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INTRODUCERE 
 

 

 

 Este Lecţia a Şaptea din Cadrul Studiului pentru Nou 

converetiţi.  

 

 Această lecţie este dedicată temei - trupul glorificat- de 

care are parte credinciosul, atunci când vom fi înviaţi în timpul 

venirii Domnului Isus Cristos după Biserica Sa. Din nefericire, 

trupurile noastre din carne şi sânge sunt păcătoase. Aceste 

trupuri sunt fără valoare. Fiind supuse legii morţii – ele mor. 

Însă, este important cu ce ne alintăm trupul, cu ce ne deprindem 

trupul sau cu ce ne împodobim trupul; trupurile noastre sunt 

supuse continuu îmbătrinirii şi zi după zi ne apropiem de 

mormânt. Însă, mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că, atunci 

când ne naştem din Duhul, sufletele noastre sunt în siguranță pe 

veci. Toţi cei salvați, care vor fi în viaţă la venirea Domnului 

Isus, vor deveni spectatorii spectacolului grandios şi anume, 

felul în care Isus Cristos va coborî în nori cu sufletele celor sfinţi, 

care au trăit înainte de noi. Aceste suflete sfinte vor da glorie 

Lui. În acest timp cu toţii vom fi răpiţi pentru a fi cu El, iar 

fiecare dintre noi va poseda un trup nou ceresc, fără păcat, un 

trup sfânt desăvârşit care va dăinui veşnic. Lecţia noastră are ca 

menire de a discuta această temă - cum va arăta trupul nostru 

înviat. Această lecţie trebuie să ne dea bucurie şi speranţă în 

timpul în care așteptăm venirea Domnului Isus Cristos. Aceasta 

este o încurajare pentru cei care au un trup slab, mutilat sau 

bolnav.  
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DOUĂ ÎNVIERI 
 

În primul rând, să cercetăm planul de studiu al celor două 

învieri.  

 

 

I. Faptul Învierii  
 

 Radicalii sectei iudaice religioase, cunoscuți drept 

saduchei, nu credeau într-o înviere adevărată. Însă, învierea este 

o doctrină biblică care este amintită în mai multe cărţi ale 

Scripturii, de la Geneza la Revelația.  

 

A. Dovada Învierii din Vechiul Testament 

 

1. Iov a crezut în învierea lui Cristos şi, de 

asemeena, în propria lui înviere (Iov 

19:25-27) 

 

2. David a prorocit învierea lui Cristos, 

precum şi propria lui înviere (Psalmul 

16:9-10, Dubla prorocie) 

 

3. Prorocii se uitau la Înviere (Isaia 26:19; 

Daniel 12:2; Osea 13:12)  

 

4. Avraam a crezut că Dumenzeu este în 

stare să învie morţii (Geneza 22:5; Evrei 

11:19) 
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5. Cîteva cazuri ale învierii date în 

Vechiul Testament (1 Împăraţi 17:17-24; 

2 Împăraţi 4:32-35; 13:21) 

 

B. Dovada Învierii din Noul Testament 

 

1. Domnul Isus Cristos învăţa despre 

înviere (Ioan 5:21,28,29; 11:23-26) 

 

2. Apostolul Pavel a explicat tema Învierii 

(1 Corinteni 15 - capitolul învierii din 

Biblie) 

 

3. Apostolul Ioan a văzut Două Învieri 

(Revelația 20:4-6,13-14) 

 

4. Cristos a înviat morţii (Ioan 11:43; Luca 

8:52-55; Matei 27:52) 

 

5. Însuşi Domnul Isus Cristos a înviat din 

morţi (Fapte 2:32; 4:10; Romani 1:4; 

4:25; 1 Corinteni 15:4-8) 

 

 

II. Importanța Învierii 
 

 Importanța învierii este văzută prin învierea lui Cristos. 

Învierea lui Cristos este importantă şi necesară, deoarece:  

 

A.  Ea mărturiseşte preţul răscumpărării morţii 

Lui 
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 Dacă Isus Cristos nu ar fi înviat, atunci nu am fi 

ştiut niciodată că moartea Lui a fost suficientă 

pentru a ne salva pe noi (1 Corinteni 15 :17). 

 

B.  Ea enunţă puterea care ne este accesibilă şi 

nouă 

 Puterea Învierii - cea mai tare putere ne este 

accesibilă în viaţa de zi cu zi datorită lui 

Dumnezeu (Romani 1 :4 ; Filipeni 3 :10 ; 1 

Corinteni 15 :58). 

 

C.  Ea indică faptul propriei noastre învieri (1 

Corinteni 15:22). 

 

 

III. Natura Învierii 
 

A.  Este literală şi fizică 

Dacă rămâne să cercetăm mai atent 1 Corinteni 

15, vom vedea că Dumnezeu vorbește în mod 

direct de trupul omului (v. 37-40, 44). 

 

B.  Este Universală 

 Vorbind la general, învierea este aplicată fiecărui 

om, cel credincios şi necredincios. Toţi vor învia 

(Ioan 5:28-29; Fapte 24:15). 

 

C.  Are o natură Dublă 

 Vorbind mai explicit, învierea va avea loc în două 

etape diferite. Din cartea Revelația se poate vedea 

că aceste două etape nu vor fi în acelaşi timp, ele 

sunt separeate una de alta prin 1,000 de ani. Prima 
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etapă va avea loc înaintea Mileniului, iar cea de-

a doua, după Mileniu (Revelația 20:5).  

 

1. Învierea celor Drepți (Luca 14:14) 

 

2. Învierea celor Nedrepți (Ioan 5:29; 

Fapte 24:15) 

 

 

IV. Ordinea Învierii  
 

1 Corinteni 15:22-24 descrie ordinea specifică a învierii.  

 

 Prima Înviere - cel drept - este asemănat cu legea 

iudaică a secerişului, care are loc în trei etape; 

(vezi această în 1 Corinteni 5:22-24). 

 

 

A. Primele Roade 

 Domnul Isus Cristos este asemănat ca fiind 

primul rod al învierii, 1 Corinteni 15:23. În 

această etapă sunt incluşi sfinţii care au înviat în 

timpul răstignirii (Matei 27:52-53).  

 

B.  Strângerea Roadei  

 Este etapa de bază a celei dintâi învieri şi 

corespunde cu răpirea (1 Corinteni 15:23).  

 

C. A Doua Strângere a Roadei (Colectarea 

Roadei) 

 Biblia învaţă clar că, în timpul Necazului cel 

Mare mulţi vor fi salvați – Revelația 7:9-14, însă 
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mulţi dintre aceştia vor muri pentru mărturia lor. 

Dintre ei vor fi, atât iudei, cât şi Neamuri, care 

vor crede în Cristos – Revelația 14:3. De 

asemenea, cunoaştem din Revelația 20:4 că, toţi 

sfinţii înviaţi vor domni cu Isus Cristos în timpul 

Mileniului. Este foarte dificil de a specifica 

timpul învierii celor sfinţi din perioada necazului 

cel mare. Din Revelația 6:9-11 putem presupune 

că va fi un timp specific, chiar dacă Revelația 7 

deja îi localizează pe tronul de domnie.  

 

 

V. Trupul Înviat 
Deoarece învierea este legată de trupul fizic, ar fi 

interesant să cunoaştem natura acestui trup.  

 

A. Trupul Înviat al Credinciosului 

Biblia evidenţiează câțiva factori referitor la trupul 

înviat.  

 

1. Trupul Răscumpărat (Romani 8:23) 

 

2. Trupul Glorificat (Filipeni 3:20-21) 

Trupul nostru înviat va fi asemenea trupului 

ceresc al lui Cristos. Asemenea unei seminţe care este 

semănată şi dă seminţe asemenea ei, trupurile noastre de 

astăzi supuse putrezirii vor fi semănate în moarte, însă 

vor învia în neputezire (1 Corinteni 15:43,53).   

 

3. Trupul asemenea Trupului lui Cristos 

(1 Ioan 3:2) 
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Trupurile noastre cereşti vor avea aceleaşi caracteristici 

pe care le are trupul lui Cristos. 

 

a. Indentificat – Luca 24:31 

 

b. Perceput - Luca 24:39; Ioan 20:27 

 

c. Fără Limite - Ioan 20:19 

 

d. Capabil de a Mânca - Luca 24:42-

43; Ioan 21:12 

 

e. Capabil de a Dispărea - Luca 

24:31 

 

B. Trupul Înviat al Celui Necredincios 

 Cuvântul lui Dumenzeu ne vorbeşte foarte puţin 

de învierea trupului celui necredincios. Matei 5 :29-30 

spune că, acest trup va fi plin de putrezire, capabil de a 

simţi durerea şi necazul celei de a doua morți.  
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TRUPUL ÎNVIAT 
 

 

 Din prim plan observăm că, există două învieri diferite. 

Acum vom cerceta mai aproape trupul înviat.  

 În Evanghelia după Luca 20 putem observa două învieri. 

Aici, saducheii se apropie de Isus Cristos şi-i adresează o 

întrebare capcană, legată de învierea celor morţi. 

 

„Apoi au venit unii dintre saduchei, care neagă că există 

vreo înviere; şi l-au întrebat, Spunând: Învăţătorule, Moise ne-a 

scris: Dacă fratele cuiva moare, având soţie şi el moare fără 

copii, ca fratele lui să îi ia soţia şi să ridice sămânţă fratelui 

său. Aşadar au fost şapte fraţi; şi primul a luat o soţie şi a murit 

fără copii. Şi al doilea a luat-o de soţie şi el a murit fără copii. Şi 

al treilea, a luat-o; şi în acelaşi fel şi cei şapte; şi nu au lăsat 

copii şi au murit. La urma tuturor a murit şi femeia. La înviere 

aşadar, căruia dintre ei este ea soţie? Fiindcă toţi cei şapte au 

avut-o de soţie.”                         Luca 20:27-33 

 

 

 Desigur, secta religioasă iudaică submina ideea învierii 

celor morţi. Însă, întrebarea lor a fost adresată cu scopul de a-L 

prinde pe Cristos în cursă. A fost o întrebare capcană. Însă, 

auzind răspunsul lui Cristos, saducheii au plecat stânjeniţi 

mirându-se de înţelepciunea Lui, ştiinţa şi priceperea Lui, pe 

care le-a demonstrat prin acest răspuns.  
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Iată răspunsul lui Isus: 

„Şi Isus, răspunzând, le-a zis: Fiii şi fiicele acestei lumi 

se însoară şi se mărită; Dar cei socotiţi demni să obţină acea 

lume şi învierea dintre morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor 

mărita; Nici nu vor putea muri de atunci încolo; fiindcă sunt 

egali cu îngerii; şi sunt copiii lui Dumnezeu, fiind copiii învierii.”

              Luca 20:34-36 

 

 Observaţi că în versetul 34 Cristos vorbeşte de „fii acestei 

lumi” (lumea, partea din care facem noi). Însă, în versetul 35 El 

vorbeşte de o altă lume. El vorbeşte de: „cei socotiţi demni să 

obţină acea lume” Această nouă lume va fi lumea despre care 

vorbeşte Ioan în Revelația 21:1: „Am văzut un cer nou şi un 

pământ nou.” În acest timp Dumnezeu va arde acest pământ şi 

va instaura o lume nouă. 

 

 Apostolul Petru aminteşte de aceasta.  

 

„Cu toate acestea, conform promisiunii lui, aşteptăm 

ceruri noi şi un pământ nou, în care locuieşte dreptatea.”  

       2 Petru 3:13 

 

 Este „o înviere DIN morţi” (Luca 20:35), atunci 

când cei credincioşi vor merge în cer, iar cei 

nesalvați vor rămâne jos pe pământ.  

 

În timpul acestei învieri trupurile celor credincioşi vor fi 

luate, în timp ce trupurile celor nesalvați vor rămâne în mormânt. 

Biblia se referă la acest eveniment ca fiind ce-a dintâi înviere. 

Însuşi termenul „prima înviere” este găsit în Revelația 20.  
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„Dar ceilalţi morţi nu au înviat până nu s-au terminat 

cei o mie de ani. Aceasta este cea dintâi înviere.” Revelația 20:5 

 

 De asemenea, există şi cea de-a doua înviere, 

numită „învierea morților” (1 Corinteni 15:12-

13), în care morţii care au mai rămas, cei care nu 

au participat în prima înviere, vor învia.  

 

 După Împărăţia de o Mie de ani, sufletele celor morţi 

nesalvați din Iad se vor înfăţişa în faţa Tronului Alb de judecată. 

Aici vor fi judecaţi de Domnul Isus Cristos şi vor fi aruncați în 

Lacul de Foc. Aceasta presupune învierea morţilor. Însă Luca 

vorbeşte de cei credincioşi din Perioada Bisericii, pentru că noi 

înșine vom învia din morţi. De asemenea, observaţi că în Luca 

2:35 se zică că, în cer nu va fi ceremonia de căsătorie. Se zică că, 

cei morţi „nu se căsătoresc şi nu se însoară.” Soţul sau soţia de 

pe acest pământ, nu va fi soţ sau soţie în ceruri. (Nu ştiu dacă 

aceasta vă bucură sau vă descurajează, însă este o realitate.) 

 De asemenea, cunoaştem din versetul 36 că, cei 

credincioşi nu vor muri niciodată după ce va avea loc învierea 

morţilor.  

 

„Nici nu vor putea muri de atunci încolo; fiindcă sunt egali cu 

îngerii; şi sunt copiii lui Dumnezeu, fiind copiii învierii.”  

        Luca 20:36 

 

 „Fiii lui Dumnezeu” suntem noi! Isus a zis că, atunci 

când ne vom înălţa în această înviere, vom fi „asemenea 

îngerilor”. Matei, de asemenea, înscrie acest dialog, chiar dacă 

foloseşte un limbaj diferit, totuşi răspunsul lui Isus este același.  

 



11 

 

„Isus a răspuns şi le-a zis: Vă rătăciţi, necunoscând nici 

scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.”   Matei 22:29 

 

 Isus a răspuns saducheilor că se rătăcesc, pentru că nu 

cunosc „Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” Au trecut 

aproape 2000 de ani, însă problema este aceeaşi. Sunt mulţi 

astăzi care se rătăcesc în învăţătura lor din cauza că nu cunosc 

Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. (Învăţătura falsă, în 

special învăţătura despre salvare, este rezultatul de a nu împărți 

drept Scripturile.) Evident că, învăţătorii mincinoşi nu cunosc 

„puterea lui Dumnezeu”, deoarece evanghelia este puterea lui 

Dumnezeu spre salvare. Mulţi dintre aceştia, asemenea 

saducheilor, nu au fost salvați.  

 

 Pavel spune: 

„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 

 

 Acum, examinăm un pasaj specific din Luca, deoarece ne 

este dat un termen bine definit, „învierea din morţi.” Cunoaştem 

că acest pasaj vorbeşte despre cei credincioşi, deoarece noi 

înșine vom învia din morţi. În timp ce Luca spune că vom fi 

asemenea „îngerilor lui Dumnezeu”, iar Matei spune că, în 

timpul învierii vom fi „ca îngerii din ceruri.”  

 Sunt două cuvinte importante din Biblie, care ne pot 

învăţa multe lucruri – acestea sunt: asemenea şi ca. Sensul 

acestor cuvinte este folosit în asemănare cu ceva (a compara 

două lucruri între ele). Comparând cunoscutul cu necunoscut, 

putem ajunge la ceea ce încă nu cunoaştem. Matei spune că, vom 

fi „asemenea îngerilor din ceruri.” Însuşi acest verset nu redă nici 
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o informaţie referitoare la trupul nostru ceresc, însă o cercetare 

mai atentă a îngerilor ne va ajuta să înţelegem cu ce vor fi 

asemănate trupurile noastre.  

 

 Citim despre aceasta în Osea:  

„Am vorbit de asemenea prin profeţi şi am înmulţit 

viziuni şi am folosit asemănări prin serviciul profeţilor.”  

        Osea 12:10 

 

 Folosirea comparaţiei este o  metodă a Duhului Sfânt de 

a ne ajuta în înţelegerea lucrurilor lui Dumnezeu. De aceea, dacă 

dorim să cunoaştem cu ce ne vom asemăna în ceruri, ar trebuie 

să cunoaştem şi să studiem îngerii lui Dumnezeu, deoarece Matei 

22:30 spune că vom fi „ca îngerii lui Dumnezeu în cer.”  

 

 

Fii lui Dumnezeu 
 

Unii credincioşi cred că îngerii sunt fără gen. Dr. C. I. 

Scofield susţine că, îngerii nu au gen, nu sunt de partea 

bărbătească, nici femeiască. În comentariul din Geneza 6:2 

Scofield dă o notă de referinţă la Matei 22:30, unde se spune că, 

îngerii nu se însoară nici nu se căsătoresc. Însă observaţi că 

versetul 30 nu vorbeşte că îngerii nu au nici partea bărbătească, 

nici parte femeiască. Ba din potrivă, sunt o mulţime de versete 

care ne arată şi susţin că îngerii sunt de partea bărbătească.  

 

Apariţia în faţa lui Avraam: 

„Şi DOMNUL i s-a arătat în câmpiile lui Mamre şi 

Avraam şedea în uşa cortului, în arşiţa zilei. Şi şi-a ridicat ochii 

şi a privit şi, iată, trei bărbaţi stăteau în picioare lângă el; şi 
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când i-a văzut, a alergat de la uşa cortului să îi întâmpine şi s-a 

aplecat la pământ,”             Geneza 18:1-2 

 

 Acum cercetaţi versetul 22: 

„Şi bărbaţii şi-au întors feţele de acolo şi au mers spre 

Sodoma, dar Avraam mai stătea încă în picioare înaintea 

DOMNULUI.” Geneza 18:22 

 

 

 Acum, dacă dorim să cunoaştem cine sunt aceşti 

BĂRBAŢI, vom găsi răspunsul lăsând ca textul să ne explice. 

Geneza 19:1 poate ilumina acest verset. „Şi pe seară, doi îngeri 

au venit la Sodoma;” Aici vedem, aceşti BĂRBAŢI sunt 

ÎNGERI. Citind mai departe capitolul 18 din Geneza, 

cunoaştem că unul dintre ei a rămas cu Avraam, în timp ce 

ceilalţi doi îngeri au plecat în Sodoma. Aceştia sunt numiţi 

BĂRBAŢI în capitolul 18 şi ÎNGERI în capitolul 19. Observaţi 

că Geneza 19:5 „Şi au chemat pe Lot şi i-au spus: Unde sunt 

bărbaţii care au venit la tine în această noapte?” Aici, oamenii 

din Sodom întreabă pe Lot de bărbații care au venit la el. Citiţi 

versetele 10 şi 15: „Dar bărbaţii şi-au întins mâna şi l-au tras 

pe Lot în casă la ei şi au închis uşa..”(Geneza 19:10). „Şi când 

s-a făcut dimineaţa, atunci îngerii au grăbit pe Lot,” (Geneza 

19:15). Aceşti îngeri au fost BĂRBAŢI. (Citiţi acest capitol în 

întregime şi veţi vedea că nu scot versetul din contextul lui.) 

 Acum, cine poate da din cap şi să zică: „Eu nu pot să 

cred.” Şi aici se află problema. Când ne apropiem de ceva care 

nu cunoaştem din Biblie, ceva care clatină mintea noastră şi 

merge împotriva aceea ce noi credem avem tendinţa de a nega 

învăţătura simplă a Scripturii. Însă, să continuăm studiul nostru 

şi vom observa mai multe lucruri care ni le va ilumina Scriptura 

cu privire la această temă.  
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 În cartea Judecători 13:3 citim: „Şi îngerul DOMNULUI 

s-a arătat femeii,”. În Judecatori 13:6 citim: „Atunci femeia a 

venit şi a spus soţului ei, zicând: Un om al lui Dumnezeu a venit 

la mine;”. Nu este nici o îndoială că în acest pasaj din Scriptură 

se vorbeşte despre „Îngerul lui Dumnezeu” care este bărbat.  

      Din nou în Judecători 13:8 citim: „Atunci Manoah a 

implorat pe DOMNUL şi a spus: O, DOMNUL meu, să mai vină 

la noi omul lui Dumnezeu, pe care l-ai trimis” Şi în versetul 9, 

„Şi Dumnezeu a dat ascultare la vocea lui Manoah; şi îngerul 

lui Dumnezeu a venit din nou la femeie.” Din nou vedem că, 

„Îngerul lui Dumnezeu” este bărbat. 

 Încă odată îi vedem în Luca 24  după ce trupul lui Isus a 

fost pus în mormânt pe aceşti bărbaţi. Versetul 4 spune, „Și s-a 

întâmplat, pe când erau ele foarte derutate despre aceasta, iată, 

doi bărbați au stat în picioare lângă ele în haine strălucitoare.” 

Versetul 23, „Şi negăsindu-i trupul, au venit, spunând că au 

văzut şi o viziune de îngeri, care spuneau că el este viu.” Aceşti 

oameni erau îngeri. 

 În final în Revelația citim că: „Şi a măsurat zidul ei, o 

sută patruzeci şi patru de coţi, după măsura omului, adică a 

îngerului” (Revelația 21:17). OMUL care măsura zidul era 

un ÎNGER. 

În Biblia lui Scofield cu Referinţe este o eroare, în 

secţiunea Comentariu asupra Genezei 6:2 spunând că îngerii nu 

au gen. Îngerii nu sunt niciodată fără gen. Îngerii tot timpul apar 

oamenilor. Doctorul Scofield spune că ei sunt fără gen deoarece 

el încearcă să demonstreze că ”fii lui Dumnezeu” menţionaţi în 

Geneza 6:1-6 erau descendenţi dumnezeieşti a lui 

Set pe când ”fiicele oamenilor” erau descendente 

nedumnezeieşti ale lui Cain. Aceasta nu este deloc adevărat. Iată 

o explicaţie scurtă.  
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În primul rând, observaţi că, orice apariţie a termenului 

„fii lui Dumnezeu” din Vechiul Testament este o referinţă la 

îngeri. Excepţie făcând versetul care, nefiind folosit de adepţii 

lui Scofield, este scris în Isaia.  

 

„Voi spune nordului: Renunţă; şi sudului: Nu reţine; adu pe fiii 

mei de departe şi pe fiicele mele de la marginile pământului;” 

  Isaia 43:6 

 

 De fapt, acest verset nu este o excepţie după cum vom 

vedea. Doctorul Peter Ruckman enumera şapte lucruri care sunt 

neamintite în Biblia cu Referinţe a lui Scofield în nota care 

acompaniază Geneza 6:2  

„Până să explorăm textul, lăsaţi-mă să zic că, 

ediţia veche a Bibliei lui Scofield – nu cea „nouă” 

- a fost o ediţie superbă a Bibliei cu comentarii. 

Cei care au redactat-o au fost oameni plini de 

teama lui Dumnezeu editând o Biblie care a fost 

în sprijinul creştinismului conservator pre-

milenial din America, timp de jumătate de secol. 

Toţi cei care posedau o asemenea Biblie, nu 

puteau greşi în doctrinele fundamentale creştine 

cu o veche Biblie Scofield cu Referinţe.” 

 

1. Ei au uitat că Adam a căzut. Ar fi foarte neînţelept 

să numeşti orice om din oricare „linie 

genealogică” a Vechiului Testament ca „fiul lui 

Dumnezeu,” deoarece „Fii lui Dumnezeu” 

prezintă chipul Lui. Ioan 1.12 vorbeşte de cei care 

au devenit „Fii lui Dumnezeu”, luând asupra lor 

„chipul.” Dacă vom citi din Geneza 5:1-3 va fi 

foarte clar aceasta.  
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2. Ei au uitat semnificaţia cuvintelor „fii şi fiice.” 

(Isaia 43:6) nu este echivalent cu expresia „fii lui 

Dumnezeu,” deoarece cuvintele sunt scrise altfel. 

„Fii şi fiice” din Isaia 43 reprezintă „Israelul” şi 

nicidecum fii lui Set înainte de potop! Set a avut 

mulţi descendenţi, care nu au fost Israeliţi (vezi 

Geneza 11:22,26). 

 

3. Contrastul expresiei „fii lui Dumnezeu şi fetele 

oamenilor” din Geneza 6:2 niciodată nu va 

permite o tălmăcire atât de neglijent ca, „Fii lui 

Set şi fetele lui Cain”, chiar dacă această 

tălmăcire prezintă „comentariul tradiţional iudeo-

creştin.” De ce omul insistă şi forţează textul pe 

când acesta nici nu aminteşte această idee, este 

doar pentru a susţine o părere? 

 

4. Dacă aceştia ar fi fost fii lui Set şi fetele lui Cain, 

atunci cum ar fi avut loc toate aceste evenimente, 

dacă fetele lui Cain au fost înnecate în timpul 

Potopului? 

 

5. Dacă ar fi fost „fiicele lui Cain şi fii lui Set,” 

atunci cum puteau aduce urmaşi uriaşi pe lume? 

Oare oamenii salvați aduc pe lume oameni uriaşi, 

atunci când se căsătoresc cu cineva dintre 

necredincioşi? Nu vă pare că aţi fi schimbat 

cuvântul uriaş, înainte de a imagina această 

„întâmplare a celor uriaşi?” 
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6. Dacă aceştia ar fi fost „fiicele lui Cain şi fii lui 

Set,” atunci „linia celor drepți” ar fi o fabricare 

deplină a omului necredincios? Acest gând nu 

este urmărit pe paginile Sfintei Scripturi. Este 

doar „Linia Mesianică”, din care vine Mesia, însă 

linia aceasta a descendenţilor este „cu impurităţi.”  

Iuda a fost un imoral (Geneza 38); 

Fares, a fost un fiu nelegitim;  

Rahav a fost o curvă;  

Bat-Şeba - imorală (Matei 1:1-6); 

David - imoral;  

De ce să mai continuăm? „Linia dreaptă” 

asemenea „izbândei apostolilor” este roada 

intuiţiei…” 

 

7. „Fii lui Dumnezeu” din Vechiul Testament sunt 

înscrişi în cartea care a fost scrisă imediat după 

potop (Iov 1,2,38). Ei existau deja în timp, până a 

fi creat Adam (Iov 38:7). Ei sunt amintiţi în 

legătură cu Satan (Iov 1,2) şi creaţia (Iov 38). 

Psalmul 82 descrie pe aceşti fii ca fiind 

„dumnezei,” observaţi că, în context este vorba 

despre potop.  

 

Scriptura evidenţiază clar că aceşti „fii ai lui Dumnezeu” 

în realitate au fost îngerii căzuţi, cei care au ales să-l 

urmeze pe Satan (vezi Iov 2:6; 6:1; 28:7). Deoarece 

doctorul Scofield nu putea înţelege felul în care un înger 

putea cunoaşte o femeie (fiicele omului), a presupus că 

„Fii lui Dumnezeu” nu pot fi nicidecum îngerii. De 

asemenea, greşeala pe care a făcut-o la interpretarea din 

Matei 22:30 l-a adus la concluzia că, îngerul nu poate 
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avea relaţii sexuale cu o femeie. Aici Isus răspunde la 

întrebarea despre femeia care a fost măritată cu mai mulţi 

bărbaţi. Saducheul dorea să ştie, care dintre aceşti bărbaţi 

va fi soţul adevărat în ceruri.  

 

 Isus a răspuns: 

„Fiindcă la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, 

ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer.”    Matei 22:30 

 

 Fiţi atenţi că, cheia acestui verset este „asemenea 

îngerilor lui Dumnezeu în cer.” Este o situaţie diferită faţă de 

cea descrisă din Geneza 6:2. Îngerii din Matei 22:30 nu lasă 

Cerurile şi nu coboară pe pământ asemenea celor din Geneza 6. 

Îngerii lui Dumnezeu în ceruri nu se însoară, deoarece sunt toţi 

bărbaţi. Însă, dacă ar fi lăsat cerul şi ar fi coborât pe pământ 

pentru ați numiţi „fii lui Dumnezeu” (Geneza 6), atunci ar avea 

voie să se căsătorească cu „fetele oamenilor.” În acelaşi fel se 

căsătoreşte un bărbat cu o femeie. Poate fi ciudat, însă Biblia 

conţine multe lucruri stranii. Poate că nu înţelegem totul din 

Biblie, însă trebuie să credem aceste lucruri. DECI, am înţeles 

că îngerii din biblie sunt bărbaţi şi nicidecum fiinţe fără gen. De 

asemenea, nu există căsătorii între îngeri, deoarece toţi îngerii 

sunt de partea masculin, iar printre aceştia nu există femei.  

 
 

Îngerii Nu Au Aripi 
Alte lucruri pe care nu le înţeleg mulţi creştini este că, 

îngerii nu au aripi. Totdeauna îngerii sunt desenaţi având aripi, 

însă Biblia nu spune aceasta. Îngerii în Biblie sunt înfăţişaţi 

asemenea oamenilor, fără aripi.  
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„Dragostea frăţească să dăinuie! Nu neglijaţi să găzduiţi 

străini, fiindcă prin aceasta unii au găzduit îngeri, fără să 

ştie.”                  Evrei 13:1-2 

 

 După cum înţeleg acest pasaj, nu vom putea recunoaşte 

un înger dacă nu va fi dată o descoperire, deoarece sunt 

asemenea oamenilor. Dacă ar fi avut aripi la spate, oricare dintre 

noi ar fi recunoscut îngerul. Însă, de aripi nu se vorbește nicăieri. 

În Zaharia 5:5-11 sunt amintite nişte fiinţe ce au aripi, însă 

aceştia nu sunt îngeri - sunt demonii. De asemenea, sunt creaturi 

care sunt numite Heruvimi şi Serafimi, cei care stau în faţa 

tronului lui Dumnezeu, aceştia au aripi însă nu mai sunt amintiţi 

nicăieri în Biblie (Exod 20:25; Ezechiel 10:5).  

 

Îngerii pot zbura 
Chiar dacă nu au aripi, îngerii pot zbura. Ei nu au nevoie 

de aripi, ci pot zbura asemenea super-eroilor din desenele 

animate.  

 

„Şi am văzut un alt înger zburând în mijlocul cerului, având 

evanghelia veşnică, pentru a predica celor ce locuiesc pe 

pământ şi fiecărei naţiuni şi rase şi limbi şi popor,”  

              Revelația 14:6 

Din nou, în cartea lui Daniel vedem că îngerii pot zbura. 

„Da, în timp ce încă vorbeam în rugăciune, bărbatul Gabriel, pe 

care l-am văzut în viziunea de la început, fiindu-i poruncit să 

zboare iute, m-a atins pe la timpul ofrandei de seară.”  

        Daniel 9:21 

 

 Aceşti îngeri pot zbura, iar Biblia ne spune că, după 

înviere vom fi asemenea îngerilor din cer. Deci, nu vom avea 
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aripi însă vom putea face ceea ce pot face îngerii lui Dumnezeu 

în ceruri.  

 

Îngerii Nu Au Părul Lung 
 O altă părere greşită despre îngeri este idea că, îngerii 

poartă părul lung şi blond. Această imaginare a fost adusă de 

pictorii care desenau îngerii în acest fel, timp de câteva secole. 

Însă în Biblie nu există nici o referinţă că îngerii poartă părul 

lung. Această idee aparţine Bisericii Romano Catolice, unde 

îngerii sunt desenaţi având aripi, aureole deasupra capului şi 

părul lung. Însă, noi cunoaştem că părul lung îl aveau doar 

demonii. De exemplu, monştrii demonizaţi sunt scoşi din beznă, 

în Revelația 9:8, purtând „părul asemenea femeii.” Ba mai mult, 

în 1 Corinteni 11 citim, că însuşi natura ne învaţă că pentru un 

bărbat este o ruşine să poarte părul lung, iar îngerii sunt înfăţişaţi 

totdeauna ca fiind bărbaţi. De aceea, concepţia primordială 

despre îngeri, care o cred mulţi oameni, este greşită. Ei greşesc, 

deoarece nu cunosc Scripturile. Nu este o părere personală, ci 

aşa învaţă Biblia. Vrem să primim doctrina noastră din Biblie și 

nu din părere omului.  

 

Îngerul Domnului 
 În cartea Judecători 13 şi pe paginile întregului Vechiului 

Testament  fiul lui Dumnezeu este întâlnit ca îngerul Domnului,  

iar uneori ca „îngerul lui Dumnezeu.”  

 

 Pavel spune: 

„Fiindcă azi noapte a stat în picioare lângă mine îngerul 

Dumnezeului al căruia sunt şi căruia îi servesc,”       Fapte 27:23 

 

 Dacă dorim să cunoaştem cui a slujit Pavel, atunci ar 

trebui să citim epistola către Romani 1:1, unde Pavel se referă la 
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el însuşi ca fiind „robul lui Isus Cristos.” Aici nu avem nici o 

întrebare. El slujea doar Domnului Isus Cristos. De aici putem 

trage concluzia că, în Vechiul Testament  când avem „Îngerul 

lui Dumnezeu” sau „Îngerul Domnului,” acela este Domnul Isus 

Cristos. Acesta îl putem vedea şi în Galateni 4.  

 

„Şi nu aţi dispreţuit, nici nu aţi respins ispita mea care era în 

carnea mea, ci m-aţi primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca 

pe Cristos Isus.”              Galateni 4:14 

 

 Acum să deschidem Vechiul Testament la bine-

cunoscuta întâmplare a celor trei tineri evrei, Şadrac, Meșac şi 

Abed-Nego, care au fost aruncaţi în cuptorul aprins (Daniel 

3:49). Fiţi atenţi la ceea ce zice Nebucadneţar. 

 

„El a răspuns şi a zis: Iată, văd patru bărbaţi dezlegaţi, umblând 

în mijlocul focului şi nu au nicio vătămare; şi înfăţişarea celui 

de al patrulea este ca a Fiului lui Dumnezeu.”           Daniel 3:25 

 

Este evident că, „Fiu lui Dumnezeu” este Domnul Isus Cristos. 

 

 Daniel continuă: 

„Atunci Nebucadneţar a vorbit şi a zis: Binecuvântat fie 

Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abednego, care a trimis pe 

îngerul său şi a eliberat pe servitorii lui care s-au încrezut în el 

şi au schimbat cuvântul împăratului şi şi-au dat trupurile, ca să 

nu servească nici să nu se închine vreunui dumnezeu, cu excepţia 

propriului lor Dumnezeu.”    Daniel 3:28 

 

 În acest pasaj este clar că „îngerul său” nu este alt cineva 

decât „Fiul lui Dumnezeu” din versetul 25, Domnul Isus Cristos.  
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 În epistola către Romani aflăm mai mult:  

„Pentru că pe aceia pe care i-a cunoscut dinainte, i-a şi 

predestinat să fie făcuţi conform chipului Fiului său, ca el să fie 

întâiul născut între mulţi fraţi. Mai mult, pe cei care i-a 

predestinat, pe aceia i-a şi chemat; şi pe cei pe care i-a chemat, 

i-a şi declarat drepţi; şi pe cei pe care i-a declarat drepţi, i-a şi 

glorificat.”           Romani 8:29-30 

 

 Pavel în epistola sa scrie credincioşilor că, noi am fost 

hotărâți mai dinainte să fim asemenea chipului Fiului Său, 

Domnul Isus Cristos. Conform cu predestinarea lui Dumnezeu 

am fost predestinaţi, chemaţi şi justificaţi, iar într-o bună zi, 

atunci când vom primi trupurile cereşti, vom fi „transformaţi în 

chipul Fiului lui Dumnezeu.” Destinul nostru va consta că, într-

o zi vom fi asemenea Salvatorului nostru, „omul Isus Cristos” (1 

Timotei 2:5).  

 În sfidarea Cuvântului lui Dumnezeu, noua Biblie a 

fundaţiei feministe exclude din Biblie toate referinţele la genul 

masculin a lui Dumnezeu, ceea ce face inutil adevărul, care 

constă că, fiecare credincios va fi asemenea Lui în Cer.  

 

 Ioan spune:  

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

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

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

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

el se va arăta, vom fi asemenea lui, fiindcă îl vom vedea aşa cum 

este.”       1 Ioan 3:1-2 

 

Și Pavel spune: 

„Fiindcă noi ne purtăm ca cetăţeni ai cerului, de unde şi 

aşteptăm pe Salvatorul, pe Domnul Isus Cristos; Care va 
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schimba trupul nostru înjosit, pentru a-l face să fie conformat 

trupului său glorios, conform lucrării prin care el este în stare 

chiar a-şi supune lui însuşi toate.”        Filipeni 3:20-21 

 

 Când Isus Cristos se va întoarce pentru noi, în timpul 

răpirii, vom învia asemenea lui Cristos, ne vor fi date trupuri de 

glorie şi vom fi asemenea Lui. Domnul Isus Cristos a fost în 

vârsta de 33 de ani şi jumătate atunci când a murit pe cruce. De 

aceea, trupul Lui înviat şi glorios este un trup fără păcat a unui 

bărbat de 33 ani şi jumătate. Ba mai mult, Isus Cristos este 

Îngerul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, iar Biblia ne 

aminteşte că vom fi asemenea îngerilor lui Dumnezeu. De 

asemenea, îngerii lui Dumnezeu nu se căsătoresc. Vârsta de 30-

40 de ani este cea mai bună vârstă a vieţii, Dumnezeu a ales 

această vârstă pentru trupurile noastre veşnice. Aceasta 

înseamnă că în Ceruri nu vom fi asemenea copiilor mici sau 

asemenea oamenilor în vârstă. Chiar cele mai mutilate trupuri 

vor învia şi vor fi înnoite într-un trup nou fără de păcat, trupuri 

de slavă la 33 de ani, asemenea trupului Cristos.  

 

Trupul Neputrezirii  
 Pavel scrie bisericii din Corint: 

„Astfel este şi învierea morţilor. Trupul este semănat în 

putrezire şi este înviat în neputrezire; Este semănat în 

dezonoare, este înviat în glorie; este semănat în slăbiciune, este 

înviat în putere; Este semănat trup natural, este înviat trup 

spiritual. Există trup natural şi există trup spiritual.  Astfel şi 

este scris: Primul om, Adam, a fost făcut un suflet viu; ultimul 

Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă. Totuşi, primul nu a 

fost spiritual, ci natural; după aceea, spiritual. Primul om este 

din pământ, pământesc; al doilea om este Domnul din cer. Ca 

cel pământesc, tot astfel sunt şi cei pământeşti; şi ca cel ceresc, 



24 

 

tot astfel sunt şi cei cereşti. Şi aşa cum am purtat chipul celui 

pământesc, tot aşa vom purta şi chipul celui ceresc. Şi aceasta 

spun, fraţilor, că nu pot carnea şi sângele să moştenească 

împărăţia lui Dumnezeu; nici putrezirea nu moşteneşte 

neputrezirea.”             1 Corinteni 15:42-50 

 

 Până acum am învăţat că trupurile noastre înviate vor fi 

asemenea trupului glorios al lui Cristos. Mai mult, vom fi 

asemenea îngerilor în Cer. După cum îngerii nu poartă părul lung 

şi nu au aripi, nici noi nu vom avea aceste lucruri.  Trupurile 

noastre vor fi de partea masculin, asemenea trupului Isus Cristos.  

 1 Corinteni 15:42 spune că, trupul care este semănat în 

putrezire (se descompune şi devine o pulbere (Geneza 3:19), va 

învia în neputrezire. Trupul neputezirii care va învia din 

mormânt, nu va mai obosi şi nu va îmbătrâni niciodată. Secole 

la rând oamenii caută metode de a rămâne tineri. Cercetătorul 

spaniol Ponse de Leon toată viaţa lui şi-a dedicat-o în căutarea 

izvoarelor tinereţii. Starurile folosesc produse cosmetice şi 

ultimele metode ale chirurgiei plastice, pentru a arăta mai tineri. 

Sigur că aceştia continuă să îmbătrânească, iar feţele lor arată 

mai rău. Noi nu trebuie să fim deranjaţi de aceasta, deoarece 

când vom primi trupurile noastre înviate, aceste trupuri noi nu 

vor fi supuse îmbătrânirii, chiar şi după un milion de ani vom 

arăta tineri. În Domnul Isus Cristos am găsit izvorul tinereţii, 

deoarece avem viaţa veşnică.  

 

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

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

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

în numele Fiului lui Dumnezeu.”           1 Ioan 5:12-13 
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 1 Corinteni 15:43 spune că, trupurile noastre carnale vor 

merge în mormânt, deoarece sunt neputincioase, păcătoase şi 

supuse putrezirii. De aceea Pavel spune: „Ştiu că în mine (adică 

în carnea mea) nu locuieşte nimic bun,” (Romani 7:18). În 

Romani 7:24 Pavel continuă să spună: „O, ce om nenorocit sunt 

eu. Cine mă va elibera din trupul acestei morți?” Însă, trupurile 

celor credincioşi, care vor învia în glorie, vor fi tari, fără păcat şi 

nu vor putea putrezi.  

 Viaţa aceasta fizică este grea şi plină de încercări, însă 

cei credincioşi au credinţă în Salvatorul lor cunoscând că, atunci 

când Domnul Isus se va întoarce, ne va da trupuri de glorie. În 

aceste trupuri nu vom putea cunoaşte niciodată moartea, 

încercări sau dureri. Toate lucrurile au trecut, iar toate 

dezamăgirile, nenorocirile, îngrijorările şi tragediile neuitate pe 

care le-am întimpinat în această viaţă, vor fi uitate. Niciodată nu 

vom mai aminti de viaţa noastră pământească. Mintea şi inima 

noastră vor fi pline de bucurie şi pace. În veşnicii nu vom mai fi 

trişti, iar lacrimile noastre vor fi şterse.  

 

„Şi Dumnezeu va şterge fiecare lacrimă de la ochii lor; şi nu va 

mai fi moarte, nici întristare, nici plângere, nici nu va mai fi 

durere, pentru că lucrurile dintâi s-au dus.”          Revelația 21:4 

 

 Isaia confirmă aceasta: 

„Căci, iată, eu fac noi ceruri şi un nou pământ, şi cele dinainte 

nu vor mai fi amintite, nici nu vor mai veni în minte.”  

        Isaia 65:17 

 

 După Judecata în Faţa Tronului Alb din Revelația 21, 

Dumnezeu va face Ceruri noi şi un pământ nou, El va şterge 

orice lacrimă şi va înlătura orice amintire din trecut – şi niciodată 

aceste amintiri nu ne vor mai chinui. În veşnicie nu ne vom 



26 

 

aminti de cei dragi ai noştri care nu au fost salvați, alt fel, am fi 

plâns datorită destinului lor toată veşnicia. (Dacă într-adevăr ne 

sunt dragi, atunci prin orice metodă trebuie să-i câștigăm la 

Cristos acum) Totuşi nu vor fi lacrimi în cer. Însă, lacrimi vor fi 

în faţa Scaunului de Judecată lui Cristos, atunci când se vor 

închide oportunităţile şi ocaziile pe care le-am avut și nu le-am 

folosit pentru a-L sluji pe Dumnezeu. De asemenea vom 

cunoaşte ce parte de slujire am îndeplinit în trup (lemn, fân sau 

paie). Chiar dacă credeam aceste lucruri fiind spirituale. De 

asemenea, vor fi lacrimi în faţa Tronului Alb de Judecată atunci 

când vom vedea că, cei iubiţi de noi, cărora nu le-am mărturisit 

evanghelia, vor fi aruncaţi în Lacul de Foc. Vom vedea pe 

prietenii noştri şi feţele multor oameni cărora nu le-am vorbit 

niciodată de Cristos. Toţi aceştia vor ajunge în Lacul de Foc.  

 1 Corinteni 15:43-44 vorbeşte despre trupul descompus 

care rămâne în mormânt: 

 

„Este semănat trup natural, este înviat trup spiritual. Există trup 

natural şi există trup spiritual.”     1 Corinteni 15:44 

 

 Trupurile noastre înviate vor fi asemenea trupului glorios 

al lui Cristos Isus. El avea un trup spiritual, atunci când a înviat 

din mormânt. Atunci când vorbesc că El avea un trup spiritual, 

nu vreau să zic că acel trup nu a fost un trup real. Ci ceea ce 

doresc să zic este că, a fost un trup spiritual, un trup supranatural 

având carne şi oase. În timpul învierii vom avea parte toţi de 

același trup. Observaţi că în Luca 24:39, Cristos se arată 

ucenicilor după învierea Sa, într-un trup înviat.  

 

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

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

mă vedeţi pe mine că am.”       Luca 24:39 
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 Ucenicii au crezut că văd un duh (Luca 24:37), însă Isus 

le spune să vină mai aproape de El şi să-L atingă, pentru că duhul 

nu are carne şi oase, în schimb El a avut aceste lucruri.  Aceasta 

indică că, trupurile noastre glorioase vor fi de asemenea, din 

carne şi  oase şi nu din carne şi  sânge. 

 

Efeseni 5 spune:  

„Pentru că suntem membre ale trupului său, din carnea sa şi din 

oasele sale.”                  Efeseni 5:30 

 

  Observaţi că nu se aminteşte de sânge. Când Domnul Isus 

Critos a fost îngropat în mormânt, nu a avut sânge, deoarece Şi-

a vărsat sângele pe cruce pentru mine și voi. Romani 8:29 spune 

că, Dumnezeu „ne-a predestinat să fim asemenea chipului Fiului 

Său.” Adică, trupul nostru va fi asemenea trupului Lui, atunci nu 

vom avea sânge în trupul nostru cel nou.  

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

moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” De aceea, dacă am fi avut 

sânge în trupurile noastre noi, nu am fi în stare să moştenim 

Împărăţia spirituală a lui Dumnezeu. Trupurile noastre nu vor fi 

din sânge şi carne, ci din carne şi oase. Sângele – este izvorul 

putrezirii şi descompunerii în trupurile noastre. De asemenea, 

sângele permite trupului nostru să trăiască, însă sângele este 

cauza îmbătrânirii acestui trup. „Pentru că viaţa cărnii este în 

sânge;” Leviticul 17:11 

 Când omul moare, sângele lui este scos în afară pentru a 

pregăti trupul pentru înhumare. Trupurile noastre noi nu vor fi 

trupuri umane, de aceea nu vor avea nevoie de sânge pentru a 

menţine organismul în viaţă. Domnul Isus Cristos va fi viaţa 

noastră (Ioan 3:36).  
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 Trupurile noastre noi vor fi dintr-o carne supranaturală şi 

oase supranaturale. Vor fi văzute, observate şi vom putea intra 

cu ele în lumea spirituală, atunci când vom dori. Lumea 

spirituală acum, este ascunsă de noi, însă atunci ne va fi 

descoperită nouă. De exemplu, 2 Împăraţi 6:8-17 citim despre 

Elisei şi robul lui care au fost înconjuraţi de armata sirienilor. 

Văzându-se în asemenea situaţie, robul lui Elisei se tulbură 

(versetul 15). Această oştire putea să-i ucidă sau să-i înrobească. 

De aceea, înspăimântat întreabă pe Elisei cum pot fi salvaţi.  

 

 Elisei răspunde: 

„Şi el a răspuns: Nu te teme, pentru că aceia ce sunt cu noi sunt 

mai mulţi decât aceia ce sunt cu ei.”         2 Împăraţi 6:16 

 

 

 Cu siguranţă că robul nu ştia la ce se referă Elisei. Îmi 

imaginez cum acesta se uita disperat gândindu-se că, bătrânul și-

a ieşit din minţi. Tot ce putea vedea el a fost o gloată mare de 

oameni înarmaţi din armata sirienilor, cei care i-au înconjurat. 

Atunci Elisei a arătat robului său ceea ce el nu a fost în stare să 

vadă cu ochii lui pământeşti.  

 

„Şi Elisei s-a rugat şi a spus: Doamne, te rog, deschide-i ochii 

pentru a vedea. Şi DOMNUL a deschis ochii tânărului; şi el a 

văzut; şi, iată, muntele era plin de cai şi de care de foc de jur 

împrejurul lui Elisei.”           2 Împăraţi 6:17 

 

 Când Dumnezeu a deschis ochii robului, atunci acesta a 

văzut cai şi care de foc supranaturale, care erau asupra lor pentru 

a-i apăra de oastea fizică a sirienilor. În trupurile noastre 

pământeşti, din carne şi sânge, vederea este limitată, însă când 

vom primi trupuri înviate, vom fi în stare să vedem lumea 
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spirituală. Vom avea o privire roingen asemenea super-eroilor 

din desene animate. Super-eroul pare a fi un om puternic şi 

invincibil, care nu este altceva decât un contrafăcut al trupului 

înviat, pe care-l vom primi într-o bună zi.  

 Putem vedea un alt exemplu din Evanghelie. După 

învierea Sa, Isus Cristos se arată în faţa ucenicilor Săi. El umbla 

cu ei şi explica Scripturile. Apoi, El s-a oprit şi a mâncat cu ei 

(Luca 24;23-31). Citim în Luca 24:31 că, atunci când erau 

împreună la masă „Atunci li s-au deschis ochii şi L-au cunoscut. 

Însă El s-a făcut nevăzut pentru ei.” El nu s-a ascuns după 

perdea sau să fi sărit pe fereastră, ci El a dispărut din ochii lor. 

El a trecut foarte simplu după perdeaua care separă lumea 

noastră de lumea spirituală. Însă, când vom fi în trupurile noastre 

spirituale, atunci această perdea nu ne va mai separa de lumea 

spirituală. Mai târziu ucenicii sau întâlnit pentru a discuta ceea 

ce au văzut şi au auzit despre învierea lui Cristos Isus.  

 

„Şi pe când vorbeau ei astfel, Isus însuşi a stat în picioare în 

mijlocul lor şi le-a spus: Pace vouă. Dar ei erau îngroziţi şi 

înfricoşaţi şi presupuneau că au văzut un duh.”   Luca 24:36-37 

 

 De ce aceştia s-au înspăimântat la apariţia lui Isus? De ce 

au crezut că este Duhul lui Cristos? Răspunsul îl găsim în Ioan 

20. 

 

„Atunci, în seara aceleiaşi zile, fiind prima zi a săptămânii, pe 

când uşile, unde discipolii erau adunaţi de teama iudeilor, erau 

închise, Isus a venit şi a stat în picioare în mijloc şi le-a spus: 

Pace vouă.”          Ioan 20:19 
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„Şi după opt zile discipolii lui erau din nou înăuntru şi Toma era 

cu ei; Isus a venit, uşile fiind închise, şi a stat în picioare în 

mijloc şi a spus: Pace vouă!”       Ioan 20:26 

 

 Apariţia lui Cristos, probabil, l-ar fi influenţat foarte tare 

pe Ioan. Observaţi că, în amândouă pasaje Ioan accentuează că 

uşile au fost închise. Imaginaţi-vă numai că, ucenicii stau în 

cameră cu uşile închise, petrecându-şi timpul împreună cu frica 

de a nu fi răstigniţi ca şi Cristos. Însă, dintr-odată Isus apare în 

mijlocul lor. El nu a intrat prin uşă, ci doar a apărut. Dacă aceasta 

s-ar fi întâmplat între noi acum, ne-ar fi speriat foarte tare. Însă, 

în trupurile noi înviate vom avea aceeaşi capacitate de a dispărea 

şi a apărea, asemenea lui Cristos.  

   Oamenii din toată lumea cunosc serialul Star Trek. În 

acest film sunt arătate unele secvențe cu ajutorul cărora eroii pot 

apărea de unde ar dori şi să dispară cum vor. Totdeauna se găsesc 

oameni care doresc să reproducă minunile din Biblie, însă în 

trupurile noastre cereşti vom putea face aceste lucruri fără 

ajutorul maşinăriilor. Dacă vom dori să ajungem undeva în 

această lume, vom putea face aceste lucruri fără a folosi 

scamatoriile de astăzi. Vom putea ajunge pe orice planetă din 

Univers. Vom avea acces la primul, al doilea şi cel de al treilea 

cer. Vom putea călători cu viteza care întrece viteaza luminii, 

asemenea lui Isus din Ioan 20. Aici Domnul Isus vorbeşte cu 

Maria Magdalena, după învierea Sa (Ioan 20:11-18).  

 

„Isus i-a spus: Nu mă atinge, căci încă nu m-am urcat la Tatăl 

meu; ci du-te la fraţii mei şi spune-le: Mă urc la Tatăl meu şi 

Tatăl vostru şi la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru.”   

         Ioan 20:17 
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 Dimineaţa acelei zile, Isus vorbeşte Mariei să nu se 

atingă de El. De ce? Pentru că trebuie să urce la Tatăl Său. Tatăl 

Lui se afla în al treilea cer, o distanţa ne-determinată de la 

pământ, undeva după graniţele universului. Apoi, în versetul 19 

citim „în seara aceleaşi zile”. Acum, în acest timp Isus se arată 

ucenicilor Săi şi permite ca aceştia să-L atingă. Cu opt zile mai 

târziu El îl lasă pe Toma să se atingă de El.  

 

„Atunci i-a spus lui Toma: Adu-ţi degetul aici şi priveşte mâinile 

mele; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta mea...”     Ioan 20:27 

 

 Dacă nimeni nu avea voie să se atingă de El până a se 

urca la Tatăl, avem nevoie şi noi să intrăm la Tatăl la al treilea 

cer şi să ne întoarcem înapoi. Asemenea Lui vom fi capabili să 

călătorim pe valurile Universului cu o viteză mai mare decât cea 

a luminii.  

 Putem vedea această călătorie impresionantă din Vechiul 

Testament, atunci când Daniel era în rugăciune. 

 

„Da, în timp ce încă vorbeam în rugăciune, bărbatul Gabriel, pe 

care l-am văzut în viziunea de la început, fiindu-i poruncit să 

zboare iute, m-a atins pe la timpul ofrandei de seară. Şi mi-a dat 

de înţeles şi a vorbit cu mine şi a spus: Daniele, am venit acum 

să îţi dau pricepere şi înţelegere. La începutul cererilor tale a 

ieşit porunca şi am venit să îţi arăt; fiindcă tu eşti foarte mult 

iubit; de aceea înţelege acest lucru şi ia aminte la viziune.” 

              Daniel 9:20-23 

 

 Îngerul Gabriel a lăsat al treilea Cer şi a coborât jos pe 

pământ până ce Daniel sfârşise rugăciunea. A fost rapid! 

Satelitul Voiajor ar fi avut nevoie de patru ani pentru a ajunge 

planeta Saturn (planeta din sistemul nostru solar), însă asemenea 
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lui Gabriel şi lui Cristos, vom putea să călătorim de o mie de ori 

mai rapid, fracţiuni de secundă. De asemenea, vom avea mintea 

lui Cristos.  

 

„Dar când vine ce este desăvârşit, atunci ce este în parte va fi 

desființat. Când eram copil, vorbeam ca un copil, înţelegeam ca 

un copil, gândeam ca un copil; dar după ce am devenit bărbat, 

am înlăturat cele copilăreşti. Căci acum vedem întunecat, ca 

într-o oglindă; dar atunci faţă în faţă; acum ştiu în parte, dar 

atunci voi cunoaşte aşa cum sunt şi eu cunoscut.”   

              1 Corinteni 13:10-12 

 

 Cuvântul „atunci” se referă la expresia „când vine ce este 

desăvârşit.” Pavel susţine că noi vedem lucrurile spirituale ca 

printr-o „oglindă,” însă când va veni Cristos, vom fi în stare să 

vedem desluşit. Atunci vom avea cunoştinţă de partea spirituală, 

asemenea cunoştinţei lui Cristos. Nu este nimic în stare de a se 

compara cu aceasta.  

 Am citit undeva că, ţesutul nervos dintr-o sferă cubică a 

creierului omenesc poate fi întins pe o distanţă până la Lună şi 

înapoi. Acum, folosim doar un procent foarte mic din toată 

capacitatea creierului nostru, însă când vom avea capacităţi 

nelimitate, vom fi în stare să înţelegem totul. Vom cunoaşte 

totul, chiar şi ceea ce nu sunt în stare să cunoască oamenii de 

ştiinţă care şi-au petrecut toată viaţa lor în cercetări ştiinţifice. 

Mai mult, trupurile noastre noi niciodată nu vor înseta sau 

flămânzi.  

 

 Ioan vorbeşte de sfinţii în glorie: 

„Ei nu vor mai flămânzi, nici nu vor mai înseta; nici soarele nu 

va cădea peste ei, nici vreo arşiţă.”           Revelația 7:16 
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 Nu vom avea nevoie de hrană pentru a menţine trupul 

nostru, deoarece acest trup va fi veşnic. Gândiţi-vă doar că 

nimeni dintre noi nu se va gândi la cursă de slăbire sau va calcula 

câte calorii a mâncat. Dacă le place să mânce, atunci vor putea 

să mănânce din dorinţă, cum a mâncat și Cristos în Luca 24.  

 

„Şi i-au dat o bucată de peşte fript şi de fagure de miere. Şi a 

luat şi a mâncat înaintea lor.”            Luca 24:42-43 

 

 În trupul Său ceresc El a fost în stare să se hrănească, şi 

noi la fel, vom fi în stare să facem aceasta, când vom avea trupuri 

noi. În ceruri nu vor fi oameni obezi sau slabi. Fiecare va poseda 

un trup perfect şi sănătos în floarea vârstei. Pentru acum noi 

avem nevoie să trăim în trupurile aceste păcătoase, dar avem 

Duhul Sfânt în noi care ne dă speranța că într-o zi noi vom primi 

trupurile noastre nepieritoare. 

  

„Cărora a voit Dumnezeu să le facă cunoscut care sunt bogăţiile 

gloriei acestui mister printre neamuri, care este Cristos în voi, 

speranţa gloriei;”              Coloseni 1:27 

 

 Fiecare femeie salvată poartă în interiorul său un bărbat. 

Duhul Sfânt este asupra ei, „Acel Duh este Domnul;” (2 

Corinteni 3:17). După cum El este în interiorul oricărui bărbat 

credincios, la fel El este în interiorul fiecărei femei credincioase. 

Fiecare creştin, bărbat sau femeie sunt deja „fii lui Dumnezeu.” 

În trupurile lor adoptate, femeile se vor elibera total. Ele nu vor 

mai fi vase mai slabe. Femeile nu vor mai fi în supunere faţă de 

bărbaţii lor, după cum au fost pe pământ. Ea va fi asemenea lui 

Cristos Isus. Femeia a fost făcută din bărbat (1 Corinteni 11:8; 

Geneza 2:23). Ea a fost os din oasele lui Adam şi carne din 

carnea lui Adam (Geneza 2:23-24). La început Dumnezeu a creat 



34 

 

omul din ţărâna pământului, apoi a creat femeia din bărbatul care 

deja a fost creat. Prima femeie a fost numită doamna Adam. În 

Geneza 5:2, Biblia spune că Dumnezeu „le-a  pus numele lor, 

Adam, în ziua în care au fost creați.” Adam a fost cel care i-a 

dat numele Eva (Geneza 3:20). Nici o femeie nu a fost în stare 

să-şi aleagă un nume. Ea poartă numele fie al soţului, fie al 

tatălui ei. Cuvântul femeie din traducerea în engleză înseamnă, 

„pântecul bărbatului.” Dumnezeu a creat bărbatul, apoi a luat 

coasta lui şi a creat un alt om cu pântece, şi a numit-o femeie.  

 

 Uitaţi-vă ce zice Petru despre femeie: 

„Ci să fie omul ascuns al inimii, în ceea ce este nemuritor, chiar 

ornamentul unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ 

înaintea lui Dumnezeu.”       1 Petru 3:4 

 

 În 1 Petru 3:1 el se adresează femeilor  şi le zice de „omul 

ascuns al inimii.” Femeia salvată deja are în interiorul său un 

bărbat, „omul Isus Cristos” (1 Timotei 2:5). În timpul învierii, 

omul nostru exterior va fi transformat în chipul lui Cristos, care 

trăieşte în noi (vezi Romani 8:29; Filipeni 3:20-21; 1 Ioan 3:1,2). 

Dumnezeu nu caută la faţa omului – femei vor fi schimbate la 

chipul Lui asemenea bărbatului.  
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SĂ RECAPITULĂM 
 

Cele Două Învieri 
 

Fără să vă uitați în lecție, folosiţi Biblia și referinţele pentru a 

completa spaţiile libere. 

 

 

I. Faptul Învierii 
  

A. Dovada Învierii în Vechiul Testament 

 
Psalmul 16:9-10 Daniel 12:2 2 Împărați 13:21 

1 Împărați 17:17-24 Iov 19:25-27 Geneza 22:5 

2 Împărați 4:32-35 Isaiah 26:19 Osea 13:14 

Evrei 11:19   

 

1. Iov credea în învierea lui Cristos._______________ 

 

2. David proorocea învierea trupului Domnului Isus Cristos 

şi propria lui înviere din morţi. 

  ____________________________________________ 

 

3.  Proorocii aşteptau învierea morţilor. 

____________________________________________ 

 

4. Avraam a crezut că Dumnezeu este în stare să învie 

morţii. ______________________________________ 
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5. În Vechiul Testament sunt date câteva exemple ale 

învierii. _____________________________________ 

 

B. Dovada Învierii în Noul Testament  

Romani 1:4; 4:25 Ioan 5:21, 28-29 

Fapte 2:32; 4:10 Matei 27:52 

1 Corinteni 15 Ioan 11:43 

1 Corinteni 15:4-8 Luca 8:52-55 

Revelația 20:4-6; 13-14 Ioan 11:23-26 

 

6. Domnul Isus Cristos învăţa de înviere. 

_____________________________________________ 

 

7. Apostolul Pavel a explicat tema învierii. 

_____________________________________________ 

 

8. Apostolul Ioan a văzut două învieri. 

_____________________________________________ 

 

9. Cristos a înviat morţii. 

_____________________________________________ 

 

10. Însuşi Cristos Isus a înviat din morţi. 

_____________________________________________ 
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II. Importanța Învierii 
  

1 Corinteni 15:22 1 Corinteni 15:58 

1 Corinteni 15:17 Romani 1:4 

Filipeni 3:10  

 

A. Ea mărturiseşte preţul răscumpărării morţii Lui 

_________________________________________. 

  

B. Ea enunţă puterea care este accesibilă şi nouă 

_________________________________________. 

 

C. Ea indică faptul pripirii noastre învieri 

_________________________________________. 

   

III. Natura Învierii  
  

Fapte 24:15 (2 ori) Ioan 5:28-29 

1 Corinteni 15:37, 40, 44 Ioan 5:29b 

Revelația 20:5 Luca 14:14 

 

A. Este literală şi fizică ________________________. 

   

B. Este universală ___________________________ 

____________________________________________. 

  

C. Are o natură Dublă 

 

1. Învierea celor drepți ________________. 

 

2. Învierea celor nedrepți ______________. 
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3. Cele Două etape ale învierii nu au loc în 

acelaşi timp _______________________. 

 

IV. Ordinea Învierii  
  

Revelația 20:4 1 Corinteni 15:22-24 

Revelația 14:3 Revelația 7:9-14 

1 Corinteni 15:23b 1 Corinteni 15:23c 

Matei 27:52-53 Revelația 6:9-11 

 

 

Prima Înviere va fi asemenea strângerii roadei 

 

A. Primile Roade ____________ ____________ 

 

B. Strângerea Roadei __________  __________ 

 

C. A Doua Strângere a Roadei (Colectarea 

Roadei) ______________________________ 

 

1. Iudei Credincioşi şi Neamurile 

_______________ 

 

2. Sfinţii Perioadei Bisericeşti şi a 

Necazului cel Mare vor domni 

_________________________________ 

 

3. Învierea din timpul Necazului cel Mare 

____________________________ 
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V. Trupul Înviat 
 

1 Corinteni 15:43, 53 1 Ioan 3:2 Ioan 20:19 

Luca 24:31 (2 ori) Ioan 21:12 Luca 24:39 

Filipeni 3:20-21 Romani 8:23 Ioan 20:27 

Matei 5:29-30 Luca 24:42-43  

 

 

A. Trupul înviat a celui credincios 

 

1. Un trup Răscumpărat _____________ 

 

2. Un trup glorificat_________________ 

 

3. Trupul asemenea trupului 

Cristos_______________ 

 

 

a. Indentificat___________________  

 

b. Perceput_____________________ 

 

c. Fără Limite___________________ 

 

d. Capabil de a mânca_____________ 

 

e. Capabil de a dispare___________ 

 

B. Trupul înviat al celui necredincios 

___________________ 

 



40 

 

Trupul Înviat 
Citiţi fiecare afirmaţie de mai jos, fiind atenţi la fiecare 

cuvânt scris cu caracter aldin. 

Dacă afirmaţia este corectă, atunci la fiecare spaţiu gol scrieţi 

cuvântul „Da”. Dacă afirmaţia nu este corectă, atunci tăiaţi 

cuvântul greşit din afirmaţie, înlocuindu-l cu un alt cuvânt corect 

în spaţiu liber. 

 

 

1.    Fariseii nu credeau în învierea celor morţi. 

 

2.   În timpul învierii morților cei credincioşi vor fi 

răpiţi, iar cei necredincioşi vor rămâne pe pământ. 

 

3.    Doar necredincioşii vor avea parte de prima 

înviere.  

 

4.    Cea de-a doua înviere este „învierea din morţi.” 

 

5.   În timpul celei de-a doua învieri toate sufletele 

salvate  se vor înfăţişa în faţa Judecăţii Tronului Alb. 

 

6.   Trupurile înviate celor sfinţi vor fi asemenea 

îngerilor în ceruri.  

 

7.   În Biblie îngerii sunt arătaţi a fi bărbaţi.  

 

8.              Îngerii căzuţi nu pot avea copii cu „fiicele 

omului.” 

 

9.             Îngerii din Cer nu se căsătoresc.  
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10.   „Fii lui Dumnezeu” din Geneza 6 se referă la 

îngerii cereşti. 

 

11.              Unii îngeri au aripi.  

 

12.   În trupurile noastre înviate vom putea zbura 

asemenea îngerilor.  

 

13.   Îngerii sfînți al lui Dumnezeu poartă părul lung.  

 

14.   Îngerul Domnului (sau al Dumnezeului) este 

Domnul Isus Cristos.  

 

15.   Pavel spune că, noi sperăm să fim transformaţi  

în asemănarea chipului lui Cristos.   

 

16.   Trupurile noastre înviate vor fi  asemenea 

trupului glorificat al Lui.  

 

17.              Trupurile noastre vor fi supuse putrezirii. 

 

18.   În ceruri vom ţine minte toate necazurile şi 

tristeţea vieţii pământeşti.  

 

19.   Trupul spiritual înviat are sânge şi carne.  

 

20.   Carnea şi sângele vor moşteni împărăţia lui 

Dumnezeu.  

 

21.   Trupurile noastre înviate vor fi în stare să 

dispară şi să apară, atunci când vom dori.  
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22.   Mintea noastră în trupurile înviate va fi limitată.  

 

23.   Trupurile noastre înviate vor avea nevoie de 

hrană.  

 

24.    Asemenea bărbatului salvat,  femeia va fi 

transformată în chipul lui Cristos.  

 

25.    În ceruri o mare parte din oameni vor poseda 

trupuri perfecte, sănătoase în floarea vârstei lor. 


