vezi. 

A venit cu Cuvântului lui Dumnezeu, Aleluia! 
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Priveşte şi trăieşte. 

 

Eu îţi voi spune cum am venit la Cristos, Aleluia! 

M-a adunat El din bucăţi, vezi. 

Am crezut în El, iar El mi-a salvat sufletul, Aleluia! 

Priveşte şi trăieşte.” 

 

Isus Cristos a zis: 

 

„Adevărat, adevărat vă spun: Cine aude cuvântul meu şi 

crede în cel ce m-a trimis, are viaţă veşnică şi nu vine în 

condamnare, ci a trecut din moarte la viaţă.” Ioan 5:24 

 

Există o singură cale de a ajunge în Ceruri - a crede în 

Domnul Isus Cristos şi ceea ce a făcut El pentru noi. Dacă omul 

doreşte să ajungă în Iad, atunci ceea ce trebuie să facă el este să 

creadă în altceva sau altcineva. De exemplu, poate crede în Papa 

de la Roma și nu în Isus Cristos, este o cale directă către Iad. De 

asemenea, poate crede în taina botezului cu apă sau Cele Zece 

Porunci (Biblia spune clar că nimeni nu a fost în stare să le 

împlinească). Poate să creadă regula de aur, apartenenţa la o 

biserică (a fi membru), Masonii, în sine însuşi sau religiei lui. 

Dacă doreşte să ajungă în Iad, atunci poate crede tot ce doreşte 

el. Însă, dacă doreşte să ajungă în Cer, atunci trebuie să creadă 

în Salvatorul lumii, Domnul Isus Cristos.  

Este foarte important pentru noi să înţelegem 

semnificaţia primiei judecăţi, pentru a fi sigur că, păcatele 

noastre au fost şterse şi nu mai trebuie să ne fie groază de Iad. 

Salvarea credinciosului este în mâna lui Dumnezeu şi este 

întemeiată pe lucrarea pe care Domnul Isus Cristos a făcut-o pe 

cruce. Domnul Isus a eliberat credinciosul de sub păcat. Ştiind 

de această lucrare minunată a lui Cristos, în noi ar trebui să 
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producă un sentiment de dragoste faţă de Salvator. Această 

dragoste trebuie să ne motiveze în a sluji Lui şi să lucrăm pentru 

El. Orice om care încearcă să-și câştige salvarea prin propria sa 

putere, crede în el însuși. Însă după cum ştim, salvarea este 

împlinită doar în Cristos, trebuie să lucrăm doar pentru El fiind 

plini de dragoste. Nu lucrăm pentru a fi salvați, ci lucrăm pentru 

că deja suntem salvați.  

 

 

II. Judecata Fiilor 
 

Am văzut deja că Judecata noastră a păcătoşilor este 

legată de starea noastră veşnică, în timp ce Judecata asupra 

Fiilor este legată de starea noastră temporară. Cea de-a doua 

judecată are loc în viaţa zilnică a credinciosului.  

Pe Golgota toţi am fost recunoscuţi ca păcătoşi, iar 

judecata păcatelor a căzut asupra Salvatorului. Acum însă, 

păcătoşii care au crezut în jertfa lui Cristos au fost adoptați de 

Dumnezeu, au devenit fii lui Dumnezeu. Totuşi, după momentul 

în care am devenit copii Lui, suntem înclinaţi spre păcat.  

 

 „Dacă spunem că nu avem păcat, ne înşelăm noi înşine 

şi adevărul nu este în noi.”        1 Ioan 1:8 

 

 

Pavel, unul dintre cei mai mari creştini care a trăit, a 

scris: 

„Deoarece ştiu că în mine (adică în carnea mea) nu 

locuieşte nimic bun; fiindcă a voi îmi este la îndemână, dar cum 

să lucrez ce este bine, nu găsesc. O, ce om nenorocit sunt eu. 

Cine mă va elibera din trupul acestei morţi?”       Romani 7:18,24 
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Deoarece Dumnezeu cunoaşte cum carnea noastră este 

înclinată spre păcat, după salvarea noastră, ne-a lăsat o povăţuire 

de a mărturisi şi a judeca zilnic păcatele noastre. 

  

„Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios şi drept 

să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de toată nedreptatea.”  

          1 Ioan 1:9 

 

Mărturisirea păcatelor noastre va influenţa relaţiile 

noastre cu Dumnezeu. Pentru a ilustra aceasta, la început să ne 

imaginăm că, fiul unui om a distrus complet maşina familiei, 

băiatul fiind vinovat de acest accident. Dacă fiul niciodată nu va 

cere scuze sau va căuta metode pentru a recupera greşeala, atunci 

sigur că tatăl lui se va mânia pe el. Însă, acest băiat va continua 

să fie fiul acestui om, nimic nu va putea schimba aceasta. 

Relaţiile noastre cu Dumnezeu se petrec în acelaşi fel. Sunt sigur 

că Dumnezeu uneori nu este mulţumit de noi, dacă am fost 

născuţi în familia Lui, atunci suntem copiii Lui pe veci - nimic 

nu va schimba aceasta. Acum, mărturisirea păcatelor nu ne 

deschid drumul spre Cer. A ajunge în Cer poate fi doar în cazul 

dacă ne vom supune primii judecăţi şi vom crede în Domnul Isus 

Cristos. Totuşi părtăşia  noastră cu El nu va înceta, dacă ne 

mărturisim şi judecăm păcatele pe care le facem. Dumnezeu este 

sfânt şi nu va dori o părtăşie cu un vas necurat.  

 

Ioan evidenţiază acest gând: 

„Acesta de fapt este mesajul pe care l-am auzit de la el şi pe care 

vi-l relatăm, că Dumnezeu este lumină şi în el nu este deloc 

întuneric. Dacă spunem că avem părtăşie cu el şi umblăm în 

întuneric, minţim şi nu împlinim adevărul; Dar dacă umblăm în 

lumină, aşa cum el este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii şi 
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sângele lui Isus Cristos, Fiul său, ne curăţă de tot păcatul.” 

          Ioan 1:5-7 

 

Ce credeţi că face Dumnezeu atunci când fii Lui fac răul? 

Ceea ce facem noi copiilor noştri atunci când fac ceva rău, astfel 

face Dumnezeu cu ei - El îi disciplinează (pedepseşte, 

corectează, mustră). Aceasta este legat de judecata a doua, 

judecata asupra noastră, asupra fiilor, în prezent. 

 

Citim de această disciplinare în Evrei. 

„Şi aţi uitat îndemnul care vă vorbeşte ca unor copii: 

Fiul meu, nu dispreţui disciplinarea Domnului, nici nu cădea de 

oboseală când eşti mustrat de el; Fiindcă Domnul disciplinează 

pe cine iubeşte şi biciuieşte pe fiecare fiu pe care îl 

primeşte. Dacă înduraţi disciplinarea, Dumnezeu se poartă cu 

voi precum cu fii; căci, care este fiul pe care nu îl disciplinează 

tatăl?”                  Evrei 12:5-7 

 

Acest pasaj zice, că El pedepseşte pe fiecare fiu, de aceea 

relaţia noastră este asemenea relaţiei tată - fiu. Atunci când nu 

ne judecăm pe noi înşine după cum se cere, Dumnezeu ne 

disciplinează.  

 

„Din cauza aceasta între voi sunt mulţi slabi şi bolnavi 

şi mulţi dorm. Căci dacă ne-am judeca pe noi înşine, nu am fi 

judecaţi. Dar când suntem judecaţi, suntem disciplinaţi de 

Domnul, ca să nu fim condamnaţi cu lumea.”  

         1 Corinteni 11:30-32 

 

În context dat, cuvântul „dorm” înseamnă 

„moarte.”(Uitați la Ioan 11:11-14) De ce „sunt mulţi slabi şi 

bolnavi şi mulți dorm?” Este că aceştia nu s-au judecat pe ei 
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înşişi de păcat. „Disciplinați de Domnul,” se referă la judecata 

asupra fiilor pentru că aceştia nu s-au judecat pe ei înșişi (Evrei 

12).  

În timpul judecăţii întâi toată lumea a fost judecată, 

deoarece furia lui Dumnezeu este asupra celor care nu-şi 

mărturisesc păcatele. Însă pentru omul credincios este altfel, 

deoarece acesta şi-a mărturisit păcatul în faţa Lui şi a primit 

iertarea. După cum Isus Cristos a plătit pentru păcatul nostru, nu 

mai suntem sub osânda păcatului. Totuşi suntem încă sub 

judecata a doua unde vom fi disciplinați asemenea unor fii, dacă 

nu vom judeca şi mărturisi păcatele noastre. Dacă va îngădui 

Dumnezeu, atunci ne va lua acasă pentru a nu fi o pricină de 

poticnire pentru alţii - mulţi mor, fraţilor! Să cercetăm unele 

pasaje din Biblie unde El face acest lucru.  

 

„Aşadar, acum nu este condamnare pentru cei în Cristos Isus, 

care umblă nu conform cărnii, ci conform Duhului.”   

        Romani 8:1 

 

Din acest adevăr cunoaştem că, dacă credem în Cristos, 

nu vom fi condamnați. Nu este o referire la statutul veşnic, care 

a fost stabilit pe cruce, ci este o referire la statutul temporar şi 

viaţa de cu zi. (Remarcaţi condiţia: „În Cristos Isus, care umblă 

nu conform cărnii, ci conform Duhului.”). Ştim ca este o 

aplicaţie adevărată deoarece versetul 13 spune:  

 

„Căci dacă trăiţi conform cărnii, veţi muri; dar dacă 

prin Duhul ucideţi faptele trupului, veţi trăi.”           Romani 8:13 

 

Observaţi de asemenea 1 Corinteni 3:16-17 

„Nu ştiţi că sunteţi templul lui Dumnezeu şi Duhul lui 

Dumnezeu locuieşte în voi?Dacă cineva spurcă templul lui 
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Dumnezeu, pe el îl va nimici Dumnezeu; fiindcă templul lui 

Dumnezeu este sfânt, templu care sunteţi voi.”   

      1 Corinteni 3:16-17 

 

Acest pasaj din Scriptură se referă la cel credincios în 

trupul lui Cristos. Templul, pe care-l aminteşte Pavel, este trupul 

creştinului. Dacă el va murdări acest templu, ce va face 

Dumnezeu cu el? El îl va nimici. Un asemenea exemplu din viaţă 

îl putem găsi în 1 Corinteni 5. 

 

 „Pretutindeni se aude că printre voi este curvie; şi o 

astfel de curvie cum nici chiar printre neamuri nu este numită, 

încât unul să aibă pe soţia tatălui său. Şi voi sunteţi îngâmfaţi 

şi nu aţi jelit mai degrabă, pentru ca cel ce a făcut această faptă 

să fie dat afară din mijlocul vostru. Fiindcă eu, într-adevăr, ca 

absent în trup dar prezent în duh, am judecat deja ca fiind 

prezent, pe acela care a înfăptuit astfel acest lucru, În numele 

Domnului nostru Isus Cristos, când vă adunaţi, voi şi duhul meu 

cu puterea Domnului nostru Isus Cristos, Să îl predaţi pe unul 

ca acesta lui Satan pentru nimicirea cărnii, ca duhul să îi fie 

salvat în ziua Domnului Isus.”       1 Corinteni 5:1-5 

        

În biserică a fost un om salvat, care curvea cu soția tatălui 

său. Pavel ruga ca acest om să fie dat pe mâna Satanei „pentru 

nimicirea cărnii.” (Altfel spus, el ruga pe Dumnezeu să omoare 

acest om.) În același fel, Dumnezeu poate lua viaţa fiecărui 

credincios, care va continua în păcat, devenind o pricină de 

poticnire pentru trupul lui Cristos; întrucât a fost copilul lui 

Dumnezeu, nu va ajunge în Iad. Totuşi va pierde relaţia cu Tatăl 

Ceresc, bucuria sa, premiul său ceresc şi moştenirea sa. Uitând 

de pierderile pe care le va experimenta, cu omul credincios va fi 

la fel ca şi cu FIUL, care s-a întors acasă în Ceruri şi ACUM este 
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deja parte a trupului lui Cristos. Omul păcătos va răspunde odată 

în faţa lui Dumnezeu la cea dintâi judecată, însă este fiu pe veci 

deoarece a fost născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu.  

 

Uitaţi-vă la ceea ce zice Ioan: 

„Oricine este născut din Dumnezeu nu practică păcatul, 

pentru că sămânţa lui rămâne în el şi nu poate păcătui, pentru că 

este născut din Dumnezeu.”       1 Ioan 3:9 

 

 Sămânța lui Dumnezeu creează în noi omul nou 

dinăuntru.  

 

Mai mult, Petru spune: 

„Fiind născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă muritoare, ci 

nemuritoare, prin cuvântul lui Dumnezeu, care trăieşte şi rămâne 

pentru totdeauna..”        1 Petru 1:23 

 

În America legea dreptului de adopție spune că, dacă 

dorim să adoptăm un copil, să-i dăm numele de familie şi să-l 

luăm în casa noastră, niciodată nu vom putea să renunţăm la el. 

Dumnezeu procedează în același fel.  

 

Isus, în evanghelia după Ioan 6, spune aceasta: 

„Tot ce îmi dă Tatăl va veni la mine; şi pe cel ce vine la 

mine nicidecum nu îl voi scoate afară; Pentru că am coborât din 

cer nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Şi aceasta 

este voia Tatălui ce m-a trimis, ca din tot ce mi-a dat să nu pierd 

nimic, ci să îl înviez în ziua de apoi.”            Ioan 6: 37-39 

 

În alt loc Isus spune: 

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

urmează; Şi eu le dau viaţă eternă; şi nicidecum nu vor pieri 
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niciodată şi nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu, 

care mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate 

smulge din mâna Tatălui meu. Eu şi Tatăl una suntem.”   

              Ioan 10:27-30 

 

 

III. Judecata Robilor. 
 

Ţineţi minte că am fost judecați la cruce pentru păcat, 

apoi, suntem judecaţi zi de zi asemenea fiilor, iar după moarte ne 

vom înfăţişa în faţa Domnului Isus Cristos pentru a fi judecaţi ca 

şi robi.  

 

Scriptura spune: 

„Şi după cum oamenilor le este rânduit să moară o 

singură dată, iar după aceasta, judecata,”       Evrei 9:27 

 

Această judecată încă nu a avut loc, ea va fi în viitor. 

Acum, fiind fii lui Dumnezeu, suntem scutiţi de judecata din Iad, 

mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Totuşi, nu vom putea 

scăpa de judecata fiilor, iar noi nu putem scăpa de judecata 

robilor. 

 

„Dar de ce judeci tu pe fratele tău? Sau de ce faci tu de nimic 

pe fratele tău? Fiindcă toţi vom sta în picioare înaintea 

scaunului de judecată al lui Cristos. Fiindcă este scris: Aşa cum 

eu trăiesc, spune Domnul, mie mi se va pleca fiecare genunchi 

şi fiecare limbă va mărturisi lui Dumnezeu. Aşadar, fiecare 

dintre noi va da socoteală despre el însuşi lui Dumnezeu.” 

         Romani 14:10-12 
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În timpul acestei judecăţi vom avea parte de premiile 

pentru ceea ce am făcut pentru Domnul Isus Cristos, după ce am 

primit salvarea.  

Ce binecuvântare este să ştim că, atunci când am crezut 

în Cristos viaţa noastră din trecut (viaţa copiilor este neascultare 

şi furie) a fost spălată cu sânge. Păcatele noastre din trecut au 

fost abolite, iar Dumnezeu nu mai ţine cont de nimic ce a fost în 

viaţa noastră anterioară. Însă, Dumnezeu continuă să țină 

evidența şi, într-o bună zi, vom da socoteala pentru vieţile 

noastre în slujba Lui. Aceasta va avea loc în timpul Scaunului 

Judecăţii al lui Cristos, imediat după răpirea bisericii, unde vor 

fi prezenţi doar cei salvați.  

 

Judecata lui Cristos are două scopuri: 

 

 În primul rând, pentru purificarea Bisericii (mireasa 

lui Cristos) pentru ca biserica să fie înfăţişată mirelui 

(Domnului Isus Cristos) curată şi nepătată în Ceruri 

(vezi Revelația 19:7-9; 2 Corinteni 11:1-2; Efeseni 5: 

25-27). 

 

 În al doilea rând, pentru a răsplăti pe cel credincios 

pentru viaţa plină de credinţă pe care a trăit-o pe acest 

pământ (Despre aceasta discutăm în cadrul acestei 

lecţii). 

 

Trebuie să mulţumim lui Dumnezeu pentru că suntem 

salvați şi suntem călăuziţi spre Cer, totuşi nu trebuie să credem 

Scaunul Judecății al lui Cristos ca fiind o glumă, este o temă 

serioasă. Pavel ne avertizează că, trebuie să evaluăm 

posibilitatea căderii şi să slujim lui Dumnezeu din toate puterile 

noastre. 
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„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 

 

Când vom ajunge acolo va trebui să dăm socoteală pentru 

toate faptele noastre pe care le-am făcut fiind robi. Cel credincios 

vor da socoteală pentru păcate de omisiune și de păcatele comise. 

De ce Pavel zice că, el convinge oameni? Din „frică de 

Domnul.”  În acest pasaj, el nu convinge omul pentru a fi salvat, 

ci convinge pe cel credincios pentru slujire Domnului, cât mai 

este timp. Biblia ne spune din ce cauză, la această judecată, este 

amintită frica.  

 

Isus a zis: 

„Dar vă spun că: De fiecare cuvânt nefolositor pe care 

oamenii îl vorbesc vor da socoteală în ziua judecăţii. Fiindcă 

prin cuvintele tale vei fi declarat drept şi prin cuvintele tale vei 

fi condamnat.”           Matei 12:36-37 

 

Fiecare clipă din viaţa noastră este înregistrată pentru 

ziua judecăţii. În ziua judecăţii vom da socoteala pentru fiecare 

cuvânt care l-am spus fără a-L slăvi pe Cristos şi fără a lăuda 

numele Lui, pentru toate vorbele deşarte pe care le-am vorbit 

unii cu alţii. Atunci nu va fi carnaval.  

 

„Fiindcă Dumnezeu va aduce fiecare lucrare la 

judecată, cu fiecare lucru ascuns, fie bun, fie rău...” 

   Eclesiastul 12:14 
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Chiar şi ceea ce gândim noi va fi înfăţişat în fața judecăţii 

lui Cristos.  

 

„În ziua când Dumnezeu va judeca secretele oamenilor 

prin Isus Cristos, conform evangheliei mele...”  Romani 2:16 

 

În această zi tot ce este ascuns va fi descoperit, în afară 

de păcatele pe care le-am mărturisit şi au fost spălate cu sânge.  

 

Însuşi Domnul Isus a zis: 

„Fiindcă nimic nu este ascuns care să nu se scoată la 

iveală; nici ceva ascuns, care nu va fi cunoscut şi va veni pe 

faţă.”            Luca 8:17 

 

Psalmistul spune: 

„Ai pus nelegiuirile noastre înaintea ta, păcatele noastre 

ascunse în lumina înfăţişării tale...”             Psalmul 90:8 

 

Domnul Isus ne cunoaşte chiar şi „faptele noastre 

ascunse,” care vor fi descoperite în faţa Scaunului Judecăţii al 

lui Cristos. Psalmii spun aceasta: 

 

„DOAMNE, tu m-ai cercetat şi m-ai cunoscut. Tu ştii 

când mă aşez şi când mă ridic, de departe îmi pătrunzi gândul. 

Îmi cercetezi cărarea şi culcarea şi cunoşti toate căile mele. 

Căci încă nu este cuvânt pe limba mea, dar, iată, DOAMNE, tu 

îl cunoşti în întregime.”         Psalmul 139:1-4 

 

 Dumnezeu cunoaşte fiecare cuvânt ieşit din gura 

noastră, precum şi gândurile şi hotărârile inimii 

noastre, pe care niciodată nu le-am cercetat. Când 
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este vorba de Scaunul Judecății al lui Cristos, se 

aminteşte „frica de Domnul”, deoarece atunci vor fi 

evidenţiate din plin toate faptele noastre.  

 

În Vechiul Testament Iov zice despre Dumnezeu: 

„Pentru că ochii lui sunt peste căile omului şi el vede 

toate umblările lui. Nu este întuneric, nici umbră a morţii, unde 

lucrătorii nelegiuirii să se ascundă.”            Iov 34:21-22 

 

El vede totul şi cunoaşte totul: 

„Un împărat care şade pe tronul de judecată risipeşte tot 

răul cu ochii săi. Cine poate spune: Mi-am curăţit inima, sunt 

curăţit de păcatul meu?”         Proverbe 20:8-9 

 

 Aceasta prezintă Judecata lui Cristos, când Isus va fi 

așezat pe tron. 

 

Cu privire la aceasta citim din 1 Corinteni 3: 

„Fiindcă nimeni nu poate pune altă temelie decât cea 

pusă, care este Isus Cristos. Şi dacă cineva zideşte pe această 

temelie: 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.”     1 Corinteni 3:11-13 

 

În contextul faptelor şi al răsplăților Pavel afirmă că, Isus 

Cristos este temelia pusă de Dumnezeu pentru noi. Dacă zidim 

pe o altă temelie, vom fi asemenea omului nebun care şi-a zidit 

casa pe nisip. Lucrarea lui va avea o roadă temporară, va fi un 

timp irosit.  
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„Şi oricine aude aceste cuvinte ale mele şi nu le face, va 

fi asemănat cu un om nebun, care şi-a zidit casa pe nisip; Şi a 

căzut ploaia şi au venit şuvoaiele şi au suflat vânturile şi au bătut 

peste casa aceea; şi a căzut şi prăbuşirea ei a fost mare.”  

              Matei 7:26-27 

 

 Domnul Isus Cristos este singura temelie care rămâne 

tare şi sigură. Dacă dorim să prosperăm, trebuie să 

clădim pe El.  

 

Isus a zis: 

„...Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa: nimeni nu vine la 

Tatăl decât prin mine.”        Ioan 14:6 

 

În 1 Corinteni 3 Pavel continuă această temă afirmând 

că, dacă am început să zidim pe o temelie bună, atunci faptele 

noastre vor fi cunoscute, deoarece încercarea focului va arăta 

cum au fost aceste lucruri (aur, argint, pietre scumpe, lemn, paie 

sau fân). Dacă suntem salvați, atunci în timpul Scaunului 

Judecăţii al lui Cristos faptele noastre vor fi cântărite şi evaluate, 

iar apoi va fi determinată răsplata. Vedeţi, Biblia învaţă că, 

putem, în sens direct, să ne strângem comori în ceruri. Vom fi 

răsplătiți pentru felul în care am trăit viaţa noastră creştină. Vom 

secera ceea ce am semănat.  

 

Isus a zis de răsplată: 

„Nu vă strângeţi tezaure pe pământ, unde le strică molia 

şi rugina şi unde hoţii le sapă şi le fură; Ci strângeţi-vă tezaure 

în cer, unde nici molia şi nici rugina nu le strică şi unde hoţii nu 

le sapă, nici nu le fură. Fiindcă unde este tezaurul vostru, acolo 

va fi şi inima voastră.”            Matei 6:19-21 
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Doar un om neînţelept poate să-şi irosească viaţa pentru 

plăcerile acestei vieţi, în timp ce ar putea câştiga răsplătiri 

veşnice. Conform cu 1 Corinteni 3 în cer vor fi premiile din aur, 

argint şi pietre scumpe. Haideţi acum să cercetăm aceste comori 

şi să încercăm a le aplica spiritual la trupul lui Cristos.  

 

În primul Rând, să cercetăm AURUL. 
Aurul este cel mai scump şi benefic pe pământ. Din 

Vechiul Testament cunoaştem că multe elemente din Tabernacol 

au fost turnate din aur. În Revelația 21 cunoaştem că străzile 

Noului Ierusalim sunt făcute din aur. De asemenea, cunoaştem 

că Noul Ierusalim este făcut din aur transparent. Aurul, evident, 

prezintă lucruri care sunt preţuite în Ceruri. Cunoaşteţi că cel mai 

mare în ceruri este Domnul Isus Cristos? 

 

„De aceea Dumnezeu l-a şi înălţat cel mai mult şi i-a dat 

un nume care este mai presus de fiecare nume,;”  

 Filipeni 2:9 

 

Isus Cristos este Dumnezeu arătat în trup: 

„Şi fără a se putea contesta, mare este misterul evlaviei: 

Dumnezeu a fost arătat în carne, declarat drept în Duhul, văzut 

de îngeri, predicat neamurilor, a fost crezut în lume şi primit sus 

în glorie..”              1 Timotei 3:16 

 

Din punct de vedre spiritual, putem să strângem aurul în 

ceruri, dacă vom înălţa Numele Domnului Isus Cristos ca 

Dumnezeu. Martorii lui Iehova, Musulmanii şi Mormonii nu 

cred că Isus Cristos este într-adevăr Dumnezeu. Însă noi care 

credem aceasta, putem să ne adunăm o cantitate de aur, dacă vom 

înălţa Numele Lui şi vom mărturisi altora că, Isus Cristos este 

singurul Dumnezeu adevărat. Ba mai mult, putem să ne 
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închinăm lui Isus Cristos prin faptul că, îl vom plasa pe primul 

loc în viaţa noastră, familia noastră, înaintea prietenilor noştri şi 

chiar mai presus de noi înșine – a-L pune pe primul loc.  

 

Este o calitate a ucenicului. 

„Dacă vine cineva la mine şi nu urăşte pe tatăl său şi pe mamă 

şi pe soţie şi pe copii şi pe fraţi şi pe surori, da, şi propria sa viaţă 

de asemenea, nu poate fi discipolul meu. Şi oricine nu îşi poartă 

crucea şi nu vine după mine, nu poate fi discipolul meu.” 

              Luca 14:26-27 

 

În al Doilea Rând, să cercetăm ARGINTUL. 
 

În Vechiul Testament argintul a fost plata răscumpărării. 

(Cristos Isus a fost vândut pentru treizeci de arginţi). Bărbaţii, 

care se înrolau în armată, îşi răscumpărau viaţa cu argint (Exod 

30: 12-15; Numeri 3:46-49). Până a intra în luptă, poporul Israel 

era alarmat prin zgomotul trompetelor de argint, iar Dumnezeu 

îi elibera de vrăjmaşi (Numeri 10: 1,2,9). După moartea lui 

Cristos a fost instaurat Noul Testament, iar scumpul Lui sânge a 

înlocuit argintul care ar fi trebuit plătit pentru răscumpărarea 

noastră.  

 

„Ştiind că nu aţi fost răscumpăraţi cu lucruri 

putrezicioase, ca argint şi aur, din comportarea voastră deşartă 

primită prin tradiţii de la părinții voştri, Ci cu preţiosul sânge al 

lui Cristos, ca al unui miel fără cusur şi fără pată,.”   

      1 Petru 1:18-19 

 

Din punct de vedere spiritual, când explicăm unui om 

felul în care poate fi salvat, prin sângele Sfânt, atunci ne adunăm 

argint în ceruri. Proverbe 11:30 zice, „cel înţelept câștigă 
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suflete.” Astfel dar, dacă suntem înţelepţi, atunci ne vom strădui 

să strângem argint în ceruri, spunând oamenilor despre Domnul 

Isus Cristos şi planul minunat al răscumpărării. 

 

În al Treilea Rând, să cercetăm PIETRELE 

SCUMPE. 
 

 În Biblie „pietrele scumpe” semnifică oamenii 

salvaţi.  

 

Uitaţi-vă la pasajul din cartea prorocului Maleahi: 

„Atunci cei ce s-au temut de DOMNUL au vorbit deseori 

unul cu altul; şi DOMNUL a dat ascultare şi a auzit aceasta; şi 

o carte a amintirii a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce s-au 

temut de DOMNUL şi care s-au gândit la numele lui. Şi vor fi ai 

mei, spune DOMNUL oştirilor, în acea zi când îmi pregătesc 

bijuteriile; şi îi voi cruţa, aşa cum un om cruţă pe propriul fiu 

care îl serveşte. Atunci vă veţi întoarce şi veţi discerne între cel 

drept şi cel stricat, între cel ce serveşte pe Dumnezeu şi cel ce 

nu îl serveşte.”          Maleahi 3:16-18 

 

Observaţi că o „carte a amintirii” este scrisă pentru „cei 

ce s-au temut de Domnul.” În această carte Dumnezeu va scrie 

numele celor care s-au temut de El (poate chiar şi cuvintele lor). 

Dumnezeu a zis că a creat din aceşti credincioşi comorile Sale. 

Poporul lui Dumnezeu este înfăţişat asemenea pietrelor scumpe. 

   

 

 Zaharia vorbeşte de cei credincioşi ca fiind pietre 

preţioase. 
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„Şi Domnul DUMNEZEUL lor îi va salva în acea zi, ca 

pe turma poporului său; căci vor fi ca pietrele unei coroane, 

ridicată ca un însemn peste ţara sa.”             Zaharia 9:16 

 

Notaţi-vă că, Daniel 12 vorbeşte de cei credincioşi ca 

fiind stele. Vorbeşte în aşa fel, de parcă fiecare stea ar fi o piatră 

preţioasă, care la rândul său, întruchipează pe cel credincios.  

 

„Şi mulţi dintre cei care dorm în ţărâna pământului se 

vor trezi, unii la viaţă veşnică, şi alţii la ruşine şi dispreţ veşnic. 

Şi cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea întinderii cerului; şi 

cei ce întorc pe mulţi la dreptate vor străluci ca stelele pentru 

totdeauna şi întotdeauna.”             Daniel 12:2-3 

 

„Care după ce a găsit o perlă foarte preţioasă, s-a dus 

şi a vândut tot ce a avut şi a cumpărat-o.”    Matei 13:46 

 

„Perla” este o piatră preţioasă, care întruchipează 

Biserica (trupul lui Cristos). Aceasta este formată din sfinţii lui 

Dumnezeu, care au fost răscumpăraţi prin sângele lui Cristos 

Isus. 

 

„La care veniţi, ca la o piatră vie, respinsă într-adevăr 

de oameni, dar aleasă de Dumnezeu şi preţioasă; Şi voi, ca 

pietre vii, sunteţi zidiţi o casă spirituală, o preoţie sfântă pentru 

a oferi sacrificii spirituale, acceptabile lui Dumnezeu, prin Isus 

Cristos.”                  1 Petru 2:4-5 

 

Rezultă că, pietrele preţioase se câştigă prin aducerea 

sufletelor la Cristos. Aurul, argintul şi pietrele preţioase  sunt 

legate de glorificarea şi mărturisirea lui Isus Cristos, de 

asemenea, câștigarea sufletelor pentru Cristos. Scopul lucrării 
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unui credincios este de a aduce alţi oameni la cunoaşterea 

salvării prin Domnul Isus Cristos.  

 

Aceasta este important pentru Domnul Isus. 

„La fel vă spun, este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu 

pentru un singur păcătos care se pocăieşte.”                Luca 15:10 

 

Luca merge mai departe: 

„Ci veţi primi putere după ce Duhul Sfânt va fi venit 

peste voi; şi îmi veţi fi martori deopotrivă în Ierusalim şi în toată 

Iudeea şi în Samaria şi până la cea mai îndepărtată parte a 

pământului...”           Fapte 1:8 

 

Vedeţi că, fiecare dintre noi trebuie să devină un martor. 

Fiecărui creştin îi este dată slujba împăcării.    

 

„Şi toate sunt din Dumnezeu, care ne-a împăcat cu el 

însuşi prin Isus Cristos şi ne-a dat serviciul împăcării; Anume 

că, Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu sine, 

neimputându-le fărădelegile lor; şi ne-a încredinţat cuvântul 

împăcării. De aceea suntem ambasadori pentru Cristos; ca şi 

cum Dumnezeu v-ar implora prin noi, vă rugăm în numele lui 

Cristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu.”   2 Corinteni 5:18-20 

 

Trebuie să încercăm să împăcăm pe alţi oameni cu 

Dumnezeu, prin Isus Cristos. Această lucrare trebuie să includă 

evanghelizarea sau împărţirea tractatelor. Mai bine ar fi să 

începeţi cu împărţirea tractatelor, fiecare credincios poate lăsa 

un tractat într-o cutie poştală sau chiar să-l trimită prin poştă. 

Este uşor să împarţi aceste tractate prietenilor sau oamenilor 

necunoscuţi. Este un mod efectiv de a semăna sămânţa, chiar 

dacă niciodată nu ştii rezultatul acestei lucrări, aceste rezultate 
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ne vor fi descoperite în Cer. De asemenea, putem participa la 

adunarea roadelor pe care alţii le-au semănat. Chiar dacă omul, 

care a primit un tractat nu va fi salvat astăzi, mâne va putea fi 

salvat. Mai târziu el poate fi vizitat de un alt credincios, care-l va 

călăuzi la Cristos, însă, după cum şi noi am luat parte în 

semănarea acestei seminţe în inima lui, vom avea parte de 

răsplată. Împărţirea tractatelor evanghelistice este o lucrare pe 

care o poate face fiecare dintre noi.  

 

Apostolul Pavel a fost conştient de aceasta în timpul 

vieţii lui. 

„Eu am sădit, Apolo a udat; dar Dumnezeu a dat 

creşterea. Aşa că nici cel ce sădeşte nu este nimic, nici cel ce 

udă, ci Dumnezeu care dă creşterea. Şi cel ce sădeşte şi cel ce 

udă una sunt; şi fiecare va primi propria lui răsplată conform 

cu propria lui muncă. Fiindcă noi suntem conlucrători cu 

Dumnezeu; sunteţi câmpul lui Dumnezeu, clădirea lui 

Dumnezeu.”           1 Corinteni 3:6-9 

 

Pavel corelează câștigarea sufletelor cu strângerea 

roadei. El zice că, noi semănăm sămânţa, atunci când 

mărturisim, chiar dacă cineva poate veni după voi şi să ude 

această sămânţă. Chiar dacă a doua persoană va aduce omul la 

Cristos, răsplătirea o vor primi toţi cei care au fost implicaţi.  

 

Răsplata Noastră Finală 
 Biblia spune că noi vom fi răsplătiţi pentru lucrurile pe 

care le-am făcut în timp ce îl slujeam pe Cristos pe pământ, de 

asemenea, se zice că, vom pierde mult pentru lucrurile pe care 

le-am făcut conform cărnii. Sunt fapte asemenea lemnului, 

paielor sau fânului - lucruri carnale-moarte.  
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În Evrei citim despre lucrurile moarte: 

„Cu cât mai mult sângele lui Cristos, care prin Duhul cel 

etern s-a oferit pe sine însuşi fără pată lui Dumnezeu, va curăţa 

conştiinţa voastră de faptele moarte, pentru a servi Dumnezeului 

cel viu?”           Evrei 9:14 

 

Acest pasaj din Scriptură, în realitate, vorbeşte de 

lucrurile celor nesalvați, însă lucrurile moarte pot fi găsite şi la 

omul credincios. Lemnul - un copac mort, fânul – o iarbă moartă, 

paiele - grâul mort. Sunt lucruri moarte pe care nu le va accepta 

Dumnezeu.  

Dacă mai ţineţi minte din lecţiile anterioare, Dumnezeu 

consideră că trupul credinciosului este mort. Mai mult, nouă ne 

este poruncit să-l socotim mort (Romani 6:1-11). Prin urmare, 

orice lucru iniţiat prin acest trup mort (carnea) – sunt lucruri 

moarte - nimic altceva decât, lemnul, fânul şi paiele. Însă, 

lucrurile care sunt iniţiate de Duhul Sfânt şi înfăptuite prin 

credinţă - sunt lucruri acceptate. Pentru asemenea fapte vom fi 

răsplătiţi. Faptele noastre vor fi evaluate potrivit calității şi nu 

cantității.  

 

Pavel ne spune că toate faptele omului vor fi încercate 

prin foc. 

„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 3:13-15 
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Într-o bună zi, când toţi credincioşii vor ajunge în Cer, 

unii se vor înfăţişa cu o mulţime de faptele lor. Însă, după ce 

aceste fapte vor fi încercate prin foc, de la faptele moarte va 

rămâne doar o grămăjoară de scrum. Unii vor zice: „Doamne, 

dar lucrurile aceste le-am făcut pentru Tine”. Atunci Dumnezeu 

va răspunde: „Eu niciodată nu ţi-am zis să faci asta.” Nu sunt 

importante lucrurile pe care le facem noi pentru El, ci cele pe 

care le face El prin noi. Dumnezeu nu este interesat de cantitatea 

faptelor noastre, ci este interesat de caracterul lor. El doreşte să 

ştie motivul nostru faţă de această lucrare (de ce am făcut acest 

lucru); El doreşte să  ştie imaginea lucrării (a cui voinţă o 

îndeplinim). El doreşte să cunoască mijlocul prin care se face 

această lucrare (cu ce putere facem această lucrare).  

 

 Unicul motiv al lucrării noastre este dragostea. 

 

 Unica imagine acceptată a lucrării noastre este 

credinţa.  

 

 Unicul mijloc potrivit pentru lucrarea noastră este 

Duhul Sfânt.  

 

DESPRE DRAGOSTE Biblia spune:  

„Fiindcă Dumnezeu nu este nedrept să uite lucrarea 

voastră şi munca dragostei, pe care aţi arătat-o pentru numele 

lui, în aceea că aţi servit şi serviţi sfinţilor.”      Evrei 6:10 

 

„Amintind neîncetat lucrarea credinţei voastre şi munca 

dragostei şi răbdarea speranţei în Domnul nostru Isus Cristos, 

înaintea Dumnezeului şi Tatălui nostru,”         1 Tesaloniceni 1:3 
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„...credinţa...lucrează prin dragoste.”   

              Galateni 5:6 

 

DESPRE DUHUL Biblia spune: 

„Atunci el a răspuns şi mi-a vorbit, zicând: Acesta este cuvântul 

DOMNULUI către Zorobabel, spunând: Nu prin tărie, nici prin 

putere, ci prin duhul meu, spune DOMNUL oştirilor.”   

       Zaharia 4:6 

 

DESPRE CREDINŢĂ Biblia spune: 

„Iar fără credinţă este imposibil a plăcea lui, fiindcă cel 

ce vine la Dumnezeu trebuie să creadă că el este şi că este un 

răsplătitor al celor ce îl caută cu zel.”       Evrei 11:6 

 

„Iar cel ce se îndoieşte, dacă mănâncă, este damnat, 

pentru că nu mănâncă din credinţă; fiindcă tot ce nu este din 

credinţă este păcat.”              Romani 14:23 

 

Credinţa este fundamentată pe voia lui Dumnezeu, care 

a fost arătată. Trebuie să cunoaştem ceea ce doreşte Dumnezeu 

de la noi. Apoi, trebuie să ne supunem Lui (Romani 6:13,19), 

conformându-ne cu ceea ce este adevărat, ce doreşte El şi ce este 

neadevărat ce dorim noi. Dacă ne vom lăsa să fim călăuziţi de 

Duhul Sfânt, vom fi plăcuţi Lui. Cineva, din încredinţare, poate 

dona o mie de dolari pentru lucrarea de misiune. Altul poate să-

şi zică: „Am şi eu o mie de dolari, aşa că pot face acest lucru și 

eu.” În asemenea situaţii, cel de-al doilea personaj ajunge într-o 

situaţiei dificilă întrebându-se, de ce Dumnezeu nu l-a 

binecuvântat pentru banii pe care i-a donat. El poate să zică: 

„Doar am făcut acest lucru pentru a înălţa numele lui Cristos.” 

Diferenţa dintre aceşti doi este că cel dintâi a făcut aceasta din 

încredinţare prin Duhul Sfânt, în timp ce de-al doilea personaj a 
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dat fără a fi călăuzit de Duhul Sfânt, fiind o iniţiativă carnală de 

a se arăta un om spiritual.    

 

Este asemenea întâmplării cu Anania şi Safira. 

  

„Şi Iose, care a fost supranumit de apostoli Barnaba, 

(care este, fiind tradus, Fiul mângâierii,) un levit, un cipriot, 

Având pământul lui, l-a vândut şi a adus banii şi i-a pus la 

picioarele apostolilor. Dar un anumit bărbat, numit Anania, cu 

soţia lui, Safira, au vândut o proprietate, Şi a păstrat din preţ, 

soţia lui ştiind şi ea în ascuns; şi au adus o anumită parte şi au 

pus-o la picioarele apostolilor. Dar Petru a spus: Anania, de ce 

ţi-a umplut Satan inima să îl minţi pe Duhul Sfânt şi să păstrezi 

din preţul pământului? Cât timp îţi rămânea, nu rămânea al 

tău? Şi după ce a fost vândut, nu a fost în propria ta putere? De 

ce ai conceput lucrul acesta în inima ta? Nu pe oameni ai minţit, 

ci pe Dumnezeu. Iar Anania, auzind aceste cuvinte, a căzut jos 

şi şi-a dat duhul; şi mare frică a venit peste cei ce au auzit 

acestea.”              Fapte 4:36-5:5 

 

Cunoaştem că Anania şi soţia lui au minţit toată biserica 

de banii pe care i-au adus în faţa apostolilor, însă ei au păcătuit 

mai înainte, când au înscenat că la aceasta au fost călăuziţi de 

Dumnezeu. Putem vedea că Iose şi-a dat darul din dragoste prin 

credinţă, fiind călăuzit de Duhul Sfânt. Pe de altă parte, planul 

lui Anania a constat, în a se arăta mai bine faţă de alţi colegi de-

ai lui, ducând doar o parte din bani ca şi dar, zicând că este tot 

ce mai au. El se gândea la gloria din partea oamenilor. A fost un 

plan care a fost născut în inima lui şi inspirat de Satan. Nu vom 

avea parte de răsplăți pentru ceea ce dorim noi să facem pentru 

Dumnezeu. Ci, vom primi răsplăți pentru că El doreşte să facă 
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prin noi aceste lucruri. Prin urmare vedem că, viaţa noastră şi 

faptele (sfinţeniei) sunt legate de răsplătirea veşnică.  

 

 

 

Încercaţi prin Foc 
În 1 Corinteni 3:13-15 putem vedea că, tot ceea ce ne 

adunăm în ceruri va fi trecut printr-un foc mare. Nădăjduim că 

vom aduna numai aur, argint şi pietre scumpe. Sigur că, vom 

avea strâns o mulţime de lemn, fân şi paie. Atunci când 

depozitele noastre vor trece prin foc, toate lucrurile moarte vor 

arde. Dacă a fost aur, argint şi pietre preţioase, atunci vor rămâne 

pe veci. Toate celelalte lucruri vor pieri în fum, însă, mulţumiri 

fie aduse lui Dumnezeu, noi vom primi răsplata noastră din ceea 

ce va rămâne.  

 

 Comoară pe care am adunat-o în ceruri, va determina 

răsplata în faţa Scaunului de Judecată al lui Cristos. 

Vom primi răsplățile noastre pe care le-am meritat, 

însă va fi tristeţe datorită răsplăților pe care le-am 

ratat.  

 

 Ideea principală pe care trebuie să o urmărim din 

această lecţie, este că cel credincios nu va arde 

niciodată. Vor arde doar lucrările lui moarte. 
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SĂ RECAPITULĂM 
 

Judecata Credinciosului 
 

 Enumeraţi cele trei judecăți la care vor fi prezenţi cei 

credincioşi. 

 

a.___________________________________________. 

 

b.___________________________________________. 

 

c.___________________________________________. 

 

 

Judecata Păcătoşilor 
 

Folosiţi referinţele pentru a răspunde la întrebări. 

 

Efeseni 2:3 Ioan 1:29 Psalmul 7:11 

Revelația 20:11-15 1 Ioan 4:9 Fapte 2:31 

Ioan 12:31-32 1 Petru 2:24 Ioan 3:16 

Galateni 3:13 Ioan 3:36 Psalmul 5:5 

2 Corinteni 5:21 Luca 16:19-31 Ioan 3:18 

   

 

1. _________________ Ioan Baptist vorbeşte din ce cauză Isus 

a venit pe pământ. 

 

2. _________________ În aceste versete Isus se referă la 

răstignirea Sa ca fiind judecata asupra lumii.  
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3. _________________ Acest verset arată că, judecata asupra 

păcatelor NOASTRE a fost făcută în Cristos. 

 

4. _________________ Acest verset indică că, Domnul Isus 

Cristos a devenit PĂCAT pentru ca noi să fim drepți. 

 

5. _________________ Cristos a fost făcut blestem pentru noi. 

 

6. _________________ Când a murit Cristos, sufletul Lui a 

ajuns în Iad, pentru a suferi în locul nostru. Dar El nu a rămas 

acolo. 

 

7. _________________ Furia lui Dumnezeu rămâne asupra 

fiecărui necredincios. 

 

8. _________________ Toţi omenii pierduți rămân sub furia 

lui Dumnezeu.  

 

9. _________________ Furia lui Dumnezeu este înfăţişată prin 

suferinţele din focul Iadului. 

 

10. _________________ Furia veşnică a lui Dumnezeu este 

arătată prin Lacul de Foc, unde vor arde pe veci toţi cei 

necredincioşi.  

 

11. _________________ Cel necredincios este deja condamnat, 

deoarece nu a crezut în Cristos. 

 

12. _________________ Dumnezeu a iubit lumea foarte mult şi 

L-a trimis pe Fiul Său. El NU iubeşte TOŢI oamenii din 

lume. 
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13. _________________ Dumnezeu şi-a arătat dragostea Sa pe 

Golgota. 

 

14. _________________ Dumnezeu urăşte pe cei fărădelege. 

 

15. _________________ Dumnezeu este supărat pe cei 

necredincioşi. 

 

16. Ce se întâmplă cu omul, când acesta primește salvarea? 

 

a.______________________________________________. 

 

b.______________________________________________. 

 

 

 

Judecata Fiilor 
  

Completaţi spaţiile libere. 

 

1. Judecata asupra credinciosului, ca judecata 

PĂCĂTOSULUI, este legată de statutul 

________________ lui, în timp ce judecata 

asupra lui ca judecata FIULUI este legată de 

statutul ___________________ lui. 

 

2. 1 Ioan 1:8 spune că, creştinul mai poate 

_________________. 

 

3. Conform cu Romani 7:18, „ce este rău” încă mai 

este prezent în _________________ fiecărui 

creştin. 
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4. Conform cu 1 Ioan 1:9 trebuie să 

_________________ păcatele noastre.  

 

5.  Mărturisirea păcatelor trebuie să fie 

__________________. 

 

6.  Cei credincios rămân în _________________ cu 

Dumnezeu, judecând şi mărturisind păcatele 

totdeauna. 

 

7.  Conform cu Evrei 12:5-7, Dumnezeu 

_________________ copiii Săi, atunci când 

păcătuiesc. 

 

8.  Enumeraţi trei lucruri din 1 Corinteni 11:30-32, 

care se pot întâmpla cu cel credincios, atunci când 

acesta nu-şi condamnă şi mărturiseşte păcatele 

sale. 

 

 a. _____________________________________. 

 

 b. ____________________________________.  

 c. _____________________________________. 

  

9. Dumnezeu poate să-l ia pe creştin 

__________la______, dacă acesta va continua să 

păcătuiască şi devine o pricină de poticnire pentru 

alţii. 
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10. Omul nou din interior, care este creat în noi prin 

sămânţa lui Dumnezeu, nu poate 

_____________. 

 

11. Dacă omul a crezut în Domnul Isus Cristos, atunci 

el _________________ poate pierde salvarea sa. 

 

Judecata Robilor 
 

Completaţi spaţiile goale. 

 

1. În timpul acestei judecăţi cel credincios va primi 

_________________ pentru lucrarea sa pe care a 

făcut-o pentru Domnul Isus Cristos. 

  

2. Care sun cele două scopuri ale Scaunul Judecăţii 

al lui Cristos: 

  

a. ___________________________________. 

 

b. ___________________________________. 

 

3. Conform cu 2 Corinteni 5:10-11 nu ne este 

îngăduit să credem judecata lui Cristos ca o 

glumă. Este un lucru ___________________. 

 

4. Cel credincios vor da socoteala pentru păcate de 

_________________ şi pentru păcatele 

_________________. 
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5. Conform cu Matei 12:36-37, fiecare 

_________________ pe care-l spunem   va fi 

înregistrat pentru ziua judecăţii. 

 

6.  Conform cu Eclesiastul 12:14, Romani 2:16 şi 

Luca 8:17 chiar şi acele fapte care sunt 

_________________, vor fi cântărite la judecată. 

 

7. Pavel spune despre Scaunul Judecății lui Cristos 

ca „_________________ lui Dumnezeu”, pentru 

că acolo vor fi scoase la iveală dorinţele adevărate 

din spatele lucrărilor noastre. 

 

8. Conform cu 1 Corinteni 3:11-13 

_________________ este temelia pe care trebuie 

să zidească cel credincios. 

 

9. Biblia învaţă că, putem să ne strângem 

_________________ în ceruri. 

 

10. Cel mai scump ce este în ceruri  este 

_________________. 

 

11. Cel mai înalt lucru în ceruri este __________ 

_______ ____________. 

 

12. Cel credincios poate să adune aurul în Cer, dacă 

va înălţa numele ___________ __________ ca 

Dumnezeu. 

 

13  ______________a fost plata pentru 

răscumpărare. 
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14.  După moartea lui Cristos, _____________ Lui a 

înlocuit argintul ca preţ pentru răscumpărare. 

 

15. Când vorbim cu cineva de felul în care ar trebui 

să fie salvat, noi ne adunăm _________________ 

în ceruri. 

 

16. Conform cu Maleahi 3:16 şi Zaharia 9:16 poporul 

lui Dumnezeu este prezentat asemenea 

_________________ scumpe. 

 

17 Conform cu Matei 13:46 perla este o piatră 

preţioasă care reprezintă _______________. 

 

18. Pietrele preţioase le putem câştiga câștigând pe 

_________________ la Cristos. 

 

19. În 1 Corinteni 3:6-9 Pavel compară câștigarea 

sufletelor cu ___________________. 

 

20. Cei credincios vor primi răsplata pentru faptele 

lor bune, totuşi ei vor primi _________________ 

pentru faptele cărnii lor. 

 

21. Faptele care sunt făcute de lucrările noastre 

moarte sunt ___________ ___________. 

 

22. Faptele care sunt făcute prin __________ şi prin 

Duhul Sfânt sunt lucrări credincioase. Pentru 

asemenea fapte vom primi o                            . 
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23. Faptele noastre vor fi judecate după calitate şi nu 

după cantitate, deoarece Dumnezeu doreşte să 

ştie                                     pentru lucrare. 

 

24. Unicul motiv al lucrării noastre este 

________________. 

 

25. Unica imagine acceptată a lucrării noastre este 

_________________. 

 

26. Unicul mijloc potrivit pentru lucrarea noastră este 

_________________. 

 

27. Comoara pe care o strângem în ceruri va 

determina felul în care vom fi 

_________________ la judecata lui Cristos. 

 

28. Faptele moarte ale celui credincios vor 

___________ la această judecată, totuşi însăşi 

omul nu va arde. 
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ZIUA ÎNCORONĂRII 
 

 

Când citim Noul Testament, găsim că, există cinci 

coroane diferite pe care le poate câştiga un creştin. Aceste 

coroane pot deveni partea premiilor noastre cereşti, pe care le 

putem câştiga printr-o viaţă sfântă şi în ascultare de Dumnezeu. 

Asemenea aurului, argintului şi a pietrelor scumpe, coroanele 

sunt legate de glorificarea Domnului Isus Cristos şi martorii Lui. 

Evident că, aceste coroane sunt legate de trăirea unei vieţi 

creştine. 

 

I.  Coroana Dreptății 
 

Despre această coroană a dreptății se vorbeşte în 2 

Timotei 4. 

 

„Am luptat o luptă bună, am terminat alergarea, am ţinut 

credinţa. De acum înainte îmi este păstrată o coroană a 

dreptăţii, pe care Domnul, judecătorul cel drept, mi-o va da în 

ziua aceea şi nu doar mie, ci şi tuturor celor ce iubesc arătarea 

lui.” 2 Timotei 4:7-8 

 

Mai târziu, în acest pasaj, Pavel, spre sfârşitul vieţii lui 

vorbeşte de coroana, care îi va fi dată de Domnul Isus la Scaunul 

Judecății al lui Cristos. Această coroană a dreptății va fi dată 

tuturor credincioşilor care L-au căutat dinadins pe Cristos şi care 

au aşteptat venirea Lui (1Tesaloniceni 4:13-17). 
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Spre final Pavel spune: 

„Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte”                

      1 Tesaloniceni 4:18 

 

Versetele 13-17 vorbesc de răpirea Bisericii. În versetul 

18 Pavel spune că, aceste cuvinte sunt cuvinte de mângâiere 

pentru cei care aşteaptă cu nerăbdare ziua gloriei. Mulţi creştini, 

probabil, vor cunoaşte atunci că au pierdut această coroană şi 

totul din cauză că, vizitau biserica unde niciodată nu se predica 

a doua venire a lui Cristos. În cartea Revelația, Domnul Isus, ne 

avertizează cu privire la acest lucru. 

 

„Iată, eu vin dintr-odată; ţine tare ce ai, ca nimeni să nu 

îţi ia coroana..”             Revelația 3:11 

 

Acest verset presupune că noi ne putem pierde coroanele 

şi vor fi cei ce ni le vor scoate de pe cap. Dacă Domnul Isus 

doreşte ca fiecare dintre noi să le aibă, atunci trebuie să dorim să 

le primi. Nu lăsaţi ca învăţătorii mincinoşi să vă ia coroana; 

ţineţi-vă tare de ceea ce vă aparţine. 

 

Să vedem acum ce zice Pavel în Coloseni. 

„Nimeni să nu vă priveze de răsplată într-o umilinţă 

voită şi închinare la îngeri, vârându-se în cele pe care nu le-a 

văzut, îngâmfat fără motiv prin mintea lui carnală,       Coloseni 

2:18 

 

În Vechiul Testament există mai mult de 900 de versete 

şi nu mai puţin de 100 în Noul Testament care vorbesc de a doua 

venire a lui Cristos. Din aceste versete putem cunoaşte de 

asemenea, că nu trebuie să ne legăm cu lucrurile acestei lumi.  
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„Nimeni care se războieşte nu se încurcă cu chestiunile 

acestei vieţi, ca să placă celui ce l-a ales ca soldat.”                  

                2 Timotei 2:4 

 

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

pământ.”                  Coloseni 3:2 

 

Ioan ne învaţă: 

„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile care sunt în lume. Dacă 

cineva iubeşte lumea, dragostea Tatălui nu este în el.”  

        1 Ioan 2:15 

 

 Vom primi această coroană a dreptății, dacă vom 

dori cu adevărat ca Domnul Isus Cristos să vină 

şi să ne ia de pe acest pământ. Vom avea această 

dorinţă doar în cazul în care, dorinţele noastre vor 

fi legate de lucrurile cereşti.  

 

Dacă iubim lucrurile din această lume, în curând vom 

pierde dragostea noastră faţă de lucrurile care aparţin de lumea 

viitoare. Dacă avem aici bogăţii mari, în curând vom pierde 

dorinţa să ajungem în locul unde ne aşteaptă bogăţiile cereşti. 

Dacă Isus Cristos ar fi venit acum, am fost gata să lăsăm lucrurile 

acestei lumi fără nici o şovăire? Sau, acest lucru va fi asemenea 

soției lui Lot? Chiar dacă a scăpat de distrugerea Sodomei, ea s-

a oprit şi s-a întors să se uite ultima dată la Sodoma. Toate 

bogăţiile ei erau caracterizate de domnia acestei lumi, iar unde 

au fost comorile adunate, acolo a fost şi inima ei. Chiar în 

prezenţa judecăţii lui Dumnezeu, ea tânjea după aceste lucruri 

pământeşti, mai mult decât dorinţa de a primi salvarea din partea 

lui Dumnezeu. Am fi într-adevăr bucuroşi dacă Cristos ar fi venit 

acum, sau suntem atât de tare preocupaţi de lucrurile aceste-i 
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lumi că, ne va părea rău să lăsăm în urmă lucrurile aceste-i lumi 

şi să ajungem în Cer? Gândim la lucruri cereşti sau la cele 

pământeşti? Sau, lăsăm ca lucrurile aceste lumi să stea între noi 

şi Dumnezeu? Dragii mei, Domnul Isus cunoaşte inimile 

noastre. Putem minţi oamenii prin vorbire, însă El vede tot ce 

este în inima noastră. El cunoaşte dacă îl iubim şi suntem cu 

adevărat pregătiţi pentru a-L întâlni. El ne cunoaşte! Aceasta 

trebuie să ne lase să ne gândim la modul nostru de viaţă şi la felul 

dorinţelor noastre. 

 

 

II. Coroana Nepieritoare 
 

Este cea de a doua coroană numită, coroana 

„nepieritoare”.  

 

În 1 Corinteni 9 Pavel afirmă:  

„Nu ştiţi că cei ce aleargă într-o cursă, toţi aleargă, dar 

unul primeşte premiul? Alergaţi astfel ca să îl obţineţi. Dar 

oricine se străduieşte pentru măiestrie se înfrânează în toate. Şi 

ei fac aceasta ca să obţină o coroană pieritoare, dar noi una 

nepieritoare. Eu de aceea astfel alerg, dar nu ca în nesiguranţă. 

Astfel lupt, dar nu ca unul care loveşte în aer. Ci îmi disciplinez 

trupul şi îl ţin în supunere, ca nu cumva în vreun fel după ce am 

predicat altora, eu însumi să fiu descalificat.”    

      1 Corinteni 9:24-27 

 

 Acest premiu poate fi câştigat doar dacă supunem 

trupul în ascultare şi alergăm alergarea. Trebuie 

să avem putere asupra trupului nostru şi să 

menţinem o mărturie bună a unei vieţi drepte. 
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A. Alergarea într-o cursă. 

Biblia învaţă că toţi creştinii aleargă pe locul de 

alergare. 

„De aceea şi noi, fiind încercuiţi cu un nor aşa de mare 

de martori, să lăsăm deoparte fiecare greutate şi păcatul care 

ne copleşeşte aşa de uşor şi să alergăm cu răbdare cursa care 

este pusă înaintea noastră, Privind cu atenţie la Isus, autorul şi 

desăvârşitorul credinţei noastre care, pentru bucuria pusă 

înaintea lui, a îndurat crucea, dispreţuind ruşinea şi este aşezat 

la dreapta tronului lui Dumnezeu”              Evrei 12:1-2 

 

La întrecerile sportive, la alergare, fiecare sportiv dă jos 

tot ce-l deranjează. El începe să-şi golească buzunarele 

(credincioşilor golirea buzunarelor va fi de mare folos). 

Alergătorul poate fi recunoscut după echipamentul pe care îl 

îmbracă. De asemenea, fiecare credincios trebuie să se 

gândească la haina pe care o poartă - aceasta nu trebuie să devină 

un obstacol în mărturia unei vieţi sfinte. Pentru a trăi o viaţă 

sfântă, trebuie să fim asemenea unui alergător, să lăsăm tot ce ne 

poate împiedica în slujirea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi are 

o parte slabă cu care se confruntă toată viaţa - păcatul, care ne 

tulbură toată viaţa. Satan, sigur că ne cunoaşte slăbiciunea, 

căutând s-o folosească împotriva noastră. Dacă vom recunoaşte 

această slăbiciune şi o vom birui, vom evita o mare parte de 

păcate în viaţa noastră. Încurajaţi-vă fraţilor, Domnul Isus 

Cristos a început în noi această cursă de alergat şi ne aşteaptă la 

capătul ei, pentru a ne lua cu El. În această alergare trebuie să ne 

străduim de a ne ţine de credinţă şi de a asculta Cuvântul lui 

Dumnezeu.  
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„Căci acum, eu sunt gata să fiu turnat şi timpul plecării 

mele este aproape. Am luptat o luptă bună, am terminat 

alergarea, am ţinut credinţa.”          2 Timotei 4:6-7 

 

 

B. Ținând în supunere trupului nostru 

 

Putem vedea că în epistola către Evrei 12:2 se vorbeşte 

de „bucuria care-I era pusă înainte”. De asemenea, putem vedea 

că şi Cristos a alergat pe aceeași alergare, însă scopul Lui a fost 

de a câştiga puterea asupra morţii, iadului şi asupra mormântului. 

El a văzut durerea şi tristeţea prin care trebuia să treacă. Însă, 

pentru că vedea premiul pe care trebuia să-l câştige, El a urcat  la 

cruce cu bucurie ştiind că, la final va primi acest premiu. El a 

fost credincios până la capăt. Când campionul olimpic este în 

această alergare obositoare, ce credeţi că zice el? Poate că se 

plânge, „O, picioruşele mele, o,  mânuţele mele - o durerea asta 

- eu sunt obosit. Hai să ne oprim o clipă. Vreau să beau. Poate 

ajunge deja?” Posibil. Însă trebuie să-şi zică lui însuşi ceea ce 

zice fiecare sportiv, „Trupule trebuie să faci ceea ce-ţi zic eu.” 

Un alergător bun trebuie să-şi supună trupul, acesta trebuie să fie 

învăţat să facă ceea ce cere el. Sportivul nu se gândeşte la 

durerile temporare, ci este concentrat totdeauna la premiul pe 

care-l poate câştiga. Dacă doreşte să câştige această alergare, 

atunci nu trebuie să fie controlat de trupul său, ci el trebuie să-şi 

controleze trupul. Un bun sportiv nu fumează, nu bea, nu se 

îmbuibă sau face ceva ce este rău pentru trupul lui. Observaţi că 

vorbesc  de un sportiv bun. Sunt mulţi oameni care, având un 

potenţial mare, sunt sportivi mai puţin buni din cauza drogurilor 

ș.a. Aceştia nu se ţin mult de sport. De exemplu, câţiva ani în 

urmă am auzit de un om care, trăind pe străzile unui oraş faimos, 

oprea oamenii pe stradă cerându-le bani de mâncare. Văzând că 
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nu primeşte nimic, a propus unui trecător un inel. Omul a fost 

mirat mult când a văzut inelul, deoarece era un inel cu care a fost 

premiat fiecare jucător din finalul meciurilor campionatului la 

fotbalul american. Omul l-a întrebat: „Unde ar fi putut găsi  un 

vagabond ca tine asemenea inel?”. „L-am câştigat, în trecut, am 

fost un fotbalist profesionist, numele meu este Mercury Moris” 

a răspuns omul vagabond. Văzând că trecătorul nu-l crede, 

acesta i-a arătat permisul de conducere, unele titluri tăiate din 

ziar şi alte dovezi. Un poliţist care trecea pe lângă ei, a confirmat 

că acest om a fost în trecut un fotbalist vedetă. Cu lacrimi în ochi 

omul şi-a povestit istoria vieţii reuşite şi bogate, din care a 

decăzut ajungând cu sănătate firavă şi în sărăcie din cauza 

drogurilor. A fost pe culmea gloriei, însă pentru că nu şi-a supus 

trupul, a pierdut-o. 

Da, un sportiv bun trebuie să-şi împodobească trupul, 

însă face aceasta pentru a primi o coroană pieritoare. Este numit 

„pieritor” deoarece nu-l poţi lua după moarte. El rămâne aici pe 

pământ, se va stinge şi va rugini. De exemplu, Cassius Clay 

(numit și Muhammed Ali) a primit titlul de campion în box la 

categoria grea, însă titlul lui nu a fost nimic atunci când va fi 

înfăţişat în faţa Judecăţii. Poate să demonstreze îngerilor că a fost 

„împărat”, aşa cum se numea el. Însă, îngerii vor da din umeri 

şi vor zice: „Box sau tox…nu cunoaştem nici un box. Aici nu 

avem aşa ceva. Avem doar un singur Împărat aici, este Isus 

Cristos”. Ali va fi asemenea oricărui păcătos, iar cununa aceasta 

„a putrezirii” va rămâne aici, cât despre el nu va mai şti nimeni. 

Cu cât mai minunat este coroana nepieritoare pe care o va putea 

câştiga fiecare creştin! Ea va fi a noastră pe veci, într-un loc unde 

nimeni nu o va putea fura şi unde rugina nu o mănâncă (Matei 6: 

19-21)! Putem câştiga această coroană nepieritoare, dacă vom 

împodobi trupul şi dorinţele noastre. 
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 În primul rând, cel credincios este templul lui 

Dumnezeu. De aceea, trebuie să avem grijă de el 

şi să nu-l pângărim.  

 

Să cercetăm Scriptura: 

„Ce? Nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului 

Sfânt care este în voi, pe care îl aveţi de la Dumnezeu şi voi nu 

sunteţi ai voştri? Fiindcă sunteţi cumpăraţi cu un preţ; de 

aceea glorificaţi pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru, 

care sunt ale lui Dumnezeu.”   1 Corinteni 6:19-20 

 

„Nu ştiţi că sunteţi templul lui Dumnezeu şi Duhul lui 

Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă cineva spurcă templul lui 

Dumnezeu, pe el îl va nimici Dumnezeu; fiindcă templul lui 

Dumnezeu este sfânt, templu care sunteţi voi.”  

      1 Corinteni 3:16-17 

 

Cei credincioşi nu trebuie să facă cu trupurile lor ceea ce 

ar putea supăra pe Domnul Isus Cristos sau să-i blameze Numele 

Lui. Dimpotrivă, trebuie să încercăm să aducem glorie Numelui 

Său, cu trupurile noastre. Cum putem să-L glorificăm cu 

trupurile noastre? Putem să cântăm glorificându-L prin buzele 

noastre. Putem ridica către El mâinile noastre în închinare. 

Putem auzi cuvântul şi studiile din Cuvântul Lui cu urechile 

noastre. Putem citi Cuvântul Lui cu ochii noștri. Putem merge 

pe drumul corect cu picioarele noastre. Putem să ne concentrăm 

inimile şi gândurile noastre asupra Lui. Putem trăi după voia 

Lui. Putem să-L glorificăm prin îmbrăcămintea noastră 

(modestă) şi prin felul în care lucrăm (corect şi silitor). Cum alt 

fel puteţi să-L glorificaţi? 
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 În al doilea rând,  trebuie să ne menţinem 

mărturia noastră în faţa celor nesalvați, cât şi 

înaintea celor salvați. (1 Corinteni 9:27) 

 

Pavel ne zice că, trebuie să ne împodobim trupul pentru 

a arăta altora viaţa nouă din interiorul nostru. Omul născut din 

nou - este deja un om diferit de alţii. 

 

„De aceea dacă este cineva în Cristos, este o creatură 

nouă, cele vechi au trecut; iată, toate au devenit noi..”  

           2 Corinteni 5.17 

 

Nu trebuie să lăsăm ca dorinţele noastre carnale să preia 

controlul asupra trupului nostru, altfel, cei cărora le mărturisim 

sau îi evanghelizăm se vor uita la viaţa noastră şi se vor gândi, 

„De ce ne spui aceste lucruri nouă? Voi faceți aceleași lucruri 

pe care le facem noi. Vorbiți la fel ca şi noi. Citiți ceea ce citim 

şi noi. Vă plac lucrurile care ne plac şi nouă. Noi dorim ceea ce 

doresc şi ei. Ei se îmbracă la fel ca şi noi. Ei ascultă aceeaşi 

muzică ca şi noi. Vorbesc aceleaşi glume ca şi noi. Fac aceleaşi 

lucruri ca şi noi - în ce constă deosebirea?” 

Când Pavel predica vestea harului lui Dumnezeu, nu 

dorea ca vestirea lui să fie respinsă din cauza unei mărturii slabe. 

Dacă apostolul Pavel a fost îngrijorat de aceasta, cu cât mai mult 

noi ar trebui să ne îngrijorăm de aceasta. Pavel ştia că, dacă viaţa 

lui însuşi nu mărturiseşte harul lui Dumnezeu în el, atunci 

vestirea lui va fi respinsă, iar el va fi un mincinos. Trebuie să 

păstrăm o mărturie bună în faţa lumii nesalvate, cât şi în faţa 

celor salvați. În acest fel vor fi încurajaţi în a-L căuta pe 

Dumnezeu şi vor fi întăriţi în împlinirea voii Lui. În consecinţă, 

cât de tragic ar fi să ştim că, în timp ce predicăm altora despre 

harul minunat al lui Dumnezeu, noi înşine am fost cauza 
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îndărătniciei lor din cauza modului uşuratic de viaţă pe care-l 

avem. Când împiedicăm pe alţii să audă Cuvântul lui Dumnezeu 

şi să creadă în el, devenim o pricină de cădere pentru alţii, în 

umblarea lor cu Dumnezeu. Aceasta este un păcat, de care Pavel 

avertizează fiecare credincios în Romani. 

 

„De aceea să nu ne mai judecăm unii pe alţii; ci mai 

bine, judecaţi aceasta: nimeni să nu pună piatră de cădere sau 

ocazie de poticnire în calea fratelui..”          Romani 14:13 

 

Pentru a confrunta lumea cu păcatul, în primul rând, 

trebuie să fim convinşi că, nu suntem un prilej de păcătuire 

pentru alţii. Dacă viaţa noastră este murdară, atunci suntem o 

pricină de poticnire pentru alţii. Ceva timp în urmă am văzut un 

grup de copii de la grădiniţă, care erau implicaţi în sărbătoarea 

revelionului pentru părinţii lor. Fiecare dintre ei se ţine de brâul 

altui copil. Mai întâi, copii au trecut pe scenă în faţă, iar apoi în 

spate. Totul a fost minunat până când unul dintre copii, care era 

la capătul coloanei, a căzut jos. Apoi, unul după altul, copii au 

început să cadă împiedicându-se de acest băieţel. La fel se poate 

întâmpla cu noi, atunci când avem o mărturie slabă înaintea 

oamenilor, făcându-i pe mulţi să cadă.  

 

Observaţi că, ceea ce zice Pavel este adevărat: 

 

„Fiindcă niciunul dintre noi nu trăieşte pentru el însuşi, 

şi nimeni nu moare pentru el însuşi.”              Romani 14:7 

 

Fiecare dintre noi poate influenţa pe cel care trăieşte sau 

pe cel care lucrează cu el. Oamenii ne urmăresc atunci când 

suntem în biserică şi când suntem la serviciu. Acasă, cei din 

familia noastră ne urmăresc. Am auzit că oamenii vorbesc de 
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păcat cam așa: Dar nu ofensez pe nimeni în afară de mine. Este 

fals. Nimeni dintre noi nu trăieşte sau moare, fără a influenţa pe 

cei care trăiesc aproape de noi (Romani 14:7). Fiecare dintre noi 

va influenţa viaţa altor oameni. Atunci când abandonăm această 

lume stricată, ei vor ţine minte mărturia care am lăsat-o în urma 

noastră. Această mărturie poate deveni un factor important în 

decizia omului pentru a primi sau respinge pe Domnul Isus 

Cristos.  

„Dar luaţi seama ca nu cumva în vreun fel această 

libertate a voastră să devină o piatră de cădere celor slabi. Căci 

dacă cineva te vede pe tine, care ai cunoaştere, şezând la masă 

în templul idolului, nu va fi încurajată conştiinţa lui, fiind slabă, 

să mănânce acele lucruri sacrificate idolilor? Şi să piară prin 

cunoaşterea ta fratele slab, pentru care a murit Cristos? Dar 

când păcătuiţi astfel împotriva fraţilor şi răniţi conştiinţa lor 

slabă, păcătuiţi împotriva lui Cristos.”    1 Corinteni 8:9-12 

 

Suntem salvați prin har prin credinţă şi suntem eliberaţi 

de lanţurile păcatului. Nu mai suntem sub judecata Legii - 

suntem liberi, însă Pavel ne avertizează spunând că, libertatea 

noastră să nu fie o pricină de poticnire pentru alţi credincioşi 

slabi în credinţă. Apoi, dă un exemplu pentru a-şi explica 

argumentul. În timpul vieţii lui Pavel mulţi oameni idolatri 

aduceau ca jertfă animale, ca sacrificiu dumnezeilor falşi, în 

timpul închinării lor într-un templu păgân. După acest ritual, 

carnea era pregătită şi dată doritorilor. Nu era nici un rău dacă 

un creştin mânca din această carne pregătită, deoarece idolul nu 

semnifică nimic pentru omul credincios (1 Corinteni 8:4). 

Deoarece această carne era înfăţişată în faţa idolilor şi apoi 

împărţită, pentru unii creştini a fost o pricină de supărare. 

Probabil că, unii dintre ei oficiau singuri aceste jertfe, înainte de 

a fi salvați. Aşa că, probabil, își aminteau felul în care se asociau 
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cu aceşti idoli şi, conform cu Romani 14:23, nu ar fi bine să 

mănânci această carne în prezenţa acestor fraţi. Acum, fiţi atenţi 

la ceea ce se zice în 1 Corinteni 8:12. Când păcătuim împotriva 

fraţilor şi provocăm durere faţă de cugetul lor slab, în acelaşi 

timp păcătuim în faţa lui Isus Cristos, Salvatorul nostru. Puteţi 

vedea că aceşti fraţi, slabi în trupul lui Cristos, sunt asemenea 

nouă, iar atunci când greşim împotriva lor, greşim împotriva 

trupului lui Cristos. De aceea, acest păcat este un păcat împotriva 

lui Cristos.  

 

Pavel a simţit că aceasta este extrem de important, de 

aceea la final scrie: 

„De aceea dacă o mâncare face pe fratele meu să se 

poticnească, nu voi mânca niciodată carne, cât va rămânea 

lumea, ca nu cumva să fac pe fratele meu să se poticnească.” 

           1 Corinteni 8:13 

 

Să luăm ca exemplu un obicei foarte rău, fumatul. De 

exemplu, creştinul nou convertit va căuta să-şi purifice viaţa şi 

să scape de fumat (slavă lui Dumnezeu). Însă, dacă va vedea un 

creştin matur care este cu Isus Cristos deja de 10-12 ani şi tot 

mai fumează, va fi o mărturie foarte slabă şi o piatră de poticnire 

pentru acest tânăr creştin. Fumătorul aduce o ofensă la adresa 

cugetului acestui tânăr creştin, şi, în acelaşi timp, păcătuieşte 

împotriva lui Isus Cristos. Aceasta demonstrează urgenţa 

împodobirii trupului său pentru o mărturie bună faţă de 

aproapele său.  

 

Pavel discută aceasta în 1 Corinteni 6: 

„Toate îmi sunt legiuite, dar nu toate sunt de folos; toate 

îmi sunt legiuite, dar eu nu voi fi adus sub puterea niciunuia.”                         

                1 Corinteni 6:12 
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Trăim acum în vremuri de har, însă trebuie să fim atenţi 

la felul în care ne comportăm sub acest har şi libertate, pe care 

ne-a dat-o Dumnezeu. Pavel spune că, în ciuda faptului că toate 

lucrurile au fost o lege pentru el, totuşi, el nu lăsa ca ceva să fie 

agăţat de el. A fost influenţat cineva dintre noi de puterea 

ţigărilor, băuturilor alcoolice, televizorului, mâncării, sportului, 

pornografiei sau alt ceva de genul acesta? Este ceva din viaţa 

noastră care a devenit un obicei pentru noi şi că trebuie să ne 

supunem acestui obicei? Spuneţi adevărul! Dacă da, atunci este 

un păcat. Chiar în ciuda faptului că în unele circumstanţe nu este 

nimic rău în aceste lucruri, însă poate deveni rău, deoarece ea vă 

poate controla pe voi sau pentru că puteţi deveni un rău pentru 

alţii, devenind astfel o piatră de poticnire pentru ei.  

 

Pavel cercetând problema mai adânc, afirmă: 

„Abţineţi-vă de la orice manifestare a răului.”               

      1 Tesaloniceni 5:22 

 

Dacă te îndoiești, atunci ar fi mai bine să renunţi - este 

punctul de vedere al lui Pavel cu privire la libertatea creştină. De 

asemenea, Pavel ştia că nu mai este prins în lanţurile  unor reguli, 

ci este în libertate. Totuşi, a fost foarte precaut cu mărturia lui 

faţă de aproapele lui şi, în acelaşi rând, câştigându-şi coroana 

nepieritoare. În același fel o putem câştiga şi noi. Creştinii 

carnali nu vor fi scutiţi de consecinţele pentru viaţa carnală pe 

care o trăiesc. Da, aceştia sunt salvați prin har prin credinţă şi 

vor ajunge în Cer, însă dacă ei nu vor trăi după voia Domnului 

Isus Cristos, atunci consecinţele sunt inevitabile. Ei îşi vor pierde 

răsplata care ar putea aparţine lor pentru totdeauna.  

Această coroană nepieritoare nu poate fi uşor câştigată. 

Pentru a câştiga această coroană, trebuie să răstigneşti trupul şi 
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să umblați în Duhul (Romani 6, Galateni 5:24-25). Aceasta nu 

este uşor.  

 

Trebuie să fim în stare să repetăm împreună cu Pavel: 

„Sunt crucificat împreună cu Cristos totuşi trăiesc, dar 

nu eu, ci Cristos trăieşte în mine; şi viaţa pe care o trăiesc acum 

în carne, o trăiesc prin credinţa Fiului lui Dumnezeu, care m-a 

iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru mine.”            Galateni 2:20 

 

Pentru a verifica dacă corespundem cerinţelor acestei 

coroane nepieritoare, trebuie să ne cercetăm: Mai rămâne carnea 

noastră la ţigări, alcool, hrană, somn, s.a.? Atunci când se 

transmite pe televizor o emisiune vulgară, suntem interesaţi să-l 

privim sau închidem televizorul? Cui dedicăm mai mult din 

timpul nostru - vizionării televizorului sau citirii Bibliei? Când 

ne mâniem, este în câştig carnea noastră sau lăsăm ca Dumnezeu 

să controleze comportamentul nostru? Bârfim oamenii atunci 

când sunt departe de noi, sau ne rugăm pentru ei? Stăm cu burta 

în sus pe pat sau ne concentrăm să învăţăm, să lucrăm ceva sau 

să evanghelizăm oamenii? Duminică mergem la biserică sau 

şedem acasă şi privim emisiunile la televizor sau dormim? Ne 

străduim să ajungem la timp la biserică sau, este atât de 

plictisitor, încât abia ne târâm picioarele să ajungem? Dacă 

inimile şi gândurile noastre sunt în Cristos Isus, atunci vom iubi 

biserica şi părtăşia cu sfinţii. Însă dacă gândurile noastre sunt la 

plăcerile acestei lumi, atunci dragostea noastră faţă de Cristos se 

va răci, iar dorinţa de a auzi predici şi de a avea părtăşie cu 

credincioşii va fi mai scăzută. Vom merge în locurile în care vom 

putea, ori să luăm ceva, sau să lăsăm ceva. 
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„Adulteri şi adultere, nu ştiţi că prietenia lumii este 

duşmănie cu Dumnezeu? De aceea oricine doreşte să fie prieten 

al lumii este duşmanul lui Dumnezeu.”       Iacov 4:4 

 

Niciodată nu am întâlnit vreun om, care ar fi dorit să fie 

calificat ca un dușman al lui Dumnezeu. Însă, dacă adevărul ar 

fi descoperit, într-o zi aceasta se va întâmpla, mulţi alţii vor 

cunoaşte că ei înșiși au fost dușmani ai lui Dumnezeu.  

Această coroană nepieritoare este dată unor oameni 

deosebiţi ai lui Dumnezeu, asemenea lui Pavel, cel care şi-a dat 

viaţa în slujba Lui - acest exemplu este greu de urmat. Însă, 

Dumnezeu are asemenea coroane nepieritoare şi pentru noi, dacă 

vom lucra pentru El. Apropo, El nu va putea să ne dea aceste 

cununi dacă nu e posibil să le câștige. Trebuie să avem un 

comportament adecvat pentru atingerea scopului, coroanei. 

Aceasta putem vedea în următoarele versete. 

 

„Iar Isus i-a spus: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată 

inima ta şi cu tot sufletul tău şi cu toată mintea ta.”  

       Matei 22:37 

 

„Pot toate prin Cristos, care mă întăreşte.”           Filipeni 4:13 

 

În același fel trebuie să cercetăm această întrebare: 

„Măcar că umblăm în carne, nu ne războim conform 

cărnii,(Fiindcă armele războiului nostru nu sunt carnale, ci 

puternice prin Dumnezeu pentru surparea fortificaţiilor), 

Surpând imaginaţiile minţii şi fiecare lucru înalt care se ridică 

pe el însuşi împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu şi înrobind 

fiecare gând ascultării faţă de Cristos; ”       2 Corinteni 10:3-5 
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În acest pasaj din Corinteni, Pavel îndeamnă credincioşii 

să nu mai trăiască după îndemnurile cărnii. El îşi continuă gândul 

spunând că: „Fiindcă armele războiului nostru nu sunt carnale, 

ci puternice prin Dumnezeu.” Rugăciunea este una dintre armele 

noastre, iar alta - Cuvântul lui Dumnezeu (1 Petru 3:12; Efeseni 

6:17-18).  

 

 

III.  Coroana Vieţii 
 

A treia coroană este numită „coroana vieţii”. 

 

„Binecuvântat este omul care îndură ispita, pentru că, 

după ce este încercat, va primi coroana vieţii, pe care a promis-

o Domnul celor ce îl iubesc.”      Iacov 1:12 

 

 Vom primi această coroană, dacă vom rămâne 

credincioşi, răbdând suferinţele, ispitele, datorită 

dragostei adevărate pe care o avem faţă de 

Salvatorul binecuvântat, Domnul Isus Cristos. 

Această coroană se dă, de asemenea, celor ce sunt 

credincioşi până la moarte, asemenea martirilor 

între fiare. Despre aceasta se aminteşte în 

Revelația. 

 

„Nu te teme de niciunul dintre acele lucruri pe care le 

vei suferi; iată, diavolul va arunca pe unii dintre voi în 

închisoare, ca să fiţi încercaţi; şi veţi avea necaz zece zile; fii 

credincios până la moarte şi îţi voi da coroana vieţii.”  

              Revelația 2:10 
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Biblia nu spune că, Dumnezeu ne va da viaţa veşnică ca 

şi răsplată pentru credincioşie. Ca şi răsplată, Dumnezeu ne 

promite coroana vieţii. (Viaţa veşnică este un dar al lui 

Dumnezeu pentru toţi cei care cred, însă coroana vieţii este o 

răsplată câştigată.) 

Versetul 10 ne îndeamnă să fim „credincioşi până la 

moarte” în timpul prigoanei şi încercărilor, pentru a avea parte 

de această coroană. Cei care trebuie să treacă printr-o ispită, un 

ajutor potrivit va fi 1 Corinteni 10:13. Aici este dată o încurajare 

pentru credincioşii din toată lumea care trec prin ispite.  

 

„Nu v-a luat nici o ispită, decât ceva obişnuit omului; 

dar credincios este Dumnezeu care nu va permite să fiţi 

ispitiţi peste ce sunteţi în stare, ci împreună cu  ispita va face 

şi o cale de scăpare, ca voi să fiţi în stare să o purtaţi.” 

         1 Corinteni 10:13 

 

Nu vă pot zice acum de câte ori mi-a amintit Duhul Sfânt 

de acest verset şi de fiecare dată acest verset mă încuraja dându-

mi putere să mă împotrivesc ispitelor. Da, vor veni ispite, însă 

Domnul Isus Cristos deja a gândit metoda prin care putem evita 

păcatul fără a păcătui, dacă ne vom aminti de ceea ce zice 

Scriptura. Când apare ispita, căutaţi metode de-a evita păcatul, 

deoarece Domnul Isus ne-a promis că ne va călăuzi în aceasta.  

Iacov capitolul 4 ne povăţuieşte atunci când suntem în 

încercări. Vom avea nevoie de asemenea versete în tot restul 

vieţii noastre de creştin, de aceea este necesar să le memorăm.  

 

„Însă el dă mai mult har. De aceea spune: Dumnezeu se opune 

celor mândri, dar dă har celor umili. Supuneţi-vă aşadar lui 

Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului şi va fugi de la voi!”   

        Iacov 4:6-7 
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Cheia acestui verset din Scriptură este smerenia. Mândria 

este un păcat. Nu trebuie să fim mândri! În pasajul anterior Iacov 

spune că, Dumnezeu este împotriva celor mândri; Iov, de 

asemenea spune că, Satan este stăpânitorul celor mândri (Iov 

41:26). Expresia „este împotrivă” este opusul expresiei „a se 

supune.” Aceasta nu semnifică că reproşăm lui Satan prin simpla 

negaţie „nu”, deoarece pentru el acesta nu este un răspuns. Este 

un cuvânt agresiv - nu avem voie să ne supunem sub plasa lui 

Satan. Dimpotrivă, trebuie să ne împotrivim lor şi să le 

contracarăm. Trebuie să luptăm împotriva lui, însă nu prin 

puterea noastră. Observaţi că, este inutil să te împotriveşti 

Diavolului, dacă nu eşti supus lui Dumnezeu, deoarece ispita, în 

realitate, este doar o încercare a lui Satan de a nu lăsa a ne împăca 

cu Dumnezeu. Cum s-a împotrivit ispitelor Domnul Isus Cristos 

în pustiu în Matei 4? El cita pasaje din Scripturi cu privire la voia 

lui Dumnezeu, care este contrară ispitelor lui Satan. Observaţi 

că, Domnul Isus nu doar că a citat ceea ce interzicea Biblia, ci 

chiar a citat ceea ce a făcut El.  

Nu vom avea un privilegiu cu toţii de a suferi  în realitate 

sau de a fi omorâţi pentru Domnul Isus Cristos, însă fiecare 

trebuie să-L iubească suficient de mult, pentru a fi gata să 

suferim pentru El şi chiar să fim omorâţi dacă va fi nevoie (Matei 

22:37). Domnul Isus ne cunoaşte inimile, de asemenea cunoaşte 

dacă îl iubim sau nu. Dacă îl iubim cu adevărat, atunci vom găsi 

metode de a evita şi contracara ispita, însă va fi o metodă care 

este plăcută Lui.  

Să ne întrebăm pe noi înşine de necesitatea acestei 

coroane. Atunci când vin necazurile, trecem peste ele cu 

smerenie, mulţumind lui Dumnezeu pentru ele, chiar dacă nu le 

înţelegem? 
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Odată am auzit o poezie recitată de evanghelistul Lester 

Roloff. Această poezie a devenit importantă pentru mine. Este 

simplă, însă cuprinzătoare. 

 

„Cu plăcere am trecut sfertul, 

Tot drumul vorbea neîncetat, 

Mai înţelept n-am devenit - recunosc, 

În vorbirea fără rost. 

 

Cu tristeţe am trecut sfertul,  

Fără a auzi cuvântul, 

Dar cât de mult am învățat de la ea 

Când tristețe a umblat cu mine” 

 

Când apar ispitele, cerem de la Domul Isus să ne arate 

metoda pentru a le evita, sau încercăm să luptăm singuri cu 

aceste ispite? Dacă vom încerca să ne împotrivim prin propriile 

noastre puteri, atunci vom pierde prin trupul nostru fiecare 

bătălie, deoarece carnea este foarte slabă. Avem nevoie de 

ajutorul Duhului Sfânt pentru a câștiga lupta.  

 

 

Citiţi vă rog ceea ce zicea L. E. Maxwell: 

„Nu putem încheia acest capitol fără a aminti citatul unei 

bolnave pe patul suferinţei în timpul războiului din India, miss 

Amy Carmichael. Ea cunoştea drumul suferinţei. Ea poartă în 

trupul său urmele apartenenţei Domnul Isus: 

„Cel care urmează după Cel răstignit, deja nu mai este 

aici pentru a-şi face condiţii mai bune pentru viaţă; suntem 

chemaţi la suferinţă de dragul lumii păcătoase şi pline de 

suferinţă. Doamne iartă-ne îndoielile ruşinoase. Fruntea Lui a 

fost înconjurată cu spini, dorim noi însă să ne încoronăm cu flori 
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de trandafir? Mâinile Lui au fost străpunse în cuie, dorim noi 

însă să le împodobim cu mărgăritare? Picioarele Lui au fost 

desculţe şi legate, iar picioarele noastre sunt sensibile 

bătăturilor? Ce cunoaştem din suferinţe? Lacrimile care supără 

înainte ca să cadă? Inima frântă? Invidie? Dumnezeule, iartă-ne 

dragostea noastră pentru confort. Dumnezeule, iartă-ne că de 

multe ori renunţăm la viaţa care doar simbolic înfăţişează viaţa 

Lui. Iartă-ne că de multe ori ne închinăm confortului, suntem 

mulţumiţi de prezenţa lucrurilor care ne plac, bogăţiile din 

această lume. Rugăciunile noastre, deseori, sunt departe de 

gândul dragostei care, ne-ar fi călăuzit să-i abandonăm pe cei 

care-i iubim, pentru a fi gată de a urma pe Domnul Isus în 

grădina Ghetsimani sau Golgota - poate din cauza că nu am fost 

niciodată acolo.” 

 

 

„Doamne, când sunt istovit de muncă, 

Şi o povară grea îmi par poruncile Tale, 

Şi dacă îmi plâng crucea, 

Doamne, arată-mi mâinile Tale - 

 

Arată-mi mâinile Tale, Care au fost străpunse. 

Cristos Isus, dacă sunt nesigure căile mele, 

Şi sunt gata să renunţ, 

Dacă plâng în deşert de jale, 

Doamne, arată-mi picioarele Tale - 

Arată-mi picioarele Tale, 

Care au fost străpunse. 

O Doamne cum pot eu, 

Să arăt mâinile și picioarele mele? 

 

Brenton Thoburn Badley. 
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IV.  Coroana Gloriei 
 

Următoarea coroană este numită „coroana gloriei”. 

 

„Pe bătrânii care sunt printre voi îi îndemn, eu, care sunt 

de asemenea un bătrân şi martor al suferinţelor lui Cristos şi 

părtaş al gloriei care va fi revelată, Paşteţi turma lui Dumnezeu 

care este printre voi, supraveghind, nu prin constrângere, ci cu 

voinţă; nu pentru câştig murdar, ci cu o minte binevoitoare; Nici 

ca domnind peste moştenirea lui Dumnezeu, ci fiind exemple 

turmei. Şi când Păstorul cel mare se va arăta, veţi primi o 

coroană a gloriei ce nu se ofileşte.”               1 Petru 5:1-4 

 

 Această coroană o pot câştiga bătrânii credincioşi 

(pastori şi diaconii), care: 

 

1. „Hrănesc turma lui Dumnezeu” cu pâinea vieții 

(Cuvântul lui Dumnezeu) 

 

2. „Supraveghează” (conduc) după turmă (Evrei 

13:17) 

 

3. „Fiind exemple” pentru turmă (2 Tesaloniceni 

3:7,9). 
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Cuvântul bătrân este întâlnit în 1 Timotei 5: 

„Bătrânii care conduc bine să fie socotiţi demni de o 

dublă onoare, mai ales cei ce muncesc în cuvânt şi doctrină.”  

              1 Timotei 5:17 

 

Probabil că cuvântul „bătrân” amintit în 1 Petru 5 şi 1 

Timotei 5, se referă la un bătrân rânduit, deoarece aceste versete 

vorbesc de conducere şi supraveghere. Astăzi avem nevoie de 

păstori credincioşi în biserica lui Dumnezeu. Din nefericire, 

vedem mulţi angajaţi (Ioan 10:11-13), cei care şi-au ales slujirea 

ca profesie. De asemenea, sunt mulţi care caută să preia puterea 

asupra turmei şi nu păstorirea. Un păstor adevărat nu dictează 

turma, ci o conduce. Astăzi, sunt foarte puţini păstori care ar 

putea sluji ca şi exemplu cu viaţa sa. Se pare că celor angajaţi le 

place să exagereze importanţa faptului că, cei credincioşi 

continuă să păcătuiască după salvarea lor, pentru a atrage cât mai 

puţină atenţie asupra păcatelor personale. Ei vorbesc turmei lor 

astfel: „Faceţi cum zic eu” şi nu „Faceţi cum fac eu.” Astăzi, 

avem nevoie de bărbaţi sfinţi, care ne pot călăuzi spre Dumnezeu 

dând exemplu de smerenie şi supunere. 

Păstorii nu trebuie să dea învăţătură doar pentru a fi 

apreciați. Aceştia trebuie să dea toată slava şi cinstea lui 

Dumnezeu Tatăl. De asemenea, trebuie să înveţe pentru El şi cu 

ajutorul puterii Lui. Nu trebuie să înveţe Cuvântul lui Dumnezeu 

în favoarea sa sau pentru gloria sa. Urmărind aceste principii, 

păstorul va putea câştiga coroana gloriei.  

 

 

V.  Coroana Bucuriei 
 

Ultima coroană este numită „coroana bucuriei.” 
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„Fiindcă ce este speranţa noastră, sau bucuria, sau 

coroana bucuriei? Nu sunteţi chiar voi în prezenţa Domnului 

nostru Isus Cristos la venirea sa?Fiindcă voi sunteţi gloria şi 

bucuria noastră.”            1 Tesaloniceni 2.19-20 

 

Această coroană este dată celor ce câștigă oameni la 

Cristos. 

 

Pavel vorbeşte convertiţilor lui: 

„De aceea, fraţii mei preaiubiţi şi mult doriţi, a mea bucurie 

şi coroană, staţi astfel tari în Domnul, preaiubiţii mei!”  

         Filipeni 4:1 

 

În Luca 15:10 citim că, atunci când un păcătos se întoarce 

la Dumnezeu, îngerii se bucură în ceruri. La tronul de judecată 

al lui Cristos împreună cu noi vor sta sufletele pe care le-am 

câştigat pentru Cristos. Mulţi membri din biserică vor fi uimiţi 

atunci când realizează că toată bucuria lor se caracteriza prin 

petreceri, mesele agape în biserică şi nu în convertirea sufletelor. 

Ei îşi vor primi răsplata pe pământ, în loc de a o primi în veşnicie 

în ceruri. Următoarea întrebare la care trebuie să răspundă 

fiecare dintre noi: 

 

Ne este ruşine de Cristos? 

„Fiindcă scriptura spune: Oricine crede în el nu va fi 

ruşinat.”               Romani 10:11 

 

Ne este ruşine de evanghelie? 

„Fiindcă nu îmi este ruşine de evanghelia lui Cristos; 

fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru salvarea fiecăruia 

care crede; întâi a iudeului şi de asemenea a grecului.”  

                 Romani 1:16 
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Îți pasă dacă mulţi oameni vor ajunge în Iad? Suntem 

interesaţi destul încât suntem gata să împărţim tractate atunci 

când avem această ocazie? Luăm parte la vizite împreună cu 

membrii din biserica noastră? Câștigarea sufletelor este 

asemenea pescuitului. Nu cred că vom putea prinde un peşte, 

dacă vom sta acasă în faţa televizorului. Fără vreun efort, nu vei 

putea prinde nimic. 
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ÎNCHEIERE 

 
 

Biblia ne spune de coroanele despre care am învățat, sunt 

coroane literale care vor fi date celui credincios în faţa Judecăţii 

lui Cristos.  

Din Revelația cunoaştem că, bătrânii îşi supun coroanele 

în faţa tronului prin închinare şi glorificare Celui care, este 

vrednic de a primi toată gloria, onoarea, şi puterea.  

 

„Cei douăzeci şi patru de bătrâni cad jos înaintea celui 

ce şade pe tron şi se închină celui ce trăieşte pentru totdeauna 

şi întotdeauna şi îşi aruncă coroanele înaintea tronului, spunând: 

Tu eşti demn Doamne să primeşti gloria şi onoarea şi puterea, 

pentru că ai creat toate lucrurile şi pentru plăcerea ta sunt şi au 

fost create.”         Revelația 4:10-11 

 

În Revelația 5:9 citim că, aceşti bătrâni sunt credincioşii 

care au fost răscumpăraţi prin sângele Mielului, asemenea nouă.  

 

„Şi cântau o cântare nouă, spunând: Tu eşti demn să iei 

cartea şi să deschizi sigiliile acesteia, pentru că ai fost 

înjunghiat şi ne-ai răscumpărat lui Dumnezeu prin sângele tău, 

din fiecare rasă şi limbă şi popor şi naţiune;”         Revelația 5:9 

 

Onoarea cea mai mare va fi atunci când vom 

îngenunchea în ziua în care vom primi coroanele, pe care le-am 

meritat prin slujba noastră pentru El. Iar El va zice următoarele 

cuvinte dulci: „Bine lucrat rob bun şi credincios!” Apoi, vom da 

onoare Lui cu coroanele pe care le vom pune la picioarele Lui. 
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Însă, mulţi creştini nu vor primi nimic. Ei vor sta şi vor urmări 

pe alţii în ceremonia de onoare. Ei vor fi ruşinaţi atunci când va 

veni Cristos.  

 

Ioan ne îndeamnă: 

„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 

 

Mai mult decât atât, Domnul Isus se va ruşina de ei. 

„De aceea oricine se va ruşina de mine şi de cuvintele 

mele în această generaţie adulteră şi păcătoasă, de acela şi Fiul 

omului se va ruşina când va veni în gloria Tatălui său cu îngerii 

sfinţi. ”        Marcu 8:38 

 

 Mulţi creştini îşi vor pierde moştenirea din timpul 

Mileniului şi vor deveni asemenea lui Esau, 

despre care am citit în epistola Evrei. 

 

„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 

 

În această zi, când ne vom înfăţişa în faţa Salvatorului 

binecuvântat la judecata lui Cristos, va fi târziu să ne întoarcem 

înapoi pe pământ şi să facem ceva pentru Cristos. Vom avea 

trupuri cereşti, fără păcat, perfecte care nu vor putea să mai 

sufere. Dragilor, atunci vom primi răsplata noastră pe deplin, sau 

vor fi printre noi acei care vor plânge şi vor fi supăraţi, atunci 

când vor cunoaşte că au irosit viaţa lor în zadar. Cineva poate să 
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gândească că, este suficient să ajungi în cer, este partea cea mai 

esenţială. Însă, într-o zi vom avea gândul lui Cristos şi vom putea 

evalua, în realitate, ce este valoros pentru El. Ne sunt date 

Scripturile pentru a ne înlătura greşeala fatală. Uitaţi-vă la viaţa 

pe care-o trăiţi. Poate cineva spune că, într-adevăr sunteţi însetaţi 

după lucrurile Dumnezeieşti? Este viaţa voastră o mărturie a 

harului lui Dumnezeu, sau trăiţi în minciună? 

 

Ioan ne avertizează: 

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

lucrat, ci să primim o răsplată deplină.”         2 Ioan 8 

 

 Astăzi, trebuie să ducem crucea pentru a primi mai 

târziu coroana - nu ai parte de cruce,  nu ai parte 

de coroană.  

 

Cel credincios nu poate să-şi piardă salvarea, însă poate 

pierde următoarele şapte lucruri: 

 

1. Asigurarea – 1 Ioan 2:3-5 

 

2. Mărturia - 1 Corinteni 15:33-34; 9:27; Romani 

14:7, 13 

 

3. Bucuria - Psalmul 51:13-14; Ioan 15:11 

 

4. Sănătatea - 1 Corinteni 11:30 

 

5. Viaţa - 1 Corinteni 11:30 

 

6. Răsplata - 1 Corinteni 3:13-15 
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7.  Moştenirea - Luca 19:15-26; Coloseni 3:24 

 

 

Dragul meu prieten, te îndemn la muncă, nu 

arătând cu degetul spre alţii, ci pentru a avea parte de 

răsplata deplină şi pentru a aduce toată onoarea şi gloria 

Împăratului împăraţilor şi Domnului domnilor, Cel care 

este Credincios și Adevărat, Cuvântul lui Dumnezeu, 

Domnul Isus Cristos.  
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SĂ RECAPITULĂM 

 
Ziua Încoronării 

 

1. Creştinul poate câştiga _____________coroane 

diferite. 

 

2. 2 Timotei 4:7-8 vorbește de coroana 

_________________. 

 

3. Această coroană va fi dată tuturor credincioşilor 

care _______________ cu adevărat pentru 

Cristos şi _________________ întoarcerea Lui.  

 

4. Omul creştin poate avea această dragoste, dacă se 

va gândi la _______________ şi aduna 

_______________ în ceruri.  

 

5. 1 Corinteni 9: 24-27 vorbește despre coroana 

_________________. 

 

6.  Omul credincios poate câştiga această coroană, 

dacă va _________________ trupul său. 

 

7.  1 Corinteni 6:19-20 ne învaţă că, trupul celui 

credincios este ______________ sfânt al lui 

Dumnezeu. 

 

8. Din 1 Corinteni 3:16-17 învăţăm că, nu avem voie 

să _________________ acest templu.  
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9. Trebuie să menţinem mărturia 

_________________ în faţa tuturor oamenilor şi 

să nu lăsăm ca _________________ carnale să ia 

controlul asupra noastră.  

 

10. Pentru a câştiga coroana nepieritoare, trebuie să 

_________________ trupul şi să 

______________ în Duhul. 

 

11. Iacov 1:12 vorbeşte de coroana 

_________________. 

 

12. Vom primi această coroană, dacă vom rămâne 

credincioşi în _________________, 

____________________, datorită 

_________________ noastre sincere faţă de 

Salvatorul Binecuvântat, Domnul Isus Cristos. 

 

13. Revelația 2:10 spune că, această coroană, de 

asemenea, este dată celor_________________ 

care şi-au predat viaţa lui Cristos.  

 

14. În timp ce viaţa veşnică este darul lui Dumnezeu, 

coroana vieţii este o _________________ 

câştigată. 

 

15.  Conform cu 1 Corinteni 10:13, Dumnezeu nu 

permite ca _________________ să fie asupra 

puterilor noastre şi va da puterea pentru a 

_________________. 
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16. 1 Petru 5:1-4 vorbeşte de coroana 

_________________. 

 

17. Această coroană pot s-o câştige _____________ 

credincioşii. 

 

18. Aceştia trebuie să _________________ turma lui 

Dumnezeu din ______________ _____ 

________________. 

 

19. Aceştia trebuie să _________________ de turmă. 

 

20. Aceştia trebuie prin vieţile lor să dea 

_________________. 

 

21. 1 Tesaloniceni 2:19-20, vorbeşte de coroana 

_________________. 

 

22. Această coroană este pentru ________________. 

 

23. Luca 15:10 spune că, atunci când păcătosul se 

pocăieşte, îngerii _________________. 

 

 

Încheiere 
 

 

1. Biblia spune că, coroanele sunt coroane 

_________________, prin care sunt răsplătiți 

credincioşii la Judecata lui Cristos.  
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2. Mulţi creştini vor primi _________________, deoarece 

nu au căutat să facă ceva pentru Domnul Isus.  

 

3. Mulţi îşi vor pierde moştenirea în _________________. 

 

4. Trebuie să ducem _________________ astăzi pentru a 

avea parte de _________________ în viitor. 

 

5. Cel credincios NU poate să-şi piardă salvarea. Enumeraţi 

cele şapte lucruri pe care le poate pierde.  

 

a. __________________________________________. 

 

b. __________________________________________. 

 

c. __________________________________________. 

 

d. __________________________________________. 

 

e. __________________________________________. 

 

f. __________________________________________. 

 

g. __________________________________________. 


