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„Ghidul de studiu al lui Paul Washer pe tema doctrinei lui Dumnezeu este cea mai 
bună lucrare introductivă pe care o cunosc”.  

— Iain H. Murray, Co-fondator și Director Editorial al Banner of Truth Trust 

 

„Biserica noastră a folosit lucrarea lui Paul pe tema doctrinei despre Dumnezeu în 
diverse contexte, la școala duminicală, în grupuri mici de studiu și în ucenicizare.  
O recomand adesea acelora care caută un ghid biblic, practic și cald într-o cu-
noaștere vitală a lui Dumnezeu”.  

— John Snyder, păstor, Autorul Behold Your God: Rethinking God Biblically 

 

„Paul Washer ne aduce un studiu sănătos, cu substanță teologică și biblic, destinat 
acelora dintre noi care am tânjit după ceva mai mult. Oricine este interesat în a 
crește în înțelegerea doctrinei despre Dumnezeu va considera acest studiu ca de-
osebit de valoros. El poate sluji în același timp și pentru a le da proaspăt credinci-
oșilor o temelie solidă, sau pentru a ajuta în evanghelizarea necredincioșilor”.  

— Voddie Baucham Jr., Decanul Seminarului Teologic la African Christian     
University 
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INTRODUCERE 
 

 

METODA DE STUDIU  

Scopul deosebit al acestui studiu este, pentru cel care îl parcurge, să aibă o 

întâlnire cu Dumnezeu, prin Cuvântul Lui. Întemeiat pe convingerea că Scriptura 

constituie Cuvântul inspirat și infailibil al lui Dumnezeu, acest studiu a fost con-

struit astfel încât este literalmente imposibil ca el să fie parcurs fără a avea o 

Biblie deschisă alături de el. Țelul este să ajute cititorul să asculte de îndemnul 

apostolului Pavel din 2 Timotei 2:15:  

„Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat,                   

ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine, și care împarte                   

drept Cuvântul adevărului”. 

Fiecare capitol analizează în mod specific câte un aspect al naturii și lucrării 

lui Dumnezeu. Cei ce iau parte la studiu vor completa fiecare capitol prin a răs-

punde la întrebări și prin a urma instrucțiunile potrivit cu versetele Scripturii care 

sunt indicate în fiecare caz. Ei sunt încurajați să mediteze asupra fiecărui pasaj 

biblic și să își scrie gândurile în spațiile goale. Utilitatea acestui studiu va depinde 

direct de implicarea fiecărui participant la el. Dacă participantul va răspunde su-

perficial la întrebări, doar copiind pasajele fără a căuta să înțeleagă sensul lor, 

cartea de față îi va fi de foarte puțin ajutor.  

Cunoaște-L pe Dumnezeul Cel Viu este, în primul rând, un studiu biblic și nu 

conține ilustrații colorate, povestioare atractive sau chiar comentarii teologice. Do-

rința autorului a fost aceea de a produce o carte care pur și simplu ne arată calea 

către Scriptură și care îi permite Cuvântului lui Dumnezeu să vorbească de la sine.  

Acest manual poate fi folosit la nivel individual, într-un grup mic de studiu 

sau într-o clasă de școală duminicală. Recomandăm foarte mult ca participantul 

să finalizeze personal fiecare capitol înainte de întâlnirile destinate discuțiilor și 

întrebărilor în grupul de studiu sau alături de liderul de ucenicizare.  
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ÎNDEMN CĂTRE UTILIZATORUL GHIDULUI DE STUDIU  

Participantul la studiu este încurajat să studieze doctrina biblică și să desco-

pere locul ei deosebit în viața creștină. Adevăratul creștin nu poate suporta sau 

chiar supraviețui unui trai care presupune o separare între emoții și intelect sau 

între devoțiunea față de Dumnezeu și doctrina despre Dumnezeu. Așa cum ne în-

vață Scriptura, nici emoțiile noastre și nici experiențele noastre nu constituie un 

fundament adecvat pentru viața creștină. Doar adevărurile Scripturii, atunci când 

sunt înțelese cu mintea și comunicate prin doctrină, pot furniza acea temelie si-

gură pe care ar trebui așezate credințele noastre și comportamentul nostru, și care 

determină validitatea emoțiilor și a experiențelor noastre. Mintea nu este dușma-

nul inimii, iar doctrina nu constituie un obstacol în calea devoțiunii. Cele două sunt 

indispensabile și ar trebui să fie inseparabile. Scriptura ne poruncește să Îl iubim 

pe Domnul, Dumnezeul nostru, cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru și cu 

toată mintea noastră (Matei 22:37) și să ne închinăm lui Dumnezeu atât în duh cât 

și în adevăr (Ioan 4:24).  

Studiul doctrinei este o disciplină deopotrivă intelectuală și devoțională. El 

constituie o căutare pasionată după Dumnezeu care ar trebui să îl conducă întot-

deauna pe participant la o transformare personală mai mare, la o ascultare mai 

mare și la o închinare mai profundă, din inimă. De aceea, participantul ar trebui să 

se păzească de marea eroare de a căuta doar o cunoștință impersonală, în loc de 

Persoana lui Dumnezeu. Nici devoțiunea fără sens și nici simplele eforturi intelec-

tuale nu sunt folositoare, întrucât, în ambele cazuri, Dumnezeu este lăsat deo-

parte. 

UN MESAJ DIN PARTEA AUTORULUI  

Cum ar putea vreun om sau înger să scrie o carte adecvată pe tema lui Dum-

nezeu Însuși? Ar fi mai ușor să numărăm toate stelele de pe cer! Având această 

atitudine în minte, recunosc că orice este sfânt, bun și util pe aceste pagini este 

rezultatul exclusiv al harului lui Dumnezeu. Conștientizând întrucâtva importanța 

subiectului de față, am scris acest manual cu frică și cutremur, având în vedere 

cuvintele scrise în Iacov 3:1:  

„Frații mei, să nu fiți mulți învățători,                                                                            

căci știți că vom primi o judecată mai aspră”. 

Aș dori să le mulțumesc soției mele, Charo, care crește pentru a fi „tare în 

Domnul”, și celor patru copiii ai noștri, care reușesc să mă distragă de la lucrul 

meu cu multă ușurință. Aș vrea să le mulțumesc și membrilor echipei HeartCry, lui 

Forrest Hite, pentru lucrarea sa sârguincioasă și meticuloasă de editare a diferite-

lor manuscrise pe care le-a primit. Contribuția lui la aranjarea și lecturarea mai 
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ușoară a acestei lucrări este importantă și apreciată. Mulțumirile mele sunt adre-

sate și întregii echipe HeartCry, care a fost o sursă deosebită de încurajare de-a 

lungul procesului publicării acestei cărți, ca și păstorului Charles Leiter, din Kir-

ksville, Missouri, ale căror idei au fost foarte valoroase.  

UN MESAJ DIN PARTEA EDITORULUI  

Cunoaște-L pe Dumnezeul Cel Viu este un manual derivat dintr-o lucrare pu-

blicată anterior sub titlul Singurul Dumnezeu Adevărat, lucrare care a fost mult 

extinsă, revizuită și modificată. Ca urmare a relației strânse dintre aceste două 

cărți, cei care au studiat manualul Singurul Dumnezeu Adevărat vor recunoaște, 

cel mai probabil, o parte din materialul din acest manual. Anumite părți ale lui sunt 

relativ neschimbate (de ex. capitolele 10-14, 48), în timp ce altele sunt cu totul 

noi (de ex. capitolele 1-2, 4, 42-47), dar majoritatea se află între aceste două si-

tuații diferite. Credința mea este că manualul Cunoaște-L pe Dumnezeul Cel Viu se 

va dovedi benefic pentru toți cititorii, indiferent cât de familiarizați ar fi fost cu 

ediția intitulată Cunoaște-L pe Dumnezeul Cel Viu.  
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CAPITOLUL 1.                                         

CUNOAȘTEREA LUI DUMNEZEU 
 

CEA MAI MINUNATĂ CUNOAȘTERE  

Unde ar trebui să își înceapă credinciosul studiul creștinismului? Răspunsul 

este simplu, chiar dacă nu este întotdeauna unul evident pentru toți: înainte de 

orice, creștinismul are de-a face cu Persoana și lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, 

ar trebui să ne începem studiul cu El! 

1. În conformitate cu Ieremia 9:23-24, care este cunoașterea cea mai importantă 

și esențială pe care o poate avea un om? Explică-ți răspunsul. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Atributele lui Dumnezeu se referă la trăsăturile Sale fundamen-

tale, permanente și neschimbătoare – care definesc cine este El în realitate. Ar 

trebui să fie evident faptul că a-L cunoaște pe Dumnezeu este cea mai impor-

tantă cunoaștere pe care o putem avea. Creștini fiind, noi ar trebui să ne dedi-

căm viețile cunoașterii lui Dumnezeu și răspândirii cunoștinței Lui. 

2. Cunoașterea lui Dumnezeu începe cu atributele Sale, dar nu se oprește acolo. 

Ea include în același timp cunoașterea voii Lui. Ce ne îndeamnă pasajul din 

Efeseni 5:17 în ce privește acest adevăr? 

1. „De aceea, nu fiți n____________, ci î________ care este v______ Domnului”. 

OBSERVAȚII: Voia lui Dumnezeu se referă la scopurile, planurile și dorințele Lui. 

Noi suntem chemați să căutăm voia lui Dumnezeu și să trăim potrivit acesteia. 
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În Scriptură, termenul „nebun” este unul moral. El nu se referă la o persoană 

lipsită de inteligență, ci la cineva care nu recunoaște importanța cunoașterii lui 

Dumnezeu și a trăirii în acord cu voia Lui. 

3. Potrivit cuvintelor lui Isus din Ioan 17:3, ce anume este viața veșnică? Care 

este singurul scop măreț al noii relații a credinciosului cu Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Viața veșnică nu se referă doar la aspectul cantitativ al ei (adică 

viața fără sfârșit), ci și la cel calitativ: scopul măreț al vieții este acela de a-L 

cunoaște pe Dumnezeu într-o relație apropiată. 

BENEFICIILE CUNOAȘTERII LUI DUMNEZEU 

Beneficiile cunoașterii lui Dumnezeu sunt atât de vaste, încât nu pot fi anali-

zate în detaliu în această carte. Totuși, vom menționa câteva dintre cele elemen-

tare, care sunt statuate expres în Scriptură. În cele ce urmează se găsesc patru 

beneficii extraordinare care sunt derivate din cunoașterea biblică a lui Dumnezeu. 

1. ÎNȚELEPCIUNE  

a) Ce anume ne învață Proverbe 9:10 despre cunoașterea lui Dumnezeu? 

(1)  „Începutul î_______________ este frica de Domnul; și știința sfinților este 

p__________” (cu referire la cunoașterea lui Dumnezeu).  

OBSERVAȚII: O perspectivă corectă despre Dumnezeu este necesară pentru a 

avea o gândire corectă asupra oricărui lucru. Doar în lumina unei cunoașteri 

autentice a lui Dumnezeu putem avea o înțelegere corectă asupra realității, în 

special în ce privește identitatea noastră, nevoia noastră și scopul existenței 

noastre. 

2. ÎNCREDERE SAU CREDINȚĂ  

a) Ce spune Psalmul 9:10 despre cei care Îl cunosc pe Dumnezeu? 

(1)  „Cei ce cunosc N_________ Tău, se î__________ în Tine, căci Tu nu îi pără-

sești pe cei ce Te caută, Doamne!” 
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OBSERVAȚII: În Scriptură, Numele lui Dumnezeu face referire la El Însuși. Cu 

cât cunoaștem mai mult despre El (despre caracterul Lui perfect și despre pu-

terea Lui nelimitată), cu atât mai mult vom fi în măsură să credem în El și să 

avem încredere în El în orice aspect al vieților noastre. 

3. PUTERE SPIRITUALĂ  

a) Ce anume ne învață Daniel 11:32 despre cei care Îl cunosc pe Dumnezeu? 

(1)  „Aceia din popor, care Îl vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor r__________ 

tari și vor face mari i_______”. 

OBSERVAȚII: A trăi viața creștină necesită o putere dincolo de capacitatea 

noastră. Cu cât cunoaștem mai mult despre Dumnezeu, cu atât mai puternici 

vom fi din punct de vedere spiritual, și cu atât mai dornici și capabil vom fi să 

trăim în mod activ pentru El, indiferent de obstacolele cu care ne confruntăm. 

Biblia spune că, într-o vreme de încercări mari, David a fost „în mare strâm-

toare”, dar el „s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul, Dumnezeul lui” (1 Sa-

muel 30:6). 

4. PERSEVERENȚĂ  

a) Ce afirmație face apostolul Pavel în 2 Timotei 1:12?  

(1)  „Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri; dar nu mi-e rușine, căci 

ș___________ în cine am crezut. Și sunt î__________ că El are putere să 

păzească ce I-am încredințat până în ziua aceea”. 

OBSERVAȚII: Apostolul Pavel a scris aceste lucruri cu puțin timp înainte de a 

muri ca martir pentru Hristos, în vremea unei stăpâniri corupte în Imperiul Ro-

man. El a rămas credincios lui Hristos și nu și-a negat credința. El a stat în 

picioare curajos, fără să se rușineze și încrezător, pentru că el cunoștea carac-

terul și puterea Aceluia în care ajunsese să creadă! 

PERICOLELE NECUNOAȘTERII LUI DUMNEZEU 

Asemenea beneficiilor cunoașterii lui Dumnezeu, consecințele devastatoare 

ale necunoașterii Lui sunt la rândul lor atât de vaste, încât nu pot fi analizate în 

detaliu în această lucrare. Cu toate acestea, vom menționa 6 dintre cele mai ele-

mentare, fiecare dintre acestea fiind direct afirmat în Scriptură. 

1. RE-CREAREA LUI DUMNEZEU DUPĂ CHIPUL NOSTRU  

a) Ce greșeală au făcut evreii în gândirea lor despre Dumnezeu, potrivit cu Psal-

mul 50:21? 

(1)  „Iată ce ai făcut, și Eu am tăcut. Ți-ai î__________ că Eu sunt ca t______. 

Dar te voi m_________, și îți voi pune totul sub ochi!”. 
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OBSERVAȚII: În absența cunoașterii adevărate a lui Dumnezeu, omul își va 

forma propriile opinii și Îl va remodela pe Dumnezeu după închipuirea proprie. 

Acest lucru va conduce întotdeauna la o perspectivă deformată și degradantă 

asupra lui Dumnezeu și va sfârși întotdeauna în judecata lui Dumnezeu! 

2. ÎNCHINARE FALSĂ  

a) Ce anume i-a spus Isus femeii din Samaria în Ioan 4:22, cu referire la ea, po-

porul ei și religia lor? 

(1)  „Voi vă î__________ la ce nu c__________”. 

OBSERVAȚII: Idolatria are loc oridecâteori ne închinăm oricărui lucru sau orică-

rei persoane în afara Dumnezeului celui viu. În absența cunoașterii adevărate a 

lui Dumnezeu, chiar și cei care se pretind creștini se expun acestei erori. Ei își 

creează un dumnezeu fals în mințile lor, după care se închină dumnezeului pe 

care l-au creat! 

3. NECREDINȚĂ SAU LIPSA ÎNCREDERII  

a) Care sunt implicațiile din întrebările puse de apostolul Pavel în Romani 

10:14 cu privire la cunoașterea lui Dumnezeu? 

(1)  „Dar cum Îl vor chema pe Acela în care n-au crezut? Și cum vor c_______ 

în Acela, despre care n-au a_______? Și cum vor auzi despre El fără pro-

povăduitor?” 

OBSERVAȚII: Deși acest text se aplică direct predicării Evangheliei, el are o apli-

cație mai largă în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu – cum poate crede 

cineva în acel Dumnezeu pe care nu Îl cunoaște? Acest lucru se aplică nu doar 

credinței păcătosului care duce la mântuire, ci și credinței celui credincios sau 

încrederii în Dumnezeu care este necesară pentru a trăi viața creștină. Așa cum 

am învățat deja din Psalmul 9:10, doar cei care cunosc Numele lui Dumnezeu 

își vor pune încrederea în El. 

4. O PERSPECTIVĂ INDIFERENTĂ SAU APATICĂ ASUPRA PĂCATULUI – În 1 Co-

rinteni 15:34, apostolul Pavel a mustrat biserica din Corint pentru că unii pre-

tinși credincioși dintre membrii bisericii nu aveau o cunoaștere reală a lui Dum-

nezeu. Această ignoranță în legătură cu Dumnezeu a condus la două consecințe 

periculoase și rușinoase. 

a) Ei nu erau s_______________, așa cum trebuiau să fie.  

OBSERVAȚII: Porunca, „veniți-vă în fire”, mai poate fi tradusă și prin expresiile 

„deveniți oameni serioși”, sau „treziți-vă din beția minții voastre”. Întrucât ei nu 

Îl cunoșteau pe Dumnezeu, trăiau ca niște oameni adormiți sau îmbătați în ce 
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privește pericolele păcatului și importanța de a trăi potrivit cu voia lui Dumne-

zeu. 

b) Ei erau p_______________.  

OBSERVAȚII: Cuvântul „păcat” provine din termenul grec hamartáno, care are 

sensul de „a rata ținta”. Întrucât ei rataseră ținta cu privire la natura lui Dum-

nezeu (anume că El este neprihănit), ei rataseră de asemenea ținta cu privire la 

felul în care ar fi trebuit să trăiască înaintea Lui (adică neprihănit). 

5. NELEGIUIRE – termenul „nelegiuire” se referă la acea stare de a trăi în afara 

legii sau a voii lui Dumnezeu. Înseamnă să trăiești ca și cum Dumnezeu n-ar 

avea o lege sau n-ar fi dat vreodată legea Sa oamenilor. Aceasta este una dintre 

cele mai triste consecințe ale ignoranței cu privire la Dumnezeu. 

a) Ce idee pătrunzătoare ne oferă Proverbe 29:18 despre consecințele necu-

noașterii lui Dumnezeu? 

(1)  „Când nu este nicio d____________ dumnezeiască, poporul este fără 

f________; dar ferice de poporul care păzește legea!” 

OBSERVAȚII: În acest context, termenul „descoperire” nu se referă la un vis sau 

viziune supranaturală, ci la revelația Persoanei lui Dumnezeu și a voii Lui prin 

Scriptură. Acolo unde există ignoranță legată de natura și legea lui Dumnezeu, 

oamenii vor fi neînfrânați. Cuvântul „neînfrânat” provine din termenul ebraic 

para, care are sensul de „a elibera din chingi”, sau „a acționa ca lider”. Cei care 

nu au nicio cunoștință a lui Dumnezeu sau a voii Lui, vor alerga neîmpiedicați 

în păcat și vor acționa ca și cum ar fi propriii lideri, separat de Dumnezeu. Găsim 

un exemplu de acest fel în cartea Judecători: „În vremea aceea, nu era împărat 

în Israel. Fiecare făcea ce-i plăcea” (17:6; 21:25). 

b) În Osea 4:1-2, Domnul mustră națiunea Israel pentru ignoranța lor legată de 

Dumnezeu și descrie felul de nelegiuire care însoțește întotdeauna sau care 

este rezultatul unei astfel de ignoranțe. Enumeră mai jos păcatele specifice 

ale acestora. 

(1) Nu este a_______________ (v. 1)  

(2)  Nu este î_______________ (v. 1) 

(3)  J__________________ strâmb (v. 2)  

(4)  U______________________ (v. 2) 

(5)  F_______________________ (v. 2)  

(6)  P________________________ (v. 2) 

(7)  N_______________________ (v. 2)  
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(8)  Face o_____________________ (v. 2) 

OBSERVAȚII: Poți vedea paralele între păcatele din Israel cauzate de ignoranța 

lor față de Dumnezeu și modele de comportament din societatea noastră? Le-

gea lui Dumnezeu nu se schimbă, iar păcătoșenia omului nu se estompează. Cu 

cât respingem mai mult cunoașterea lui Dumnezeu, cu atât mai neînfrânați și 

mai imorali devenim! 

6. JUDECATA DIVINĂ ȘI DISTRUGEREA – Aceasta este cea mai înfricoșătoare con-

secință a necunoașterii lui Dumnezeu. Ce ne învață pasajele biblice următoare 

despre acest adevăr? 

a) Osea 4:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Lipsa cunoașterii lui Dumnezeu este devastatoare. Ea ne con-

duce la a fi respinși ca instrument în mâna lui Dumnezeu și la pierzarea sigură 

și finală a indivizilor și societății. Necunoașterea lui Dumnezeu de către noi 

va avea chiar un efect devastator asupra generațiilor de după noi. 

b) Romani 1:18 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Mânia lui Dumnezeu se referă la mânia sau indignarea Lui 

dreaptă împotriva oamenilor păcătoși. Este important să observăm că omul 

nu este o victimă. Biblia ne învață că omul decăzut Îl urăște pe Dumnezeu 

(Romani 1:30) și este împotrivitor Legii Lui (Romani 8:7). Datorită lipsei de 

evlavie și neprihănire a omului, el respinge, ignoră și chiar suprimă adevărul 

despre natura și voia lui Dumnezeu.
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CAPITOLUL 2.                                          

CUM SĂ CREȘTEM ÎN                                     
CUNOAȘTEREA LUI DUMNEZEU 

 

După ce am văzut care este importanța deosebită pe care Scripturile o acordă 

cunoașterii lui Dumnezeu, trebuie să ne întrebăm pe noi înșine: „Atunci cum ar 

trebui să trăim?” sau „Care ar trebui să fie răspunsul nostru adecvat?” Trebuie să 

ne amintim întotdeauna că, în viața creștină, noi trebuie să ne preocupăm nu doar 

de ceea ce cunoaștem, ci și de felul în care trăim în lumina a ceea ce cunoaștem! 

1. Psalmul 105:4-5 constituie un îndemn puternic și frumos de a-L căuta pe 

Domnul. Analizează cu atenție textul, apoi scrie gândurile tale. Cum putem 

aplica acest îndemn în viețile noastre? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Nu este suficient să începem să Îl căutăm pe Domnul, și aceasta trebuie să 

devină practica noastră pe viață. Ce ne îndeamnă Osea 6:3 cu privire la acest 

adevăr, și ce le promite el tuturor acelora care perseverează în cunoașterea 

Domnului? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Expresia „să căutăm” provine din termenul ebraic radaf, care are 

sensul de „a urma după, a alerga după, a căuta sau a vâna”. Noi nu trebuie să 

fim apatici sau nepăsători în efortul de a cunoaște Persoana și voia lui Dumne-

zeu, ci trebuie să fim hotărâți și activi – chiar ambițioși. 

3. Dumnezeu nu doar că ne poruncește să Îl căutăm, ci El ne-a dat în același timp 

promisiuni multe și prețioase pentru a ne încuraja. Una dintre cele mai puter-

nice promisiuni din Scriptură legată de cunoașterea lui Dumnezeu se găsește 

în Proverbe 2:2-5. Analizează pasajul și scrie gândurile tale. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Există o relație inseparabilă între Scriptură și rugăciune. Noi tre-

buie să ne ridicăm glasul către Dumnezeu în rugăciune, pentru ca El să ne dea 

cunoștința Lui și să înțelegem voia Sa. De asemenea, trebuie să căutăm această 

cunoaștere ca și cum am căuta argintul sau comoara ascunsă într-o mină 

adâncă. Observă de asemenea că există o relație directă între cunoașterea lui 

Dumnezeu și reverența sau frica noastră de Dumnezeu. Cu cât Îl cunoaștem 

mai mult, cu atât mai mult Îl vom respecta și onora prin viețile noastre. 

4. Care este una dintre cele mai evidente trăsături ale celor neprihăniți (cei care 

trăiesc într-o relație corectă cu Dumnezeu), potrivit următoarelor pasaje din 

Scriptură? 

a) Psalmul 27:8  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Filipeni 3:7-8 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Una dintre cele mai evidente trăsături ale celor neprihăniți este 

că ei caută să Îl cunoască pe Dumnezeu și voia Lui. Chiar dacă până și cei mai 

maturi și mai zeloși credincioși vor continua să se lupte cu păcatul și apatia, 

noi toți trebuie să insistăm în a-L cunoaște pe Dumnezeu. A-L cunoaște și a fi 

plăcuți lui Dumnezeu ar trebui să fie obsesia noastră deosebită și adevărul care 

ne dirijează viețile. 

5. Care este una dintre cele mai evidente trăsături ale celor răi, potrivit următoa-

relor pasaje din Scriptură? 

a) Iov 21:14-15  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 14:1-3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Trebuie să ne amintim întotdeauna că noi înșine eram cândva per-

soanele descrise în Iov 21:14-15 și Psalmul 14:1-3, și că am fi continuat să 

trăim astfel, dacă nu ar fi fost harul lui Dumnezeu. Noi Îl iubim acum pentru că 

El ne-a iubit mai întâi (1 Ioan 4:19); nu noi L-am căutat, ci El ne-a căutat pe noi 

(Romani 3:11; Luca 15:1-10); nu noi L-am ales, ci El ne-a ales (Ioan 15:16)! 

Oricare ar fi lucrurile bune pe care noi am putea să le facem și oricare ar fi 

dorințele pe care le avem pentru Dumnezeu, ele sunt rezultatul lucrării lui 

Dumnezeu în noi (Efeseni 2:10)! De aceea, „Cine se laudă, să se laude în Dom-

nul” (1 Corinteni 1:31). 
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MĂREAȚA SURSĂ DE CUNOAȘTERE 

Am învățat, iată, trei adevăruri importante: Dumnezeu ne îndeamnă să Îl cău-

tăm, El a promis să Se descopere acelora care Îl caută, iar cei neprihăniți Îl vor 

căuta. Acestea sunt adevăruri mărețe. Totuși, ne mai rămâne o întrebare: „Cum ar 

trebui să căutăm cunoașterea lui Dumnezeu?” Răspunsul la această întrebare este 

unul fundamental pentru viața creștină. Noi căutăm cunoașterea lui Dumnezeu 

prin studiul însoțit de rugăciune al Cuvântului lui Dumnezeu – Scriptura. Vom stu-

dia acest adevăr în mai multe detalii în capitolele care urmează. Totuși, în acest 

moment, cel mai important adevăr asupra căruia trebuie să privim este acela că 

Scriptura constituie sursa măreață de cunoaștere a lui Dumnezeu pentru cel cre-

dincios. 

1. Potrivit următoarelor pasaje biblice, de ce constituie Scriptura singura sursă cu 

adevărat vrednică de încredere pentru cunoașterea lui Dumnezeu? 

a) Ce afirmă 2 Timotei 3:16 despre Scriptură? 

(1)  „T________ Scriptura este î_________ de Dumnezeu și de folos ca să în-

vețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire”. 

OBSERVAȚII: Termenul „insuflată” are sensul literal de „insuflată de Dumne-

zeu”. El este tradus din termenul grec theópneustos [theós = Dumnezeu + pnéo 

= a inspira]. De asemenea, adjectivul „toată” este foarte important. Totalitatea 

Scripturii provine din gura lui Dumnezeu și, de aceea, este fără eroare și cu totul 

vrednică de încredere. 

b) Ce ne spune Psalmul 12:6 despre caracterul Scripturii de a fi vrednică de în-

credere? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Purificarea sau rafinarea argintului se face în felul următor: argin-

tul este lichefiat la o temperatură foarte înaltă. Astfel, impuritățile plutesc la 

suprafața argintului lichid și sunt îndepărtate, lăsând la bază o formă mai cu-

rată de argint. A trece prin acest proces „de șapte ori” ilustrează puritatea ab-

solută și caracterul vrednic de încredere al Cuvântului lui Dumnezeu. 
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2. Odată ce cunoaștem faptul că doar Scriptura constituie sursa infailibilă a cu-

noașterii lui Dumnezeu și a voii Lui, care ar trebui să fie răspunsul nostru? Ce 

ne învață pasajele biblice următoare? 

a) 2 Timotei 2:15 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Ezra 7:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Ezra a făcut ceea ce Pavel ne-a poruncit mai târziu tuturor în 2 

Timotei 2:15 – El a fost sârguincios în studiul Scripturii. Observă răspunsul 

complet al lui Ezra față de Cuvântul lui Dumnezeu: (1) el a studiat Scriptura; 

(2) el a pus în practică sau a ascultat Scriptura; și (3) i-a învățat pe alții învăță-

tura Scripturii. Noi ar trebui să facem același lucru! 

3. Am menționat mai devreme faptul că ar trebui să căutăm să Îl cunoaștem pe 

Dumnezeu nu doar prin studiul atent al Scripturii, ci și prin rugăciune. Rugăciu-

nea este un element esențial în tot ceea ce facem în viața creștină, în special 

în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu și studiul Scripturii. În cele ce urmează 

sunt prezentate două exemple ale strigătului celui credincios față de Dumne-

zeu, cerând cunoașterea mai mare a Persoanei și voii Lui. Ce promit aceste ver-

sete? Cum pot fi ele aplicate în căutarea noastră după o cunoaștere mai pro-

fundă a lui Dumnezeu? 

a) Psalmul 119:18 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Ieremia 33:2-3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL 3.                                           

DUMNEZEU ESTE UNUL ȘI TREI 
 

DUMNEZEU ESTE UNUL 

Mărturia Scripturii este că există un singur Dumnezeu adevărat. Credința într-

un singur Dumnezeu este denumită „monoteism” [gr. mónos = unul, singurul + 

theós = dumnezeu], în timp ce credința în mai mulți dumnezei este denumită „po-

liteism” [gr. polús sau poly = mulți + theós = dumnezeu]. Credința creștină este 

monoteistă.  

1. În Deuteronom 6:4 se găsește una dintre cele mai importante afirmații din în-

treaga Scriptură. Ce spune această afirmație? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Există un singur Dumnezeu adevărat. Aceasta este piatra de te-

melie a credinței Vechiului și Noului Testament. Este important să înțelegem 

că termenul „singurul” provine de la cuvântul ebraic echad, face adesea refe-

rire la unitatea mai multor persoane. De exemplu, citim în Geneza 2:24 că „… 

(bărbatul și femeia) se vor face un singur trup”; iar în Ezra 3:1 că „…poporul s-

a strâns ca un singur om”. Acest adevăr va avea o mare importanță în urmă-

toarea secțiune, în cadrul căreia vom analiza ce înseamnă faptul că singurul 

Dumnezeu adevărat există ca o Trinitate: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 
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2. Ce afirmă următoarele versete despre natura lui Dumnezeu? Există și alți dum-

nezei în afara Dumnezeului Scripturii? Explică răspunsul tău. 

a) Deuteronom 4:39 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Credința în singurul Dumnezeu adevărat și viu al Scripturii trebuie 

să fie ferm înrădăcinată în cea mai adâncă parte a inimilor și minților noastre. 

Ea este piatra de temelie a tot restului credinței noastre. De asemenea, este 

important să recunoaștem faptul că Dumnezeul Scripturii nu este doar un dum-

nezeu dintr-o anume locație sau dintr-un anume tărâm, așa cum se credea că 

sunt multe zeități păgâne. „Cerul și pământul” constituie întregul univers, atât 

cel material cât și cel spiritual. 

b) Isaia 43:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În acest pasaj se găsesc trei cuvinte importante care ne călăuzesc 

în relația noastră cu Dumnezeu. (1) A ști – aceasta denotă mai mult decât sim-

pla cunoaștere a lui Dumnezeu; implică o relație personală cu El. (2) A crede – 

relația noastră cu Dumnezeu cere nu doar cunoștințe, ci și încrederea sau cre-

dința. (3) A înțelege – întrucât am crezut în singurul Dumnezeu adevărat, tre-

buie să căutăm să înțelegem implicațiile credinței. Cum ar trebui să trăim? 

c) Isaia 45:18 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3. Potrivit următoarelor pasaje ale Scripturii, cum ar trebui să trăiască toți oame-

nii în lumina adevărului că Dumnezeul Bibliei este singurul Dumnezeu viu și 

adevărat? 

a) Exod 20:2-6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „afară de Mine” (v. 3) înseamnă literalmente „înaintea 

feței Mele”. Ea are sensul că Domnul ar trebui să fie Dumnezeul nostru și că în 

inimile noastre nu ar trebui să existe loialități care să intre în competiție cu 

loialitatea față de El. Orice persoană sau lucru pe care îl prețuim sau îl slujim 

mai mult decât pe Dumnezeu constituie un dumnezeu fals. Gelozia lui Dumne-

zeu (v. 5) nu trebuie confundată cu gelozia oamenilor păcătoși, care este rezul-

tatul invidiei și al egoismului lor. Dumnezeu este gelos prin faptul că El nu va 

renunța la pretenția Sa la ceea ce Îi aparține de drept. El nu poate nega cine 

este El – singurul Dumnezeu adevărat, Creatorul cerurilor și al pământului. 

b) Marcu 12:28-30 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

DUMNEZEU ESTE O TRINITATE 

Termenul „trinitate” provine din cuvântul latin trinitas, care are sensul de „de 

trei ori”, sau „trei în unul”. Biblia afirmă că singurul Dumnezeu adevărat există ca 

o Trinitate: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ei sunt trei Persoane distincte, care se deo-

sebesc unul de celălalt, și totuși împărtășesc aceeași natură sau esență divină, și 

se relaționează unul la altul într-o relație neîntreruptă. Este important să obser-

văm că termenul „trinitate” nu se găsește ca atare în Scriptură, ci a fost mai întâi 

folosit de Tertulian (unul dintre părinții bisericii primare) pentru a descrie ceea ce 

Biblia ne învață despre natura triunică a lui Dumnezeu. 
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1. În Matei 28:19 se găsește afirmația folosită în fiecare botez creștin așa cum 

este poruncit de Domnul Isus Hristos Însuși. Această afirmație constituie un 

exemplu minunat cu privire la unitatea și trinitatea lui Dumnezeu. 

a) Domnul Isus ne-a poruncit să botezăm în N____________ Tatălui, al Fiului și al 

Duhului Sfânt.  

OBSERVAȚII: Trebuie observat că „Numele” este la singular, și totuși este atri-

buit la trei persoane diferite. Versetul nu spune „în Numele Tatălui, al Fiului și 

al Duhului Sfânt”, ci „în Numele” lor unic, pentru că cei Trei sunt Una. 

2. Perspectiva trinitariană despre Dumnezeu pe care am descoperit-o în Matei 

28:19 se găsește peste tot în Scriptură. Citește 2 Corinteni 13:14, apoi com-

pletează frazele de mai jos. 

a) Harul Domnului I_____________ H_________________. 

b) Dragostea lui D___________. 

c) Și împărtășirea D____________ S________________ să fie cu voi cu toți. 

OBSERVAȚII: Structura literară de mai sus denotă egalitatea absolută. Este 

vrednic de observat că Fiul este menționat chiar înaintea Tatălui. Ar fi fost un 

lucru blasfemiator să fie menționați Fiul și Duhul în același timp cu Dumnezeu 

Tatăl, dacă Aceștia nu ar fi fost egali cu El (v. și 1 Corinteni 12:4-6; Efeseni 

4:4-6; 1 Petru 1:2). 

3. Tatăl, Fiul, și Duhul Sfânt sunt de o singură esență divină și locuiesc în perfectă 

legalitate și unitate, dar Ei sunt în același timp și trei Persoane distincte, nu 

doar o Persoană care Se descoperă pe Sine în trei feluri diferite. Acest adevăr 

este afirmat clar în următoarele pasaje ale Scripturii. 

a) Marcu 1:10-11 

(1)  F___________ este botezat (v. 10). 

(2)  D__________________ se pogoară (v. 10). 

(3)  T________________ vorbește din ceruri (v. 11). 

b) Ioan 14:16-17 

(1)  F__________ se roagă Tatălui (v. 16). 

(2)  T___________________ Îl trimite pe Ajutorul, sau Duhul Sfânt (v. 16-17). 

(3)  D_________________ trăiește cu și în creștin (v. 17). 

OBSERVAȚII: Din aceste simple pasaje ale Scripturii, rezultă clar că Tatăl, Fiul 

și Duhul Sfânt sunt trei Persoane distincte. Dumnezeu nu este trei ființe inde-

pendente sau trei dumnezei diferiți, și nici nu este o persoană care poartă trei 
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măști diferite, sau care pur și simplu se descoperă pe sine în trei forme diferite. 

Dumnezeul Scripturilor există ca trei Persoane distincte, dar egale, care sunt 

Una în natura sau esența Lor divină și care locuiesc în egalitate și unitate per-

fectă. 

4. Deși Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt egali și există în unitate perfectă, Ei înde-

plinesc adesea funcții diferite și Se manifestă în feluri diferite. Ce ne învață 

următoarele pasaje ale Scripturii despre acest adevăr? Completează spațiile 

goale cu răspunsul corect care se găsește în fiecare pasaj al Bibliei. 

a) T_________________ este Dumnezeul invizibil pe care niciun om nu L-a văzut 

(Ioan 1:18). 

b) F_____________ este Dumnezeu făcut trup și descoperirea perfectă a Tatălui 

(Ioan 1:1, 14, 18; 14:9). 

c) D_________ S________ este Dumnezeu care locuiește în creștin (Romani 8:9; 

Ioan 14:16-17, 23). 

ADEVĂRURI SUMARE DESPRE TRINITATE 

Plecând de la versetele Scripturii pe care le-am studiat în acest capitol, pu-

tem afirma următoarele adevăruri despre Dumnezeu: 

1. Dumnezeu este Unul. Nu există trei dumnezei diferiți în Trinitate – erezie de-

numită „triteism”. 

2. Dumnezeu este Trei. Există un singur Dumnezeu care există ca trei Persoane: 

Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 

3. Scriptura afirmă clar ambele adevăruri importante: Dumnezeu este Unul, și 

Dumnezeu este Trei. Chiar dacă nu putem înțelege pe deplin cum poate exista 

așa ceva, trebuie să credem și să predicăm ambele adevăruri, cu o convingere 

egală. Erezia (adică învățătura falsă) apare atunci când afirmăm un adevăr și îl 

respingem pe celălalt, sau când accentul este pus pe un adevăr în detrimentul 

celuilalt. Trebuie să susținem ambele adevăruri în mod egal, și să evităm orice 

extreme. 

4. Cele trei Persoane ale Trinității sunt Persoane reale și distincte. Trinitatea nu 

este doar o Persoană care poartă trei măști diferite sau care Se descoperă pe 

Sine în trei forme sau moduri diferite – erezie denumită „modalism”. 

5. Cele trei Persoane ale Trinității sunt perfect egale. Fiul nu este cu nimic mai 

prejos de Tatăl, și nici Duhul nu este mai prejos de Fiul. 

6. Cele trei Persoane ale Trinității se pot manifesta în modalități diferite și pot 

îndeplini funcții diferite. Niciun om nu L-a văzut pe Tatăl, Fiul S-a făcut trup și 
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a locuit printre oameni, iar Duhul locuiește în interiorul fiecărui credincios în 

Hristos. 

7. Taina Trinității nu constituie un motiv pentru respingerea ei. Unii ar putea să 

spună că ei nu pot să creadă ceea ce nu pot înțelege – dacă un lucru nu poate 

fi explicat, el nu poate fi adevărat. Dacă ar fi să aplicăm aceeași logică întregii 

Biblii sau chiar existenței noastre, atunci ne-ar rămâne foarte puține lucruri pe 

care să le putem crede. Până și cele mai simple adevăruri ale Scripturii și ale 

realității omenești trec dincolo de capacitatea noastră de înțelegere. Credința 

noastră nu se bazează pe abilitatea noastră de a înțelege totul pe deplin, ci pe 

mărturia adevărată a Sfintelor Scripturi. 

8. Majoritatea ilustrațiilor folosite pentru a explica Trinitatea sunt, din neferi-

cire, inadecvate. Adesea, cei ce au studiat Biblia au apelat la diferite ilustrații 

în încercarea lor de a explica Trinitatea. Din păcate, aceste ilustrații fac adesea 

mai mult rău decât bine. De exemplu, Trinitatea este adeseori comparată cu 

apa, care există în mod obișnuit în trei diferite forme – lichidă, solidă (gheață) 

și gazoasă (vapori). O astfel de ilustrație constituie o distorsionare a conceptu-

lui Trinității, prin faptul că ea sugerează (precum modalismul descris mai sus) 

că Dumnezeu este o singură Persoană, care ia trei forme diferite. Este mai bine 

pur și simplu să afirmăm atât unicitatea cât și caracterul Triunic al lui Dumne-

zeu fără vreo explicație sau ilustrație, decât să dăm o explicație sau să folosim 

o ilustrație care ne conduce către greșeli sau care poate fi chiar eretică. 

IMPLICAȚII ALE TRINITĂȚII 

Doctrina Trinității nu constituie o simplă speculație teologică, ci învățătura 

clară a Scripturii. Totuși, nu este suficient să afirmăm Trinitatea ca fiind biblică, ci 

trebuie să înțelegem câte ceva din implicațiile ei. În cele ce urmează, vom menți-

ona câteva dintre cele mai evidente și mai importante. 

1. Trinitatea ne învață că Dumnezeu este relațional. Tatăl, Fiul și Duhul au existat 

împreună din veșnicie într-o relație reciprocă de unitate și dragoste perfectă. 

Credinciosul a fost invitat să intre în această părtășie (Ioan 14:16, 23). 

2. Trinitatea ne învață că Dumnezeu nu are nicio nevoie. Dumnezeu nu l-a creat 

pe om sau a răscumpărat un popor pentru Sine pentru că El ar fi fost singur 

sau nevoiaș, ci spre gloria Sa și ca urmare a bogăției Sale. Cele trei Persoane 

ale Trinității sunt perfect satisfăcute una cu cealaltă. Dumnezeu nu are nicio 

nevoie să fie făcut complet de niciun lucru și de nicio persoană în afara Sa.  

3. Trinitatea ne învață că Dumnezeu este dragoste. Dragostea nu este doar o ac-

țiune, ci și un atribut al lui Dumnezeu. Acest atribut este veșnic. El nu este ceva 

care a început odată cu creația. Cu mult timp înainte de creația universului, 
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Dumnezeu era dragoste, iar o expresie perfectă a acestei dragoste s-a găsit 

între Persoanele Trinității. 

4. Trinitatea ne învață că mântuirea noastră este lucrarea lui Dumnezeu. Tatăl, 

care a plănuit mântuirea noastră și care guvernează fiecare detaliu al ei, este 

Dumnezeu. Fiul, de a cărui Persoană și lucrare depinde mântuirea noastră, este 

Dumnezeu. Duhul, care locuiește în noi și ne pecetluiește pentru ziua răscum-

părării, este Dumnezeu (Efeseni 4:30). Fiecare persoană implicată în mântuirea 

noastră este pe deplin Dumnezeu. De aceea, putem avea o încredere neclintită 

în faptul că Dumnezeu, care a început o bună lucrare în noi, o va isprăvi fără 

eșec (Filipeni 1:6). 

5. Trinitatea este un model pentru relațiile dintre oameni. Cele trei Persoane ale 

Trinității locuiesc împreună în egalitate și unitate curată, și totuși au roluri sau 

funcțiuni diferite. Acest lucru este evident în mod special în supunerea Fiului 

față de Tatăl. Chiar dacă este egal cu Tatăl, El S-a supus voii Tatălui și S-a sme-

rit pe Sine prin a deveni ascultător până la moarte (Filipeni 2:6-8). Acest lucru 

dovedește că supunerea, în contextul ei adecvat, nu afectează cu nimic demni-

tatea omului și nu este un semn al inferiorității. Acest adevăr are o aplicație 

specială în fiecare aspect al relațiilor dintre oameni, în special în ce privește 

viața bisericii (liderii și congregația), căsnicia (soții și soțiile), familia (părinții și 

copiii) și locurile de muncă (angajatorii și angajații). 
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CAPITOLUL 4.                                        

DUMNEZEIREA FIULUI                                       
ȘI A DUHULUI 

 

Cuvântul „dumnezeire” provine din termenul latin deitas, care are sensul de 

divinitate sau starea de a fi Dumnezeu. Dumnezeirea Fiului și a Duhului Sfânt sunt 

două dintre cele mai importante doctrine ale creștinismului. Un om pur și simplu 

nu poate fi creștin fără a recunoaște că Fiul și Duhul sunt Dumnezeu, cea de-a 

doua și a treia Persoană a Trinității — Fiul, care S-a făcut trup spre mântuirea noas-

tră, și Duhul, care locuiește în fiecare credincios. 

Adevărul dumnezeirii Tatălui este rareori pus sub semnul întrebării. Chiar 

multe dintre sectele care resping dumnezeirea Fiului și a Duhului afirmă că Tatăl 

este Dumnezeu (1 Corinteni 8:6). Din acest motiv, nu este nevoie să analizăm nu-

meroasele pasaje care confirmă dumnezeirea Lui. Pe de altă parte, dumnezeirea 

Fiului și dumnezeirea Duhului S-au aflat sub un constant atac de-a lungul celor 

aproape 2000 de ani de istorie creștină. De aceea, este absolut esențial ca fiecare 

ucenic adevărat al lui Hristos să învețe din Scriptură faptul că deopotrivă Fiul și 

Duhul sunt pe deplin divini, în cel mai strict sens al cuvântului. 

FIUL ESTE DUMNEZEU 

1. În Ioan 1:1 se găsește unul dintre cele mai importante pasaje din Scriptură cu 

privire la dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu. Citește textul cu atenție, apoi com-

pletează spațiile din frazele de mai jos. 

a) La î____________________. Aceasta este o referință la începutul creației (Ge-

neza 1:1). 

b) Era C____________. Termenul este tradus din cuvântul grec lógos. În filozofia 

greacă, el făcea referire la o forță impersonală sau la motivul care a cauzat 

ordine și unitate în univers. În Vechiul Testament, el se referea la comunica-

rea sau expresia de Sine a lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat toate lucrurile 
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prin Cuvânt (Geneza 1:3, 9), și El Se descoperă oamenilor prin Cuvânt. Ioan 

nu identifică cine este „Cuvântul” până în versetul 14, unde vedem că acest 

„Cuvânt” este Fiul, care S-a făcut trup și a locuit printre noi. Apostolul Pavel 

scrie că Fiul a existat înaintea tuturor lucrurilor (Coloseni 1:17) și că Dum-

nezeu a creat toate lucrurile prin El (v. 16). Apostolul Ioan scrie că Dumne-

zeu S-a explicat sau S-a făcut cunoscut prin Fiul (Ioan 1:18). 

c) Și Cuvântul era c____ Dumnezeu. Aici învățăm două adevăruri deosebite: (1) 

Fiul este o Persoană distinctă de Dumnezeu Tatăl, și (2) Fiul a existat în păr-

tășie perfectă cu Dumnezeu Tatăl înainte ca orice lucru să fi fost creat. 

d) Și Cuvântul era D___________. Ar fi fost dificil, dacă nu chiar imposibil, ca Ioan 

să facă o afirmație mai clară privitoare la dumnezeirea Fiului. Unele secte 

susțin că Fiul este menționat aici ca „un dumnezeu”, în loc de „Dumnezeu”, 

întrucât nu există un articol hotărât înaintea cuvântului „dumnezeu” în 

limba originală a Noului Testament (gr. theós). Argumentul lor este respins 

prin două aspecte. În primul rând, în Ioan 1:6, 12, 13 și 18, termenul grec 

theós (Dumnezeu) este folosit fără un articol hotărât și totuși face în mod 

clar referire la Dumnezeu. Sensul unui termen este întotdeauna determinat 

de contextul lui. În al doilea rând, a spune că Fiul este „un dumnezeu” con-

trazice toate celelalte versete ale Scripturii care declară că nu există niciun 

alt Dumnezeu, de orice fel (Isaia 44:6, 8; 45:5, 21; 64:4; 1 Corinteni 8:4). 

2. Ioan 1:18 este un alt text important privitor la dumnezeirea Fiului. Citește pa-

sajul și gândește-te cu atenție la adevărurile conținute în el. Apoi completează 

spațiile goale din exercițiul de mai jos. 

a) Nimeni nu L-a văzut vreodată pe D_______________. Aceasta este o referire 

clară la Dumnezeu Tatăl, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apro-

pia (1 Timotei 6:16). Toate viziunile lui Dumnezeu din Vechiul Testament a 

fost niște revelații foarte limitate. Nimeni nu L-a văzut și nu Îl poate vedea 

pe Dumnezeu în deplinătatea gloriei Sale (1 Timotei 6:16). 

b) Numai singurul Lui F______. Expresia „singurul Lui Fiu” ar fi mai bine tradusă 

ca „singurul” sau „unul și singurul”. Termenul grec este monogenês [mónos 

= unul + génos = fel sau specie], lucru care face referire la unicitatea sau 

natura „unică” a unui anumit lucru. Asta nu înseamnă că Fiul fusese născut 

sau creat, ci că El este „unul și singurul”. Cuvântul „Fiu” se găsește în anu-

mite traduceri pus în locul cuvântului „Dumnezeu”. Acest lucru se datorează 

faptului că ambele cuvinte se găsesc în diferite manuscrise vechi în limba 

greacă. Totuși, cuvântul „Dumnezeu” are cel mai puternic suport scriptural. 

Alte traduceri sună în felul următor: „nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dum-

nezeu, ci singurul Dumnezeu, care este la dreapta Tatălui, L-a făcut cunos-
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cut” (lit. ESV). „Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. El singur, Dum-

nezeu Însuși, care este în cea mai apropiată părtășie cu Tatăl, L-a făcut cu-

noscut pe Dumnezeu” (lit. NET). 

c) Care este în s_________________ T________________. Aceasta este o descriere 

și mai frumoasă a adevărului revelat în Ioan 1:1 – „Cuvântul era cu Dumne-

zeu”. Fiul locuiește mereu în cea mai perfectă părtășie a intimității și dra-

gostei alături de Tatăl și de Duhul Sfânt. Unicitatea Fiului este revelată prin 

faptul că El are o relație unică cu Dumnezeu Tatăl. 

d) Acela L-a făcut c_____________________. Doar Dumnezeu poate să Îl cuprindă 

pe deplin pe Dumnezeu sau să Îl facă să fie cunoscut. Plinătatea lui Dumne-

zeu locuiește doar în Fiul (Coloseni 1:19). Doar El este chipul Dumnezeului 

nevăzut (Coloseni 1:15), și doar El este capabil să Îl facă cunoscut omului. 

3. Ce anume ne învață Filipeni 2:6 despre Fiul lui Dumnezeu înainte ca El să Se 

întrupeze și să devină om? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „chip” provine din termenul grec morphê, care se referă 

nu doar la imaginea sau înfățișarea exterioară a cuiva sau ceva, ci și la carac-

terul, esența sau realitatea interioară a acelui lucru. Fiul nu doar că a „părut” 

să fie Dumnezeu, ci „era” în realitate Dumnezeu. Cuvântul „deopotrivă” provine 

din termenul grec ísos, care are sensul de „a fi egal cantitativ sau calitativ”. 

Aceasta este o referință indubitabilă la dumnezeirea lui Hristos. El a existat din 

întreaga veșnicie, purtând chipul lui Dumnezeu și fiind egal cu Dumnezeu în 

orice lucru. Chiar și atunci când S-a golit pe Sine și a devenit om, El nu a încetat 

să fie Dumnezeu (Filipeni 2:7). El S-a dezbrăcat de Sine în ce privește privilegi-

ile dumnezeirii, dar nu în ce privește dumnezeirea însăși. 

4. Ce ne învață Coloseni 1:15 despre dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu și despre 

poziția Sa înălțată peste întreaga creație? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „chipul” provine din termenul grec eikôn, care este po-

trivit să fie tradus prin „chip” sau „asemănare”. Cine altcineva ar putea să fie 

imaginea exactă a lui Dumnezeu, dacă nu Dumnezeu? Nicio ființă inferioară nu 

poate fi o imagine autentică a trăsăturilor infinite ale lui Dumnezeu, ci doar o 

reprezentare distorsionată a lor. Fiul poate fi chipul lui Dumnezeu doar pentru 

că „El este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui [reprezentarea exactă 

a..., n.tr.]” (Evrei 1:3). Cuvântul „întâi născut” provine din termenul grec 

prõtotókos [protos = primul + tíktõ = născut] și a fost adesea folosit în mod 

eronat pentru a respinge dumnezeirea lui Hristos. Apostolul nu a folosit acest 

termen pentru a arăta că Fiul era o ființă creată, ci mai degrabă pentru a dovedi 

că El avea o poziție cu mult deasupra întregii creații, și că era deosebit de ea. 

Adevăratul sens al termenului „întâiul născut” cu referire la Fiul este ilustrat 

clar în Psalmul 89:27, unde termenul este folosit pentru a arăta rangul mai 

degrabă decât originea sau nașterea. Cu referire la David, Dumnezeu afirmă: 

„Iar Eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului”. Este 

clar că David era „întâiul născut” al lui Dumnezeu doar în sensul în care era pe 

un rang superior tuturor celor de la alți împărați. Într-o manieră asemănătoare, 

și totuși cu mult superioară, Fiul lui Dumnezeu este „întâiul născut” în sensul 

în care El este deasupra întregii creații. 

5. În Coloseni 1:19 descoperim o altă afirmație legată de dumnezeirea Fiului. Ce 

adevăruri deosebite ne sunt comunicate prin ea și cum demonstrează ele faptul 

că Fiul este Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Plinătatea oceanului nu poate fi cuprinsă într-o cană care să poată 

fi susținută prin mâna omului. Tot așa, nu ar fi posibil ca plinătatea lui Dumne-

zeu să locuiască într-o ființă care este inferioară lui Dumnezeu. 

6. Vom încheia această secțiune cu analiza câtorva texte suplimentare impor-

tante, în cadrul cărora se face referire în mod direct la Fiul ca fiind Dumnezeu. 

Este important să observăm că aceste referințe legate de dumnezeirea Fiului 

fuseseră făcute chiar înainte de întruparea Lui. Adevărul comunicat este că, 
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atunci când Fiul cel veșnic S-a făcut om, El nu a încetat să fie Dumnezeu în 

niciun sens al acestui termen. 

a) D___________ meu și D__________ meu (Ioan 20:28). Primul titlul provine din 

termenul grec kúrios, folosit în Septuaginta (Vechiul Testament în limba 

greacă) prin a face referire la Iahve (sau Iehova). Cel de-al doilea titlu provine 

din termenul grec folosit cu sensul de Dumnezeu – theós. Dacă vorbele lui 

Toma fuseseră rezultatul unui zel îndreptat greșit, în mod sigur Isus ar fi 

trebuit să îl corecteze. Dacă Isus n-ar fi fost Domn și Dumnezeu, atât Toma 

cât și Isus ar fi fost vinovați de blasfemie – cea mai gravă dintre toate ofen-

sele posibile împotriva lui Dumnezeu. 

b) Marele nostru marelui nostru D_________ și M_________ (Tit 2:13). Aceasta 

este o altă referință directă la Fiul ca fiind Dumnezeu. Totuși, nu trebuie să 

trecem cu vederea faptul că titlul de „Mântuitor” este o altă dovadă deose-

bită a dumnezeirii Fiului. În Isaia 43:10-11, Dumnezeu afirmă: „Eu, Eu sunt 

Domnul, și afară de Mine nu este niciun Mântuitor!” Dacă Hristos este Mân-

tuitorul nostru, atunci El este și Dumnezeu. Dacă El nu este Dumnezeu, 

atunci nu poate fi Mântuitorul nostru. În ceea ce Îl privește pe Fiul, Petru 

spune: „în nimeni altul nu este mântuire” (Faptele Apostolilor 4:12). De 

aceea, El trebuie să fie Dumnezeu! 

c) El este mai presus de toate lucrurile, D_________ binecuvântat în veci (Ro-

mani 9:5). După ce a afirmat întruparea Fiului („Hristos după trup”), Pavel 

susține apoi că El este Dumnezeu. Această expresie mai poate fi tradusă 

astfel: „care este Dumnezeu peste toți, veșnic binecuvântat” (lit. ESV/NET). 

d) S___________ Tău de d__________, D____________, este în veci de veci (Evrei 

1:8). În acest context, Tatăl Însuși se referă la Fiul Său ca Dumnezeu. După 

moartea și învierea Sa, Fiul lui Dumnezeu a fost din nou înălțat la dreapta 

Tatălui, unde stăpânește ca Dumnezeu și Om. 

DUHUL ESTE DUMNEZEU 

1. În Faptele Apostolilor 5:3-4, apostolul Petru îl confruntă pe Anania în legătură 

cu lăcomia și minciuna lui și a soției lui. Procedând astfel, el ne oferă în același 

timp câteva gânduri despre natura și dumnezeirea Duhului. Citește pasajul 

până înțelegi conținutul lui, apoi completează spațiile goale din frazele de mai 

jos. 

a) Potrivit versetului 3, Petru a afirmat că Anania Îl mințise pe D____________ 

S_________________. 

b) Potrivit versetului 4, pentru a afirmat că Anania Îl mințise pe 

D________________. 
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OBSERVAȚII: Aceasta constituie o confirmare puternică nu doar a dumnezeirii 

Duhului, ci și a adevărului că Duhul este o Persoană, nu o putere impersonală. 

A-L minți pe Duhul Sfânt înseamnă a-L minți pe Dumnezeu, întrucât Duhul este 

Dumnezeu. 

2. În 1 Corinteni 3:16 și 6:19, apostolul Pavel ne învață că cel credincios este 

templul lui Dumnezeu. Procedând astfel, el ne oferă în același timp o înțelegere 

mult mai profundă legată de dumnezeirea Duhului. Citește ambele pasaje, apoi 

completează spațiile goale din exercițiul de mai jos. 

a) În 1 Corinteni 3:16, credinciosul este denumit templul lui D__________. 

b) În 1 Corinteni 6:19, credinciosul este denumit templul D___________ 

S________________. 

OBSERVAȚII: În aceste două pasaje biblice, surprindem o afirmație puternică a 

dumnezeirii Duhului Sfânt. În 1 Corinteni 3:16, credinciosul este denumit tem-

plul lui Dumnezeu, dar în 1 Corinteni 6:19, se face referire la credincios ca fiind 

templul Duhului Sfânt. Pentru apostolul Pavel trebuia să fie ceva inimaginabil 

să folosească interschimbabil acești doi termeni, dacă El nu ar fi considerat că 

Duhul este pe deplin Dumnezeu și o Persoană reală a Sfintei Treimi. 

3. În Romani 8:9 se află nu doar o declarare a dumnezeirii Duhului Sfânt, ci și o 

imagine frumoasă și categorică a unității Sfintei Treimi. Completează spațiile 

goale cu referințele care se fac la adresa Duhului Sfânt în acest verset. 

a) D________________. Duhul Sfânt este o Persoană reală, deosebită de Tatăl și 

Fiul. 

b) D________________ lui D_________. Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt 

sunt una. 

c) D_________________ lui H________________. Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt 

sunt una. 
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CAPITOLUL 5.                                              

DUMNEZEU ESTE DUH 
 

Dumnezeu nu este material sau trupesc, adică El nu are un trup fizic. Două 

dintre cele mai importante implicații ale acestui adevăr sunt următoarele: (1) Dum-

nezeu nu este limitat de vreo restricție fizică așa cum este omul în mod obișnuit; 

și (2) Dumnezeu nu este vizibil, motiv pentru care nu poate fi vreodată degradat 

prin imagini făcute de oameni. Scripturile vorbesc uneori despre Dumnezeu ca și 

cum El ar avea un trup fizic. Există referințe în Scriptură făcute la mâinile Lui, 

spatele Lui, suflarea Lui, ochii, urechile, fața, picioarele, degetele Lui, și așa mai 

departe. Cum trebuie să explicăm aceste referințe în lumina adevărului că Dum-

nezeu este Duh? În teologie, aceste referințe sunt considerate expresii antropo-

morfice [ánthrõpos = om + morphê = formă]. Cu alte cuvinte, Dumnezeu pur și sim-

plu atribuie Ființei Sale trăsături omenești pentru a comunica un adevăr despre 

Sine într-o modalitate în care oamenii să îl poată înțelege. De exemplu, Biblia vor-

bește despre „aripile” lui Dumnezeu și despre faptul că poporul Său „se ascunde 

la umbra aripilor Lui” (Exod 19:4; Rut 2:12; Psalmii 17:8; 36:7; 57:1; 61:4; 63:7; 

91:4). Ar fi absurd să interpretăm literal astfel de afirmații. 

1. Cum Îl descriu Scripturile pe Dumnezeu în Ioan 4:24? 

a) Dumnezeu este D__________________. 

b) Pe baza explicației dată în paragraful introductiv, scrie un rezumat al sensu-

lui afirmației că „Dumnezeu este Duh”. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2. Cum ar trebui să trăim noi în lumina adevărului că Dumnezeu este Duhul? Scrie 

gândurile tale legate de următoarele adevăruri bazate pe versetele din Scrip-

tură asociate acestora. 

a) Trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu cu sinceritate (Ioan 4:24). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Referința făcută la a ne închina lui Dumnezeu „în duh” are două 

posibile sensuri: (1) trebuie să ne închinăm Lui Dumnezeu cu întreaga noastră 

ființă, cu sinceritate și din profunzimea inimii; sau (2) trebuie să ne închinăm 

lui Dumnezeu în puterea și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Referința la a ne în-

china lui Dumnezeu „în adevăr”, la rândul ei, are două posibile sensuri: (1) tre-

buie să ne închinăm lui Dumnezeu în adevăr, cu sinceritate și cu integritate; 

sau (2) trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu potrivit adevărului – adică potrivit 

voii lui Dumnezeu revelată în Scriptură. 

b) Trebuie să evităm să Îl asociem pe Dumnezeu cu clădiri religioase sau prin a-

I atribui lui Dumnezeu orice limitare sau nevoie omenească (Faptele Aposto-

lilor 17:24-25). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Faptul că Dumnezeu nu are nicio nevoie este demonstrat în chip 

minunat în Psalmul 50:10-12: „Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, 

toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți, și tot 

ce se mișcă pe câmp este al Meu. Dacă Mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci 

a mea este lumea și tot ce cuprinde ea”. 

3. Cum Îl descriu Scripturile pe Dumnezeu în Evrei 11:27? 

a) Dumnezeu este n__________________. 
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OBSERVAȚII: Dacă Dumnezeu este invizibil, cum putem să explicăm pasajele 

Scripturii în care El pare să Se reveleze într-o formă vizibilă? Pentru a răspunde, 

trebuie să înțelegem mai înainte două principii ale interpretării Bibliei. În primul 

rând, Biblia nu se contrazice singură. În al doilea rând, pasajele Scripturii care 

sunt dificil de interpretat în mod cert ar trebui interpretate în lumina acelor 

pasaje a căror interpretare este clară. Scriptura afirmă clar că Dumnezeu este 

invizibil. De aceea, aparițiile „vizibile” ale lui Dumnezeu din Scriptură (cu excep-

ția întrupării Fiului lui Dumnezeu) trebuie interpretate ca „viziuni” – reprezen-

tări simbolice ale realității spirituale. Ezechiel ne spune (1:1) că „s-au deschis 

cerurile” și că a „avut vedenii dumnezeiești [ale lui Dumnezeu, n.tr.]”. În verse-

tul 28, profetul rezumă aceste vedenii ca fiind „arătarea slavei Domnului”. În 

Daniel 7:9-15, el are o vedenie simbolică a lui Dumnezeu Tatăl descriindu-L ca 

fiind „Cel îmbătrânit de zile”. În Luca 3:22, Ioan Botezătorul vede o vedenie a 

cerurilor „care se deschid” și pe Duhul Sfânt care se coboară în chip de porum-

bel (pasaj în care simbolismul este evident). 

4. Ce afirmă următoarele pasaje ale Scripturii despre Dumnezeu, în special despre 

caracterul Lui invizibil? 

a) 1 Timotei 1:17 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) 1 Timotei  6:15-16 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Caracterul invizibil al lui Dumnezeu este menționat ca unul dintre 

atributele care Îl deosebesc de creația Lui. Persoana și existența lui Dumnezeu 

sunt de necuprins. El poate fi cunoscut doar în măsura în care El alege să Se 

descopere. 
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5. Potrivit următoarelor texte biblice, cum ar trebui să trăim noi în lumina adevă-

rului despre Dumnezeu, care ne învață că El este invizibil? 

a) Deuteronom 4:11-12; 15-16 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Orice încercare de a crea o imagine sau ilustrare grafică a Dum-

nezeului celui viu va conduce la o distorsionare a imaginii Sale și la o diminuare 

a gloriei Lui. De aceea, toate formele de idolatrie trebuie evitate ca și cum ar fi 

o plagă. Mai mult, trebuie să căutăm să avem despre Dumnezeu doar acele 

gânduri care sunt ferm întemeiate și susținute de Scriptură. 

b) 1 Timotei 1:17; 6:15-16 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Dumnezeu este imaterial (Duh) și invizibil. Cum putem cunoaște atunci un as-

tfel de Dumnezeu? Potrivit următoarelor pasaje ale Scripturii, cum S-a revelat 

Dumnezeu pe Sine – adică S-a făcut cunoscut înaintea oamenilor? 

a) Conform cuvintelor lui Isus din Ioan 6:46, L-a văzut vreodată vreun om pe Ta-

tăl? Cine L-a văzut pe Tatăl? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Dacă nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu Tatăl, cu excepția Fiului, 

cum S-a făcut Tatăl cunoscut oamenilor? Cum putem înțelege cine este 

Dumnezeu? Cine ne poate explica astfel de lucruri? Ce ne învață Ioan 1:18? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „cunoscut” provine de la termenul grec exégéomai, care 

are sensul de „a interpreta, a explica, sau a expune”. Fiul ni-L explică pe Dum-

nezeu prin viața și învățătura Lui. Biblia NET ne oferă o traducere foarte utilă: 

„nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Acela, Dumnezeu Însuși, 

care este în cea mai apropiată părtășie cu Tatăl, L-a făcut cunoscut pe Dumne-

zeu”. 

c) Conform următoarelor pasaje ale Scripturii, de ce este Isus calificat în mod 

unic pentru a ni-L arăta pe Dumnezeu Tatăl? 

(1)  Coloseni 1:15; Evrei 1:3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „chip” provine din termenul grec eikôn, care este potri-

vit să fie tradus prin „chip” sau „asemănare”. Cine altcineva ar putea să fie ima-

ginea exactă a lui Dumnezeu, dacă nu Dumnezeu? Nicio ființă inferioară nu 

poate fi o imagine autentică a trăsăturilor infinite ale lui Dumnezeu, ci doar o 

reprezentare distorsionată a lor. Fiul poate fi chipul lui Dumnezeu doar pentru 

că „El este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui [reprezentarea exactă 

a..., n.tr.]” (Evrei 1:3). 

(2)  Ioan 14:9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Este important să recunoaștem că afirmațiile lui Isus ar fi consi-

derate blasfemie dacă El nu ar fi fost Dumnezeu în cel mai deplin și strict sens 

al cuvântului. Un adevăr fundamental al creștinismului este că orice am putea 

dori vreodată să descoperim despre Dumnezeu se găsește în omul Isus Hristos.
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CAPITOLUL 6.                                            

DUMNEZEU ESTE PERSONAL 
 

Unul dintre cele mai importante adevăruri ale Scripturii este că Dumnezeu nu 

este o forță impersonală, mișcând fără sens universul, nici nu este o putere capri-

cioasă, manipulându-Și creația într-un mod rece, pentru vreun scop egoist. Scrip-

turile ne învață că Dumnezeu este personal (adică posedă o personalitate ce poate 

fi deosebită); El este conștient de propria existență, are deopotrivă intelect și vo-

ință, și este capabil să intre într-o relație personală cu omul. 

DUMNEZEU ESTE CONȘTIENT DE EXISTENȚA SA 

Poate părea că nu este necesar să spunem că Dumnezeu este conștient de 

propria existență, și totuși aceasta este una dintre cele mai elementare trăsături 

ale cuiva care are personalitate. Există multe religii în afara creștinismului a căror 

concepție despre „dumnezeu” este că el este fie o forță impersonală (budismul, 

taoismul etc.), fie o esență care locuiește în toate lucrurile (panteism [gr. pás = tot 

+ theós = dumnezeu]). Prin contrast, Dumnezeul Scripturilor este o Ființă perso-

nală, conștient de propria existență și care există distinct de toate celelalte ființe 

și lucruri. 

1. Faptul că Dumnezeu este conștient de propria existență este revelat clar în 

Scriptură. Cum se referă Dumnezeu la Sine în Exod 3:14? 

a) Eu s________. Această declarație este o afirmare puternică a faptului că 

Dumnezeu Își recunoaște propria existență. El știe că El este și că este deo-

sebit de toate persoanele și lucrurile create. 

2. Scripturile ne învață nu doar că Dumnezeu este conștient de propria existență, 

ci și că El este conștient de individualitatea Sa (adică de faptul că se deose-

bește de toate persoanele și lucrurile create). Potrivit Scripturilor, ce anume 

afirmă Dumnezeu despre propria existență unică, separat de oricine și de orice 

altceva? 
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a) Nu există un a_______ Dumnezeu în afara Lui (Isaia 45:21). 

b) El este s_________________ Dumnezeu (Isaia 45:21). 

c) Nu există nimeni cu care să Îl putem c____________ (Isaia 40:25).  

d) Nimeni nu poate fi pus d____________________ cu El (Isaia 40:25). 

OBSERVAȚII: Fiecare dintre aceste declarații dovedesc că Dumnezeu este deo-

potrivă distinct și independent de toate celelalte ființe și lucruri. 

DUMNEZEU ARE UN INTELECT 

Intelectul este considerat a fi una dintre trăsăturile primordiale ale persona-

lității. Termenul acesta provine din cuvântul latin intellegere [inter = între sau din-

tre + legere = a alege] și se referă la abilitatea de a raționa, percepe sau înțelege. 

Potrivit Scripturilor, Dumnezeu posedă un intelect care trece cu mult dincolo de 

abilitatea omului de a înțelege. Nimic nu este dincolo de cunoștința sau înțelep-

ciunea Lui. 

1. Ce anume ne învață următoarele pasaje ale Scripturii despre intelectul lui Dum-

nezeu? 

a) Psalmul 92:5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Romani 11:33-36 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Cum este intelectul (sau abilitatea de a înțelege a) omului descrisă în următoa-

rele pasaje ale Scripturii, prin comparație cu cea a lui Dumnezeu? 

a) Psalmul 94:11; 1 Corinteni 3:20 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Isaia 55:8-9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) 1 Corinteni 1:20, 25 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Cunoașterea și abilitatea de a înțelege ale lui Dumnezeu se situează cu mult 

peste priceperea omului finit. Conform următoarelor pasaje ale Scripturii, cum 

poate ajunge omul să înțeleagă, cel puțin în parte, lucrurile infinite ale lui Dum-

nezeu? 

a) Prin Fiul lui Dumnezeu (Ioan 1:18) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Prin Duhul lui Dumnezeu (1 Corinteni 2:11-12) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest pasaj se referă la relația credinciosului cu Duhul Sfânt. Sen-

sul primar este că Duhul lui Dumnezeu îi învață pe copiii Lui prin iluminarea 

acestora, pentru ca ei se vadă adevărurile Scripturii. 

c) Prin Cuvântul lui Dumnezeu (Psalmul 119:97-100). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. În Deuteronom 29:29, Scriptura declară: „Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, 

Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre…” Conform Psal-

mului 131:1-3, cum ar trebui să trăim noi, sau care ar trebui să fie atitudinea 

noastră, în lumina cunoștinței infinite a lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

DUMNEZEU ARE O VOINȚĂ 

Scriptura ne descoperă clar că Dumnezeu are o voință – anume puterea de a 

hotărî acțiunile Sale (adică ce va face) și obiectivul sau scopul creației Sale (adică 

El poate face ce dorește cu ceea ce a creat). Alegerile lui Dumnezeu decurg din 

cine este El. Voința Lui este o expresie a Ființei și dispoziției Sale. Este important 

să înțelegem că voia lui Dumnezeu și voia omului sunt două lucruri foarte diferite. 

Dumnezeu este singurul complet liber să facă orice dorește și plănuiește în Sine, 

fără limitări sau fără posibilitatea eșecului. Cele mai hotărâte decizii ale majorității 

oamenilor puternici adesea nu ajung la niciun rezultat. 

1. Ce anume ne învață următoarele pasaje ale Scripturii despre voia lui Dumne-

zeu? Există vreo limitare a voii lui Dumnezeu? Poate vreo putere să împiedice 

voia lui Dumnezeu? 
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a) Proverbe 19:21  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Isaia 14:27 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Isaia 46:9-10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Daniel 4:34-35 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) Efeseni 1:11 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Deși voia lui Dumnezeu nu poate fi limitată de nicio persoană sau forță din afara 

Lui, există unele lucruri pe care Dumnezeu nu le va face pur și simplu pentru 

că ele ar contrazice caracterul Său perfect sfânt și drept. Privit următoarelor 

pasaje ale Scripturii, care sunt unele dintre lucrurile pe care Dumnezeu nu le 

va face? În ce fel constituie acest adevăr o mângâiere și o binecuvântare pentru 

noi? 

a) Tit 1:2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) 2 Timotei 2:13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Iacov 1:13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Există două mari adevăruri comunicate în acest pasaj. În primul 

rând, Dumnezeu nu poate fi ispitit, întrucât El este perfect moral și orice formă 

de rău Îi este respingătoare. În al doilea rând, Dumnezeu nu poate să ispitească 

pe nimeni. El poate să Își supună poporul la test, spre binele lor, dar El nu îi 

ispitește sau nu îi atrage la păcat.
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CAPITOLUL 7.                                          

DUMNEZEU ESTE RELAȚIONAL 
 

Mărturia Scripturii este aceea că Dumnezeu dorește o relație personală cu 

creația Lui, în special cu omul, care a fost creat după chipul Său (Geneza 1:27). 

Acesta este unul dintre cele mai mărețe adevăruri ale creștinismului. Dumnezeu 

nu este impersonal, incapabil de a intra într-o relație cu alții, iar omul nu este un 

accident cosmic, existând solitar în univers. Dumnezeu L-a creat pe om pentru ca 

acesta să Îl poată cunoaște și să fie beneficiar al bunătății Lui. Când relația omului 

cu Dumnezeu a fost întreruptă prin păcat, Dumnezeu Și-a trimis propriul Fiu pen-

tru ca relația să poată fi restaurată. Cei care au fost împăcați cu Dumnezeu prin 

credința în Fiul Său pot avea cea mai mare încredere în faptul că Dumnezeu caută 

o relație personală, vie și crescândă cu ei. 

1. De la Geneza până la Apocalipsa, Scripturile Îl ilustrează pe Dumnezeu ca Acela 

care dorește să intre într-o relație de părtășie cu creația Lui, în special cu omul, 

și aceasta în ciuda păcatului omului. Într-un sens foarte real, Biblia constituie 

o relatare a acțiunii lui Dumnezeu de a-i căuta pe oamenii păcătoși și a lucrării 

Lui în restaurarea relației Sale cu ei. Acest adevăr este manifestat clar până și 

în căderea lui Adam și Eva. 

a) Conform textului din Geneza 3:8-10, cum a afectat păcatul lui Adam atitudi-

nea lui față de Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Cum a fost afectată relația lui Dumnezeu cu Adam de către păcatul acestuia 

(Geneza 3:23-24)? 



 

                                                                                         CUNOAȘTE-L PE DUMNEZEUL CEL VIU  |  PAUL WASHER 
 

 

56 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În Geneza 3:21-24, descoperim deopotrivă judecata și îndurarea 

lui Dumnezeu față de omul păcătos. Judecata lui Dumnezeu se arată prin faptul 

că El i-a alungat pe Adam și Eva din grădină, lucru care ilustrează separarea 

sau întreruperea părtășiei dintre Dumnezeu și păcătos. Îndurarea lui Dumnezeu 

este revelată aici în două modalități distincte. În primul rând, Dumnezeu l-a 

împiedicat pe Adam să ajungă la pomul vieții, așa încât el să nu mănânce din 

acesta și să trăiască veșnic într-o stare de corupție păcătoasă și înstrăinare de 

Dumnezeu (v. 22-24). În al doilea rând, Dumnezeu a luat viața unui animal ne-

vinovat pentru a le da haine lui Adam și Eva (v. 21). Acest gest constituie sacri-

ficiul unei părți inocente în locul celei vinovate, și își găsește împlinirea finală 

în jertfa singurului Fiu al lui Dumnezeu pe Calvar, pentru păcatele omului. 

2. Cum explică Isaia 59:1-2 schimbarea în relația dintre Dumnezeu și Adam? Ce 

ne învață acest lucru despre propriul păcat și cum afectează el relația noastră 

cu Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Aici este revelată intoleranța lui Dumnezeu față de păcat. Întrucât 

Dumnezeu este sfânt și drept, păcatul va conduce întotdeauna la separare între 

Dumnezeu și păcătos. În Habacuc 1:13, profetul a declarat următoarele despre 

sfințenia lui Dumnezeu și atitudinea Lui față de păcat: „Ochii Tăi sunt așa de 

curați că nu pot să vadă răul, și nu poți să privești nelegiuirea!” Acesta a fost 

motivul pentru care Dumnezeu Și-a trimis singurul Fiu pentru a plăti datoria 

păcatului nostru, pentru ca El să poată avea părtășie neîntreruptă cu noi, prin 

credință (Romani 5:1). 

3. Conform cu Geneza 3:8-9, cine i-a căutat pe Adam și Eva imediat după căderea 

lor? Ce ne învață acest lucru despre caracterul lui Dumnezeu și despre dorința 

Lui de a avea o relație cu omul căzut în păcat? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Potrivit cu Faptele Apostolilor 17:26-27, de ce a hotărât Dumnezeu în mod 

suveran timpul și locul în care fiecare om se naște și trăiește? Cum demon-

strează acest lucru faptul că Dumnezeu este relațional și dorește să aibă o re-

lație cu omul căzut în păcat? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Potrivit versetului din Luca 19:10, de ce L-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său pe 

pământ? Care a fost scopul întrupării Lui? Cum demonstrează acest lucru fap-

tul că Dumnezeu este relațional și dorește să aibă o relație cu omul căzut în 

păcat? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Este important să observăm că această afirmație a fost făcută în 

decursul vizitei lui Isus la casa lui Zacheu. Acesta era un vameș și un păcătos 

notoriu. Prin propria mărturie, el îi furase pe alții pentru a se îmbogăți. Relata-

rea pe care Luca o face acestei întâlniri între Isus și Zacheu ilustrează clar ade-

vărul pe care Isus l-a declarat în Luca 19:10 – El a „venit să caute și să mântu-

iască ce era pierdut”. 

6. Conform următoarelor pasaje ale Scripturii, ce a împlinit Fiul lui Dumnezeu așa 

încât relația omului cu Dumnezeu, cândva întreruptă, să poată fi restaurată? 

a) Romani 5:8-10 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Coloseni 1:19-22 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Potrivit versetului din Ioan 17:3, care este esența vieții veșnice? Cum demon-

strează acest lucru faptul că Dumnezeu este relațional și dorește să aibă o re-

lație cu poporul Său? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „cunoaște” înseamnă cu mult mai mult decât simpla cu-

noaștere impersonală sau factuală a lucrurilor. El denotă o relație intimă, per-

sonală. Viața veșnică este cu mult mai mult decât o viață cu o durată infinită. 

Ea este o viață de o calitate superioară, marcată de părtășia neîntreruptă cu 

Dumnezeu. Acesta este unul dintre scopurile mărețe ale lui Dumnezeu în re-

concilierea noastră cu Sine, prin Fiul Său. 

8. Creștini fiind, noi avem parte de o relație restaurată cu Dumnezeu, întemeiată 

pe lucrarea perfectă a lui Hristos făcută în locul nostru. Ea este o relație care 

nu poate fi întreruptă. Acest adevăr ar trebui să ne determine să nu fim apatici 

în legătură cu păcatul, ci să ne separăm de orice lucru care ar putea să consti-

tuie un obstacol în calea părtășiei noastre cu Dumnezeu. Ce ne învață despre 

acest adevăr următoarele pasaje ale Scripturii? 

a) 2 Corinteni 6:14-18 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest text biblic nu ne învață să ne retragem din prezența tuturor 

necredincioșilor. În prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, el a scris urmă-

toarele: „V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-

am înțeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hră-

păreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume” 

(1 Corinteni 5:9-10). Ideea din 2 Corinteni 6:14-18 este că noi trebuie să ne 

separăm de orice lucru care este interzis direct în Scriptură sau care ne poate 

conduce la păcat. 

b) 2 Timotei 2:19 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „depărteze” [sau abține, n.tr.] vine de la termenul grec 

aphístémi, care are sensul de „a retrage, a elimina, a se depărta sau a părăsi”. 

Noi suntem chemați să ne abținem de la orice fel de răutate și să ne depărtăm 

de ea. 

9. Așa cum am afirmat deja, credinciosul are o relație restaurată cu Dumnezeu, 

care este întemeiată pe lucrarea perfectă a lui Hristos. Totuși, acest adevăr nu 

ar trebui să ne conducă la apatie. El ar trebui să ne determine nu doar să ne 

abținem de la păcat, ci și să căutăm în mod activ să cultivăm înaintea lui Dum-

nezeu o relație mai profundă cu El. Ce ne învață versetele următoare ale Scrip-

turii despre acest adevăr? 

a) Osea 6:3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 27:4 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Psalmul 27:8 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. Creștini fiind, noi avem nu doar responsabilitatea de a veghea asupra relației 

noastre cu Dumnezeu, ci și responsabilitatea de a vesti Evanghelia altora, așa 

încât și ei să intre în aceeași relație restaurată cu Dumnezeu. Ce ne învață des-

pre acest adevăr pasajul din 2 Corinteni 5:18-20? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL 8.                                            

DUMNEZEU ESTE MĂREȚ 
 

Există un sigur Dumnezeu și doar El este măreț. Toate celelalte ființe și lu-

cruri sunt total dependente de bunătatea și puterea Lui. Nu ar trebui niciodată să 

se facă vreo comparație între Dumnezeu și orice altă creatură sau lucru. Fiind Cre-

atorul existent în Sine, El se află infinit deasupra creației Sale finite, dependentă 

de El. Nici măcar cel mai puternic arhanghel nu se apropie de a fi ca Dumnezeu, la 

fel cum cel mai neînsemnat microb nu se poate compara cu El! Acest adevăr este 

extrem de important în contextul bisericii. În Scriptură și în istoria Bisericii nu 

există bărbați sau femei măreți ai lui Dumnezeu; nu există decât bărbați și femei 

slabi, păcătoși și necredincioși, ei aparținând unui Dumnezeu măreț și îndurător! 

1. Cum este descris Dumnezeu în următoarele pasaje biblice? 

a) Domnul este un D__________ mare, este un Î_________ mare (Psalmul 95:3). 

b) Doamne, D_________ m______ și î___________ (Daniel 9:4). Cuvântul „înfrico-

șat” [uimitor, măreț, n.tr.] provine de la termenul ebraic yare și are sensul de 

„a se teme, a fi reverențios, a avea frică”. Chiar și cea mai neînsemnată re-

velație a măreției și sfințeniei lui Dumnezeu ar fi uluitoare până și pentru 

cele mai splendide dintre creaturile Sale, inspirând în acestea uimire, reve-

rență și chiar frică. Dumnezeu este uimitor; de aceea, El este vrednic de cea 

mai profundă reverență.   

c) Domnul Dumnezeu este n______________ de mare! El este îmbrăcat cu strălu-

cire și măreție!” (Psalmul 104:1). Splendoarea și măreția lui Dumnezeu nu 

constituie niște lucruri exterioare cu care El se îmbracă; ele sunt parte din 

însăși Ființa Lui. Spre deosebire de oameni, Dumnezeu nu are nicio nevoie 

să adauge vreun lucru la Sine pentru a-Și îmbunătăți măreția sau frumuse-

țea. 

2. Cum este descrisă măreția lui Dumnezeu în Psalmul 145:3?  
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a) Mărimea Lui este n_____________________. Măreția lui Dumnezeu trece din-

colo de abilitatea noastră de cercetare și investigare – ea nu poate fi cu-

prinsă sau măsurată. Ar fi mult mai ușor să numărăm particulele de praf din 

toate oceanele și deșerturile lumii sau să numărăm toate stelele de pe cer 

decât să măsurăm măreția lui Dumnezeu.   

3. Ce afirmă următoarele pasaje ale Scripturii despre măreția lui Dumnezeu? Cum 

este pus singurul Dumnezeu adevărat în contrast cu toți așa-numiții dumnezei? 

a) Psalmul 77:13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 86:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Psalmul 95:3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Psalmul 135:5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

CAPITOLUL 8. DUMNEZEU ESTE MĂREȚ 
 

 

63 

4. Conform următoarelor versete din Biblie, care ar trebui să fie atitudinea și răs-

punsul nostru față de măreția lui Dumnezeu? Cum ar trebui să trăim noi în lu-

mina măreției Lui de nepătruns? 

a) Deuteronom 32:3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) 1 Cronici 16:25 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Psalmul 104:1 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Termenul „binecuvântat” provine din cuvântul ebraic barak. 

Atunci când se referă la Dumnezeu, el denotă o exclamație bucuroasă care ex-

primă admirație, mulțumire și laudă.  

d) Psalmul 111:2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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e) Psalmul 138:5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL 9.                                       

DUMNEZEU ESTE PERFECT 
 

Scriptura ne învață că Dumnezeu este perfect și că Persoanei și lucrărilor Lui 

nu le lipsește nimic. Nu există posibilitatea vreunui defect în Dumnezeu. Perfecți-

unea lui Dumnezeu are unele implicații foarte importante. În primul rând, ea ne 

asigură că Dumnezeu nu Se va schimba. El nu poate deveni mai bun decât este, 

pentru că El este deja perfect; de asemenea, El nu poate deveni mai puțin bun, 

întrucât ar înceta astfel să mai fie Dumnezeu. În al doilea rând, perfecțiunea Lui 

ne asigură că Dumnezeu este vrednic de încrederea noastră absolută. 

LUCRĂRILE LUI DUMNEZEU SUNT PERFECTE 

Dumnezeu este perfect în fiecare aspect al caracterului Lui. Întrucât consti-

tuie o extensie a caracterului Lui, lucrările lui Dumnezeu sunt la rândul lor per-

fecte. Implicațiile acestui adevăr sunt imense și ar trebui să ne conducă la o încre-

dere care să învingă cele mai mari îndoieli ale noastre. Tot ceea ce Dumnezeu a 

făcut dintotdeauna sau ceea ce El va face în univers și în fiecare dintre noi a fost 

și este perfect. 

1. Ce ne învață următoarele pasaje ale Bibliei despre perfecțiunea lucrărilor lui 

Dumnezeu? 

a) Deuteronom 32:3-4 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 18:30 



 

                                                                                         CUNOAȘTE-L PE DUMNEZEUL CEL VIU  |  PAUL WASHER 
 

 

66 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „desăvârșit” provine din termenul ebraic tamim, care 

mai poate fi tradus și ca „perfect”. Este important să observăm că există o re-

lație directă între caracterul lui Dumnezeu, lucrările Lui și Cuvântul Lui. Deoa-

rece caracterul lui Dumnezeu este perfect, căile și Cuvântul Lui sunt, la rândul 

lor, perfecte. 

c) Eclesiastul 3:14 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Caracterul complet sau perfect al lucrărilor lui Dumnezeu trebuie 

să ne determine să ne temem de El sau să fim reverențioși față de El.  

2. Dumnezeu nu lucrează doar în creația Lui, ci și în poporul Lui. Fiecare creștin 

este o lucrare a lui Dumnezeu. Ce ne învață următoarele pasaje ale Scripturii 

despre acest adevăr?  

a) Efeseni 2:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Filipeni 2:13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Filipeni 1:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Dumnezeul întregii creații lucrează în viața fiecărui creștin. Lucrarea Lui este 

perfectă și va fi împlinită fără eșec. Acest adevăr trece dincolo de ceea ce min-

tea omului ar putea cuprinde – Dumnezeul perfect face o lucrare perfectă în 

noi pentru a ne aduce la desăvârșire. Cum ar trebui să răspundem noi acestui 

adevăr, conform următoarelor versete biblice? 

a) Psalmul 92:4 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 107:22 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Filipeni 2:12-13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Noi, credincioșii, nu suntem chemați să „lucrăm pentru” mântui-

rea noastră, ci să „ducem până la capăt” mântuirea noastră. Trebuie să ne trăim 

viețile creștine cu o reverență și încredere biblică în Dumnezeu. Cuvântul „cu-

tremur” denotă posibil seriozitatea vieții creștine și nevoia de smerenie care ne 

conduce să renunțăm la încrederea în puterea și înțelepciunea noastră, și să 

trăim în dependență de Dumnezeu. 

VOIA LUI DUMNEZEU ESTE PERFECTĂ 

Voia lui Dumnezeu este perfectă pentru că ea este întemeiată pe caracterul 

Lui perfect și infinit de sfânt. Implicațiile acestui adevăr sunt copleșitoare. Scopul 

și planul lui Dumnezeu pentru noi este vrednic de încrederea noastră absolută. Nu 

ar trebui să ne bazăm vreodată pe înțelepciunea noastră sau să căutăm să facem 

doar ceea ce este drept în gândirea noastră. Dimpotrivă, ar trebui să avem încre-

dere în Dumnezeu și să ne supunem Sfintelor Scripturi, care sunt Cuvântul Lui. 

1. Cum este descrisă voia lui Dumnezeu în Romani 12:2? 

a) B___________________. Cuvântul acesta este tradus din termenul grec agat-

hós și se referă la lucrurile care sunt bune, folositoare și drepte. 

b) P______________________. Cuvântul acesta este tradus din termenul grec 

euárestos și se referă la lucrurile care sunt plăcute, acceptabile și aprobate. 

c) D_____________________. Cuvântul acesta este tradus din termenul grec té-

leios și se referă la lucrurile complete, cărora nu le lipsește nimic.  

d) Cum ar trebui ca descrierea făcută voii lui Dumnezeu în Romani 12:2 să ne 

motiveze la o viață de ascultare față de voia lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Următoarele pasaje ale Scripturii ne oferă învățătură despre cum să răspundem 

în mod adecvat față de voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu. Ci-

tește aceste versete, apoi completează spațiile libere cu gândurile tale. 
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a) Potrivit cu Matei 6:9-10, cum ar trebui să ne rugăm în ce privește voia lui 

Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Conform următoarelor texte biblice, cum ar trebui să împlinim voia lui Dum-

nezeu? 

(1)  Psalmul 40:8 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(2)  Efeseni 6:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În contextul imediat, Pavel scrie despre slujirea pe care robii creș-

tini trebuiau să o aducă stăpânilor lor, dar adevărurile acestea au o aplicație 

mai largă în orice domeniu al vieții credinciosului. 

c) Cum demonstrează viața Domnului Isus Hristos o atitudine și un răspuns co-

rect față de voia lui Dumnezeu? Cum ar trebui să Îl imităm noi? 

(1)  Ioan 4:32-34 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(2)  Ioan 5:30 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Unul dintre cele mai importante adevăruri din creștinism este că voia lui Dum-

nezeu este revelată în primul rând prin Cuvântul lui Dumnezeu (Scriptura). Ase-

menea voii lui Dumnezeu, Cuvântul Lui este perfect pentru că Dumnezeu este 

Autorul și Ocrotitorul lui. Ce ne învață despre acest adevăr următoarele versete 

biblice? Cum ar trebui să răspundem? 

a) Psalmul 19:7 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „perfect” este tradus din termenul ebraic tamim, care 

denotă perfecțiunea, plinătatea, sănătatea sau lipsa de vicii. Cuvântul „adevă-

rată” provine din termenul ebraic aman, făcând referire la ceva care este con-

firmat, de încredere sau temeinic.  

b) Psalmul 12:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Scriptura este complet vrednică de încredere ca mijloc de a cu-

noaște voia lui Dumnezeu. Cei din antichitate foloseau un proces foarte eficace 
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de rafinare a argintului. Acesta era topit la o temperatură înaltă. Astfel, impu-

ritățile aveau să se ridice la suprafața metalului lichid, și erau îndepărtate. A 

spune că Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea argintului rafinat 

de șapte ori ne vorbește despre puritatea lui absolută și, prin extensie, despre 

faptul că este vrednică de încredere.  

c) 2 Timotei 3:16-17 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „insuflat” provine de la termenul grec theópneustos, 

care este tradus literal, „insuflat de Dumnezeu”. Scripturile constituie o mărtu-

rie absolut vrednică de încredere în ce privește voia lui Dumnezeu, întrucât ele 

„ies din gura lui Dumnezeu” (Deuteronom 8:3; Matei 4:4). 

4. Cuvântul lui Dumnezeu este mijlocul primar prin care este revelată voia lui 

Dumnezeu. Dacă privim la următoarele versete ale Scripturii, care ar trebui să 

fie atitudinea și răspunsul nostru față de acest adevăr? 

a) Psalmul 1:1-2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 119:47-48 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Psalmul 119:127-128 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Ezra 7:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) 2 Timotei 2:15 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL 10.                                         

DUMNEZEU ESTE VEȘNIC 
 

Unul dintre cele mai uimitoare atribute ale lui Dumnezeu (și unul dintre mul-

tele care Îl deosebesc de întreaga creație) este existența Lui veșnică – anume că 

El este fără început și fără sfârșit. Nu a fost niciodată o vreme când El să nu fi 

existat, și nu va fi vreodată o vreme când El să înceteze să existe. El este dinainte 

de toate lucrurile și va rămâne în existență după ce toate lucrurile vor fi trecut. 

Veșnicia lui Dumnezeu nu înseamnă doar că El a existat și va exista dintotdeauna 

pentru un număr infinit de ani, ci indică faptul că El este în afara timpului și a 

vârstei, fiind existent și neschimbat dintotdeauna. Nicio persoană sau lucru creat 

nu este părtaș acestui atribut al Lui. Noi existăm pentru o clipă, dar Dumnezeu 

este veșnic. El ne-a creat pe noi, dar pe El nu L-a creat nimeni. Noi depindem de El 

chiar pentru existența noastră, dar El nu depinde de nimeni și de nimic. Existența 

noastră pământească trece precum nisipul în clepsidră, dar El rămâne în veac. El 

a fost Dumnezeu, este Dumnezeu și va rămâne veșnic Dumnezeu.  

1. În Scriptură, numele unei persoane are o semnificație importantă prin faptul că 

revelează adesea ceva despre caracterul ei. Care sunt numele atribuite lui 

Dumnezeu în următoarele pasaje biblice, și ce ne învață acestea despre veșni-

cia Lui? 

a) Eu s________ Cel ce s_______ (Exod 3:14). Ideea comunicată în această afir-

mație este că existența este un atribut al naturii lui Dumnezeu. Spre deose-

bire de om, Dumnezeu nu dorește să existe și nu face vreun efort ca să 

existe. El pur și simplu este.  

b) Dumnezeul cel v____________________ (Isaia 40:28). Acela care este „veșnic” 

va fi „trăi veșnic”. Când se aplică la Dumnezeu, cuvântul acesta se referă nu 

doar la viitor, ci și la trecut. El a fost dintotdeauna și va fi în veci. 

c) Cel Î________________ de z_________ (Daniel 7:9). Când este folosit cu referire 

la oameni, cuvântul „îmbătrânit” denotă în mod uzual bătrânețe și slăbirea 

minții și a trupului. Când este folosit cu referire la Dumnezeu, el denotă 
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grandoarea, splendoarea, puterea și înțelepciunea Aceluia care exista dina-

inte de întemeierea lumii, ci care va continua să existe când lumea aceasta 

va trece. 

d) A______________ și O_______________ (Apocalipsa 1:8). Acestea sunt prima și 

ultima literă a alfabetului grec. Ele ne comunică hotărât că Dumnezeu este 

primul și ultimul (v. și Isaia 44:6). El este dinaintea tuturor lucrurilor și va 

continua să existe după ce toate lucrurile vor pieri. 

2. După ce am luat în considerare numele lui Dumnezeu care ne vorbesc despre 

natura Lui veșnică, ne vom îndrepta acum către unele dintre cele mai impor-

tante afirmații ale acestui adevăr din Scriptură. Ce ne învață următoarele pa-

saje biblice despre natura veșnică a lui Dumnezeu și despre relația Lui cu cre-

ația Sa? Cum demonstrează acestea măreția Lui? 

a) Iov 36:26 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 90:2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Psalmul 90:4; 2 Petru 3:8 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Dumnezeu este veșnic, fără început sau sfârșit. Care sunt implicațiile veșniciei 

Lui pentru toată creația, în special pentru poporul lui Dumnezeu? Ce anume ne 
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învață următoarele pasaje biblice? Completează spațiile libere cu gândurile 

tale. 

a) Domnia lui Dumnezeu este veșnică 

(1)  Ieremia 10:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(2)  Psalmul 45:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(3)  Psalmul 145:13; Daniel 4:34 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic (Isaia 40:6-8; v. și 1 Petru 1:24-25) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Mântuirea lui Dumnezeu și grija Lui pentru poporul Său sunt veșnice 

(1)  Deuteronom 33:27 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „loc de adăpost” se referă la Dumnezeu ca un refugiu 

sau loc de ascunziș pentru poporul Său. Referința „sub” făcută la brațele lui 

Dumnezeu denotă suportul și puterea pe care El le dă poporului Său. 

(2)  Psalmul 48:14 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(3)  Psalmul 102:25-28 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Aici este prezentat un contrast între creație (cerurile și pământul) 

și grija lui Dumnezeu pentru poporul Său. Prima este trecătoare, cealaltă este 

veșnică. 

(4)  Isaia 26:3-4 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(5)  Isaia 40:28-31 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(6)  Matei 28:20 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Care ar trebui să fie răspunsul nostru față de adevărul veșniciei lui Dumnezeu? 

Care ar trebui să fie atitudinea noastră și cum ar trebui să trăim înaintea Lui? 

Ce ne învață următoarele pasaje ale Scripturii? 

a) 1 Cronici 16:36 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Daniel 4:34 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) 1 Timotei 1:17 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL 11.                                           

DUMNEZEU EXISTĂ ȘI                               
ESTE SUFICIENT ÎN SINE 

 

Unul dintre adevărurile cele mai uimitoare și aducătoare de smerenie despre 

Dumnezeu este că El este absolut liber de orice nevoie sau dependență. Existența 

Lui, împlinirea voii Sale și fericirea sau buna Sa plăcere nu depind de nimeni sau 

nimic din afara Lui. El este singura Ființă cu adevărat existentă în Sine, suficientă 

în Sine, care Se susține pe Sine, independentă și liberă. Toate celelalte ființe își 

derivă viața și fericirea de la Dumnezeu, dar tot ceea ce este necesar pentru exis-

tență și fericirea perfectă a lui Dumnezeu se găsește în El Însuși. Lui Dumnezeu 

nu Îi lipsește nimic, nefiind dependent de nimeni. A susține sau chiar a sugera că 

Dumnezeu l-ar fi creat pe om pentru că El ar fi fost singur sau incomplet este o 

contradicție grosolană a învățăturii Scripturii. Dumnezeu nu a creat nici universul 

și nici omul pentru că El avea vreo nevoie, ci pentru că El a dorit să Își descopere 

abundența infinită a perfecțiunilor, gloriei și bunătății Sale.  

1. În Scriptură, un nume are o semnificație mare prin aceea că el revelează adesea 

ceva despre acela care îl poartă. Ce nume este atribuit de Dumnezeu propriei 

Persoane în Exod 3:14? Ce ne comunică acest lucru despre suficiența Sa de 

Sine? 

a) Eu s________ Cel ce s________ (Exod 3:14). Acest nume demonstrează că 

existența lui Dumnezeu nu a fost cauzată și nici nu depinde de nimic sau de 

nimeni din afara Sa. Este natura lui Dumnezeu să existe, astfel că El pur și 

simplu este fără vreun efort. Dumnezeu nu are vreo nevoie ce trebuie satis-

făcută, niciun gol care ar trebui umplut, și niciun scop care ar necesita ajutor 

din afara Lui. În 1 Corinteni 15:10, apostolul Pavel afirmă un lucru care se 

aplică tuturor oamenilor: „prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt”. Doar Dum-

nezeu este în măsură să spună: „EU SUNT CEL CE SUNT”, în virtutea perfec-

țiunilor și a puterii Sale.   
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2. Ce ne învață următoarele pasaje ale Scripturii despre existența și suficiența de 

Sine a lui Dumnezeu? Cum demonstrează aceste atribute măreția lui Dumne-

zeu? 

a) Psalmul 36:9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Ioan 5:26 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Viața sau existența lui Dumnezeu nu este derivată de la nimeni și 

nimic din afara Lui. El este viață. Natura Lui este să existe. Existența tuturor 

celorlalte lucruri – vizibile sau invizibile, animate sau fără viață – depinde de El. 

Doar Dumnezeu este pe deplin liber de orice nevoi sau de orice dependențe.  

3. Suficiența de sine a lui Dumnezeu demonstrează măreția Lui infinită și locul 

Lui înălțat peste creația Sa. Toate lucrurile depind de El pentru însăși existența 

lor, dar El nu depinde de nimeni. În Faptele Apostolilor 17:22-31 găsim predica 

apostolului Pavel înaintea filozofilor epicurieni și stoici din Atena. În versetele 

24-25, el respinge perspectivele lor idolatre prin a face trei afirmații foarte 

importante despre Dumnezeul cel viu și adevărat. Ce ne învață aceste afirmații 

despre suficiența de Sine a lui Dumnezeu și despre relația dintre El și creația 

Sa? 

a) Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești (v. 24).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: În Isaia 66:1-2, Dumnezeu afirmă: „,Cerul este scaunul Meu de 

domnie, și pământul este așternutul picioarelor Mele! Ce casă ați putea voi să-

Mi zidiți, și ce loc Mi-ați putea voi da ca locuință? Toate aceste lucruri, doar 

mâna Mea le-a făcut, și toate și-au căpătat astfel ființa’ zice Domnul”. În 1 Îm-

părați 8:27, Solomon s-a rugat astfel: „Dar ce! Va locui oare cu adevărat Dum-

nezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă: cu 

cât mai puțin casa aceasta pe care Ți-am zidit-o eu!” 

b) Dumnezeu nu este slujit de mâini omenești (v. 25).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Dumnezeu nu are nevoie de nimic (v. 25).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. În încheierea studiului nostru asupra existenței și a suficienței de sine a lui 

Dumnezeu, ne vom îndrepta către Psalmul 50:8-15. Ce ne învață el despre 

aceste atribute ale lui Dumnezeu și despre relația noastră cu El? Are cumva 

Dumnezeu nevoie de vreun lucru din partea noastră? Ce dorește Dumnezeu de 

la poporul Său?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul nostru și nici măcar de jer-

tfele noastre. Ceea ce Dumnezeu cere de la poporul Său este încredere, recu-

noștință și ascultare. În 1 Samuel 15:22, profetul Samuel a afirmat: „Îi plac 
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Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Dom-

nului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, și păzirea cuvântului Său face 

mai mult decât grăsimea berbecilor”. 
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CAPITOLUL 12.                                           

DUMNEZEU ESTE NESCHIMBĂTOR 
 

Cuvântul „imuabil” provine din termenul latin immutabilis [in sau im = nu + 

mutabilis = schimbător. Pentru înțelegerea acestui atribut divin pot fi utile și alte 

cuvinte, precum „constant”, „credincios” sau „neschimbător”. Caracterul neschim-

bător al lui Dumnezeu ne vorbește despre faptul că El nu Se schimbă niciodată în 

atributele sau sfaturile Sale. Dumnezeu nu crește, nu evoluează și nu Se îmbună-

tățește. El este deja perfect. El nu Se poate diminua, deteriora sau regresa, căci El 

ar înceta în acea clipă să mai fie Dumnezeu. Orice ar fi Dumnezeu, El a fost dintot-

deauna și va rămâne dintotdeauna așa. El nu Își schimbă gândurile și nu înlocu-

iește o hotărâre a Sa cu alta. El nu face o promisiune, după care să Își schimbe 

cuvântul dat. El nu amenință, după care să nu pună în aplicare acel avertisment. 

Acest lucru este aducător de o mângâiere specială, întrucât posibilitatea existen-

ței unui Dumnezeu atotputernic care devine dintr-odată rău și care Și-ar schimba 

pe neașteptate gândurile este cu totul înfricoșătoare. Caracterul neschimbător al 

lui Dumnezeu este unul dintre cele mai importante atribute ale Sale, pentru că el 

ne garantează că El și Cuvântul Sui vor fi aceleași ieri, azi și în veci (Evrei 13:8). El 

este singura constantă din univers – singurul vrednic de încredere absolută. 

1. În Scriptură, numele unei persoane are o mare semnificație din faptul că el des-

crie adesea cine este acea persoană și ne revelează ceva despre caracterul ei. 

Care sunt numele atribuite lui Dumnezeu în următoarele pasaje ale Scripturii, 

și ce ne învață ele despre caracterul Său neschimbător? 

a) Eu s________ Cel ce s_________ (Exod 3:14). Acest nume este derivat din ver-

bul ebraic hayah, care are sensul de „a fi” sau „a exista”. El ne îndreaptă 

privirile nu doar către natura și existența în Sine veșnică a lui Dumnezeu, ci 

și către caracterul Său neschimbător. El este întotdeauna și întotdeauna 

este același. 

b) S_____________ (Deuteronom 32:4). Acest nume necesită câteva explicații. 

În cadrul creației există puține lucruri mai permanente sau neschimbătoare 
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precum piatra, stânca și munții pe care pietrele le formează. Este un lucru 

aducător de mângâiere să știm că până și această metaforă este inadecvată. 

Atunci când toate rocile acestui pământ se vor transforma în praf, Dumne-

zeu va rămâne neschimbat. 

2. După ce am avut în vedere numele lui Dumnezeu care ne comunică ceva despre 

caracterul Său neschimbător, ne vom îndrepta acum către unele dintre cele mai 

importante afirmații biblice legate de acest atribut. Ce ne învață acestea des-

pre natura neschimbătoare a lui Dumnezeu și despre relația dintre El și creația 

Lui? Cum demonstrează acestea măreția Lui? 

a) Psalmul 102:25-27 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Maleahi 3:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Aceasta este o demonstrație puternică a felului în care caracterul 

schimbător al lui Dumnezeu afectează relația dintre El și poporul Său. Chiar și 

în mijlocul necredincioșiei Israelului față de Dumnezeu, El a rămas credincios, 

întrucât El nu Se schimbă, iar promisiunile Lui nu eșuează. 

c) Iacov 1:17 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Versiunea New English Translation ar putea fi redată în felul ur-

mător: „toate darurile generoase și orice dar perfect vine de sus, coborându-se 

de la Tatăl luminilor, în care nu există mutare sau nici cea mai mică urmă de 

schimbare” (Iacov 1:17). 

d) Evrei 13:8 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Mântuirea este sigură astăzi datorită mărețului nostru Dumnezeu 

și Mântuitor Isus Hristos, care este neschimbător (Tit 2:13). Caracterul Lui per-

fect, răscumpărarea pe care El ne-a dat-o și toate promisiunile Lui sunt aceleași 

ieri, azi și în veci. 

3. După ce am luat în considerare multele pasaje ale Scripturii care vorbesc des-

pre caracterul neschimbător al naturii lui Dumnezeu, ne vom îndrepta acum 

către acele pasaje care vorbesc specific despre caracterul neschimbător al Cu-

vântului și sfatului Lui. Ce ne învață următoarele pasaje biblice despre natura 

lor neschimbătoare? Ce ne învață ele despre relația dintre Dumnezeu și creația 

Lui - în special despre relația Lui cu omul? 

a) 1 Samuel 15:29 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În 1 Samuel 15:29, Scriptura afirmă că Dumnezeu „nu este om, 

ca să-I pară rău” [ca să-Și schimbe părerea, lit. NASB]. Din acest pasaj și din 

altele asemănătoare, vedem clar că imutabilitatea lui Dumnezeu se extinde 

chiar la sfaturile și voia Lui. El este perfect în înțelepciune și, de aceea, nu poate 

să greșească în ceea ce El hotărăște. El este atotputernic și, prin urmare, este 

în măsură să împlinească tot ceea ce a decis. Dar cum împăcăm această învă-

țătură cu alte pasaje ale Scripturii, care par să ne spună contrariul? În Geneza 

6:6, lui Dumnezeu „I-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ”. În Exod 32:9-
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14, Domnul „S-a lăsat de...” distrugerea națiunii neascultătoare a Israelului. În 

final, în Iona 3:10, Dumnezeu „S-a căit” în ce privește calamitatea despre care 

afirmase că o va aduce asupra orașului Ninive. Se contrazic oare Scripturile? 

Oare Își schimbă Dumnezeu gândul? Răspunsul nu este atât de complex sau 

misterios decât ne-am putea imagina. Scripturile ne învață clar faptul că per-

fecțiunile, scopurile și promisiunile lui Dumnezeu sunt întotdeauna aceleași. 

Acest lucru nu înseamnă însă că relația și atitudinea Lui față de creația Sa con-

stant schimbătoare nu ar putea să varieze. Geneza 6:6 se referă pur și simplu 

la răspunsul sfânt al lui Dumnezeu față de păcatul omului și la hotărârea Lui 

de a-l șterge pe om de pe fața pământului – v. 7 (același lucru se găsește în 1 

Samuel 15:11, 26). Aceste pasaje ne reamintesc de faptul că acest caracter 

neschimbător al lui Dumnezeu nu este totuna cu faptul că El ar fi nemișcat. 

Dumnezeu nu se schimbă, dar El nu este nici static, apatic sau neimplicat în 

relație cu creația Lui. El este dinamic și interacționează cu creația Lui. El este 

întotdeauna același, dar relația Lui cu oamenii schimbători va fi variată în func-

ție de felul în care ei răspund față de El (Ieremia 18:7-10; Ezechiel 18:21-24). 

Acest lucru nu constituie o contradicție a caracterului Lui neschimbător, ci mai 

degrabă o dovadă a acestuia! El va răspunde întotdeauna la acțiunile oamenilor 

într-o manieră care este consecventă cu atributele Sale neschimbătoare. 

b) Numeri 23:19 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Psalmul 33:11 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Este important să înțelegem că natura neschimbătoare lui Dumnezeu nu de-

pinde doar de perfecțiunea Lui, ci și de puterea Sa. Dumnezeu nu ar fi neschim-

bător dacă ar fi existat vreo ființă sau putere mai mare decât El, care să Îl fi 
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forțat sau manipulat. Ce ne învață următoarele pasaje ale Scripturii despre su-

veranitatea și puterea lui Dumnezeu? Există oare vreo ființă creată sau vreun 

lucru care să Îl poată „schimba” pe Dumnezeu? 

a) Isaia 14:24 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Isaia 46:9-10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Daniel 4:34-35 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL 13.                                           

DUMNEZEU ESTE ATOTPUTERNIC 
 

Cuvântul „atotputernic” provine din termenul latin omnipotens [omnis = tot 

+ potens = puternic] și se referă la atributul de a avea putere infinită sau nelimitată. 

În ceea ce Îl privește pe Dumnezeu, termenul acesta are sensul că El poate face 

tot ceea ce a hotărât să facă, și nicio persoană sau forță nu Îl poate împiedica sau 

obliga să facă altceva sau contrariul. A spune că Dumnezeu poate face orice lucru 

înseamnă că El poate face orice este în acord cu natura Lui infinit de sfântă, 

dreaptă și iubitoare. El nu Se poate contrazice — nu poate fi crud sau egoist, nu 

poate minți, nu poate încălca o promisiune, nu poate face lucruri absurde (de 

exemplu o să facă cercuri pătrate, triunghiuri cu patru colțuri sau pietre atât de 

grele pe care El să nu le poată ridica). Pentru necredincioși, caracterul atotputernic 

al lui Dumnezeu inspiră groază, întrucât niciun om nu poate să stea împotriva voii 

Lui sau să scape de judecata Sa. 

1. În Scriptură, numele unei persoane are o semnificație importantă prin faptul că 

el descoperă adesea ceva despre caracterul acelei persoane. Care sunt numele 

și titlurile atribuite lui Dumnezeu în următoarele pasaje ale Scripturii? 

a) Dumnezeul a_________________ (Geneza 17:1; Apocalipsa 4:8; 19:6). 

b) Domnul cel t______________ și p_______________ (Psalmul 24:8). 

c) O s___________ ocrotitoare (Psalmul 31:2). 

d) Un t____________________ t______ (Psalmul 61:3). 

e) Dumnezeu t________________ (Isaia 9:6; Isaia 10:21). 

f) Cel A___________________ (Luca 1:49).  

2. Ce ne învață următoarele versete biblice despre atotputernicia lui Dumnezeu? 

Există ceva care să treacă dincolo de puterea lui Dumnezeu? 

a) Ieremia 32:17, 27 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Matei 19:26 (Luca 1:37) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Una dintre cele mai importante implicații ale atotputerniciei lui Dumnezeu este 

că ea ne asigură de faptul că El poate să îndeplinească tot ceea ce a hotărât să 

facă. Ce ne învață următoarele versete ale Scripturii despre acest adevăr? 

a) Iov 42:1-2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 115:3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Psalmul 135:5-6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Isaia 14:24, 27 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) Daniel 4:35 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

f) Efeseni 1:11 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. În Scriptură, atotputernicia lui Dumnezeu este unul dintre atributele care Îl de-

osebesc categoric de idolii fără viață pe care oamenii sunt înclinați să îi creeze. 

Citește Psalmul 115:3-11, apoi răspunde la întrebările care urmează. 

a) Cum este pus în contrast în Psalmul 115:3-8 Dumnezeul atotputernic al 

Scripturii cu idolii zadarnici ai oamenilor?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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b) Potrivit Psalmului 115:9-11, cum ar trebui cei credincioși să răspundă față 

de acest adevăr?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Atotputernicia lui Dumnezeu are implicații deosebite pentru creștinii care își 

pun încrederea în El, în voia și în promisiunile Lui. Potrivit următoarelor versete 

ale Scripturii, ce înseamnă atotputernicia lui Dumnezeu pentru aceia dintre noi 

care credem? 

a) Iosua 23:14 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 121:4-5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Romani 8:31 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Filipeni 1:6 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) 2 Corinteni 3:4-5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

f) Filipeni 4:13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. În conformitate cu următoarele mesaje biblice, răspunsul creștinului față de 

atotputernicia lui Dumnezeu ar trebui să fie unul al credinței și ascultării. Scrie 

gândurile tale legate de pasajele de mai jos și de ideile pe care acestea le sub-

liniază. 

a) Credința (Romani 4:19-21) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Ascultarea (Geneza 17:1) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL 14.                                      

DUMNEZEU ESTE OMNIPREZENT 
 

Cuvântul „omniprezent” provine din termenul latin omnipraesens [omnis = 

tot + praesens = prezent] și se referă la starea de a fi prezent în orice loc în același 

moment. Atunci când Biblia vorbește despre Dumnezeu ca fiind omniprezent, 

acest lucru înseamnă că El este întotdeauna prezent în orice loc, în plinătatea Lui. 

Omniprezența Lui nu înseamnă că o parte din Dumnezeu se află în China și o altă 

parte din El s-ar afla în Anglia, ci că totalitatea lui Dumnezeu se găsește în orice 

loc în același moment. Chiar dacă universul însuși nu poate să Îl cuprindă pe Dum-

nezeu, El este prezent în toată plinătatea Lui în orice loc al acestuia. Pentru creș-

tini, omniprezența lui Dumnezeu inspiră o mare încredere și mângâiere – fiecare 

credincios, de la cel mai mare până la cel mai mic, beneficiază de pe urma prezen-

ței neîmpărțită a lui Dumnezeu. Pentru cel credincios, omniprezența lui Dumnezeu 

inspiră groază, pentru că nu există nicio posibilitate ca el să se ascundă sau să 

scape de prezența Domnului.  

1. În 1 Împărați 8 se găsește o relatare a dedicării templului lui Dumnezeu pe care 

Solomon îl construise la Ierusalim. Ce afirmă Solomon în 1 Împărați 8:27? Ce 

ne învață afirmația lui despre omniprezența lui Dumnezeu? Potrivit acestui pa-

saj, ar trebui să credem că Dumnezeu este cumva limitat la „clădirile de bise-

rică” din vremurile moderne? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. În pasajele biblice de mai jos se găsesc mai multe texte importante legate de 

omniprezența lui Dumnezeu și de implicațiile ei pentru toți oamenii. Scrie cu 

propriile cuvinte un sumar pentru fiecare dintre pasajele acestea. 
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a) Psalmul 139:7-10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Ieremia 23:23-24 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Faptele Apostolilor 17:24-28 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „în El avem viața, mișcarea și ființa [literal, ‚sunt’]” este 

extrem de importantă (v. 28). Indiferent dacă omul recunoaște sau nu, realita-

tea lui Dumnezeu este inevitabilă. Nu există vreun loc unde El să nu fie. Mai 

mult, toate lucrurile au fost făcute de El și continuă să fie susținute de El. El a 

pus universul în mișcare și îl susține. Cea mai colosală stea și cea mai măruntă 

particulă există datorită Lui. Viața fiecărei ființe, mare sau mică, este depen-

dentă de El. 

3. Următoarele versete biblice conțin adevăruri fundamentale despre omnipre-

zența lui Dumnezeu, punând un accent special pe importanța ei pentru poporul 

Său. Prezintă sumar, cu propriile cuvinte, adevărul prezentat în fiecare pasaj. 

a) Deuteronom 4:7 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 46:1 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Psalmul 145:18-19 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Isaia 43:1-2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) Matei 28:20 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL 15.                                            

DUMNEZEU ESTE OMNISCIENT 
 

Cuvântul „omnisciență” provine din termenul latin omnisciens [omnis = tot + 

sciens, de la scire = a cunoaște] și se referă la atributul posesiei întregii cunoștințe. 

Omnisciența lui Dumnezeu indică faptul că El se află în posesia cunoștinței per-

fecte a tuturor lucrurilor din trecut, prezent și viitor – imediat, fără efort, simultan 

și atotcuprinzător. Nu există nimic care să se ascundă de Dumnezeu. Nu există nici 

cea mai neînsemnată diferență între cunoștința lui Dumnezeu și ceea ce există în 

realitate. El cunoaște toate lucrurile și le interpretează cu o înțelepciune perfectă. 

Pentru creștin, omnisciența lui Dumnezeu îi inspiră o mare încredere și mângâiere 

– Dumnezeu cunoaște fiecare nevoie a noastră, El înțelege toate încercările noas-

tre și ne-a dat Cuvântul Său infailibil pentru a ne călăuzi prin viață. Pentru cel ne-

credincios, omnisciența lui Dumnezeu inspiră groază, întrucât Dumnezeu va judeca 

fiecare om potrivit cu cunoștința Sa perfectă a tuturor lucrurilor, anume că niciun 

păcat nu este ascuns și nu va fi ocolit. Fiecare făptură, fiecare faptă și fiecare gând 

sunt înaintea Lui asemenea unei cărți deschise. 

1. În Scriptură, un nume are o importanță deosebită și ne comunică ceva despre 

persoana care îl poartă. Care este numele dat lui Dumnezeu în 1 Samuel 2:3?  

a) Dumnezeul care ș_______ t__________  

b) Ce anume ne spune acest nume despre omnisciența lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Domnul este Dumnezeul care vede și cunoaște toate lucrurile. Cu-

noștința nu este un lucru pe care Dumnezeu să fie nevoit să îl obțină, să îl caute 
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sau să îl acumuleze, dar este ceva ce El posedă întotdeauna într-un mod per-

fect, imediat, fără efort și exhaustiv. 

2. În Daniel 2:20-22 se află una dintre cele mai frumoase descrieri biblice a cu-

noștinței lui Dumnezeu. Ce ne învață acest pasaj? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. În următoarele versete biblice sunt folosite mai multe cuvinte pentru a descrie 

omnisciența lui Dumnezeu. Odată ce înțelegem aceste cuvinte, putem începe 

să pricepem ceva din imensitatea cunoștinței lui Dumnezeu. Identifică fiecare 

cuvânt potrivit versetului indicat. 

a) Cunoștința lui Dumnezeu este d_________________________ (Iov 37:16). Cu-

vântul este tradus din termenul ebraic tamim, care denotă ceva care este 

întreg, complet, total, fără reproș și căruia nu îi lipsește nimic. 

b) Priceperea lui Dumnezeu este f______ m_______________ (Psalmul 147:4-5). 

Cuvântul acesta este tradus din termenul ebraic ayin, care denotă ceva ce 

este nenumărat sau imposibil de numărat. Alte sinonime includ: nesfârșit, 

necuprins, inimaginabil și nepătruns. 

c) Priceperea lui Dumnezeu nu poate fi p_________________ (Isaia 40:28). Cu-

vântul este tradus din termenul ebraic ayin (v. definiția de mai sus). 

4. Este important să înțelegem că ceea ce Dumnezeu cunoaște nu este limitat la 

timpul prezent; El știe toate lucrurile din trecut, prezent și viitor. Ce ne învață 

pasajele din Isaia 44:6-8 și Isaia 46:9-10 despre acest adevăr? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. În Psalmul 139:1-4, 11-12 se află una dintre cele mai frumoase și detaliate 

descrieri a omniscienței lui Dumnezeu și a cunoștinței Lui cu privire la faptele 

oamenilor. Potrivit schiței de mai jos, descrie aria de cuprindere a omniscienței 

lui Dumnezeu. 
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a) Versetul 1 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cunoștința lui Dumnezeu atinge cele mai profunde adâncimi ale 

ființei omului. Cele mai adânci gânduri ale inimii și minții omului sunt ca o carte 

deschisă înaintea Domnului. 

b) Versetul 2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Versetul 3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „cunoști” este tradus plecând de la termenul ebraic za-

rah, care are sensul de „a răspândi, a aera sau a vântura”. În procesul de vân-

turare, grâul este separat de pleavă. Într-o modalitate asemănătoare, dar infinit 

mai profundă, Dumnezeu este capabil să vânture inimile oamenilor și să dis-

cearnă fiecare gând cu o acuratețe perfectă. 

d) Versetul 4 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) Versetele 11-12 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Conform Scripturii, nu există nicio adâncime și nicio taină din inima omului care 

să fie dincolo de cunoștința lui Dumnezeu. Ce ne învață pasajele biblice de mai 

jos despre acest adevăr? 

a) Doar Dumnezeu cunoaște i____________ tuturor oamenilor (1 Împărați 8:39).  

b) Dumnezeu c______________ i______________ și r___________ (Psalmul 7:9). 

c) Dumnezeu cunoaște g_________________ omului (Psalmul 94:11). 

d) Dumnezeu va j______________ l______________ a_________ ale tuturor oame-

nilor (Romani 2:16). 

7. Pentru creștin, omnisciența lui Dumnezeu îi inspiră o mare încredere, mângâ-

iere și bucurie. Putem fi siguri de faptul că Dumnezeu veghează întotdeauna 

asupra noastră și că El cunoaște fiecare nevoie și înțelege fiecare încercare prin 

care trecem. Ce ne învață pasajele de mai jos ale Bibliei despre acest adevăr? 

a) 2 Cronici 16:9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Matei 6:7-8, 31-32 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Matei 10:29-31 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Așa cum am învățat, omnisciența lui Dumnezeu nu produce aceeași reacție în 

toți oamenii. Totul depinde de relația fiecăruia cu Dumnezeu. Pentru cel credin-

cios, omnisciența lui Dumnezeu îi inspiră groază, pentru că Dumnezeu va ju-

deca pe fiecare potrivit cunoștinței Sale perfecte a tuturor faptelor – niciun 

păcat nu este ascuns și nu va fi ocolit. Fiecare ființă, fiecare faptă și fiecare 

gând sunt înaintea Lui asemenea unei cărți deschise. Ce ne învață pasajele bi-

blice de mai jos despre acest adevăr? 

a) Iov 34:21-23 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 33:13-15 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Proverbe 5:21 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Proverbe 15:3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) Ieremia 17:10; 32:19 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

f) Evrei 4:13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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CAPITOLUL 16.                                             

DUMNEZEU ESTE SFÂNT 
 

SENSUL SFINȚENIEI 

Cuvântul „sfânt” provine din termenul ebraic qadosh, care înseamnă „sepa-

rat, marcat, pus deoparte sau retras de la utilizarea obișnuită”. În ceea ce Îl privește 

pe Dumnezeu, cuvântul acesta are două sensuri importante: Dumnezeu este tran-

scendent, superior creației Sale, și El Se situează deasupra corupției creației Sale. 

DUMNEZEU ESTE TRANSCENDENT ASUPRA CREAȚIEI 

Cuvântul „transcendent” provine din verbul latin transcendere (trans = peste 

+ scandere = a se cățăra), ce are sensul „a trece dincolo, se ridica deasupra sau a 

depăși”. Fiind Creator, Dumnezeu Se situează deasupra creației Lui și este total 

deosebit de orice ființă creată. Deosebirea dintre Dumnezeu și restul creației Sale 

nu este una doar cantitativă (același, dar mai mare), ci și calitativă (Dumnezeu este 

o ființă complet diferită). Indiferent de splendoarea lor, toate celelalte ființe de pe 

pământ și din ceruri sunt doar creaturi. Doar Dumnezeu este Dumnezeu – separat, 

transcendent și de care nu te poți apropia. 

Sfințenia este atributul preeminent al lui Dumnezeu și cel mai măreț adevăr 

pe care îl putem învăța vreodată despre El. Orice alt atribut divin pe care l-am 

studiat și îl vom studia constituie pur și simplu o expresie a sfințeniei Sale prin 

faptul că aceasta demonstrează că El este deosebit de creația Lui și absolut sepa-

rat de ea – o Ființă complet diferită. Natura triunică a lui Dumnezeu este o expresie 

a sfințeniei Sale – există vreo ființă creată atât de nepătrunsă, tainică și minunată? 

A spune că Dumnezeu este Duh înseamnă să exprimăm un alt aspect al sfințeniei 

Sale – Există oare vreo ființă creată atât de liberă? Perfecțiunea lui Dumnezeu, 

natura Lui veșnică, existența în Sine, caracterul Său neschimbător, atotputernicia, 

omniprezența și omnisciența Lui sunt toate expresii ale sfințeniei Sale – există 

vreo ființă creată atât de măreață și vrednică de reverență? Atunci când continuăm 
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să studiem atributele lui Dumnezeu și când umblăm înaintea Lui, trebuie să păs-

trăm în mințile noastre acest adevăr unic și măreț – Dumnezeu este sfânt, și tot 

ceea ce El este și face constituie o expresie a sfințeniei Sale! 

DUMNEZEU ESTE TRANSCENDENT CORUPȚIEI CREAȚIEI 

Sfințenia lui Dumnezeu înseamnă că El transcende corupția morală a creației 

Sale și este separat de tot ceea ce este profan și păcătos. Dumnezeu nu poate 

păcătui, nu poate găsi plăcere în păcat și nu poate avea părtășie cu păcatul. Este 

imposibil să accentuăm în mod exagerat importanța sfințeniei lui Dumnezeu. Ceea 

ce înțelegem în legătură cu acest atribut va influența fiecare aspect al relației 

noastre cu Dumnezeu. Așa cum afirmă Scriptura în Proverbe 9:10, „cunoașterea 

Celui Sfânt este pricepere” [lit. NASB].  

SFINȚENIA LUI DUMNEZEU 

Este important să înțelegem că sfințenia lui Dumnezeu este intrinsecă sau 

inerentă Lui (adică este interioară, care ține de esența Lui, sau care aparține naturii 

Sale). Sfințenia nu este doar un lucru pe care Dumnezeu decide să îl facă sau să 

fie, ci ea este esențială pentru cine este El – El este sfânt. Dumnezeu ar înceta să 

fie Dumnezeu dacă ar trebui să nu fie sfânt. Dacă ar face un lucru care să nu fie 

sfânt, El ar avea nevoie să lepede propria Sa natură. Acest lucru este un adevăr 

minunat, care ne insuflă o încredere deosebită în El.   

1. În Scriptură, un nume are o importanță deosebită și ne comunică ceva despre 

persoana care îl poartă. Care sunt numele atribuite lui Dumnezeu în pasajele 

biblice de mai jos, și ce ne comunică acestea despre sfințenia Lui? 

a) Eu s______ Cel ce s______ (Exod 3:14). Dumnezeu este sfânt, separat și deo-

sebit de toate celelalte ființe și lucruri. Nu există vreo ilustrație sau exemplu 

adecvat care să comunice cum este El și cine este El cu adevărat. Dacă i-am 

cere unui alt om să se descrie, el ar putea să ne arate o altă ființă omenească 

și să spună, „sunt ca el” sau „sunt ca ea”. Prin contrast, Dumnezeu este in-

comparabil. Nici măcar cel mai măreț arhanghel din ceruri nu constituie un 

exemplu adecvat asupra identității lui Dumnezeu. Când Moise Îl întreabă pe 

Dumnezeu, „cine ești Tu?”, Dumnezeu a îndreptat degetul către Sine și a 

afirmat: „Eu sunt Cel ce sunt”. Acest adevăr ne ajută să înțelegem impor-

tanța deosebită a revelației lui Dumnezeu în Hristos. Isus este Dumnezeu în 

trup și este singura imagine autentică sau exemplu asupra a cine este Dum-

nezeu (Ioan 14:9; Coloseni 1:15). Dumnezeu răspunde acum fiecărei între-

bări despre Sine prin a ne îndrepta privirile către Fiul Său și prin a declara, 

„sunt ca El!” 
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b) Numele Lui este s___________ și î______________ (Psalmul 111:9). Cuvântul 

„înfricoșat” provine din termenul ebraic yare, care are sensul de „a avea 

frică”. În acest context, el denotă faptul că Dumnezeu inspiră uimire și reve-

rență. O înțelegere adecvată a sfințeniei lui Dumnezeu va conduce întot-

deauna la o reverență profundă înaintea lui Dumnezeu. 

c) Cel al Cărui Nume este s_______ și locuiește în s_______________ (Isaia 

57:15). 

d) În versetele precedente, cuvinte precum „sfânt”, „înfricoșat” și „înălțat” sunt 

folosite pentru a-L descrie pe Dumnezeu. Ce îți comunică aceste cuvinte des-

pre sfințenia lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. În Scriptură, descoperim că sfințenia lui Dumnezeu este deopotrivă preemi-

nentă și transcendentă. Ea este preeminentă prin faptul că niciun alt atribut 

divin nu este afirmat și explicat atât de des în Scriptură. Ea este transcendentă 

prin faptul că pur și simplu nu se poate face nicio comparație între sfințenia lui 

Dumnezeu și aceea a vreunei ființe sau a vreunui lucru. 

a) SFINȚENIA LUI DUMNEZEU ESTE PREEMINENTĂ [latin: prae = înainte + 

eminere = a proiecta]. Fără sfințenia lui Dumnezeu, este imposibil să înțele-

gem caracterul Lui. Mai presus de orice, Dumnezeu este sfânt! Cum este 

demonstrat acest adevăr în Isaia 6:3 și Apocalipsa 4:8? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În literatura ebraică, repetiția este folosită pentru a accentua ceea 

ce se spune. Faptul că sfințenia lui Dumnezeu este confirmată de trei ori (lucru 

denumit trihagion [gr. trís = de trei ori + hágios = sfânt]) denotă că Dumnezeu 

este sfânt în mod absolut și infinit. Niciun alt atribut divin nu este proclamat 
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cu un accent mai mare ca acesta. Noi nu citim niciodată în Scriptură că Dum-

nezeu este „dragoste, dragoste, dragoste” sau „îndurare, îndurare, îndurare”, ci 

că El este „sfânt, sfânt, sfânt”. Sfințenia este temelia a tot ceea ce este Dum-

nezeu și a tot ceea ce El face. Dacă există un atribut al lui Dumnezeu asupra 

căruia pur și simplu nu putem să exagerăm, acela este sfințenia Lui. 

b) SFINȚENIA LUI DUMNEZEU ESTE TRANSCENDENTĂ [lat. trans = dincolo + 

scandere = a se urca]. Sfințenia lui Dumnezeu depășește în mod infinit sfin-

țenia tuturor celorlalte lucruri sau ființe. Nu există nimeni care să fie sfânt 

ca Domnul! Ce ne învață pasajele următoare din Scriptură în ce privește 

acest adevăr? 

(1)  Exod 15:11 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(2)  1 Samuel 2:2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(3)  Iov 15:15   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest lucru nu înseamnă că există păcat sau corupție în ceruri, ci 

el ne comunică două adevăruri importante: (1) nimic, nici măcar cerurile însele 

sau cei care locuiesc acolo nu sunt sfinți ca Dumnezeu; și (2) doar sfințenia lui 

Dumnezeu este intrinsecă sau inerentă (adică interioară, care ține de esența și 
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natura Lui). Sfințenia nu este doar un lucru pe care Dumnezeu decide să îl facă 

sau să fie, ci este esența a cine este El – El este sfânt. Prin contrast, toate ce-

lelalte ființe și lucruri (chiar cerul și îngerii Lui sfinți) își derivă sfințenia din 

Dumnezeu. Ei nu sunt sfinți în ei înșiși, ci sfințenia lor decurge din Dumnezeu 

ca un dar al harului manifestat față de ei. Dacă Dumnezeu S-ar îndepărta de ei 

și Și-ar retrage harul, aceștia ar cădea din starea lor sfântă în păcat și corupție. 

(4)  Isaia 40:25 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Sfințenia lui Dumnezeu înseamnă nu doar că El este unic între toate lucrurile 

creației Sale, ci și că El este separat de tot ce este păcătos. Dumnezeu nu poate 

păcătui, nu poate găsi plăcere în păcat și nu poate avea părtășie cu păcatul. Nu 

există nicio posibilitate ca Dumnezeu să poată fi ispitit sau ca natura Lui să 

poată fi pângărită. El rămâne întotdeauna așa cum este – sfânt și incoruptibil. 

Ce ne învață următoarele pasaje ale Scripturii despre acest adevăr? 

a) Psalmul 5:4 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „locui” este tradus din termenul ebraic gur, care în-

seamnă literalmente „a poposi”. Dumnezeu nu are nimic de-a face cu răul sau 

ticăloșia. El nu poate avea părtășie cu ceea ce este moralmente necurat. 

b) Iov 34:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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c) Isaia 59:1-2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Aici vedem revelată intoleranța lui Dumnezeu față de păcat. În-

trucât Dumnezeu este sfânt și neprihănit, păcatul va conduce întotdeauna la 

separare între Dumnezeu și păcătos. Din acest motiv, Dumnezeu L-a trimis pe 

singurul Său Fiu pentru a plăti datoria păcatului nostru, așa încât El să poată 

avea o relație neîmpiedicată cu noi, prin credință (Romani 5:1). 

d) Habacuc 1:13a 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) Iacov 1:13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: A spune că Dumnezeu nu poate fi ispitit nu înseamnă pur și sim-

plu că Dumnezeu are puterea morală de a se împotrivi oricărei ispite de a face 

rău, ci mai degrabă înseamnă că, atunci când răul se prezintă înaintea lui Dum-

nezeu, nu există nimic căruia El să se împotrivească. Întrucât El este inerent și 

absolut sfânt, orice fel de rău este o urâciune înaintea Lui, și nu Îl atrage în 

niciun fel. El nu este atras să facă rău, nici nu are vreo nevoie să Se împotri-

vească acestuia, pentru că se scârbește de el în toată profunzimea Lui.  

f) Iacov 1:17 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Indiferent cât timp ar putea să observe cineva Persoana, Cuvântul 

sau lucrările lui Dumnezeu – folosind cel mai strict standard al sfințeniei și 

neprihănirii – nici măcar cea mai neînsemnată eroare nu se va putea găsi vreo-

dată în El. El locuiește într-o lumină de nepătruns, în care nu există nici cea mai 

măruntă umbră de rău. 

g) 1 Ioan 1:5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Sfințenia înseamnă nu doar că El este unic în toată creația Lui și că este separat 

de orice contrazice natura Sa (adică păcatul), ci și că El nu poate găsi plăcere 

în păcat. Dumnezeu nu este neutru sau apatic în legătură cu răul, ci răul este o 

urâciune înaintea Lui, adică un lucru dezgustător, care evocă ura sau disprețul 

Lui. El urăște orice lucru rău cu o patimă sfântă. Ce ne învață despre acest ade-

văr pasajele scripturale de mai jos? 

a) Deuteronom 25:16 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „urâciune” din acest pasaj este preluat din termenul 

ebraic toeba, care se referă la un lucru sau o persoană care este respingătoare, 

ofensatoare, dezgustătoare, revoltătoare sau obscenă. În Psalmul 88:8, acest 

cuvânt este tradus prin expresia „pricină de scârbă”.  

b) Psalmul 5:4-5 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Zicala populară că „Dumnezeu îl iubește pe păcătos, dar urăște 

păcatul” trebuie interpretată în lumina versetului din Psalmul 5:5. Dumnezeu 

nu doar că urăște păcatul, ci ura Lui este manifestată și împotriva celor care îl 

practică! Cum poate fi acest adevăr pus laolaltă cu alte pasaje ale Scripturii 

care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoși? Chiar dacă mâ-

nia lui Dumnezeu este descoperită împotriva păcătosului (Ioan 3:36), El Și-a 

demonstrat dragostea prin a-L trimite pe Fiul Său să moară pentru acei oameni 

care nu meritau decât judecata (Romani 5:8, 10). Există o dragoste autentică 

a lui Dumnezeu față de toți oamenii, iar această dragoste este manifestată în 

nenumărate căi. Cu toate acestea, Dumnezeu este sfânt, iar mânia Lui (dezgus-

tul Său sfânt și drept) va fi negreșit manifestată față de toți cei care resping 

mântuirea prin jertfa ispășitoare a lui Hristos. 

c) Proverbe 15:8-9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „scârbă” din acest pasaj este  tradus din termenul ebraic 

toeba, la fel ca în versetul din Deuteronom 25:16, precizat mai sus. 
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CAPITOLUL 17.                                       

RĂSPUNSUL NOSTRU FAȚĂ                     
DE SFINȚENIA LUI DUMNEZEU 

 

Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt! Deși noi am păcătuit împotriva Lui și ne-

am făcut o urâciune înaintea Lui, Dumnezeu ne-a împăcat cu El pe noi, cei care 

credem, prin moartea Fiului Său. Odată ce ne-a mântuit, El ne-a chemat să fim 

poporul Său special aici, pe pământ. Cum ar trebui atunci să trăim, ca răspuns la 

acest măreț adevăr? Cum ar trebui să trăim înaintea unui Dumnezeu sfânt? 

IMPORTANȚA SFINȚENIEI 

Ar fi greu să exagerăm în ce privește necesitatea de a înțelege importanța sfin-

țeniei lui Dumnezeu și a implicațiilor ei pentru viețile noastre. Dumnezeu este sfânt, 

iar noi suntem chemați să fim sfinți, după cum El este sfânt (1 Petru 1:15-16). 

1. Conform afirmației din Proverbe 9:10, cât de important este să recunoaștem 

și să înțelegem sfințenia lui Dumnezeu? Cât de important este să creștem în 

sfințenie personală? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În Proverbe 9:10, învățăm că cel mai măreț adevăr descoperit oa-

menilor este că Dumnezeu este sfânt și vrednic de toată reverența și închina-

rea. Orice altă cunoștință și înțelepciune (științifică, filosofică, istorică, legală 

etc.) este zadarnică fără o înțelegere corectă a acestui adevăr. 
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2. Potrivit versetului din Evrei 10:14, cât de important este să creștem în sfințe-

nie personală? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „sfințire” provine din termenul grec hagiasmós, care 

mai poate fi tradus și ca „sfințenie” sau „consacrare”. Conform Scripturii, sfin-

țenia absolută necesară pentru a-L vedea pe Domnul sau pentru a sta în pre-

zența Lui nu poate fi obținută prin merite omenești, ci doar prin credința în Isus 

Hristos și în moartea Lui pe cruce. Din acest motiv, autorul Epistolei către Evrei 

mai scrie și că „printr-o singură jertfă, El [adică Isus] i-a făcut desăvârșiți pentru 

totdeauna pe cei ce sunt sfințiți”. Totuși, adevărul prezentat în Evrei 10:14 este 

că toți cei care au fost cu adevărat „desăvârșiți” sau „sfințiți” prin sângele lui 

Hristos vor căuta de asemenea să fie sfinți în viețile lor. Noi nu suntem socotiți 

neprihăniți înaintea lui Dumnezeu datorită faptului că noi căutăm sfințenia, ci 

mântuirea prin har, prin credință, ne va determina să umblăm după sfințenie. 

3. Conform cu Evrei 12:5-11, ce anume face Dumnezeu pentru a Se asigura că toți 

copiii Lui sunt părtași sfințeniei Sale (adică devin sfinți, după cum El este sfânt)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Există mai multe adevăruri importante pe care trebuie să le recu-

noaștem în legătură cu acțiunea lui Dumnezeu de a-i disciplina pe copiii Lui. (1) 

Disciplina lui Dumnezeu este o expresie a dragostei Sale și este îndreptată în-

totdeauna spre binele credinciosului. (2) Disciplina lui Dumnezeu nu este retri-

butivă; scopul ei este de a ne proteja, de a ne maturiza și de a ne modela după 

chipul lui Hristos. (3) Disciplina lui Dumnezeu poate avea loc în viața credinci-

osului ca rezultat al păcatului. În astfel de cazuri, scopul este de a-l corecta pe 

acesta, de a-i arăta care sunt pericolele păcatului, și de a-l învăța reverența față 

de Dumnezeu. (4) Disciplina lui Dumnezeu poate avea loc chiar și în viața celor 

mai maturi și mai evlavioși credincioși. În astfel de cazuri, aceasta are ca scop 
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să îl ducă la înălțimi mai mari ale asemănării cu Hristos. (5) Disciplina lui Dum-

nezeu poate fi teribil de dureroasă, dar, după aceea, ea produce roada unei ne-

prihăniri și sfințenii mai mari. (6) Disciplina lui Dumnezeu în viețile noastre este 

dovada că suntem copiii Lui. Lipsa disciplinei este dovada că nu suntem copiii 

Lui. (7) Marele scop al lui Dumnezeu pentru viețile noastre prezente nu ține de 

prosperitate materială, confort sau chiar sănătate, ci ca să fim părtași sfințeniei 

Lui (12:10). 

RĂSPUNSUL NOSTRU FAȚĂ DE SFINȚENIA LUI DUMNEZEU 

Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt! În lumina acestui măreț adevăr, trebuie să 

ne punem următoarea întrebare: „Cum ar trebui atunci să trăim?” În cele ce ur-

mează ne vom îndrepta către câteva dintre cele mai importante răspunsuri biblice 

față de sfințenia lui Dumnezeu. Trebuie să păstrăm constant în minte faptul că 

studiul atributelor lui Dumnezeu nu constituie un simplu exercițiu intelectual, ci 

acest lucru ar trebui să aibă cel mai mare impact asupra doxologiei noastre (adică 

închinare) și asupra practicii, adică a acțiunilor și comportamentului nostru.  

REVERENȚĂ ȘI FRICĂ SFÂNTĂ 

1. În Psalmul 96:9 se găsește una dintre cele mai frumoase porunci din întreaga 

Scriptură care vorbește despre responsabilitatea credinciosului înaintea Dom-

nului. Prezintă sumar sensul acesteia, folosind cuvintele tale. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „podoabă” provine din termenul ebraic hadarah, care 

mai poate fi tradus și prin „frumusețe” sau „splendoare”. Aceeași expresie se 

găsește și în Psalmul 96:9; 110:3; 1 Cronici 16:29 și 2 Cronici 20:21. Există 

o dezbatere dacă psalmistul se referă aici la sfințenia lui Dumnezeu sau la sfin-

țenia celui care se închină. Dacă este vorba despre sfințenia lui Dumnezeu, 

atunci versetul este o chemare care ne este adresată ca să ne închinăm lui 

Dumnezeu datorită frumuseții sfințeniei Lui. Dacă se referă la sfințenia închi-

nătorului, atunci este o chemare de a veni înaintea lui Dumnezeu cu o inimă 

curată și cu o viață sfântă. Aceasta este adevărata frumusețe înaintea lui Dum-

nezeu. Chemarea de a ne cutremura nu ține de faptul că Dumnezeu ar fi capri-

cios și nevrednic de încredere, ci de măreția infinită a sfințeniei și puterii Sale. 
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2. În Isaia 6:2-3 ni se oferă un crâmpei chiar din sala scaunului de domnie al lui 

Dumnezeu. Ce putem învăța din această scenă de închinare cerească? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Scriptura nu ne descoperă foarte multe lucruri despre ființele an-

gelice denumite „serafimi”. Cu toate acestea, datorită proximității lor de scau-

nul de domnie al lui Dumnezeu, este logic să presupunem că ele sunt, probabil, 

cele mai mărețe în sfințenie și putere dintre toate ființele. În ciuda acestui fapt, 

în prezența lui Dumnezeu, ei nu pot decât să își plece capetele și să I se închine. 

Au fost formulate multe opinii legate de simbolismul aripilor acestora. Este po-

sibil ca ele să le acopere fețele în reverență sau datorită faptului că slava lui 

Dumnezeu este prea mare până și pentru abilitatea lor de a o suporta. De ase-

menea, aripile lor le acoperă picioarele ca expresie a smereniei, recunoscând 

astfel că sunt doar niște ființe create și că doar Domnul este Dumnezeu. 

3. În Isaia 8:13 sunt prezentate trei îndatoriri ale credinciosului în relație cu Domnul. 

Citește textul și identifică aceste îndatoriri, scriindu-le în spațiile goale de mai jos. 

a) Trebuie să Îl privim ca s____________. Expresia „să Îl privim ca sfânt” [cf. 

NASB] provine de la termenul simplu ebraic qadash, care are sensul literal 

de „a pune deoparte sau de a consacra”. Noi trebuie să Îl punem pe Dumne-

zeu deoparte în inimile noastre ca fiind separat și distinct de toate celelalte 

persoane și lucruri. El trebuie să aibă locul dintâi în viețile noastre, fără a 

manifesta dorințe sau loialități care să intre în competiție cu El. 

b) De El trebuie să ne t_____________. Cuvântul „teamă” provine de la termenul 

ebraic morah, care denotă frică, groază, reverență sau uimire. Frica și groaza 

sunt adeseori asociate cu răul și nelegiuirea. Răul și oamenii răi ne inspiră 

groază. Totuși, când acest cuvânt este folosit în legătură cu Dumnezeu, 

avem de-a face cu o frică ce rezultă din măreția, frumusețea, sfințenia, ne-

prihănirea și puterea Lui infinite. 

c) De El trebuie să ne î_________________. Cuvântul „frică” provine din termenul 

ebraic arats, care înseamnă „a cauza teroare, șoc, groază sau uluire”. Când 

ne uităm la context (v. 12), înțelegem că Dumnezeu Își îndeamnă poporul să 

nu se teamă de oameni și astfel să își compromită credința, ci să se teamă 

de El și să Îl urmeze din toată inima lor. Astfel, El va fi pentru poporul Lui un 

templu și îi va proteja de vrăjmașii lor (v. 14). 
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4. Habacuc 2:20 și Ecleziastul 5:1-2 sunt două pasaje importante care ne tran-

smit ceva despre reverența necesară atunci când ne apropiem de Dumnezeu 

pentru a ne ruga sau pentru a ne închina Lui. Prezintă sumar sensul ambelor 

pasaje și explică felul cum adevărurile din ele pot fi aplicate în viețile noastre. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Aceste texte biblice nu au ca scop să descurajeze rugăciunea sau 

închinarea. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim atât de temători ca nu cumva să 

spunem ceva incorect așa încât să fim paralizați și să nu ne mai rugăm sau să 

nu Îi mai aducem închinare. Ambele texte ne comunică pur și simplu nevoia de 

a manifesta o reverență sau frică biblică atunci când ne apropiem de Dumne-

zeu. Ar trebui să ne extragem încrederea din faptul că Dumnezeu este Tatăl 

nostru, și totuși să ținem minte că Tatăl nostru este Dumnezeu. Când ne rugăm 

sau ne închinăm, trebuie să venim înaintea „Împăratului veșniciilor, a nemuri-

torului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, [a Căruia] să fie cinstea și slava în 

vecii vecilor!” (1 Timotei 1:17). 

ÎNCHINARE, FERICIRE ȘI MULȚUMIRE 

1. Ce ne îndeamnă pasajele biblice de mai jos să facem ca răspuns la sfințenia lui 

Dumnezeu? Cum ar trebui să ascultăm de aceste îndemnuri în viețile noastre 

zilnice?  

a) Psalmul 30:4 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 97:12 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Psalmul 99:3, 5, 9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Muntele sfânt al lui Dumnezeu (v. 9) face referire la cetatea Ieru-

salim (43:3; 48:1; 87:1). În vechiul legământ, acesta era locul stabilit pentru 

templul lui Dumnezeu, dar aceasta nu se mai aplică acum celui credincios. Așa 

cum i-a spus Isus femeii din Samaria: „vine ceasul când nu vă veți închina Ta-

tălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoaș-

teți; noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci Mântuirea vine de la Iudei. Dar vine 

ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în 

duh și în adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl” (Ioan 4:21-23). 

Așternutul picioarelor lui Dumnezeu (v. 5) poate face de asemenea referire la 

Ierusalim (1 Cronici 28:2) sau la întreg pământul. În Isaia 66:1, Dumnezeu 

afirmă că: „Cerul este scaunul Meu de domnie, și pământul este așternutul pi-

cioarelor Mele! Ce casă ați putea voi să-Mi zidiți, și ce loc Mi-ați putea voi da ca 

locuință?” 

d) Isaia 12:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. În Apocalipsa 15:3-4 este prezentată cântarea lui Moise și cântarea Mielului. 

Care sunt motivele oferite în acest pasaj pentru care toți oamenii ar trebui să I 

se închine lui Dumnezeu? Cum putem noi aplica acest lucru în viețile noastre, 

fiind credincioși? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

SFINȚENIE ȘI ASCULTARE 

1. În Levitic 20:26 se găsește unul dintre cele mai elementare adevăruri despre 

relația credinciosului cu Dumnezeu. Ce anume a făcut Dumnezeu pentru noi și 

cum trebuie să răspundem noi? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dumnezeu ne-a pus deoparte dintre toți oamenii de pe pământ, 

pentru a fi ai Lui. Noi trebuie să răspundem la aceasta prin a ne separa de tot 

ce nu Îi place lui Dumnezeu și prin a ne consacra Lui în închinare și slujire. 

2. În Levitic 22:31-33 ne sunt prezentate aceleași adevăruri pe care le-am des-

coperit în Levitic 20:26, dar cu o mai mare profunzime. Ce anume a făcut Dum-

nezeu pentru noi și cum trebuie să răspundem noi? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „sfințit” provine din termenul ebraic qudash, care în-

seamnă „a pune deoparte sau a consacra”. Dumnezeu ne-a sfințit pentru a fi 

poporul Său special. Noi suntem chemați să Îl sfințim pe Domnul (să Îl punem 

pe primul loc) prin a păzi poruncile Lui. Cuvântul „necinsti” provine de la ter-

menul ebraic chalal, care are sensul de „a pângări sau contamina”. A încălca 

poruncile lui Dumnezeu înseamnă să profanăm Numele Lui. Temelia chemării 

adresată de Dumnezeu Israelului și motivul pentru care poporul Israel ar fi tre-

buit să Îl cinstească era faptul că El îi răscumpărase din robia din țara Egiptului. 
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Cu cât mai mult ar trebui să Îl onorăm noi pe Dumnezeu, care ne-a răscumpărat 

din robia păcatului, prin sângele Fiului Său? 

3. Este important să înțelegem că îndemnul la sfințenie nu este doar o idee sau 

un standard al Vechiului Testament, ci el se găsește și pe tot parcursul Noului 

Testament. Scrie gândurile tale legate de pasajele biblice de mai jos. Cum ar 

trebui să răspundem noi la sfințenia lui Dumnezeu? 

a) 2 Corinteni 6:16-18 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) 2 Corinteni 7:1 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „carne” provine din termenul grec sárx, care, în acest 

context, se referă probabil la trupurile noastre fizice. Expresia „carne și duh” se 

referă la totalitatea ființelor noastre. Noi suntem chemați să ne străduim să ne 

curățăm de orice fel de păcat, în toate domeniile vieților noastre – în gânduri, 

atitudini, cuvinte și fapte. Expresia „a duce până la capăt” este tradusă din ter-

menul grec epiteléõ, care are sensul de „a împlini sau finaliza”. Expresia „a 

duce până la capăt sfințirea” se referă la creșterea noastră în sfințenie perso-

nală. Pe de o parte, noi ne curățăm de păcatul care ne pângărește. Pe de altă 

parte, ne străduim să creștem tot mai mult în sfințenie sau în asemănare cu 

Dumnezeu. Motivația pentru aceasta nu ține doar de dragostea lui Dumnezeu 

manifestată în răscumpărarea noastră, ci și de temerea sau reverența noastră 

față de Dumnezeu. 

c) 1 Petru 1:14-17 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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CAPITOLUL 18.                                            

DUMNEZEU ESTE DREPT 
 

CE ÎNSEAMNĂ „DREPT” 

Cuvântul „drept” este tradus din termenul ebraic tsaddiq și din termenul co-

respondent din limba greacă, dikaíos. Ambii termeni denotă dreptatea, rectitudi-

nea sau excelența morală a lui Dumnezeu. Conform Scripturii, Dumnezeu este o 

Ființă absolut dreaptă (neprihănită) și acționează întotdeauna într-o modalitate 

care este perfect consecventă cu ființa Lui. Nu există nimic greșit sau incorect în 

natura sau lucrările lui Dumnezeu. El nu va „fi” și nu va „face” niciodată vreun lucru 

care să justifice vreo acuzație adusă împotriva Lui că ar fi făcut ceva greșit. Lucră-

rile, hotărârile și judecățile Sale sunt absolut perfecte. În ziua când Dumnezeu îi 

judecă pe toți oamenii potrivit faptelor lor, până și cei care vor fi condamnați se 

vor pleca înaintea Lui și vor declara că Dumnezeu este drept! 

DREPTATEA LUI DUMNEZEU 

Este important să înțelegem că neprihănirea lui Dumnezeu este intrinsecă 

sau inerentă (adică este interioară, ținând de esența și natura Lui). Dreptatea nu 

este doar un lucru în legătură cu care Dumnezeu decide să fie sau să facă, ci ea 

ține de însăși natura Lui – El este drept. Pentru ca El să nu fie drept, ar trebui ca 

Dumnezeu să înceteze să fie Dumnezeu. Pentru a face ceva care nu este drept, El 

ar trebui să renunțe la natura Sa. Acesta este un adevăr minunat, care ne inspiră o 

mare încredere în Dumnezeu. 

1. În Scriptură, un nume are o semnificație specială și ne transmite ceva despre 

persoana care îl poartă. Ce nume Îi este atribuit lui Dumnezeu în Psalmul 7:9?  

a) Dumnezeul d______________(Psalmul 7:9).   

b) Ce ne spune acest nume despre Persoana și lucrările lui Dumnezeu? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cu riscul de a ne repeta, adevărul important transmis aici este că 

Dumnezeu este drept; de aceea, toate decretele, lucrările și faptele Sale sunt 

perfect drepte și vrednice de încredere absolută. 

2. În versetele enumerate mai jos se găsesc unele dintre cele mai importante afir-

mații ale Scripturii cu privire la dreptatea lui Dumnezeu și a lucrărilor Sale. Pre-

zintă sumar fiecare pasaj folosind cuvintele tale. Ține minte că există o relație 

directă între natura neprihănită (dreaptă) a lui Dumnezeu și caracterul nepri-

hănit (drept) al acțiunilor și judecăților Lui. Dumnezeu face dreptate și judecă 

drept pentru că El este drept. 

a) Deuteronom 32:4 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Iov 36:22-24 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Psalmul 36:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



 

CAPITOLUL 18. DUMNEZEU ESTE DREPT 
 

 

123 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Metaforele sunt clare. Dreptatea lui Dumnezeu este mai mare de-

cât cel mai înalt munte și decât cel mai adânc punct al mării. 

d) Psalmul 89:14; 97:2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e) Psalmul 119:142 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Vedem aici două adevăruri mărețe. În primul rând, dreptatea lui 

Dumnezeu este neschimbătoare – este veșnică și nu se schimbă. El va fi întot-

deauna drept și absolut vrednic de încredere. În al doilea rând, veracitatea Cu-

vântului lui Dumnezeu este întemeiată pe dreptatea caracterului Lui. Noi știm 

că Biblia, Cuvântul Lui este adevărul pentru că știm că Autorul ei este neprihă-

nit. 

f) Ieremia 9:24 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Este important să înțelegem că dreptatea lui Dumnezeu (asemenea sfințeniei 

Lui) este transcendentă [lat. trans = dincolo + scandere = a urca]. Dreptatea lui 

Dumnezeu o depășește într-un mod infinit pe cea a oricăror alte ființe. Nimeni 
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nu este drept ca Domnul. Ce ne învață următoarele pasaje ale Scripturii despre 

acest adevăr? 

a) Isaia 5:16 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest verset demonstrează că Dumnezeul cel sfânt Se arată ca 

separat sau distinct de toate celelalte ființe prin dreptatea Lui. Sfințenia lui 

Dumnezeu (adică natura Lui separată și distinctă de creație) este cel mai clar 

demonstrată prin faptele Lui drepte. Nimeni nu este sfânt și drept ca Domnul. 

b)  Isaia 45:21 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Este important să înțelegem că dreptatea lui Dumnezeu, asemenea sfințeniei 

Lui, este reflectată în atitudinea Lui față de faptele oamenilor și ale îngerilor. 

Dumnezeu nu este neutru moral sau nepăsător; El iubește neprihănirea și 

urăște orice nedreptate. Ce ne învață pasajele biblice de mai jos despre acest 

adevăr? 

a) Psalmul 7:11-12 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 11:7 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Ambele texte biblice demonstrează marea nevoie a fiecărui om 

de a-L avea pe Hristos și de a beneficia de pe urma lucrării Lui de la Calvar. 

Dumnezeu este perfect drept și îi va judeca pe toți care nu respectă standardul 

Lui. Doar Hristos a trăit viața perfectă pe care noi nu am putea să o trăim și, 

astfel, El a purtat păcatele noastre și a suferit mânia lui Dumnezeu care este 

descrisă în Psalmul 7:11-12. Psalmul 11:7 afirmă că doar cel neprihănit va 

vedea fața lui Dumnezeu. O astfel de neprihănire este posibil de obținut doar 

prin credința în Persoana și lucrarea lui Hristos. În 2 Corinteni 5:21, apostolul 

Pavel scria: „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, 

ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El”. 

5. Dreptatea lui Dumnezeu garantează că El nu va face nimic greșit. El va stăpâni 

peste creația Lui fără capricii, părtinire și nedreptate. Aceasta este o sursă de 

mare mângâiere pentru credinciosul care a făcut din Dumnezeu nădejdea lui. 

Ce ne învață următoarele pasaje ale Scripturii despre acest adevăr? 

a) 2 Cronici 19:7 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Iov 8:3; 36:23 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Psalmul 9:7-8 



 

                                                                                         CUNOAȘTE-L PE DUMNEZEUL CEL VIU  |  PAUL WASHER 
 

 

126 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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CAPITOLUL 19.                                        

RĂSPUNSUL NOSTRU FAȚĂ DE 
DREPTATEA LUI DUMNEZEU 

 

Dumnezeu este drept și toate lucrările Lui sunt perfecte. Cum ar trebui să 

trăim atunci, ca răspuns față de acest măreț adevăr? Ar trebui să ne temem de 

Domnul și să trăim neprihănit înaintea Lui. Ar trebui să trăim cu cea mai mare 

încredere în providența Lui. Ar trebui să ne consacrăm închinării și rugăciunii. În 

final, ar trebui să propovăduim neprihănirea Lui înaintea oamenilor. 

TREBUIE SĂ TRĂIM NEPRIHĂNIT ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU 

1. În 1 Ioan 2:29 și 3:7 se găsește un adevăr fundamental pentru viața creștină. 

Potrivit acestor două pasaje, care este una dintre cele mai mari dovezi ale fap-

tului că suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: A „trăi în neprihănire” înseamnă să trăim potrivit standardului 

dreptății lui Dumnezeu – să trăim într-o manieră care se conformează naturii și 

voii Sale. Este important să înțelegem că noi nu căpătăm o stare neprihănită 

înaintea lui Dumnezeu prin a practica neprihănirea, ci mai degrabă practica ne-

prihănirii de către noi este dovada că am fost cu adevărat născuți din nou. Un 

creștin adevărat nu este lipsit de păcat, dar el nu va trăi în toate zilele vieții 

sale în păcat și răzvrătire. Dacă cineva pretinde că este creștin, dar viața lui 

este marcată de o neascultare continuă față de Cuvântul lui Dumnezeu – fără 
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pocăință sau disciplină divină – este un lucru cert că pretenția lui nu este una 

autentică. 

2. În Efeseni 4:22-24, Scriptura ne prezintă calea prin care putem trăi o viață 

neprihănită înaintea lui Dumnezeu. Citește textul acesta până te familiarizezi 

cu el, apoi completează spațiile goale din exercițiul de mai jos. 

a) Suntem chemați să ne d____________ de omul cel vechi (v. 22). În acest con-

text, „omul cel vechi” se referă la persoana care exista și la stilul de viață 

păcătos pe care îl trăiam înainte de convertire. Întrucât noi am devenit în 

realitate făpturi noi în Hristos (2 Corinteni 5:17), trebuie și putem să aban-

donăm faptele păcătoase ale persoanei de dinainte de momentul convertirii. 

b) Suntem chemați să ne î__________________ în duhul m________ noastre (v. 

23). Această înnoire a minților noastre este împlinită prin puterea Duhului 

Sfânt care lucrează prin Cuvântul Lui. În Romani 12:2, găsim un îndemn 

asemănător: „Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, 

prin înnoirea minții voastre”. Cu cât ne înnoim mai mult mințile în Scriptură 

și cu cât cultivăm mai mult gândul lui Hristos, cu atât mai probabil este să 

lepădăm omul cel vechi cu obiceiurile lui păcătoase și să ne îmbrăcăm cu 

omul cel nou care reflectă neprihănirea și sfințenia lui Dumnezeu. 

c) Suntem chemați să ne î__________ în omul cel nou (v. 24). Întrucât ne-am dez-

brăcat de omul cel vechi cu faptele lui păcătoase, trebuie acum să ne îm-

brăcăm, să cultivăm și să ne împodobim cu acele fapte care sunt potrivite 

vieții noastre noi, deoarece suntem copiii lui Dumnezeu.  

d) Potrivit versetului 24, ce anume reflectă acest nou eu? Descrie această ase-

mănare. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Caracterul lui Dumnezeu constituie modelul după care noi trebuie 

să trăim acum – o viață caracterizată de neprihănire și sfințenie, care este în-

temeiată pe și care decurge din cunoașterea de către noi a adevărului și din 

supunerea noastră față de El. 
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TREBUIE SĂ TRĂIM CU O MARE ÎNCREDERE ÎN DUMNEZEU  

1. Neprihănirea absolută a lui Dumnezeu este una dintre cele mai mari motivații 

de a ne încrede în El, chiar și în mijlocul încercărilor. Noi putem să ne încredin-

țăm viețile noastre Cuvântului și lucrării Lui, în toate aspectele, întrucât El este 

neprihănit. Ce ne învață pasajele următoare ale Scripturii despre acest adevăr? 

a) Psalmul 92:15 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În Biblie, cuvântul „stâncă” este folosit adesea cu referire la Dum-

nezeu (Deuteronom 32:4; Psalmul 18:2; 94:22). În astfel de cazuri, el denotă 

încrederea, statornicia și puterea. Dumnezeu este toate aceste lucruri pentru 

poporul Său, deoarece El este „un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El 

este drept” (Deuteronom 32:4). 

b) Isaia 41:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Neprihănirea lui Dumnezeu care ne îndeamnă să ne punem încrederea în El 

este de asemenea temelia și motivația rugăciunii. Ce ne învață următoarele pa-

saje din Vechiul și Noul Testament despre acest adevăr? 

a) Psalmul 145:17-19 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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b) Luca 18:7-8 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Întrebarea, „când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pă-

mânt?” este una importantă. Ea dovedește că rugăciunea și credința perseve-

rentă sunt necesare pentru a ne însuși promisiunile Lui. 

TREBUIE SĂ TRĂIM O VIAȚĂ DE ÎNCHINARE ÎNAINTEA LUI DUMNE-

ZEU 

1. În Psalmul 96:11-13 găsim unul dintre cele mai puternice îndemnuri la închi-

nare înaintea lui Domnului. Potrivit acestui pasaj, care ar trebui să fie răspunsul 

nostru față de dreptatea lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. În Apocalipsa 15:3-4 se află un îndemn foarte asemănător celui din Psalmul 

96:11-13. Care ar trebui să fie, potrivit acestui text, răspunsul nostru față de 

dreptatea lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

TREBUIE SĂ PROCLAMĂM DREPTATEA LUI DUMNEZEU 

1. Conform Scripturii, noi suntem chemați nu doar să trăim neprihănit înaintea lui 

Dumnezeu, să ne încredem în dreptatea Lui și să ne închinăm înaintea Lui pen-

tru faptele Lui neprihănite, ci suntem chemați în același timp să proclamăm 

dreptatea Lui înaintea tuturor oamenilor, atât de aproape cât și de departe. Ce 
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ne învață cu privire la acest adevăr versetele de mai jos? Cum aplicăm aceste 

adevăruri în viețile noastre? 

a) Psalmul 40:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 71:15-16 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Aici ne sunt prezentate două adevăruri mărețe. În primul rând, 

chiar dacă noi nu înțelegem pe deplin suma faptelor neprihănite ale lui Dum-

nezeu, acest lucru nu ar trebui să ne împiedice din a le vorbi altora despre ceea 

ce cunoaștem. În al doilea rând, ar trebui să vorbim mult despre faptele nepri-

hănite ale lui Dumnezeu, nu despre ale noastre. Așa cum spunea psalmistul: 

„nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă” (Psalmul 115:1). 

c) Psalmul 145:6-7 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Ieremia 9:23-24 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Așa cum am învățat din Psalmul 71:15-16, nu trebuie să ne lău-

dăm cu ceea ce noi am făcut, ci trebuie să ne lăudăm cu dreptatea lui Dumne-

zeu și cu faptele Lui drepte. 

2. Conform textului din 1 Petru 2:9-10, care este unul dintre marile scopuri ale 

existenței bisericii Noului Testament și a creștinului, la nivel individual? Cum 

ar trebui să trăim în lumina acestui adevăr? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Noi trăim pe acest pământ pentru a propovădui și perfecțiunile 

morale ale lui Dumnezeu înaintea tuturor oamenilor. Noi facem acest lucru prin 

mărturia noastră, prin propovăduirea Cuvântului Său și prin a trăi o viață care 

demonstrează puterea Lui. Aceasta nu este doar o obligație, ci și un mare pri-

vilegiu! 
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CAPITOLUL 20.                                         

DUMNEZEU ESTE ADEVĂRAT 
 

INTEGRITATEA LUI DUMNEZEU 

Cuvântul „integritate” provine din termenul latin integer, care se referă la un 

lucru ce este complet sau întreg. Atunci când se referă la Dumnezeu, termenul 

vorbește despre caracterul complet, fără pată, al lui Dumnezeu. Există trei expresii 

care pot fi folosite pentru a descrie integritatea lui Dumnezeu: (1) Dumnezeu este 

adevărat – El este real, nu este fabricat, inventat și nici o imitație; (2) Dumnezeu 

este Dumnezeul adevărului – El acționează și vorbește în tărâmul adevărului, min-

ciuna fiind contrară naturii Sale; și (3) Dumnezeu este credincios – El împlinește 

întotdeauna toate promisiunile Sale. 

DUMNEZEU ESTE ADEVĂRAT SAU AUTENTIC 

În Scriptură, cuvântul „adevărat” este tradus din termenul ebraic ’emet și din 

cel grec aléthinós. Ambele cuvinte se referă nu doar la atașamentul lui Dumnezeu 

față de adevăr, ci și la autenticitatea Lui. Dumnezeu este autentic sau real. El este 

exact așa cum Se descoperă pe Sine. El nu este ceva contrafăcut, o invenție, o 

înșelătorie sau o imitație ieftină. El este singurul Dumnezeu adevărat și viu – deo-

sebit de idolii făcute de mâinile oamenilor și de dumnezeii falși care sunt creați 

imaginația coruptă a oamenilor.  

1. În Biblie, un nume este adesea mijlocul prin care este prezentat caracterul per-

soanei care îl poartă. Care sunt numele atribuite lui Dumnezeu în următoarele 

pasaje biblice? Ce ne descoperă ele despre autenticitatea Lui? Scrie în spațiile 

goale gândurile tale. 

a) Dar Domnul este Dumnezeu cu a__________, este un Dumnezeu v____ și un 

Împărat veșnic (Ieremia 10:10).  
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „adevărat” provine din termenul ebraic ’emet. El denotă 

nu doar că Dumnezeu este adevărat, ci și că El este credincios. Adjectivul „viu” 

este tradus din cuvântul ebraic chay și este folosit adesea pentru a pune în 

contrast idolii fără viață cu Dumnezeul cel adevărat. 

b) S___________  Dumnezeu a_______________ (Ioan 17:3). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Isus folosește aici două adjective puternice pentru a dovedi au-

tenticitatea lui Dumnezeu. El este adevăratul Dumnezeu și este singurul Dum-

nezeu adevărat. Este important să observăm că Isus nu respinge dumnezeirea 

Sa, ci mai degrabă vorbește în calitate de Mijlocitor între Dumnezeu și om. Fap-

tul că Isus se așază într-o relație conjunctivă cu Tatăl și declară că scopul vieții 

veșnice este de asemenea ca omul să Îl cunoască pe El este o dovadă a dum-

nezeirii Sale. Dacă El nu ar fi fost Dumnezeu, un astfel de limbaj ar fi fost cu 

totul nepotrivit, chiar blasfemiator. 

c) Dumnezeul cel v_______ și a______________ (1 Tesaloniceni 1:9). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d) Stăpânul s___________ și a_____________ (Apocalipsa 6:10). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Ce ne învață următoarele pasaje ale Bibliei despre unicitatea și autenticitatea 

lui Dumnezeu? Există vreun alt Dumnezeu adevărat și viu decât Dumnezeul 

Scripturii? 

a) 2 Samuel 7:22 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) 1 Împărați 8:60 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Această afirmație face parte din binecuvântarea rostită de Solo-

mon după rugăciunea lui pentru templul proaspăt construit. Ea demonstrează 

motivația autentică a lui Solomon atunci când Îi cere lui Dumnezeu să Își bine-

cuvânteze poporul – anume ca toate popoarele pământului să știe că Domnul 

este Dumnezeu și că nu există niciun altul. 

c) Isaia 46:9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Pentru a înțelege pe deplin semnificația și importanța adevărului pe care l-am 

învățat, trebuie să ne îndreptăm privirile către acele pasaje ale Scripturii care 

Îl pun în contrast pe Dumnezeul cel viu cu idolii fără viață și cu dumnezeii falși 
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ai oamenilor. Ce ne învață pasajele biblice de mai jos despre unicitatea și au-

tenticitatea lui Dumnezeu prin comparație cu dumnezeii falși și cu idolii fără 

viață? 

a) Psalmul 115:3-9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Isaia 46:5-10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. În Ieremia 10:3-16 se află o comparație excelentă între singurul Dumnezeu viu 

și adevărat, și idolii morți și dumnezeii falși ai oamenilor. Citește acest pasaj 

până te familiarizezi cu el, apoi treci la exercițiul de mai jos. 

a) Cum sunt descriși idolii fără viață și dumnezeii falși ai oamenilor în acest pa-

saj? 

(1) Idolii nu sunt altceva decât d_________________ (v. 3, 8). Acest termen 

provine din cuvântul ebraic hebel și are sensul literal de „abur” sau „aer 

respirat”. Astfel, el are sensul de deșertăciune sau amăgire. Idolii sunt 

astfel întrucât oamenii presupun despre ei că sunt ființe divine cu putere, 

când, în realitate, ei nu au nici măcar viață. 

(2) Idolii nu sunt altceva decât l__________ tăiat din pădure (v. 3, 8). Omul 

care se închide unui idol se închină unui pom fără viață. Cununa creațiunii 

lui Dumnezeu este redusă la închinarea în fața unei plante fără viață și 

fără sens. 

(3) Idolii nu sunt altceva decât l____________ omului – creația unui meșter 

cu o daltă în mână (v. 3, 9). Oamenii refuză să se închine lui Dumnezeu 

care i-a creat și, în schimb, se închină dumnezeilor creați de ei înșiși (Ro-

mani 1:21-23). 
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(4) Idolii sunt simple decorațiuni din a____________ și a______ (v. 4, 9). Un 

idol nu este altceva decât o bucată de lemn, lipsită total de splendoare 

în esența ei. Din acest motiv, lemnul trebuie decorat și împodobit pe ex-

terior. Frumusețea și măreția lui Dumnezeu nu constituie o spoială exte-

rioară, ci ele sunt inerente și intrinsece Persoanei Sale. Ele emană din 

cine este El cu adevărat. 

(5) Idolii sunt fixați în cuie, așa încât să nu se c______________ (v. 4). Cuvântul 

„clatine” provine de la termenul ebraic puq, care are sensul de „a fixa, a 

înțepeni așa încât să nu cadă”. Idolii se clatină și cad la cea mai mică 

mișcare, dar singurul Dumnezeu adevărat susține întreg universul prin 

cuvântul puterii Lui (Evrei 1:3). 

(6) Idolii sunt asemenea unei s______________________ într-un câmp de cas-

traveți (v. 5). O sperietoare este de regulă fabricată din paie, bețe și 

frunze de palmier. Ea este uscată, aspră și fără viață – o replică patetică 

și o caricatură seacă a unui om, capabilă doar să amăgească cele mai 

naive viețuitoare. Dacă o sperietoare de ciori eșuează mizerabil în a-l re-

prezenta pe om, cum ar putea un idol să Îl reprezinte pe Dumnezeu? 

(7) Idolii nu pot să m________________, și trebuie să fie d_______, pentru că ei 

nu pot merge (v. 5). Idoli sunt muți și ciungi. Până și oamenii răi se pot 

lăuda cu o putere pe care nu o au, dar idolii nici măcar nu se pot lăuda în 

vreun fel. Faptul că idolii trebuie purtați din loc în loc demonstrează lipsa 

lor de putere și de utilitate. Dumnezeul adevărat Își poartă poporul. Moise 

a afirmat în Deuteronom 1:31 că „Domnul, Dumnezeul tău, te-a purtat 

cum îl poartă un om pe fiul său” (v. și Deuteronom 32:11).  

(8) Idolii nu pot să v__________ nici să m___________ (v. 5). Din acest motive, 

nimeni nu trebuie să se teamă de un idol în ce privește pedeapsa, așa 

cum pretind devotații lor, și nici să fie adorați sau să li se aducă mulțumiri 

pentru binele care le este atribuit în mod greșit. 

(9) Idolii sunt m___________ și în ei nu este nicio s__________ (v. 14). Cuvântul 

„minciună” este tradus din termenul ebraic sheqer, care mai poate fi în-

țeles și ca „amăgire, dezamăgire, minciună sau falsitate”. Un idol care nu 

are suflare nu le poate da viață oamenilor. Prin contrast, Dumnezeul cel 

viu și adevărat le dă viață și suflare tuturor (Iov 33:4; 34:14-15). Din 

acest motiv, tot ce are suflare trebuie să Îi aducă laude Domnului (Psal-

mul 150:6). 

(10) Idolii sunt lucrare î__________________ (v. 15). Cuvântul acesta este 

tradus din termenul ebraic hebel, are sensul literal de „vapor” sau „abur”. 

Astfel, el se referă la un lucru zadarnic sau la o amăgire deșartă. 
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(11) Idolii sunt un l_____________ de n_____________ care vor pieri sub ju-

decata lui Dumnezeu (v. 15). Cuvântul „lucru de nimic” este tradus din 

termenul ebraic tatuim. Există două posibile sensuri ale lui: (1) idolii sunt 

niște simple obiecte vrednice de a fi batjocorite, sau (2) ei sunt o amăgire 

pentru cei care își pun încrederea în ei. Ambele idei sunt valabile. 

b) Cum sunt descriși în acest pasaj cei idolatri, anume cei care își pun credința 

în idoli și le aduc reverență? 

(1)  Versetul 8 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „prost” provine din termenul ebraic baar, ce mai poate 

fi tradus și ca „brutal” sau „fără simț”. Expresia „fără minte” provine de la ter-

menul ebraic kasal, care mai poate fi tradus și ca „stupid”. Ambele cuvinte sunt 

dure, dar sunt descrieri adevărate ale oamenilor care se închină, slujesc și se 

îngrijesc de idoli fără viață, pe care i-au făcut cu mâinile lor. 

(2)  Versetul 14 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „prost” vine de la termenul ebraic baar (a se vedea defi-

niția de mai sus). Cei care se închină idolilor sunt fără cunoștință, lipsiți de cu-

noștință și separați de cunoștință. Ei sunt ignoranți cu privire la adevăr și nu 

pricep realitatea. 

c) În ce fel este descris Dumnezeul viu și adevărat al Scripturii în versetele de 

mai jos? Cum este pus El în contrast cu idolii și dumnezeii falși ai oamenilor? 

(1)  Versetele 6-7 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(2)  Versetul 10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(3)  Versetele 12-13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. În lumina a ceea ce am învățat despre gloria singurului Dumnezeu adevărat și 

despre deșertăciunea idolilor și a dumnezeilor falși și muți, cum ar trebui să 

trăim noi? Ce ne învață pasajele Scripturii de mai jos? 

a) Exod 20:3; 23:13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Exod 20:4-5, 23; Levitic 19:4 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) 1 Tesaloniceni 1:9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) 1 Ioan 5:20-21 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Este extrem de important să înțelegem că idolatria poate îmbrăca multiple 

forme. Dacă îi acordăm preferință oricărui lucru sau oricărei persoane deasupra 

lui Dumnezeu, ne facem vinovați de idolatrie. Bucuriile și plăcerile acestei lumi, 

cariera, slujirile, hobby-urile și în special eul sunt unii dintre cei mai obișnuiți 

idoli care se găsesc printre oameni. Roagă-te și gândește-te la acest adevăr, 

apoi răspunde la următoarele întrebări. Ce îți este cel mai drag? Ce anume îți 

ocupă cel mai mult gândurile? Te gândești cel mai mult la perfecțiunile și gloria 

lui Dumnezeu, la a-L onora pe Dumnezeu în familia ta, la a împlini voia lui Dum-

nezeu în meseria ta? Sau te gândești cel mai mult la tine, la succes, la avere, la 

distracție, plăceri și alte lucruri din această lume? Nu suntem noi toți vinovați 

de o anume formă sau măsură de idolatrie? Nu avem noi toți nevoie să ne po-

căim și să căutăm îndurarea și harul lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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CAPITOLUL 21.                                         
VERACITATEA LUI DUMNEZEU 

 

După ce am analizat autenticitatea lui Dumnezeu, ne vom îndrepta atenția 

acum către veridicitatea Lui. Dumnezeu este exact așa cum Se descoperă că este 

(adică este adevărat), dar, în plus, orice lucru pe care El îl spune, este exact așa 

cum îl spune (El este veridic). Dumnezeu acționează și vorbește doar în tărâmul 

adevărului. Cunoștința Lui este perfectă. De aceea, El nu greșește niciodată. Ca-

racterul Lui este sfânt și neprihănit. De aceea, El nu poate să mintă sau să distor-

sioneze adevărul. Interpretarea greșită și minciuna sunt imposibile pentru Dum-

nezeu. Acest adevăr ar trebui să stârnească în noi cea mai mare încredere în Dum-

nezeu și în Cuvântul Lui! 

1. În Scriptură, numele constituie un mijloc prin care este revelat caracterul unei 

persoane. Care sunt numele și trăsăturile atribuite lui Dumnezeu în pasajele 

Scripturii de mai jos? 

a) Dumnezeul a___________ (Isaia 65:16; Psalmul 31:5). În Isaia 65:16, cuvân-

tul „adevăr” este tradus din termenul ebraic amen. Literal vorbind, El este 

Dumnezeul lui Amin – Dumnezeul care spune „amin” (adică „așa să fie”) tu-

turor promisiunilor Sale. În Psalmul 31:5, cuvântul „adevăr” este tradus din 

termenul ebraic emeth, care mai denotă și credincioșie. 

b) Dumnezeu spune a_____________ (Ioan 3:33). Acest termen provine de la cu-

vântul aléthês din limba greacă, termen care poate avea sensul că Dumne-

zeu este real sau autentic, sau că este veridic. Contextul favorizează mai 

degrabă ultimul sens. 

c) Prezintă sumar, în cuvintele tale, ce ne arată aceste nume despre veracitatea 

lui Dumnezeu. Ce impact ar trebui să aibă aceste lucruri asupra vieților noas-

tre? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Ce ne învață pasajele din Numeri 23:19 și 1 Samuel 15:29 despre veracitatea 

lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dumnezeu nu minte niciodată, nu Se pocăiește și nu Își schimbă 

planurile. El nu este asemenea oamenilor, care își schimbă continuu gândurile, 

greșesc adesea și distorsionează frecvent adevărul. Dumnezeu este adevărat, 

iar Cuvântul Lui este adevărul neschimbat și neschimbător. 

3. Veracitatea lui Dumnezeu are multe implicații deosebite, dar una dintre cele 

mai importante este că putem avea încredere în El și în fiecare promisiune a 

Lui. Ce ne învață următoarele afirmații despre acest adevăr? 

a) Dumnezeu nu p_____________ să mintă (Tit 1:2). Dumnezeu nu poate să mintă 

pentru că El nu poate face nimic are să vină în contradicție cu natura Sa 

sfântă și neprihănită. 

b) Este  cu n____________________ ca Dumnezeu să m________ (Evrei 6:18). Cu-

vântul „neputință” provine de la termenul grec adúnatos [a = negativ, nu + 

dunatós = puternic, strașnic], care mai poate fi tradus și cu sensul de „inca-

pabil” sau „fără putere”. 

c) Ce impact ar trebui să aibă versetele de mai sus asupra vieților noastre? Cum 

ar trebui să trăim în lumina acestora? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Dumnezeul nostru este Dumnezeul adevărului. De aceea, nu este nicio surpriză 

faptul că lucrările și cuvintele Lui sunt adevărate. Ce ne învață despre acest 

principiu următoarele pasaje ale Scripturii? 
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a) L______________ lui Dumnezeu sunt a_________________ (Daniel 4:37). Cuvân-

tul „adevărat” provine de la termenul ebraic qeshot, care este tradus literal 

prin termenul „adevăr”. Odată smerit, regele Nebucadnețar a recunoscut că 

lucrările lui Dumnezeu sunt adevărate – ba chiar a recunoscut același lucru 

despre judecățile Lui. 

b) L______________ m__________ lui Dumnezeu sunt a____________ (Psalmul 

111:7). Cuvântul „adevărat” este tradus din termenul ebraic emeth, care 

mai denotă și fermitate sau credincioșie. 

c) L_________ lui Dumnezeu este a_______________ (Psalmul 119:142). Cuvân-

tul „adevărat” este tradus din termenul ebraic emeth (v. definiția de mai 

sus). 

d) Toate p_____________________ lui Dumnezeu sunt a________________ (Psal-

mul 119:151). Cuvântul „adevăr” este tradus din termenul ebraic emeth (v. 

definiția de mai sus). 

e) T__________ C______________ lui Dumnezeu este a_____________ (Psalmul 

119:160). Cuvântul „adevăr” este tradus din termenul ebraic emeth (v. de-

finiția de mai sus). 

f) Cuvântul lui Dumnezeu este a____________ (Ioan 17:17). Acest termen pro-

vine din cuvântul grec alêthia, care mai poate denota veracitatea și credin-

cioșia. 

5. Dumnezeul nostru este Dumnezeul adevărului și El a revelat adevărul Său față 

de oameni în variate modalități. Potrivit următoarelor pasaje ale Scripturii, care 

sunt cele trei principale căi prin care Dumnezeu descoperă adevărul tuturor 

oamenilor, și în special poporului Său?  

a) DUMNEZEU ÎȘI REVELEAZĂ ADEVĂRUL PRIN CUVÂNTUL LUI. Ce anume 

ne învață 2 Timotei 3:16-17 despre acest adevăr? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „insuflat” provine din termenul grec theópneustos, care 

are sensul literal de „inspirat de Dumnezeu”. Întrucât Scripturile „ies din gura 

lui Dumnezeu” (Matei 4:4), ele sunt complet vrednice de încredere. Este impor-

tant să observăm că Scripturile nu ne învață doar adevărul, ci ele ne și mustră 
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atunci când ne-am rătăcit de la adevăr, ne aduc corecții așa încât să ne putem 

întoarce la adevăr și ne oferă instruirea de care avem nevoie ca să fim neprihă-

niți. 

b) DUMNEZEU ÎȘI REVELEAZĂ ADEVĂRUL PRIN FIUL SĂU. Ce ne învață des-

pre acest adevăr următoarele pasaje din Scriptură? 

(1)  Ioan 1:14, 17 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „venit” din 1:17 provine de la termenul grec gínomai și 

este tradus prin „au venit” – „harul și adevărul au venit prin Isus”. Ioan nu ne 

spune că Legea Vechiului Testament a fost rea sau fără har și adevăr. El afirmă 

că Isus este o revelație cu mult superioară a harului și adevărului decât ar putea 

să fie vreodată Legea dată prin Moise. 

(2)  Ioan 14:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Această afirmație este de o importanță deosebită. Isus este cea 

mai mare descoperire a adevărului lui Dumnezeu față de om, pentru că El este 

adevărul. El nu este doar un Învățător al adevărului, ci El este întruchiparea 

adevărului. El este însăși esența și izvorul oricărui adevăr. El este Adevărul în-

trupat. A-L auzi pe El înseamnă să auzim adevărul. A-L vedea pe El înseamnă 

să vedem adevărul în acțiune. Apostolul Pavel mărturisește că adevărul este 

„în Isus” (Efeseni 4:21). 

c) DUMNEZEU ÎȘI REVELEAZĂ ADEVĂRUL PRIN DUHUL SĂU SFÂNT. Ce ne în-

vață următoarele pasaje ale Scripturii despre acest adevăr? 

(1) Duhul Sfânt este D______________ a_________________ (Ioan 14:16-17; 

15:26; 16:13). Asemenea Tatălui și Fiului, adevărul este un atribut al 

Duhului Sfânt și o caracteristică a tot ceea ce provine de la El. Din acest 
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motiv, apostolul Ioan realizează în 1 Ioan 4:6 un contrast între Duhul 

adevărului și duhul ereziei. 

(2) Duhul Sfânt călăuzește poporul lui Dumnezeu în tot a___________ (Ioan 

16:13). Este extrem de important să înțelegem contextul imediat al 

acestui verset. Isus le vorbește direct apostolilor Lui, pe care Duhul avea 

să îi miște pentru a scrie Sfintele Scripturi (2 Petru 1:21). Lucrarea fă-

cută de Duhul Sfânt prin apostoli a asigurat faptul că Scripturile Noului 

Testament aveau să fie „inspirate” de Dumnezeu și complet vrednice de 

încredere (2 Timotei 3:16). În același timp, Duhul călăuzește poporul lui 

Dumnezeu în adevăr prin a ilumina mințile noastre ca să înțelegem Scrip-

turile (1 Corinteni 2:12-13). Este important să ne amintim că Duhul nu 

îl va călăuzi pe credincios către niciun așa-zis adevăr care contrazice gra-

matica a ceea ce El a scris în Scriptură. 
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CAPITOLUL 22.                                           

RĂSPUNSUL NOSTRU FAȚĂ DE          
VERACITATEA LUI DUMNEZEU 

 

Dumnezeului nostru este Dumnezeul adevărului, iar toate căile, lucrările și 

cuvintele Lui se situează în tărâmul adevărului. Ne vom îndrepta acum, folosind 

următoarele pasaje ale Scripturii, către a vedea felul în care noi, creștinii, ar trebui 

să trăim în lumina acestui adevăr. 

TREBUIE SĂ STUDIEM CUVÂNTUL ADEVĂRULUI 

1. În 2 Timotei 2:15, apostolul Pavel i-a dat un important îndemn tânărului său 

ucenic Timotei, cu privire la relația dintre acesta și Scriptură. Descrie acest în-

demn și explică felul în care el ar trebui să afecteze viețile noastre. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Conform Psalmului 1:1-3, care este răspunsul potrivit al credinciosului față de 

Cuvântul lui Dumnezeu? Ce le promite Dumnezeu acelora care pun Cuvântul 

Lui pe locul potrivit în viețile lor? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3. În viața scribului Ezra, descoperim un exemplu puternic al unui răspuns biblic 

față de adevărul lui Dumnezeu. Potrivit cu Ezra 7:10, care sunt cele trei lucruri 

pe care Ezra a hotărât în inima lui să le împlinească? Cum ar trebui să urmăm 

noi exemplul lui Ezra? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

TREBUIE SĂ NE RUGĂM PENTRU A ÎNȚELEGE ADEVĂRUL LUI DUM-

NEZEU 

1. În ce constă rugăciunea lui David din Psalmul 25:4-5? Cum ar trebui să urmăm 

exemplul lui David? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Psalmul 43 constituie o rugăciune de eliberare, și totuși, în mijlocul acestei 

rugăciuni se găsește o minunată cerere privitoare la adevărul lui Dumnezeu. În 

ce constă acea cerere, conform cu Psalmul 43:3, și cum ar trebui să aplicăm 

noi în viața noastră de rugăciune și în studiul Cuvântului lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Noi ar trebui să ne rugăm nu doar să înțelegem adevărul lui Dumnezeu, ci și să 

îl ascultăm. Ce ne învață Psalmul 86:11 Cu privire la acest adevăr? Cum ar 

trebui să îl aplicăm în viețile noastre? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

TREBUIE SĂ ASCULTĂM DE ADEVĂRUL LUI DUMNEZEU 

1. Noi nu trebuie doar să studiem Scriptura și să ne rugăm așa încât să putem 

cunoaște adevărul lui Dumnezeu, ci trebuie și să ascultăm sau să umblăm în 

adevărul lui Dumnezeu, bucurându-ne oridecâteori îi vedem pe alții făcând ace-

lași lucru. Ce ne învață pasajele Scripturii de mai jos despre acest adevăr? 

a) 2 Ioan 4 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „umblă” provine din termenul grecesc peripatéõ [perí = 

în jurul + patéõ = a umbla]. El este un cuvânt folosit în mod obișnuit de aposto-

lul Ioan pentru a descrie stilul de viață sau comportamentul zilnic al unui om. 

A umbla în adevăr înseamnă să ne rânduim viețile zilnice după adevărul lui 

Dumnezeu, în special așa cum este el revelat în Scriptură. 

b) 3 Ioan 3-4 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. În Romani 2:7-8, cei neprihăniți și răsplata lor sunt puși în contrast cu cei ne-

legiuiți și răsplata acestora. Completează spațiile goale din exercițiile de mai 

jos cu privire la aceste versete. 
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a) Potrivit acestui pasaj biblic, cât de important este nu doar să cunoaștem ade-

vărul lui Dumnezeu, ci și să îl ascultăm? Dacă nu ascultăm de adevărul lui 

Dumnezeu, de ce anume ascultăm noi? Explică răspunsul tău. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) În versetul 8, cei neprihăniți sunt descriși atât prin ceea ce ei nu fac, cât și 

prin ceea ce fac. Umple spațiile goale potrivit textului, și completează fiecare 

descriere. 

(1) Negativ: cei nelegiuiți nu a____________ de a_________________. 

(2) Pozitiv: cei nelegiuiți a____________ de n___________. 

3. Ascultarea noastră de adevărul lui Dumnezeu implică mai mult decât simple 

acțiuni exterioare, pentru că include și o atitudine adecvată, interioară, a inimii. 

Ce ne învață următoarele pasaje biblice despre acest adevăr? 

a) Psalmul 51:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dumnezeu dorește ca ascultarea noastră exterioară de adevăr să 

fie rezultatul loialității interioare, sincere și din inimă față de Dumnezeu. Niciun 

alt fel de ascultare nu este acceptabilă. 

b) Ioan 4:23-24 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Referința făcută în acest pasaj la închinarea înaintea lui Dumne-

zeu „în duh” are două posibile implicații: (1) trebuie să ne închinăm lui Dumne-

zeu cu sinceritate și din profunzimea inimii, și (2) trebuie să ne închinăm lui 

Dumnezeu în puterea și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Referința la închinarea 

înaintea lui Dumnezeu „în adevăr” are, la rândul ei, două posibile implicații: (1) 

trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu în adevăr, cu sinceritate și integritate, și 

(2) trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu potrivit adevărului – adică potrivit cu 

voia lui Dumnezeu revelată în Scriptură. 

TREBUIE SĂ PROPOVĂDUIM ADEVĂRUL LUI DUMNEZEU 

1. Adevărul nu este doar pentru noi, personal, și nici ascultarea noastră nu trebuie 

să fie doar preocuparea noastră. Dacă îi iubim cu adevărat pe ceilalți credincioși 

și lumea din jurul nostru, trebuie să mărturisim adevărul lui Dumnezeu înaintea 

acestora, pentru ca și ei să poate trăi în ascultare de voia Lui. Acest adevăr este 

ilustrat cu putere și frumusețe în viața lui David, potrivit cu Psalmul 40:9-10. 

Cum ar trebui să imităm atitudinea și acțiunile lui David?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Conform următoarelor pasaje ale Scripturii, care ar trebui să fie atitudinea 

noastră atunci când căutăm să mărturisim altora adevărul lui Dumnezeu? 

a) Efeseni 4:15 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) 2 Timotei 2:25 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „blândețe” provine de la termenul praütés din limba 

greacă și denotă blândețe, înțelegere și răbdare. El este opusul asprimii și al 

severității. 
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CAPITOLUL 23.                                        

DUMNEZEU ESTE CREDINCIOS 
 

Cuvântul „credincios” provine de la termenul ebraic aman și de la cel grec 

pistós. Ambele cuvinte comunică ideea de certitudine sau stabilitate. O ilustrație 

potrivită ar fi aceea a unei coloane puternice care susține greutatea unei clădiri 

sau a unor brațe puternice ale unui tată care îl susțin și protejează pe copilul său 

firav. Când cuvântul „credincios” este folosit în legătură cu Dumnezeu, înseamnă 

că El este vrednic de o încredere absolută și că poporul Său poate să se bazeze pe 

El fără îndoieli sau rezerve. Este important să înțelegem că credincioșia lui Dum-

nezeu nu se bazează pe faptul că El ar face orice lucru dorit de copiii Lui, ci pe 

faptul că El face tot ceea ce El a promis.  

1. În Scriptură, numele este mijlocul prin care este dezvăluit caracterul unei per-

soane. Ce nume Îi sunt atribuite lui Dumnezeu în următoarele versete biblice?  

a) Dumnezeu c__________________ (Deuteronom 7:9). Dumnezeul nostru este 

Dumnezeul pe care te poți baza. El este Dumnezeul vrednic de cea mai mare 

încredere în chestiunile care sunt de cea mai mare importanță pentru noi. 

b) Dumnezeu c________________ și fără n_________________ (Deuteronom 32:4). 

Credincioșia constă în mai mult decât dedicarea statornică a lui Dumnezeu; 

ea este un atribut al Lui. El este credincios; de aceea, toate cuvintele și fap-

tele Sale sunt caracterizate de credincioșie. Observă de asemenea că există 

o relație directă între neprihănirea lui Dumnezeu și credincioșia Lui. Credin-

cioșia Lui decurge din neprihănirea Lui impecabilă. 

c) Cel s___________ și c________________ (Osea 11:12). Vedem aici o relație di-

rectă între sfințenia lui Dumnezeu și credincioșia Lui. Întrucât nimeni nu 

este sfânt ca Domnul (1 Samuel 2:2), nimeni nu este credincios ca El. 

d) C_________________ Ziditor (1 Petru 4:19). Neprihănirea și sfințenia lui Dum-

nezeu constituie temelia morală a credincioșiei Lui. Faptul că se face refe-

rire la Dumnezeu ca fiind Creator demonstrează că El are puterea necesară 

pentru a împlini fiecare promisiune pe care El a făcut-o. 



 

                                                                                         CUNOAȘTE-L PE DUMNEZEUL CEL VIU  |  PAUL WASHER 
 

 

154 

2. Dumnezeul nostru este Dumnezeul credincios, a cărui neprihănire și putere Îl 

fac infinit mai vrednic de cea mai mare încredere pe care am putea să o avem 

vreodată în El. Cum este descrisă credincioșia lui Dumnezeu în următoarele pa-

saje ale Scripturii? Ce adevăruri ne transmit ele? 

a) Psalmul 36:5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „credincioșie” este tradus din termenul ebraic emunah, 

care denotă fermitate, statornicie și fidelitate. 

b) Psalmul 100:5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Credincioșia lui Dumnezeu se manifestă nu doar vertical, la ceruri, 

ci și orizontal, de-a lungul tuturor generațiilor. De la patriarhii Vechiului Testa-

ment la ucenicii din biserica primară și până la ultimul sfânt de pe pământ, 

credincioșia lui Dumnezeu față de fiecare dintre ei va rămâne aceeași, fără a se 

micșora cu ceva. 

c) Psalmul 146:5-6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acțiunea continuă a lui Dumnezeu de susținere a pământului și 

mării este o sursă constantă de reamintire a credincioșiei Sale statornice față 

de poporul Lui. Acela care „ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui” (Evrei 
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1:3) poate să Își susțină și să Își împlinească promisiunile făcute poporului Lui. 

Avem toate motivele să ne punem încrederea și nădejdea în El. 

3. Este important să înțelegem că credincioșia lui Dumnezeu nu depinde doar de 

caracterul Lui, ci și de puterea Lui și de faptul că El nu Se schimbă. Un dumne-

zeu cu o putere limitată ar fi limitat în abilitatea lui de a-și împlini promisiunile, 

iar un dumnezeu schimbător ar putea să își schimbe planul în legătură cu ceea 

ce a promis. Ce ne învață următoarele pasaje biblice despre puterea Dumneze-

ului cel viu și despre natura Lui neschimbătoare? Este El „capabil” să facă tot 

ceea ce a promis? Se va schimba El vreodată? Cum ar trebui ca răspunsurile 

Bibliei la aceste întrebări să afecteze viețile noastre? 

a) Dumnezeu este suficient de puternic pentru a face tot ceea ce El a promis. 

(1) Psalmul 135:5-6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(2) Isaia 14:24, 27 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(3) Efeseni 1:11 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Dumnezeu este neschimbător, și așa sunt și promisiunile Lui. 

(1) Psalmul 102:25-27 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(2) Maleahi 3:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Aceasta este o demonstrare categorică a felului în care caracterul 

neschimbător al lui Dumnezeu afectează relația dintre El și poporul Lui. Chiar 

și în plină necredincioșie din partea poporului Israel față de Dumnezeu, El a 

rămas credincios, pentru că El nu Se schimbă, iar promisiunile Lui nu eșuează. 

Credincioșia Lui față de promisiunile Sale nu depinde de performanțele noas-

tre, ci de caracterul Lui neschimbător și neprihănit. 

 

  



157 

 

 
CAPITOLUL 24.                                           

RĂSPUNSUL NOSTRU FAȚĂ DE             
CREDINCIOȘIA LUI DUMNEZEU 

 

Credincioșia lui Dumnezeu este revelată peste tot pe parcursul Scripturii. Nu 

a existat nici măcar o singură situație din întreaga istorie când Dumnezeu să nu fi 

fost absolut credincios fiecărui cuvânt pe care El l-a spus. În cele ce urmează, vom 

analiza implicațiile acestei credincioșii a Lui. Cum ar trebui să trăim noi în lumina 

fidelității absolute a lui Dumnezeu? 

TREBUIE SĂ AVEM ÎNCREDERE ÎN DUMNEZEU 

1. În Psalmul 31:14 se găsește una dintre cele mai scurte, dar cele mai puternice 

declarații de credință din întreaga Biblie. Ce adevăruri sunt prezentate în 

această declarație? Cum ar trebui să căutăm să imităm credința psalmistului? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În acest pasaj sunt transmise două adevăruri mărețe. În primul 

rând, există o relație directă între credință și mărturisire – prima va conduce la 

cea de-a doua. În al doilea rând, credința implică o relație personală. Credința 

adevărată implică mai mult decât o simplă acceptare a existenței lui Dumne-

zeu. El trebuie să fie mai mult decât un Dumnezeu sau chiar Dumnezeul; El 

trebuie să fie Dumnezeul meu. 
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2. Isaia 26:3-4 conține deopotrivă un îndemn la încrederea în Dumnezeu și o pro-

misiune adresată acelora care ascultă de îndemn. Prezintă-le sumar, în propri-

ile cuvinte. Cum ar trebui ca acestea două să afecteze viețile noastre? 

a) Îndemnul (v. 4) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Încrederea noastră în Dumnezeu trebuie întemeiată pe realitatea 

că El S-a revelat și a dovedit că este Stânca veșnică! 

b) Promisiunea (v. 3) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Încrederea în Dumnezeu conduce la una dintre cele mai rare și 

mai dorite lucruri din întreaga omenire – pacea. Pacea este un dar de la Dum-

nezeu dat acelora care s-au hotărât cu toată seriozitatea să își pună încrederea 

în El. 

3. În Psalmul 56:3-4 se găsește un alt pasaj important cu privire la încrederea 

credinciosului în Dumnezeu. Conform acestui text, cum ne susține cunoașterea 

de către noi a credincioșiei lui Dumnezeu chiar și în cele mai întunecate cir-

cumstanțe? Cum ne ajută să știm că Dumnezeu este credincios când vrem să 

perseverăm în mijlocul încercărilor? Există o relație între încredere și Cuvântul 

lui Dumnezeu?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4. Psalmul 62:5-8 ne conduce de la ceea ce am învățat la o concluzie categorică. 

În acest pasaj, psalmistul face o afirmație de credință și apoi ne dă un îndemn. 

Prezintă în cuvintele tale sensul acestora două. 

a) Declarația de credință (v. 5-7) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Psalmistul își declară dependența absolută de Dumnezeu. Dum-

nezeu este nădejdea, stânca, mântuirea și tăria lui. Nădejdea mântuirii sale și a 

slavei se bazează pe credincioșia și puterea lui Dumnezeu. 

b) Îndemnul (v. 8) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

TREBUIE SĂ NE PUNEM ÎNCREDEREA ÎN ÎNȚELEPCIUNEA ȘI CĂLĂ-

UZIREA LUI DUMNEZEU 

1. Încrederea în Dumnezeu nu este o chestiune care afectează doar mintea sau 

inima, ci afectează orice aspect al vieților noastre. A avea încredere în Dumne-

zeu înseamnă să ne îndreptăm direcția vieților noastre către El și să fim călău-

ziți de Cuvântul Lui. Ce anume ne învață despre acest adevăr pasajele biblice 

de mai jos? 

a) Psalm 37:5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Cuvântul „încredința” provine din termenul ebraic galal, care are sen-

sul literal de „a înfășura”. Ideea este că noi trebuie să ne învăluim întreaga viață în 

Domnul. Expresia „calea ta” se referă la direcția și acțiunile vieților noastre. 

b) Proverbe 3:5-6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Scriptura face un frecvent contrast între înțelepciunea de a ne încrede în Dum-

nezeu și nebunia de a ne încrede în noi înșine. Citește Ieremia 17:5-8 până când 

te familiarizezi cu conținutul acestui pasaj, apoi descrie diferența dintre omul 

care se încrede în puterile și înțelepciunea lui și omul care se bazează pe cre-

dincioșia lui Dumnezeu. 

a) Omul care se încrede în sine (v. 5-6) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Omul care se încrede în Dumnezeu (v. 7-8) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

TREBUIE SĂ PROCLAMĂM TUTUROR CREDINCIOȘIA LUI DUMNEZEU 

1. Nu este suficient să ne încredem în Domnul din toată inima noastră și să ne 

rânduim viețile după Cuvântul Lui, ci trebuie să și mărturisim altora despre cre-

dincioșia lui Dumnezeu. Ce ne învață următoarele texte ale Scripturii despre 

acest lucru? 
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a) Psalmul 40:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 89:1 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Nu este suficient să afirmăm doar adevărul că ar trebui să le facem cunoscută 

credincioșia lui Dumnezeu și altora, ci trebuie noi înșine să punem acest lucru 

în practică. Trebuie să ne cercetăm pentru a vedea dacă le-am propovăduit cre-

dincioșia lui Dumnezeu celor din jurul nostru sau dacă am păstrat-o ascunsă în 

inimile noastre. Pe baza pasajelor de mai sus, explică felul în care am putea să 

fim mărturisitori mai buni ai credincioșiei lui Dumnezeu. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL 25.                                         

MANIFESTĂRI ALE CREDINCIOȘIEI 
LUI DUMNEZEU 

 

În Scriptură se găsesc dovezi bogate ale credincioșiei lui Dumnezeu față de 

poporul Său. Dacă acestea ar fi fost relatate în detaliu, lumea întreagă nu ar cu-

prinde cărțile care ar putea fi scrise (Ioan 21:25). Totuși, noi ne vom limita în acest 

capitol la o scurtă menționare a patru manifestări sau dovezi ale credincioșiei lui 

Dumnezeu: (1) legămintele lui Dumnezeu, (2) Cuvântul lui Dumnezeu, (3) lucrările 

lui Dumnezeu, și (4) venirea Fiului lui Dumnezeu în lume. În acest capitol le vom 

analiza pe fiecare dintre acestea. 

LEGĂMINTELE LUI DUMNEZEU 

Termenul „legământ” este derivat din verbul latin convenire [com = împreună 

+ venire = a veni]. În Scriptură, cuvântul „legământ” se trage din termenul ebraic 

berit din Vechiul Testament și din termenul grec diathêké din Noul Testament. 

Atunci când Biblia vorbește despre legămintele dintre Dumnezeu și poporul Său, 

ea se referă la promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut poporului Său – angaja-

mente pe care El S-a obligat să le împlinească fără greșeală.  

1. În Deuteronom 7:7-9, Moise descrie credincioșia lui Dumnezeu în legământul 

Lui. Prezintă sumar adevărurile revelate în acest text biblic, apoi explică felul 

cum ele sunt aplicabile credincioșilor din toate generațiile. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

                                                                                         CUNOAȘTE-L PE DUMNEZEUL CEL VIU  |  PAUL WASHER 
 

 

164 

OBSERVAȚII: Mântuirea lui Dumnezeu și felul Lui blând de a trata cu poporul 

Israel au fost rezultatul promisiunilor pe care El le făcuse lui Avraam (Geneza 

12:1-3) și celorlalți patriarhi. Faptul că Dumnezeu împlinea în continuare pro-

misiunile Sale, chiar după sute de ani și în ciuda necredincioșiei poporului Său 

constituie o demonstrație deosebită a credincioșiei Lui. 

2. În decursul dedicării templului, regele Solomon a rostit o rugăciune lungă care 

prezenta credincioșia lui Dumnezeu (1 Împărați 8:22-53). Cum Îl descrie Solo-

mon pe Dumnezeu și credincioșia Lui în legământ, în versetele 23-24? Cum ar 

trebui ca descrierea pe care Solomon o face să afecteze viețile noastre? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Deși Solomon se referă în mod specific la legământul pe care Dum-

nezeu l-a făcut cu David (2 Samuel 7:8-17), același lucru se poate spune despre 

toate acțiunile lui Dumnezeu față de oameni. Dumnezeu S-a arătat în toate lu-

crurile a fi un Dumnezeu care Își ține cuvântul. El nu ne-a dat nici măcar un sin-

gur motiv să ne îndoim de faptul că El va rămâne credincios până la capăt. 

3. Potrivit următoarelor pasaje biblice, cât de statornică este credincioșia lui 

Dumnezeu față de legământul Lui? Există vreo posibilitate ca Dumnezeu să 

renege vreodată, să renunțe sau să eșueze să onoreze promisiunile pe care le-

a făcut față de poporul Lui? Explică-ți răspunsul și arată cum aceasta ar trebui 

să afecteze viețile noastre. 

a) Isaia 54:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Ieremia 31:35-37; 33:20-21 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU 

Cuvântul lui Dumnezeu (adică promisiunile Sale și tot ceea ce El a decretat) 

constituie o altă dovadă extraordinară a credincioșiei lui Dumnezeu. Niciunul din-

tre cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus nu a eșuat. Dumnezeu este credincios în 

a-Și împlini fiecare promisiune și fiecare hotărâre. Cuvântul Lui este credincios și 

vrednic de încrederea noastră absolută, pentru că El este credincios, neprihănit, 

sfânt și neschimbător. 

1. Potrivit textului din Iosua 23:14, ce anume a mărturisit el cu privire la credin-

cioșia Cuvântului lui Dumnezeu la sfârșitul vieții sale? Cum pot fi aplicate 

aceste adevăruri în viața credinciosului de astăzi? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Ce ne învață următoarele pasaje biblice despre credincioșia Cuvântului lui 

Dumnezeu? Cum ar trebui să fie aplicate aceste adevăruri în viețile credincio-

șilor de astăzi? 

a) 1 Împărați 8:56 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 119:89-90 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Unul dintre cele mai importante adevăruri ce trebuie subliniate despre Cuvân-

tul lui Dumnezeu este caracterul lui neschimbător. Cuvântul lui Dumnezeu ră-

mâne valabil în veci, fără a se schimba. Ce ne învață următoarele texte biblice 

despre acest adevăr? Ce impact ar trebui să aibă el în viețile noastre? 

a) Isaia 40:7-8 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Matei 5:18 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

LUCRĂRILE LUI DUMNEZEU 

Se spune adesea că faptele cuiva dovedesc sau anulează credincioșia cuvin-

telor acelei persoane. Când aplicăm acest principiu la Dumnezeu, descoperim per-

fecțiunea absolută a credincioșiei Lui. Așa cum afirmă Moise în Deuteronom 32:4, 

„El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârșite”. 

1. În Psalmul 33:4 se află o declarație categorică privitoare la credincioșia lucră-

rilor lui Dumnezeu. Care sunt adevărurile revelate în acest text, și cum ar trebui 

aplicate ele în viețile noastre zilnice? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Este important să vedem relația dintre cuvântul lui Dumnezeu și 

lucrările Lui, anume că nu există nicio discrepanță sau variație între cele două. 

Până și în cazul oamenilor integri poate exista o diferență între ceea ce un om 

poate spune sau promite, și ceea ce el este în măsură să facă în realitate. Dar 

Dumnezeu este deopotrivă capabil și credincios să facă tot ceea ce El a promis! 

2. În Isaia 25:1 se află o afirmație remarcabilă despre lucrările lui Dumnezeu. Pre-

zintă sumar adevărurile din ea și explică felul în care credinciosul ar trebui să 

trăiască în lumina lor. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Traducerea English Standard Version este: „… căci ai făcut lucruri 

minunate, planuri alcătuite din vechime, credincioase și sigure”. Traducerea 

New English Translation este: „căci Tu ai făcut lucruri extraordinare și a pus în 

aplicare planuri gândite de mult înainte, exact așa cum ai hotărât Tu”. 

3. Asemenea pasajelor citate mai sus, următoarele versete ale Scripturii înalță 

credincioșia lucrării lui Dumnezeu, dar având în vedere aplicarea specială a 

acesteia în viața fiecărui credincios. Ce adevăruri ne sunt transmise prin aceste 

pasaje? Cum ar trebui să ne inspire acestea cea mai mare încredere? 

a) Psalmul 138:8 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Filipeni 1:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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c) 1 Tesaloniceni 5:23-24 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

VENIREA FIULUI LUI DUMNEZEU 

Cea mai mare demonstrație sau dovadă a credincioșiei lui Dumnezeu se poate 

vedea prin venirea în lume a singurului Său Fiu. De la primele capitole ale Scriptu-

rii, descoperim promisiunile venirii Sale și ale mântuirii pe care El avea să o aducă. 

După mii de ani, toate aceste promisiuni aveau să se împlinească în Persoana și 

lucrarea lui Isus Hristos. Pentru a răspunde la întrebarea, „Este Dumnezeu credin-

cios?”, trebuie doar să privim la Fiul Său și la ceea ce El a făcut pentru noi pe 

Calvar! 

1. În Luca 1:46-55 este relatat ceea ce este denumit în mod obișnuit Magnifica-

tul, o rugăciune a Mariei, mama lui Isus. Conform cuvintelor ei redate în verse-

tele 46-47 și 54-55, cum dovedește venirea lui Mesia (adică Hristos) credinci-

oșia lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. În Luca 1:68-79 este relatată profeția lui Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul. 

Conform versetelor 68-75, cum a dovedit venirea lui Mesia credincioșia lui 

Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

CAPITOLUL 25. MANIFESTĂRILE CREDINCIOȘIEI LUI DUMNEZEU 
 

 

169 

3. În Romani 15:8-9 se găsește una dintre cele mai clare explicații ale felului cum 

venirea lui Hristos în lume este o afirmare a credincioșiei lui Dumnezeu față de 

toți oamenii. Prezintă sumar mesajul acestui pasaj, folosind cuvintele tale. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „dovedi” provine de la termenul bebaióõ din limba 

greacă, având sensul de „a confirma, a asigura sau a stabili”. Trimiterea Fiului 

lui Dumnezeu a confirmat toate promisiunile pe care El le-a făcut poporului 

Său, Israel. În versetele 9-11, Pavel face o referire la Neamuri. Observă că Pavel 

citează diverse pasaje din Vechiul Testament în care Dumnezeu a promis să 

mântuiască oameni și din popoarele păgâne. Prin trimiterea Fiului Său, Dum-

nezeu a confirmat în același timp toate promisiunile pe care El le făcuse în ce 

privește Neamurile.  

4. În 2 Corinteni 1:19-20 găsim una dintre cele mai frumoase și mai categorice 

pasaje din întreaga Scriptură pe tema venirii lui Hristos. Ce ne învață acest text 

biblic? Cum confirmă venirea lui Hristos credincioșia lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Exprimat în termeni simpli, toate promisiunile lui Dumnezeu față 

de poporul Său sunt confirmate și împlinite în Persoana și lucrarea lui Hristos. 
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CAPITOLUL 26.                                           

DUMNEZEU ESTE DRAGOSTE 
 

DRAGOSTEA – UN ATRIBUT DIVIN 

Ce este dragostea lui Dumnezeu? Este acel atribut divin care Îl determină să 

Se consacre liber și altruist altora, spre beneficiul sau binele lor. Scripturile ne 

învață că dragostea divină (adică dragostea lui Dumnezeu) este mai mult decât o 

atitudine, o emoție sau o faptă. Ea este un atribut al lui Dumnezeu – parte din 

însăși ființa sau natura Lui. Fără îndoială că Dumnezeu iubește, dar El este în ace-

lași timp dragoste. El este esența a ceea ce dragostea adevărată este, și orice dra-

goste autentică decurge din El ca sursă finală a ei. 

1. Care este numele atribuit lui Dumnezeu în 2 Corinthians 13:11? Ce anume ne 

spune acest nume despre natura lui Dumnezeu? 

a) D______________  d______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Adevărul transmis prin această afirmație este că dragostea este 

un atribut al lui Dumnezeu sau un aspect al naturii Sale. Dumnezeu nu ar putea 

să înceteze să iubească după cum nu ar putea să înceteze să fie neprihănit. 

Chiar și în mijlocul judecății Sale neprihănite, El continuă să fie Dumnezeul dra-

gostei. Toate lucrările Lui – până și judecata Lui – sunt manifestări ale dragostei 

Lui. În final, întrucât Dumnezeu este dragoste, El este standardul prin care 

toate celelalte pretenții ale dragostei trebuie judecate. 
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2. În 1 Ioan 4:8, 16 se găsește una dintre cele mai importante afirmații din în-

treaga Scriptură cu privire la caracterul și natura lui Dumnezeu. Explică în cu-

vintele tale sensul acestei afirmații și descrie implicațiile ei. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Unele dintre cele mai mărețe adevăruri despre Dumnezeu ne-au 

fost revelate prin apostolul Ioan: Dumnezeu este Duh (Ioan 4:24), Dumnezeu 

este lumină (1 Ioan 1:5), și Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8, 16). Este im-

portant să recunoaștem că Scriptura afirmă că „Dumnezeu este dragoste”, și 

nu că „dragostea este Dumnezeu”. Cele două fraze nu sunt interschimbabile. 

Universul nu a fost creat și nu este guvernat printr-un sentiment, emoție sau 

atitudine denumită „dragoste”, ci prin Domnul suveran al Scripturii, Cel care, în 

însăși natura Lui, este dragoste. 

DRAGOSTEA NEPRIHĂNITĂ A LUI DUMNEZEU 

Înainte de a trece mai departe în studiul nostru despre dragostea lui Dumne-

zeu, trebuie să ne asigurăm de faptul că gândim biblic și că nu distorsionăm per-

spectiva biblică a dragostei lui Dumnezeu prin presupuneri eronate care vin din 

societatea noastră contemporană. Societatea modernă a redefinit dragostea ca fi-

ind disponibilitatea și dorința de a aproba, sau cel puțin de a tolera, orice opinie 

sau comportament, fără a manifesta judecată sau dezaprobare. Orice menționare 

a unui standard absolut de moralitate este considerată o acțiune îngustă și carac-

terizată de bigotism. Orice discuție despre judecată sau dezaprobare este văzută 

ca lipsită de dragoste sau chiar plină de ură. 

Diferența dintre dragostea lui Dumnezeu și opinia eronată a omului modern 

poate fi sumarizată într-un cuvânt – neprihănire. Neprihănirea este un atribut al 

lui Dumnezeu, un aspect esențial al naturii Sale. Astfel, El nu poate înceta să fie 

neprihănit după cum nu poate înceta să fie dragoste. Mai mult, El nu poate ignora 

sau lepăda neprihănirea Lui, nici măcar în numele dragostei. Dumnezeu este per-

fect în toate căile Lui, iar totalitatea atributelor Sale există împreună în armonie 

perfectă, fără contradicție sau confuzie. De aceea, dragostea lui Dumnezeu trebuie 

să fie întotdeauna o dragoste neprihănită. Acesta este motivul esențial pentru care 

Hristos a murit. În Hristos, Dumnezeu nu tolerează răzvrătirea omului, ci o con-

fruntă și creează o cale pentru ca omul păcătos să fie împăcat cu El. El ne spune 
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că noi suntem greșiți și ne avertizează de judecata viitoare, dar ne oferă în același 

timp o cale de a fi iertați și îndreptățiți. Prin moartea Fiului Său, Dumnezeu a îm-

plinit cerințele dreptății Sale ce erau îndreptate împotriva omului păcătos, iar 

acum El poate să Își manifeste pe deplin și necondiționat dragostea față de cei 

care își pun credința în El. 

Următorul sumar al afirmațiilor anterioare poate să ne fie de ajutor: 

• Dumnezeu este dragoste, iar dragostea Lui este manifestată prin bună-

voința Sa față de creație, chiar și față de omul păcătos. 

• Dumnezeu este neprihănit, iar neprihănirea Lui se manifestă prin răsplă-

tirea celui neprihănit și prin judecata celui nelegiuit. 

• Toți oamenii au păcătuit. Nu există niciunul neprihănit, nici măcar unul. 

Astfel, toți oamenii sunt subiectul judecății lui Dumnezeu, care conduce 

la condamnarea lor. 

• Dragostea și neprihănirea lui Dumnezeu se manifestă împreună pe cru-

cea Calvarului. Fiul lui Dumnezeu a devenit Om, a purtat păcatele oame-

nilor, și a suferit mânia neprihănită a lui Dumnezeu pe care aceștia o me-

ritau. Prin moartea Lui, El a satisfăcut cerințele dreptății lui Dumnezeu, 

așa încât Dumnezeu să poată să Își manifeste pe deplin și necondiționat 

dragostea față de cei care își pun credința în El. 

• Dragostea lui Dumnezeu este apoi manifestată prin faptul că toți cei care 

se pocăiesc și cred în Hristos sunt îndreptățiți înaintea Lui și li se dă o 

relație de părtășie neîntreruptă cu El. Neprihănirea lui Dumnezeu este 

mai apoi manifestată prin faptul că toți cei care refuză Evanghelia vor fi 

judecați cu dreptate și imparțialitate perfectă pentru fiecare gând, cu-

vânt și faptă a lor. 

În Exod 34:6-7 se găsește una dintre cele mai importante descrieri de Sine 

ale lui Dumnezeu din întreaga Scriptură. În acest pasaj, relația dintre dragostea și 

neprihănirea lui Dumnezeu este, la rândul ei, prezentată categoric. Citește pasajul 

până când te familiarizezi cu el, apoi răspunde la întrebările de mai jos. 

1. În Exod 34:6, Dumnezeu folosește mai mulți termeni pentru a Se descrie pe 

Sine și pentru a descrie atitudinea Lui față de oamenii păcătoși. Identifică 

acești termeni. Cum Se descrie Dumnezeu? 

a) Plin de î____________________________. Cuvântul acesta este tradus din ter-

menul ebraic rachum, care se referă la cineva plin de compasiune sau îndu-

rător, în special față de cei nevoiași, slabi sau păcătoși. Acest termen este 

folosit mai apoi în Psalmul 103:13 pentru a descrie relația dintre un tată și 
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copiii lui neputincioși: „Cum se îndură un tată de copiii lui, așa Se îndură 

Domnul de cei ce se tem de El”. 

b) M_____________________. Cuvântul este tradus din termenul channun, care 

face referire la cineva care arată îndurare sau milă față de cel aflat în nevoie. 

El este folosit adesea cu referire la cineva de pe o poziție superioară, care 

manifestă grijă față de nevoile unuia care-i este inferior, și care nu are niciun 

drept să ceară ceva. El poate fi folosit de asemenea pentru a descrie un cre-

ditor care are milă sau îndurare pentru un datornic care nu îi poate plăti. 

c) Î_______________ la m_____________. Expresia mai poate fi tradusă și prin ter-

menii „răbdător” sau „îndelung răbdător”. Cuvântul „mânie” provine din ter-

menul ebraic ’af, care se referă literal la nări. Imaginea transmisă este aceea 

a flăcărilor care ies pe nări, ceea ce denotă mânie. Ideea nu este că Dumne-

zeu poate tolera păcatul vreme îndelungată sau că este nevoie de mulțime 

de păcate înainte ca Dumnezeu să devină mânios, întrucât Scriptura afirmă 

că El este un „Dumnezeu care Se mânie în orice vreme” (Psalmul 7:11). Mai 

degrabă ideea este că dragostea și îndurarea lui Dumnezeu pun o piedică 

mâniei Sale împotriva omului păcătos, dându-le păcătoșilor oportunități am-

ple de a se pocăi înainte ca judecata să cadă în final asupra lor. 

d) Plin de b_________________ și c___________________. Cuvântul „bunătate” 

provine din termenul ebraic chesed, care este tradusă cel mai adesea prin 

„îndurare”, „milă” sau „blândețe iubitoare”. El mai poate fi tradus și prin ex-

presii precum „dragoste statornică” (ESV) sau „dragoste loială” (NET). Cu-

vântul „credincioșie” este tradus din cuvântul ebraic emet, care denotă fer-

mitate sau credincioșie. 

2. În Exod 34:6, am analizat pe scurt una dintre cele mai mărețe descrieri de Sine 

a lui Dumnezeu din întreaga Scriptură – anume că El este un Dumnezeu al dra-

gostei. Care este, potrivit versetului 7, una dintre implicațiile dragostei lui 

Dumnezeu? Explică răspunsul dat. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „iartă” provine de la termenul ebraic nasa și are sensul 

literal de „a ridica, a purta sau a lua”. Domnul este Dumnezeul care îndepăr-

tează păcatul nostru. Există aici trei termeni distincți folosiți pentru a descrie 

păcatul: fărădelegea, răzvrătirea, păcatul. Chiar dacă fiecare cuvânt are un sens 
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distinct, ideea esențială transmisă este că Dumnezeu iartă toate tipurile de pă-

cate – păcatul de orice fel. Acest adevăr ar trebui să îi aducă păcătosului o mare 

mângâiere. 

3. Dumnezeu afirmă în Exod 34:6-7 că El este Dumnezeul dragostei și că iartă 

toate tipurile sau felurile de păcate. Cu toate acestea, El explică în același timp 

felul în care va răspunde față de cei care sunt socotiți vinovați. Care este acest 

răspuns? Cum pot aceste două adevăruri să fie reconciliate? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Vedem aici ceea ce pare să fie o mare contradicție: Dumnezeu 

iubește și iartă oamenii păcătoși, și totuși El face avertismentul că niciun pă-

cătos nu va trece nepedepsit. Cum pot să fie reconciliate aceste două afirmații 

aparent contradictorii? Răspunsul se găsește în Isus Hristos. În dreptatea Lui, 

Dumnezeu îl pedepsește pe fiecare păcătos pentru fiecare păcat. Totuși, în dra-

gostea Lui, Dumnezeu L-a trimis pe singurul Său Fiu ca Substitut, pentru a 

purta păcatele poporului Său și pentru a suferi pedeapsa pe care aceștia o me-

ritau. Prin moartea lui Isus Hristos, Dumnezeu demonstrează deopotrivă drep-

tatea și dragostea Lui. Cei care cred Evanghelia sunt iertați fără plată, întrucât 

păcatele lor au fost deja pedepsite prin suferințele și moartea lui Hristos pe 

Calvar. Cei care refuză să creadă, rămân pe deplin responsabili pentru păcatul 

lor și vor fi judecați înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. 

4. Pe baza a ceea ce am învățat în acest capitol, prezintă sumar, în cuvintele tale, 

adevărul biblic că dragostea lui Dumnezeu este o dragoste neprihănită. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Pe baza a ceea ce am învățat în acest capitol, prezintă sumar, în cuvintele tale, 

felul în care următoarele două afirmații pot fi reconciliate: (1) Dumnezeu iartă 

toate tipurile de păcate, și (2) Dumnezeu nu îi va permite în niciun caz păcăto-

sului să treacă nepedepsit. 



 

                                                                                         CUNOAȘTE-L PE DUMNEZEUL CEL VIU  |  PAUL WASHER 
 

 

176 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL 27.                                      

MANIFESTĂRILE DRAGOSTEI                     
LUI DUMNEZEU 

 

Ar fi mai ușor să numărăm toate stelele de pe cer sau fiecare grăunte de nisip 

de pe pământ decât să măsurăm sau chiar să căutăm să descriem dragostea lui 

Dumnezeu. Înălțimea, adâncimea, lățimea și lungimea ei sunt dincolo de puterea 

de cuprindere a celor mai deosebite ființe, înzestrate cu discernământ maxim. 

Chiar dacă nu vom fi niciodată în măsură să înțelegem pe deplin dragostea lui 

Dumnezeu sau să îi măsurăm conținutul, putem să căutăm să creștem în înțele-

gerea ei prin a analiza diferitele modalități de manifestare ale ei din Scriptură. 

BUNĂVOINȚA LUI DUMNEZEU FAȚĂ DE TOATE FĂPTURILE 

Cuvântul „bunăvoință” poate fi definit ca inclinația cuiva de a căuta binele 

altora, de a-i binecuvânta și de a promova bunăstarea lor. Mărturia constantă a 

Scripturii este că Dumnezeu este un Creator iubitor, care caută binecuvântarea și 

beneficiul tuturor făpturilor Sale, atât rele cât și bune. El este opusul absolut al 

oricărei imagini care L-ar putea ilustra ca o zeitate capricioasă sau răzbunătoare, 

care caută pierzarea și decăderea creației Sale. 

1. Ce ne învață următoarele pasaje ale Scripturii despre bunăvoința lui Dumnezeu 

față de întreaga Sa creație? 

a) Psalmul 145:9, 15-16 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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b) Matei 5:44-45 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Faptele Apostolilor 14:16-17 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Aceste trei exemple ale bunăvoinței lui Dumnezeu față de creația 

Lui devin și mai uimitoare când ne uităm la faptul că această creație a căzut în 

păcat și decădere. Ar fi un act indescriptibil al bunăvoinței dacă Dumnezeul 

infinit de glorios al universului S-ar smeri pentru a îngriji de creaturile drepte 

care L-ar fi onorat în fiecare gând, cuvânt și faptă. Dar Dumnezeu Își arată bu-

năvoința față de oameni decăzuți, care trăiesc în răzvrătire față de El. 

2. Conform următoarelor pasaje din Scriptură, cum ar trebui ca întreaga creație 

să răspundă față de bunăvoința lui Dumnezeu? 

a) Psalmul 147:7-9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 150:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3. Având în vedere bunăvoința lui Dumnezeu față de întreaga Sa creație, în special 

față de om, omenirea ar trebui să răspundă prin laudă și recunoștință. Cu toate 

acestea, așa cum scrie în Romani 1:21-23, cum a răspuns în general omenirea 

față de bunăvoința lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Nu există o dovadă mai mare a decăderii omului decât aceasta! 

De ce Îl respinge omul pe Dumnezeul iubitor și binevoitor despre care știe că 

există? De ce preferă omul să se închine la propria persoană sau chiar la ani-

male sălbatice, în loc să se închine singurului Dumnezeu adevărat? Pentru că 

Dumnezeu este bun, iar omul a devenit o creatură depravată moral, care iu-

bește nelegiuirea. De aceea, el va merge până la cele mai bizare extreme în 

dorința lui de a-L respinge pe Dumnezeu și, deși cunoaște existența Lui, Îl 

alungă din mintea și conștiința sa. Totuși, bunăvoința lui Dumnezeu se desco-

peră chiar în acest peisaj al întunericului omului, iar El Își demonstrează dra-

gostea și față de cei răi, și față de cei buni (Matei 5:44-46). 

DARUL LUI DUMNEZEU AL FIULUI SĂU SPRE MÂNTUIREA POPORU-

LUI SĂU 

Am învățat că dragostea lui Dumnezeu trece dincolo de abilitatea noastră de 

a o înțelege și că ea se manifestă față de toate făpturile Lui în modalități aproape 

infinite. Cu toate acestea, Scriptura ne învață că există o manifestare a dragostei 

lui Dumnezeu care le întrece pe toate – jertfirea singurul Său Fiu pentru mântuirea 

poporului Său! 

1. În 1 Ioan 4:8-10 se găsește unul dintre cele mai importante pasaje din întreaga 

Scriptură care face la referire la dragostea lui Dumnezeu și la cea mai măreață 

manifestare a ei față de oameni. Citește pasajul de mai multe ori până te fami-

liarizezi cu el, apoi răspunde la întrebările care urmează. 

a) Ce ne învață versetul 8 despre caracterul sau natura lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Adevărul transmis prin aceasta afirmație este că dragostea este 

un atribut al lui Dumnezeu sau un aspect al naturii Sale. Dumnezeu n-ar putea 

înceta să fie dragoste după cum nu poate înceta să fie neprihănit. Chiar și în 

mijlocul judecății Sale drepte, El continuă să fie Dumnezeul dragostei. Toate 

lucrările Sale, chiar și judecățile Sale, sunt manifestări ale dragostei Lui. 

b) Conform versetului 9, care este cea mai mare manifestare a dragostei lui 

Dumnezeu față de poporul Său? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Conform versetului 10, a fost dragostea lui Dumnezeu un răspuns față de 

dragostea noastră pentru El? Da sau nu? Explică răspunsul pe care îl dai. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Textul este foarte clar. Dragostea noastră pentru Dumnezeu este 

rezultatul dragostei Lui pentru noi și al lucrării de mântuire pe care El a împli-

nit-o în viețile noastre. Este important să observăm că cea mai mare manifes-

tare a dragostei lui Dumnezeu nu este doar că El L-a trimis pe Fiul Său (v. 9), ci 

că El L-a trimis să sufere și să moară ca propițiere. Cuvântul „propițiere” pro-

vine din termenul hilasmós din limba greacă, și se referă la o jertfă făcută pen-

tru a satisface cerințele dreptății lui Dumnezeu și pentru a face posibil ca Dum-

nezeul cel drept să îl poată ierta pe deplin pe păcătos. Și tocmai aceasta este 

ceea ce moartea lui Hristos a realizat. Ea este cea mai mare manifestare a dra-

gostei lui Dumnezeu și cel mai mare motiv pentru care poporul lui Dumnezeu 

ar trebui să Îl iubească. 
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2. Am învățat din 1 Ioan 4:8-10 că trimiterea de către Dumnezeu a Fiului Său la 

moarte pentru păcatele poporului Său este cea mai mare demonstrare a dra-

gostei nemeritate și necondiționate a lui Dumnezeu. Ce ne învață următoarele 

pasaje ale Scripturii despre acest adevăr? De ce L-a trimis Dumnezeu pe Fiul 

Său să moară pentru păcatele noastre și să ne salveze de judecată? 

a) Ioan 3:16-17 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dragostea lui Dumnezeu nu s-a manifestat doar prin trimiterea de 

către Dumnezeu a Fiului Său, ci și prin binecuvântarea dată celor care cred în 

El – viața veșnică. Prima venire a lui Hristos nu a avut ca scop să-i judece pe 

păcătoși, ci să împlinească lucrarea de mântuire în locul lor. Totuși, cea de-a 

doua venire a lui Hristos va avea ca scop nu doar să finalizeze mântuirea pe 

care El a început-o, ci și pentru judecata lumii necredincioase. 

b) Romani 5:6-8 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest text biblic este plin de unele dintre cele mai mărețe adevă-

ruri ale creștinismului. În primul rând, aflăm că noi eram neputincioși în a ne 

mântui pe noi înșine (v. 6). În al doilea rând, învățăm că noi nu am meritat și nu 

merităm moartea lui Hristos în locul nostru (v. 7). În al treilea rând, vedem că 

moartea lui Hristos a fost motivată totalmente de dragostea nemeritată a lui 

Dumnezeu față de păcătoși (v. 8). 

3. Dacă Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât L-a dat pe Fiul Său la moarte pen-

tru noi, chiar pe când noi eram „vrăjmașii” Lui, ce Îl va determina această dra-

goste să facă pentru noi acum, când suntem copiii Lui? Ce ne învață următoa-

rele pasaje biblice? 

a) Romani 5:8-10 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Argumentul din pasajul nostru este indubitabil. (1) Dragostea lui 

Dumnezeu față de poporul Său este atât de mare încât chiar și atunci când noi 

eram păcătoși, El L-a trimis pe singurul Său Fiu la moarte pentru noi. (2) De 

aceea, acum, după ce am fost îndreptățiți prin moartea Lui, putem fi complet 

încrezători că El ne va mântui de mânia Sa, care se va revărsa asupra întregii 

lumi la judecata finală. În esență, când noi eram vrăjmași, Dumnezeu ne-a îm-

păcat cu Sine prin moartea Fiului Său, motiv pentru care putem să rămânem 

asigurați de faptul că mântuirea noastră va rămâne valabilă, fără greș, prin lu-

crarea continuă a Fiului Său înviat (Evrei 7:25)! 

b) Romani 8:32-39  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) 1 Ioan 3:1-2  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În aceste ultime două pasaje biblice sunt precizate două dintre 

cele mai mărețe daruri care îi pot fi date credinciosului: (1) nu vom mai fi des-

părțiți niciodată de dragostea lui Dumnezeu și (2) vom fi transformați după chi-

pul lui Hristos. 
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CAPITOLUL 28.                                       

ÎNDURAREA LUI DUMNEZEU 
 

Îndurarea, harul și răbdarea lui Dumnezeu sunt trei dintre cele mai frumoase 

și mai îndrăgite concepte care se găsesc în Scriptură. Dragostea lui Dumnezeu se 

manifestă în mod autentic în aceste trei comori. În decursul acestui capitol, ne vom 

îndrepta atenția către îndurarea lui Dumnezeu.  

Cuvântul „îndurare” se referă la blândețea iubitoare, tandrețea inimii sau com-

pasiunea lui Dumnezeu față de toate creaturile Lui, până și față de cele mai vrednice 

de milă dintre ele. În îndurarea lui Dumnezeu se găsește o manifestare deosebită a 

dragostei Lui. Ideea de îndurare este transmisă prin cuvinte precum „compasiune” 

sau „bunătate”, potrivit majorității pasajelor Scripturii indicate mai jos. 

1. Cum este descris Dumnezeu în următoarele texte biblice? 

a) Domnul este m_______________ (Psalmul 145:8). Acest termen este tradus 

din cuvântul ebraic rachum, care denotă de asemenea blândețe, compasi-

une și atenție. 

b) Părintele î__________________ (2 Corinteni 1:3). Acest cuvânt este tradus din 

termenul oiktirmós din limba greacă, și denotă compasiune sau milă. Pro-

babil că a forma acestuia la plural indică manifestările diverse ale îndurării, 

sau toate tipurile și felurile de îndurări. 

c) Dumnezeu este b_______________ în î_______________ (Efeseni 2:4). Cuvântul 

„bogat” provine de la termenul grec ploúsios, care mai poate fi tradus și prin 

„opulent” sau „înstărit”. Cuvântul „îndurare” vine de la termenul grec éleos, 

are denotă și milă, compasiune și blândețe. 

d) Domnul este p_________ de m________ și de î_____________ (Iacov 5:11). Ex-

presia „plin de milă” este tradusă plecând de la termenul polúsplagchnos 

[polús = mult, multe + splágchnon = părțile interioare ale trupului, adică 

inima, intestinele, ficatul etc.] din limba greacă. În sens figurativ, el se referă 

la emoții adânci sau la simțăminte puternice. El mai poate fi tradus și ca 
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„foarte milostiv”. Cuvântul „îndurare” este tradus din termenul grec oik-

tírmõn, care vorbește despre ideea că îndurarea este mai mult decât ceva ce 

Dumnezeu decide să facă. El este îndurător – face parte din esența naturii 

Sale. 

2. Cum este descrisă îndurarea lui Dumnezeu în Psalmul 57:10? Care este sensul 

acestei descrieri? Scrie în rândurile de mai jos explicația ta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „credincioșie” este tradus din termenul ebraic chesed, 

care mai poate denota milă, blândețe, favoare, dragoste statornică (ESV) sau 

dragoste loială (NET). Ideea transmisă este că îndurarea sau blândețea iubi-

toare a lui Dumnezeu merită orice superlativ. Ea este bogată, abundentă și 

înaltă. Ea trece dincolo de ceea ce poate vedea cel mai atent ochi, de ceea ce 

poate cuprinde cea mai dezvoltată minte și de ceea ce poate spune cea mai 

pricepută limbă. 

3. Conform învățăturii din Luca 6:35-36, cum este revelată îndurarea lui Dumne-

zeu față de toți oamenii? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În acest text biblic este marcată clar relația dintre dragoste și în-

durare. Una dintre cele mai deosebite manifestări ale dragostei lui Dumnezeu 

ține de îndurarea pe care El o arată față de oameni lipsiți de merite și nemul-

țumitori. 

4. În Psalmul 103:10-14 descoperim una dintre cele mai mărețe demonstrații 

ale dragostei și îndurării lui Dumnezeu față de poporul Său. Citește acest pasaj 

de mai multe ori până te familiarizezi cu el, apoi scrie gândurile tale pe margi-

nea fiecărui verset în spațiile goale de mai jos. Cum este descrisă îndurarea lui 

Dumnezeu? 
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a) Versetul 10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Versetul 11 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „bunătate” este tradus din termenul ebraic chesed, care 

poate face referire și la milă, blândețe, favoare, dragoste statornică (ESV), sau 

dragoste loială (NET). 

c) Versetul 12 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Versetul 13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „îndurare” este tradus din termenul ebraic rachum, care 

mai denotă și blândețe sau bunătate iubitoare. 

e) Versetul 14 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Deși Scriptura este plină de pasaje, exemple și ilustrații ale îndurării lui Dum-

nezeu, ne-a rămas loc doar pentru câteva dintre ele. Potrivit următoarelor pa-

saje ale Scripturii, cum este descoperită îndurarea lui Dumnezeu (blândețea Lui 

iubitoare și compasiunea Lui) față de poporul Său? 

a) Psalmul 86:5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Plângerile lui Ieremia 3:22-23 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Potrivit următoarelor pasaje ale Scripturii, cum ar trebui să răspundem noi față 

de îndurarea lui Dumnezeu? Cum ar trebui să trăim în lumina adevărului biblic 

că Dumnezeu este îndurător? 

a) Evrei 4:16 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Iuda 21-22 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În versetele 1 și 24, Iuda ne învață că cel credincios este păzit de 

puterea lui Dumnezeu, dar aici el îi poruncește să se păzească pentru a rămâne 

în dragostea lui Dumnezeu. Ideea nu este că noi ar trebui să ne zbatem pentru 

a câștiga dragostea lui Dumnezeu. Dragostea și mântuirea din partea lui Dum-

nezeu sunt ale noastre doar prin Persoana și lucrarea lui Hristos. Noi ne păs-

trăm în dragostea lui Dumnezeu prin a ne alipi de Hristos prin credință. A ne 

separa de Hristos înseamnă să pășim în afara sferei sau a tărâmului dragostei 

și al mântuirii lui Dumnezeu. Ideea prezentată de Iuda – că trebuie să așteptăm 

cu nerăbdare îndurarea Domnului nostru – trebuie înțeleasă în contextul ei. 

Credinciosul este deja un beneficiar al îndurării lui Dumnezeu, însă plinătatea 

îndurării lui Dumnezeu rămâne însă să fie revelată. Acest lucru se va petrece la 

cea de-a doua venire a lui Hristos, moment al glorificării finale a credinciosului. 

Adverbul „cu nerăbdare” [lipsește în trad. Cornilescu, n.tr.] nu are sensul că ar 

trebui să ne îngrijorăm sau să avem îndoieli, ci că trebuie să așteptăm cu sâr-

guință și cu cea mai mare anticipare. 

c) Luca 6:35-36 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest ultim text biblic are de-a face cu relațiile noastre pe orizon-

tală, adică relațiile dintre noi și alți oameni, fie că este vorba de credincioși, fie 

de necredincioși. Adevărul central este că, întrucât Dumnezeu Își arată îndura-

rea față de păcătoși lipsiți de merite, adică inclusiv față de noi, și noi trebuie să 

arătăm îndurare față de ceilalți. Alte pasaje biblice care ne transmit importanța 

îndurării în relațiile noastre cu ceilalți sunt Matei 5:7; 12:7; 18:23-35. 
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CAPITOLUL 29.                                      

HARUL LUI DUMNEZEU 
 

Cuvântul „har” se referă la o favoare nemeritată și la dorința lui Dumnezeu 

de a-Și trata făpturile nu potrivit meritelor sau vredniciei lor, ci potrivit blândeții 

Lui abundente și a generozității Lui bogate. În harul lui Dumnezeu se găsește o 

măreață manifestare a dragostei Lui. 

1. Cum este descris Dumnezeu în următoarele pasaje biblice? 

a) Domnul este plin de î___________________ (Psalmul 145:8). Cuvântul acesta 

este tradus din termenul ebraic channun. Acest cuvânt este folosit doar în 

Scriptură ca un atribut al lui Dumnezeu. Alte idei transmise prin acest cu-

vânt sunt: îndurător, plin de compasiune, iertător, plin de clemență, răbdă-

tor, blând cu inima și binevoitor. 

b) Dumnezeul o___________ h________ (1 Petru 5:10). Expresia este tradusă din 

termenul grec cháris, care denotă blândețe, favoare și bunăvoință, în special 

față de cineva lipsit de merite. În Scriptură, harul este favoarea nemeritată 

a lui Dumnezeu față de omul păcătos. Dumnezeu este sursa oricărui har. 

Orice tip sau fel de har – harul cu multe fațete, harul fără măsură – se gă-

sește în Dumnezeu Însuși și decurge din El. 

2. Conform cu Isaia 30:18, care este atitudinea lui Dumnezeu față de toți oamenii, 

în special față de poporul Său? Cum pot adevărurile din acest pasaj să ne fie 

aplicate? Cum ar trebui să răspundem noi față de ele? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Contextul acestui pasaj vorbește despre răzvrătirea poporului lui 

Dumnezeu. Ei își abandonaseră încrederea în Dumnezeu și intraseră într-o ali-

anță păcătoasă cu Egiptul, și totuși Dumnezeu Și-a amânat pedeapsa pentru a 

le da ocazii multiple de a se pocăi și de a se întoarce la El. El a făcut acest lucru 

pentru că nu Se aseamănă poporului Său necredincios, ci El este un Dumnezeu 

neprihănit, credincios promisiunilor Sale. Cuvântul „milostivire” provine din ter-

menul ebraic chanan, care înseamnă „a fi plin de har sau a arăta favoare”. În 

contextul relației lui Dumnezeu cu oamenii, el se referă întotdeauna la o fa-

voare nemeritată. Cuvântul „îndurare” este tradus din termenul ebraic racham, 

care mai denotă și blândețe sau bunătate iubitoare. 

3. Potrivit învățăturii din Ioan 1:14, 16-17, care sau cine este cea mai mare ma-

nifestare a harului, adică favoarea nemeritată a lui Dumnezeu? Explică răspun-

sul dat. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dumnezeu Și-a manifestat harul încă de la căderea lui Adam. 

Până și darea Legii vechiului legământ a fost un rezultat al favorii Sale neme-

ritate (Romani 3:1-2). Totuși, harul lui Dumnezeu manifestat în Persoana și lu-

crarea lui Hristos este atât de mare încât eclipsează toate celelalte manifestări 

până acolo încât este ca și cum harul n-ar fi fost manifestat niciodată până 

atunci. Toate celelalte exemple ale harului lui Dumnezeu sunt doar simboluri 

și umbre ale plinătății care se găsește în Hristos. Ele sunt asemenea luminii 

unei lumânări comparată cu soarele care strălucește în miezul zilei. 

4. Conform următoarelor pasaje ale Scripturii, care este relația dintre harul lui 

Dumnezeu și mântuirea oamenilor păcătoși? Suntem noi mântuiți prin meritele 

noastre sau prin harul lui Dumnezeu? 

a) Efeseni 2:8-9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: În limba greacă, harul și credința sunt substantive feminine, însă 

„aceasta” este neutru. De aceea, cel mai bine este să înțelegem că „aceasta”, 

înseamnă că totalitatea mântuirii noastre este un dar de la Dumnezeu. Nu 

există nimic care să țină de meritele omenești în ceea ce s-a petrecut cu noi. 

De aceea, orice laudă de sine este exclusă. 

b) 2 Timotei 1:9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dumnezeu nu ne-a chemat și nici nu ne-a mântuit datorită a ceea 

ce noi suntem sau am făcut, ci datorită a ceea ce El a plănuit în Sine pentru a 

ne mântui, chiar înainte de întemeierea lumii. Mijloacele mântuirii noastre nu 

trebuie să fie atribuite meritelor noastre, ci harului Său, prin credința în lucra-

rea ispășitoare a lui Isus Hristos. În Deuteronom 7:7-8 găsim o paralelă intere-

santă. Moise a afirmat: „Nu doar pentru că le întreceți la număr pe toate cele-

lalte popoare S-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic 

dintre toate popoarele. Ci, pentru că Domnul vă iubește...” De ce Și-a revărsat 

Domnul dragostea asupra poporului Israel? Pentru că i-a iubit! Cu alte cuvinte, 

Domnul Își iubește poporul pentru că El a hotărât în Sine să îl iubească. Dra-

gostea Lui pentru noi este în totalitate un act al harului! 

5. În următoarele pasaje extrase din Epistola către Efeseni, apostolul Pavel pre-

zintă planul măreț și veșnic al lui Dumnezeu în mântuirea omului păcătos. Des-

crie acest plan în cuvintele tale pe baza acestor pasaje,. 

a) Efeseni 1:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Planul măreț al lui Dumnezeu în mântuirea oamenilor păcătoși 

este manifestarea favorii Sale nemeritate, conducând la lauda Numelui Său. 

Cuvântul „har” este tradus din termenul grec cháris, care denotă favoare sau 
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bunăvoință, în special față de cei nevrednici. În același timp, expresia „ni l-a dat 

[fără plată]” este tradusă din termenul grec charitóõ, care înseamnă de aseme-

nea și „a favoriza” sau „a trata pe cineva cu favoare”. Observă asemănarea din-

tre cuvinte. Literal vorbind, Dumnezeu ne-a dat har tratându-ne cu har! Mai târ-

ziu sunt făcute afirmații asemănătoare: „… ca să slujim de laudă slavei Sale, 

noi, care mai dinainte [care am fost primii care..., cf. NASB] am nădăjduit în 

Hristos” (v. 12); și „… pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre 

lauda slavei Lui” (v. 14). 

b) Efeseni 2:7 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Manifestarea harului lui Dumnezeu în cel credincios va crește în 

mărime de-a lungul veacurilor lungi ale veșniciei. În fapt, blândețea lui Dumne-

zeu față de poporul Său în Isus Hristos va fi prezentată înaintea întregii creații 

ca principala manifestare sau demonstrare a bogățiilor copleșitoare ale harului 

Său. De-a lungul întregii veșnicii, întreaga creație va învăța cum este acest 

Dumnezeu cu adevărat plin de har, prin a observa blândețea Lui continuă față 

de poporul Său. Harul lui Dumnezeu este atât de imens și plin de minunăție 

încât veșnicia nu va fi suficient de lungă pentru a Îl înțelege sau pentru a-I 

aduce suficientă laudă pentru el. 

6. Conform următoarelor pasaje ale Scripturii, cum ar trebui să răspundem noi 

față de harul lui Dumnezeu revelat prin Isus Hristos și prin Evanghelie? 

a) Romani 6:1-2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Unii ar putea concluziona că, întrucât suntem mântuiți prin harul 

lui Dumnezeu și nu prin fapte, ar fi acceptabil să continuăm să trăim în păcat 

sau, mai rău, să creștem în activitățile noastre păcătoase așa încât harul lui 
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Dumnezeu să poată deveni mai evident. Acest lucru stă în totală contradicție 

față de voia lui Dumnezeu și față de scopul harului. 

b) Tit 2:11-13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În Romani 6:1-2, apostolul Pavel scoate la lumină un răspuns gre-

șit și nebiblic față de harul lui Dumnezeu. În Tit 2:11-13, el prezintă adevăratul 

scop al harului și răspunsul potrivit al nostru față de el. 

c) 2 Petru 3:18 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dumnezeu Și-a revărsat necondiționat harul asupra noastră (Efe-

seni 1:6). Cum creștem noi în har, așa cum poruncește Petru? Ideea nu este că 

ne-ar lipsi harul într-o anumită măsură și avem nevoie să obținem mai mult, ci 

că trebuie să creștem în harul care ne-a fost deja dat în Hristos. Harul lui Dum-

nezeu este sfera în care credinciosul trăiește acum. Întrucât harul lui Dumne-

zeu este manifestat în lucrarea pe care El a făcut-o deja pentru noi, în lucrarea 

pe care El continuă să o facă în noi, în promisiunile mărețe pe care ni le-a dat 

și în viața și puterea pe care El ni le face disponibile, putem și ar trebui să creș-

tem în asemănare cu Fiul Său și să devenim tot mai plăcuți Lui. 

d) Evrei 4:16 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Tronul de judecată al lui Dumnezeu, ca răspuns la păcatul nostru, 

s-a transformat într-un tron de har, prin lucrarea lui Hristos pe Calvar. Din acest 

motiv putem să ne apropiem cu încredere. Cuvântul „încredere” este tradus din 

termenul grec parrhésías [pás = tot + rhêsis = vorbire], care se referă literal la 

libertatea de expresie și astfel la încredere sau curaj. Cel mai mare păcătos se 

va topi de frică înaintea tronului lui Dumnezeu, dar cel mai neînsemnat sfânt 

va sta curajos și cu încredere în picioare, datorită lui Hristos. Având în vedere 

această încredere, autorul Epistolei către Evrei ne poruncește să venim la tro-

nul lui Dumnezeu cu rugăciune, pentru a „găsi har la vreme de nevoi”. Din nou, 

acest lucru nu înseamnă că ne lipsește harul (Efeseni 1:6), ci că, datorită haru-

lui pe care îl avem în Isus Hristos, ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu și 

să cerem ajutorul Lui la vreme de nevoie. Chiar dacă tot ceea ce avem nevoie 

este deja al nostru, trebuie să ne însușim adesea aceste lucruri prin a crede și 

prin a persevera în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Adeseori nu avem ajutorul 

de care avem nevoie pentru că nu îl cerem (Iacov 4:2). 

e) Faptele Apostolilor 20:24 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Iată care a fost țelul nobil al apostolului Pavel. Chiar dacă chemă-

rile, darurile și slujirile noastre pot fi diferite de ale lui, noi toți ar trebui să avem 

aceeași ambiție – să mărturisim Evanghelia harului lui Dumnezeu.
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CAPITOLUL 30.                                      

RĂBDAREA LUI DUMNEZEU 
 

Cuvintele „răbdare” și „îndelungă răbdare” se referă la disponibilitatea lui 

Dumnezeu de a suporta îndelung slăbiciunile și greșelile făpturilor Sale. În răbda-

rea lui Dumnezeu se găsește o manifestare deosebită a dragostei Lui, în special în 

lumina păcătoșeniei omului. Dumnezeu merită toată gloria, onoarea și lauda. Fap-

tul că El îi suportă pe oamenii care Îi dau tocmai opusul a ceea ce El merită este o 

demonstrație deosebită a dragostei Lui îndurătoare și răbdătoare. 

1. În Exod 34:6-7 se găsește una dintre cele mai mărețe revelații ale lui Dumne-

zeu din Vechiul Testament. În acest pasaj, Dumnezeu Se coboară și permite ca 

gloria Lui să treacă pe lângă Moise. În mijlocul acestui măreț eveniment, Dum-

nezeu declară multe adevăruri esențiale despre Sine și despre relația Lui cu 

omul. Ce anume îi spune Dumnezeu lui Moise și nouă în versetul 6 despre răb-

darea sau îndelunga Lui răbdare? 

a) Domnul este î______________ la m________________. Această afirmație se mai 

găsește și în Numeri 14:18; Neemia 9:17; Psalmul 86:15; 103:8; 145:8; 

Ioel 2:13; Iona 4:2 și Naum 1:3. Frecvența cu care se găsește această des-

criere a lui Dumnezeu în Scriptură demonstrează deopotrivă importanța și 

veridicitatea ei – Dumnezeu este cu adevărat răbdător! Cuvântul „mânie” 

provine din termenul ebraic ’af, care are sensul literal de „nări”. Suflarea fo-

cului pe nări simbolizează mânia. Scripturile ne învață că Dumnezeu este un 

foc mistuitor (Deuteronom 4:24; Evrei 12:29) și că mânia Lui poate să se 

aprindă rapid (Psalmul 2:12, NET). Cu toate acestea, aprinderea rapidă a 

mâniei Sale survine doar după ce răbdarea Lui cea mare s-a consumat. 

Aceste promisiuni servesc ca un mijloc de a ne aminti că, chiar dacă Dum-

nezeu este încet la mânie, nu trebuie să ne folosim de răbdarea Lui sau să-

L ispitim pe Domnul Dumnezeul nostru. 

2. Conform învățăturii din 1 Petru 3:20, de ce a amânat Dumnezeu atât de mult 

judecata lumii în zilele lui Noe? Ce atribut al lui Dumnezeu L-a determinat să 
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Își înfrâneze mâna judecății? Ce ne învață acest lucru despre natura lui Dum-

nezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „răbdare” provine din termenul makrothumía [makrós 

= lung + thumós = patimă, mânie, răbufniri de mânie] din limba greacă și denotă 

îndurare și îndelungă răbdare. Expresia „în așteptare” traduce în mod adecvat 

verbul din limba greacă – cu sensul că Dumnezeu a așteptat și a așteptat ca 

omenirea să se pocăiască. În fapt, în decursul celor 120 de ani când Noe a con-

struit arca, Dumnezeu a îndurat cu mare răbdare răutatea omului și i-a dat 

oportunități multiple să se pocăiască. 

3. Răbdarea sau îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este manifestată în special 

prin blândețea pe care El a arătat-o față de poporul Israel. Un exemplu convin-

gător al acestui adevăr se găsește în Psalmul 78:36-42. Citește textul biblic 

de mai multe ori, până te familiarizezi cu el, apoi răspunde la întrebările care 

urmează. 

a) Conform versetelor 36-37, cum a răspuns poporul Israel la purtarea plină de 

har a lui Dumnezeu față de ei? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest pasaj prezintă trei mari păcate ale evreilor. În primul rând, 

inimile lor nu erau „credincioase” față de Dumnezeu. Acest termen provine din 

cuvântul ebraic kun, care are sensul de „a fi ferm sau statornic”. Erau instabili 

în dragostea și loialitatea lor față de Dumnezeu. În al doilea rând, ei Îl amăgiseră 

sau mințiseră pe Dumnezeu prin cuvintele lor – probabil că acesta este o refe-

rire la jurămintele încălcate pe care ei le făcuseră, la pocăința lor superficială 

și la ipocrizia lor în închinare. În al treilea rând, ei nu fuseseră credincioși legă-

mântului lui Dumnezeu. Legământul lui Dumnezeu cu Israelul avea două părți. 
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Dumnezeu a rămas credincios tuturor promisiunilor Sale, dar Israelul a fost ne-

glijent și neascultător față de Legea lui Dumnezeu. 

b) Potrivit versetelor 40-42, ce altceva au făcut evreii ca răspuns la purtarea 

plină de har a lui Dumnezeu față de ei? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cinci alte păcate sunt atribuite poporului Israel. În primul rând, ei 

s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Cuvântul este tradus din termenul 

ebraic marah, care mai are și sensul de „a fi nehotărât”. În al doilea rând, ei L-

au întristat pe Dumnezeu. Cuvântul este tradus din termenul ebraic atsab, care 

înseamnă „a răni”. În al treilea rând, ei L-au ispitit pe Dumnezeu. Cuvântul este 

tradus din termenul ebraic nasah. Este același cuvânt folosit în Deuteronom 

6:16: „Să nu-L ispitiți pe Domnul, Dumnezeul vostru”. În al patrulea rând, el L-

au îndurerat pe Dumnezeu. Cuvântul este tradus din termenul ebraic tawah, 

care înseamnă și „a provoca răni”. În al cincilea rând, ei au uitat de Dumnezeu, 

au umblat după idoli și au făcut ce era drept după gândirea lor. Aceste păcate, 

alături de cele menționate în versetele 36-37, însumează apostazia Israelului 

și răzvrătirea lui față de Dumnezeu. 

c) Potrivit versetelor 38-39, cum a răspuns Dumnezeu față de răzvrătirea 

aproape constantă a Israelului? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Răspunsul lui Dumnezeu față de răzvrătirea Israelului este pre-

zentat sumar în acest pasaj. În primul rând, El a manifestat compasiune față 

de ei (v. 38). În al doilea rând, El le-a iertat nelegiuirea (v. 38). În al treilea rând, 

El Și-a înfrânat mânia (v. 38). În al patrulea rând, El a avut milă față de ei, amin-

tindu-și că sunt niște oameni (v. 39). 
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d) Descrie în cuvintele tale ce ne învață răspunsul lui Dumnezeu despre răbda-

rea și îndelunga răbdare a Lui? Cum ar trebui să aplicăm aceste adevăruri în 

viețile noastre? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Care este motivația din spatele răbdării lui Dumnezeu chiar față de cei mai mari 

dintre păcătoși? De ce este El atât de răbdător, atât de dornic să suporte ome-

nirea neascultătoare și nemulțumitoare? Ce ne învață pasajele Scripturii de mai 

jos?  

a) Ezechiel 18:23, 32 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) 2 Petru 3:9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Potrivit cu Romani 2:4, cum ar trebui să răspundă oamenii față de răbdarea și 

îndelunga răbdare a lui Dumnezeu în relație cu păcatele lor? Ce ar trebui să 

facă păcătosul în lumina blândeții lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Aici sunt trei lucruri atribuite lui Dumnezeu: (1) blândețe – cuvânt 

tradus din termenul grec chréstótés, care denotă bunăvoință și bunătate; (2) 

toleranță – provenind din termenul grec anochê, care denotă îndurare și o dis-

ponibilitate de a amâna; și (3) răbdare – cuvânt tradus din termenul grec 

makrothumía, care denotă îndelungă răbdare și îndurare. Toate aceste calități 

ar trebui să înmoaie inima împietrită a păcătosului și să îl îndemne la pocăință. 
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CAPITOLUL 31.                                       

DUMNEZEU ESTE CREATORUL 
 

DUMNEZEU, CREATORUL 

Unul dintre adevărurile fundamentale ale Scripturii și credinței creștine este 

că Dumnezeu este Creatorul cerurilor și al pământului. El este înainte de toate 

lucrurile, și toate lucrurile există datorită Lui. El n-a fost cauzat sau creat de nimic 

și de nimeni mai presus de Sine, ci dimpotrivă, El este cauza și Creatorul tuturor 

lucrurilor, nimic din ceea ce există neputând exista fără El. Doar El este Creatorul, 

căci nimeni altcineva nu împărtășește cu El acest titlu. 

Credința că Dumnezeu a creat toate ființele din cer și de pe pământ ar trebui 

să afecteze în mod radical orice aspect al vieților noastre. În primul rând, acest 

lucru ar trebui să ne conducă la uimire și reverență. Când cunoaștem că există un 

Dumnezeu atât de măreț încât a creat nenumărate lumi și ființe și pe care le sus-

ține fără efort, acest lucru este dincolo de capacitatea noastră de a cuprinde. Un 

astfel de Dumnezeu este vrednic de o reverență absolută. Dacă rămânem câteo-

dată uimiți de creația Lui, cu cât mai mult ar trebui să stăm în uimire față de El? 

În al doilea rând, acest lucru trebuie să ne conducă la recunoștință și închinare. 

Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi creat, n-am fi existat. A refuza să Îi aducem mulțumire 

și laudă înseamnă să ne facem vinovați de cea mai mare formă de aroganță și lipsă 

de recunoștință. În al treilea rând, acest lucru ar trebui să ne conducă la smerenie. 

Ce este omul ca Dumnezeu să se gândească la el? Noi existăm pentru că El ne-a 

creat, așa că, separat de El, nu suntem nimic. Lipsa smereniei înaintea lui Dumne-

zeu este o atitudine de neînțeles. În al patrulea rând, acest lucru ar trebui să dea 

scopul existenței noastre. Noi nu suntem rezultatul șansei oarbe sau a vreunui 

proces aleator al evoluției naturale. Noi am fost creați după planul lui Dumnezeu 

și pentru scopul și buna Sa plăcere. 

1. În Scriptură, numele unei persoane are o semnificație importantă prin faptul că 

descrie cine este acea persoană și ne arată ceva despre caracterul ei. Care este 
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numele atribuit lui Dumnezeu în Isaia 40:28? Ce ne învață despre măreția Lui? 

Ce ar trebui să însemne acest lucru pentru poporul Său? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Unele dintre cele mai importante afirmații din Scriptură cu privire la calitate de 

Creator a lui Dumnezeu se găsesc în pasajele de mai jos. Analizează atent fie-

care verset și identifică adevărurile care ne sunt transmise. Ce ne învață ele 

despre Dumnezeu? Ce ne învață ele despre dependența omului și despre înda-

torarea lui față de Dumnezeu? 

a) Geneza 1:1-2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În acest context, „început” se referă la inaugurarea creației uni-

versului. Ea vine de la Dumnezeu și, astfel, presupune veșnicia lui Dumnezeu. 

Cuvântul „făcut” provine de la termenul ebraic bara, care este folosit în Scrip-

tură doar cu referire la Dumnezeu. Nici măcar cel mai înalt ordin al îngerilor nu 

a contribuit la creație, ci ea este produsul gândirii exclusive a lui Dumnezeu. 

Astfel, toată gloria Îi aparține numai lui Dumnezeu! 

b) Neemia 9:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest pasaj este o reafirmare a ceea ce s-a spus în Geneza 1:1-2. 

Creația este lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu, și doar El merită închinarea. 
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Dacă oștirile cerești se pleacă înaintea lui Dumnezeu datorită lucrării de crea-

ție, cu cât mai mult ar trebui ca omul muritor să se plece în reverență, închinare 

și mulțumire? 

c) Ieremia 10:12 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Este important să observăm că lucrarea creației revelează ceva 

nu doar despre puterea lui Dumnezeu, ci și despre înțelepciunea Lui. Puterea 

necesară pentru a crea și susține lumea este incalculabilă, dar Dumnezeu îm-

plinește aceste lucruri fără a se reduce câtuși de puțin puterea sau tăria Lui. În 

mod asemănător, complexitatea celei mai mărunte celule îi copleșește pe cei 

mai străluciți oameni, însă creația întregului univers este doar un exemplu mă-

runt al înțelepciunii și priceperii lui Dumnezeu. 

d) Evrei 11:3  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Teologii folosesc adesea o expresie din limba latină pentru a des-

crie lucrarea de creație a lui Dumnezeu: creatio ex nihilo – creația din nimic. 

Dumnezeu nu a folosit materiale deja existente pentru a crea universul, ci El l-

a creat din nimic, prin puterea Sa și spre gloria Sa.  

3. Este important să înțelegem că lucrarea de creație a universului a fost lucrarea 

Sfintei Treimi – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ce ne învață următoarele pasaje bi-

blice despre acest adevăr? Cum adaugă ele noi lucruri la felul în care Îl înțele-

gem pe Dumnezeu ca fiind Creatorul și Susținătorul universului? 

a) Geneza 1:1-2 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „Duh” provine din termenul ebraic ruach, care mai poate 

fi tradus și ca „suflare” sau „vânt”. Cuvântul „mișcă” este tradus din rachaf, 

care înseamnă „a pluti”. Unii comentatori moderni au susținut că se face o re-

ferire mai degrabă la vânt decât la Persoana Duhului. Totuși, o astfel de inter-

pretare nu se potrivește contextului. Vântul nu plutește. Pasajul biblic se referă 

în mod clar la lucrarea de creație a Persoanei Duhului Sfânt. 

b) Ioan 1:1-3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Versetul 1 arată clar că subiectul textului nostru este Cuvântul, 

Fiul lui Dumnezeu. Limbajul folosit de Ioan este categoric. Toate lucrurile care 

există, fără excepție, au venit în ființă prin lucrarea creatoare a Fiului. 

c) Coloseni 1:16 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cele trei expresii „din El”, „prin El” și „pentru El” (literal eis autón 

sau „spre El”) sunt extrem de importante. Fiul nu este doar Agentul creației, ci 

este și scopul sau obiectivul ei. Ambele adevăruri sunt afirmații clare ale dum-

nezeirii Fiului. Toate lucrurile au fost create de Fiul spre onoarea și buna Lui 

plăcere. 

MĂRTURIA CREAȚIEI ÎN SPRIJINUL LUI DUMNEZEU 

Evoluția naturaliștilor caută să explice creația separat de existența lui Dum-

nezeu. Deși teoria este predominantă în zilele noastre, ea este contrară oricărui 
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lucru pe care rațiunea și Scripturile îl declară despre existența noastră. N-ar trebui 

să încercăm niciodată să creăm un amestec fals între evoluție și perspectiva bi-

blică asupra lui Dumnezeu, Creatorul universului. Dacă evoluția este adevărată, 

atunci Biblia trebuie să fie o minciună. Dacă Biblia este adevărată, atunci evoluția 

nu este nimic altceva decât încercarea patetică a omului de a-L respinge pe Dum-

nezeu, când El știe că Dumnezeu există. Scopul acestei scurte secțiuni nu este de 

a dezbate evoluția, ci de a prezenta simplu și clar adevărurile Scripturii cu privire 

la univers ca lucrare de creație a lui Dumnezeu. 

1. Conform Psalmul 19:1-4, cum aduce creația mărturie existenței, puterii și glo-

riei lui Dumnezeu? Prezintă sumar adevărurile revelate în acest text. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Deși creația nu are voce, frumusețile și complexitățile ei declară 

existența și gloria lui Dumnezeu. Expresia „[fără ca] al căror sunet să fie auzit” 

este dificil de interpretat. O traducere alternativă ar fi „glasul lor s-a stins”. 

Acesta este și interpretarea care se găsește în Septuaginta (versiunea în limba 

greacă a Vechiului Testament). 

2. În Evrei 3:4 se găsește o importantă analogie care poate fi aplicată creației 

universului. Cum dovedește ordinea și complexitatea universului existența lui 

Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Ar fi absurd să ne imaginăm cum casa în care o persoană trăiește 

a apărut prin intermediul unor evenimente întâmplătoare. Existența unei case 

care are un plan presupune existența unui constructor cu inteligență. Cu cât 

mai mult cer complexitatea și gândirea profundă a universului existența unui 

Creator personal și intențional, cu o înțelepciune infinită? 
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3. Romani 1:18-23 este unul dintre cele mai importante pasaje biblice cu privire 

la existența lui Dumnezeu, creația universului și cunoașterea lui Dumnezeu de 

către om. Citește textul de mai multe ori până te familiarizezi cu el, apoi răs-

punde la următoarele întrebări. 

a) Ce mărturisește textul din Romani 1:19-20 despre cunoașterea lui Dumne-

zeu? Există suficiente dovezi date tuturor oamenilor prin care ei să poată fi 

făcuți responsabili? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Scriptura nu acceptă sau recunoaște existența ateilor. Ea afirmă 

clar că toți oamenii știu că există un Dumnezeu cu putere veșnică, singura ex-

plicație plauzibilă a existenței universului. Acest adevăr este afirmat în Romani 

1:21: „măcar că au cunoscut pe Dumnezeu....” Unii teologi cred că Pavel descrie 

două surse ale cunoașterii lui Dumnezeu. În primul rând, există o cunoștință 

internă sau inerentă a lui Dumnezeu în fiecare om – „ce se poate cunoaște des-

pre Dumnezeu, le este descoperit în ei” (v. 19). În al doilea rând, există o cu-

noaștere a lui Dumnezeu care vine din examinarea creației (v. 20). Cea de pe 

urmă o confirmă pe prima. 

b) Potrivit Romani 1:21, cum a răspuns omenirea în general la cunoașterea lui 

Dumnezeu? 

(1) Ei nu L-au p_________________ ca Dumnezeu. Acest termen este preluat 

din traducerea termenului grec doxázõ, care are sensul literal de „a glo-

rifica” sau „a stima ca glorios”. Termenul mai poate comunica și ideea de 

preamărire sau închinare înaintea lui Dumnezeu. Refuzul omului de a-L 

recunoaște pe Dumnezeu face imposibil ca acesta să Îl glorifice sau să Îl 

onoreze. Ofensa ulterioară este comisă prin a atribui minunățiile creației 

Sale unui proces aleator sau al șansei oarbe. Afirmația lui Pavel de aici 

ne oferă, probabil, o idee despre sensul din Romani 3:23 – „toți au păcă-

tuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu”, adică toți au eșuat să-I dea lui 

Dumnezeu gloria sau onoarea care I Se cuvine. 

(2) Nici nu I-au m_____________________. În Faptele Apostolilor 17, Pavel 

afirmă în fața atenienilor că „El... le dă tuturor viața, suflarea și toate lu-

crurile” (v. 25) și că „în El avem viața, mișcarea și ființa” (v. 28). Din acest 
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motiv, lipsa de recunoștință a omului față de Dumnezeu este o ofensă de 

un grotesc maxim. 

c) Care a fost rezultatul respingerii lui Dumnezeu de către om, potrivit cu Ro-

mani 1:21-23? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest pasaj cuprinde în el istoria omenirii – istoria speculațiilor 

deșarte, a nebuniei, a întunericului moral și intelectual, a mândriei, aroganței și 

idolatriei. Bolile morale, emoționale, psihologice, spirituale și sociale care îl 

zdrobesc pe om sunt rezultatul respingerii lui Dumnezeu de către el. 

d) Care este principalul motiv pentru care omul Îl respinge pe Dumnezeu drept 

Creatorul universului, așa cum ne învață Pavel în Romani 1:18? Problema 

aceasta este de natură intelectuală sau morală? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „necinstire” provine din termenul grec asébeia, care de-

notă lipsă de reverență față de Dumnezeu. Cuvântul „nelegiuire” provine din 

termenul grec adikía, care denotă lipsa supunerii față de voia lui Dumnezeu. 

Cuvântul „înăbușă” vine de la termenul grec katéchõ, care înseamnă „a înfrâna, 

a ține înapoi; a ascunde, a ține captiv”. Astfel, motivul primar al respingerii lui 

Dumnezeu de către om este unul moral. Omul decăzut în păcat este lipsit de 

neprihănire și nu dorește un Dumnezeu neprihănit. De aceea, el suprimă ade-

vărul pe care-l cunoaște despre Dumnezeu și se străduiește să se convingă pe 

sine că Dumnezeu nu există. 
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CAPITOLUL 32.                                     

DUMNEZEU ESTE SUSȚINĂTORUL          
ȘI STĂPÂNUL CREAȚIEI 

 

Scripturile ne învață că Dumnezeu este nu doar Creatorul, ci și Susținătorul 

cerurilor și pământului. Nimic din ceea ce există nu ar exista fără El. Dacă El s-ar 

îndepărta de creația Lui chiar și o clipă, totul ar pieri. Lui Îi datorăm fiecare respi-

rație și mișcare. Fiecare ființă – de la cel mai înălțat înger până la cea mai de jos 

râmă – trăiește în dependență totală de Dumnezeu. Atât omul care se pleacă în 

închinare smerită cât și cel care își întinde pumnul sfidându-L pe Dumnezeu au 

acest lucru în comun – ei trăiesc, respiră și se mișcă în puterea susținătoare și 

plină de har a lui Dumnezeu. Ei există pentru că Dumnezeu i-a creat, și respiră 

pentru că El le dă respirație. Dacă El le-ar întoarce spatele, acești oameni s-ar tran-

sforma dintr-o dată în țărână. 

1. În 1 Timotei 6:13 se găsește o foarte scurtă dar puternică afirmație despre 

Dumnezeu și despre dependența creației de El. Identifică acea afirmație, apoi 

explică sensurile ei. 

a) Dumnezeu dă v___________ tuturor l________________. 

b) Ce ne învață această afirmație despre puterea lui Dumnezeu și despre de-

pendența absolută a creației de El? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Scriptura ne învață că Dumnezeu nu doar a creat universul, ci și că El îl susține 

cu credincioșie, prin puterea Lui. Fără Dumnezeu, universul nici nu ar fi fost 
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adus în existență, și fără grija Lui continuă, universul și orice lucru viu din el ar 

pieri. Toate lucrurile care există, există în absolută dependență de El. Ce ne 

învață următoarele pasaje ale Scripturii despre acest măreț adevăr? 

a) Iov 12:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Iov 34:14-15 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Psalmul 104:27-30 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Este important să înțelegem că nu doar creația, ci și susținerea universului este 

lucrarea Sfintei Treimi – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ce ne învață următoarele 

texte biblice despre acest adevăr? Ce adaugă ele la felul în care înțelegem că 

Dumnezeu este Creatorul și Susținătorul universului? 

a) Coloseni 1:17 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Expresia „toate se țin” provine din verbul sunístémi, [sún = cu, 

împreună + hístémi = a sta în picioare] din limba greacă, verb care poate să aibă 

și sensul de „a uni, a pune alături, a îndura”. Fiul lui Dumnezeu nu doar că este 

Creatorul tuturor lucrurilor, ci El este și Susținătorul sau Păstrătorul a tot ceea 

ce El a creat. Fiind Logosul sau Cuvântul (Ioan 1:1-5), El este principiul unifi-

cator a tot ceea ce există. De la cele mai mari galaxii până la cele mai mărunte 

particule, totul este ținut împreună în Fiul. 

b) Evrei 1:3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „ține” provine de la verbul din limba greacă phérõ, care 

înseamnă „a purta sau a suporta”. Noi rămânem uimiți la ideea Atlasului deo-

sebit al mitologiei grecești care suspină sub greutatea lumii. Totuși, Hristos 

susține întreg universul cu un simplu cuvânt – o poruncă simplă, fără efort. 

Universul a fost creat printr-un cuvânt (Geneza 1:3; Evrei 11:3), și el este sus-

ținut cu un cuvânt. Așa este puterea lui Dumnezeu. 

c) Psalmul 104:27-30 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În versetul 30, creația este ilustrată ca lucrarea continuă a lui 

Dumnezeu prin puterea Duhului Său. Chiar dacă nașterea unui copil se face 

prin procese naturale, ea nu este ceva separat de lucrarea lui Dumnezeu. Iată 

ce a mărturisit David în Psalmul 139:13: „Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai 

țesut în pântecele mamei mele”. Lucrarea de susținere a universului pe care 

Tatăl și Fiul o împlinesc se face prin acțiunea puternică, plină de energie și 

dătătoare de viață a Duhului Sfânt. 

4. În Faptele Apostolilor 17:22-31 este prezentată predica apostolului Pavel în 

fața filozofilor epicurieni și stoici din Atena. Pasajul conține unul dintre cele 
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mai deosebite discursuri despre Dumnezeu în calitate de Creator și Susținător 

al universului. Completează cele patru declarații esențiale făcute despre Dum-

nezeu și despre dependența absolută a omului de El potrivit următoarelor ver-

sete, apoi explică sensul acestora. 

a) El este Dumnezeul care a făcut l_________ și tot ce e_______ în ea (v. 24).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Apostolul Pavel Îl prezintă mai întâi pe Dumnezeu în calitate de 

Creator al tuturor lucrurilor. Aceasta este temelia pretenției de autoritate a lui 

Dumnezeu asupra creației. 

b) El este Domnul c________ și al p____________ (v. 24).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Fiind Creator al tuturor lucrurilor, Dumnezeu are dreptul suveran 

de a stăpâni peste toate lucrurile. 

c) El le dă tuturor v________, s__________ și toate l__________ (v. 25).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile deopotrivă prin drep-

tul Creatorului și prin dreptul calității Sale de Susținător binevoitor a ceea ce 

El a creat. Fiecare respirație, fiecare bătaie a fiecărei inimi și „orice ni se dă 

bun” sunt de la Dumnezeu (Iacov 1:17). În lumina dărniciei binevoitoare a lui 
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Dumnezeu și a dependenței absolute a omului de El, lipsa de recunoștință din 

partea omului este fără scuze. 

d) În El avem v_______, m______________ și f____________ (v. 28).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest citat este preluat dintr-un poem atribuit lui Epimenide din 

Creta (c. 600 î.d.Hr.), care se referă la imnul lui Minos (o figură din mitologia 

greacă) față de tatăl său, Zeus. Este interesant să observăm că două versuri 

anterioare din acest imn se găsesc în citatul pe care Pavel îl folosește în Tit 

1:12: „Cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece 

leneșe”. Deși Pavel folosește o afirmație inspirată din poeții greci, el nu susține 

ideile lor politeiste, ci folosește pur și simplu limbajul lor pentru a-i îndepărta 

de lucrurile la care se închinau „în neștiință” (v. 23) pentru a se închina Dum-

nezeului celui viu al Scripturilor. 

DUMNEZEU, STĂPÂNUL TUTUROR 

Dumnezeu este Creatorul și Susținătorul tuturor lucrurilor din cer și de pe pă-

mânt. De aceea, nu este nimic greșit în faptul că El pretinde că are autoritate asupra 

tuturor lucrurilor, considerându-le ale Lui. Unul dintre primele adevăruri pe care tre-

buie să le înțelegem dacă vrem să avem o gândire corectă despre Dumnezeu și des-

pre locul nostru în creația Lui este că noi nu suntem propriii stăpâni. Noi n-am fost 

creați pentru noi înșine. Noi Îi aparținem Aceluia care ne-a creat și suntem respon-

sabili înaintea Lui să trăim potrivit cu voia Lui și spre gloria și buna Lui plăcere. 

1. În Scriptură, numele unei persoane are o importanță deosebită prin faptul că 

descrie adesea cine este acea persoană și revelează ceva despre caracterul ei. 

Care este numele atribuit lui Dumnezeu în Geneza 14:19, 22? Ce adevăr ne 

comunică aceasta despre El? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Cuvântul „ziditor” provine din termenul ebraic qanah, are sensul 

de „a obține sau a achiziționa”, și este folosit cu referire la Dumnezeu pentru a 

comunica faptul că El este deopotrivă Creatorul și Posesorul universului. 

2. Pasajele de mai jos conțin două dintre cele mai importante afirmații din în-

treaga Scriptură cu privire la stăpânirea lui Dumnezeu asupra creației Sale. 

Analizează atent fiecare verset, apoi identifică adevărurile care sunt transmise 

prin ele. Cum demonstrează acestea pretenția lui Dumnezeu de autoritate asu-

pra creației, în special asupra omenirii? Cum ar trebui să răspundem noi față 

de acest adevăr? 

a) Psalmul 24:1-2  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 89:11 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Textele biblice care urmează, preluate din cartea lui Iov și din cartea Psalmilor, 

ne transmit o implicație foarte importantă a stăpânirii lui Dumnezeu asupra 

creației. Analizează fiecare text, apoi scrie gândurile tale în spațiile libere. Cum 

ar trebui să trăim ca răspuns față de adevărul prezentat în aceste pasaje? 

a) Iov 41:11 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Psalmul 50:10-12 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Marele adevăr transmis în cele două pasaje este că, întrucât El 

este Creatorul și Susținătorul tuturor, Dumnezeu nu are nevoie de nimic din 

partea omului și nu îi este dator acestuia. Tot ceea ce am putea să Îi oferim noi 

lui Dumnezeu își are originea în El și este al Lui. Dumnezeu nu ne cheamă să Îl 

slujim pentru că El ar avea vreo astfel de nevoie, ci pentru ca noi să cunoaștem 

privilegiul părtășiei Lui și să fim martori ai demonstrării puterii Sale. 

4. În Deuteronom 10:14-15 descoperim deopotrivă măreția lui Dumnezeu în ce 

privește creația Lui și harul lui Dumnezeu față de poporul Său. Analizează tex-

tul, apoi scrie gândurile tale. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Unul dintre cele mai uimitoare adevăruri care ne sunt transmise 

în aceste două versete este grandoarea lui Dumnezeu ca deținător al întregii 

creații și harul Lui uimitor manifestat față de poporul Său. Este cu adevărat 

copleșitor faptul că un Dumnezeu atât de măreț poate să Își îndrepte inima 

către noi și să ne iubească. 
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CAPITOLUL 33.                                            

SCOPUL CREAȚIEI 
 

Am învățat din Scriptură că Dumnezeu este Creatorul, Susținătorul și Dețină-

torul de drept al creației Sale. Rezultă de-acum că trebuie să ne gândim la scopul 

pentru care El a creat toate lucrurile. Dacă Dumnezeu n-avea nicio obligație de a 

crea universul, și dacă El nu avea nevoie de univers ca să umple vreun gol din 

existența Lui, atunci care a fost și care este scopul divin care stă în spatele creației 

și a existenței continue a omului? Scripturile afirmă curajos și fără echivoc că sco-

pul creației este gloria și buna plăcere a lui Dumnezeu. 

DUMNEZEUL COMPLET 

Unul dintre adevărurile care ne uimesc cel mai mult și ne smeresc inimile în 

legătură cu Dumnezeu este că El este absolut liber de orice nevoie sau depen-

dență. Existența Lui, împlinirea voii Sale și fericirea Lui sau buna Sa plăcere, nu 

depind de nimeni și de nimic în afara Sa. Așa cum am învățat din capitolul 11, El 

este singura ființă care există în Sine, Se susține prin Sine, este suficientă în sine, 

independentă și liberă. Toate celelalte ființe își derivă viața și fericirea de la Dum-

nezeu, însă tot ceea ce este necesar pentru existența și fericirea perfectă a lui 

Dumnezeu se găsește în El Însuși. A sugera că Dumnezeu l-ar fi creat pe om pentru 

că El era singur sau incomplet este un lucru absurd și chiar blasfemiator. Creația 

nu este rezultatul vreunei lipse în Dumnezeu, ci rezultatul trinității Lui sau al re-

vărsării abundenței Sale. 

1. Ce anume ne învață următoarele pasaje ale Scripturii despre existența și sufi-

ciența de Sine a lui Dumnezeu? De unde provine viața sau existența lui Dum-

nezeu? Este El dependent de cineva din afara Lui?  

a) Psalmul 36:9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Ioan 5:26 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dumnezeu are viața în Sine și este izvorul vieții și al luminii (adică 

al înțelepciunii) pentru toate făpturile vii. El nu depinde de nimeni altul, ci toate 

lucrurile sunt dependente de El. 

2. Suficiența de Sine a lui Dumnezeu este o declarație a măreției Sale infinite și a 

locului Său înălțat peste creația Sa. Toate lucrurile depind de El pentru însăși 

existența lor, însă El nu depinde de nimeni. În Faptele Apostolilor 17:22-31 

este prezentată predica apostolului Pavel înaintea filozofilor epicurieni și stoici 

din Atena. În versetele 24-25, el respinge gândirea lor idolatră prin a face două 

afirmații foarte importante despre Dumnezeul cel viu. Ce ne învață aceste afir-

mații despre suficiența de Sine a lui Dumnezeu și despre relația dintre El și 

creația Sa? 

a) Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești (v. 24).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Dumnezeu nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea vreo nevoie (v. 

25).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Prima afirmație dovedește că Dumnezeu nu are nicio nevoie ca 

omul să îi construiască un templu, întrucât El Însuși a creat universul și nici 

măcar acesta nu Îl poate cuprinde. Cea de-a doua afirmație dovedește că po-

runca lui Dumnezeu pentru noi de a-L sluji nu este rezultatul vreunei nevoi a 

Lui. Ea este un act al harului. El ne dă privilegiul să-L cunoaștem, să-L slujim și 

să fim beneficiarii speciali ai favorii Sale. 

GLORIA LUI DUMNEZEU 

Dacă Dumnezeu nu a creat universul datorită vreunei nevoi, atunci care a fost 

scopul Lui? De ce a creat Dumnezeu toate lucrurile? Scriptura ne învață că Dum-

nezeu a creat totul pentru buna Sa plăcere și pentru gloria Lui, adică pentru a-Și 

manifesta măreția și pentru a primi din partea creației onoarea și închinarea care 

I se cuvin. Acest lucru poate să sune ciudat și chiar un pic centrat pe Sine sau 

egoist din partea lui Dumnezeu, dar nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Gân-

dește-te la următoarele două dovezi. În primul rând, Dumnezeu este vrednic să 

ocupe cel mai înalt loc înaintea creației Sale, și El este vrednic să fie obiectul tu-

turor gândurilor, acțiunilor și închinării noastre. Dacă El ar renunța la „primul loc” 

al Său deasupra noastră, aceasta ar însemna că El să renunțe la adevărul că este 

Dumnezeu. În al doilea rând, cel mai mare bine pe care Dumnezeu l-ar putea face 

pentru noi și cea mai mare manifestare a blândeții pe care El ar putea să o arate 

față de noi ar fi ca El să dirijeze toate lucrurile așa încât măreția Lui să fie pe deplin 

manifestată înaintea noastră. Dacă Dumnezeu are o valoare infinită, o frumusețe 

și o măreție infinită, atunci cel mai valoros, cel mai frumos și mai măreț dar pe 

care ar putea să ni-l dea ar fi să ne arate gloria Sa. 

1. Dumnezeu este Creatorul, Susținătorul și Deținătorul de drept al cerurilor și al 

pământului, ca și al tuturor lucrurilor care locuiesc în acestea. Toate lucrurile 

au fost create prin El, Îi aparțin și există pentru gloria Lui. Ce ne învață despre 

acest adevăr textul biblic din Romani 11:36? Completează fiecare afirmație de 

mai jos. 

a) D_______ El sunt toate lucrurile. Dumnezeu este sursa creației și izvorul în-

tregii vieți (Psalmul 36:9). Creația își datorează existența lui Dumnezeu și, 

fără El, totul ar pieri. Omul nu este produsul unui proces evolutiv fără scop, 

așa încât să trăiască fără un obiectiv, nici nu este sursa propriei existențe, 

așa încât să trăiască pentru sine, ci el este lucrarea lui Dumnezeu, creat 

pentru a trăi spre gloria Lui. 

b) P___________ El sunt toate lucrurile. Dumnezeu este Agentul prin care toate 

lucrurile au fost create și sunt susținute în viață. Dacă Dumnezeu ar întoarce 

spatele creației Sale pentru o singură clipă, totul ar degenera în haos. Totuși, 

prin suveranitatea Lui neîmpiedicată, prin înțelepciunea Lui de necuprins și 
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prin puterea Sa infinită, El susține toate lucrurile și le dirijează, de la mole-

cule la oameni și galaxii, spre scopul măreț pentru care acestea au fost cre-

ate – gloria lui Dumnezeu. 

c) P_________ El sunt toate lucrurile. În această simplă propoziție se găsește 

sensul existenței. Dumnezeu a creat toate lucrurile și lucrează în toate spre 

buna Sa plăcere și spre gloria Lui – pentru a-Și manifesta măreția și pentru 

a primi din partea noastră onoarea și închinarea care I se cuvin. 

d) A L____ să fie s______________ în veci. A___________. Singurul răspuns adec-

vat față de măreția lui Dumnezeu este să Îl prețuim mai presus de toate 

lucrurile și să Îi dăm cea mai mare onoare, adorare și laudă. Există o expresie 

importantă în limba latină, folosită în limbajul teologic pentru a descrie 

acest adevăr – soli Deo gloria, care are sensul de „toată gloria este doar a 

lui Dumnezeu”. 

2. În Coloseni 1:16 se găsește un pasaj al Scripturii foarte asemănător celui din 

Romani 11:36 și vorbește în mod specific despre Fiul lui Dumnezeu. Ce ne în-

vață acest text biblic despre scopul creației? 

a) P_____ El au fost făcute toate lucrurile. Tatăl este sursa tuturor lucrurilor 

(Romani 11:36), dar El a creat toate lucrurile prin Fiul Său (Ioan 1:3; Evrei 

1:2), care este Mijlocitor între Tatăl și creație. Prin Fiul Său, Dumnezeu a 

creat toate lucrurile, Se descoperă în fața creației (Ioan 1:18), a împăcat 

creația cu Sine (2 Corinteni 5:19), stăpânește peste creație (Filipeni 2:9-11) 

și, într-o zi, o va judeca prin El (Ioan 5:22).  

b) Toate lucrurile au fost create p_________ El. Nu este nicio contradicție să afir-

măm că toate lucrurile au fost create pentru gloria și buna plăcere a Tatălui 

și a Fiului. Potrivit Scripturilor, Tatăl Îl iubește pe Fiul și a pus toate lucrurile 

în mâna Lui (Ioan 3:35). Este voia Tatălui ca toți să Îl cinstească pe Fiul așa 

cum Îl cinstesc pe El (Ioan 5:23). De aceea, toate lucrurile care se afirmă în 

Romani 11:36 despre scopul creației pot fi aplicate în același timp Fiului. 

Toată creația, în toate domeniile ei, are un scop măreț și final – gloria lui 

Dumnezeu. 
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CAPITOLUL 34.                                           

RĂSPUNSUL NOSTRU FAȚĂ DE       
DUMNEZEUL CREATOR 

 

Primul nostru răspuns față de Dumnezeul creator ar trebui să fie unul de re-

verență și smerenie. Noi Îi acordăm reverență lui Dumnezeu în măsura în care re-

cunoaștem locul Lui cel înălțat peste noi, fiind Creatorul și Domnul tuturor, și pri-

vindu-L cu cel mai mare respect și cu cea mai mare uimire. Noi ne smerim în mă-

sura în care recunoaștem locul nostru înaintea Lui ca ființe create – posesiunea 

Lui, creați pentru gloria Sa și buna Lui plăcere. Când oamenii înțeleg corect relația 

creației față de Creator, ei se pleacă înaintea lui Dumnezeu cu reverență, cutremur 

și un simțământ real al dependenței totale de Acela care i-a creat. 

1. În lumina puterii și a grandorii uimitoare a lui Dumnezeu, primul răspuns al 

omenirii ar trebui să fie acela al reverenței și uimirii. Citește Psalmul 33:6-9. 

Cum ar trebui să răspundă locuitorii pământului, potrivit versetului 8, față de 

puterea și înțelepciunea infinite ale lui Dumnezeu, revelate prin creație? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „teamă” este tradus din termenul ebraic yare. Când este 

folosit cu referire la Dumnezeu, el denotă manifestarea cele mai mari reverențe 

pentru cine este El, pentru ceea ce El a făcut și pentru ceea ce El poate face. 

Cuvântul „tremur” este tradus din termenul ebraic gur, are mai denotă și frică 

sau groază. Nu trebuie să avem frică de Dumnezeu din cauza vreunei inconsec-

vențe sau imoralități a Persoanei sau faptelor Sale. Mai degrabă, ceea ce ne 
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cheamă la reverență față de El sunt neprihănirea Lui neschimbătoare, sfințenia, 

măreția și puterea Lui. 

2. Uimirea și reverența sunt inseparabile de smerenie. Dacă am înțeles cu adevă-

rat ceva despre perfecțiunile infinite și despre puterea lui Dumnezeu, ne vom 

smeri înaintea Lui. Citește  Psalmul 8:1-4. Potrivit versetului 4, cum a produs 

contemplarea psalmistului la creația lui Dumnezeu o atitudine de smerenie 

față de Dumnezeu? Cum ar trebui ca această atitudine să fie reflectată în viața 

fiecărui om? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ÎNCHINARE ȘI ADORARE 

Cum poate ființa creată să nu se închine Creatorului și Susținătorului ei? Da-

toria pe care o avem față de El nu poate fi măsurată. Ar putea exista ceva dacă El 

nu vorbește? Nu s-ar transforma toate lucrurile într-un haos și nu ar fi ele aruncate 

în pierzare dacă Dumnezeu nu le-ar susține? Ar putea constelațiile și planetele să 

își afle calea fără El? N-ar depăși mările frontierele lor și nu ar inunda ele pămân-

tul, dacă mâna Lui nu le-ar pune piedică? Ar putea omul să-și tragă până și o sin-

gură respirație în plus dacă nu i-ar fi fost dată de Dumnezeu? Am putea să nu ne 

închinăm înaintea Lui? Nu ar fi greșit să spunem că scopul primar al creației, în 

special al omului, este să se închine înaintea lui Dumnezeu, care ne-a creat, și prin 

a Cărui putere și credincioșie suntem susținuți în viață. Închinarea înaintea lui 

Dumnezeu este cel mai înalt privilegiu al nostru și cea mai mare responsabilitate 

pe care o avem. Când ne închinăm înaintea Lui, împlinim în final scopul pentru care 

am fost creați. 

1. Potrivit cu Apocalipsa 4:11, de ce este Dumnezeu vrednic de laudă? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Adjectivul „vrednic” provine de la termenul áxios din limba greacă, 

care denotă ceva sau cineva care are greutate sau valoare mare. Dumnezeu me-

rită toată lauda, mulțumirea și slujirea. 

2. În Psalmul 148:1-13 se află o chemare adresată tuturor făpturilor din orice do-

meniu să Îi aducă închinare, glorie și onoare Dumnezeului care le-a creat. Citește 

pasajul până te familiarizezi cu el, apoi completează exercițiile de mai jos. 

a) Identifică diferitele făpturi și domenii ale creației care sunt chemate să 

aducă închinare înaintea lui Dumnezeu. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Scopul acestui exercițiu este acela de a demonstra că pur și simplu 

nu există suficient timp sau spațiu pentru a enumera toate diferitele făpturi care 

Îi datorează laude lui Dumnezeu. Dacă până și fiarele pământului și târâtoarele 

Îi datorează laudă lui Dumnezeu, cu atât mai mult omul are această responsabi-

litate, căruia i-au fost date har, poziție și privilegiu deasupra tuturor? 

b) De ce este creația chemată să Îl laude pe Dumnezeu, potrivit cu versetele 5-6? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Conform versetului 6, Dumnezeu a stabilit ordinea naturală a cre-

ației, iar această ordine este fixată prin decretul Său suveran. Nimic nu se va 

petrece fără să fie parte din guvernarea sau stăpânirea Sa. Nicio catastrofă nu 

va veni asupra acestei lumi dacă nu a fost decretată de Dumnezeu. 

c) De ce este creația chemată să Îi aducă laude lui Dumnezeu, potrivit versetului 

13? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Creația universului de către Dumnezeu este un lucru de o glorie 

indescriptibilă, și totuși ea nici măcar nu se compară cu gloria infinită a Per-

soanei lui Dumnezeu. El trebuie lăudat nu doar, și nici măcar în primul rând, 

pentru ceea ce El a făcut, ci mai ales pentru cine este El. 

3. Vom încheia studiul nostru despre calitatea de Creator și Susținător a lui Dum-

nezeu cu două porunci care ating orice domeniu și orice locuitor al creației. Ce 

anume se poruncește? Cum trebuie să trăim în lumina acestor porunci? 

a) Psalmul 103:22 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „binecuvânta” provine de la termenul din limba ebraică 

barak, folosit adesea în Scriptură cu sensul de exclamație bucuroasă și exube-

rantă de laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu. 

b) Psalmul 150:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „laudă” este tradus din termenul ebraic halal, care în-

seamnă „laudă”. Titlul „Domn” este tradus din cuvântul ebraic yhwh sau yah, 

care este transliterat prin „Iehova”. Din aceste două cuvinte derivă termenul 

„aleluia”. În limba ebraică, repetiția, așa cum se găsește de-a lungul acestui 

Psalm, este extrem de importantă, pentru că are intenția de a comunica accen-

tul sau intensitatea pusă pe acea idee. 
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CAPITOLUL 35.                                         

DUMNEZEU ESTE DOMN                         
ȘI SUVERAN PESTE TOT 

 

Scriptura ne învață că Dumnezeu nu este doar Creatorul și Susținătorul uni-

versului, ci și că El este Domnul și Împăratul suveran al acesteia. El stăpânește 

peste toate ființele, acțiunile și lucrurile – de la cele mai însemnate până la cele 

mai mărunte – prin înțelepciunea Lui perfectă, prin puterea Sa infinită și prin ne-

prihănirea Lui absolută. El este liber să facă toate lucrurile potrivit voii Sale și să 

le facă spre gloria și buna Sa plăcere. Nicio putere din cer și de pe pământ nu poate 

anula ceea ce El a hotărât. 

SUPREMAȚIA LUI DUMNEZEU 

Înainte de a explora detaliile legate de suveranitatea Lui, trebuie mai întâi să 

analizăm o doctrină absolut esențială pentru o înțelegere corectă a lui Dumnezeu 

– supremația Lui. Cuvântul „suprem” se referă la un lucru care este cel mai mare 

în excelență, rang sau autoritate. Supremația lui Dumnezeu se referă la locul Său 

înălțat mai presus de toată creația. 

Adevărul supremației lui Dumnezeu are multe implicații importante. În ceea 

ce privește Persoana lui Dumnezeu, supremația Lui are sensul că El este infinit 

superior oricăreia dintre făpturile Sale, sau infinit mai de preț decât toată creația 

Lui luată la un loc. În ceea ce privește poziția lui Dumnezeu, supremația Lui are 

sensul că El ocupă o poziție înălțată peste toată creația și că El nu are egal. În 

legătură cu scopul lui Dumnezeu, supremația Lui înseamnă că El se găsește în 

centrul tuturor lucrurilor și că El dirijează toate lucrurile către un singur obiectiv 

măreț – gloria Sa. 

1. În Scriptură, numele are o semnificație deosebită prin faptul că descrie adesea 

cine este o persoană și ne spune ceva despre caracterul acesteia. Care sunt 
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numele sau titlurile atribuite lui Dumnezeu în următoarele pasaje ale Scriptu-

rii? Ce ne descoperă ele despre supremația Lui și despre relația dintre El și 

creația Sa, în special în legătură cu omul? 

a) Psalmul 97:9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „Domnul Cel Preaînalt” este tradusă din termenul ebraic 

Yahweh-Elyon, care vorbește despre suveranitatea, înălțarea și măreția lui Ie-

hova (v. și Psalmii 7:17 și 47:2). Acest pasaj al Scripturii nu ne spune că ar exista 

mai mult decât un singur Dumnezeu adevărat. În vremea psalmistului, ca și as-

tăzi, popoarele erau inundate de zeități false și de închinare la idoli. Apostolul 

Pavel afirmă că acești așa-numiți dumnezei nu erau nimic altceva decât demoni, 

iar cei care le aduceau jertfe acestora, le aduceau jertfe demonilor (1 Corinteni 

10:20; v. și Levitic 17:7; Deuteronom 32:17; Psalmul 106:37). Psalmul 97:9 

afirmă că Dumnezeu este mai presus și suveran peste toate lucrurile – inclusiv 

mai presus de idoli falși ai oamenilor și de influențele demonice puternice din 

spatele lor. 

b) Isaia 57:15 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresiile „Cel Preaînalt” și „al Cărui Nume este sfânt” ne comu-

nică același adevăr despre Dumnezeu. Termenul „sfânt” provine din cuvântul 

ebraic qadosh, care înseamnă „separat, marcat, pus deoparte sau retras de la 

folosirea obișnuită”. În ce privește folosirea lui cu referire la Dumnezeu, cuvân-

tul are cel puțin două sensuri importante: (1) Dumnezeu este transcendent asu-

pra creației Sale și (2) El este transcendent asupra corupției creației Sale. 
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2. După ce am analizat numele divine care revelează supremația lui Dumnezeu, 

ne vom îndrepta acum către una dintre cele mai frumoase afirmații ale supre-

mației lui Dumnezeu din Scriptură. Citește pasajul din 1 Cronici 29:11 până te 

familiarizezi cu el, apoi răspunde la întrebările de mai jos. 

a) Care sunt cele 6 trăsături sau drepturi atribuite lui Dumnezeu? 

(1) M___________________. Cuvântul este tradus din termenul ebraic gedo-

lah. Măreția lui Dumnezeu este un atribut etern și neschimbător, nu doar 

un simplu titlu pe care El să-l fi câștigat. El a fost și rămâne întotdeauna 

infinit mai măreț decât orice lucru cu care ar putea fi comparat. 

(2) P____________________. Cuvântul este tradus din termenul ebraic gevu-

rah, care denotă putere și tărie. În domeniul puterii, nu există nimeni care 

poate să intre în competiție cu Dumnezeu. Dacă toate forțele creației ar 

veni alături într-o singură armată pentru a se opune tronului lui Dumne-

zeu, efortul lor ar fi la fel de lipsit de sens și la fel de puțin amenințător 

pe cât ar fi încercarea unei mici furnici de a lovi cu capul împotriva unui 

munte de granit. 

(3) M____________________. Cuvântul este tradus din termenul ebraic 

tif’arah, care denotă frumusețe. El este folosit adesea pentru a descrie 

splendoarea veșmintelor sau măreția pietrelor prețioase. Cea mai cople-

șitoare frumusețe a creației nu este decât o umbră întunecată comparată 

cu Acela care le-a creat pe toate. 

(4) V____________________. Cuvântul este tradus din termenul ebraic 

netzach, care poate transmite mai multe sensuri, depinzând de context. 

Într-un context, el poate vorbi despre victorie sau putere, dar în altul, 

poate comunica ideea că ceva sau cineva este perpetuu sau fără moarte. 

(5) S____________________. Cuvântul este tradus din termenul ebraic hod, 

care mai poate transmite ideea de splendoare, onoare, frumusețe sau vi-

goare. 

(6) D__________________. Cuvântul este tradus din termenul ebraic mamlak-

hah, și transmite ideea de împărăție, suveranitate, domnie sau stăpânire. 

Împăratul păgân Nebucadnețar a declarat despre Dumnezeu: „Acela a 

cărui stăpânire este veșnică, și a cărui Împărăție dăinuiește din neam în 

neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce 

vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului, și nimeni nu poate să 

stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: ‚Ce faci?’” (Daniel 4:34-35). 

b) Explică în cuvintele tale felul în care aceste 6 atribute demonstrează supre-

mația lui Dumnezeu peste toate lucrurile. 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) După ce a afirmat măreția și supremația lui Dumnezeu peste toate lucrurile, 

1 Cronici 29:11 încheie cu o afirmație foarte importantă despre Dumnezeu. 

Ce face Dumnezeu pentru Sine? Ce ne comunică acest lucru despre Dumne-

zeu și despre supremația Lui peste toate lucrurile? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: De ce este drept ca Dumnezeu să Se înalțe ca Suveran peste toți? 

Răspunsul comportă două aspecte. În primul rând, Dumnezeu este ființa cea 

mai vrednică să ocupe cel mai înalt loc în creația Sa. Dacă El ar refuza „primul 

loc” asupra noastră, ar trebui să refuze faptul că este Dumnezeu. În al doilea 

rând, cel mai mare bine pe care Dumnezeu ar putea să-l facă vreodată pentru 

noi și cel mai mare act al blândeții Lui ar fi să Se înalțe ca Suveran peste tot, 

așa cum El a făcut. Cineva trebuie să stăpânească peste creație. Este spre bi-

nele nostru că cea mai sfântă, neprihănită, iubitoare și puternică Ființă a luat 

locul Lui ca Stăpân și nu îl va ceda niciunei ființe inferioare Lui. 

3. În încheierea studiului nostru pe tema supremației lui Dumnezeu, ne vom în-

drepta privirea către un text foarte important din cartea Psalmilor. Ce ne învață 

Psalmul 113:4-6 despre supremația absolută a lui Dumnezeu peste întreaga 

creație? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Citim în versetul 6 astfel: „El Își pleacă privirile [Se smerește, lit. 

NASB] să vadă ce se face în ceruri și pe pământ”. Acesta este unul dintre cele 

mai mărețe versete din întreaga Scriptură. El are sensul că Dumnezeu este atât 

de glorios, atât de perfect și atât de frumos încât El trebuie să Se smerească 

pentru a-Și îndrepta privirile departe de frumusețea Lui și să privească spre o 

altă ființă sau la un alt lucru. Toată frumusețea cerului și a pământului, luate 

împreună, nu sunt nimic prin comparație cu gloria lui Dumnezeu. 
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CAPITOLUL 36.                                        

TITLURILE SUVERANITĂȚII                       
LUI DUMNEZEU 

 

În gândirea și limbajul Scripturii, un nume poate avea o semnificație impor-

tantă și poate comunica multe adevăruri deosebite despre acela care îl poartă. În 

Scriptură se găsesc numeroase nume și titluri care ne transmit adevăruri impor-

tante despre atributele și lucrările lui Dumnezeu. Prin studiul acestor în nume, pu-

tem ajunge să-L cunoaștem într-o modalitate mai mare și mai profundă. În cele ce 

urmează, ne vom îndrepta către analiza celor mai importante nume și titluri care 

demonstrează suveranitatea absolută a lui Dumnezeu peste întreaga creație. 

DOMNUL 

Titlul cel mai des folosit în Scriptură care ne comunică suveranitatea lui Dum-

nezeu este Domnul. Acest titlu descrie pe cineva care are supremație și autoritate 

peste altcineva. Atunci când se aplică lui Dumnezeu, el se referă la suveranitatea 

absolută a Lui peste întreaga creație. Este important să recunoaștem că titlul 

„Domnul” ne comunică nu doar adevărul despre Dumnezeu, ci și definește relația 

omului cu El. Dacă Dumnezeu este Domnul, atunci omul trebuie să fie supusul lui 

Dumnezeu.  

1. În Scriptură, un nume are o semnificație mare și spune ceva despre persoana 

care îl poartă. Ce nume sau titluri Îi sunt atribuite lui Dumnezeu în următoarele 

versete ale Bibliei? 

a) D___________ întregului p________________ (Psalmul 97:5). Titlul „Domn” 

este tradus din termenul ebraic adonay, care este forma la plural a cuvân-

tului adon. Cuvântul denotă deopotrivă domnie și stăpânire. În Scriptură, 

forma la plural este folosită întotdeauna cu referire la Dumnezeu și denotă 

intensitatea – Dumnezeu este Domnul suveran al tuturor lucrurilor, fără ex-

cepție. 
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b) D____________ c__________________ (Daniel 5:23). Întinderea domniei sau a 

suveranității lui Dumnezeu nu se limitează doar la pământ, ci ea cuprinde 

cele mai îndepărtate locuri din univers și întreaga creație – materială și spi-

rituală. 

c) D____________ c____________ și al p_______________ (Faptele Apostolilor 

17:24). Titlul „Domn” este tradus din termenul grec kúrios. Pentru greci, 

cuvântul kúrios se referea fie la un om cu poziție și putere înaltă, fie la o 

ființă supranaturală, adică la un zeu. Cuvântul este folosit în Septuaginta, 

versiunea greacă a Vechiului Testament ebraic, în locul titlului ebraic Iehova 

și în Noul Testament, unde ne transmite ideea ebraică a faptului că Dumne-

zeu este Domn. Este important faptul că termenul kúrios este folosit fără 

rezervă când face referire la Isus. 

d) Domnul d_______________ (Deuteronom 10:17; Psalmul  136:3; 1 Timotei 

6:15; Apocalipsa 17:14; 19:16). În pasajele Vechiului Testament, titlul 

„Domn” este tradus de la termenul ebraic adonay. În pasajele Noului Testa-

ment, titlul este tradus din termenul grec kúrios. Indiferent ce domni ar mai 

putea exista în ceruri sau pe pământ, vizibili sau invizibili, fie că sunt tronuri 

de domnie, stăpâniri sau autorități – Dumnezeu este Domn peste toți aceș-

tia! 

e) Domnul î______________ (Daniel 2:47). Același comentariu poate fi făcut în 

mod repetat – orice împărat sau domn ar putea exista în orice domeniu al 

creației, putem fi siguri că Dumnezeu stăpânește peste ei cu autoritate și 

putere absolută și inegalabilă. 

2. Pe baza adevărurilor transmise prin titlurile de mai sus, scrie o explicație scurtă 

a domniei lui Dumnezeu și a ceea ce înseamnă ea pentru toți oamenii, în special 

pentru cei credincioși. În acest sens, sunt vrednice de luat în considerare două 

pasaje: Maleahi 1:6 și Luca 6:46. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

ÎMPĂRATUL 

În strânsă legătură cu titlul de Domn este acela de Împărat. Aproape că nu 

există niciun alt titlu care să aibă atâta putere de a ne transmite ideile de suvera-

nitate, putere, regalitate, noblețe și maiestate. În Scriptură, Dumnezeu este marele 
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Împărat peste întreaga creație, care domnește acum cu o glorie inegalabilă. Tronul 

Său este în ceruri, pământul este așternutul picioarelor Lui, iar Împărăția Lui este 

veșnică. 

1. În Scriptură, un nume are o importanță deosebită și ne comunică ceva despre 

persoana care îl poartă. Ce nume Îi sunt atribuite lui Dumnezeu următoarele 

pasaje din Vechiul Testament? 

a) Împărat m________________ peste tot p_________________ (Psalmul 47:2, 7; 

Malachi 1:14). El nu este un mare împărat care domnește peste o parte a 

lumii, ci este marele Împărat ce domnește peste întreg pământul, fără res-

tricții de autoritate sau fără o limitare a jurisdicției Sale! 

b) Împăratul c___________________ (Daniel 4:37). Chiar și regele păgân Nebu-

cadnețar a recunoscut că aria de cuprindere a domniei lui Dumnezeu nu este 

limitată la pământ, ci se întinde până la capătul universului și cuprinde în-

treaga creație, materială și spirituală. 

c) Împărat mai p________________ de toți d___________ (Psalmul 95:1-3). Acest 

pasaj al Scripturii nu ne învață că ar exista mai mult de un singur Dumnezeu 

adevărat. Apostolul Pavel afirmă că acești așa-ziși zei ai popoarelor nu erau 

altceva decât diavoli, și că cei care le aduceau jertfe, le aduceau jertfe de-

monilor (1 Corinteni 10:20; v. și Levitic 17:7; Deuteronom 32:17; Psalmul 

106:37). Acest pasaj afirmă că Dumnezeu stăpânește peste toate lucrurile 

– inclusiv peste idolii falși ai oamenilor și peste influențele demonice puter-

nice din spatele acestora. 

2. Ce nume sau titluri Îi sunt atribuite lui Dumnezeu în următoarele pasaje din 

Noul Testament?  

a) Împărat al N______________________ (Apocalipsa 15:3-4). De-a lungul istoriei 

omenirii, popoarele s-au ridicat stăpânind unele peste altele cu o suverani-

tate absolută sau indiscutabilă, cum ar fi Babilonul, Roma și altele. Totuși, 

Dumnezeu este Împărat peste toate popoarele, și El le stăpânește cu auto-

ritate absolută. Profetul Isaia a afirmat că, prin comparație cu Dumnezeu, 

„neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă” 

(Isaia 40:15). 

b) Î____________ î______________ (1 Timotei 6:15-16; Apocalipsa 17:14; 

19:16). Noi, creștinii, trebuie să îi cinstim și să ne rugăm pentru regii acestui 

pământ și pentru toți cei care sunt puși în autoritate (Romani 13:1; 1 Timo-

tei 2:1-2). Cu toate acestea, există un sens în care această lume are un sin-

gur Împărat adevărat, și doar față de El trebuie să ne manifestăm dedicarea 



 

                                                                                         CUNOAȘTE-L PE DUMNEZEUL CEL VIU  |  PAUL WASHER 
 

 

234 

finală. Adevărul din acest pasaj ar trebui de asemenea să conducă toate au-

toritățile omenești să se smerească înaintea lui Dumnezeu și să se supună 

voii Lui. 

c) Împăratul v_____________, n________________, n______________ și s________ 

Dumnezeu (1 Timotei 1:17). Împăratul divin este descris aici prin adjective 

care demonstrează supremația sau superioritatea Lui peste toți ceilalți așa-

ziși împărați. (1) El este veșnic – cuvântul fiind tradus din expresia din limba 

greacă tôn aiônon („veșniciilor”). Ideea este că Dumnezeu este Împăratul ori-

cărui veac. Indiferent cât de departe am călători în istorie, înapoi sau înainte, 

vom descoperi că Dumnezeu este Împărat. (2) El este nemuritor – cuvântul 

este tradus din termenul grec áphthartos, care mai are și sensul de „nepie-

ritor, incoruptibil sau imposibil de a decădea”. Până și cel mai mare dintre 

toți împărații pământești moare și se întoarce în țărână. La momentul morții, 

stăpânirea lor ajunge la sfârșit, trupurile lor se descompun și sunt mai slabi 

decât un prunc născut în sărăcie. Prin contrast, Dumnezeu este nemuritor. 

Nu va exista nicio schimbare a gărzii, El nu va fi niciodată destituit din pozi-

ția Sa, și nu va muri niciodată pentru ca un altul să Îi ia locul. El va fi întot-

deauna Împăratul cu care va trebui să avem de-a face. (3) El este invizibil – 

cuvântul este tradus din termenul grec aóratos, care are sensul că Dumne-

zeu este Duh și, de aceea, El este neîmpiedicat de limitările fizice sau chiar 

de cei mai puternici stăpânitori din acest univers. 

3. Plecând de la adevărurile transmise de pasajele de mai sus, scrie o explicație 

scurtă despre caracterul regal al lui Dumnezeu și ce înseamnă acesta pentru 

toți oamenii, în special pentru cei credincioși. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

SUVERAN, STĂPÂN ȘI DOMN 

Cele trei titluri divine de Suveran, Stăpân și Domn ne transmit în mod clar 

ideea autorității absolute a lui Dumnezeu peste creația Lui. Titlul de „suveran” pro-

vine din prefixul latin super, care are sensul de „peste” sau „deasupra”. El se referă 

la cineva care stăpânește peste alții cu autoritate. Titlul de „stăpân” este derivat 

din verbul latin regere, care înseamnă „a conduce drept sau a ghida”. Se referă la 

cel care stabilește standardul și care marchează calea cu autoritate. Titlul „domn” 
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este derivat din termenul latin magnus, care înseamnă „măreț” sau „mare”. El se 

referă la cineva care are control sau stăpânire peste ceva, cum ar fi un profesor 

care stăpânește un anumit domeniu de studiu, un proprietar care are control asu-

pra avuției sale sau cineva care domnește peste supușii Lui. Vom învăța în urmă-

toarele pasaje ale Scripturii că Dumnezeu este singurul Suveran, Stăpân și Domn 

peste întreaga creație. 

1. În Scriptură, un nume are o semnificație deosebită și comunică ceva despre 

persoana care îl poartă. Ce nume Îi sunt atribuite lui Dumnezeu în următoarele 

pasaje ale Scripturii? Ce ne spun ele despre suveranitatea Lui? 

a) F_______________ și singurul S______________________ (1 Timotei 6:15-16). 

Cuvântul „stăpânitor” vine de la termenul grec dunástes și face referire la 

un stăpân sau potentat. El provine de la același verb primar ca și dúnamis, 

are denotă putere sau tărie. El a fost adesea utilizat pentru a descrie pe ci-

neva care a stăpânit cu o autoritate delegată, dar acest lucru nu se aplică în 

cazul lui Dumnezeu. El stăpânește prin propriul drept și prin propria putere. 

Cuvântul „fericit” vine de la termenul grec makários, care denotă faptul că 

Dumnezeu există într-o fericire, bucurie și mulțumire perfectă și neîntre-

ruptă. 

b) Cel Preaînalt s_____________ peste î_________________ oamenilor (Daniel 

4:17). Cuvântul „stăpânește” vine de la termenul aramaic shallit și se referă 

la cineva care are stăpânire sau dominație. Cuvântul „împărăția” este tradus 

din termenul aramaic malku și se referă la o împărăție sau la un tărâm 

anume. Dumnezeu nu doar că stăpânește peste persoane individuale sau 

peste împărății – ci stăpânirea Lui se întinde peste întreg domeniul umani-

tății, colectiv vorbind, iar El dirijează totul către scopul dorit de El. 

c) Singurul S__________________ și Domn (Iuda 4; vezi și 2 Timotei 2:21 și 2 Pe-

tru 2:1). Cuvântul „stăpân” este tradus din termenul grec despótés, și se 

referă la proprietate și domnie absolută. În folosirea lui cea mai veche, des-

potés era capul unei familii, care avea autoritate absolută. În timp, acest 

cuvânt a ajuns să se refere la cineva care are autoritate nelimitată sau chiar 

putere politică tiranică – un despot. Astăzi, acest termen este folosit cel mai 

adesea cu sens negativ, din simplul motiv că puterea absolută îl corupe în 

mod absolut pe omul decăzut.1 Totuși, atunci când termenul acesta Îi este 

atribuit lui Dumnezeu în Septuaginta și în Noul Testament, el nu ne tran-

smite nimic negativ, pentru că Dumnezeu este incoruptibil. Dumnezeu este 

deținătorul de drept și Domnul a tot ceea ce El a creat. Sfințenia și neprihă-

 
1 Această afirmație este derivată din citatul istoricului englez John Dalberg-Acton: „Puterea tinde 
să corupă, iar puterea absolută corupe în mod absolut”. 
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nirea Lui garantează faptul că El va folosi întotdeauna autoritatea Sa abso-

lută cu o dreptate perfectă. Termenul despótés este folosit de șase ori în 

Noul Testament cu referire la Dumnezeu (Luca 2:29; Faptele Apostolilor 

4:24; 2 Timotei 2:21; 2 Petru 2:1; Iuda 4 și Apocalipsa 6:10). În 2 Petru 2:1 

și în Iuda 4, referința se face în mod specific la Isus Hristos. 

2. Având în vedere adevărurile comunicate prin titlurile de mai sus, scrie o expli-

cație scurtă asupra stăpânirii sau domniei suverane a lui Dumnezeu, și ce în-

seamnă aceasta pentru toți oamenii, în special pentru cei credincioși. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL 37.                                       

IMPLICAȚIILE SUVERANITĂȚII                          
LUI DUMNEZEU 

 

Se pune adesea întrebarea următoare: „Care sunt limitele stăpânirii lui Dum-

nezeu? Există vreo ființă sau acțiune care se află în afara guvernării Lui?” Răspun-

sul Scripturii este clar – orice ființă, orice lucru creat și toate evenimentele istoriei 

se află sub guvernarea suverană a lui Dumnezeu. El stăpânește peste toate lucru-

rile și nimic, nici măcar omul, nu este dincolo de limitele stăpânirii Lui. Fiind Crea-

tor și Susținător, El are dreptul exclusiv și nelimitat de a guverna peste toate do-

meniile și peste toate creaturile, conform cu voia Lui și cu buna Sa plăcere. El face 

tot ceea ce dorește; nu există nicio putere în cer, pe pământ sau în Iad care să 

poată altera sau împiedica tot ceea ce El a hotărât. 

1. În cele ce urmează sunt prezentate câteva dintre cele mai importante afirmații 

ale Scripturii cu privire la suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Analizează 

atent fiecare verset, apoi identifică adevărurile transmise. Ce ne învață acestea 

despre aria de cuprindere a suveranității lui Dumnezeu? 

a) Psalm 33:11 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Referința la „inima” lui Dumnezeu este o expresie antropomorfică 

[anthrõpos = om + morphê = formă]. Cu alte cuvinte, Dumnezeu Își atribuie 

trăsături omenești cu scopul de a ne transmite un adevăr despre Sine într-o 
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modalitate în care oamenii pot să îl înțeleagă. Planurile inimii lui Dumnezeu se 

referă la decretele Sale sigure și neschimbătoare. 

b) Psalmul 103:19 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „așezat” provine de la termenul ebraic kun și are sensul 

de „a face ceva să fie ferm, sigur sau statornic”. Tronul lui Dumnezeu și decre-

tele Sale suverane sunt neschimbătoare și inatacabile. 

c) Psalmul 115:3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „vrea” vine de la termenul ebraic chafetz, având sensul 

de „a găsi plăcere sau încântare în ceva”. Teologii vorbesc în general despre 

buna plăcere a lui Dumnezeu, și se referă la faptul că deciziile și acțiunile lui 

Dumnezeu nu sunt motivate doar de logică, calcule sau rațiune, și nici dirijate 

vreodată de capriciu sau toane. Dumnezeu face ceea ce se conformează sfin-

țeniei, neprihănirii și dragostei Sale, iar aceste lucruri Îi aduc încântare. 

d) Psalmul 135:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Referința făcută la cer, pământ și mări este o modalitate poetică 

de a se referi la totalitatea creației, fără excepție. Psalmistul merge chiar mai 
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departe aici, menționând „toate adâncurile”. Fiecare colțișor din creație, ca să 

spunem așa, se află sub stăpânirea suverană a lui Dumnezeu. 

e) Efeseni 1:11 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „făcuți” provine de la termenul grec energéõ, care face 

referire nu doar la fapte, ci și la energie și eficiență. Dumnezeu împlinește toate 

lucrurile după voia Lui cu o energie nelimitată și cu o eficiență perfectă. 

2. Adevărul că Dumnezeu face orice Îi place în orice domeniu al creației este o 

mărturie nu doar în favoarea suveranității Sale, ci și a atotputerniciei Lui. El 

este atotputernic și, de aceea, nu există nicio creatură sau putere care să I se 

poată opune. Ce anume ne învață următoarele pasaje ale Scripturii despre 

acest adevăr? 

a) 2 Cronici 20:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Iov 23:13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Ideea transmisă este că Dumnezeu este neschimbător sau de ne-

clintit (cf. ESV/NET). Referința făcută la „suflet” este o expresie antropomor-

fică (una tipic utilizată pentru a-i descrie pe oameni). Pentru Dumnezeu nu este 
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nimic imposibil, de neatins sau dincolo de domeniul de acțiune al voinței sau 

dorinței Sale. 

c) Proverbe 21:30-31 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Este important să înțelegem că există și o relație directă între suveranitatea lui 

Dumnezeu și abilitatea Lui de a prevedea și prevesti viitorul. Ce ne învață pa-

sajul din Isaia 46:9-10 despre adevărul acesta? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Mulți credincioși Îi atribuie în mod greșit lui Dumnezeu abilitatea 

de a prevesti viitorul legând-o de atotștiința Lui, fără a se gândi câtuși de puțin 

la suveranitatea Lui. Totuși, așa cum ne spune acest text (v. 10), Dumnezeu 

cunoaște perfect viitorul nu doar pentru că El este perfect omniscient, ci și 

pentru că El este absolut suveran. El a decretat fiecare eveniment, de la început 

până la sfârșit, și dirijează toate lucrurile potrivit cu decretul Lui! El știe viitorul 

nu pentru că privește peste coridoarele timpului și vede cum se vor petrece 

lucrurile, ci pentru că El este Autorul viitorului și pentru că dirijează toate lu-

crurile potrivit planului Lui! 

4. În Daniel 4:34-35 se găsește una dintre cele mai mărețe afirmații din întreaga 

Scriptură cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu peste creația Lui. Prezintă 

sumar fiecare dintre fragmentele de mai jos, și explică sensul afirmațiilor fă-

cute despre suveranitatea lui Dumnezeu. 

a) Stăpânirea Lui este veșnică, iar Împărăția dăinuie din neam în neam (v. 34). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dacă stăpânirea lui Dumnezeu nu ar fi veșnică, sau dacă ar exista 

până și cea mai neînsemnată posibilitate ca puterea Lui să fie diminuată cu 

ceva sau ca tronul Lui să poată fi uzurpat, atunci ar fi dificil ca poporul Lui să 

își pună încrederea în El. Faptul că suveranitatea și caracterul lui Dumnezeu 

sunt de neschimbat ar trebui să ne determine să manifestăm cea mai mare 

încredere în promisiunile și providența Lui. Și ar trebui să îi determine pe inami-

cii lui Dumnezeu să ridice steagul alb al capitulării, căutând pacea cu El înainte 

de a fi prea târziu. 

b) Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui (v. 35). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Trebuie să fim siguri că înțelegem limbajul folosit aici. Nu trebuie 

să înțelegem că Dumnezeu depreciază creația Lui sau că El nu îngrijește de 

ceea ce El a creat. Unul dintre cele mai uimitoare adevăruri ale Scripturii este 

că Dumnezeu atât de măreț este dornic să se apropie de noi și să ne poarte de 

grijă. Așa cum a întrebat psalmistul în uimire, „Ce este omul, ca să Te gândești 

la el? Și fiul omului, ca să-l bagi în seamă?” Ideea transmisă în acest verset este 

că, prin comparație cu măreția lui Dumnezeu, toată creația este socotită ca ni-

mic. 

c) El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului (v. 35). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Nimeni nu poate să stea împotriva mâniei [sau mâinii, lit. NASB] Lui, nici să-I 

zică: „Ce faci?” (v. 35). 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Adevărul surprins în acest pasaj este unul puternic: nu există nicio 

putere în cer sau pe pământ care să poată limita sau împiedica mâna lui Dum-

nezeu, și nu există nicio înțelepciune care ar putea să Îi ceară socoteală sau 

care să găsească vreo greșeală în El! 
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CAPITOLUL 38.                                        

RĂSPUNSUL NOSTRU FAȚĂ                    
DE DUMNEZEUL SUVERAN 

 

Dumnezeu este Domnul și Împăratul suveran al creației. El stăpânește peste 

toate ființele, acțiunile și lucrurile, de la cea mai mică până la cea mai mare. El 

este liber să facă toate lucrurile după voia Sa și să le facă spre gloria Sa și spre 

buna Lui plăcere. Nicio putere din cer sau de pe pământ nu Îl poate împiedica să 

facă ceea ce El deja a stabilit. Care ar trebui să fie răspunsul și atitudinea omului 

înaintea unui astfel de Dumnezeu? Scripturile sunt clare – ar trebui să ne apropiem 

de El cu reverență și închinare. Când înțelegem corect suveranitatea sau domnia 

lui Dumnezeu, acest lucru ar trebui să îi îndemne pe toți oamenii să se plece îna-

intea Lui și să recunoască faptul că doar El este vrednic de reverența, ascultarea, 

închinarea, adorarea și lauda creației. 

REVERENȚĂ ȘI ASCULTARE  

Primul răspuns al omului față de suveranitatea lui Dumnezeu ar trebui să fie 

cel de reverență și ascultare. A avea reverență față de Dumnezeu înseamnă să re-

cunoaștem locul ocupat de El, cel mai înalt, ca Domn și să Îl privim cu cel mai mare 

respect și cea mai mare uimire. O astfel de atitudine de reverență va conduce în-

totdeauna la ascultare. Suveranitatea implică o relație între cineva care exercită 

autoritate asupra altcuiva. Dacă noi recunoaștem cu adevărat suveranitatea lui 

Dumnezeu, atunci ne vom plasa înaintea Lui într-o supunere reverentă față de voia 

Sa. 

1. Ce anume ne învață următoarele pasaje ale Scripturii despre reverența mare și 

sinceră care Îi este datorată lui Dumnezeu ca Domnul și singurul Suveran al 

creației? 

a) Psalmul 47:2 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În acest text biblic, lui Dumnezeu Îi sunt atribuite trei titluri: Dom-

nul, Cel Preaînalt și marele Împărat. Oricare dintre acestea ar trebui să fie su-

ficient pentru a ne umple de cea mai profundă reverență. Cu cât mai mult ar 

trebui să producă în noi această reacție atunci când toate cele trei sunt folosite 

într-un singur verset? Cuvântul „înfricoșat” provine din termenul yare, care, în 

acest context, denotă frică, uimire și mare reverență. 

b) Ieremia 10:6-7 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Chemarea de a avea frică de Dumnezeu (ebr. yare) care Îi este 

datorată este pusă între trei importante motivații – măreția puterii Lui (v. 6), 

măreția suveranității Lui (v. 7) și măreția înțelepciunii Lui (v. 7). Observă de 

asemenea că pasajul începe cu afirmația că nimeni nu este ca Dumnezeu și se 

sfârșește cu o repetare a aceleiași afirmații. Nimeni nu este ca El. De aceea, El 

este de temut mai presus de orice altceva. Întrebarea – „cine să nu se teamă 

de Tine...?” este în mod clar una retorică. În lumina a cine este Dumnezeu, sin-

gurul răspuns logic este să Îi dăm reverența care I se cuvine. 

c) Daniel 6:25-27 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Darius era regele păgân al imperiului medo-persan. Totuși, prin 

eliberarea profetului Daniel de către Dumnezeu, Darius a ajuns să recunoască 
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faptul că Dumnezeul Israelului era singurul Dumnezeu adevărat. El a fost atât 

de impresionat de eliberarea lui Daniel din groapa cu lei încât a scris un edict 

oficial tuturor supușilor imperiului său vast, cerând ca toți să arate reverență 

față de Dumnezeul lui Daniel. Potrivit edictului său, oamenii erau chemați să se 

teamă de Dumnezeul lui Daniel pentru că: (1) El este Dumnezeul cel viu, prin 

contrast cu idolii de piatră, fără viață, la care aduceau în mod obișnuit închinare 

cei din afara Israelului; (2) stăpânirea Sa suverană este veșnică; și (3) El elibe-

rează, salvează și face minuni și semne, prin contrast cu zeii falși ai popoarelor, 

care nu fac nici bine, nici rău. 

2. Pe baza textelor biblice de mai sus, scrie explicația proprie despre felul în care 

ar trebui să răspundem cu reverență și uimire în lumina suveranității lui Dum-

nezeu. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Odată ce am analizat reverența care trebuie acordată Împăratului împăraților 

și Domnului domnilor, ne vom îndrepta acum către ascultarea care trebuie să 

survină din orice reverență adevărată. Ce ne învață următoarele pasaje ale 

Scripturii despre ascultarea care trebuie să-I fie adusă lui Dumnezeu ca Dom-

nul și singurul Suveran al creației? 

a) Psalmul 66:7 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „răzvrătit” este tradus din termenul ebraic sarar, care 

înseamnă „a fi rebel, încăpățânat, împotrivitor sau contrar”. 

b) Deuteronom 27:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În ebraică, expresia „să asculți de Domnul” are sensul literal de „a 

auzi glasul Domnului”. Cuvântul „asculți” este tradus din termenul ebraic 

shama, care denotă mai mult decât simpla auzire, și implică asculta sau a pune 

în aplicare ceea ce ai auzit. Noi auzim vocea Domnului prin Cuvântul Său și prin 

poruncile specifice care ne sunt transmise prin el. 

c) Faptele Apostolilor 5:29 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Petru și ceilalți apostoli primiseră porunca din partea liderilor evrei 

să nu le mai propovăduiască oamenilor în Numele lui Hristos. Răspunsul lor a 

fost că ei trebuie să asculte de Dumnezeu. Credincioșii sunt chemați să onoreze 

autoritățile pământești și să asculte de poruncile acestora oridecâteori este po-

sibil (Romani 13:1-7). Totuși, când poruncile oamenilor intră în contradicție cu 

cele ale lui Dumnezeu, credinciosul trebuie să se supună lui Dumnezeu.   

d) Iacov 1:22 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „înșela” provine din termenul grec paralogízomai [pará 

= alături, contrar față de + logízomai = a recunoaște], care are sensul de „a 

aprecia greșit, a calcula greșit, a raționa fals sau a amăgi”. 

4. În Scriptură și în zilele noastre, noi vedem pericolul de a mărturisi că Dumnezeu 

este Domnul, în timp ce trăim într-o manieră care contrazice pretenția noastră de 

credință. Cum răspunde Dumnezeu oricărei pretenții seci legată de domnia Lui? 

a) Maleahi 1:6 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Luca 6:46 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Matei 7:21 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Asta nu înseamnă că mântuirea este prin fapte. Adevărul de aici 

este că cei care au crezut spre mântuire vor asculta de voia Tatălui. Credința 

nu va conduce la o viață perfectă pe acest pământ, ci la o viață continuu schim-

bată prin puterea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, credința va conduce la fapte, 

așa încât faptele sunt dovada credinței (Iacov 2:14-26). 

ÎNCHINARE, ADORARE ȘI LAUDĂ  

Dacă oamenii cred că este corect să le aducă cinste și onoare regilor și stă-

pânilor de pe pământ, ale căror vieți sunt trecătoare și ale căror împărății sunt 

fragile și temporare, cu cât mai mult ar trebui ca omenirea să Îl onoreze pe Împă-

ratul veșnic, a Cărui Împărăție este veșnică! Chiar dacă există mulți regi și domni, 

doar Dumnezeu poartă titlul de Rege al regilor și Domn al domnilor. Doar El este 

suprem peste întreaga creație, stăpânind cu suveranitate absolută și neîmpiedi-

cată. Locuitorii pământului sunt asemenea lăcustelor înaintea Lui. Popoarele sunt 

ca o picătură într-o găleată și privite ca un fir de praf pe cântar. El îi reduce la nimic 

pe stăpâni și anulează deciziile celor mai puternici dintre îngeri și oameni. Nu 
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există nicio înțelepciune, nicio pricepere și niciun plan care să poată sta împotriva 

Lui. El face toate lucrurile potrivit cu sfatul voii Sale perfecte, și nicio făptură din 

ceruri sau de pe pământ nu poate împiedica mâna Lui sau nu Îi poate spune „ce ai 

făcut?” De aceea, El trebuie să fie ținta închinării, adorării și laudei complete din 

partea noastră. 

În Psalmul 99:1-5 se găsește una dintre cele mai mărețe afirmații din Vechiul 

Testament legată de închinarea care Îi este datorată lui Dumnezeu ca Domn și 

Împărat. Citește pasajul până te familiarizezi cu el, apoi răspunde la întrebările de 

mai jos. 

1. Cum este descris Dumnezeu în versetele următoare? Ce ne spune această des-

criere a lui Dumnezeu despre stăpânirea Lui suverană asupra creației? Com-

pletează afirmațiile de mai jos. 

a) El î___________________ (v. 1). Termenul este tradus din cuvântul ebraic ma-

lak, care are sensul de „a fi un rege sau a domni ca rege”. El este marele 

Împărat peste întregul pământ (Psalmul 47:2, 7; Maleahi 1:14), Împăratul 

cerului (Daniel 4:37), marele Împărat peste toți zeii (Psalmul 95:1-3) și Îm-

păratul împăraților (1 Timotei 6:15-16; Apocalipsa 17:14; 19:16). 

b) El ș__________ pe h_____________ (v. 1). Noi cunoaștem foarte puține lucruri 

despre aceste făpturi angelice. Este posibil ca, asemenea serafimului (Isaia 

6:2-3), aceștia să se situeze printre cele mai deosebite dintre toate ființele 

create. Totuși, Dumnezeu este întronat deasupra lor fiind Creatorul, Susți-

nătorul și Domnul lor. 

c) El este m_________ (v. 2). Termenul este tradus din cuvântul ebraic gadol și 

este unul relativ. Unii oameni ar putea să se considere deosebiți prin com-

parație cu alții, dar Dumnezeu este infinit mai mare decât toată creația luată 

la un loc. 

d) El este î________________ peste toate popoarele (v. 2). Cuvântul este tradus 

din termenul ebraic rum, care poate fi tradus ca „înalt, înălțat, sau pus deo-

parte”. Pentru a ne oferi o perspectivă asupra a cât de înălțat este Domnul 

cu adevărat, profetul Isaia ne spune că pământul este așternutul picioarelor 

Lui (Isaia 66:1). 

e) Numele Lui este m__________ și î________________ (v. 3). Cuvântul „înfricoșat” 

este derivat din termenul ebraic yare, care înseamnă „a avea frică sau reve-

rență”. Nouă nu trebuie să ne fie frică de Dumnezeu datorită vreunei incon-

secvențe în natura Sa sau a vreunei nedreptăți în lucrările Lui, ci datorită 

măreției și sfințeniei Sale. 

f) El este s____________ (v. 3). Cuvântul este tradus din termenul ebraic 

qadosh, care are sensul de „separat, marcat, pus deoparte sau retras de la 
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folosirea comună”. Atunci când se referă la Dumnezeu, cuvântul acesta are 

cel puțin două sensuri importante: (1) Dumnezeu este transcendent, deasu-

pra creației Sale, și (2) Dumnezeu este transcendent, deasupra corupției cre-

ației Sale. 

2. Cum este descrisă domnia lui Dumnezeu în versetul 4? Care sunt caracteristice 

stăpânirii Sale suverane asupra creației? Cum ar trebui ca aceste adevăruri să 

afecteze viețile noastre? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Domnia lui Dumnezeu este marcată de puterea Lui, de dragostea 

Lui pentru dreptate, de echitatea și neprihănirea Lui în judecată. Acest lucru ar 

trebui să insufle în credincioși cea mai mare încredere și siguranță, și ar trebui 

să îi conducă pe cei răzvrătiți la pocăință față de căile lor și la a căuta împăcarea 

cu Dumnezeu. 

3. Potrivit următoarelor versete din Psalmul 99:1-5, cum ar trebui ca oamenii să 

răspundă la ceea ce Dumnezeu a revelat despre Sine și despre stăpânirea Lui 

suverană asupra creației Sale? 

a) Versetul 1 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Este important să subliniem că acest cutremur nu se datorează 

vreunei inconsecvențe în Dumnezeu, care L-ar face să fie capricios sau nevred-

nic de încredere. Mai degrabă cutremurul nostru ar trebui să fie un răspuns față 

de uimirea în fața măreției Sale infinite! Observă faptul că nu doar oamenii ar 

trebui să se cutremure înaintea Lui – ci lumea însăși ar trebui să fie zguduită! 

b) Versetul 3 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „laudă” provine din termenul ebraic yadah, care are sen-

sul literal de „a arunca”. În sens figurativ, el poartă înțelesul mărturisirii sau 

laudei. Într-un fel, lauda constă din a mărturisi pur și simplu ca fiind adevărat 

ceea ce Dumnezeu ne-a revelat despre Sine. 

c) Versetul 5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Verbul „a înălța” provine de la termenul ebraic rum, care poate fi 

tradus prin „a fi înălțat” sau „a fi pus deoparte”. Am învățat din versetul 2 că 

Dumnezeu este înălțat deasupra oamenilor. Cum ar putea ei să Îl înalțe mai 

mult? A-L înălța pe Dumnezeu înseamnă a recunoaște și a mărturisi statutul 

Său înălțat peste întreaga creație. 
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CAPITOLUL 39.                                       

DUMNEZEU ESTE LEGIUITORUL 
 

După ce am analizat calitatea de Domn a lui Dumnezeu, ne vom îndrepta 

acum privirile către locul Său ca Legiuitor și Judecător asupra creației. Scripturile 

ne învață că Dumnezeu este Suveranul sfânt, neprihănit și iubitor, care Se îngri-

jește de bunăstarea creației Sale. Este drept ca un astfel de Suveran să stăpâ-

nească peste creația Sa și să administreze judecata, răsplătind binele și pedepsind 

răul. Potrivit Scripturii, Dumnezeu Și-a revelat voia față de toți oamenii și îi va ju-

deca pe toți potrivit standardului pe care l-a revelat acestora. Toate ființele pot fi 

asigurate de faptul că Dumnezeu le va judeca potrivit celui mai strict standard al 

dreptății și corectitudinii. Trebuie să recunoaștem întotdeauna că judecata omului 

de către Dumnezeu nu este una nedreaptă sau crudă, ci este o consecință inevita-

bilă a caracterului Său sfânt și neprihănit, și o parte necesară stăpânirii Sale. Un 

Dumnezeu care ar trece cu vederea judecata răului nu ar mai fi un Dumnezeu bun 

sau neprihănit. O creație în cadrul căreia răutatea nu ar fi neînfrânată și nici jude-

cată ar ajunge în curând la autodistrugere. 

DUMNEZEU, DĂTĂTOR DE LEGE  

Scriptura ne învață că Domnul suveran și Creatorul universului este de ase-

menea Legiuitorul suprem și Judecătorul acestuia. Dumnezeu a stabilit legi morale 

prin care toți oamenii trebuie să trăiască, și El îi socotește responsabili pentru as-

cultarea sau neascultarea lor. Potrivit Scripturilor, omul nu a fost creat pentru a fi 

autonom [gr. autós = în sine + nómos = lege] sau autoguvernat, ci teonom [theós 

= Dumnezeu + nómos = lege] - adică sub autoritatea Legii lui Dumnezeu. 

În calitate de Legiuitor și Judecător, Dumnezeu este deopotrivă sfânt și drept. 

Sfințenia lui Dumnezeu se referă la statutul Său separat de tot ceea ce este co-

mun, profan sau păcătos. Neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu se referă la 

corectitudinea și dreptatea tuturor lucrărilor și a tuturor judecăților Lui. Aceste 

atribute garantează faptul că Legea lui Dumnezeu va fi întotdeauna potrivită sau 

dreaptă, și că judecățile Lui vor fi întotdeauna perfecte. El va face întotdeauna ce 
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este drept. În ziua judecății, toți oamenii pot fi siguri de faptul că Dumnezeu îi va 

judeca cu o dreptate perfectă. Până și cei condamnați își vor pleca frunțile și vor 

declara că Judecătorul întregului pământ i-a judecat drept. 

1. În Isaia 33:22 există trei calități foarte importante care Îi sunt atribuite lui 

Dumnezeu. Fiecare dintre ele ne spune ceva despre Persoana și lucrarea lui 

Dumnezeu și despre relația dintre noi și El. Identifică aceste trei calități și scrie 

o scurtă explicație a adevărului pe care ele ni-l transmit. 

a) J__________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest cuvânt este tradus din termenul ebraic shafat, care se re-

feră la un judecător sau guvernator – cineva care decide sau în mâna căruia 

este pusă o judecată. Scriptura ne învață că Dumnezeu va decide soarta veșnică 

a fiecărui membru al rasei omenești. 

b) L_______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest cuvânt este tradus din termenul ebraic chaqaq și are sensul 

literal de „a tăia, a sculpta, a grava sau a înscrie”. Figurativ vorbind, el are sen-

sul de a decreta, a hotărî sau a porunci ceva anume. Dumnezeu a sculptat Legea 

Lui în piatră (Exod 31:18) și în inima omului (Romani 2:14-15). Cerul și pămân-

tul vor trece înainte ca cea mai mică parte din Legea lui Dumnezeu să treacă 

(Matei 5:18), și tocmai prin intermediul Legii Lui vor fi judecați toți oamenii. 

c) Î______________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul acesta este tradus din termenul ebraic melek, care de-

notă un rege sau stăpân. Dumnezeu conduce Împărăția Lui potrivit cu Legea 

Sa, și El îi va judeca pe locuitorii Împărăției, adică pe fiecare om, potrivit cu 

Legea Lui. Dumnezeu este Împărat, Legiuitor și Judecător. Toți oamenii s-au 

răzvrătit împotriva Împăratului, au încălcat Legea Lui și sunt condamnați îna-

intea scaunului Său de judecată. Pentru a putea fi salvați, avem nevoie de un 

preot care să aducă o jertfă în locul nostru, de un profet care să ne conducă din 

eroare la adevăr, și de un împărat care să ierte ofensele noastre. Toate aceste 

slujiri și calități se găsesc doar în Hristos – El este Preotul, Profetul și Împăratul 

nostru. 

2. În Iacov 4:12 se află un adevăr foarte important despre Dumnezeu. Ce ne învață 

aici Scriptura despre Dumnezeu și despre relația dintre El și noi? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest pasaj nu doar confirmă faptul că Dumnezeu este deopotrivă 

Legiuitor și Judecător, ci și ne transmite seriozitatea aceste chestiuni. Judecata 

finală va stabili destinul veșnic al tuturor oamenilor. De aceea, această temă 

nu trebuie tratată cu ușurătate. În acea zi finală, vor exista doar două verdicte 

posibile: (1) mântuirea veșnică în cer sau (2) moartea și pierzarea veșnică în 

Iad. Dacă tratăm cu o mare seriozitate legile și judecățile oamenilor, cu cât mai 

serios ar trebui să fim preocupați de Legea și judecățile lui Dumnezeu! Isus ne-

a dat următorul avertisment: „Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu 

pot ucide sufletul; ci temeți-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă și sufletul 

și trupul în gheenă [Iad, n.tr.]” (Matei 10:28). 

FUNDAMENTUL LEGII LUI DUMNEZEU  

De ce a spus Dumnezeu despre anumite lucruri că sunt „drepte” și despre 

altele că sunt „greșite”? Este cumva Legea lui Dumnezeu un set arbitrar de reguli? 

Există un motiv în spatele tuturor acestor porunci și interdicții? Care este esența 

adevărată a Legii? Acestea sunt întrebări foarte importante. Dacă vrem să avem o 
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înțelegere corectă asupra Legii lui Dumnezeu, trebuie să o analizăm cu atenție. 

Următoarele afirmații ne sunt utile în acest sens. 

1. Dumnezeu este Creatorul, Susținătorul și Domnul tuturor, existent în Sine. 

Este drept ca Dumnezeu să-i judece și să stăpânească peste tot ceea ce El a 

creat și susține. Este drept ca El să stabilească legile Sale și să considere fiin-

țele create de El ca responsabile să împlinească aceste legi. 

2. Dumnezeu este singura temelie a moralității. De ce sunt anumite lucruri 

„bune”, iar alte lucruri „rele”? Care este baza pentru a determina dacă ceva este 

„bun” sau „rău”? Biblia ne învață că Dumnezeu este bun. Lucrurile care sunt 

asemenea lui Dumnezeu, adică acelea care se conformează caracterului Său, 

sunt „bune”, și cele care sunt altfel decât Dumnezeu, adică acelea care sunt 

opuse sau contrazic caracterul Lui, sunt „rele”. Separat de Dumnezeu nu pot 

exista legi, nu poate exista bine și rău, și nu poate exista un standard al binelui 

sau răului. 

3. Legile lui Dumnezeu sunt o expresie a identității Lui. Legile lui Dumnezeu nu 

sunt reguli arbitrare pe care El le-a ales într-un mod capricios, ci sunt o reflecție 

a caracterului Său – a sfințeniei, neprihănirii, bunăvoinței Sale și așa mai de-

parte. Uneori, până și creștinii vorbesc despre „Lege” ca și cum ar fi un set de 

principii eterne și universale, independente de Dumnezeu și față de care până 

și Dumnezeu Însuși Se supune. Totuși, nimic nu poate fi mai departe de adevăr! 

Dumnezeu este Cel care a stabilit toate legile, iar legile pe care El le-a adoptat 

sunt expresiile naturii Lui. 

4. Esența Legii lui Dumnezeu este să Îl iubim mai presus de orice și să îi iubim 

pe ceilalți ca pe noi înșine. Aceasta este învățătura clară lăsată de Isus, și este 

prezentată ca inima și țelul final către care se îndreaptă întreaga Lege divină 

(Marcu 12:29-31). Cunoștința faptului că ar trebui să Îl iubim pe Dumnezeu 

mai presus de orice și pe ceilalți ca pe noi înșine este scrisă în inima fiecărui 

om, iar implicațiile depline ale acesteia, adică a ceea ce implică această dra-

goste, sunt prezentate în termeni clari și specifici în Scriptură, cum ar fi să nu 

ne închinăm la idoli, să nu furăm, să nu ucidem etc. 

LEGEA REVELATĂ ÎN SCRIPTURĂ  

Legea lui Dumnezeu ne este făcută cunoscută oamenilor prin Scriptură. Noi 

învățăm de pe paginile Bibliei faptul că oamenii ar trebui să Îl iubească pe Dum-

nezeu mai presus de orice și să își iubească semenii ca pe ei înșiși. De asemenea, 

prin Biblie vedem că implicațiile depline ale unei astfel de iubiri sunt prezentate 

în termeni clari și specifici: noi Îl iubim pe Dumnezeu prin a nu ne închina idolilor, 

prin nu fura, prin a nu ucide și așa mai departe (Exod 20:1-17). Revelația scrisă a 

Legii este prezentată cu o claritate crescândă de-a lungul Bibliei, începând de la 
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cartea Geneza și ajungând la punctul culminant în Noul Testament. De la Geneza 

la Apocalipsa, voia lui Dumnezeu este deopotrivă revelată și ilustrată. Din acest 

motiv, apostolul Pavel a scris în 2 Timotei 3:16 că: 

„Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe,                                     

să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire”. 

Deși descoperirea de către Dumnezeu a Legii Sale în Scriptură include fiecare 

parte a Bibliei, voia lui Dumnezeu pentru comportamentul omului a fost făcută 

cunoscută cu o putere specială și cu o claritate deosebită în două ocazii ale istoriei 

biblice: (1) la instituirea vechiului legământ față de poporul Israel, prin Moise, la 

Muntele Sinai (Exod 20:1-18), și (2) la venirea Domnului Isus Hristos – Cuvântul 

final și definitiv al lui Dumnezeu față de omenire (Evrei 1:1-2). 

LEGEA REVELATĂ ÎN INIMĂ  

Am învățat că Dumnezeu este marele Legiuitor care îl va judeca pe fiecare 

om potrivit Legii Sale, dar acest adevăr dă naștere în mințile noastre unei întrebări 

foarte importante și tulburătoare: „Cum poate Dumnezeu să judece fiecare om po-

trivit Legii Lui, devreme ce o mare parte a omenirii nu a avut niciodată privilegiul 

de a cunoaște Scripturile care conțin această Lege?”  

Conform Scripturii, Dumnezeu a revelat standardul Său moral neschimbător 

față de omenire în două modalități distincte: (1) El a revelat voia Lui în detalii mari 

anumitor oameni, prin poruncile scrise ale Scripturii, și (2) El a revelat voia Sa față 

de toți oamenii într-o modalitate generală, prin Legea pe care El a scris-o în inimile 

lor. În ambele cazuri, revelația Legii lui Dumnezeu este suficientă pentru ca toți 

oamenii, fără excepție, să fie fără scuză în ziua judecății. Cei care au avut privilegiul 

de a fi în posesia Scripturii vor fi judecați potrivit Scripturii, iar cei care au avut 

doar influența Legii scrisă în inimile lor vor fi judecați potrivit acelei revelații a 

Legii. Fiecare om va fi judecat potrivit cu lumina pe care a primit-o. Scriptura 

afirmă acest lucru în Luca 12:47-48:  

„Robul acela, care a știut voia stăpânului său, și nu s-a pregătit deloc,                                     

și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o,                           

și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a                 

dat mult, i se va cere mult; și cui i s-a încredințat mult, i se va cere mai mult”. 

1. Așa cum am observat mai sus, întrucât Dumnezeu este Legiuitorul suprem care 

îi va judeca pe toți oamenii potrivit Legii Lui, suntem forțați să ne confruntăm 

cu o întrebare dificilă: „Cum poate Dumnezeu să îl judece pe fiecare om potrivit 

Legii Lui, când marea majoritate a oamenilor n-au avut niciodată privilegiul de 

a cunoaște Scripturile care conțin această Lege?” Răspunsul la această pro-

blemă este prezentat cu o mare claritate în Romani 2:12. 
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a) Conform învățăturii din Romani 2:12, omenirea poate fi împărțită în două 

grupuri distincte. Care sunt aceste două grupuri? 

(1) Cei care au păcătuit f________ Lege. Acest lucru se referă în mod specific 

la Neamurile sau popoarele păgâne din afara poporului Israel, care nu au 

avut cunoștința Legii vechiului legământ al lui Dumnezeu, așa cum a fost 

revelată prin Moise în Pentateuh, adică în primele cinci cărți ale Bibliei. 

Într-un context mai larg, se referă la toți cei care au trăit de-a lungul 

istoriei și care au murit fără a avea privilegiul de a cunoaște detaliile Legii 

lui Dumnezeu, așa cum a fost revelată prin poruncile scrise ale Scripturii. 

(2) Cei care au păcătuit a___________ Legea. Aici se face referire în mod spe-

cific la poporul Israel, căruia i-a fost încredințată Legea Vechiului Testa-

ment de către Dumnezeu, așa cum a fost revelată prin Moise. Într-un 

context mai larg, se referă la toți cei care au trăit în istorie și care au avut 

privilegiul de a cunoaște Legea lui Dumnezeu, așa cum este revelată ea 

în detaliu prin poruncile scrise ale Scripturii. 

b) Conform învățăturii din Romani 2:12, care sunt consecințele păcatului pen-

tru ambele grupuri de oameni – cei care au cunoscut Legea așa cum este re-

velată în Scriptură și cei care n-au avut niciodată privilegiul unei astfel de cu-

noașteri? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Ambele grupuri de oameni vor fi judecate potrivit cu Legea pe 

care acestea au primit-o, adică fie doar prin intermediul Legii lui Dumnezeu 

scrisă în inimă, sau prin aceasta și în plus prin Legea lui Dumnezeu revelată în 

Scriptură. 

2. Este ușor de înțeles cum Dumnezeu poate să îi condamne pe drept pe cei care 

au cunoscut codul scris al Legii Sale și totuși s-au răzvrătit împotriva Lui, dar 

și cum El poate să îi condamne pe drept pe cei care au trăit și au murit fără a 

avea vreodată acces la Scriptură? În pasajele următoare sunt prezentate două 

motive care dovedesc că Dumnezeu este drept în judecata tuturor oamenilor, 

chiar și a celor care nu au mărturia Scripturii. 

a) DUMNEZEU S-A REVELAT TUTUROR OAMENILOR PRIN CREAȚIE. Ce 

anume ne învață textul din Romani 1:19-20 despre acest adevăr? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Aceasta nu înseamnă că toți oamenii cunosc tot ce poate fi cu-

noscut despre Dumnezeu sau că toți oamenii primesc același grad de revelație. 

Această afirmație are sensul că toți oamenii – din orice loc și din orice vreme – 

se află în posesia unei cunoștințe suficiente despre Dumnezeul cel viu și ade-

vărat pentru a fi fără scuză în ce privește păcatele lor, în ziua judecății. Chiar 

dacă este limitată, revelația lui Dumnezeu față de toți oamenii nu a fost ambi-

guă sau neclară. El a făcut evident tuturor oamenilor că există un singur Dum-

nezeu adevărat și că doar Lui trebuie să I se aducă închinare. Expresia „în ei” 

sugerează faptul că această cunoaștere a Dumnezeului celui viu nu este de-

monstrată doar prin lucrările creației, ci și că Dumnezeu Însuși a imprimat 

această cunoștință în inima fiecărui om. Universul pe care Dumnezeu l-a creat 

dovedește existența Lui și acționează ca o modalitate de confirmare a ceea ce 

toți oamenii știu deja – că există un singur Dumnezeu adevărat, și că El este 

vrednic de închinare și de ascultare. 

b) DUMNEZEU A PUS LEGEA LUI ÎN INIMILE TUTUROR OAMENILOR. Ce 

anume ne învață textul din Romani 2:14-15 despre acest adevăr? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Aceasta nu înseamnă că au existat unii dintre Neamuri care să fi 

ascultat perfect de Legea lui Dumnezeu așa încât să fie socotiți neprihăniți îna-

intea Lui (v. Romani 3:9-12). Această afirmație a Scripturii arată că până și în 

societățile păgâne au existat standarde morale care erau în acord cu Legea lui 

Dumnezeu, cum ar fi standardul înalt de a spune adevărul, responsabilitatea de 

onorare a părinților, interdicțiile legate de crimă etc. Acest lucru constituie do-

vada indubitabilă a faptului că Dumnezeu a scris (adică a imprimat sau a gra-

vat) esența Legii Sale (dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de se-

meni, în inima fiecărui om. Chiar dacă mulțimi de oameni nu au acces la codul 
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scris al Legii, revelată prin Scriptură, Dumnezeu a scris Legea Lui chiar în ini-

mile și mințile lor. Această Lege este suficientă pentru a-i ghida pe oameni pe 

calea cea dreaptă, chiar dacă ea nu este atât de specifică pe cât este Legea 

scrisă a Scripturii. De aceea, toți oamenii vor fi responsabili în ziua judecății. În 

versetul 15, Pavel menționează conștiința, care se referă la un simțământ mo-

ral al binelui și răului aflat în fiecare om, care îl apără atunci când ascultă de 

Legea lui Dumnezeu și îl acuză în cazul fiecărui act de neascultare față de Dum-

nezeu. Este posibil ca omul să respingă glasul conștiinței (1 Timotei 1:19) până 

în punctul în care ea nu mai funcționează ca un compas moral. El se referă la 

această stare înfricoșată ca și cum oamenii au fost dedați la patimi degradante 

potrivit inimii lor corupte (Romani 1:24, 26) sau că au avut conștiința tocită ca 

și cum ar fi fost atinsă de un fier înroșit (1 Timotei 4:2). 
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CAPITOLUL 40.                                          

DUMNEZEU ESTE JUDECĂTORUL 
 

Conform învățăturii Scripturii, Dumnezeu a revelat voia Lui față de toți oame-

nii și îi va judeca pe toți oamenii potrivit cu standardul pe care l-a revelat acestora. 

Toate ființele pot fi sigure de faptul că Dumnezeu le va judeca potrivit cu cel mai 

strict standard al dreptății și corectitudinii. Trebuie să recunoaștem întotdeauna 

că judecata omului de către Dumnezeu nu este una nedreaptă sau crudă, ci o con-

secință inevitabilă a caracterului sfânt și neprihănit al lui Dumnezeu și o parte ne-

cesară a stăpânirii Lui asupra creației. Un Dumnezeu care ar trece cu vederea ju-

decata răului nu ar mai fi bun sau drept. O creație în cadrul căreia răutatea nu ar 

fi înfrânată și judecată ar ajunge în curând la autodistrugere. 

OBSERVATORUL OMNISCIENT 

În capitolele anterioare am învățat că Dumnezeu este deopotrivă sfânt și 

drept, și că aceste atribute constituie garanția veșnică și neschimbătoare că jude-

cățile Lui vor fi întotdeauna în acord cu cele mai stricte reguli de echitate și justiție. 

Înainte de a ne îndrepta atenția către învățătura Bibliei privitoare la judecata lui 

Dumnezeu, trebuie să analizăm un alt atribut divin la fel de important pentru ca 

judecățile Lui să fie infailibile – atotștiința lui Dumnezeu. Cuvântul „omnisciență” 

provine din termenul latin omnisciens [omnis = tot + sciens, din scire = a ști] și 

denotă atributul posesiei întregii cunoașteri. Omnisciența lui Dumnezeu are sensul 

că El se află în posesia cunoștinței perfecte a tuturor lucrurilor, fără a fi necesar 

să cerceteze sau să descopere aceste lucruri. El cunoaște toate lucrurile din trecut, 

prezent și viitor – și le cunoaște imediat, fără efort, simultan și în mod cuprinzător. 

Nu există nimic ascuns de Dumnezeu. Fiecare făptură, faptă și gând sunt înaintea 

Lui asemenea unei cărți deschise. Dumnezeu nu doar cunoaște toate lucrurile, ci 

El și interpretează toate lucrurile cu înțelepciune perfectă și fidelitate absolută. 

Nu a existat niciodată nici cea mai măruntă diferență între ceea ce cunoaște Dum-

nezeu și realitate. Omnisciența lui Dumnezeu nu doar că dovedește faptul că este 

vrednic să judece creația Sa, ci ea garantează de asemenea că judecățile Lui vor fi 
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întotdeauna perfecte. Dumnezeu va judeca întotdeauna potrivit cunoștinței per-

fecte a tuturor lucrurilor de către El. 

1. În următoarele pasaje ale Scripturii se folosesc trei termeni pentru a descrie 

omnisciența lui Dumnezeu. Odată ce înțelegem acești termeni, putem începe 

să înțelegem ceva din măreția cunoștinței Lui. Identifică fiecare cuvânt potrivit 

cu versetul dat. 

a) Cunoștința lui Dumnezeu este d_________________________ (Iov 37:16). Cu-

vântul este tradus din termenul ebraic tamim, care face referire la ceva care 

este întreg, complet, fără vreun lucru care să îi lipsească, sau fără pată. 

b) Priceperea lui Dumnezeu este fără m_________________ (Psalmul 147:4-5). 

Cuvântul este tradus din termenul ebraic ayin și face referire la ceva nenu-

mărat sau care nu poate fi evaluat. Alți termeni sinonimi includ „nesfârșit”, 

„nepătruns”, „de necuprins” sau „imposibil de a fi cercetat”. 

c) Priceperea lui Dumnezeu nu poate fi p_______________ (Isaia 40:28). Cuvân-

tul este tradus din termenul ebraic ayin (v. definiția de mai sus). 

2. Scriptura afirmă că nu există nimic care să treacă dincolo de cunoștința lui 

Dumnezeu. El știe toate lucrurile din trecut, prezent și viitor, și le știe imediat, 

fără efort, simultan și cuprinzător. O astfel de cunoștință nu doar că dovedește 

că El este vrednic să judece creația Sa, ci și garantează faptul că judecățile Lui 

vor fi întotdeauna perfecte. Dumnezeu va judeca mereu potrivit cu faptul că El 

cunoaște perfect toate lucrurile. Ce ne învață următoarele pasaje ale Scripturii 

despre acest adevăr? 

a) Iov 34:21-23 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Proverbe 5:21; 15:3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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c) Proverbe 15:11; Ieremia 17:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) Evrei 4:13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Conform învățăturii Scripturii, nu există nicio profunzime sau secret în inima 

omului care să nu fie cunoscut de Dumnezeu. Ce ne învață următoarele versete 

biblice despre acest adevăr? 

a) Doar Dumnezeu cunoaște i_______________ tuturor oamenilor (1 Împărați 

8:39). 

b) Dumnezeu c_____________ i_____________ și r______________ (Psalmul 7:9). 

c) Dumnezeu cunoaște g___________________ omului (Psalmul 94:11). 

d) Dumnezeu va j_____________ l________________ a____________ ale tuturor oa-

menilor (Romani 2:16). 

4. În lumina versetelor Scripturii pe care le-am studiat, explică felul în care om-

nisciența lui Dumnezeu dovedește nu doar că El este vrednic să judece creația 

Sa, ci și felul cum acestea acționează ca o garanție asupra faptului că judecata 

Lui va fi întotdeauna perfectă. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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JUDECĂTORUL DIVIN 

Odată ce am recapitulat câteva lucruri despre omnisciența lui Dumnezeu, ne 

vom îndrepta acum către analiza locului Său ca Judecător al tuturor. Scriptura ne 

învață că Dumnezeu este un Suveran sfânt, neprihănit și iubitor, care îngrijește de 

bunăstarea creației Sale. Un astfel de Suveran trebuie să administreze judecata, 

răsplătind binele și pedepsind răul. În datorită sfințeniei, neprihănirii și omniscien-

ței lui Dumnezeu, toate ființele pot fi asigurate de faptul că El le va judeca potrivit 

cu cele mai stricte standarde ale dreptății și corectitudinii. Din nou, trebuie să re-

cunoaștem întotdeauna că judecata omului de către Dumnezeu nu este una ne-

dreaptă sau crudă, ci este o consecință inevitabilă a caracterului Său sfânt și ne-

prihănit, și o parte necesară a stăpânirii Sale asupra creației. Un Dumnezeu care ar 

trece cu vederea judecata răului nu ar mai fi un Dumnezeu bun sau neprihănit. O 

creație în care răul nu ar fi înfrânat și judecat ar ajunge în curând la autodistrugere. 

1. În Scriptură, un nume are o importanță mare și transmite ceva despre persoana 

care îl poartă. Care sunt numele atribuite lui Dumnezeu în următoarele pasaje 

ale Scripturii? 

a) Cel ce j_____________ întreg p_______________ (Geneza 18:25). Cuvântul „ju-

decă” este tradus din termenul ebraic shaphat, care are sensul de „a judeca, 

a guverna sau a lua o decizie”. Este important să observăm că Dumnezeu nu 

are o jurisdicție limitată, ci El va da verdictul final pentru fiecare ființă ome-

nească de pe pământ. 

b) J_____________ t__________ (Evrei 12:23). Cuvântul „judecător” este tradus 

din termenul grec krités, care se trage din verbul kríno, având sensul de „a 

judeca sau decide”. Din nou, accentul este pus pe faptul că jurisdicția lui 

Dumnezeu nu are limitări spațiale sau de timp. El va judeca toate făpturile 

din ceruri și de pe pământ. Nu există niciun loc și nicio ființă dincolo de ju-

risdicția Lui și nici lucruri care să Îl limiteze cu ceva. 

2. Titlurile de mai sus ne arată că Dumnezeu este Judecătorul tuturor. Vom analiza 

două dintre acestea, care ne descoperă ceva despre integritatea Lui. 

a) Care sunt numele atribuite lui Dumnezeu în următoarele pasaje ale Scriptu-

rii? 

(1) Judecător d_________ (Psalmul 7:11; 2 Timotei 4:8). În Psalmul 7:11, 

acest termen provine din cuvântul ebraic tsaddiq, care denotă neprihă-

nire sau nevinovăție. În 2 Timotei 4:8, el provine din cuvântul grec díka-

ios, care denotă neprihănire, corectitudine și inocență. În ziua judecății, 

Dumnezeu va fi fără vină în toate judecățile Sale. Așa cum spunea Moise, 

„El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt 
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drepte; El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept 

și curat” (Deuteronom 32:4).  

(2) Un Dumnezeu d________ (Isaia 30:18). Cuvântul folosit provine din ter-

menul ebraic mishpat, care denotă justiție, ca și cum ar veni din partea 

unui judecător, legiuitor sau împărat. Stăpânirea lui Dumnezeu este 

dreaptă, legile Lui sunt drepte, și judecățile Sale sunt drepte. Dreptatea 

caracterizează toate fațetele stăpânirii lui Dumnezeu.  

b) Ce anume ne descoperă numele de mai sus despre neprihănirea caracterului 

lui Dumnezeu și despre dreptatea judecăților Lui? Scrie mai jos gândurile 

tale. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Am învățat din numele atribuite lui Dumnezeu faptul că El este un Judecător 

neprihănit. În cele ce urmează ne vom îndrepta atenția către câteva pasaje 

cheie ale Scripturii care afirmă dreptatea și corectitudinea judecăților lui Dum-

nezeu. Prezintă sumar, cu propriile cuvinte, adevărurile surprinse în fiecare pa-

saj biblic. 

a) Geneza 18:25 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Întrebarea lui Avraam este retorică și implică un răspuns afirma-

tiv. De-a lungul veacurilor, Dumnezeu a dovedit că este un Dumnezeu drept, ale 

Cărui lucrări și judecăți sunt fără vină. A fi contrar hotărârii lui Dumnezeu sau 

a te împotrivi judecății Lui înseamnă a fi greșit. 

b) Psalmul 96:10-13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În acest pasaj sunt folosite trei cuvinte cheie pentru a transmite 

integritatea judecății lui Dumnezeu: (1) dreptate [cu sensul de echitate] – pro-

vine din termenul ebraic meshar, care denotă echilibru, corectitudine și nepăr-

tinire; (2) dreptate – provine din termenul ebraic tzedeq, care denotă dreptate, 

acuratețe și corectitudine; și (3) credincioșie – provine din termenul ebraic 

emunah, care denotă statornicie, onestitate și fidelitate. 

c) Isaia 5:16 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Adevărul primar transmis în acest pasaj este că Dumnezeu va fi 

apărat, dovedit drept și arătat a fi sfânt atunci când El judecă. La judecata fi-

nală, nu va exista nicio îndoială cu privire la caracterul neprihănit și sfânt al lui 

Dumnezeu sau cu privire la dreptatea judecăților Sale. Versiunea New English 

Translation a acestui pasaj poate fi tradusă astfel: „Domnul, care le poruncește 

oștirilor, va fi înălțat când pedepsește, iar autoritatea Dumnezeului suveran va 

fi recunoscută când El judecă”.
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CAPITOLUL 41.                                       

CERTITUDINEA JUDECĂȚII 
 

Societatea contemporană demonstrează puțină preocupare pentru judecata 

divină. Noi trăim într-o epocă a relativismului moral, când orice mențiune despre 

un Dumnezeu drept este batjocorită și portretizată ca primitivă. Cea mai neînsem-

nată sugestie că omenirea și istoria acesteia se îndreaptă către o judecată finală 

este confruntată fie cu mânie, fie cu batjocură. Aceasta este o epocă asemenea 

aceleia descrisă de apostolul Petru, atunci când a spus următoarele: 

„Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori                                     

plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, și vor zice: ‚Unde este                                     

făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate                                      

rămân așa cum erau de la începutul zidirii!’” (2 Petru 3:3-4). 

Indiferent care sunt atitudinile și batjocurile din partea omului contemporan, 

mărturia Scripturii este sigură – există o zi a judecății finale care vine asupra lumii. 

Ea va fi o zi când Dumnezeu și neprihănirea Lui vor fi apărate și când fiecare om 

va fi răsplătit potrivit cu ceea ce a făcut. 

CERTITUDINEA JUDECĂȚII  

1. În cartea Psalmilor se găsesc două pasaje ale Scripturii care prezintă frumos și 

categoric certitudinea zilei judecății. Rezumă adevărurile transmise în fiecare 

dintre aceste pasaje. 

a) Psalmul 9:7-8 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Pe baza contextului (v. 4), ideea este că Dumnezeu stă așezat pe 

scaunul Său de domnie. Cuvântul „pregătit” este tradus din termenul ebraic 

kun, care are sensul de „a pregăti, a fixa sau a întări”. Dumnezeul cel veșnic, 

care nu Se schimbă și care stăpânește în veci, a pregătit scaunul Său de jude-

cată. Aceasta va avea loc. 

b) Psalmul 96:10-13 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Judecata viitoare și finală a lumii constituie o realitate bine stabi-

lită a Scripturii. Pentru cel neprihănit, ea va fi o zi a bucuriei, întrucât creația va 

fi în final eliberată de sub blestemul și puterea păcatului (Romani 8:19-22). 

Prin contrast, pentru cel rău, ea va fi o zi a condamnării. 

2. În cartea Eclesiastul descoperim și mai multe mărturii ale certitudinii judecății. 

Rezumă adevărurile transmise în fiecare dintre pasajele de mai jos. 

a) Eclesiastul 3:16-17 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Întreg cursul istoriei omenirii este marcat de nedreptăți de orice 

fel – cel rău prosperă adesea și cel drept este deseori condamnat. Nedreptatea 

veacului acesta i-a determinat pe mulți să se îndoiască de faptul că Dumnezeu 

este drept sau că va exista o zi finală a judecății, când toate lucrurile rele vor fi 

îndreptate. Cu toate acestea, Scriptura afirmă că Dumnezeu îi va judeca deo-

potrivă pe cel neprihănit și pe cel rău! 

b) Eclesiastul 11:9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Principala ideea transmisă este că fiecare acțiune de pe acest pă-

mânt va avea consecințe veșnice. Toți oamenii, în special tinerii, pentru care 

moartea și judecata par atât de îndepărtate, trebuie să trăiască în lumina aces-

tui adevăr. 

c) Eclesiastul 12:14 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Certitudinea judecății finale nu este doar o învățătură a Vechiului Testament, 

ci este prezentată cu o mare claritate și în Noul Testament. Ce ne învață despre 

acest adevăr următoarele pasaje din Noul Testament? 

a) Faptele Apostolilor 17:31-32 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „rânduit” provine din termenul grec hístémi, care are 

sensul „a sta în picioare, a fi așezat la loc, a fi rânduit, stabilit sau confirmat”. 

Adevărul transmis este clar – Ziua Judecății a fost fixată prin decretul neschim-

bător al lui Dumnezeu. 

b) Evrei 9:27 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Cuvântul „rânduit” provine din termenul grec apókeimai, care are 

sensul de „a fi pus deoparte”, „a fi pus la adăpost” sau „a fi rezervat”. Judecata 

este la fel de sigură pe cât este moartea. 

c) Apocalipsa 22:12 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „curând” provine din termenul grec tachú, care mai 

poate fi tradus și ca „rapid” sau „prompt”. Este important să conștientizăm că 

ideea de aici nu ar fi că Isus avea să vină după câțiva ani, ci că întoarcerea Lui 

avea să fie întotdeauna iminentă și că fiecare generație ar trebui să fie pregă-

tită pentru ea. Unii resping această profeție afirmând că au trecut aproape 

2000 de ani și încă nu există niciun semn al venirii Lui. Totuși, tocmai despre 

această batjocorire a Cuvântului lui Dumnezeu a prezis Petru în epistola lui: 

„Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de bat-

jocuri, care vor trăi după poftele lor, și vor zice: ‚Unde este făgăduința venirii 

Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la 

începutul zidirii!’” (2 Petru 3:3-4). 

JUDECATA FINALĂ  

Vom încheia studiul nostru pe tema judecății lui Dumnezeu cu unul dintre 

cele mai uimitoare pasaje din întreaga Scriptură care face referire la judecata fi-

nală. Citește de mai multe ori pasajul din Apocalipsa 20:11-13 până îți este fami-

liar, apoi răspunde la întrebările de mai jos. 

1. Cum este descris scaunul de judecată al lui Dumnezeu în versetul 11? Ce ade-

văruri ne comunică această descriere? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Scaunul de judecată este descris aici ca fiind mare și alb. Primul 

adjectiv, „mare”, este tradus din termenul grec mégas. Magnitudinea și gloria 

combinată a tuturor tronurilor oamenilor de la începutul istoriei va fi minusculă 

prin comparație cu tronul lui Dumnezeu. Cel de-al doilea adjectiv, „alb”, denotă 

sfințenia și puritatea nu doar a tronului, ci și a Aceluia care este așezat pe el.  

2. Unde stă așezat Dumnezeu, potrivit versetului 11? Ce adevăruri ne comunică 

acest lucru despre Dumnezeu și despre relația dintre El și făpturile Sale? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Faptul că Dumnezeu stă așezat pe tron ne arată că suveranitatea 

Lui este absolută și nedisputată. El guvernează lumea fără efort și fără cea mai 

mică îngrijorare că ar putea să fie detronat. El dirijează cele mai importante și 

decisive evenimente din istoria universului fără cea mai mică dificultate sau 

efort. 

3. În versetul 11 este scris că cerul și pământul vor fugi dinaintea lui Dumnezeu 

și că nu se va mai găsi loc pentru ele. Care sunt principalele adevăruri care ne 

sunt transmise astfel? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cele două adevăruri principale care ne sunt transmise sunt aces-

tea: (1) prezența copleșitoare a lui Dumnezeu manifestată în judecată și (2) 

trecerea cerului și a pământului vechi pentru a face loc celor noi. 

4. Conform versetului 12, cine va sta înaintea tronului de judecată al lui Dumne-

zeu în marea zi a judecății? Potrivit versetului 13, va putea cineva să scape sau 

să se ascundă în acea zi? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „locuința morților” din versetul 13 face cel mai probabil 

referire la mormânt sau locuința morților. Oamenii nu vor găsi un loc în care să 

se ascundă nici măcar în cea mai adâncă mare, în cel mai întunecat mormânt 

sau în cele mai de jos locuri ale Iadului. Toți vor fi chemați să stea în picioare 

înaintea lui Dumnezeu în acea zi măreață a judecății Lui. 

5. Potrivit învățăturii din versetele 12-13, ce reprezintă „cărțile”? Care este te-

meiul pe care îl va judeca Dumnezeu pe fiecare om? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Toți oamenii vor fi judecați potrivit faptelor lor, așa cum a fost 

înregistrate înaintea tronului lui Dumnezeu. Singurii care vor fi mântuiți în acea 

zi sunt aceia ale căror nume au fost scrise în cartea vieții – cei care au crezut 

în Hristos și în lucrarea perfectă de mântuire împlinită de El pentru ei (v. 15). 

6. Cum ar trebui să trăiască toți oamenii în lumina certitudinii judecății viitoare și 

finale? Prezintă sumar gândurile tale în rândurile de mai jos. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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CAPITOLUL 42.                                      

DUMNEZEU ESTE MÂNTUITORUL 
 

Vom încheia acest studiu al doctrinei despre Dumnezeu cu o privire extinsă 

aruncată asupra Veștii Bune care ne învață că Împăratul, Legiuitorul și Judecătorul 

universului este de asemenea Mântuitorul. În acest capitol, vom învăța despre 

Dumnezeul care mântuiește și despre planul Lui pentru mântuirea noastră. În ca-

pitolele ulterioare, ne vom îndrepta în mod specific către rolurile Tatălui, Fiului și 

respectiv Duhului Sfânt în mântuirea noastră. Vom învăța că mântuirea noastră 

este lucrarea Sfintei Treimi în întregime – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 

DUMNEZEUL CARE MÂNTUIEȘTE 

În această parte, vom privi la acele pasaje ale Scripturii care afirmă lucrarea 

mântuitoare a lui Dumnezeu pentru oamenii păcătoși. Vom învăța nu doar că Dum-

nezeu este dornic să mântuiască, ci vom descoperi de asemenea că doar El are 

puterea de a mântui. 

1. Care sunt numele atribuite lui Dumnezeu în următoarele pasaje din Vechiul și 

Noul Testament? Ce afirmă ele despre Dumnezeu? 

a) S________________ (Psalmul 17:7). Termenul este tradus din cuvântul ebraic 

yasha, care mai poate fi redat și ca „eliberator”. Observă că Dumnezeu este 

Mântuitorul acelora care își caută refugiul în El. 

b) M________________ și R_____________________ (Isaia 60:16). Cuvântul „Mân-

tuitor” provine de la termenul ebraic yasha (vezi definiția de mai sus). Cu-

vântul „Răscumpărător” este tradus din verbul ebraic ga’al, care are sensul 

de „a cumpăra înapoi sau a acționa ca răscumpărător”, așa cum este pre-

zentat în Levitic 25:25 și ilustrat în viața lui Boaz (Rut 4:1-15).  

c) Dumnezeu, M_________________ nostru (Tit 3:4; 1 Timotei 2:3). Cuvântul este 

tradus din termenul grec sõtêr, care mai poate fi tradus și ca „eliberator”, 

„salvator” sau „ocrotitor”. 
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2. Cum este descris Dumnezeu în versetele biblice de mai jos? Ce ne învață aceste 

descrieri despre lucrarea Lui mântuitoare? 

a) Psalmul 3:8; 37:39 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Ideea este că mântuirea vine de la Dumnezeu. Ea este prerogati-

vul Lui. Doar El poate să mântuiască sau să elibereze. Referința făcută la cei 

neprihăniți nu ne spune că ar fi vorba despre oameni ale căror vieți ar fi carac-

terizate de perfecțiune morală, ci de cei care își pun încrederea și se bazează 

pe Dumnezeu și pe mântuirea dată de El. Cel neprihănit va trăi prin credință 

(Habacuc 2:4). 

b) Psalmul 68:19-20 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Psalmul 74:12 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „izbăvire” provine de la termenul ebraic yeshuah, care 

mai poate fi tradus și ca „mântuire”. 

d) Iona 2:9 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Din cauza faptului că Iona s-a răzvrătit împotriva chemării lui 

Dumnezeu, el a ajuns în burta unui mare pește, pe fundul mării. Salvarea lui era 

un lucru imposibil din punct de vedere omenesc. Doar Dumnezeu l-ar fi putut 

salva. Același lucru se poate spune despre fiecare om. 

3. Scripturile ne învață că Dumnezeu este Mântuitor, dar și faptul că El este sin-

gurul Mântuitor. Ce ne învață despre acest adevăr versetele biblice din Isaia 

43:11 și Isaia 45:21? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Aceste versete sunt extrem de importante din două motive: (1) 

ele demonstrează că mântuirea este lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu și, as-

tfel, (2) ele dovedesc dumnezeirea lui Isus Hristos. În Noul Testament, Hristos 

este denumit „Mântuitor” și chiar „Mântuitorul lumii” (Ioan 4:42). Dacă Hristos 

nu este Dumnezeu în cel mai deplin sens al cuvântului, El nu poate fi Mântuitor. 

Prin extensie, dacă Hristos este Mântuitor, atunci trebuie să fie cu adevărat 

Dumnezeu! 

4. Conform învățăturii din Isaia 45:22, care este chemarea adresată de Dumne-

zeu tuturor oamenilor? Cum trebuie toți oamenii să răspundă? Care este partea 

noastră, a creștinilor, în a duce această chemare până la capătul lumii? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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5. Conform învățăturii din 1 Cronici 16:23-24 și Psalmul 96:1-3, cum ar trebui 

să răspundem noi, creștinii, față de planul de mântuire al lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

PLANUL DE MÂNTUIRE AL LUI DUMNEZEU 

În secțiunea anterioară, am învățat că Dumnezeu este Dumnezeul care mân-

tuiește. Vom învăța acum că lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu a fost determi-

nată și plănuită înainte ca omul să cadă în păcat, înainte chiar de întemeierea lumii! 

1. 1 Peter 1:20 ne transmite ceva foarte important despre Hristos. Ce ne învață 

acest pasaj biblic despre planul de mântuire al lui Dumnezeu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „cunoscut mai dinainte” provine din termenul grec pro-

ginôskõ [pró = înainte + ginôskõ = a ști]. În Scriptură, acest cuvânt denotă mai 

mult decât simpla cunoștință – înseamnă și alegere. Textul dovedește că, îna-

inte ca lumea să fi fost creată, Tatăl hotărâse deja sau decretase să-L trimită 

pe Fiul Său pentru a muri pentru păcatele poporului Său. Mai mult, acest pasaj 

dovedește că Tatăl a hotărât și momentul exact când să Îl trimită pe Hristos. 

Pavel confirmă acest adevăr în Galateni 4:4: „când a venit împlinirea vremii, 

Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său”. 

2. În Efeseni 1 găsim o altă dovadă că planul de mântuire al lui Dumnezeu a fost 

alcătuit înainte de creația lumii. Citește Efeseni 1:3-6 până când te familiari-

zezi cu acesta, apoi completează spațiile goale în exercițiile de mai jos. 

a) Ce anume ne învață Efeseni 1:4 despre planul de mântuire al lui Dumnezeu? 

(1) Când Și-a ales Dumnezeu poporul? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „ales” provine din termenul grec eklégõ și are sensul de 

„a selecta, a alege sau a pune deoparte dintr-o mulțime”. Acest termen este 

folosit adesea în Septuaginta, versiunea din limba greacă a Vechiului Testa-

ment, cu referire la alegerea nemeritată a poporului Israel făcută de Dumnezeu 

(Deuteronom 7:7-8). Expresia „dinainte de întemeierea lumii” se referă la sfa-

turile veșnice ale lui Dumnezeu dinainte de creația lumii. 

(2)  În cine Și-a ales Dumnezeu poporul? Ce înseamnă acest lucru? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cum ar putea Dumnezeu să aleagă un popor ca noi, care eram 

corupți moral și vinovați de nenumărate păcate? El ne-a ales în Fiul Său și în 

lumina lucrării Sale pe Calvar! Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a ales 

poporul Său și a hotărât și calea prin care El avea să îl împace cu Sine. 

(3) Pentru ce scop Și-a ales Dumnezeu poporul? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Alegerea de către Dumnezeu a poporului Său în Hristos, înainte 

de întemeierea lumii, are un obiectiv sau scop moral – ca noi să fim sfinți și fără 

pată înaintea Lui. Noi suntem deja aceste lucruri acum, „în Hristos”, adică din 

punct de vedere al poziției. Cu toate acestea, dorința lui Dumnezeu este și 

aceea ca noi să devenim sfinți și fără pată în viețile noastre zilnice, adică din 

punct de vedere practic. 
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b) Ce anume ne învață Efeseni 1:5 despre planul de mântuire al lui Dumnezeu? 

(1) Pentru ce anume l-a predestinat Dumnezeu pe fiecare credincios? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „rânduit mai dinainte”  [sau predestinat, n.tr.] provine de 

la termenul grec proorízõ [pró = înainte + horízõ = a însemna prin granițe, a 

determina], care are sensul de a „rândui mai dinainte sau prestabili”. Dinainte 

de întemeierea lumii, Dumnezeu a prestabilit că poporul Său ales avea să fie 

înfiat ca fii și fiice ale Lui și să fie moștenitori ai Săi (Romani 8:17; Galateni 4:7; 

Efeseni 3:6). 

(2) Prin cine am primit noi înfierea? Ce înseamnă acest lucru? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Înfierea noastră nu are loc prin meritele sau vrednicia noastră, ci 

prin Persoana și lucrarea lui Hristos în locul nostru. Acest adevăr ne smerește 

și ne insuflă încredere. Poziția noastră înaintea lui Dumnezeu nu este bazată pe 

eforturile noastre firave, ci pe lucrarea perfectă și neschimbătoare a lui Hristos 

în locul nostru. 

(3) Care a fost motivația lui Dumnezeu în înfierea noastră? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „buna plăcere” este tradusă din termenul grec eudokía, 

care are sensul literal de „buna plăcere”. Dumnezeu ne-a iubit pentru că El este 
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dragoste (1 Ioan 4:8) și pentru că El a hotărât să Își reverse dragostea asupra 

noastră (Deuteronom 7:7-8). Dumnezeu ne-a înfiat pentru că așa a găsit El de 

cuviință! 

c) Conform învățăturii din Efeseni 1:6, de ce a plănuit și a decretat Dumnezeu 

mântuirea noastră? Care a fost obiectivul Lui măreț și final? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Scopul final pentru care Dumnezeu ne-a mântuit este gloria Sa. 

Lucrarea Lui de mântuire este o demonstrare a harului Său glorios și va con-

duce la o laudă neîncetată din partea oamenilor și a îngerilor, de-a lungul între-

gii veșnicii. 

3. În Romani 8:29-30 găsim un pasaj la care se face adesea referire cu denumirea 

de „lanțul de aur al mântuirii”, întrucât în aceste două versete vedem planul de 

mântuire al lui Dumnezeu de la început și până la sfârșit. Citește pasajul de 

mai multe ori, până te familiarizezi cu el, apoi identifică fiecare dintre legăturile 

lanțului. 

a) Dumnezeu ne-a c____________________ mai d______________ (v. 29). Terme-

nul este tradus din cuvântul grec proginôskõ [pró = înainte + ginôskõ = a 

ști]. În Scriptură, această expresie este folosită nu doar cu sensul de simplă 

cunoștință, ci și cu sensul de alegere. Același termen este folosit în 1 Petru 

1:20 unde se vorbește despre faptul că Hristos a fost „cunoscut mai dina-

inte de întemeierea lumii”. Asta nu înseamnă că Dumnezeu, în omnisciența 

Lui, doar a prevăzut că Hristos avea să Își răscumpere poporul, ci că Dum-

nezeu L-a ales în mod specific pe Hristos pentru această lucrare. 

b) Dumnezeu ne-a h____________ mai d__________________ (v. 29-30). Cuvântul 

este tradus din termenul grec proorízõ [pró = înainte + horízõ = a demarca 

prin limite, a determina] și are sensul de „a predetermina sau a hotărî mai 

dinainte”. Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a prestabilit că poporul 

Său ales va deveni conformat chipului Fiului Său. 

c) Dumnezeu ne-a c_____________ (v. 30). Cuvântul provine din termenul grec 

kaléõ, și are sensul de „a chema, a invita sau a atrage”. Dumnezeu ne-a ales 

și ne-a predestinat înainte de întemeierea lumii, dar El ne-a chemat într-un 
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moment specific din viețile noastre, prin predicarea Evangheliei. Acest ade-

văr este prezentat clar în Galateni 1:15-16. În acest pasaj, Pavel a afirmat 

că Dumnezeu îl pusese deoparte chiar din pântecele mamei lui (alegere și 

predestinare), dar apoi l-a chemat prin Evanghelie la momentul specific din 

viața lui Pavel, când Dumnezeu a găsit de cuviință să facă aceasta. 

d) Dumnezeu ne-a s_________________ n_______________ (v. 30). Toți cei care au 

fost chemați eficace prin predicarea Evangheliei și prin lucrarea regenera-

toare a Duhului Sfânt, vin la credința în Hristos și sunt îndreptățiți. Cuvântul 

acesta provine din termenul grec dikaióõ, având sensul de „a arăta sau de-

clara neprihănit”. În contextul mântuirii noastre, îndreptățirea este un ter-

men juridic sau legal. Datorită lucrării perfecte a lui Hristos făcută în locul 

credinciosului, Dumnezeu este în măsură să îl declare, din perspectiva Legii 

Lui, perfect neprihănit înaintea Lui. 

e) Dumnezeu ne-a g____________________ (v. 30). Cuvântul este tradus din ter-

menul grec doxázõ, având sensul de „a considera, a stima sau a socoti drept 

glorios”. Glorificarea credinciosului se referă la starea lui finală înaintea lui 

Dumnezeu, în trupul său înviat și adus la perfecțiune. Trupul acela va fi un 

trup conformat chipului lui Hristos și eliberat pe veci de sub puterea păca-

tului. Aici, Pavel se referă la glorificarea finală a credinciosului ca și cum ar 

fi deja realizată. Acest lucru se datorează, probabil, încrederii mari pe care 

Pavel o avea în Dumnezeu și în decretele Sale suverane – Dumnezeul care a 

început o bună lucrare în cel credincios, o va duce la bun sfârșit (Filipeni 

1:6). Este important să observăm că există un singur stadiu al mântuirii 

noastre pe care Pavel pare să îl fi omis – sfințirea noastră (creșterea noastră 

progresivă în asemănare cu Hristos), lucru care se petrece între momentul 

justificării noastre și cel al glorificării noastre finale. Întrucât glorificarea 

este scopul sau țelul procesului de sfințire, Pavel se poate să fi trecut pur și 

simplu peste acest proces pentru a accentua obiectivul care va fi realizat cu 

certitudine în viața fiecărui credincios, prin puterea suverană a lui Dumne-

zeu. 
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CAPITOLUL 43.                                      

ROLUL TATĂLUI ÎN                                        
LUCRAREA DE MÂNTUIRE 

 

Dumnezeul care a alcătuit un plan pentru mântuirea poporului Său a acționat 

(și încă acționează) în istoria omenirii pentru a pune în aplicare acel plan. În pagi-

nile care urmează, ne vom îndrepta atenția către mai multe adevăruri mărețe pri-

vitoare la rolul Tatălui în mântuirea poporului Său: Dumnezeu Tatăl L-a trimis pe 

Fiul Său, I-a imputat păcatele noastre, L-a pedepsit, L-a înviat din morți, L-a înălțat 

la dreapta Sa și acum îi cheamă pe toți oamenii să se pocăiască și să creadă. 

TATĂL ȘI-A TRIMIS FIUL 

Una dintre cele mai mari greșeli făcută chiar de credincioși sinceri ține de 

atribuirea lucrării divine a mântuirii doar lui Hristos. În anumite cazuri, lucrarea lui 

Hristos este chiar portretizată ca și cum ne-ar mântui de Tatăl! Cu toate acestea, 

o astfel de idee este în mod clar contrară Scripturii. Trebuie să ne amintim întot-

deauna că mântuirea noastră începe cu Dumnezeu Tatăl, și asta pentru că dragos-

tea Tatălui este ceea ce L-a determinat să-L trimită pe singurul Său Fiu. 

1. Dintr-un motiv bun, Ioan 3:16 este unul dintre cele mai îndrăgite versete din 

întreaga Scriptură. Ce ne spune acest pasaj despre Tatăl și rolul Lui în mântui-

rea noastră? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Adverbul „atât” provine din termenul grec hoútõs, care poate face 

referire fie la gradul în care Dumnezeu a iubit lumea (adică Dumnezeu a iubit 

atât de mult lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu), fie la maniera în care 

Dumnezeu a iubit lumea (adică în felul acesta a iubit Dumnezeu lumea, încât L-

a dat pe singurul Său Fiu). 

2. Conform pasajelor următoare, de ce L-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume? 

Ce ne învață fiecare dintre versetele de mai jos despre Tatăl și rolul Lui în mân-

tuirea noastră? 

a) Ioan 3:17 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) 1 Ioan 4:14 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

TATĂL A IMPUTAT PĂCATUL NOSTRU FIULUI SĂU 

Dumnezeu Tatăl nu L-a trimis pe Fiul Său în lumea aceasta doar pentru a ne 

învăța adevăruri despre Dumnezeu sau pentru a ne da principii prin care să putem 

trăi o viață plăcută Lui. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în această lume pentru a 

muri ca jertfă ispășitoare în locul nostru. Pentru ca acest lucru să aibă loc, a fost 

necesar ca Dumnezeu să impute păcatul nostru Fiului Său lipsit de păcat. Terme-

nul „a imputa” provine de la verbul latin imputare [im = în, față de + putare = atri-

buire], care înseamnă „a pune în contul cuiva”. Pe cruce, Tatăl a pus păcatele noas-

tre în contul Fiului Său. Aceasta este una dintre cele mai importante învățături ale 

credinței creștine. 

1. Conform învățăturii din Romani 8:3, în ce fel de trup L-a trimis Dumnezeu pe 

Fiul Său? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: La întrupare, Fiul lui Dumnezeu nu a luat asupra Lui un trup ase-

menea trupului omenesc de dinainte de cădere, ci mai degrabă trupul Său, chiar 

dacă nu a fost afectat de păcat, s-a supus tuturor consecințelor teribile ale ra-

sei noastre decăzute. Ca om, El a fost supus acelorași limitări, fragilități, sufe-

rințe și anxietăți ale omenirii decăzute. Ar fi fost cu adevărat un gest deosebit 

de smerenie ca Fiul să fi luat asupra Lui natura omenirii de dinainte de cădere, 

când omul era în plină glorie și putere. Totuși, smerenia Lui a fost cu atât mai 

mare atâta timp cât El a fost trimis într-o „fire asemănătoare cu a păcatului”! 

2. Conform învățăturii din 2 Corinteni 5:21, ce I-a făcut Dumnezeu Tatăl Fiului 

Său în timp ce El era pe cruce? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Dumnezeu L-a socotit pe Hristos păcat în același fel în care cre-

dinciosul este socotit „neprihănirea lui Dumnezeu”. În momentul în care un om 

crede în Isus, acel om este iertat de păcatul lui, iar neprihănirea lui Hristos este 

socotită și pusă în contul lui. Dumnezeu îl declară, din perspectiva Legii Lui, un 

om neprihănit și îl tratează ca atare. Atunci când Hristos a fost atârnat pe cruce, 

El nu a devenit corupt sau lipsit de neprihănire, ci mai degrabă Dumnezeu I-a 

socotit Lui păcatele noastre, declarându-L din perspectiva Legii Lui ca fiind vi-

novat, și tratându-L ca atare. 

TATĂL ȘI-A PEDEPSIT FIUL 

Nu am fost suficient ca Fiul să poarte păcatele noastre, ci era de asemenea 

necesar ca El să sufere mânia lui Dumnezeu și să moară în locul nostru ca Substi-

tut care poartă păcatul. Prin suferința și moartea lui Hristos, cerințele dreptății lui 
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Dumnezeu îndreptate împotriva noastră au fost satisfăcute, iar mânia lui Dumne-

zeu împotriva noastră a fost liniștită. Doar în felul acesta Dumnezeu a putut să Își 

mențină dreptatea și să îl îndreptățească pe păcătos. 

1. În Isaia 53:4-5 se găsește unul dintre cele mai importante pasaje biblice privi-

toare la natura suferințelor și a morții lui Hristos. Ce I-a făcut Dumnezeu Tatăl 

singurului Său Fiu atunci când El a stat atârnat pe crucea Calvarului? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Pentru a descrie suferința lui Hristos sub mânia lui Dumnezeu 

sunt folosite cinci cuvinte – El a fost pedepsit, lovit, smerit, străpuns, zdrobit. 

Versiunea New English Translation ne oferă o imagine utilă asupra sensului 

acestui text: „… noi credeam că El era pedepsit, atacat de Dumnezeu și lovit 

pentru ceva ce făcuse El. [Dar] El era rănit pentru faptele noastre răzvrătite, 

zdrobit pentru păcatele noastre; El a îndurat pedeapsa care ne-a îndreptățit pe 

noi; am fost vindecați prin rănile Lui”. 

2. În Isaia 53:10 găsim un alt pasaj extrem de important referitor la natura sufe-

rinței lui Hristos pe Calvar. În ce fel afirmă acest verset ceea ce am învățat deja 

din Isaia 53:4-5? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „a găsi cu cale” este tradus din termenul ebraic chaphets, 

care are sensul de „a găsi plăcere în ceva, a dori ceva sau a găsi încântare într-

un lucru”. Dumnezeu nu a găsit o plăcere sadică în zdrobirea Fiului Său sub gre-

utatea deplină a mâniei Lui, ci El a găsit de cuviință ca, prin suferința și moartea 

lui Hristos, voia lui Dumnezeu să se împlinească și calea mântuirii să fie deschisă 

pentru poporul Său. Cuvântul „zdrobit” provine de la termenul ebraic daka, 

având sensul de „a zdrobi, a lovi sau a rupe în bucăți”. Hristos a fost zdrobit de 

către Tatăl și a suferit așa încât poporul Său să poată fi mântuit prin suferința și 

moartea Lui. 
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TATĂL ȘI-A ÎNVIAT ȘI ÎNĂLȚAT FIUL 

Dumnezeu Tatăl L-a trimis pe Fiul Său în lume în asemănarea trupului de pă-

cat, I-a imputat păcatele noastre și L-a zdrobit sub forța deplină a mâniei Lui. Prin 

moartea Fiului Său, Tatăl a făcut ispășire sau plată deplină pentru păcatele noas-

tre. Apoi, în a treia zi, El L-a înviat din morți pe Fiul Său, iar după aceea L-a înălțat 

în locul de onoare, la dreapta Sa, ca Domn al tuturor și Mântuitor al acelora care 

cred. Dovedindu-Și autoritatea prin a-L învia pe Hristos din morți și dovedind au-

toritatea lui Hristos prin înălțarea Lui, Tatăl declară acum că toți oamenii trebuie 

să se pocăiască, și El le poruncește să creadă în Numele Fiului Său, Isus Hristos. 

1. TATĂL ȘI-A ÎNVIAT FIUL DIN MORȚI. Următoarele versete ale Scripturii mărtu-

risesc că învierea lui Hristos a fost lucrarea lui Dumnezeu Tatăl. Prezintă sumar, 

în cuvintele tale, fiecare pasaj de mai jos. 

a) Faptele Apostolilor 2:32; 3:15 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Romani 6:4 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „slava Tatălui”, cel mai probabil, face referire la puterea 

glorioasă a lui Dumnezeu (vezi și Efeseni 1:19-20). 

2. TATĂL ȘI-A ÎNĂLȚAT FIUL LA DREAPTA SA. Scripturile ne învață că, după învierea 

Fiului Său din morți, Dumnezeu L-a înălțat ca Domn peste tot și Mântuitor al 

celor care cred. Ce ne învață despre acest adevăr versetele biblice de mai jos? 

a) Filipeni 2:9-11 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Faptele Apostolilor 5:30-31 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În acest context, Petru se adresează în mod specific poporului Is-

rael, dar adevărul poate fi aplicat tuturor oamenilor. Dumnezeu L-a înviat și L-

a înălțat pe Fiul Său ca Mântuitor al tuturor celor care cred. 

3. TATĂL ÎI CHEAMĂ ACUM PE TOȚI OAMENII SĂ SE POCĂIASCĂ ȘI SĂ CREADĂ. 

Dumnezeu L-a înviat pe Fiul Său din morți și L-a înălțat ca Domn și Mântuitor. 

Potrivit învățăturii din următoarele pasaje ale Scripturii, cum ar trebui ca fie-

care om să răspundă față de această măreață lucrare a lui Dumnezeu? Ce a 

declarat și a poruncit Tatăl? 

a) Faptele Apostolilor 17:30-31 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „nu ține seama de vremurile de neștiință” constituie o 

referință la ignoranța îndelungată și idolatria Neamurilor. Această expresie nu 

înseamnă că acestea nu sunt responsabile pentru păcatul lor, ci doar că Dum-

nezeu Și-a demonstrat răbdarea față de ele. „El, în veacurile trecute, a lăsat pe 

toate Neamurile să umble pe căile lor” (Faptele Apostolilor 14:16) și Și-a înfrâ-

nat mânia împotriva lor având în vedere venirea lui Hristos și oferirea Evanghe-

liei față de toate. 

b) 1 Ioan 3:23 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: A crede înseamnă mai mult decât simplul accept mental sau in-

telectual. Credința implică încredere, bizuire și dependență. A crede în Isus în-

seamnă a-ți încredința viața și fericirea veșnică Persoanei, promisiunilor și voii 

lui Dumnezeu în Hristos. 
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CAPITOLUL 44.                                           

LUCRAREA FIULUI ÎN MÂNTUIRE (1) 
 

PARTEA ÎNTÂI: NATURA LUCRĂRII FIULUI 

După ce am analizat lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu cu un accent spe-

cial pus pe lucrarea Tatălui, vom analiza acum lucrarea mântuitoare a lui Dumne-

zeu Fiul. Studiind acest subiect în următoarele câteva capitole, vom vedea (1) ca-

racterul esențial al lucrării Fiului, (2) disponibilitatea Fiului și dorința Lui de a îm-

plini planul alcătuit de Tatăl înainte de întemeierea lumii și (3) unicitatea Persoa-

nei și a lucrării Fiului – Numele Lui este singurul nume prin care trebuie să fim 

mântuiți (Faptele Apostolilor 4:12). 

FIUL, MÂNTUITORUL NOSTRU 

1. Identifică numele care Îi sunt atribuite Fiului în următoarele pasaje biblice care 

ne îndreaptă atenția în mod clar către Fiul, în calitate de Mântuitor. 

a) Mântuire p___________ (Luca 1:69, cu sensul de Cornul mântuirii, cf. NASB). 

Termenul este preluat din cuvântul din limba greacă kéras, având sensul 

literal de „corn”. În lumea animalelor, cornul este deopotrivă un mijloc de 

apărare și de atac. Astfel, acest termen a fost adesea folosit cu sens figura-

tiv în Vechiul Testament, indicând puterea și tăria (ex. 1 Samuel 2:1, 10; 2 

Samuel 22:3; Psalmul 18:2; 89:17, 24; 132:17). Mântuirea omului decăzut 

este dincolo de puterea oricărei persoane, cu excepția lui Dumnezeu. Hris-

tos, fiind Dumnezeu, are mai mult decât puterea necesară pentru a asigura 

și ocroti mântuirea noastră. 

b) M__________________ lumii (Ioan 4:42; 1 Ioan 4:14). Cuvântul este tradus din 

termenul grec sõtêr, care mai poate fi tradus și „eliberator” sau „salvator”. 

Ar fi ceva foarte greșit să înțelegem acest titlu ca un argument în favoarea 

universalismului (credința că toți oamenii vor fi în final mântuiți). Mai de-

grabă el ne învață că lucrarea mântuitoare a lui Hristos nu este limitată la 
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un singur grup etnic sau la o anumită arie geografică, ci este globală în efi-

cacitatea ei. 

c) Mântuitorul n_________ (Tit 3:6). Literal, are sensul de „Mântuitorul nostru”. 

Importanța acestui pronume posesiv nu poate fi exagerată. Cel puțin două 

adevăruri ne sunt comunicate aici. În primul rând, Fiul este Acela care mân-

tuiește, iar noi suntem cei mântuiți. Mântuirea este lucrarea Lui, iar noi sun-

tem beneficiarii ei. În al doilea rând, El nu este Mântuitorul tuturor, ci al celor 

care cred. Trebuie să Îl primim pe El și să primim mântuirea Lui personal și 

individual. El trebuie să fie Mântuitorul nostru. 

d) I__________________ (Romani 11:26). Cuvântul este tradus din verbul grec 

rhúomai, înrudit cu verbul erúõ, având sensul literal de „a trage după el”. 

Ideea transmisă este aceea a unei persoane smulsă din pericol și astfel eli-

berată sau salvată. În Noul Testament, Fiul lui Dumnezeu este descris ca 

Acela care ne salvează din mânia viitoare (1 Tesaloniceni 1:10), care ne 

scapă de trupul nostru de moarte (Romani 7:24-25) și care ne salvează de 

orice faptă rea (2 Timotei 4:18). Fiind deopotrivă Dumnezeu și Om, Fiul se 

califică într-un mod unic să Își elibereze poporul. 

2. În Luca 4:14-21, evanghelistul relatează începutul lucrării publice a lui Isus. În 

versetele 18-19, Isus citește un pasaj din profetul Isaia cu privire la Mesia sau 

Hristosul care avea să vină (Isaia 61:1-2). Ce ne învață acest text despre scopul 

mântuitor al întrupării și lucrării pământești a Fiului? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „uns” provine din verbul grec chríõ și din cel ebraic mas-

hach, de unde este derivat titlul de „Mesia”, sau „Unsul”. În Vechiul Testament, 

preoții și regii erau unși cu untdelemn ca un semn al trimiterii sau confirmării 

lor divine. Duhul Sfânt L-a uns pe Fiul ca Mesia, care avea să propovăduiască și 

să și realizeze mântuirea poporului lui Dumnezeu. 

3. Conform următoarelor versete din Evanghelia după Luca, ce anume a propovă-

duit Isus legat de misiunea Lui? De ce a luat Fiul lui Dumnezeu asupra Lui trup 

și a locuit printre oameni? 

a) Luca 5:31-32 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Isus nu ne învață că ar exista două grupuri de oameni în lume – 

păcătoșii, care au nevoie de mântuire, și neprihăniții, care n-au nevoie de nimic. 

El afirmă clar scopul misiunii Lui – mântuirea păcătoșilor. Marea problemă a 

fariseilor și a cărturarilor era că ei nu se considerau păcătoși și nu vedeau că 

au nevoie de un medic al sufletelor lor. 

b) Luca 19:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Pentru a înțelege complet această afirmație, este important să 

luăm în considerare întreg contextul. Isus este criticat acolo pentru că intră în 

casa unui păcătos infam pe nume Zacheu. 

4. În cadrul celor două întrebări anterioare, am analizat mai multe texte biblice 

care prezintă misiunea lui Hristos de a-i mântui pe păcătoși. Cum este ilustrat 

acest lucru în următoarele pilde din Luca 15? Prezintă pe scurt adevărul cen-

tral din fiecare pasaj despre scopul și dorința lui Hristos de a mântui. 

a) Oaia pierdută (Luca 15:3-7) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Banul pierdut (Luca 15:8-10) 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) Fiul risipitor (Luca 15:11-24) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În fiecare dintre aceste ilustrații, accentul nu se pune pe faptul că 

cineva ar fi vrednic să fie mântuit, ci pe dragostea Aceluia care mântuiește. 

Valoarea unei oi este prin comparație cu o sută, iar o monedă pierdută adeseori 

nici nu merită timpul și energia să fie căutată. Tot așa, tânărul fiu rătăcitor nu 

merita dragostea tatălui său sau onoarea care i s-a acordat. Într-o manieră ase-

mănătoare, Fiul a fost dornic să facă cel mai mare sacrificiu și să plătească cel 

mai mare preț – nu datorită meritelor sau valorii noastre, ci datorită dragostei 

Lui mari cu care a fost hotărât să ne iubească! 

5. În Ioan 10:10-11 avem o altă afirmație categorică legată de Fiul lui Dumnezeu 

și de motivul pentru care El a luat trup și a locuit printre oameni. Prezintă su-

mar adevărurile importante din acest pasaj, în cuvintele tale. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Termenul „hoț” este probabil o referire la prorocii falși, la falșii 

Mesia și la liderii religioși ipocriți care existaseră în Israel înainte de venirea 

adevăratului Hristos. Spre deosebire de aceștia, Hristos Și-a dovedit integrita-

tea misiunii și dorința de a mântui prin marele Său sacrificiu făcut pentru po-

porul Său. 
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UNICITATEA LUCRĂRII MÂNTUITOARE A FIULUI 

Una dintre cele mai importante și mai provocatoare pretenții ale credinței 

creștine este că Isus nu este doar un Mântuitor, ci El este Mântuitorul. Scriptura 

afirmă fără echivoc faptul că, în afara lui Hristos și a lucrării Sale răscumpărătoare 

pe calvar, nu există nicio mântuire. Sfinții Vechiului Testament L-au crezut pe 

Dumnezeu, iar acest lucru le-a fost socotit ca neprihănire (Romani 4:3; Galateni 

3:6). Totuși, o astfel de iertare nu putea fi atribuită și o astfel de neprihănire nu le 

putea fi creditată decât pentru că avea să vină ziua când Hristos se cobora pe pă-

mânt și făcea ispășire pentru păcatele lor. Sfinții Noului Testament (și toți cei de 

după ei care cred) sunt mântuiți în aceeași manieră – prin moartea ispășitoare a 

lui Hristos și prin credința în promisiunea că oricine crede în El nu va pieri, ci are 

viața veșnică (Ioan 3:16). 

1. Conform învățăturii din următoarele pasaje ale Scripturii, ce mijloace a rânduit 

Dumnezeu prin care omul poate fi mântuit? 

a) Faptele Apostolilor 5:31 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Pocăința și credința nu pot îndepărta vinovăția păcatului decât 

dacă cerințele dreptății lui Dumnezeu împotriva păcătosului sunt satisfăcute. 

Dumnezeu le poate acorda iertarea păcatelor acelora care se pocăiesc și care 

cred doar pentru că Hristos a ispășit păcatul lor pe Calvar. Astfel, noi putem fi 

mântuiți doar prin Persoana și lucrarea lui Hristos. 

b) 1 Tesaloniceni 5:9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „rânduit” provine de la termenul grec títhémi, având 

sensul literal de „a plasa, a stabili, a așeza”. Figurativ, acesta înseamnă a fixa, 

a rândui sau a hotărî. Dumnezeu a hotărât că mântuirea se găsește în Hristos 
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și în lucrarea Lui ispășitoare de pe cruce. Oamenii pot încerca să își câștige 

mântuirea prin multe metode diferite, însă Dumnezeu a rânduit o singură cale 

– viața, moartea și învierea lui Hristos. 

2. Dumnezeu L-a hotărât sau L-a rânduit pe Fiul ca Mântuitor, și este important 

să înțelegem că aceasta aparține exclusiv Fiului. Ce ne învață următoarele pa-

saje ale Scripturii despre mântuire ca găsindu-se doar în Fiul? 

a) Ioan 14:6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Faptele Apostolilor 4:12 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) 1 Timotei 2:5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „mijlocitor” provine din termenul grec mesítés, care de-

notă un mediator sau arbitru – cineva care aduce două părți opuse sau adverse 

la pace și înțelegere. 

d) 1 Ioan 5:11-12 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Scriptura afirmă categoric că, fără Hristos și lucrarea Lui răscumpărătoare de 

pe Calvar, nu există mântuire. Acest adevăr are implicații uriașe pentru toți oa-

menii, prin faptul că destinul veșnic al tuturor este dependent de felul în care 

ei răspund față de Hristos. Ce avertisment este formulat în următoarele pasaje 

biblice față de cei care ignoră mântuirea pe care Dumnezeu a oferit-o prin Fiul 

Său? 

a) Ioan 3:18 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Asta nu înseamnă că cei care aud Evanghelia și nu cred imediat 

ar fi condamnați la judecata ireversibilă, ci mai degrabă înseamnă că cei care 

continuă să umble într-o stare împietrită de necredință vor fi condamnați. 

b) Evrei 2:1-3 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Autorul Epistolei către Evrei face aici o comparație între cei care 

resping Legea care a fost mijlocită prin îngeri (v. 2) și cei care resping mântui-

rea mijlocită prin Fiul lui Dumnezeu (v. 3). Dacă respingerea Legii lui Dumnezeu 

a adus pedeapsă, cu cât mai mult va aduce pedeapsă respingerea Fiului lui 

Dumnezeu! 

c) Evrei 10:26-31 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Versetul 26 nu ne învață că doar cei care au obținut perfecțiunea 

fără păcat nu sunt condamnați în final la judecată. Dacă așa ar fi situația, ni-

meni n-ar mai fi mântuit, pentru că până și credinciosul cel mai matur se va 

lupta cu ispita și păcatul. Expresia „păcătuim [continuu] cu voia” face referire 

la o stare continuă de necredință împietrită cu privire la Evanghelie. Ea este o 

stare de respingere permanentă și hotărâtă a lui Isus ca Fiul lui Dumnezeu, 

Mesia și Mântuitorul lumii. 
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CAPITOLUL 45.                                      

LUCRAREA FIULUI ÎN MÂNTUIRE (2) 
 

PARTEA A DOUA: LUCRAREA FINALIZATĂ A FIULUI 

Dumnezeu Tatăl elaborat un plan pentru mântuirea poporului Său, iar Dumne-

zeu Fiul a venit în această lume îmbrăcat în trup omenesc pentru a împlini planul. 

În acest capitol vom analiza patru aspecte importante ale lucrării Fiului în locul nos-

tru, lucrare realizată în decursul prezenței Sale pământești: El S-a dezbrăcat de Sine, 

a trăit o viață perfectă, S-a adus ca jertfă în mod voluntar, și a înviat din morți. 

FIUL S-A DEZBRĂCAT VOLUNTAR DE SINE 

1. În Filipeni 2:6-8 este probabil cea mai categorică descriere a întrupării din 

toată Scriptura. Citește acest pasaj până te familiarizezi cu el, apoi explică sen-

sul lui în următoarele paragrafe. 

a) El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apu-

cat să fie deopotrivă cu Dumnezeu (v. 6). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „chipul” provine din cuvântul grec morphê și se referă 

nu doar la înfățișarea exterioară a unei persoane, ci și la esența caracterului ei. 

Fiul nu doar că a părut a fi Dumnezeu, ci El era Dumnezeu și era egal cu Dum-

nezeu. Expresia „lucru de apucat” provine din cuvântul grec harpagmós, care 

se poate referi la însușirea neautorizată a unui lucru prețios. Ideea transmisă 
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este că Fiul, prin întruparea Lui, Și-a demonstrat dorința de a abandona privile-

giile dumnezeirii pentru a împlini voia Tatălui Său. 

b) Ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși (v. 7).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „dezbrăca” provine de la termenul grec kenóõ, având 

sensul de „a goli sau a îndepărta”. Prin întruparea Lui, Fiul a lăsat deoparte 

gloria și privilegiile dumnezeirii Lui și S-a făcut Om. Este extrem de important 

să înțelegem că această dezbrăcare a Fiului nu a însemnat faptul că El a re-

nunțat la dumnezeirea Lui sau că a devenit mai puțin decât Dumnezeu, ci faptul 

că El a lăsat deoparte gloria și privilegiile care Îi aparțineau de drept ca Dum-

nezeu (Ioan 17:5).  

c) A luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor (v. 7). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „chip” provine din cuvântul grec morphê și se referă nu 

doar la înfățișarea exterioară a unei persoane, ci și la esența caracterului ei. 

Hristos nu a părut doar că este un slujitor, ci El a devenit în felul acesta în mod 

autentic. Cuvântul „asemenea” provine din termenul grec homoíõma, care mai 

poate fi tradus și ca „asemănare sau similitudine”. Hristos a purtat toate trăsă-

turile umanității autentice. El nu a fost o iluzie, ci un Om în carne și oase. 

2. Pentru a încheia această secțiune, vom analiza încă un pasaj care descrie foarte 

frumos întruparea Fiului pentru poporul Său – 2 Corinteni 8:9. Ce adevăruri ne 

transmite acest pasaj?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: În sărăcirea autoimpusă a Fiului a existat un scop răscumpărător 

clar. El a părăsit gloriile cerului așa încât noi să putem intra în el ca fii și fiice 

ai lui Dumnezeu. 

FIUL A TRĂIT O VIAȚĂ PERFECTĂ 

1. În 2 Corinteni 5:21 se găsește o declarație incontestabilă a vieții fără păcat a 

lui Isus. Citește pasajul, apoi umple spațiul gol de mai jos. 

a) El n-a c________________ niciun păcat. Cuvântul acesta provine din termenul 

grec ginóskõ, adesea se referă la ideea ebraică a cunoașterii personale sau 

chiar intimă. Isus nu a avut de-a face cu păcatul în nici cea mai mică măsură. 

El a fost total și complet străin de păcat. 

2. Următoarele versetele constituie de asemenea pasaje clare care dovedesc că 

Fiul a trăit o viață perfectă. Prezintă sumar, în cuvintele tale, sensul fiecărui 

pasaj biblic. 

a) Evrei 4:15 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) 1 Petru 1:19 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

c) 1 Ioan 3:5 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



 

                                                                                         CUNOAȘTE-L PE DUMNEZEUL CEL VIU  |  PAUL WASHER 
 

 

298 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

FIUL S-A OFERIT PE SINE VOLUNTAR 

1. Am învățat din studiul nostru din acest capitol, bazat pe textul din Filipeni 2:6-

7, că Fiul a lăsat în mod voluntar deoparte gloria și privilegiile dumnezeirii și a 

devenit Om. Potrivit versetului 8, până unde a fost Fiul dornic să Se supună 

într-un act chiar mai mare de smerenie? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Crucea este, incontestabil, cea mai crudă formă de tortură inven-

tată vreodată de om. Faptul că Fiul a murit voluntar pe o astfel de cruce ne 

revelează mărimea dragostei Lui pentru Tatăl și pentru noi. 

2. Ce ne învață Ioan 10:17-18 despre disponibilitatea cu care Hristos S-a dat pe 

Sine pentru păcatele poporului Său? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Conform învățăturii din Romani 5:7-8, care este unul dintre cele mai uimitoare 

aspecte ale jertfirii de Sine a lui Hristos pentru poporul Său? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4. Potrivit următoarelor pasaje din Vechiul și Noul Testament, ce anume a fost 

realizat pentru poporul lui Dumnezeu prin jertfirea de Sine a Fiului? 

a) Isaia 53:11 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Mesia este profund satisfăcut atunci când reflectă asupra lucrării 

Sale răscumpărătoare și a îndreptățirii unei mulțimi fără număr care a rezultat 

din aceasta. 

b) 2 Corinteni 5:21 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Întrucât El a fost făcut păcat în locul nostru, noi am devenit ne-

prihănirea lui Dumnezeu în El. Păcatul nostru I-a fost imputat Lui, iar El a purtat 

mânia lui Dumnezeu în locul nostru. Neprihănirea Lui a fost pusă în contul nos-

tru, și astfel noi stăm înaintea lui Dumnezeu nevinovați și acceptați pe deplin. 

c) Evrei 10:10 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „sfințit” provine din termenul grec hagiázõ, care are 

sensul de „a face sfânt sau a consacra”. În acest context, termenul nu se referă 

la procesul continuu de sfințire (creșterea asemănării cu Hristos în viața cre-

dinciosului), ci la punerea deoparte a credinciosului, ca poziție, în Hristos, un 
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lucru deja împlinit. Credinciosul a fost făcut sfânt înaintea lui Dumnezeu, prin 

jertfa lui Hristos odată pentru totdeauna. 

d) 1 Petru 3:18 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

FIUL S-A ÎNVIAT DIN MORȚI 

În capitolul 43 am învățat că Tatăl L-a înviat pe Fiul Său din morți. Totuși, 

trebuie să înțelegem că Scriptura ne învață mai apoi că învierea a fost de aseme-

nea lucrarea Fiului. El a învins moartea prin puterea și autoritatea proprie. Impli-

cațiile acestui adevăr sunt copleșitoare. Puterea Lui de a Se învia dovedește pute-

rea Lui de a-i învia pe cei ce fac parte din poporul Său. 

1. Ce ne învață următoarele texte biblice despre adevărul statuat în paragraful de 

mai sus – anume că învierea Fiului a fost nu doar lucrarea Tatălui, ci și a Fiului? 

a) Ioan 2:18-21 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Ioan 10:17-18 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Cuvântul „putere” provine din termenul grec exousía, care denotă 

puterea și dreptul de a acționa. Întrucât omul Isus a fost de asemenea Dumne-

zeu Fiul, El avut deopotrivă puterea și autoritatea de a împlini porunca Tatălui 

Său – de a-Și da viața și de a-Și lua viața înapoi.  

2. În Ioan 5:26, Isus face o importantă declarație despre Sine, lucru care ne ajută 

să înțelegem cum este El capabil deopotrivă să Își dea viața și să Și-o reia. Care 

este adevărul afirmat în acest verset? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acesta este un pasaj foarte dificil, dar adevărul care este transmis 

în mod clar este că Fiul, asemenea Tatălui, are viața în Sine. Viața oricărei cre-

aturi, chiar a celei mai deosebite dintre ele, este o viață derivată, pentru că ea 

vine de la un Altul, adică de la Dumnezeu. Prin contrast, viața Fiului este ine-

rentă – El are viața în Sine. Viața constituie o trăsătură permanentă sau esen-

țială a Fiului. 

3. Fiul are viața în Sine. De aceea, El a fost capabil nu doar să Își dea voluntar 

viața, ci să Și-o și reia. Care sunt implicațiile acestui adevăr pentru cei care 

cred, potrivit pasajelor biblice de mai jos? 

a) Ioan 5:27-29 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Ioan 11:25-26 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Puterea lui Hristos asupra morții are implicații directe pentru po-

porul Său. Chiar dacă ei vor muri, vor fi înviați pentru a trăi veșnic și nu se vor 

mai supune niciodată puterii sau durerii morții. 

  



303 

 

 
CAPITOLUL 46.                                      

LUCRAREA FIULUI ÎN MÂNTUIRE (3) 
 

PARTEA A TREIA: LUCRAREA PREZENTĂ A FIULUI 

În capitolul anterior am analizat patru aspecte ale lucrării de mântuire a Fiului 

pe care El le-a realizat în decursul existenței Sale pe pământ. Totuși, este impor-

tant să înțelegem că lucrarea Lui pentru noi nu s-a sfârșit în momentul când El S-

a înălțat la cer. Acest capitol vom analiza două modalități în care Fiul este încă 

implicat activ în mântuirea poporului Său: Fiul dă viață poporului Său și mijlocește 

pentru poporul Său. 

FIUL DĂ VIAȚĂ POPORULUI SĂU 

Viața pe care Fiu o dă poporului Său nu este limitată la înviere. El este sursa 

învierii noastre trupești de la sfârșitul veacurilor, și sursa vieții și a puterii noastre 

spirituale în viețile noastre zilnice de acum. 

1. În Ioan 14:6, Isus face o afirmație remarcabilă despre Sine. Ce anume ne con-

firmă ea despre Persoana Lui și despre dependența credinciosului de El? 

a) Eu sunt calea, adevărul și v___________. Dacă Hristos nu ar fi Dumnezeu, 

atunci aceasta afirmație ar fi blasfemiatoare. Hristos nu este doar întruchi-

parea adevărului lui Dumnezeu și a căii de împăcare, ci și sursa întregii vieți 

– trupească și spirituală. 

2. În Ioan 15:1-8, Isus face o afirmație asemănătoare și la fel de remarcabilă le-

gată de Persoana Sa și despre relația dintre credincios și El. Citește pasajul de 

mai multe ori până te familiarizezi cu el, apoi completează exercițiul următor. 

a) Cum se referă Isus la Sine în versetul 1? Ce ne spune acest lucru despre El 

ca sursă a vieții credinciosului? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Cât de dependent este credinciosul de Hristos ca sursă a oricărei vieți spiri-

tuale, potrivit versetelor 4-5? Explică răspunsul dat. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Analogia este la fel de puternică pe cât este de frumoasă. O ra-

mură poate să aducă rod doar dacă este conectată la vița dătătoare de viață. 

Odată ce ea este tăiată, se usucă și devine lipsită de roade. Într-o manieră ui-

mitor de asemănătoare, credinciosul poate să aibă viață spirituală și să aducă 

roadă doar prin relația continuă cu Hristos, învățând și ascultând de Cuvântul 

Lui, și bazându-se pe puterea Lui. 

3. La încheierea acestei secțiuni, vom analiza afirmația încrezătoare a lui Pavel 

din Filipeni 4:13. Ce ne învață aceasta despre Hristos ca sursa vieții și a tăriei 

credinciosului? Cum ar trebui să trăim în lumina acestui adevăr? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „întărește” provine din termenul grec endunamóõ, care 

mai poate fi tradus și ca „a da putere”. Aici avem de-a face cu un participiu 

prezent, lucru care indică o acțiune continuă. Hristos îi dă continuu viață și pu-

tere poporului Lui. 

FIUL MIJLOCEȘTE PENTRU POPORUL SĂU 

 Odată ce S-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu, Hristos acționează ca Apărător 

al poporului Său, iar El trăiește în veci pentru a mijloci înaintea tronului lui Dum-

nezeu pentru ei. Mijlocirea continuă a lui Hristos pentru poporul Său nu înseamnă 

că El S-ar afla pe genunchi înaintea tronului lui Dumnezeu, implorând îndurare 
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pentru noi. Mai degrabă El mijlocește ca Unul care stă la dreapta Tatălui, ca Unul 

care este omniscient și cunoaște fiecare nevoie a poporului Său, ca Unul care are 

toată autoritatea de a vorbi în numele lor și ca Unul care anulează orice acuzație 

care se ridică împotriva lor. 

1. 1 Ioan 2:1-2 este unul dintre cele mai importante pasaje biblice privitoare la 

lucrarea Fiului ca Apărător al nostru. Citește pasajul până te familiarizezi cu el, 

apoi scrie gândurile tale despre adevărurile revelate în el. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Faptul că avem un Apărător înaintea Tatălui nu ar trebui să ne facă 

apatici în legătură cu sfințenia sau nepăsători în ce privește păcatul. Dimpotrivă, 

acest lucru ar trebui să ne motiveze la ascultare datorită lucrării mărețe pe care 

Fiul a realizat-o pentru noi. Totuși, până și cel mai matur creștin rămâne încă 

expus slăbiciunii morale și păcatului. De aceea, pentru noi, a ști că avem un Apă-

rător înaintea Tatălui este un motiv de mare mângâiere. Cuvântul „mijlocitor” 

provine din termenul grec paráklétos, care se referă la un „ajutor” sau cineva 

care este chemat să vorbească în numele altuia. Cuvântul „ispășire” provine din 

termenul grec hilasmós, care are sensul de „liniștire” sau „satisfacere”. Se referă 

la o jertfă care este adusă pentru a liniști pe cineva care a fost ofensat. Fiul este 

jertfa de ispășire pentru păcatele noastre prin faptul că El Și-a jertfit viața în 

locul nostru, ca jertfă pentru păcatele noastre. Jertfa Lui a împlinit cerințele 

dreptății lui Dumnezeu îndreptate împotriva noastră și a liniștit mânia Lui. El 

poate fi Apărătorul nostru pentru că El Însuși a plătit pentru păcatele noastre. 

2. În Romani 8:33-34 se găsește un alt text biblic foarte important privitor la 

lucrarea de mijlocire a Fiului. Care este, potrivit acestor versete, rezultatul lu-

crării Lui mântuitoare și de mijlocire? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBSERVAȚII: Întrebările, „Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu?” 

și „Cine-i va osândi?” se referă la unul și același lucru. Este ca și cum Dumnezeu 

ar fi lansat o provocare fiecărei ființe din univers, inclusiv lui Satana însuși. Mo-

tivul pentru care împotriva poporului lui Dumnezeu nu se poate aduce nicio 

acuzație sau condamnare comportă două aspecte: (1) Dumnezeu Și-a îndreptă-

țit poporul și i-a dat un statut perfect înaintea Lui, potrivit Legii Sale. Acest 

lucru a fost împlinit prin viața perfectă pe care Fiul a trăit-o și prin moartea Lui 

în locul poporului Său. (2) Fiul stă acum așezat la dreapta Tatălui ca Mijlocitor 

și Apărător al poporului Său. 

3. În Evrei 7:23-25, Scriptura descrie nu doar puterea și eficacitatea lucrării de 

mijlocire a Fiului, ci și permanența ei. Prezintă acest pasaj în cuvintele tale, 

rezumându-i ideea. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest verset nu necesită alte explicații. Prin puterea vieții veșnice 

a lui Hristos, El poate să îi mântuiască pe veci pe cei care se apropie de Dum-

nezeu prin El.  

4. Deși Scriptura nu ne descoperă natura exactă a mijlocirii cerești a Fiului înain-

tea tronului lui Dumnezeu, anumite idei pot fi găsite în „rugăciunea Sa de Mare 

Preot”, rugăciune pe care El a rostit-o pentru ucenicii Lui în decursul lucrării 

Sale pământești (Ioan 17:1-26). În cele ce urmează se găsește o listă a cererilor 

pe care Hristos le-a făcut în acea rugăciune pentru poporul Său. Potrivește fie-

care cerere pasajului biblic corespunzător. 

Ioan 17:11-12 a. Hristos mijlocește pentru glorificarea viitoare a po-

porului Său. 

Ioan 17:13 b. Hristos mijlocește pentru unitatea poporului Său.  

Ioan 17:15 c. Hristos mijlocește pentru sfințirea poporului Său. 

Ioan 17:17-19 d. Hristos mijlocește pentru bucuria poporului Său.  

Ioan 17:21-23 e. Hristos mijlocește pentru perseverența poporului 

Său.  

Ioan 17:24 f. Hristos mijlocește pentru protejarea poporului Său 

de toate forțele satanice (vezi și Luca 22:32).
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CAPITOLUL 47.                                         

LUCRAREA DUHULUI SFÂNT                       
ÎN MÂNTUIRE 

 

În scurtul nostru studiu asupra lui Dumnezeu ca Mântuitor, trebuie să fim 

atenți să includem rolul persoanei Duhului Sfânt. Nu trebuie să uităm niciodată că 

mântuirea noastră este o lucrare Trinitariană, implicându-L nu doar pe Tatăl și pe 

Fiul, ci și pe Duhul Sfânt. În capitolul de față vom învăța că El este la fel de esențial 

pentru mântuirea noastră pe cât sunt Tatăl și Fiul. 

LUCRAREA DUHULUI ÎN ISPĂȘIREA LUI HRISTOS 

1. DUHUL L-A CONCEPUT PE FIUL. Întreaga lucrare de ispășire a fost dependentă 

de dumnezeirea lui Isus și de perfecțiunea Lui fără păcat – două lucruri care au 

făcut ca nașterea din fecioară să fie o necesitate absolută. Ce rol a jucat Duhul 

în nașterea miraculoasă a lui Isus, potrivit învățăturii din Luca 1:34-35? Care 

a fost rezultatul? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. DUHUL I-A DAT PUTERE FIULUI. Chiar dacă Isus era Dumnezeu, El a umblat pe 

acest pământ ca un om adevărat, supunându-Se voii Tatălui Său și fiind total 

dependent de puterea Duhului. Ce ne învață despre acest adevăr pasajele bi-

blice de mai jos? 

a) Luca 4:1, 14 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Faptele Apostolilor 10:38 (vezi și Matei 12:28; Luca 5:17) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. DUHUL A FOST IMPLICAT ÎN JERTFIREA FIULUI. Ce ne învață textul din Evrei 

9:14 despre acest adevăr? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Deși este imposibil să înțelegem sensul deplin și toate implicațiile 

acestui text, este clar că Duhul Sfânt L-a ajutat sau L-a împuternicit într-un fel 

pe Fiul în jertfirea Sa pe Calvar. La fel cum Duhul Sfânt I-a dat putere Fiului să 

trăiască o viață perfectă și să Își împlinească lucrarea (Luca 4:18; Faptele 

Apostolilor 10:38), tot așa El L-a împuternicit să Se aducă pe Sine ca jertfă de 

ispășire. 

4. DUHUL L-A ÎNVIAT PE FIUL. Învierea Fiului din morți nu a fost doar lucrarea 

Tatălui și a Fiului, ci și a Duhului Sfânt. Ce ne învață despre acest adevăr textul 

din Romani 8:11?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

CAPITOLUL 47. LUCRAREA DUHULUI SFÂNT ÎN MÂNTUIRE 
 

 

309 

OBSERVAȚII: În acest pasaj, ideea transmisă este că Tatăl L-a înviat pe Fiul. 

Totuși, implicația certă este că Duhul este puterea prin care Tatăl L-a înviat. 

LUCRAREA DUHULUI ÎN CONVERTIRE 

Scriptura ne învață că omul este radical depravat și total dependent de lucra-

rea Duhului Sfânt. Așa cum vom vedea în cele ce urmează, pentru ca omul să fie 

mântuit, Duhul Sfânt trebuie să îl regenereze, să îl convingă de păcat, să scoată la 

iveală viața lui adevărată, să îl locuiască și să îl pecetluiască. 

1. DUHUL ÎL REGENEREAZĂ PE PĂCĂTOS. Cuvântul „regenera” provine din verbul 

latin regenerare [re = din nou + generare = a crea, a da naștere]. Biblia ne învață 

că omul este mort spiritual (Efeseni 2:1-3); Astfel, el nu poate răspunde che-

mării la mântuire făcută de Dumnezeu. Pentru ca omul să răspundă, trebuie 

mai întâi ca Duhul să îi dea viață spirituală. Ce ne învață pasajele biblice de mai 

jos despre acest adevăr? 

a) Ioan 3:3-6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Expresia „născut din nou” provine din cuvintele grecești: gennáõ 

(a naște, a da naștere) și ánõthen (deasupra sau din nou). În decursul creației 

universului, Duhul lui Dumnezeu se „mișca pe deasupra apelor” și El a fost 

Acela care a dat ordine și viață (Geneza 1:2). Aceeași lucrare dătătoare de viață 

Duhului Sfânt trebuie să se petreacă în cel păcătos înainte ca el să poată auzi, 

să poată aprecia sau să poată răspunde prin ascultare mesajului mântuitor al 

Evangheliei. 

b) Tit 3:4-6 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 

                                                                                         CUNOAȘTE-L PE DUMNEZEUL CEL VIU  |  PAUL WASHER 
 

 

310 

OBSERVAȚII: Aici sunt folosite două cuvinte: regenerare (paliggenesía: pálin = 

din nou + génesis = origine, naștere) și înnoire (anakaínõsis: aná = deasupra + 

kainós = nou). Nu poate fi exagerată lucrarea Duhului Sfânt în convertirea pă-

cătosului. Lucrarea Sa inițială în inimile și mințile noastre constituie sursa răs-

punsului nostru mântuitor prin credință și pocăință. 

2. DUHUL ÎL CONVINGE PE PĂCĂTOS DE PĂCAT. Înainte ca păcătosul să poată să 

își recunoască nevoia de a fi mântuit, el trebuie să recunoască gravitatea păca-

tului său și să conștientizeze judecata care rezultă din el. Acest lucru este im-

posibil fără lucrarea Duhului Sfânt. Care este una dintre principalele lucrări 

pentru care Hristos a trimis Duhul în lume, potrivit învățăturii din Ioan 16:7-

11?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „dovedi” (v. 8) provine din termenul grec elégchõ, având 

sensul de „a scoate la iveală, a convinge sau a mustra”. El descrie lucrarea unui 

avocat al acuzării, care prezintă argumentele și exemplele ce scot la iveală vi-

novăția unui infractor. Chiar dacă acest lucru poate părea aspru pentru mulți, 

de fapt această lucrare este o demonstrație deosebită a dragostei lui Dumne-

zeu. Înainte ca un om care are o boală mortală să caute vindecarea, el trebuie 

să fie convins de realitatea și gravitatea situației sale. Duhul Sfânt îl convinge 

pe cel păcătos de: (1) păcatul său de a nu crede în Hristos; (2) neprihănirea lui 

Hristos, care a fost demonstrată când Dumnezeu L-a înviat din morți; și (3) ju-

decata viitoare – crucea lui Hristos a condus la înfrângerea Satanei și la jude-

cata lui, iar acest lucru constituie dovada că toți cei care îl urmează vor avea de 

suferit aceeași soartă. 

3. DUHUL DESCOPERĂ ADEVĂRUL. Una dintre cele mai mărețe lucrări ale Duhului 

este că El Îl revelează pe Fiul înaintea oamenilor păcătoși, așa încât aceștia să 

poată fi mântuiți. Ce ne învață următoarele pasaje biblice despre acest adevăr? 

a) Conform învățăturii din 1 Corinteni 2:10-12, care sunt adevărurile lui Dum-

nezeu descoperite oamenilor? Explică răspunsul dat. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Duhul Sfânt este Agentul care revelează adevărul lui Dumnezeu 

înaintea oamenilor. Totuși, este foarte important să recunoaștem că Duhul le 

revelează atât credinciosului cât și necredinciosului adevărul în principal prin 

învățăturile Scripturii. El iluminează mințile noastre și ne face capabili să înțe-

legem ceea ce El Însuși a scris (2 Petru 1:20-21). 

b) Conform cu Ioan 16:13-14, ce sau cine va fi principala temă a revelației mân-

tuitoare a Duhului înaintea oamenilor? Va atrage acest Duh atenția către Sine 

sau către Altcineva? Explică răspunsul dat. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Aceste promisiuni ale lui Isus sunt făcute în principal apostolilor, 

prin care avea să fie scris Noul Testament. Totuși, descoperim aici adevăruri 

care sunt aplicabile tuturor credincioșilor. Orice lucrare autentică sau revelație 

a Duhului Sfânt va glorifica întotdeauna Persoana și lucrarea ispășitoare a lui 

Hristos. Duhul Sfânt nu va atrage atenția către Sine. 

4. DUHUL ÎI LOCUIEȘTE ȘI PECETLUIEȘTE PE CEI CARE CRED. Unul dintre adevă-

rurile cele mai frumoase și mai puternice legate de Duhul Sfânt este că El lo-

cuiește în fiecare credincios în Hristos și ne pecetluiește ca pe copiii răscum-

părați ai lui Dumnezeu. Prin Duhul, Tatăl și Fiul Își fac locuința în noi.  

a) Ce anume ne învață următoarele texte biblice despre locuirea credincioșilor 

de către Duhul Sfânt? 

(1) Ioan 7:37-39 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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(2) Ioan 14:23 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „locui” provine din termenul grec monê, care denotă o 

încăpere, un spațiu de locuit sau o cameră. 

(3) Romani 8:9 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Acest text trebuie văzut nu doar ca un avertisment, ci și ca o mare 

încurajare. Duhul Sfânt locuiește în fiecare credincios autentic, de la cel mai 

matur creștin până la cel mai recent convertit. 

b) Ce anume ne învață textul din Efeseni 1:13-14 despre pecetluirea credinci-

oșilor de către Duhul Sfânt?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

OBSERVAȚII: Cuvântul „pecetlui” provine de la verbul grec sphragízõ, care are 

sensul de „a ștanța cu o pecete sau a pune un semn distinctiv pe ceva”. În 

Scriptură, termenul este folosit având trei sensuri: (1) posesiunea sau proprie-

tatea (1 Corinteni 1:22; Apocalipsa 7:2-3), (2) siguranța (Matei 27:66; Efeseni 

4:30), și (3) autenticitatea și aprobarea (Ioan 3:33; 6:27). Cuvântul „arvună” 

provine din termenul grec arrhabôn, care denotă un depozit, o arvună sau o 

plată în avans pentru a garanta o achiziție finală, adică un avans cu promisiu-
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nea plății finale. Duhul Sfânt, care locuiește, înviază și le dă putere celor cre-

dincioși este de asemenea pecetea proprietății lui Dumnezeu și garanția din 

partea Lui cu privire la mântuirea finală și deplină în prezența Sa! Dumnezeul 

nostru este un Dumnezeu mântuitor – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt! Tatăl, care a 

gândit mântuirea noastră și stăpânește fiecare detaliu al ei, este Dumnezeu. 

Fiul, de a Cărui Persoană și lucrare depinde mântuirea noastră, este Dumnezeu. 

Duhul, care locuiește în noi și ne pecetluiește pentru ziua răscumpărării, este 

Dumnezeu (Efeseni 4:30). Fiecare persoană a Sfintei Treimi implicată în mân-

tuirea noastră este Dumnezeu pe deplin. De aceea, putem avea o încredere ne-

clintită că Dumnezeul care a început o bună lucrare în noi o va finaliza fără eșec 

(Filipeni 1:6). 
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ANEXĂ.                                                      

NUMELE LUI DUMNEZEU 
 

CE SE GĂSEȘTE ÎNTR-UN NUME?  

În cultura ebraică, numele cuiva nu este un simplu titlu, ci o expresie sau re-

velație asupra acelei persoane. În Scriptură descoperim multe exemple ale acestui 

principiu: Avraam înseamnă „tatăl multor neamuri” (Geneza 17:5); Iacov înseamnă 

„cel care se agață de călcâi” sau „cel care înlocuiește” (Geneza 25:26; 27:36); Na-

bal are sensul de „nebun” (1 Samuel 25:25), iar Barnaba înseamnă „fiul mângâie-

rii” (Faptele Apostolilor 4:36). Toate aceste nume reflectă caracterul celor care le-

au purtat. Într-o manieră asemănătoare, numele atribuite lui Dumnezeu sunt inse-

parabile de Persoana Lui și constituie o revelare credincioasă asupra a cine este 

El. Fiecare nume al lui Dumnezeu exprimă un adevăr despre caracterul Lui. 

NUMELE LUI DUMNEZEU  

Ne vom îndrepta atenția în cele ce urmează mai îndeaproape către numele lui 

Dumnezeu. În această secțiune nu sunt incluse exerciții, ci doar trebuie să analizezi 

fiecare nume cu atenție și cu rugăciune. 

• Dumnezeu (ebr. El): cuvântul el este unul dintre cele mai vechi și mai co-

mune nume atribuite lui Dumnezeu și folosite de popoarele semitice (ba-

bilonian, fenician, aramaic și evreu). Sensul exact al acestui cuvânt este 

nesigur. Probabil că denotă putere, tărie, măreție și maiestate. Acest nume 

este folosit de 208 ori în Scriptură (Exod 34:14; Psalmul 19:1; Isaia 

43:12). 

• Dumnezeu (ebr. Eloah): sensul exact al termenului eloah este incert. Pro-

babil că el ne transmite aceleași idei ca și el – putere, tărie, măreție. În 

Vechiul Testament, acest termen este folosit de 56 de ori, din care în car-

tea Iov de 41 de ori (ex. Iov 22:12; 27:3; 27:8; 33:12; 37:22; 40:2). 
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• Dumnezeu (ebr. Elohim): cuvântul elohim este primul nume al lui Dumne-

zeu care apare în Scriptură (Geneza 1:1) și este folosit cu referire la Dum-

nezeu mai mult decât orice alt nume din Scriptură (de 2.570 ori). Numele 

elohim constituie, probabil, forma la plural a termenului eloah și ne tran-

smite aceleași idei ale puterii și tăriei. În Scriptură, elohim este tradus în 

patru feluri distincte, în funcție de context. Cuvântul se poate referi la: (1) 

Dumnezeu, (2) zei, (3) îngeri sau (4) judecători. Faptul că termenul elohim 

este la plural este un lucru foarte important și are două posibile interpre-

tări. În primul rând, toate limbile semitice folosesc pluralul pentru a co-

munica ideea că un lucru este excepțional sau unic. De exemplu, un mic 

corp de apă poate fi denumit „apă”, în timp ce o suprafață imensă de apă 

este denumită „ape”. Forma la plural, elohim, este folosită cu referire la 

Dumnezeu nu pentru că există mai mult de un Dumnezeu, ci pentru că El 

este Dumnezeul cel mare și incomparabil, singurul Dumnezeu adevărat, 

mai presus de orice alt Dumnezeu. În al doilea rând, forma la plural, 

elohim, ar putea să se refere la pluralitatea Persoanelor din Trinitate. 

• Dumnezeu (aram. Elah / gr. Theós): termenul aramaic elah este tradus prin 

„Dumnezeu” în cărțile Ezra (4:8-6:18; 7:12-26) și Daniel (2:4-7:28), întru-

cât o parte a acestora au fost scrise în aramaică. Termenul grec theós este 

tradus ca „Dumnezeu” de-a lungul Noului Testament. Niciunul dintre 

aceste cuvinte nu contribuie cu ceva nou la înțelegerea biblică a lui Dum-

nezeu. Prin a-i folosi, autorii Scripturii nu afirmă ideile eronate pe care gre-

cii s-au aramaicii le aveau despre Dumnezeu. 

• Cel Preaînalt (ebr. Elyon/ aram. Illai / gr. Húpsistos): termenul ebraic elyon 

este tradus prin expresia „Cel Preaînalt” și denotă starea înălțată și măre-

ția imposibil de descris a lui Dumnezeu. În Psalmul 97:9, citim astfel: „Căci 

Tu, Doamne, Tu ești Cel Prea Înalt peste tot pământul, Tu ești prea înălțat 

mai presus de toți dumnezeii”. În pasajele aramaice din Daniel, numele 

„Cel Preaînalt” este tradus din cuvântul aramaic illai (Daniel 3:26; 4:34). 

În Noul Testament, acest titlu este tradus din cuvântul grec húpsistos 

(Marcu 5:7; Luca 1:32, 35, 76; 6:35; 8:28; Faptele Apostolilor 16:17; 

Evrei 7:1). 

• Cel Atotputernic (ebr. Shaddai / gr. Pantokrátõr): termenul ebraic shaddai 

este tradus ca „Atotputernic” și denotă puterea infinită a lui Dumnezeu. În 

Septuaginta, versiunea în limba greacă a Vechiului Testament, cuvântul 

este tradus pantokrátõr („atotputernic”). În Vulgata, termenul folosit este 

omnipotens, de unde avem cuvântul „omnipotent”. 

• Domnul (ebr. Adon, Adonai): Numele Adon denotă deopotrivă domnie și 

proprietate. În Scriptură, când numele acesta se folosește la forma lui la 
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plural, adică Adonai, el se referă întotdeauna la Dumnezeu. Forma la plural 

denotă intensitatea – Dumnezeu este Domnul absolut al tuturor lucrurilor, 

fără excepție, ca în cazul termenului Elohim de mai sus. Titlul Adonai de-

notă domnia lui Dumnezeu peste întreaga creație. El ne mai transmite 

multe lucruri despre relația care există între Dumnezeu și poporul Său. Ca 

Stăpân și Deținător al poporului Său, Dumnezeu Se dedică îngrijirii aces-

tuia și asigurării nevoilor lor. Fiind slujitorii Stăpânului, noi trebuie să ne 

dedicăm slujirii Lui în ascultare absolută de El. Numele Adonai apare în 

Scriptură de 456 de ori cu referire la Dumnezeu. 

• Domnul (ebr. Yahweh sau Iehova): Numele Yahweh este numele personal 

al lui Dumnezeu și cel mai des folosit în Scriptură (de 6.825 ori). În Numele 

acesta este scris sub forma unei tetragrame (adică un cuvânt format din 

patru litere): YHVH sau YHWH. Chiar dacă nu se știe sigur, pronunția co-

rectă este probabil „Iahve”. Marea majoritate a experților biblici cred că 

numele Yahweh vine de la verbul hayáh – „a fi” (vezi Exod 3:14). Numele 

acesta comunică veșnicia, caracterul neschimbător și unicitatea lui Dum-

nezeu. Este important să recunoaștem că Domnul Isus Hristos a aplicat 

acest nume propriei Persoane (Ioan 8:58-59) și, astfel, a declarat propria 

dumnezeire. 

• Domnul (ebr. Yah): Numele Yah este forma prescurtată a lui Yahweh. El 

apare de 48 de ori în Scriptură, majoritatea în cartea Psalmilor și în excla-

mația aleluia (adică, „laude lui Yahweh!” sau „Laudă Domnului!”). Cuvântul 

yah intră de asemenea în compoziția mai multor alte nume din Scriptură 

(de exemplu Ilie, care are sensul de „Dumnezeul meu este Yahweh” sau 

„Yahweh este Dumnezeu”). 

• Domnul (gr. Kúrios sau Kýrios): pentru greci, cuvântul kúrios se putea re-

feri la un om aflat într-o poziție înaltă, la o putere sau la o ființă suprana-

turală, adică la un zeu. Termenul este folosit în Septuaginta, versiunea 

greacă a Vechiului Testament, în locul numelui ebraic Yahweh sau Iehova, 

și este folosit în Noul Testament pentru a transmite ideea ebraică a fap-

tului că Dumnezeu este Domnul. Cuvântul este folosit de 640 de ori în 

Noul Testament făcând referire la Dumnezeu. Este un lucru important fap-

tul că acest termen este folosit fără rezerve cu referire la Isus. 

• Domnul (gr. Despótés): cuvântul grec despótés denotă proprietatea și 

domnia absolută. În folosirea lui cea mai veche, termenul despótés făcea 

referire la stăpânul unei case, care are autoritate absolută. Peste timp, 

termenul a dezvoltat o conotație negativă, făcând referire la cineva care 

are autoritate nelimitată sau chiar autoritate politică tiranică. Totuși, când 
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termenul acesta este atribuit lui Dumnezeu în Septuaginta și în Noul Tes-

tament, el nu comunică nimic negativ. Dumnezeu este Stăpânul de drept 

și Domnul a tot ceea ce El a creat. Sfințenia și neprihănirea Lui garantează 

faptul că El va folosi întotdeauna autoritatea Sa absolută cu o dreptate 

perfectă. Termenul despótés este folosit de 6 ori în Noul Testament fă-

când referire la Dumnezeu (Luca 2:29; Faptele Apostolilor 4:24; 2 Timotei 

2:21; Apocalipsa 6:10; 2 Petru 2:1; Iuda 4). În 2 Petru 2:1 și Iuda 4, refe-

rința se face în mod specific la Isus Hristos. 

O PRIVIRE ÎNDEAPROAPE LA IAHVE  

În cele ce urmează vom analiza pe scurt numele compuse ale lui Dumnezeu, 

care sunt formate utilizând numele Yahweh. Fiecare nume ne va oferi mai multe 

gânduri despre Persoana și lucrarea lui Dumnezeu. 

• Domnul Oștirilor (ebr. Yahweh-Sabaoth): acest nume Îl ilustrează pe Dum-

nezeu ca Împăratul atotputernic și războinic, care stăpânește peste poporul 

Său și îl protejează. Cuvântul „oștire” se poate referi la: (1) ființe angelice 

sau (2) cosmosul – soarele, stelele și forțele naturii. Ideea transmisă aici 

este că Domnul stăpânește peste toate ființele și lucrurile – pământești, 

cosmice sau cerești. El împlinește voia Sa perfectă și nimeni nu I se poate 

opune (Psalmul 24:10; Isaia 6:1-5; Isaia 31:4-5). 

• Domnul Cel Preaînalt (ebr. Yahweh-Elyon): acest nume vorbește despre su-

veranitatea, înălțarea și măreția lui Yahweh. Dumnezeu este Domn peste 

toți, fiind vrednic de toată închinarea și lauda (Psalmul 7:17; 47:2; 97:9). 

• Domnul va purta de grijă (ebr. Yahweh-Jireh): Acest nume I-a fost atribuit 

lui Dumnezeu de către patriarhul Avraam în Geneza 22:14. În ascultare de 

porunca lui Dumnezeu, Avraam l-a adus pe fiul său Isaac ca jertfă pe altar. 

Înainte ca Avraam să își lovească fiul, Dumnezeu l-a oprit și a oferit un ber-

bec în locul lui Isaac. Răscumpărarea pe care Dumnezeu a făcut-o în acea zi 

pe muntele Moria l-a motivat pe Avraam să denumească acel loc Yahweh-

Jireh. Deși este adevărat că Dumnezeu este puternic și credincios în acope-

rirea tuturor nevoilor noastre, numele Yahweh-Jireh nu constituie o promisi-

une a prosperității economice, ci una a răscumpărării din păcate. Noi ar tre-

bui să murim pentru păcatele noastre (Romani 6:23), dar Yahweh-Jireh a 

adus o jertfă în locul nostru – pe singurul Său Fiu preaiubit! El este Mielul 

lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii (Ioan 1:29). Este aproape o blasfemie 

să așezăm prosperitatea economică pe un loc mai sus decât răscumpărarea. 

Isus nu Și-a vărsat sângele pentru câștigul nostru financiar, ci pentru mân-

tuirea sufletelor noastre! Răscumpărarea sufletului este costisitoare (Psal-

mul 49:8). 
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• Domnul este Steagul meu (ebr. Yahweh-Nissi): Acest nume I-a fost atribuit 

lui Dumnezeu de către Moise în Exod 17:15, după ce Dumnezeu a învins 

armata amaleciților. În vremurile antice, trupele aveau să se strângă în jurul 

unui steag atunci când se pregăteau pentru bătălie. Adevărul transmis aici 

este că Dumnezeu este steagul poporului Său. Dacă ne adunăm în jurul Lui, 

victoria noastră este sigură. 

• Domnul care sfințește (ebr. Yahweh-Qadesh): acest nume apare pentru 

prima dată în Exod 31:13 și de mai multe ori în cartea Levitic (20:8; 21:8, 

15, 23; 22:9, 16, 32). Cuvântul „sfințește” (ebr. qadash) Are sensul de „a 

separa ceva sau pe cineva de utilizarea comună și a consacra sau dedica 

acel lucru unui scop special”. Numele Yahweh-Qadesh îi transmite poporului 

lui Dumnezeu multe adevăruri minunate. Dumnezeu ne-a separat de restul 

popoarelor de pe pământ, El ne-a consacrat slujirii Sale și lucrează în noi 

pentru a ne conforma chipului Său. 

• Domnul este Păstorul meu (ebr. Yahweh-Raah): acest nume se găsește într-

unul dintre cele mai cunoscute și mai îndrăgite capitole din întreaga Scrip-

tură – Psalmul 23. Pentru poporul lui Dumnezeu, numele Yahweh-Raah este 

unul dintre cele mai prețuite. Dumnezeu este Păstorul poporului Său. El îi 

iubește, îi hrănește, îi călăuzește și îi păzește de vrăjmașii lor (Geneza 48:15; 

49:24; Psalmul 28:9; Isaia 40:11; Ezechiel 34:12; Mica 7:14; Ioan 10; Apo-

calipsa 7:17). În Noul Testament, Dumnezeu este prezent în Isus Hristos ca 

Bunul păstor care Își dă viața pentru oile Sale (Ioan 10:11). 

• Domnul, Vindecătorul tău (ebr. Yahweh-Rafah): Acest nume se găsește în 

Exod 15:26, unde Moise transmite Israelului promisiunea lui Dumnezeu: 

„Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă 

vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, și dacă 

vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care i-am lovit 

pe Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă”. Numele Yahweh-Rafah 

ne asigură de faptul că ne putem pune încrederea în grija providenței lui 

Dumnezeu. El ne-a vindecat de boala mortală a păcatului, așa că El va fi în 

măsură să ne vindece și fizic, așa că putem să avem încredere că El va face 

acest lucru dacă, printr-o astfel de vindecare, voia și gloria Lui vor fi promo-

vate. 

• Domnul este Pacea (ebr. Yahweh-Shalom): Acest nume se găsește în Jude-

cători 6:22-24 și ne comunică unul dintre cele mai importante aspecte ale 

relației dintre Dumnezeu și poporul Său – pacea. În acest pasaj, Ghedeon a 

avut o revelație uimitoare a lui Dumnezeu prin îngerul Domnului, și era sigur 

că va muri. O astfel de groază este ceva obișnuit oridecâteori omul păcătos 

s-a întâlnit cu Dumnezeul cel sfânt. Totuși, în cazul lui Ghedeon și a tuturor 
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celor ce fac parte din poporul lui Dumnezeu, harul Lui schimbă o astfel de 

groază în pace. Acest adevăr își găsește cea mai deosebită împlinire în Dom-

nul Isus Hristos, care este Pacea noastră (Efeseni 2:14). 

• Domnul este aici sau prezent personal (ebr. Yahweh-Sama): acest nume se 

găsește în Ezechiel 48:35, unde Dumnezeu promite prezența Lui în restau-

rarea completă a poporului Său, în zilele de apoi. Prezența lui Dumnezeu a 

fost întotdeauna o binecuvântare foarte specială pentru poporul Lui. Adam 

a umblat cu Dumnezeu în grădina Edenului înainte de căderea și judecata 

lui (Geneza 3:8). În Exod 33:12-16, Moise a cerut ca prezența lui Dumnezeu 

să însoțească Israelul în călătoria lor prin pustie. În 1 Împărați 8:10-11, 

Dumnezeu Și-a binecuvântat poporul prin a umple templul cu prezența Lui. 

În Noul Testament, promisiunea prezenței lui Dumnezeu a fost împlinită în 

cea mai perfectă modalitate prin Isus Hristos. În El, Dumnezeu a devenit trup 

și a locuit printre oameni (Ioan 1:1, 14). În Biserică, Dumnezeu locuiește nu 

doar cu poporul Său, ci și în poporul Său, prin Duhul Sfânt (Ioan 14:17). La 

sfârșitul tuturor lucrurilor, Dumnezeu va locui cu poporul Său în cerul cel 

nou și pe pământul cel nou (Apocalipsa 21:1-3). 

• Domnul, Neprihănirea noastră (ebr. Yahweh-Tsidkenu): acest nume se gă-

sește în Ieremia 23:5-6. În acest text biblic, Dumnezeu promite că Mesia Își 

va mântui poporul și va stăpâni peste ei cu o neprihănire perfectă. Această 

profeție și-a găsit împlinirea perfectă în Isus Hristos. Prin viața Lui perfectă 

și prin moartea Sa ispășitoare, El Și-a făcut poporul neprihănit, și stăpânește 

peste el cu o neprihănire perfectă. Neprihănirea noastră nu ne aparține, ci 

Domnul Isus Hristos este Neprihănirea noastră. 

NUMELE, TITLURILE ȘI METAFORELE DIVINE 

În încheierea studiului nostru, vom analiza pe scurt multele titluri, nume și 

metafore care Îi sunt atribuite lui Dumnezeu în Scriptură. Fiecare nume ne oferă o 

idee mai pătrunzătoare asupra Persoanei și lucrării lui Dumnezeu. 

NUME CARE REFLECTĂ GLORIA ȘI MĂREȚIA LUI DUMNEZEU (8) 

Dumnezeul dumnezeilor: Deuteronom 10:17; Psalmul 136:2; Daniel 2:47; 

11:36 

Dumnezeul slavei: Psalmul 29:3; Faptele Apostolilor 7:2 

Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ: Iosua 2:11 

Dumnezeul cel nevăzut: Coloseni 1:15 

Fericitul Dumnezeu: 1 Timotei 1:11 
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Slava minunată: 2 Petru 1:17 

Mărirea în ceruri: Evrei 8:1 

Dumnezeul cel înfricoșat: Psalmul 76:11 

NUME CARE REFLECTĂ VEȘNICIA LUI DUMNEZEU (6) 

Dumnezeul cel veșnic: Geneza 21:33; Deuteronom 33:27; Isaia 40:28; Ro-

mani 16:26 

Cel Îmbătrânit de zile: Daniel 7:9-10, 13-14, 22  

Eu sunt: Exod 3:13-14; Ioan 8:56-58 

Alfa și Omega: Apocalipsa 1:8; 21:6; 22:13 

Începutul și Sfârșitul: Apocalipsa 21:6 

Cel dintâi și Cel de pe urmă: Isaia 41:4; 44:6; Apocalipsa 22:13 

NUME CARE REFLECTĂ SFINȚENIA ȘI DREPTATEA LUI DUMNEZEU (5) 

Cel Sfânt: Proverbe 9:10; Isaia 40:25; 43:15; Osea 11:9; Habacuc 1:12 

Dumnezeu sfânt: 1 Samuel 6:20 

Dumnezeu gelos: Iosua 24:19 

Dumnezeu drept: Isaia 30:18; Isaia 45:21 

Judecător drept: Psalmul 7:11 

NUME CARE REFLECTĂ PUTEREA ȘI SUVERANITATEA LUI DUMNEZEU (28) 

Făcător: Romani 1:25 

Meșter și Ziditor: Evrei 11:10 

Ziditorul cerului și al pământului: Geneza 14:19, 22 

Olar: Romani 9:20-21 

Cel Atotputernic: Luca 1:49 

Dumnezeul oricărei făpturi: Ieremia 32:27 

Dumnezeul întregului pământ: Isaia 54:5 

Dumnezeu al tuturor împărățiilor pământului: Isaia 37:16 

Dumnezeu tare: Isaia 9:6 

Dumnezeu mare și înfricoșat: Neemia 1:5 

Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat: Deuteronom 10:17 
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Dumnezeu mare, Împărat mare, mai presus de toți dumnezeii: Psalmul 

95:3 

Împărat mare peste tot pământul: Psalmul 47:2 

Dumnezeu viu și Împărat veșnic: Ieremia 10:10 

Împăratul veșniciei, nemuritor, nevăzut: 1 Timotei 1:17 

Împărat din vremurile vechi: Psalmul 74:12 

Împărat peste tot pământul: Psalmul 47:7 

Împărat al Neamurilor: Ieremia 10:7 

Împăratul cerurilor: Daniel 4:37 

Împăratul împăraților: 1 Timotei 6:15; Apocalipsa 17:14; 19:16 

Domnul cerului: Daniel 5:23 

Domnul întregului pământ: Psalmul 97:5 

Domnului cerului și pământului: Luca 10:21; Faptele Apostolilor 17:24 

Domnul împăraților: Daniel 2:47 

Domnul domnilor: Deuteronom 10:17; Psalmul 136:3; 1 Timotei 6:15; Apo-

calipsa 19:16 

Domnul secerișului: Matei 9:37-38 

Fericitul și singurul Stăpânitor: 1 Timotei 6:15 

Dătătorul Legii: Isaia 33:22; Iacov 4:12 

NUME CARE REFLECTĂ JUDECATA ȘI MÂNIA LUI DUMNEZEU (7) 

Dumnezeu gelos: Exod 20:4-5; Deuteronom 4:24; Iosua 24:19-20 

Foc mistuitor: Deuteronom 4:24; Evrei 12:29 

Dumnezeu gelos și răzbunător: Naum 1:2 

Dumnezeu care răsplătește: Ieremia 51:56 

Păzitorul oamenilor: Iov 7:20 

Judecătorul întregului pământ: Geneza 18:25; Psalmul 94:2 

Judecătorul drept: Psalmul 7:11 

NUME CARE REFLECTĂ RELAȚIA LUI DUMNEZEU CU POPORUL SĂU 

Dumnezeu este singurul Dumnezeu și Creator al poporului Său (4) 

Dumnezeu adevărat: Ieremia 10:10; Ioan 17:3 
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Făcător: Isaia 43:15; 44:2, 21; 43:7 

Ziditor credincios: 1 Petru 4:19 

Făcător: Psalmul 95:6; 149:2-3; Isaia 54:5 

Dumnezeu este aproape de poporul Său (10) 

Tată: Psalmul 103:13; Isaia 64:8; Maleahi 1:6; 2:10; Ioan 20:17; 1 Ioan 3:1 

Tată sfânt: Ioan 17:11 

Tată neprihănit: Ioan 17:25 

Tatăl îndurărilor: 2 Corinteni 1:3 

Tatăl luminilor: Iacov 1:17 

Tatăl slavei: Efeseni 1:17 

Tatăl ceresc: Matei 6:14 

Tatăl duhurilor: Evrei 12:9 

Ava, Tată: Romani 8:15; Galateni 4:6 

Soț: Isaia 54:5 

Dumnezeu este Cel credincios, care Își iubește și iartă poporul (9) 

Dumnezeu adevărat: Psalmul 31:5; Isaia 65:16 

Dumnezeu credincios: Deuteronom 7:9 

Dumnezeu plin de îndurare: Deuteronom 4:31 

Dumnezeu milostiv și îndurător: Neemia 9:31; Psalmul 86:15 

Dumnezeu iertător: Psalmul 99:8 

Dumnezeul oricărui har: 1 Petru 5:10 

Dumnezeul păcii: Romani 15:33; 16:20; 1 Tesaloniceni 5:23; Evrei 13:20 

Dumnezeul dragostei și al păcii: 2 Corinteni 13:11 

Dumnezeul oricărei mângâieri: 2 Corinteni 1:3 

Dumnezeu domnește peste poporul Său (4) 

Împărat: Isaia 33:22; 43:15 

Mare Împărat: Psalmul 48:2 

Legiuitor: Isaia 33:22; Iacov 4:12 

Judecător: Isaia 33:22; Iacov 4:12; 5:9 

Dumnezeu Își mântuiește poporul (9) 
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Răscumpărător: Iov 19:25; Psalmul 19:14; Isaia 44:24; 54:5; Ieremia 50:34 

Mântuitor: Isaia 63:16 

Stânca mântuirii mele: 2 Samuel 22:3 

Izbăvitor: 2 Samuel 22:2; Psalmul 40:17; Psalmul 144:2 

Tăria izbăvitoare: Psalmul 28:8 

Mântuirea: Exod 15:2; Psalmul 27:1; 62:1-2; 118:14; Isaia 12:2 

Mântuitorul: 2 Samuel 22:3; Isaia 45:21; Luca 1:47; 1 Timotei 1:1; Iuda 25 

Mântuitorul tuturor oamenilor: 1 Timotei 4:10 

Tăria mântuirii mele: Psalmul 140:7 

Dumnezeu îi dă siguranță poporului Său (24) 

Stâncă: Deuteronom 32:4, 31; 2 Samuel 22:2, 32, 47; Psalmul 62:6-7 

Stânca veacurilor: Isaia 26:4 

Stânca mântuirii noastre: Psalmul 95:1 

Stânca ocrotitoare: Psalmul 31:1-2 

Stânca puterii mele: Psalmul 62:7 

Cetățuia mea: Psalmul 71:3; 2 Samuel 22:2; Psalmul 71:3; 91:2; 144:2 

Turn de scăpare: Psalmul 59:9, 16-17; 144:2; Ieremia 16:19 

Turn tare: Psalmul 61:3; Proverbe 18:10 

Locaș sfânt: Isaia 8:13-14 

Turn de scăpare: Psalmul 59:16; 61:3; 62:7; 91:2 

Scăparea în ziua necazului: Ieremia 16:19 

Adăpost împotriva furtunii: Isaia 25:4 

Adăpostul: Psalmul 32:7; 119:114 

Loc de adăpost: Deuteronom 33:27; Psalmul 91:9 

Umbrar împotriva căldurii: Isaia 25:4 

Sprijinitorul vieții mele: Psalmul 27:1 

Apărătorul celui slab: Isaia 25:4 

Locul de scăpare pentru cel nenorocit în necaz: Isaia 25:4 

Scut: Geneza 15:1; 2 Samuel 22:3, 31; Psalmul 3:3; 28:7; 115:9-11; 

119:114; 144:2; Proverbe 2:7; 30:5 

Scutul care ne dă ajutor: Deuteronom 33:29 
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Zid de foc: Zaharia 2:5 

Tatăl orfanilor: Psalmul 68:5 

Apărătorul văduvelor: Psalmul 68:5 

Stânca inimii mele: Psalmul 73:26 

Dumnezeu luptă pentru poporul Său (6) 

Războinic: Exod 15:3; Isaia 42:13 

Om de război: Isaia 42:13 

Viteaz puternic: Ieremia 20:11 

Sabia care Îl face slăvit: Deuteronom 33:29 

Foc mistuitor: Deuteronom 9:3 

Leu: Isaia 31:4-5 

Dumnezeu Își ajută poporul (4) 

Tăria: Exod 15:2; Psalmul 18:1; 28:8; Ieremia 16:19; Habacuc 3:19 

Ajutor: Psalmul 30:10; Evrei 13:6 

Sprijinul: Psalmul 18:18 

Ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi: Psalmul 46:1 

Dumnezeu Își susține poporul (7) 

Soare: Psalmul 84:11; Maleahi 4:2 

Umbră: Psalmul 121:5; Isaia 25:4 

Rouă: Osea 14:5 

Izvorul apelor vii: Ieremia 2:13; 17:13 

Viața: Ioan 14:6; Coloseni 3:4 

Lumina: Psalmul 27:1; Mica 7:8; 1 Ioan 1:5 

Lumina veșnică: Isaia 60:19-20 

Lui dumnezeu Îi pasă de poporul Său (8) 

Dumnezeul care vede: Geneza 16:7-14 

Păstor: Psalmul 23:1; Isaia 40:11; Ezechiel 34:11-16 

Marele Păstor: 1 Petru 5:4; Evrei 13:20 

Păstorul cel bun: Ioan 10:11, 14 

Păstorul și Episcopul sufletelor noastre: 1 Petru 2:25 
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Olarul: Isaia 64:8; Ieremia 18:1-6 

Lumina: 2 Samuel 22:29 

Păzitorul: Psalmul 121:5 

Dumnezeu Își răsplătește poporul (5) 

Moștenirea: Numeri 18:20; Deuteronom 10:9; 18:2; Iosua 13:33; Ezechiel 

44:28; 

Partea: Numeri 18:20 

Cununa strălucitoare: Isaia 28:5 

Podoaba măreață: Isaia 28:5 

Temeiul cântărilor de laudă: Exod 15:2; Isaia 12:2 
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DESPRE HEARTCRY                                      

MISSIONARY SOCIETY 
 

HeartCry Missionary Society și-a început activitatea în 1988, în Peru, cu do-

rința de a ajuta misionarii nativi, așa încât aceștia să îi evanghelizeze pe conațio-

nalii lor și să înființeze biserici biblice printre ei. Începând de atunci, Domnul a 

extins granițele lucrării noastre și astfel am ajuns să slujim nu doar în America 

Latină, ci și în Africa, Asia, Eurasia, Europa, Orientul Mijlociu și America de Nord. 

Țelul lucrării noastre este să facilităm creșterea lucrării misionarilor locali 

peste tot în lume. Strategia noastră este alcătuită din patru elemente esențiale: 

susținere financiară, pregătire teologică, distribuția de Biblii și literatură, și oferi-

rea oricăror instrumente necesare pentru ușurarea împlinirii Marii Trimiteri. 

În prezent susținem circa 250 de familii misionare în peste 40 de țări din 

întreaga lume. 

ASPECTE INTRODUCTIVE DESPRE HEARTCRY 

HeartCry Missionary Society a fost înființată și există spre promovarea urmă-

toarelor patru obiective: 

• Gloria lui Dumnezeu 

• Beneficiul oamenilor 

• Înființarea de biserici biblice 

• Demonstrarea credincioșiei lui Dumnezeu 

1: Gloria lui Dumnezeu 

Primul nostru mare obiectiv este gloria lui Dumnezeu. Cea mai mare preo-

cupare a noastră este ca Numele Lui să fie preamărit între popoare, de la răsăritul 

până la apusul soarelui (Maleahi 1:11) și ca Mielul care a fost junghiat să pri-

mească răsplata deplină pentru suferințele Sale (Apocalipsa 7:9-10). Noi ne găsim 

marele scop și motivație nu în om sau în faptele lui, ci în Dumnezeu, în dedicarea 
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Lui pentru gloria Sa și în dorința pe care Dumnezeu ne-o dă să Îl vedem aducându-

I-se închinare din orice popor, seminție, națiune și limbă. Noi ne punem încrederea 

nu în abilitatea Bisericii de a împlini Marea Trimitere, ci în puterea nelimitată și 

neîmpiedicată a lui Dumnezeu de a împlini tot ceea ce El a decretat. 

2. Beneficiul oamenilor 

Cel de-al doilea obiectiv major al nostru este mântuirea omenirii pierdute și 

muribunde. Creștinul care este cu adevărat pasionat de gloria lui Dumnezeu și 

încrezător în suveranitatea Lui nu va sta nepăsător față de miliardele de oameni 

din lume care încă nu au auzit Evanghelia lui Isus Hristos. Dacă suntem cu adevă-

rat asemenea lui Hristos, mulțimea de oameni pierduți ne va determina să mani-

festăm compasiune față de ei (Matei 9:36), chiar până la o mare întristare și durere 

necurmată (Romani 9:2). Sinceritatea mărturiei noastre creștine ar trebui să fie 

pusă sub semnul întrebării dacă nu suntem dornici să facem tot ceea ce ne stă în 

putință pentru a-L face cunoscut pe Hristos între popoare și pentru a îndura orice 

de dragul aleșilor lui Dumnezeu (2 Timotei 2:10). 

3. Înființarea de biserici locale 

Al treilea obiectiv major al nostru este înființarea de biserici biblice. Deși 

recunoaștem că nevoile omenirii sunt multe și că suferințele omului sunt variate, 

noi credem că toate decurg dintr-o sursă comună – depravarea radicală a inimii 

lui, vrăjmășia lui față de Dumnezeu și respingerea adevărului de către el. De aceea, 

noi credem că cel mai mare bine ce poate fi făcut față de om vine prin predicarea 

Evangheliei și prin înființarea de biserici locale care propovăduiesc întreg sfatul 

Cuvântului lui Dumnezeu, și care slujesc potrivit cu poruncile, rânduielile și înțe-

lepciunea Lui. O astfel de lucrare nu poate fi realizată în chip firesc, ci doar prin 

providența supranaturală a lui Dumnezeu și prin mijloacele pe care El le-a rânduit: 

predicarea biblică, rugăciunea de mijlocire, slujirea jertfitoare, dragostea necondi-

ționată și transformarea autentică după chipul lui Hristos. 

4. Demonstrarea credincioșiei lui Dumnezeu 

Al patrulea și ultimul obiectiv al HeartCry este să demonstreze poporului lui 

Dumnezeu că El poate cu adevărat și dorește să acopere toate nevoile noastre 

după bogățiile Lui în slavă. Nevoile aceste lucrări vor fi obținute prin rugăciune. 

Nu ne vom asigura susținerea prin promovarea proprie, prin a îndrepta cu degetul 

către noi sau prin a-i manipula pe frații și surorile noastre în Hristos. Dacă această 

lucrare este a Domnului, atunci El va fi Patronul nostru. Dacă El este cu noi, atunci 

El îi va îndemna pe copiii Lui să dăruiască, iar noi vom putea înainta. Dacă El nu 

este cu noi, nu vom și nu ar trebui să reușim. Recunoaștem că, de-a lungul anilor, 

credința noastră a fost întotdeauna slabă și fragilă, dar Dumnezeu a fost mereu 

credincios. Așa cum spunea un frate drag, Dumnezeul nostru găsește plăcut în a 

susține până și cea mai mică formă de încredere care se găsește în copiii Lui. 
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PROVOCAREA 

Noi, creștinii, suntem chemați, trimiși și avem porunca de a ne da viețile 

pentru ca Evanghelia să fie predicată fiecărei făpturi de sub cer. După dragostea 

pentru Dumnezeu, aceasta trebuie să fie cea mai mare preocupare a noastră. Nu 

există o responsabilitate mai nobilă pentru care merită să ne dăm viețile decât 

promovarea gloriei lui Dumnezeu în răscumpărarea oamenilor, prin predicarea 

Evangheliei lui Isus Hristos. Dacă cel ce este creștin este cu adevărat ascultător 

de Marea Trimitere, el își va da viața fie pentru a coborî în mină, fie pentru a susține 

frânghia pentru cei ce se coboară acolo (William Carey). În oricare dintre aceste 

două situații este necesară aceeași dedicare radicală. 

Pentru mai multe informații: 

Vizitează pagina noastră de internet la www.heartcrymissionary.com unde 

poți găsi mai multe informații despre lucrare – despre scopul nostru, credința și 

metodele noastre de slujire – și informații detaliate despre misionarii cărora avem 

privilegiul să le slujim! 

 


