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„După ce le-a vorbit în vechime părinților 
noștri prin proroci, în multe rânduri și în 
multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor 
zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus 
moștenitor al tuturor lucrurilor, și prin care a 
făcut și veacurile. El, care este oglindirea sla-
vei Lui și întipărirea Ființei Lui, și care ține 
toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a fă-
cut curățirea păcatelor, și a șezut la dreapta 
Măririi în locurile preaînalte”.  

E V R E I  1 : 1 - 3  
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1 
LA ÎMPLINIREA VREMII 

„Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu L-

a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub 

Lege” (Galateni 4:4). 

Se spune adesea că, odată cu încheierea canonului 

Vechiului Testament1 al Scripturii, revelația divină a in-

trat într-o tăcere prelungită. Totuși, realitatea este cu 

totul diferită. Chiar dacă Maleahi (c. 400 î.Hr.) a fost 

ultima voce profetică ce a fost auzită, Dumnezeu a pre-

gătit lumea pentru a-L primi pe Fiul Său, împlinind pro-

misiunile Sale așa cum fuseseră propovăduite de alți 

profeți. Faptul că Fiul lui Dumnezeu avea să vină cândva 

era un lucru cert, căci calendarul divin al Prințului ce 

avea să vină fusese dat deja prin Daniel. În mod specific, 

 
1 canon – lista de cărți recunoscută oficial de biserică drept autentică. 
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Israel avea promisiunea că urma să fie dată porunca re-

zidirii Templului sfânt din Ierusalim. La 490 de ani mai 

târziu, Mesia avea să Își facă apariția (Dan. 9:24-27). 

Poporul nu trebuia să se descurajeze. Ei trebuiau să ve-

gheze și să Îl aștepte pe Domnul! 

În acel răstimp, s-au petrecut mai multe lucruri. 

În vreme ce poporul legământului visa la Eliberatorul 

lui viitor, au loc importante evenimente. Unul dintre 

cele mai încărcate de însemnătate s-a petrecut în orașul 

Alexandria din Egipt. Conform tradiției, la cererea lui 

Ptolemeu Philadelphus (285-247 î.Hr.), un grup de 70 

de învățați a tradus cărțile ebraice ale Vechiului Testa-

ment în limba greacă, rezultatul fiind denumit Septua-

ginta (cu sensul de 70).  

Întrucât greaca devenise limba internațională a 

acelei epoci, această traducere remarcabilă le-a permis 

celor din lumea greco-romană să audă și să citească 

Scriptura în limba lor obișnuită. Mai târziu, Noul Testa-

ment avea să fie scris în original în greacă. Multe dintre 

citatele preluate din Vechiul Testament aveau să pro-

vină din Septuaginta, abreviată „LXX” (70). Cea mai ve-

che copie cunoscută a Septuagintei a fost scrisă pe piele 

de antilopă și ea datează din secolul al V-lea î.Hr., fiind 

denumită Codex Alexandrinus. 



CAPITOLUL 1. LA ÎMPLINIREA VREMII  13 

În Septuaginta, romanii puteau să citească profe-

țiile care vorbeau mai dinainte despre ridicarea lor la 

putere, dar și despre distrugerea lor (Dan. 2:40-45; 7:7-

14). Ei aveau să fie doar un alt popor pe scena istoriei 

lumii. Alte mari imperii îi precedaseră, inclusiv perșii.  

În vremea lui Maleahi, Imperiul Persan stăpânea 

în zona Orientului Mijlociu. Palestina era considerată o 

mică provincie (satrapie) aflată sub stăpânirea unui gu-

vernator persan (satrap). Evreii se bucurau de o oare-

care măsură de pace sub stăpânirea persană și chiar au 

prosperat, dar își aminteau întotdeauna că Imperiul 

Persan era destinat să cadă, conform profeției (Dan. 

2:31-33). Totuși, înainte de decăderea lui sigură, avea să 

fie scrisă povestea mai multor suverani puternici. Isto-

ria Imperiului Persan este legată de faptele unor bărbați 

puternici: 

Xerxes al II-lea  424 - 423 î.Hr. 

Darius al II-lea  423 - 404 î.Hr. 

Artaxerxes al II-lea 404 - 358 î.Hr. 

Artaxerxes al III-lea 358 - 338 î.Hr. 

Arses   338 - 336 î.Hr. 

Darius al III-lea  336 - 331 î.Hr. 
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Conform profeției biblice, Imperiul Persan avea să 

fie cucerit de greci (Dan. 2:39; 7:5-6). Ridicarea la pu-

tere a lui Filip al II-lea (382-336 î.Hr.), împăratul Mace-

doniei (359-336 î.Hr.), a făcut posibil acest lucru. Filip 

și-a folosit abilitățile militare și diplomatice pentru a 

crea acasă un stat puternic și unit înainte de a deveni 

liderul declarat al unei Grecii independente. El a devenit 

liderul Greciei prin a repurta o victorie decisivă în lupta 

de la Chaeronea (338 î.Hr.). Puterea orașelor state din 

Grecia a fost zdrobită. Dar, în 336 î.Hr., în timp ce plă-

nuia cucerirea Persiei, Filip a fost asasinat. 

Preluând armata tatălui său, Alexandru (356-323 

î.Hr.) s-a pregătit să cucerească tot mai multe teritorii. 

De un interes specific a fost cucerirea Persiei, lucru pe 

care l-a realizat în trei bătălii decisive: la Granicus (334 

î.Hr.), Issus (333 î.Hr.) și Gaugamela (332 î.Hr.). În-

dreptându-se către Egipt, Alexandru a mărșăluit pe la 

sud de Ierusalim. Poporul evreu nu era o amenințare 

reală. A pătruns apoi în Siria, cucerind ușor Palestina, 

Tirul (331 î.Hr.) și Gaza. Întrucât evreii din Ierusalim s-

au supus imediat stăpânirii lui, au fost tratați bine. În 

fapt, când Alexandru s-a apropiat de cetate, liderii evrei 

l-au întâmpinat cu un sul al profetului Daniel, pentru a-

i arăta că el era împlinirea profeției divine (cf. Dan. 
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8:18-21). Nu avea să se manifeste niciun fel de împotri-

vire față de stăpânirea lui. 

Alexandru și-a continuat marșul către sud, pentru 

a cuceri Egiptul (332 î.Hr.), unde a înființat Alexandria. 

În anul 327 î.Hr., Alexandru a ajuns în provincia Punjab 

din India. El dorea să continue cuceririle până la fluviul 

Gange, dar trupele lui s-au revoltat și l-au forțat să se 

întoarcă în Babilon. A murit acolo în anul 323 î.Hr. la 

vârsta de doar 33 de ani, după ce a rostit faimoasa lui 

plângere: „Nu mai sunt lumi de cucerit!” 

Neavând moștenitori, Alexandru a lăsat în urma 

lui două lucruri. În primul rând, a lăsat o lume în care 

răspândise limba, cultura și filozofia greacă. Mai târziu 

avea să se spună că, în timp ce Roma a cucerit Grecia, 

Grecia a cucerit Roma. Ideea este că, în timp ce romanii 

au câștigat bătălia militară, cultura greacă a dominat și 

a transformat întreaga societate romană. Apoi, în al do-

ilea rând, Alexandru a lăsat în urma lui un imperiu frag-

mentat. Generalii lui s-au luptat pentru putere înainte 

de a diviza imperiul în patru sfere de influență, două 

dintre cele mai importante fiind zonele ptolemeilor din 

Egipt și Palestina, și ale seleucizilor din Persia. 
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Ptolemeu I Soter (d. 283 î.Hr.) a devenit liderul 

Egiptului (305-285 î.Hr.), iar Palestina ajuns sub sfera 

lui de influență. Ptolemeu s-a concentrat în prima parte 

a domniei sale pe a se apăra de atacurile din exterior și 

pe a-și consolida guvernarea. Ca urmare a blândeții cu 

care i-a tratat pe evrei, mulți dintre aceștia s-au stabilit 

în Alexandria, Egipt, un oraș recunoscut pentru pro-

grese economice și culturale. 

Ptolemeu II Philadelphus (c. 308-246 î.Hr.) a fost fiul 

și succesorul lui Ptolemeu I Soter. Sub domnia lui (285-

246 î.Hr.), Egiptul a atins un moment de apogeu. După 

succesul repurtat în războaiele cu străinii, Ptolemeu II a 

mărit muzeul și biblioteca din Alexandria și a invitat la 

curtea lui mulți intelectuali de seamă din Grecia. 

Ptolemeu III Euergetes (d. 222 î.Hr.) a fost fiul și 

succesorul lui Ptolemeu II. Ca rege (246-222 î.Hr.), el a 

supus Siria și Cilicia, și s-a întors în Egipt cu foarte 

multe bogății. 

Ptolemeu IV Philopator (d. 205 î.Hr.) a fost fiul și 

succesorul lui Ptolemeu III. Și-a început domnia prin a-și 

ucide mama, pe nume Berenice. Declinul puterii lui Ptole-

meu este atribuit domniei sale indolente (221-205 î.Hr.). 

Ptolemeu V Epifanul (d. 181 î.Hr.) l-a succedat la 

tron pe tatăl său, Ptolemeu IV, pe când era încă un copil. 
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În decursul domniei lui (205-181 î.Hr.), intrigile și con-

flictele de la curtea regală s-au întețit, așa că au umbrit 

dinastia pentru tot restul perioadei ptolemaice. În ciuda 

trădării și a vicleniei vremurilor sale, Epifanul a supra-

viețuit și în istorie au rămas notate mai multe lucruri în 

legătură cu domnia sa. În anul 179 a fost descoperită o 

rocă neagră din bazalt, denumită Rosetta. Pe aceasta era 

inscripționat textul ceremoniei de încoronare a lui Pto-

lemeu al V-lea din anul 196, scris în greacă, hieroglifică 

(o formă antică de scriere, folosind în principal carac-

tere formate din imagini) și demotică (o formă simplifi-

cată a scrierii antice egiptene). În plus, erau prezentate 

informații detaliate despre etapele parcurse pentru asi-

gurarea loialității preoților. Întrucât acest text era scris 

în trei limbi diferite, inscripțiile de pe piatra Rosetta au 

devenit cheia pentru a înțelege alte inscripții din lumea 

antică a Egiptului. 

Ptolemeu VI Philometer (d. 145 î.Hr.) a stăpânit 

peste Egipt în perioada 180-145 î.Hr.. El a fost succeso-

rul tatălui său, Ptolemeu V. Fiind forțat să împartă pu-

terea regală cu fratele său, Philometer a ajutat la prima 

intervenție a Romei în treburile Egiptului. 

Ptolemeu VIII Physcon (d. 116 î.Hr.) a domnit în 

Egipt în perioada 145-116 î.Hr.. Uzurpând tronul de la fra-

tele său, Physcon a stăpânit cu mare cruzime și a provocat 
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astfel mai multe revolte. El i-a alungat pe învățații din Ale-

xandria. 

Ptolemeu IX Lathyrus (d. 81 î.Hr.) a fost regele 

Egiptului în perioada 116-81 î.Hr.. El a fost succesorul 

tatălui său Physcon. Lathyrus a fost îndepărtat de la 

tron în anul 107 î.Hr., dar s-a întors în 88 î.Hr. după 

alungarea fratelui său Ptolemeu X Alexandru, a cărui 

stăpânire comună îl forțase mama lui să o accepte. 

Ptolemeu X Alexandru (d. 88 î.Hr.) a fost rege în 

Egipt în perioada 107-88. Cu ajutorul mamei sale, l-a în-

locuit pe fratele său Ptolemeu IX, până când, mai târziu, 

a fost învins într-un război civil. În anul 88 î.Hr., 

Lathyrus a câștigat din nou tronul într-un alt război civil. 

Ptolemeu XI (d. 80 î.Hr.). Când Lathyrus a murit, 

succesorul lui s-a căsătorit cu văduva acestuia, însă a 

ucis-o și, la rândul lui, a ajuns să fie ucis într-o revoltă. 

Ptolemeu XII (d. 51 î.Hr.), fiul nelegitim al lui Pto-

lemeu IX, a domnit în Egipt în perioada 80-51 î.Hr.. Ges-

tiunea greșită a treburilor statului a condus la expulzarea 

sa. A fost restaurat la tron prin puterea armatelor Romei. 

Ptolemeu XIV (d. 44 î.Hr.) a fost ultimul rege ma-

cedonean al Egiptului (47-44 î.Hr.). Prin ordinul lui Iu-

lius Caesar, s-a căsătorit cu sora acestuia, Cleopatra a 

VII-a, care a domnit împreună cu el. Cleopatra a aranjat 
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uciderea lui așa încât propriul ei fiu, făcut cu Caesar, să 

poată avansa la tron. 

Ptolemeu XV, fiul lui Cleopatra și al lui Caesar, a 

devenit rege și a stăpânit în Egipt în perioada 44-30 

î.Hr.. După sinuciderea Cleopatrei (30 î.Hr.), acesta a 

fost ucis de Octavian. După moartea lui, Egiptul a deve-

nit o provincie romană. 

Seleucizii au contestat mereu linia ptolemaică a 

controlului Palestinei. Această dinastie grecească prove-

nea din Seleucus, unul dintre generalii lui Alexandru cel 

Mare, care a cucerit inițial partea persană a imperiului 

divizat. Seleucizii au stăpânit peste o zonă vastă care se 

întindea din Asia Mică până în nord-vestul Indiei.  

Totuși, până la momentul când Roma i-a cucerit, 

în anul 63 î.Hr., tot ce mai rămăsese din acest vast im-

periu era Siria. Până când s-a petrecut acest lucru, regii 

Siriei s-au bucurat de o stăpânire peste zone mari de in-

fluență. Principalii lor lideri au fost următorii: 

Seleucus I  312-280 î.Hr. 

Antiochus I  280-262 î.Hr. 

Antiochus II  261-246 î.Hr. 

Seleucus II  246-226 î.Hr. 
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Seleucus III  226-223 î.Hr. 

Antiochus III  223-187 î.Hr. 

Seleucus IV  187-175 î.Hr. 

Antiochus IV Epifanul 175-163 î.Hr. 

Antiochus V  163-162 î.Hr. 

Demetrius I  162-150 î.Hr. 

- Demetrius II și Alexander Balas se luptă pentru tron 

Alexander Balas  150-145 î.Hr. 

Demetrius II  145-139 î.Hr. 

- îl desemnează pe Simon ca mare preot c. 143 î.Hr. 

Antiochus VII  139-134 î.Hr.. 

Moartea lui Antiochus VII a marcat sfârșitul pute-

rii seleucizilor asupra Palestinei. În anul 198 î.Hr., Anti-

ochus III (Cel Mare) i-a izgonit pe egipteni din Palestina 

și a anexat-o Imperiului Seleucid. Asupra iudeilor au ve-

nit suferințe severe atunci când Antiochus IV a decis să 

forțeze cultura elenistică sau greacă asupra poporului 

evreu. În perioada 167-165 î.Hr., el a răscolit Ierusalimul 

și a pângărit Templul cel sfânt prin a aduce ca jertfă un 

porc pe altar. A construit un altar pentru Jupiter și a 

adus jertfe idolului Zeus din Olimp pe altarul arderilor 

de tot. A amenințat cu moartea pe oricine făcea ritualul 

circumciziei și a vândut mii de familii de evrei în sclavie. 
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Toate exemplarele Sfintelor Scripturi au fost distruse. 

Tortura venea asupra oricăruia se descoperea cea mai 

mică parte a Bibliei. Acțiunile abominabile a lui Antioh 

au stârnit familia patrioților Macabei la a stârni o re-

voltă eroică, condusă mai întâi de preotul bătrân Mat-

tathias (c. 168 î.Hr.) apoi de cei cinci fii ai lui: Iuda (166-

160 î.Hr.), Ionatan (160-142 î.Hr.), Simon (142-134 

î.Hr.), Ioan (d. 161 î.Hr.) și Eliezer (d. 163 î.Hr.). 

Fiind o familie importantă evreiască, Macabeii, 

cunoscuți și ca Hasmonei, au fost inițial în măsură să se 

împotrivească influenței culturii și religiei grecești asu-

pra Israelului în decursul stăpânirii siriene asupra Pa-

lestinei. Când Mattathias a murit (166 î.Hr.), conduce-

rea a fost preluată de Iuda Macabeul (Ben Mattathias). 

Fiind un războinic cu abilități militare deosebite, Iuda a 

inclus în arsenalul său de răscoală folosirea strategiilor 

de gherilă. Victoriile sale extraordinare împotriva cir-

cumstanțelor copleșitoare au condus la înfrângeri după 

înfrângeri în armata siriană și de aici a rezultat o acți-

une de curățare a Templului (165 î.Hr.), moment când 

s-a instituit Sărbătoarea Dedicării. În anii care au ur-

mat, Iuda a comasat slujbele de preot și autoritate civilă 

în propria persoană. Prin forța personalității sale, el a 
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adus pace în zonă și libertate poporului Israel. Palestina 

avea să se bucure de 100 de ani de perioadă de semi-

independență în fața controlului sirian. Următorii pre-

oți-guvernatori hasmoneeni care au condus i-au inclus 

pe frații lui Iuda: Ionatan (160-142 î.Hr.) și Simon (142-

134 î.Hr.). 

Ioan Hyrcanus (134-105 î.Hr.), fiul lui Simon, a 

continuat lucrarea politică și religioasă a tatălui său. El 

s-a bucurat de victorii în zona Cisiordaniei, în Samaria 

(unde a distrus templul rival de pe Muntele Gherizim) 

și în Edom. În perioada conducerii lui, au apărut în iu-

daism două importante partide, fariseii și saducheii.  

Secta monastică a esenienilor a apărut și ea, dacă 

este să ținem cont de relatările lui Filo, Iosephus, Plinius 

și de manuscrisele de la Marea Moartă. Khirbet Qumran 

a fost locul central al acțiunilor esenienilor în zona ma-

lului nord-vestic al Mării Moarte. Aceasta a fost înteme-

iată în jurul anului 110 î.Hr. și și-a continuat existența 

până aproape de anul 37 d.Hr.. 

Liderii care au urmat după Ioan Hyrcanus nu au 

slujit bine intereselor poporului Israel. De exemplu, 

Aristobulos I (d. 104 î.Hr.) și fiii lui au adus ocară nu-

melui macabeilor în perioada 105-67 î.Hr.. Poporul a 

slăbit din punct de vedere politic până când, în final, în 
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anul 63 î.Hr., Palestina a fost cucerită de romanii con-

duși de marele general Pompeii. Antipater, un idumean 

(descendent al lui Esau), a fost numit guvernator al Iu-

deii. La rândul lui, el a fost succedat de fiul său Irod cel 

Mare, care a fost desemnat rege al Iudeii în anul 37 î.Hr. 

și a domnit până în anul 4 î.Hr.. 

Alexandru Jannaeus (103-76 î.Hr.) a fost un cuce-

ritor hotărât, care a asigurat destinul dinastiei hasmo-

neană prin a-i înstrăina pe farisei. Multe dintre manus-

crisele de la Marea Moartă datează din această perioadă 

sau din cea ulterioară (c. 1 î.Hr. la 70 d.Hr.). Soția lui, 

Alexandra, a ajuns să aibă controlul în treburile politice 

(76-67 î.Hr.). Fiul lor cel mare, Hyrcanus II (d. 30 î.Hr.), 

a fost desemnat mare preot. La moartea ei, Antipater 

(guvernatorul de Idumea) l-a convins pe Hyrcanus să 

meargă la Petra și să se înroleze în ajutorul prințului 

nabatean Aretas, cu scopul de a-i câștiga pe oamenii din 

Iudeea de partea lui, pentru a-l putea confrunta pe fra-

tele său Aristobulos. Când lupta n-a putut fi decisă, s-a 

făcut apel la Roma, care a luat parte monarhiei hasmo-

neană.  

Aristobulos II (66-63 î.Hr.) a fost dus la Roma și 

expus în piața publică ca dovadă a triumfului lui Pom-

pei. Pompei a făcut mai mult decât să liniștească disputa 

politică. El a adus Palestina sub controlul romanilor prin 
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a organiza liga Decapolis (lit. zece cetăți) în Cisiordania, 

pentru a echilibra puterea Iudeei, redusă în mărime. 

Toate acestea s-au petrecut în pofida peisajului 

care marca ridicarea Romei spre cucerirea lumii, și care 

a început încă din anul 753 î.Hr.. Romanii pretindeau că 

cetatea lor fusese întemeiată de Romulus care, potrivit 

legendei, fusese îngrijit alături de fratele lui geamăn, 

Remus, de o lupoaică. Importanța acestui mit este că el 

recunoștea că exista o datorie față de un trecut asociat 

cu poporul misterios denumit etrusci, care acordau lu-

pului o onoare specială (cf. Romani 1:18-23). Fiind 

foarte pricepuți în metalurgie, etruscii și-au făcut arme 

de fier care i-au ajutat în cuceriri. 

Către finalul secolului al VI-lea î.Hr., Roma s-a în-

depărtat de influența etruscilor în decursul unei peri-

oade de tulburări generale în peninsula italică. Nerăb-

dători să își arate forța, războinicii din comunitatea res-

trânsă de pe malul sudic al râului Tibru din Italia au tre-

cut râul, luând zona cu asalt. În anii și secolele care au 

urmat, succesul militar nu s-a oprit decât după ce toți 

rivalii au fost supuși. 

Împotrivirea cea mai mare față de această nouă 

dominație romană s-a dovedit a fi Cartagena, ale căror 
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vapoare dominau comerțul pe Marea Mediterană. Pri-

mul război punic (264-241 î.Hr.) a condus la achiziția 

Siciliei de către Roma. Al doilea război punic (218-202 

î.Hr.) a forțat Cartagena să devină o entitate depen-

dentă, plătind tribut Romei. Înainte de a fi înfrânt, ge-

neralul Hannibal din Cartagena a făcut marele său marș 

peste munții Alpi, cu o armată care includea elefanți, și 

a învins o forță romană de două ori mai mare decât a 

lui, în zona lacurilor Trasimene și Cannae (217 și 216 

î.Hr.). În mod tragic, Hannibal a fost înfrânt în final la 

Zama în 202 î.Hr., iar războiul s-a sfârșit. Al treilea răz-

boi punic (149-146 î.Hr.) s-a sfârșit când generalul Sci-

pio (Aemilianus) a cucerit cetatea Cartagena și a dis-

trus-o complet, stabilind astfel dominația fermă a Ro-

mei peste Spania și peste nordul Africii. 

În același timp, Macedonia a fost transformată în 

provincie romană, la fel ca teritoriul Ahaiei (146 î.Hr.). 

În anul 133 î.Hr., la moartea lui Attalus III, regele Per-

gamului, a cedat de bunăvoie domeniul său în mâinile 

romanilor. De aici s-a născut provincia romană a Asiei. 

Între timp, luptele au continuat în partea răsăriteană a 

Asiei Mici, până când Pompeii a putut să supună regiu-

nile Pontus și Caucasus. În anul 63 î.Hr., marele general 

a făcut din Siria o nouă provincie și plecat să anexeze 

Iudeea. În Galia, Iulius Caesar a luptat în perioada 58-
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57 î.Hr. până când și această zonă a devenit provincie 

romană. 

În final, apetitul Romei după cuceriri părea să fie sa-

tisfăcut. Vreme de 500 ani, soldații romani reușiseră să 

zdrobească într-un mod înfricoșător orice forță militară cu 

care au avut de-a face. Armata lor era organizată în legiuni 

de câte 5.000 de soldați care atacau în flancuri cu săgeți și 

sulițe lungi. Când era necesară lupta om la om, soldații 

erau foarte bine antrenați, fiind recunoscuți că nu aveau 

niciun fel de milă. Astfel, de la un obscur sat, Roma a ajuns 

să stăpânească peste lumea întreagă. 

Expansiunea teritorială prin expediții militare a 

produs schimbări importante în viața oamenilor din Im-

periul Roman. O guvernare tot mai puternică era un ele-

ment esențial dacă voiau ca un imperiu atât de vast și de 

divers să rămână unit. Iulius Caesar era un astfel de lider. 

Pompeii, Caesar și Crassus au format primul triumvirat 

(60 î.Hr.). Acesta a fost urmat de războaiele galice ale lui 

Caesar (58-51 î.Hr.) și apoi de un război civil, atunci când 

Caesar s-a luptat cu Pompeii pentru controlul asupra im-

periului. În final, Caesar a fost asasinat în Martie 44 î.Hr.. 

Moartea lui Caesar a condus la formarea celui de-

al doilea triumvirat, format din Marc Antoniu, Octavian 
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și Lepidus, în anul 43 î.Hr.. Când pacea dintre acești 

bărbați ambițioși a dispărut, războiul civil și-a făcut iar 

loc. Bătăliile de la Filipi (42 î.Hr.) și Actium (31 î.Hr.) l-

au lăsat pe Octavian, tânărul strănepot al lui Caesar, pe 

postul de noul și singurul împărat roman. Schimbându-

și numele în Augustus, el a domnit în Roma din 27 î.Hr. 

până în 14 d.Hr.. În timp ce personajele principale ale 

Romei se luptau pentru controlul asupra imperiului, Pa-

lestina era guvernată de Antipater Idumeanul, printr-o 

dispensă romană (55-43 î.Hr.). El era ajutat de fiii lui, 

Irod și Phasael, care erau tetrarhi (41 î.Hr.). În final, în 

37 î.Hr., Irod (cel Mare) a fost desemnat rege al Iudeii 

de către senatul roman, unde avea să rămână la putere 

până la moartea lui, în anul 4 î.Hr.. 

Augustus (Gaius Julius Caesar Octavianus, 63 î.Hr.-

14 d.Hr.). Sub domnia lui (27 î.Hr.-14 d.Hr.), Imperiul 

Roman a fost stabilizat. El era fiul senatorului Gaius Oc-

tavius și strănepotul lui Iulius Caesar, prin mama lui Atia. 

Când Caesar a fost asasinat (44 î.Hr.) și a fost citit testa-

mentul acestuia, s-a descoperit că Octavian îi moștenise 

banii și numele. În ciuda formării așa-numitului al doilea 

triumvirat (Octavian, Marc Antoniu și Lepidus), războiul 

civil a erupt și avea să dureze mulți ani. Obosit de război, 

poporul a dorit pacea, pe care Augustus a adus-o în final 

prin a-l învinge pe Antoniu la bătălia de la Actium, în anul 
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31 î.Hr.. Fiind acum protejat la putere, Augustus a putut 

iniția multe reforme în Senat și în restul administrației 

romane. O mare parte a armatei a fost redusă, iar resur-

sele astfel economisite au fost alocate investițiilor pri-

vate. Moralitatea a fost încurajată în marea masă a po-

pulației prin construirea de temple de închinare la di-

verși idoli. Pentru a-și consolida imperiul, Augustus a 

hotărât să facă recensământul populației pentru a-i im-

pune mai eficient regimul de taxe. Evreii din Palestina, 

inclusiv Iosif și Maria, s-au aflat printre cei care au par-

ticipat la recensământ (cf. Luca 2). Augustus a întărit 

frontierele romane pentru a-și proteja poporul împo-

triva forțelor ostile. În Roma a fost înființat un departa-

ment de poliție și unul de pompieri civili pentru a pro-

teja rezervele de grâne. Augustus avea să se laude că a 

„luat Roma la stadiul de cărămizi și a lăsat-o îmbrăcată 

în marmură”. În decursul domniei sale de 41 de ani, a 

îndepărtat haosul și a adus ordinea, a încurajat pacea și 

a prezidat o administrație solidă. În semn de recunoș-

tință, în anul 2 î.Hr., romanii i-au acordat titlul de Pater 

Patriae, Tatăl Țării Lui. Când Augustus (lit. sacru) a mu-

rit, Senatul l-a divinizat (Divus Augustus). 

Tiberius (Julius Caesar Augustus, 42 î.Hr.-37 d.Hr.). 

La moartea lui Augustus, fiul său adoptat, Tiberius, a cărui 

mamă era Livia, a fost ales pentru a-l succeda la tron (14-
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37 d.Hr.). Având 56 de ani, el nu era un personaj nou pen-

tru lumea politică. Conservator prin natura lui, Tiberius a 

fost atașat politicilor anterioare când noi decizii aveau să 

servească imperiului. Drept rezultat, armatele Romei au 

suferit înfrângeri în Germania. Acasă, tulburările au luat 

amploare pentru că, în personalitatea lui, Tiberius era dis-

tant, arogant, suspicios și temperamental. După moartea 

prematură a moștenitorului lui, Germanicus (19 d.Hr.), a 

devenit mai nepopular ca niciodată. Oamenii l-au suspec-

tat de crimă. În anul 26 d.Hr., Tiberius s-a retras pe insula 

Capri, lăsând guvernarea în mâinile prefectului orașului. 

Absența lui i-a dat posibilitatea lui Aelius Sejanus, căpita-

nul gărzii pretoriene, să organizeze un complot. Încerca-

rea de a lua controlul politic al guvernării a fost dezvăluită, 

iar Sejanus a fost executat (31 d.Hr.). O domnie a terorii a 

urmat, astfel că foarte puțini oameni au deplâns moartea 

lui Tiberius în anul 37. 

Caligula (Gaius Caesar, 12-41 d.Hr.) a fost ales de 

Senat pentru a domni în Roma după moartea lui Tibe-

rius. El a domnit între anii 37-41. Fiind crescut într-o 

tabără militară, el era denumit de soldați „Bocănceii”. 

Caligula a fost foarte popular la început, când i-a iertat 

pe prizonierii politici, a redus taxele și a permis recreați-

ile publice. În timp, el a devenit lacom, totalitar și vicios. 



30         NOUL LEGĂMÂNT ÎN HRISTOS  |  MURRELL 

 

A devalizat finanțele publice și apoi a încercat să colec-

teze mai mulți bani prin confiscarea proprietăților pri-

vate, folosind forța și vânzând poziții politice. Cu timpul, 

el a devenit și instabil mental. Gravitatea bolii sale men-

tale s-a manifestat prin porunca lui de a i se aduce închi-

nare ca unui zeu. Când evreii au refuzat să facă aceasta, 

Caligula a ordonat ca statuia lui să fie ridicată în Templul 

din Ierusalim. O baie generală de sânge a urmat când 

gărzile imperiale l-au asasinat pe Caligula în anul 41. 

Claudius (10 î.Hr.-54 d.Hr.) a fost strănepotul îm-

părătesei Livia, fratele lui Germanicus și nepotul împă-

ratului Tiberius. În prima parte a vieții sale, Claudius a 

fost ținut ferit de ochiul public din cauza dizabilităților 

sale fizice. O boală timpurie din copilărie l-a lăsat nea-

tractiv și cu o glandă salivară excesiv de activă. Totuși, 

mental vorbind, Claudius era foarte strălucit. După 

moartea lui Caligula, garda pretoriană l-a ales pe Clau-

dius Germanicus ca următorul împărat. El avea să dom-

nească între anii 41-54 și s-a dovedit a fi un lider capa-

bil, cu o gândire progresistă. Ca student în istorie, el era 

pregătit pentru luptele interne aspre de la curtea impe-

rială. Sub Claudius, Roma a devenit o birocrație, care 

era guvernată de comitete și secretarii. Frontierele Ro-

mei s-au lărgit când armata a fost trimisă către Britania. 
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Mauritania și Tracia au fost anexate. În domeniul reli-

giei, Claudius a fost hotărât să restaureze zeii antici ro-

mani. Aceasta l-a determinat să îi alunge din Roma pe 

toți evreii, din cauza unor răscoale care avuseseră loc (v. 

Faptele Apostolilor 18:2). În anul 54, Claudius moare. Se 

credea de către mulți că fusese otrăvit de a patra lui so-

ție, Agrippina cea Mică. La tron l-a succedat un om mon-

struos pe nume Nero. 

Nero (Claudius Caesar, 37-68 d.Hr.) a fost fiul na-

tural al Agrippinei cea Mică (fiica lui Germanicus) și al 

fiului adoptat al lui Claudius. Numele lui original era Lu-

cius Domitius Ahenobarbus. Când Claudius a murit (54 

d.Hr.), Nero a devenit împărat. Primii cinci ani ai dom-

niei lui Nero au fost pașnici și de succes, ca urmare a 

sfaturilor pe care le-a primit de la filozoful Seneca, de la 

prefectul pretorian Burrus și de la mama sa. Totuși, vi-

olența a izbucnit pe neașteptate. Deranjat să tot fie in-

fluențat de mama sa, Nero a ordonat în anul 59 uciderea 

lui Agrippina pentru a prelua conducerea deplină a im-

periului. Nemaiavând nicio influență în viața lui care să 

îl înfrâneze, Nero s-a îndreptat către sex, cântări, acto-

rie și cursele de care. Pierzându-și interesul față de gu-

vernarea imperiului, Nero a devenit nerăbdător să joace 

piese de teatru în public. Fiind iresponsabil cu fondurile 

publice, el a folosit violența pentru a restabili fluxul de 
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bani. Senatul a ajuns să îl urască pe Nero la fel cum o 

făceau și oamenii obișnuiți. Când a izbucnit un mare in-

cendiu în Roma, în anul 64, și a distrus o mare parte a 

orașului, pentru a abate vina de la sine, Nero a acuzat 

comunitatea creștină de faptul că ar fi stat la originea 

dezastrului. Petru și Pavel, prinși în nebunia momentu-

lui, au fost omorâți. Excesele continue ale lui Nero au 

condus la conspirația lui Piso (65 d.Hr.), care a fost des-

coperită și anulată. La trei ani după aceea, o revoltă ma-

joră și-a dovedit succesul. Nero a fugit din Roma și a fost 

forțat să se sinucidă. 

Galba (Servius Sulpictus Galba, c. 3 î.Hr.-69 d.Hr.). 

Revolta legiunilor față de Nero a dovedit că soarta impe-

riului era în mâinile armatei, dincolo de voința Senatului. 

În armată erau mulți bărbați capabili, care voiau să fie 

împărați. O astfel de persoană era Galba. Deși se bucura 

de o experiență excelentă ca guvernator al Galiei, Germa-

niei, Africii și Spaniei în perioada Julio-Claudiană, Galba 

avea să se dovedească un împărat groaznic. El era răută-

cios și capricios. După doar câteva luni de domnie, Galba 

a fost ucis într-un complot condus de Otho, fostul lui sus-

ținător, care a convins garda pretoriană să îl ucidă pe 

Galba și să îl facă pe el împărat. 

Otho (Marcus Salvius Otho, 32-69) a fost al doilea 

împărat roman din „anul celor patru împărați” (69 
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d.Hr.). Un fost tovarăș de beții al împăratului, Otho a 

guvernat în Spania până la moartea lui Nero în anul 68. 

Un susținător inițial al lui Galba, el a organizat complo-

tul împotriva lui în Ianuarie 69. A devenit apoi împărat 

cu sprijinul gărzii pretoriene, doar pentru a descoperi 

că propria putere este atacată de Vitellius, guvernatorul 

Germaniei de Jos. Otho a fost înfrânt în războiul civil ce 

a urmat. S-a sinucis în Aprilie 69. 

Vitellius (Aulus Vitellius, 15-69) a fost al treilea 

dintre cei patru împărați care au domnit în Roma în 

anul celor patru împărați (69 d.Hr.). Desemnat de Galba 

ca guvernator al Germaniei de Jos în anul 68, el a fost 

proclamat împărat de trupele sale în Ianuarie 69, dar nu 

a ajuns de fapt la putere decât în luna Aprilie a aceluiași 

an. Odată ajuns la putere, Vitellius a fost recunoscut de 

Senat, dar nu a putut să își stăpânească proprii soldați, 

nici să își înființeze propria guvernare permanentă. 

Războiul civil a erupt când armatele din răsărit au in-

tervenit în treburile statului și au proclamat propriul 

împărat, pe Vespasian, generalul lor. În acea perioadă, 

Vespasian era implicat în atacarea Ierusalimului în în-

cercarea de a pune capăt răscoalei evreilor, care a izbuc-

nit în vara anului 66. Dornic să îl lase pe fiul său Titus 

responsabil pentru conducerea operațiunilor, Vespasian 

a mers în Egipt, unde a reușit să ia controlul asupra țării 
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și să întrerupă alimentarea cu hrană a Romei. În con-

flictul civil care a urmat, soldații lui Vespasian au cap-

turat cetatea Romei, astfel că Vespasian a putut fi pro-

clamat ca lider. 

Vespasian (Titus Flavius Vespasianus, 9-79). 

Acest împărat roman (69-79) a fost fondatorul dinastiei 

flaviene (69-96). Ca lider, Vespasian s-a dovedit a fi 

conservator în obiceiuri și energic în administrarea tre-

burilor. A pus capăt războaielor civile din Roma prin a 

reprima brutal revoltele împotriva galilor și printre 

evreii din Ierusalim. A întărit frontierele prin a reduce 

principatele dependente la statutul de provincii, a rea-

dus imperiul într-o stare de echilibru financiar prin im-

punerea de noi taxe, și a construit faimosul Colosseum. 

Vespasian a murit în anul 79, lăsându-l la tron pe fiul 

său Titus. 

Titus (Flavius Vespasianus, 39-81) a fost cel mai 

mare fiu și succesorul lui Vespasian. El a domnit la 

Roma în perioada 79-81 d.Hr.. Deși Titus a domnit pen-

tru o perioadă scurtă, a fost foarte popular pentru gene-

rozitatea lui, pentru șarmul și victoriile militare. Titus a 

sponsorizat evenimente publice recreative și a fost ge-

neros cu Senatul. În decursul domniei lui, muntele Ve-

zuviu a explodat în anul 79, distrugând cetățile Pompeii 

și Herculaneum, și satele din zona Napoli. La câteva luni 
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mai târziu, un incendiu a apărut în Roma și a distrus 

noul Capitoliu, Pantheonul și Băile lui Agrippa. Titus a 

răspuns la aceste evenimente tragice prin a construi noi 

clădiri, inclusiv un larg amfiteatru. 

Domitian (Titus Flavius Domitianus, 51-96) a stă-

pânit ca împărat roman în perioada 81-96. El a fost fiul 

mai tânăr al lui Vespasian și ultimul dintre împărații fla-

vieni. Fiind un om cu ambiții personale nestăpânite, Do-

mitian a încercat să promoveze un nivel etic mai înalt 

prin a înfrâna corupția din statul Roman și prin a regle-

menta prostituția. Templele zeilor vechi romani au fost 

rezidite. Religiile străine au fost scoase în afara legii, ceea 

ce a condus la persecuția creștinilor. Devenind tot mai 

paranoic și egoist, Domitian a cerut închinare pentru 

sine. În ultimă instanță, Domitian și-a făcut o mulțime de 

dușmani, inclusiv din propria familie. Prins într-o dom-

nie a terorii în Roma, pe care el însuși a stimulat-o, Do-

mitian a ajuns în final să fie asasinat. 

Nerva (96-98). Nerva a fost ales de Senatul Romei 

pentru a-l înlocui la tron pe Domitian. Fiind mai în vârstă, 

Nerva avea o atitudine plăcută și era privit ca nepericulos. 

Știind că domnia lui avea să fie de scurtă durată, Nerva a 

aranjat ca succesorul lui să fie un general foarte respectat, 

Traian, care era în măsură să mențină loialitatea trupelor 
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sale, administrând de asemenea o guvernare corectă cu o 

mână de fier. 

Traian (98-117). Nerva a murit în anul 98, iar Tra-

ian l-a înlocuit. Născut în Spania, un soldat voluntar, 

puternic în temperament și neobosit, Traian a domnit 

bine. În decursul domniei lui, noi teritorii au fost adău-

gate imperiului. A murit în Cilicia în anul 117 d.Hr.. 

Abilitatea de a păstra un ritm de expansiune teri-

torială și de a impune autoritatea și guvernarea romană 

în noile teritorii ținea de sistemul provinciilor, pe care 

Roma l-a păstrat din trecutul etrusc. Termenul provin-

cia, de unde este derivat și cel modern, este unul militar. 

El era folosit în legătură cu slujba de a organiza și duce 

un război, sau de a avea o poziție de comandă. Concep-

tul ilustrat prin acest cuvânt era că autoritatea militară 

era extinsă în sfera fizică a oricărui teritoriu pe care un 

general avea să îl supună. Această arie geografică deve-

nea provincia lui. Fiecare nouă provincie cucerită de ar-

matele Romei devenea parte din sistemul imperial, in-

diferent de mărimea ei anterioară sau de structura gu-

vernamentală. Prin a folosi această metodă a provincii-

lor, Imperiul Roman a fost capabil să crească prin re-

giuni mici și mari în același timp. 
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Odată ce o zonă era adusă sub sfera influenței ro-

mane, existau două forme de guvernare provincială. 

Acele provincii sau teritorii care rămâneau liniștite și nu 

se împotriveau Romei, erau plasate sub un guvernator 

roman denumit proconsul (Faptele Apostolilor 13:7). 

Proconsulii erau responsabili personal în fața Senatului 

Roman și erau numiți pentru mandate anuale. 

Provinciile cu mai multe tulburări erau plasate di-

rect sub comanda împăratului, care avea dreptul de a im-

pune legea marțială. Armatele erau amplasate în zonele 

ocupate. Administrația politică era făcută prin prefecți 

(primari), procuratori (guvernatori) și proprietori (oficiali 

locali), care ocupau poziții de conducere cât dorea împă-

ratul. Sub administrarea acestor oficiali, locuitorii provin-

ciilor cucerite se bucurau de o anumită libertate și autono-

mie locală, sub coordonarea unor curiates sau părinți. Ei 

puteau să bată monezi și să se închine cum doreau. 

Conducătorii în Roma aveau înclinația să ia 

aminte la sugestiile consiliilor provinciale în ce privește 

deciziile birocratice. Totuși, existau anumite limitări. 

Orice oficial roman care era găsit vinovat de abuz de pu-

tere putea fi judecat și demis. Chiar dacă acest lucru nu 

a eliminat corupția, totuși a redus-o. Între timp, au fost 

construite drumuri, clădiri și s-au dezvoltat afacerile. 

Pentru a garanta autoritatea romană în provincie, au 
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fost înființate mici așezări de romani în centre strate-

gice din aceste provincii. Influența romană se vedea ul-

terior prin faptul că locuitorii din provincie aveau ten-

dința de a îi imita pe aceștia, așa că s-a putut vedea un 

curs de uniformizare în timp. 

Fiecare oraș provincial era organizat după un mo-

del de tip rețea. Fiecare avea un forum, temple pentru 

zei, un teatru și băi. În plus, a fost înființat cultul impe-

rial, prin care oamenii erau nevoiți să își dovedească de-

dicarea în onoarea împăratului și chiar să se închine 

acestuia, când el dorea. Caligula, Nero, Domitian și Com-

modus au cerut onoruri devine în decursul vieților lor, și 

le-au primit. Cetățenii imperiului le-au ridicat statui cu 

atribute de zei. Aceștia au adus jertfe în onoarea împăra-

ților și le-au atribuit titluri divine. 

Deși Roma a reușit să cucerească teritoriile din ju-

rul Mării Mediterane prin putere militară și prin mane-

vre diplomatice, mare parte din societate nu se bucura 

de prada victoriei. O gândire universal militară admi-

nistrată prin mandate dictatoriale nu a fost de ajutor în 

a cultiva o atitudine de compasiune a oamenilor, care 

să-i determine să îi ajute pe săraci. De asemenea, ea nu 

a hrănit nici o disponibilitate de a da înapoi terenurile 



CAPITOLUL 1. LA ÎMPLINIREA VREMII  39 

proprietarilor inițiali. Lăcomia era considerată un lucru 

bun în lumea romană. Bogații puteau să se îmbogățească 

și mai mult prin controlul guvernamental asupra terenu-

rilor, pe când săracii deveneau și mai săraci. În ciuda bo-

găției lor, cei avuți și liderii lumii nu dormeau liniștiți. 

Unii dintre împărații romani aveau instalate oglinzi mari 

în puncte strategice din palatele lor, pentru a detecta po-

tențialii asasini. Tiberius se poate să fi murit din cauze de 

acest fel, asemenea celor patru succesori ai lui. Clasa de 

mijloc aproape că a dispărut. Ea nu putea să țină pasul cu 

războaiele, sărăcia și munca prost plătită. Cu trecerea 

timpului, străzile Romei s-au umplut de oameni care nu 

aveau de muncă, nu aveau case și nici mâncare. Era o 

vreme de mari tulburări sociale. Plebea (oamenii săraci) 

era gata să urmeze orice lider puternic, care le promitea 

să îi ajute în durerile lor. Împărțirea în clase era un lucru 

răspândit. Oamenii rezistau prin forță. Copiii erau încu-

rajați să fie răi și corupți moral. În plus față de săraci, o 

mare parte a populației Imperiului Roman era formată 

din sclavi. S-a estimat că mai puțin de jumătate din lo-

cuitorii Imperiului Roman erau oameni liberi și că nu 

toți erau cetățeni cu drepturi depline. Noile conflicte mi-

litare, datoriile personale și cele naționale, ca și naște-

rile anonime (când copiii erau abandonați pe străzi) au 

lărgit rândurile populației de sclavi într-un ritm rapid. 



40         NOUL LEGĂMÂNT ÎN HRISTOS  |  MURRELL 

 

În domeniile juridic și ingineresc. În aceste două 

domenii practice, romanii au excelat. În special în seco-

lele al II-lea și al III-lea d.Hr., jurisconsulții au început 

scrierea comentariilor legale care aveau să ajute lumii 

europene în secolele următoare. Folosindu-se de avan-

tajul disponibilității sclavilor, romanii au putut să îm-

bine descoperirile tehnologice și munca ieftină pentru a 

realiza lucrări impresionante de inginerie hidrotehnică. 

Astfel, ei au construit poduri, apeducte, teatre și băi. 

După inventarea betonului și a acoperișului în formă de 

dom, romanii au revoluționat structura și forma clădi-

rilor. Volumul și lumina au devenit dintr-o dată parte 

din designul și gândirea arhitecturală. Romanii au învă-

țat cum să folosească principiul arcului pentru a pro-

duce lucruri plăcute. Mai târziu, comunitatea creștină 

avea să găsească modalități de a transmite simboluri 

spirituale prin spațiile din marile catedrale pe care 

aveau să le construiască. 

În literatură. În ciuda dezmățului neînfrânat care 

a caracterizat mare parte a vieții romanilor, în această 

perioadă au existat și realizări culturale. În timpul dom-

niei lui Augustus, și-a făcut loc o renaștere în literatură, 

reflectată în operele lui Virgiliu. În lucrarea sa, Aeneid 
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(Eneida), Virgiliu a prezentat începuturile divine și viito-

rul Imperiului Roman după prezentarea unei imagini idi-

lice a Romei de la origini. Horațiu și Ovidiu au avut con-

tribuțiile lor poetice. Moralistul stoic Seneca a scris ese-

uri filozofice și piese de teatru. Un scriitor bogat, pe 

nume Petronius, i-a dat lumii o nuvelă care este și astăzi 

folositoare în a înțelege viața de zi cu zi din societatea 

romană. În ultima parte a primului secol, Pliniu Cel Bă-

trân a scris cu grijă volumul său de Istorie Naturală, fiind 

una dintre primele încercări de a observa obiectiv și de a 

caracteriza viața din lumea naturală. Quintilian a studiat 

gramatica și retorica, în timp ce Martial a scris știrile mai 

senzaționale ale vremii. Suetonius și Tacitus au fost niște 

istorici de seamă. Tacitus a scris operele sale Analele și 

Istoriile, iar ele au devenit dovezi incontestabile ale îm-

plinirii cuvintelor profetice ale lui Hristos privitoare la 

distrugerea Ierusalimului. Scriitorul satiric Juvenal a fost 

un judecător foarte sever al manierelor și moralei roma-

nilor. El știa că majoritatea oamenilor nu credeau cu ade-

vărat în zeii păgâni, precum Marte sau Venus. „Aceste lu-

cruri”, scria el, „nu le cred copiii, cu excepția celor care 

nu sunt suficient de bătrâni ca să își plătească bănuțul 

pentru o baie”. Prin contrast, primii creștini au apelat la 

oameni pe baza istoriei, nu a miturilor. Clement din 

Roma scria despre Isus: „Cel care a hrănit cinci mii de 
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oameni cu cinci pâini și doi pești... va învia morții. Căci 

noi mărturisim toate aceste lucruri despre El... noi, cei 

care am mâncat și băut cu El, fiind martori oculari ai lu-

crărilor minunate ale Lui și ai vieții Sale”. 

În muzică și teatru. Muzica și teatrul erau gândite 

pentru a distra masele, nu pentru a stimula gândirea 

creativă. Reprezentațiile publice erau adesea obscene, 

respingătoare și vulgare. Muzica era „populară”. 

Arena. În orașele mari ale Imperiului, umbrind ci-

vilizația în toate locurile publice, era Arena. În Arena, 

brutalitatea și măcelărirea erau amestecate cu sânge și 

violență, pe fundalul strigătelor maselor. Întreceri per-

sonale de nedescris aveau loc între oameni și animale 

sălbatice, sau doar între oameni. Aceste evenimente 

erau permise, în parte, pentru a solidifica poporul într-

o cultură romană prin urbanizarea culturală. Un alt mo-

tiv era dorința bogaților de a-și afișa bogăția și de a se 

asigura de puterea politică. Începând cu anul 254 î.Hr., 

pretinzând a fi parte din ceva atractiv, prizonierii de 

război, infractorii, sclavii și chiar un împărat s-au im-

plicat în promovarea jocurilor foarte populare ale gladi-

atorilor, în ciuda sălbăticiei și a cruzimii șocante a aces-

tora. Spectatorii nu manifestau niciun fel de milă față 

de cei din arenă. Când creștinul Saturus era la pământ 
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atacat de un leopard, mulțimea l-a batjocorit prin stri-

găte de genul: „Bine udat! Bine udat!”, referindu-se la 

ritualul botezului credinciosului. 

Limbile. În lumea romană existau patru mari 

limbi. Latina era limba tribunalelor și a literaturii. La-

tina era vorbită în nordul Africii, în Spania, Galia, Bri-

tania și Italia. Limba greacă era limba obișnuită a oame-

nilor. Aramaica era limba predominantă în Orientul 

Mijlociu (cf. F.A. 22:2; „Ava” Rom. 8:15; „Maranata” - 1 

Cor. 16:22 și Ioan 19:20). Ebraica încă exista, dar era în 

realitate o limbă moartă din punct de vedere practic. 

Educația. Educația formală s-a schimbat foarte 

puțin de la un secol la altul. Toți romanii educați vor-

beau două limbi, latina și greaca. Instruirea copiilor în 

familia medie romană era încredințată unui paidagogos, 

un sclav responsabil pentru primele lecții (v. Galateni 

4:1-2). Educația avea loc în stabilimente publice, adică 

niște holuri din apropierea piețelor și a locurilor unde 

se făcea comerț. Se punea accent pe memorare. Lecțiile 

erau însușite prin repetare la nesfârșit. Pedeapsa corpo-

rală era adesea administrată. Sălile de clasă erau banale 

și neatractive. Materia școlară era elementară și prac-

tică, concentrată pe abilitățile de citire, scriere, aritme-

tică, greacă și latină, și pe oratorie. 
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Pe măsură ce Roma a înaintat în cuceriri, cultura 

ei a devenit tot mai influențată de spiritul elenist. Acest 

lucru s-a datorat în parte faptului că imperiul fusese mai 

întâi cucerit și apoi a absorbit multe colonii grecești ce 

fuseseră întemeiate cu mult timp în urmă pe coastele 

Galiei (Franța de azi) și Spaniei, pe insula Sicilia și în 

zona continentală a părții sudice a peninsulei italiene. 

Având o mândrie naturală, romanii se considerau stă-

pâni, însă stăpânii adevărați erau adesea „slujitorii” 

greci, prin puterea educației. Sclavii greci au devenit as-

tfel învățători, medici, contabili și supraveghetori ai fer-

melor și afacerilor.  

La universitățile grecești din Atena, Rhodos și 

Tars veneau tineri romani care învățau să vorbească 

limba greacă. S-a observat că, în timp ce romanii cuce-

reau la exterior trupurile oamenilor, grecii le-au cucerit 

mințile tuturor. 

Influența culturii grecești era pătrunzătoare. Ea a 

afectat toate societățile, inclusiv comunitatea evreiască, 

influență manifestată prin traducerea Scripturilor evre-

iești în Septuaginta în perioada lui Ptolemeu Philadel-

phus din Egipt (285-246 î.Hr.). Lumea romană a adop-

tat de asemenea obiceiurile grecești, arhitectura greacă 
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și limba lor (koine, obișnuit), care a devenit limba popo-

rului. Această limbă comună „de la piață” a permis răs-

pândirea clară și rapidă a Evangheliei lui Hristos în 

toată lumea civilizată. 

În providența Domnului, Evanghelia avea să fie 

propovăduită liber într-o lume care, pentru moment, se 

bucura de Pax Romana, pacea Romei. Oamenii puteau 

călători de la un capăt la altul al lumii Mediteranei fără 

să se teamă. Chiar dinainte de apariția creștinismului, 

Dumnezeu a folosit Roma în suveranitatea Lui, pentru a 

pregăti răspândirea lui în lume. 
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2 
APARIȚIA                                     

CREȘTINISMULUI 

Ca multe alte popoare cucerite, evreii erau gata să 

îndure sclavia romană și influențele culturale ale greci-

lor. Liderii evrei cunoșteau că orice formă de adminis-

trație politică exista doar prin mila romanilor. Ei aveau 

să-și dea toate silințele să poată supraviețui, și au făcut 

asta în trei modalități. 

În primul rând, majoritatea evreilor au hotărât, ca 

popor, să accepte situația dificilă în care se găseau, 

aceasta fiind parte din voia lui Dumnezeu. Unii, numiți 

zeloți, erau gata să îl asasineze pe orice roman când li 

se oferea cea mai mică oportunitate. Dar marea majori-

tate a evreilor recunoșteau stăpânirea Romei. 
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În al doilea rând, evreii și-au amintit de moștenirea 

lor spirituală și politică bogată. Copiii învățau despre exi-

lul babilonian, despre întoarcerea în Ierusalim și despre 

lupta pentru eliberare a hasmoneilor (142-37 î.Hr.). 

În al treilea rând, evreii își păstrau nădejdile me-

sianice vii prin a onora o religie înrădăcinată în Torah, 

Targume și Talmud. Sinagogile erau locurile adminis-

trate de Sinedriu, conciliul liderilor constând din cărtu-

rari, farisei și saduchei. 

Termenul ebraic torah, tradus în mod obișnuit 

prin „lege”, a devenit în final un titlu pentru Pentateuh, 

primele cinci cărți ale Vechiului Testament. Mai târziu, 

termenul a fost extins incluzând toată Scriptura care 

constituia revelația de la Dumnezeu. Pe măsură ce limba 

ebraică a făcut loc folosirii mai răspândite a aramaicii 

în Palestina, colecțiile cărților Vechiului Testament a 

fost traduse din ebraică în aramaică, alături de diferite 

alte tradiții și zicători orale iudaice. Acestea erau denu-

mite targume, și au fost detaliate ulterior în Talmud. 

Talmudul reflectă gândirea canonică și civilă evreiască 

a rabinilor din perioada 300 î.Hr.-500 d.Hr. Talmu-

dul (lit. învățătura) este format din Mișna, sau legea tra-

diției orale legată de Legea scrisă a lui Moise, și din Ghe-

mara, un comentariu asupra tradițiilor legale asociate 

Legii lui Moise. 
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În ciuda trimiterii în exil ca rezultat al robiei babi-

loniene (586 î.Hr.), membrii comunității evreiești s-au 

consacrat păzirii credinței lor prin înființarea de sina-

gogi locale în locul Templului Sfânt din Ierusalim. Sina-

goga (lit. adunare) a fost prima dată înființată în casele 

celor exilați în Babilon (cf. Ezec. 8:1; 20:1-3). După ce s-

au întors din exil, aceste „sinagogi din case” s-au dez-

voltat, transformându-se în locuri oficiale de adunare 

publică pentru închinare și rugăciune. Când cel puțin 

zece bărbați se stabileau într-o zonă, se construia o si-

nagogă cu scopul reverenței și a învățăturii în Lege și 

profeți, prin studiul Talmudului (cf. Luca 4:16-30). În 

strânsă legătură cu Talmudul din slujirile de la sinagogă 

era și Midraș. Această piesă de literatură prezintă pri-

mele predici din sinagogi, în ebraică și aramaică, care 

interpretau Scriptura Vechiului Testament. Midraș a 

fost folosită pe larg în perioada 100 î.Hr.-300 d.Hr.. 

În timp ce evreii Îl așteptau pe Mesia, săracii și bo-

gații existau laolaltă, după cum o făceau și sclavii și oa-

menii liberi. Unii erau virtuoși, alții erau infractori. Cei 

mai mulți palestinieni erau săraci, deși în iudaism exista 

o aristocrație bogată. Aristocrația era formată în princi-

pal din familiile de preoți și marii rabini. Bogăția lor era 
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derivată din traficul și afacerile legate de Templu, cum 

ar fi vânzarea animalelor pentru jertfă și schimbul ba-

nilor. În ciuda diviziunii pe clase dintre bogați și săraci, 

fiecare evreu putea să nădăjduiască să se îmbogățească 

față de Dumnezeu prin a face fapte bune. De aceea, as-

cultarea față de Lege era un aspect important din per-

spectiva societății. 

Fariseii. Pentru a-i stimula pe oameni să păzească 

Legea, în Israel s-a ridicat o partidă religioasă și politică 

denumită farisei (lit. a fi separat). Fariseii au apărut 

pentru prima dată în perioada Macabeilor, în vremea lui 

Ioan Hyrcanus (134-104 î.Hr.). Deși rămăseseră curajoși 

și credincioși Domnului în decursul atacurilor lui Antioh 

Epifanul de la Ierusalim în 168 î.Hr., fariseii au devenit 

tot mai rigid legaliști, vorbind adesea despre rugăciune, 

pocăință și dărnicie, dar uneori într-o modalitate gre-

șită, fără o inimă întreagă îndreptată către Dumnezeu 

(cf. Matei 23:1-39). 

Saducheii. Aceștia erau o tabără opusă fariseilor. 

Provenind din Țadoc, care fusese desemnat preot de că-

tre Solomon (cf. 1 Împ. 2:35), țadochiții deveniseră libe-

ralii acelor vremuri. Fiind aristocrați, ei erau niște pre-

oți lumești care respectau litera Legii, dar respingeau 

adevărurile esențiale precum învierea și răsplata vii-

toare. Saducheii au primit cu brațele deschise cultura 
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grecească. Ei erau gata să sacrifice principiile spirituale 

pe altarul câștigului personal, și să facă afaceri cu orice 

păgân pentru a își îmbunătăți situația bunurilor pămân-

tești. Existența lumească a saducheilor îi înfuria pe fa-

risei, care, în schimb, au făcut ca întreaga împărăție a 

hasmoneilor să fie slăbită politic, într-o lume care de-

vora rapid țările mai mici. 

Cărturarii. Aceștia erau aliații fariseilor împotriva 

saducheilor. Slujba principală a unui cărturar era aceea 

de a copia Sfânta Scriptură. Această muncă zilnică în 

contact cu textul sacru îi făcea pe cărturari foarte fami-

liarizați cu Legea mozaică, motiv pentru care erau nu-

miți și „învățătorii Legii”. Ei au fost tot mai influenți față 

de oameni și au devenit și ei învățători, fiind surse de 

încredere în ce privește Legea. Inițial, lucrarea cărtura-

rilor era foarte importantă, căci existau câteva copii ale 

Cuvântului lui Dumnezeu, iar ele erau copiate de mână 

în limba ebraică. 

Limba ebraică folosește caractere pătrate pentru 

consoane, care trebuie citite de la dreapta la stânga, pen-

tru vocale existând pe alocuri mici semne de punctuație. 

O memorie bună era extrem de importantă pentru a citi 

ebraica, pentru că sistemul vocalelor n-a fost introdus 

decât începând din secolul al VI-lea d.Hr.. Era foarte ușor 
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să citești tot felul de lucruri între două consoane alătu-

rate. De exemplu, dacă ar fi fost să luăm următoarele 

două litere „pt” fără un simbol care să indice vocala, cum 

ar fi trebuit să citim acel cuvânt: „pot” sau „pat”? Con-

textul era ceea ce îl conducea pe cel ce studia cu seriozi-

tate către înțelegerea corectă. În ciuda diferitelor moduri 

de a citi, Dumnezeu a fost credincios în a-Și păstra Cu-

vântul așa încât variantele de citire și notele marginale 

făcute de copiști putea fi recunoscute ușor. În ciuda vari-

ațiilor manuscriselor, există un text ebraic recunoscut și 

de încredere, cunoscut sub numele de Textul Masoretic. 

Creștinismul s-a dezvoltat în această lume a cul-

turii și cruzimii, a bogăției și risipei, a puterii militare și 

a răscoalelor fără sfârșit. Aceasta era „împlinirea vre-

mii”. Profețiile lui Daniel (9:24-27) și promisiunile lui 

Dumnezeu (Gen. 3:15) aveau să se împlinească. Oameni 

obișnuiți aveau să fie chemați să facă lucruri extraordi-

nare în numele unui Om din Galileea, Dumnezeu-Omul, 

Domnul Isus Hristos. El S-a născut dintr-o fecioară (Isa. 

7:14) în vremea domniei lui Augustus (27 î.Hr.-14 

d.Hr.), așa cum ne învață Luca 2:1. El a fost crescut în 

obscuritate, ajungând ulterior să fie ilustrat în mod dra-

matic ca adevărata nădejde a omenirii. El era Lumina și 
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Viața oamenilor morți spiritual. El era singurul care pu-

tea și avea să îndepărteze păcatele lumii. 

În ciuda tulburării care îi înconjura pe guvernato-

rii civili ai Romei, creștinismul a supraviețuit, crescând 

de la o obscură mișcare evreiască la o religie majoră a 

lumii. Felul în care acest lucru s-a petrecut constituie 

istoria minunată a harului suveran al lui Dumnezeu. 

Fără Persoana lui Isus Hristos, pur și simplu nu s-ar fi 

întâmplat nimic. Așa cum vedem scris în Luca 3:1, El a 

slujit, a murit și a înviat din morți în timpul domniei lui 

Tiberius (14-37 d.Hr.). Sub călăuzirea și puterea Duhu-

lui Sfânt, Biserica a crescut în decursul domniilor lui 

Claudius (41-54 d.Hr.) (F.A. 18:2) și Nero (54-68 d.Hr.).  

În ciuda provocărilor culturale și a schimbărilor politice 

care aveau loc, Dumnezeu a înaintat Împărăția spiritu-

ală pe care Hristos a venit să o înființeze în inimile oa-

menilor. Când stăpânitorii împărățiilor acestei lumi 

(Roma) au încercat să demoleze Împărăția Domnului, 

aceștia au ajuns să fie distruși (cf. Dan. 9:27). 

În timp ce formarea Vechiului Testament a durat 

o perioadă îndelungată, Scripturile Noului Testament 

au fost scrise în decursul a 100 de ani. Cu toate acestea, 

asemenea canonului Vechiului Testament, avea să 
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treacă timp până ce Noul Testament a ajuns să fie con-

siderat ca revelație divină de către liderii Bisericii și, sub 

călăuzirea Duhului Sfânt, să formeze un Canon. 

Deoarece învățăturile false începuseră să își facă 

loc și pentru că Biserica era persecutată fiindcă era în 

posesia unei mulțimi de scrieri variate din primul secol 

(Luca 1:1), a fost nevoie ca ea să analizeze mai îndea-

proape și oficial care cărți ar trebui să alcătuiască Noul 

Testament, adică acele cărți care erau în mod clar „Cu-

vântul lui Dumnezeu” inspirat, și, astfel, pentru care 

merita să mori. 

Scriind în prima parte a secolului al IV-lea, Eusebiu 

din Cezareea a afirmat că anumite texte erau încă intens 

discutate. Până la mijlocul secolului al IV-lea, Codex Va-

ticanus, un volum în limba greacă ce cuprindea deopo-

trivă Noul și Vechiul Testament, enumera Noul Testa-

ment complet așa cum îl cunoaștem astăzi. Apoi, în anul 

367, Atanasie, Episcop de Alexandria, a explicat în scri-

soarea sa anuală de Paști transmisă tuturor bisericilor și 

mănăstirilor din sfera autorității sale, care trebuia să fie 

considerat canonul Scripturii Vechiului și a Noului Tes-

tament. Până în prima parte a secolului al V-lea, a fost 

realizat un consens tradițional legat de Canonul Scriptu-

rii, care a fost stabilit și onorat. Într-o epistolă scrisă în 

anul 414, Ieronim a acceptat cărțile Noului Testament 
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enumerate de Atanasie. Un aspect cheie în a înțelege for-

marea canonului Noului Testament ține de faptul că 

aceasta nu a fost niciodată o alegere arbitrară, bazată pe 

deciziile oamenilor. Duhul Sfânt a stimulat folosirea cu 

putere a patru criterii în grupuri larg răspândite de li-

deri pentru a aduce unitate în formarea canonului. Căr-

țile inspirate trebuiau să aibă:  

1. autori care fuseseră în contact direct cu Hristos 

sau cu apostolii; 

2. consecvență în doctrină și dovezi ale faptului că 

fuseseră inspirate de Duhul Sfânt; 

3. acceptare largă și folosirea de către bisericile din 

toate regiunile, sub călăuzirea Duhului; 

4. dovada producerii schimbărilor dinamice în vie-

țile oamenilor, fiind folosite de Duhul. 

Iar canonul Noului Testament satisface în mod 

unic aceste criterii. El a fost cu adevărat formulat de 

mâna lui Dumnezeu! 

Deși fiecare cuvânt al Scripturii este inspirat de 

Dumnezeu și folositor pentru noi (2 Tim. 3:16), există to-

tuși anumite pasaje ale Noului Testament care sunt ex-

trem de importante și puternice pentru zidirea credincio-

sului. Fiecare capitol din fiecare carte are ceva să ne spună, 
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dar ne vom regăsi întorcându-ne mereu la acele pasaje din 

care ne extragem încurajare și profunzime. Lista de aici 

nu este în niciun caz completă sau finală, dar ea constituie 

un punct de plecare pentru cei care doresc să devină mai 

serioși în felul în care înțeleg căile lui Dumnezeu: 

Predica de pe Munte Matei 5-7 
căile către Împărăția lui 

Hristos 

Hristos îi învață pe ai 

Lui 
Ioan 14-17 relații apropiate 

Ruina omului și nevoia 

lui majoră 
Rom. 1-2 respingere, răzvrătire 

Răscumpărarea plină 

de har făcută de Dum-

nezeu 

Rom. 3-5 
justificarea doar prin 

credință 

Identificarea cu Hris-

tos 
Rom. 6-8 viața creștină biruitoare 

Autoritatea Rom. 13 răzvrătire vs. Supunere 

Ce este dragostea 1 Cor. 13 cel mai mare dar 

Hristos este viu! 1 Cor. 15 învierea 

Roada Duhului Gal. 5 
„dragostea, bucuria, pa-

cea...” 

Bogățiile cerești Efes. 1 moștenirea sfinților 

Războiul spiritual Efes. 6 armura credinciosului 

Lucrarea minunată a 

lui Hristos 
Filip. 2 

umanitatea și dumneze-

irea lui Hristos 

Plinătatea dumnezeirii 

în Hristos 
Col. 1 supremația lui Hristos 

Marea „galerie a cre-

dinței” 
Evrei 11 exemple spre încurajare 

Disciplina Evrei 12 rolul suferinței 

Teste ale adevăratei 

credințe 
1 Ioan credința și faptele 

Închinare Apoc. 4-5 „Dumnezeu domnește”. 
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Cartea Capitole Data (d.Hr.) 

Evangheliile  
Matei 28 c. 58-68 

Marcu 16 c. 65 (înainte de) 

Luca 24 c. 60 

Ioan 21 c. 80-90 

Cărți istorice  
Faptele Apostolilor 28 63 

Epistole 

P 

A 

U 

L 

I 

N 

E 

Romani 16 58 

1 Corinteni 16 57 

2 Corinteni 13 58 

Galateni 6 54 

Efeseni 6 62 

Filipeni 4 62 

Coloseni 4 62 

1 Tesaloniceni 5 53 

2 Tesaloniceni 3 53 

1 Timotei 6 67 

2 Timotei 4 68 

Tit 3 67 

Filimon 1 61 

G 

E 

N 

E 

R 

A 

L 

E 

Evrei 13 58 

Iacov 5 c. 45-61 

1 Petru 5 c. 60-67 

2 Petru 3 c. 60-67 

1 Ioan 5 c. 60-95 

2 Ioan 1 c. 60-95 

3 Ioan 1 c. 60-95 

Iuda 1 c. 60-67 

Cărți profetice  
Apocalipsa 22 datare timpurie: <70 

datare târzie: c. 90-95 
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3 
IATĂ MIELUL! 

Evangheliile după Matei, Marcu și Luca sunt denu-

mite „Evangheliile sinoptice”, pentru că ele analizează vi-

ața lui Hristos dintr-un punct comun de vedere (gr. sun, 

cu; opsis, vedere). Cuvântul „Evanghelie” provine dintr-o 

transliterație a termenului grec euaggelion, care se referea 

la a aduce cuiva o veste bună. O lectură obișnuită a Evan-

gheliilor scoate la iveală că între ele există deopotrivă ase-

mănări și deosebiri. Provocarea cu care se confruntă fie-

care persoană care studiază Scriptura este aceea de a ar-

moniza diferitele narațiuni, înțelegând în același timp fe-

lul în care fiecare text se raportează la celelalte. O astfel de 

străduință este rezonabilă și încântătoare, căci astfel vom 

descoperi felul în care Domnul a împletit narațiunile bi-

blice pentru a prezenta din nou povestirea minunată a răs-

cumpărării divine prin sângele vărsat de Hristos la Calvar. 
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Ca urmare a paralelismelor ce se găsesc în narați-

unile din Evanghelii, unii cred că aceste relatări au fost 

extrase din alte surse, pe care autorii s-au bazat pentru 

a se informa. Evident că nu acesta este cazul, întrucât 

toți cei trei autori ai Evangheliilor au fost inspirați de 

același Duh Sfânt. El este singurul care ar fi putut să îi 

îndemne să folosească aceleași cuvinte. Dar chiar dacă 

ar fi existat alte texte comune pe care ei s-ar fi bazat, o 

astfel de situație n-ar trebui să producă nicio surpriză, 

fiindcă folosirea materialului sursă este o caracteristică 

a culturii evreiești, așa cum este reflectată în alte părți 

ale Scripturii. 

În Vechiul Testament se face referire la diferite 

scrieri care nu mai sunt disponibile (Num. 21:14; Ios. 

10:13; 1 Cron. 29:29). Situații asemănătoare există și în 

Noul Testament, pentru că există și aici referințe la 

surse extra-biblice. Apostolul Pavel citează în Faptele 

Apostolilor dintr-un poet păgân, Aratus sau Cleanthes 

(F.A. 17:28). Expresia „tovărășiile rele strică obiceiurile 

bune” (1 Cor. 15:33) se găsește de asemenea într-o piesă 

de teatru, fiindu-i atribuită lui Menander (322 î.Hr.). În 

mai multe epistole există versete preluate dintr-o cân-

tare din biserica primară, prezentând sumar afirmații 
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doctrinare pe care sfinții le foloseau (1 Cor. 11:23-25; 

Efes. 5:14, 19; Col. 1:13-20; 1 Tim. 3:16, 6:15-16). 

Tit 1:12 spunea că „cretanii sunt totdeauna niște 

mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe”. 

Această descriere se regăsește și într-un imn adresat lui 

Zeus de către Callimachus din Hesiod, ca și într-o scri-

ere a lui Epimenide. 

În timp s-au făcut mai multe sugestii care să ex-

plice multe fraze care se găsesc în comun în Evanghelii.1  

Ipoteza tradiției orale. S-a formulat argumentația 

că fiecare dintre evangheliști a scris independent de cei-

lalți, bazându-se doar pe ceea ce el și-a amintit despre 

cuvintele și faptele lui Hristos. Întrucât ei au fost cu Isus 

vreme îndelungată și El a repetat adesea ceea ce făcuse, 

narațiunile despre Isus sunt întemeiate și de încredere. 

Ar fi ilogic să credem că tradițiile orale s-ar fi născut în 

Ierusalim (cf. Luca 1:4) și că s-au păstrat până când eve-

nimentele puteau fi așternute pe hârtie (Luca 1:1). Con-

form planului divin, adevărul Evangheliei a fost încredin-

țat în grija convertiților creștini atenți, cu o memorie 

bună, inspirați de Duhul Sfânt (Ioan 14:26). Această per-

spectivă nu poate fi ușor demolată, căci viața lui Hristos 

 
1 Extras din William Graham Scroggie, A Guide to the Gospels (Kregel Publications, 
Grand Rapids, Michigan; 1995), p. 83-94. 
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a avut un efect profund asupra tuturor. Evreii erau foarte 

familiarizați cu școlile de cateheză2, care antrenau me-

moria și ocroteau tradițiile orale. 

Ipoteza folosirii reciproce. O altă ipoteză este că ase-

mănările dintre Evanghelii pot fi atribuite faptului că au-

torii lor au folosit pur și simplu scrierile altcuiva. Totuși, 

nu este sigur de la cine ar fi împrumutat ei materialul. 

Ipoteza documentelor. Unii învățați ai Bibliei cred 

că există cel puțin două documente care au fost folosite 

în scrierea Evangheliilor sinoptice. Prima sursă este 

Evanghelia după Marcu. Argumentul spune că Marcu și-

a scris primul Evanghelia și că Matei și Luca au împru-

mutat foarte mult din aceasta. Din cele 1068 de versete 

care se găsesc în Matei, circa 500 sunt din Evanghelia 

după Marcu, care este compusă din 661 de versete. Din-

tre cele 1149 de versete ale Evangheliei după Luca, 

aproape 320 sunt preluate din Marcu. Pe scurt, există 

doar circa 55 de versete din Marcu care nu se găsesc în 

Evanghelia după Matei sau în cea după Luca. 

În timp ce unii învățați cred că Matei și Luca au 

împrumutat de la Marcu, alții cred că apostolii fie s-au 

consultat, fie au împrumutat dintr-un document care nu 

mai există acum, denumit Q, ales din termenul din 

 
2 cateheză – metodă de învățare prin memorare și repetiție. 
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limba germană quelle, care înseamnă „sursă”. Princi-

pala problemă este că criticii biblici nu cad de acord asu-

pra conținutului documentului Q. De asemenea, nu 

există un consens cu privire la cât de mult ar fi putut să 

fie folosit de fiecare dintre evangheliști din acest docu-

ment ipotetic. Un motiv esențial pentru care un docu-

ment Q este luat în considerare se datorează faptului că 

Papias, Episcopul de Hierapolis (130 d. Hr.), ar fi făcut 

o afirmație obscură prin care spunea că „Matei a com-

pus [adică a pus alături în scris] Oracolele [lui Isus] în 

ebraică [aramaică?] și fiecare le-a interpretat așa cum a 

putut” (Eusebius, Historia Ecclesiae, III.39). 

Ideea că ar fi putut exista o colecție comună a afir-

mațiilor lui Hristos, denumită Oracolele sau Logia, își 

găsește suportul în Ireneu, în secolul al II-lea, în Origen, 

în secolul al III-lea și în Eusebius, în secolul al IV-lea3. 

În final, trebuie notat că ipoteza documentelor bazate pe 

pasaje paralele este doar o teorie, nu o certitudine. De 

aceea, ar trebui privită cu rezerve. 

Deși nu este necesar și nici măcar de dorit ca un 

elev mediu al Bibliei să pătrundă în toate complicațiile 

criticismului textual, un creștin n-ar trebui să fie în neș-

tiință de faptul că există preocupări legitime legate de 

 
3 v. Stanford Murrell, A Glorious Institution: The Church in History, Part One, 
Chapter 3, “Church Fathers”; disponibilă în limba engleză la Chapel Library. 
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documentele biblice. Există un oarece merit în cercetă-

rile tehnice ale datelor care stau la baza Evangheliilor, 

cercetări făcute prin criticismul sursei și al formei.  

Pentru studiul de față, este suficient să amintim că 

„evanghelistul nu a fost unul care a compilat o istorie, 

ci misionarul care a dus înainte Vestea Bună în alte țări; 

el a fost purtătorul, nu autorul mesajului” (Westcott).  

De asemenea, nu trebuie uitat că toate cele trei 

Evanghelii se concentrează pe Persoana și lucrarea 

Domnului Isus Hristos, a Cărui lucrare nu avea să fie 

uitată de cei care au fost atât de aproape de El.  

Ar fi mai surprinzător dacă Evangheliile n-ar fi 

atât de apropiate una de alta, în armonia lor. 

Prin a recunoaște posibilitatea existenței docu-

mentelor-sursă nu este furat nimic din doctrina inspi-

rației divine, nici din adevărul că Evangheliile au fost 

produse independent, în momente diferite, în locuri di-

ferite și cu scopuri diferite.  

Fiecare Evanghelie își are propriile caracteristici, 

accente și expresii personale, Isus Hristos fiind prezen-

tat în toată splendoarea și gloria Lui. 
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Evanghelia Matei Marcu Luca Ioan 

Rolul central 

al lui Hristos 
Mesia Slujitorul 

Omul per-

fect 

Fiul lui 

Dumne-

zeu 

Audiența ini-

țială 

lumea 

evre-

iască 

lumea ro-

mană 

lumea 

greacă 

întreaga 

lume 

Cuvântul 

cheie 

autori-

tate 
Lucrare 

integri-

tate 

dumne-

zeire 

Lucrarea lui 

Hristos 

ceea ce 

Isus a 

spus 

ceea ce 

Isus a fă-

cut 

ceea ce 

Isus a 

gândit 

ceea ce 

Isus a 

fost 

Modalitatea 

primordială a 

lucrării 

Predici minuni pilde 

discuții 

perso-

nale 

Nu se cunoaște cu certitudine unde și când au fost 

disponibile Evangheliile pentru prima dată pentru pu-

blicul general. Scrisorile lui Ignatius (70-115 d.Hr., epis-

cop de Antiohia) menționează cele mai timpurii citate 

din Epistola lui Barnaba, din Învățăturile celor 12 Apos-

toli și din Epistola lui Policarp. Toate aceste documente 

fac referire la biserica din Antiohia Siriei.  

Dacă Matei ar fi fost primul care ar fi scris pentru 

biserica evreiască din Ierusalim, așa cum credea Papias, 

atunci Evanghelia lui trebuie să fi fost citită cândva 

după anul 50 și înainte de căderea Ierusalimului, în anul 

70. 

Potrivit lui Clement de Alexandria (200 d.Hr.) și 

lui Ireneu (c. 100 d.Hr.), Marcu ar fi scris Evanghelia lui 
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după moartea lui Petru. Dacă a doua Evanghelie rela-

tează amintirile lui Petru, atunci probabil că ea a fost 

pusă în circulație în jurul anului 65. 

Evanghelia după Luca se poate să fi avut la început 

ca intenție să constituie un document privat adresat pri-

etenilor lui, precum Teofil (Luca 1:3). Se poate ca ea să 

fi fost scrisă înainte de anul 62, în lumina cărții Faptelor 

Apostolilor, scrisă către sfârșitul primei întemnițări a 

lui Pavel. Este posibil ca Evanghelia după Ioan să fi fost 

scrisă înainte de anul 50, chiar dacă o dată ulterioară 

este folosită adeseori (c. 85 d.Hr.). 

5 î.Hr. Apariția angelică față de Zaharia 

6 luni mai 

târziu 

Apariția angelică înaintea Mariei 

 
Maria o vizitează pe Elisabeta 

3 luni mai 

târziu 

Maria se întoarce la Nazaret 

 
Apariția angelică înaintea lui Iosif  
Nașterea lui Ioan Botezătorul 

4 î.Hr. Nașterea lui Isus Hristos  
Apariția angelică înaintea păstorilor 

8 zile mai târ-

ziu 

Isus este tăiat împrejur 

32 zile mai 

târziu 

Isus este adus la Templu 

3 î.Hr. Vizita magilor  
Fuga în Egipt  
Măcelul pruncilor 
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2 î.Hr. Întoarcerea la Nazaret 

26 d.Hr. 

(toamna) 

Botezul în râul Iordan 

 
Ispitirea din pustie  
Chemarea primilor ucenici 

27 d.Hr. Isus curăță Templul din Ierusalim 

Primul Paști Slujește vreme de 8 luni în Iudeea (cf. Ioan 

3:22-36) 

Decembrie Călătorește prin Samaria pentru a începe lu-

crarea galileană, care va dura doi ani  
Face prima minune la Cana  
Vindecă fiul unui sutaș din Capernaum  
Se întoarce la Nazaret, unde este respins  
Merge în Capernaum, unde îi cheamă pe Pe-

tru, Andrei, Iacov și Ioan  
Vindecă un demonizat și mai mulți alți oameni  
Matei este chemat să Îl urmeze pe Hristos  
Răspunde la întrebările despre post și despre 

Sabat 

28 d.Hr. Merge la Ierusalim (Ioan 5:1) 

Al doilea Paști Isus vindecă în ziua Sabatului, în ciuda împo-

trivirii liderilor  
Susține că este Dumnezeu și se întoarce în Ga-

lileea 

Vara Se încheie alegerea tuturor celor doisprezece   
Predica de pe Munte  
Au loc multe dintre pilde și minuni, inclusiv 

învierea din morți a fiicei lui Iair  
Isus este acuzat că lucrează cu Beelzebub  
Isus îl înviază pe fiul văduvei din Nain  
Primește o întrebare din partea lui Ioan Bote-

zătorul  
Vizitează din nou Nazaretul  
Îl vindecă pe slujitorul unui sutaș  
Iartă o femeie de păcatele ei 
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29 d.Hr. Cei doisprezece apostoli sunt trimiși să pre-

dice 

Februarie Este ucis Ioan Botezătorul  
Se întorc cei doisprezece apostoli 

Al treilea 

Paști 

Hrănirea celor 5000 

 
Vorbește despre Pâinea Vieții  
Face multe minuni  
Vorbește despre pângărire  
Sunt condamnate cetățile  
Isus se retrage către nord  
Vindecă o femeie siro-feniciană  
Se întoarce în Galileea  
Hrănește 4000 de oameni  
Vorbește despre semnul lui Iona ca semn al 

învierii Sale  
Vindecă un orb 

Octombrie Vizitează Ierusalimul (Ioan 7:2, 10)  
Iartă femeia prinsă în adulter  
Vindecă un orb  
Îi condamnă pe liderii religioși 

Noiembrie Se întoarce în Galileea  
Petru face marea lui mărturisire  
Are loc Schimbarea la Față  
Isus vindecă un tânăr bolnav de epilepsie 

Decembrie Se încheie lucrarea galileană (Luca 9:51)  
Călătoria spre Ierusalim (Ioan 10:22)  
Au loc lucrările din Iudeea și Perea, cu durata 

de 4-6 luni  
Domnul prezice moartea Sa de trei ori  
Domnul răspunde la întrebările legate de pozi-

ție în Împărăție 

30 d.Hr. Pleacă din Galileea spre Ierusalim  
Lazăr este înviat din morți 
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Al patrulea 

Paști 

Intrarea triumfală în Ierusalim 

Săptămâna 

Mare 

Curățarea Templului 

 
Predicarea în Templu  
Arestul și judecata  
Domnul este răstignit și înmormântat  
A treia zi, El a înviat din morți! 
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4 
ÎMPĂRATUL                                           

ȘI ÎMPĂRĂȚIA LUI. 

 

Data scrierii: c. 58-68 

Cuvânt-cheie: Împărat 

„Spuneți-i fiicei Sionului: Iată, Împăratul tău vine la 

tine, blând...” (Matei 21:5). 

Dorința lui Matei a fost aceea de a folosi cunoștin-

țele pe care le avea din istoria și tradiția onorată a po-

porului său. El a dorit să îi ajute pe evrei să vadă că Hris-

tos era împlinirea tuturor profeților Vechiului Testa-

ment. Matei va apela de cel puțin 60 de ori la Vechiul 

Testament ca o confirmare a validității Persoanei și lu-

crării lui Isus Hristos, incluzând nașterea la Betleem 

dintr-o fecioară, suferințele Lui, „atârnarea pe lemn” 
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(Gal. 3:13) și intrarea triumfală în Ierusalim. Matei a 

propovăduit națiunii evreiești că Isus este Mesia înde-

lung așteptat, Împăratul lor. Procedând astfel, el așază 

un fundament istoric solid pentru toți credincioșii de as-

tăzi. 

Fără a utiliza expresia în sine, Îl descrie pe Dom-

nul foarte mult în termenii acelui „Leu din seminția lui 

Iuda” (Apoc. 5:5). Leul ilustrează regalitatea, măreția, 

puterea și autoritatea. Și cu adevărat, Hristos este Îm-

păratul iudeilor. Matei trasează genealogia Domnului 

pentru a arăta că El este moștenitorul de drept al scau-

nului de domnie al lui David. Noul legământ al Împără-

ției Domnului nostru este prezentat în patru cuvântări 

majore. 

Chiar dacă a fost rânduit de Dumnezeu la viața 

veșnică, convertit prin Duhul Sfânt și chemat de Hristos 

la slujirea creștină (Rom. 8:29-30), se cunoaște foarte 

puțin despre omul numit Matei (lit. darul lui Dumnezeu) 

din propria Evanghelie. Acest lucru nu este unul rău, 

căci reflectă una dintre trăsăturile unui om de valoare, 

pentru că nu vorbește despre sine, ci despre Domnul și 

Mântuitorul lui (comp. Ioan 3:30). Știm că Matei a fost 

probabil un Galileean și că s-a născut în Capernaum sau 
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în apropiere. El era fiul lui Alfeu și al Mariei, și se poate 

să fi fost o rudă a Mariei, mama lui Hristos. Dar, mai pre-

sus de orice, știm că Matei L-a întâlnit pe Învățătorul! 

Puterea peniței avea să îi slujească bine lui Matei 

ca autor, căci ca persoană, el nu fusese bine văzut în so-

cietatea religioasă. Matei se dezonorase. Devenind un 

vameș, adică un colector de taxe, el dezonorase credin-

țele și comportamentul străvechi care ajutaseră de se-

cole poporul evreu să supraviețuiască sub stăpânire 

străină. El devenise un om pe care ceilalți îl disprețuiau, 

căci era simbolul conspirației cu vrăjmașul. Matei era 

un colector al taxelor în beneficiul Imperiului Roman. 

Funcționarii romani direct responsabili de colec-

tarea banilor erau denumiți „vameși” (din termenul la-

tin publicanus) ca urmare a apropierii lor de buzunarele 

oamenilor. Evreii disprețuiau profund pe oricare mem-

bru al poporului lor care accepta slujba de vameș, căci o 

astfel de persoană era un trădător față de Dumnezeu și 

față de oameni. Chiar dacă un vameș putea să ajungă 

bogat, el era aruncat dincolo de limitele societății de-

cente, și era pus de cei religioși laolaltă cu „păcătoșii”. 

În teritoriul aflat sub jurisdicția lui Irod Antipa, 

Matei a devenit vameșul oficial. El stătea într-un loc 

anume din Capernaum, în zona Mării Galileii, și făcea 
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bani prin a le impune taxe excesive propriilor concetă-

țeni, care treceau prin zonă. Acolo puteau fi storși mulți 

bani, căci Capernaumul se afla în calea caravanelor im-

portante care veneau din Egipt și mergeau către Damasc 

sau la nord, către Valea Mesopotamiei. 

De ce a făcut Matei așa ceva? El nu era obligat să 

muncească pentru Roma. Nu fusese forțat să fie un rene-

gat social. Potrivit lui Marcu și lui Luca, numele lui era 

Levi (lit. alăturat; cf. Marcu 2:14; Luca 5:27), ceea ce in-

dică faptul că venea dintr-o linie genealogică preoțească. 

Matei ar fi trebuit să fie pus deoparte pentru lucrarea și 

slujirea lui Dumnezeu (Num. 3:6; Deut. 10:8). În schimb, 

el a ales să slujească omului și mamonei (banilor). Ioan 

Botezătorul vorbise împotriva acestui lucru. Când anu-

miți vameși au venit să îl întrebe care este calea către Îm-

părăția cerului, Ioan i-a învățat să se pocăiască de păca-

tele lor și să „nu ceară nimic mai mult peste ce li s-a po-

runcit să ia” (Luca 3:12-13). 

Într-o zi, pe când stătea în postul său de vameș, o 

umbră a ieșit în calea lui Matei. El a ridicat privirea pen-

tru a vedea cine îi stătea în cale. Acea privire în sus l-a 

schimbat pe Matei pentru totdeauna, căci a privit la fața 

Fiului Dumnezeului celui viu. Isus i-a spus foarte sim-

plu, dar suficient: „vino după Mine!” (Matei 9:9). Matei 
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s-a ridicat și L-a urmat pe Hristos în toată calea Lui până 

la Calvar, și dincolo de aceasta, în nemurire. 

Întrucât Matei s-a dedicat cu totul Domnului, el și-

a dat viața pentru a-i aduce pe alții la credință. Acest lu-

cru este reflectat prin faptul că, imediat după convertirea 

lui, Matei a ținut o mare petrecere unde i-a invitat pe alții 

să Îl cunoască pe Domnul (9:10, comp. Luca 5:29). Apoi, 

vreme de trei ani, Matei L-a ascultat pe Isus cum explica 

Scripturile. El a văzut minunile Domnului, și n-a mai pu-

tut uita niciodată lucrurile la care a fost martor. 

Memoria l-a ajutat bine, căci a venit momentul 

când a luat penița și a început să scrie viața lui Hristos, 

sub influența Duhului Sfânt (2 Tim. 3:16). Există o im-

portantă tradiție timpurie care spune că Matei ar fi scris 

inițial Evanghelia lui în ebraică, pentru poporul Israel, 

ceea ce înseamnă că probabil a scris în limba aramaică, 

limba vorbită în acele vremuri (Historia Ecclesiastica, 

Eusebius, 264-340 d.Hr.). Din nefericire, nu a supravi-

ețuit nicio rămășiță din această primă ediție a Evanghe-

liei după Matei. Ceea ce a supraviețuit este Evanghelia 

după Matei în limba greacă, datând din a doua jumătate 

a primului secol. 
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Se cunoaște puțin despre viața lui Matei de după 

sfârșitul lucrării pământești a lui Hristos. Este posibil ca 

el să fi predicat în Palestina, apoi a călătorit în Persia, 

Media și Parția, înainte de a ajunge martir pentru Hris-

tos, în Etiopia. Potrivit Cărții Martirilor a lui Foxe, Matei 

a fost ucis cu o secure de război în cetatea Nadaba în 

anul 60. 

Având abilitatea dată de Duhul Sfânt de a își rea-

minti cuvintele specifice ale lui Hristos, Matei prezintă 

marile teme asociate lucrării Domnului într-o modali-

tate foarte logică. El redă majoritatea pildelor celor mai 

notabile ale Mântuitorului. De asemenea, Matei acordă 

atenție prezentării a cinci predici sau cuvântări atent 

alese, care pun un accent esențial pe Evanghelia lui, uti-

lizându-le ca pe un cadru pentru prezentarea învățătu-

rilor lui Hristos. În jurul acestor cuvântări deosebite se 

regăsesc alte importante detalii ale vieții lui Hristos. 

Predica Capitole 

1. Predica de pe Munte 5-7 caracterul Împărăției 

2. Învățarea celor dois-

prezece 
10 proclamarea Împărăției 

3. Tainele Împărăției 13 pildele despre Împărăție 

4. Importanța slujirii 

smerite 
18 părtășia în Împărăție 
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Predica Capitole 

5. Condamnările și cu-

vântarea de pe Muntele 

Măslinilor 

23-25 sfârșitul Împărăției 

În Evanghelia după Matei, o atenție specială tre-

buie acordată lui Hristos zugrăvit ca Împăratul, căci 

această Evanghelie are ca scop să-L prezinte pe Hristos 

evreilor mai întâi ca Împărat, și abia apoi ca Mântuitor 

(cf. Ioan 1:11-12). Printr-o schiță foarte utilă, învățătorul 

biblic J. Vernon McGee prezintă Evanghelia după Matei 

având în centru calitatea de Împărat a lui Hristos: 

1. Persoana Împăratului 1-2 nașterea 

2. Pregătirea Împăratului 3-4:16 Ioan Botezătorul 

3. Proclamarea Împăratului 4:17-9 Predica de pe Munte 

4. Planul Împăratului 10-20 învățături, minuni 

5. Patima Împăratului 21-28 ultima săptămână. 

Narațiunea începe cu genealogia lui Mesia, „fiul 

lui David”. Ea este împărțită în trei secțiuni egale de câte 

14 generații (1:17). Această împărțire în trei este armo-

nizată cu perioadele de dinainte, din decursul și de după 

ocuparea tronului de către linia genealogică a lui David. 

Este important să observăm că, în timp ce Matei tra-

sează genealogia lui Hristos de la Adam la Iosif, accentul 

fiind pus pe descendența regală de la David la Solomon, 

în genealogia făcută de Luca, linia lui Isus este trasată 
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înapoi către David, prin casa lui Natan (Luca 3:23-38). 

Scopul acestei genealogii pe două linii este acela de a 

demonstra că Hristos avea dreptul legal la tronul Israe-

lului. În toate acuzațiile aduse împotriva Domnului în 

decursul lucrării Sale, nimeni nu a îndrăznit vreodată să 

Îl acuze că nu venea din linia genealogică regală a lui 

David. Genealogia Lui dovedește că Isus s-a născut cu 

dreptul legal de Împărat al evreilor, un adevărat „fiu al 

lui David” și astfel Fiu al lui Avraam. El fusese conceput 

prin Duhul Sfânt (1:18-25), demonstrând că El era Fiul 

lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 

adevărat (comp. Ioan 1:1-2), deși era Om (comp. Luca 

1:26-35; 2:1-7; Ioan 1:14), spre împlinirea profeției lui 

Isaia (7:14, cf. Matei 1:22-23). 

Genealogia lui Hristos este urmată de narațiunea 

nașterii Sale, de închinarea pe care magii I-o aduc, de 

intenția criminală a lui Irod cel mare, de fuga în Egipt, 

și de întoarcerea la Nazaret. Magii erau un grup de în-

vățați din Persia. Urmând un fenomen astronomic su-

pranatural, ei au ajuns să se închine Împăratului împă-

raților și Domnului domnilor, dar nu în noaptea nașterii 

Sale, ci pe când era copilaș (comp. Matei 2:11). 

Avertizați fiind de Dumnezeu să nu meargă înapoi 

să îi raporteze crudului idumean pe nume Irod, care stă-



CAPITOLUL 4. ÎMPĂRATUL ȘI ÎMPĂRĂȚIA LUI  79 

pânea în Iudeea ca rege, prin autoritatea Senatului ro-

man (din 37 până în 4 î.Hr.), magii s-au întors în țara 

lor pe o altă cale (Matei 2:12). Darurile lor din aur (re-

flectând dumnezeirea), tămâie (amintind de rugăciune) 

și mir (folosit pentru îmbălsămarea morților) aveau să 

le reamintească părinților Mântuitorului de momentul 

viitor al jertfirii Fiului lor (v. Luca 2:19). 

Trecând peste anii tinereții Domnului, Isus este 

prezentat dintr-o dată pentru lucrarea publică în peisajul 

predicării lui Ioan Botezătorul, Domnul fiind adus la bo-

tezul Său și la ispitirea Sa de către Satana. În decursul 

următorilor doi ani (de slujire în Galileea), Capernaumul 

de pe malul Marii Galileei va servi ca punct de plecare și 

întoarcere – în împlinirea profeției din Isaia 9:1. 

Predicarea lui Ioan, care fusese profețită în Ve-

chiul Testament (cf. Isa. 40:3-5; Mal. 3:1), este descrisă 

de Luca (1:5-80) în termenii lucrării pregătitoare pentru 

Mesia. Ce privilegiu trebuie să fi fost pentru Ioan să Îl 

boteze pe Domnul astfel încât El „să împlinească toată 

neprihănirea” (Matei 3:15, lit. KJV), anume neprihăni-

rea Legii mozaice. Legea levitică cerea ca toți preoții să 

fie consacrați prin ritualul purificării (Exod 29:4-7; Lev. 

8:6-36) atunci când „avea aproape treizeci de ani” (Luca 
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3:23; cf. Num. 4:3). Deși Isus era fără păcat, El a fost 

împlinirea tuturor simbolurilor și a umbrelor care vor-

beau despre El, așa că S-a identificat de bunăvoie cu pă-

cătoșii. 

După botezul Său, Isus a fost ispitit de diavolul. 

Dependența Sa totală de Tatăl și de Cuvântul adevărului 

(cf. Deut. 8:3; 6:16; 10:20) L-au făcut vrednic să fie Cel 

fără păcat, care avea să poarte păcatele celor nelegiuiți 

în trupul Său. 

În decursul lucrării Sale în Galileea, Isus îi va 

chema pe cei 12 apostoli ai Lui, va rosti Predica de pe 

Munte și va face multe minuni. În felul acesta, El propo-

văduia Împărăția Sa înaintea evreilor. Împăratul nu va 

vorbi doar, ci El va demonstra autoritatea Sa măreață 

peste demoni și peste orice fel de boli. Până și vânturile 

și marea Îl ascultă! Mai presus de orice, Împăratul are 

autoritatea de a ierta păcatul. 

În Predica de pe Munte, cea mai măreață predică 

rostită vreodată, Domnul prezintă învățăturile Sale etice, 

care sunt obligatorii pentru toți credincioșii din toate 

timpurile, fără excepție. Isus a arătat clar că aspectele ex-

terioare ale Legii mozaice cereau o ascultare cu inima, o 

cerință mult mai înaltă (noi fiind capabili să o satisfacem 
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doar prin Hristos). Adevărații cetățeni ai Împărăției ce-

rurilor vor învăța calea către binecuvântările spirituale –

motivați de dragoste, nu pentru a câștiga mântuirea. 

Moștenitorii Împărăției vor învăța cum să se roage și cum 

să își trăiască viața creștină normală într-un fel care să 

fie plăcut Domnului. Aici avem introducerea în folosirea 

minunată de către Domnul a imaginilor din viața de zi cu 

zi pentru a face aplicații spirituale zdrobitoare și pătrun-

zătoare. Uneori, ele au fost simple metafore, alteori erau 

niște lecții, și alteori acestea au fost transmise prin în-

tâmplări, denumite pilde. 

Capitolele 10-16:20. Odată ce cei doisprezece uce-

nici au fost pregătiți pentru lucrare, Domnul i-a trimis în 

misiune cu instrucțiuni despre cum să predice. Astfel, va 

fi accentuată nevoia de mai mulți lucrători. În decursul 

călătoriei lor misionare, ucenicii au fost trimiși doar la 

oile pierdute ale casei lui Israel. Ei nu trebuie să meargă 

printre Neamuri sau să intre în cetățile samaritenilor – 

căci Evanghelia trebuia oferită mai întâi Israelului. Uce-

nicilor li s-a dat putere să facă minuni pentru a confirma 

că erau cu adevărat ambasadorii lui Hristos. 

În ciuda predicării Evangheliei și a faptului că fu-

seseră făcute mari minuni, majoritatea oamenilor nu au 
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venit la credința în Hristos. O judecată a fost pronunțată 

atunci asupra anumitor cetăți, precum Horazinul, am-

plasat la circa 3 km nord de Capernaum, și Betsaida (lit. 

case, sau locuri de pescuit). 

Ulterior, cărturarii și fariseii, care fuseseră dintot-

deauna împotrivitori față de Domnul, au început să dis-

cute deschis despre felul în care ar putea să Îl piardă. 

Când grupurile de cărturari și farisei din Ierusalim au 

venit în Galileea pentru a se alătura vrăjmașilor Lui de 

acolo, Isus i-a mustrat pe toți, afirmând despre ei că 

sunt niște lideri orbi și ipocriți! 

În timp ce El a slujit pe malurile Mării Galileei, 

mama, frații și surorile Domnului au venit să Îl vadă. Ei 

nu înțelegeau încă lucrarea Lui, așa că L-au lăsat (12:46-

50). Mai târziu, când El a vizitat iar locurile natale din 

Nazaret, Isus a fost din nou înțeles greșit și respins de 

liderii sinagogii (13:53-58). 

Până și Ioan Botezătorul a devenit îngrijorat. Se 

poate ca Ioan să se fi gândit că înțelesese greșit lucrurile 

legate de Mesia. Dar nu, Ioan nu înțelesese greșit. El Îl în-

tâlnise pe Învățătorul și L-a iubit. Ioan avea să moară de 

moartea celor neprihăniți, deși prin mâna rea a lui Irod 

Antipa, un fiu al lui Irod cel Mare. Ioan va fi primit în ce-

ruri ca fiind cel mai mare dintre oameni (Matei 11:11). 
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În ciuda tuturor îndoielilor și a împotrivirii de care 

a avut parte, chiar și din partea familiei și a prietenilor, 

Domnul a continuat să facă minuni, precum liniștirea 

mării înfuriate. Isus a continuat să predice în pilde, să-i 

hrănească pe cei înfometați (5.000, apoi 4.000), să Își 

arate dragostea pentru mulțimile de oameni și să pregă-

tească ziua morții Sale jertfitoare. Domnul a vorbit ade-

sea despre moartea Lui, asigurându-i pe Petru și pe alții 

că biruința finală avea să se regăsească în învierea Lui. El 

i-a spus lui Petru (petros, o mică piatră) că Biserica va fi 

zidită pe o stâncă (petra, o bucată mare de stâncă), 

anume pe Hristos (cf. 1 Petru 2:4-6 și 1 Cor. 3:11). 

Pildele Împărăției (cap. 13) și predica despre sme-

renie (cap. 18) au încheiat lucrarea Lui din Galileea. 

După Schimbarea la Față (cap. 17), care a avut loc pe 

Muntele Hermonului, în decursul unei vizite în Ceza-

reea, Isus a plecat din Galileea. Oamenii pe care i-a lăsat 

în urmă au avut multe amintiri prețioase. Ei puteau să 

se gândească la tot ceea ce văzuseră și auziseră. Ei pu-

teau să discute în detaliu sensul celor șapte pilde (sau 

taine ale Împărăției cerurilor, prezentate de Marele În-

vățător (cap. 13). 

Capitolele 16:21-20. Petru, Iacov și Ioan au plecat 

din Galileea cu amintirea măreției lui Hristos revelată 

în glorie, la Schimbarea la Față (2 Petru 1:16-21). 
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Această slavă avea să ușureze pentru cei din Împărăție 

înțelegerea felului cum ar trebui să fie caracterizați de 

smerenie (18:1-14), de rugăciune (18:15-20) și de abili-

tatea de a-i ierta pe alții (18:21-35). 

Lăsând în urmă Capernaumul și Galileea, Isus a în-

ceput cea de-a doua parte a lucrării Sale, cea din Perea. 

Aceasta pare să fi început în vara sau partea timpurie a 

toamnei anului 29, la șase luni înainte de judecată și răs-

tignire. Această etapă specifică a lucrării Sale a avut loc 

în zona Perea, „dincolo” sau la răsărit de Iordan. Această 

regiune se extindea de la Marea Galileei din nord, până 

la Marea Moartă, la sud. Alături de ucenici, Domnul a fă-

cut mai multe călătorii la Ierusalim, inclusiv o vizită pen-

tru celebrarea Sărbătorii Corturilor, în luna septembrie, 

și pentru Sărbătoarea Dedicării, în decembrie. În această 

perioadă, Isus a vorbit despre sanctitatea căsătoriei (19:1-

15) și a restabilit standardul înalt împotriva divorțului. 

Chiar și atunci când ucenicii Lui rămâneau mirați, Dom-

nul avea să rămână la poziția Sa. Aspectele etice ale Îm-

părăției nu sunt dorite de toți. Un tânăr bogat credea că 

Domnul îi cerea prea mult (19:16-26), dar în regenerare 

există răsplăți, când Isus stăpânește și domnește pentru 

cei care Îl urmează (Matei 19:27-30). 

De asemenea, în decursul acestei perioade, Isus i-

a trimis pe cei 70 de ucenici în Iudeea, și ei s-au întors 
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cu vești încântătoare despre rezultatele spirituale deo-

sebite (cf. Luca 10:1-17). Chiar dacă nu toți ucenicii se 

vor întâlni cu rezultate la fel de uimitoare ca ale celor 

70, toți vor fi tratați drept de către Domnul în ziua de 

apoi (Matei 20:1-16). 

Evenimentele din această perioadă sunt tratate pe 

scurt de către Matei și Marcu, dar prezentate cu mai 

multe detalii de către Ioan, și chiar foarte detaliat de că-

tre Luca (comp. Luca 9:51-19:28). Apoi Isus prezice 

moartea și învierea Lui pentru a patra oară (cf. Matei 

12:38-42; 16:21-28; 17:22-23; 20:17-28). 

Ultima săptămână din lucrarea Domnului ocupă 

cea mai mare parte a tuturor narațiunilor Evangheliei. 

Principalele evenimente din ultima săptămână includ 

intrarea triumfală în Ierusalim, alungarea vânzătorilor 

din Templu, povestea bănuțul văduvei, Pilda Talanților 

și a Fecioarelor Neînțelepte, ultima Cină, spălarea pici-

oarelor ucenicilor, diferitele judecăți ale lui Hristos, răs-

tignirea, îngroparea și învierea glorioasă. 

Întrucât atât de multe lucruri însoțesc moartea lui 

Hristos, o atenție deosebită trebuie acordată celor șapte 

judecăți ale Mântuitorului așa cum sunt prezentate în 

pasajele următoare: Matei 26:57-68; Marcu 14:53-65; 
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Luca 22:54-55, 63-65, 67-71; Ioan 18:24; Matei 27:1-2; 

27:11-26. Aceste judecăți pot fi împărțite în cele religi-

oase și cele civile. 

Domnul a fost supus la trei judecăți religioase, și 

anume audierea preliminară înaintea lui Ana (Ioan 

18:12-14, 19-23), judecata înaintea lui Caiafa și a anumi-

tor membri ai Sinedriului (Matei 26:57) și judecata îna-

intea întregii adunări a Sinedriului, după căderea serii 

(Matei 27:1-2), în cadrul căreia Isus este acuzat de blas-

femie (Matei 26:65). De asemenea, Isus a fost supus la 

trei judecăți civile: judecata înaintea lui Pilat (Matei 

27:11-26), unde Isus este acuzat că stârnea revolte, că îi 

îndemna pe oameni să nu-și plătească taxele și că pre-

tindea că este un împărat (Luca 23:2), judecata înaintea 

lui Irod Antipa (Luca 23:6-12) și, în final, întoarcerea la 

Pilat pentru a doua judecată (Luca 23:11-25). Cea de-a 

șaptea judecată a Mântuitorului a fost cea teocratică, 

având loc la Calvar, prin care Dumnezeu Tatăl a judecat 

păcatele lumii în Persoana singurului Său Fiu preaiubit. 

Narațiunea Evangheliei se încheie cu glorioasa în-

viere a lui Hristos, care este viu în veci!
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5 
SLUJITORUL TUTUROR 

 

Data scrierii: înainte de anul 65, în Roma. 

Cuvântul cheie: Slujitor. 

„Căci Fiul omului n-a venit să I Se slujească, ci El să 

slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru 

mulți” (Marcu 10:45). 

Chiar dacă Evanghelia după Marcu este a doua în 

ordinea cărților Noului Testament, probabil că aceasta 

a fost prima dintre Evanghelii care a fost scrisă (c. 56-

65 d.Hr.). Scopul cu care a fost scrisă a fost acela de a 

transmite Vestea Bună a răscumpărării în lumea ro-

mană. Pentru a face aceasta, Marcu L-a prezentat pe 

Hristos ca „Robul tuturor” (Marcu 10:44). El este „blând 

și smerit” și „n-a venit să I Se slujească, ci El să slu-

jească”. Expresia „Fiul omului” Îl ilustrează ca Slujitor. 
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Prin a folosi un stil scurt și expeditiv, Marcu accentu-

ează agenda foarte încărcată a lui Isus, trecând de la o 

scenă la cealaltă prin acțiuni intense. Un slujitor nu se 

cunoaște atât prin ceea ce spune, ci prin ceea ce face. 

Isus S-a dedicat continuu nevoilor oamenilor – 

prin a-i învăța, prin a-i vindeca și prin a face minuni. În 

întreaga narațiune nu există nici măcar o propoziție în 

care să Îl vedem pe Isus căutând să fie slujit sau chiar 

slujindu-Se pe Sine. El este într-o continuă slujire a ce-

lorlalți, chiar și prin spălarea picioarelor ucenicilor, în 

Odaia de sus. Totuși, El este prezentat întotdeauna într-

o seninătate perfectă și într-un control desăvârșit – ni-

ciodată frustrat, mânios sau reacționând într-o modali-

tate egoistă. 

Evanghelia după Marcu începe rapid cu botezul lui 

Isus de către Ioan Botezătorul. Domnul era atunci la vârsta 

de 30 de ani. Lucrarea Sa inițială avea să se concentreze în 

Galileea și Capernaum, unde trăia Petru. Nu se spune ni-

mic despre nașterea, pruncia sau copilăria lui Isus, nici a 

rudelor Lui în decursul acelor primii ani. Deși aceste lu-

cruri sunt importante, Marcu dorește să accentueze sluji-

rea lui Isus și minunile făcute de El. Marcu se concen-

trează în primul rând pe audiența sa, formată din oa-

meni din lumea romană. El dorește să dovedească faptul 

că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, puterea Lui 



CAPITOLUL 5. SLUJITORUL TUTUROR  89 

fiind manifestată prin minunile deosebite pe care le-a 

făcut. Romanii respectau puterea. Ei putea fi impresio-

nați de autoritatea divină care putea să supună elemen-

tele naturii, putea să-l facă pe cel orb să vadă, pe cel 

șchiop să umble, pe cel surd să audă și pe mort să învi-

eze. Marcu a fost nerăbdător să îi transmită lumii ro-

mane vestea minunilor lui Mesia. 

Marcu a avut un dar special de a-L prezenta pe 

Hristos lumii romane, așa cum evidențiază povestea vi-

eții lui. El era fiul Mariei, cunoscută ca Maria din Ieru-

salim (F.A. 12:12), pentru a o deosebi astfel de cele patru 

alte femei care purtau același nume. Conform lui Luca, 

numele său complet era Ioan Marcu (F.A. 15:27). Pavel 

și Petru s-au referit la el folosindu-i numele latin sau 

roman, anume Marcu (Col. 4:10; Fil. 1:24; 1 Petru 5:13). 

Ioan Marcu provenea dintr-o familie bogată care 

se bucura de faptul că avea propria casă și slujitori an-

gajați. Dar darurile harului lui Dumnezeu nu erau folo-

site pentru lucruri egoiste. Ca o ucenică a Domnului, 

Maria și-a deschis casa pentru creștinii din Ierusalim 

(F.A. 12:12-17). Unii sugerează chiar că Cina finală a fost 

ținută în Odaia de sus din casa ei. 
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Dacă expresia „tânăr” pe care a inclus-o în Evanghe-

lie (14:51) face referire chiar la Marcu, atunci trebuie să fi 

existat o noapte îngrozitoare pe care el n-avea să o uite 

niciodată. Era noaptea când Isus fusese prins. Pe măsură 

ce evenimentul tragic se derula, se făcea tot mai mare zgo-

mot pe străzile Ierusalimului. Ioan Marcu avea să fie trezit 

în miez de noapte de zgomotul din zonă. Trăgând asupra 

lui o simplă haină, el a alergat în grabă afară, descoperind 

acolo situația groaznică a Aceluia pe care Îl cunoștea atât 

de bine, a lui Isus. Situația Sa devenise copleșitoare și în-

grozitoare. Ioan Marcu a fugit de frică în întunericul nop-

ții, alături de alți bărbați mai maturi (14:50). 

În ciuda acestui tragic moment, Ioan Marcu a con-

tinuat să fie un ucenic al lui Isus Hristos și a fost un slu-

jitor care i-a ajutat pe Petru, Pavel și Barnaba. Probabil 

că Petru l-a condus pe Ioan Marcu la Domnul (comp. 1 

Petru 5:13).  

Pe măsură ce timpul a trecut și Evanghelia a fost 

dusă și în alte părți ale lumii romane, Ioan Marcu a fost 

onorat să se alăture grupului apostolilor și evangheliș-

tilor ce erau trimiși de biserica din Ierusalim în sprijinul 

bisericilor din Iudeea și Samaria, apoi în Antiohia, în Si-

ria, și după aceea în Efes, către vest, în Asia Mică, iar în 

final la Roma. 
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Este anul 44. Ioan Marcu este tovarăș de călătorie 

cu Barnaba și Pavel, care fuseseră trimiși de biserica din 

Antiohia cu ajutoare pentru sfinții ce sufereau în Ieru-

salim, după o perioadă de foamete. Barnaba și Pavel au 

sosit în siguranță, au lăsat ajutoarele și au fost gata să 

se întoarcă la Antiohia, moment când a apărut o între-

bare. Putea să călătorească și Ioan Marcu alături de ei? 

Bineînțeles! Astfel, Barnaba, Pavel și Ioan Marcu s-au 

întors în Antiohia pentru a predica Evanghelia cu mare 

putere și cu rezultate deosebite. Apoi Duhul Sfânt i-a în-

demnat pe Barnaba și pe Pavel să plece în prima lor că-

lătorie misionară. Aventura a început în anul 45. Putea 

să vină și Ioan Marcu împreună cu ei? Bineînțeles! 

Misionarii s-au urcat la bordul unui vapor care 

pleca spre insula Cipru. De acolo, ei au călătorit către 

partea continentală a Asiei Mici, în zonele Pamfiliei și 

Galatiei. Dar apoi s-a petrecut ceva: în orașul Pergam, 

Ioan Marcu s-a hotărât să nu meargă mai departe. Nu 

știm mai multe despre motivația lui, dar Ioan Marcu s-

a retras din acea călătorie și s-a întors la Ierusalim. 

La câțiva ani mai târziu, în anul 50, a fost propusă 

a doua călătorie misionară. S-a sugerat din nou ca Ioan 

Marcu să se alăture. Totuși, spre deosebire de prima 
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dată, Pavel nu a mai fost de acord. Ioan Marcu îl aban-

donase. Se dovedise necredincios și nu mai era vrednic 

de încredere. Au fost schimbate cuvinte încinse între 

Barnaba și Pavel. Patimile fierbeau. În final, a fost luată 

o decizie. Pavel avea să plece din acea zonă împreună cu 

Sila. Barnaba urma să călătorească alături de Ioan 

Marcu până în Cipru. 

Povestea se reia după 20 de ani. Nu se mai auzise 

nimic de Ioan Marcu în decursul acestei perioade. Dintr-

o dată, el reapare în două dintre epistolele lui Pavel. Ori-

care ar fi fost diferențele de opinie dintre aceștia, este 

evident că ele fuseseră uitate și iertate (comp. Col. 4:10 

și Flm. 1:24). Scriind în anul 61 dintr-o celulă din închi-

soarea din Roma, Pavel se referă la Ioan Marcu ca la to-

varășul și partenerul lui de lucrare. 

Restul vieții lui Ioan Marcu este înconjurat de mis-

ter. Se crede că a lucrat îndeaproape cu Pavel până când 

apostolul a murit, în anul 67. După martiriul lui Petru, 

potrivit legendei, Ioan Marcu a devenit întemeietorul și 

primul episcop al bisericii din Alexandria, din Egipt, al 

doilea oraș ca mărime din Imperiul Roman la acea 

vreme. Oricare ar fi fost destinul său final, este cert că 

Ioan Marcu a lăsat acestei lumi o Evanghelie autentică a 

mărețului nostru Mântuitor și Dumnezeu, Isus Hristos. 
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Calitatea lui Marcu de autor al acestei Evangheliei 

este atestată de Papias, episcop de Hierapolis și un uce-

nic al apostolului Ioan. Scriind în jurul anului 135, 

Papias citează un prezbiter timpuriu care afirma că 

Marcu era traducătorul lui Petru. „Fiind traducătorul lui 

Petru, Marcu a scris cu acuratețe, chiar dacă nu în or-

dine, tot ceea ce și-a amintit din lucrurile spuse sau fă-

cute de Domnul. El nu Îl auzise pe Domnul, nici nu Îl 

urmase, dar, ceva mai târziu, așa cum am spus, s-a alipit 

de Petru, care i-a dat instrucțiunile potrivit cu nevoile 

momentului, dar fără a avea în vedere să ofere o rela-

tare sistematică a cuvintelor Domnului”1. Iustin Marti-

rul (autor și martir creștin timpuriu, c. 100-165), Cle-

ment din Alexandria (c. 155-220), și Ireneu (episcop de 

Lyon în sudul Franței, c. 175-195) au susținut de aseme-

nea că Marcu a scris în numele lui Petru, lăsând astfel 

lumii o narațiune dramatică a primelor zile ale aposto-

lului alături de Hristos. 

Dincolo de dovezile exterioare ale faptului că 

Marcu a scris în numele lui Petru, există și dovezi interi-

oare, chiar în Evanghelie. Influența lui Petru este evi-

dentă. Există trei evenimente importante care ilustrează 

 
1 Eusebius, Historia Ecclesiae, III. 39. 
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aceasta: învierea fiicei lui Iair, Schimbarea la Față și ru-

găciunea lui Isus din Ghetsimani. Numai Iacov, Ioan și 

Petru fuseseră prezenți la aceste momente. Iacov fusese 

ucis de Irod la scurt timp (F.A. 12:2). Ioan a scris o Evan-

ghelie independentă. De aceea, rămâne ca doar Petru să 

fi fost o sursă de încredere în relatarea acestor eveni-

mente, lucru pe care el l-a făcut, dar prin Ioan Marcu. 

O altă dovadă a influenței lui Petru asupra Evan-

gheliei lui Marcu se găsește în faptul că detaliile mă-

runte relatate de ceilalți, care îl făceau pe Petru să pară 

deosebit între ucenici, sunt omise aici (comp. Marcu 

8:29 și Matei 16:17-19), în timp ce sunt incluse acele mo-

mente ale eșecurilor personale ale apostolului (v. Marcu 

8:33 și 14:67-72).  

Puțini erau cei care ar fi lăsat posterității adevărul 

despre deficiențele lor morale și spirituale. 

Măreția harului răscumpărător este revelată în 

poziția de umilință pe care Petru o adoptă. O trăsătură 

caracteristică a Evangheliei lui Marcu este folosirea ex-

presiei „de îndată”.  

Aceste cuvinte sunt folosite de peste 40 de ori pen-

tru a prezenta o narațiune legată a lucrării lui Isus. În 

Evanghelia după Marcu există mai multă cronologie de-

cât în Evangheliile după Matei și Luca. 
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Urmând modelul tuturor celor patru Evanghelii, și 

cea a lui Marcu poate fi grupată în trei mari părți: 1) 

perioada de dinainte de începutul lucrării publice a lui 

Isus, 2) cei trei ani de lucrare publică, și 3) ultima săp-

tămână din viața fizică a lui Isus pe pământ. Ea poate fi 

împărțită după cum urmează: 

1. Sfințire 1:1-1:13 Ioan Botezătorul, ispitirea 

2. Slujire 1:14-10 predicare, învățare, minuni 

3. Jertfire 11-16 săptămâna mare 

Începutul lucrării publice a Domnului este mo-

mentul de început al narațiunii lui Marcu. Isus este pre-

zentat imediat ca „Hristosul” [gr. Unsul sau Mesia], Fiul 

lui Dumnezeu – și astfel Dumnezeu întrupat. Ioan Bote-

zătorul este prezentat ca înaintemergătorul lui Mesia, 

conform profeției (Mal. 3:1, comp. Isa. 40:3).  

Chiar dacă era Fiul puternic al lui Dumnezeu, Me-

sia venise ca Slujitor al Suveranului. Fiind un Slujitor as-

cultător, El avea să Se identifice, prin ritualul de curățare 

al botezului, cu cei pe care venise să îi caute și să îi mân-

tuiască (comp. Matei 3:13-17; Luca 3:21-22). Mesia avea 

să fie botezat dar și ispitit de diavolul, pentru a-I testa 
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umanitatea adevărată (cf. Matei 4:1-11; Luca 4:1-13). Iar 

El va ieși victorios asupra Satanei (ebr. vrăjmașul). 

Capitolele 1:14-4:34. Isus Își începe lucrarea din 

Galileea. Principalul Lui loc de rezidență era Caper-

naum, pe malul Mării Galileei. Cei 12 apostoli sunt che-

mați să Îl urmeze. Se fac multe minuni în vecinătatea 

cetății Capernaumul, în mijlocul împotrivirii tot mai 

mari. Este discutat apoi păcatul de neiertat (3:20-30). 

Acest păcat se referă la a-i atribui Satanei lucrările care 

sunt, în fapt, ale lui Dumnezeu (v. Matei 12:24-37). 

Capitolele 4:35-9. Domnul Își lărgește lucrarea din 

Galileea. În decursul a doi ani, este făcută o lucrare 

evanghelistică peste tot în jurul Marii Galileii. Domnul 

va predica în Tir și în Sidon. Va trece apoi pe partea ră-

săriteană a Galileii și va merge la nord, pentru a sluji în 

Betsaida și în Cezareea. Slava Sa se va arăta prin Schim-

barea la Față, în ciuda împotrivirii tot mai crescânde din 

partea fariseilor. Când aceștia L-au provocat pe Hristos 

cerându-I un semn, Domnul le-a vorbit despre asprimea 

judecății pe care o vor suporta (8:10-21). În final, a venit 

vremea ca Domnul să plece din Galileea. Suveranitatea 

Robului Domnului asupra Satanei și a duhurilor lui a 

fost clar demonstrată. 
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Demonii sunt îngerii căzuți care au devenit duhuri 

rele sau necurate, prin răzvrătirea lor împotriva dom-

niei și a stăpânirii lui Dumnezeu (Marcu 1:23 și 1:32-34; 

Apoc. 16:13-16; Matei 12:26-27; 25:41). Având putere li-

mitată, demonii pot face rău prin a-i lovi pe oameni cu 

boli. Unii îngeri au fost întemnițați până în Ziua Judecă-

ții (Iuda 1:6; 2 Petru 2:4). Mulți sunt însă încă liberi să 

hoinărească prin univers pentru un timp limitat. 

Capitolul 10. Domnul petrece șase luni în Perea și 

Iudeea. Marcu menționează această perioadă în treacăt. 

Perea include o zonă de dincolo de Iordan, din Samaria, 

până la est de Marea Galileii, în Decapolis, și către sud 

până la Marea Moartă. Irod Antipa era cel care stăpânea 

peste această regiune. Isus a predicat aici despre divorț, 

afirmând că Dumnezeu hotărâse ca legământul căsniciei 

să fie unul permanent.  

Cea mai mare parte a Evangheliei după Marcu se 

concentrează pe a relata evenimentele din Săptămâna 

Mare. Aici se acordă o atenție specială anumitor detalii, 

precum intrarea triumfală în Ierusalim (cap. 11); alun-

garea schimbătorilor lacomi de bani din zona Templului 

(11); împotrivirea deschisă față de Domnul a fariseilor 

și saducheilor (12); anunțarea judecății viitoare care 
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avea să vină asupra Ierusalimului (13); Paștele și Cina 

(14); Ghetsimani (14); trădarea, prinderea și judecata 

(14); și în final, răstignirea (15). 

În ce privește Cina, este util să observăm că masa 

de Paști a urmat modelul standard din casele evreiești. 

Înainte de masă, toți trebuiau să își spele mâinile. Pro-

babil că Isus a folosit acest moment pentru a spăla pici-

oarele ucenicilor (Ioan 13:4-12). Masa propriu-zisă în-

cepea cu o rugăciune, care consta în binecuvântarea pa-

harului. Acesta era primul dintre cele patru pahare de 

vin care erau consumate în decursul ceremoniei. După 

ce primul pahar de vin era gustat pe rând, fiecare per-

soană avea să ia ierburi amare și să le înmoaie în apă 

sărată (Matei 26:23). După aceea, capul familiei avea să 

ia una dintre cele trei pâini nedospite, să o frângă, și să 

o pună deoparte. Ca răspuns la întrebarea venită de la 

cei mai tineri membri ai familiei, avea să fie repovestită 

narațiunea primului Paști, după care se cântau Psalmii 

113 și 114. 

Al doilea pahar (Luca 22:17) avea să fie umplut și 

să fie distribuit. Se rostea iar o rugăciune, și pâinea avea 

să fie frântă. Ierburile amare înmuiate în apă erau la 

rândul lor distribuite (moment când Isus i-a dat bucata 

de pâine lui Iuda, cf. Ioan 13:26). Apoi era mâncat mielul 

fript. După aceasta, Isus a instituit Cina Domnului prin 
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frângerea pâinii pusă deoparte mai devreme. Un al tre-

ilea pahar de vin, paharul binecuvântării, era distribuit 

(Matei 26:26, 28). Ritualul continua cu intonarea imnu-

lui „Halel” (aleluia) din Psalmii (115-118) și a marelui 

„Halel”, Psalmul 136 (comp. Matei 26:30). Acesta era mo-

mentul ultimului pahar de vin, când Isus a spus: „Acesta 

este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se 

varsă pentru mulți” (Marcu 14:24). 

Capitolul 16. În acest capitol final sunt prezentate 

învierea și cele 40 de zile de dinainte de înălțare. Eveni-

mentele generale asociate învierii lui Hristos sunt pre-

zentate aici sumar, având în vedere că detaliile specifice 

și cronologia exactă a evenimentelor nu sunt agreate 

precis de toți cei care studiază Biblia (comp. Matei 28:1-

10; Marcu 16:1-11; Luca 24:1-12; Ioan 20:1-18). 

În cele ce urmează este prezentată o analiză atentă 

a evenimentelor cronologice din cele patru Evanghelii. 

1. În partea prima parte a serii, în după-amiaza de 

sâmbătă, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și 

Salome au cumpărat anumite arome pentru pregătirea 

ungerii trupului lui Isus. Ele îl urmaseră pe Iosif din Ari-

mateea la locul de înmormântare și știau exact unde 

Domnul fusese pus.  
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„După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, 

Maria, mama lui Iacov, și Salome, au cumpărat mi-

resme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus” (Marcu 

16:1; comp. Matei 28:1). 

2. Trezindu-se devreme în prima zi a săptămânii, 

adică în dimineața de duminică, Maria Magdalena, Ma-

ria, mama lui Iacov și Salome s-au hotărât să meargă la 

mormânt.  

„În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt 

dis de dimineață, pe când răsărea soarele” (Marcu 

16:2; comp. Luca 24:1). 

3. Maria Magdalena trebuie să fi ajuns prima la 

mormânt, căci ea a văzut că piatra fusese dată la o parte 

de la mormânt și că trupul dispăruse. Extrem de supă-

rată, Maria Magdalena a alergat ca să-i găsească pe Si-

mon Petru și pe Ioan, care, auzind vestea, au plecat ra-

pid către locul înmormântării.  

„În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a 

dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă 

întuneric; și a văzut că piatra fusese luată de pe mor-

mânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic, 

pe care-l iubea Isus, și le-a zis: ‚Au luat pe Domnul 

din mormânt, și nu știu unde L-au pus’. Petru și ce-

lălalt ucenic au ieșit, și au plecat spre mormânt. Au 

început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt 
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ucenic alerga mai repede decât Petru, și a ajuns cel 

dintâi la mormânt” (Ioan 20:1-4). 

4. În timp ce Maria Magdalena a plecat în căutarea 

lui Petru și a lui Ioan, Maria, mama lui Iacov și Salome 

au ajuns la mormânt alături de celelalte femei (comp. 

Luca 24:1,10). Mai târziu, femeile acestea au contribuit 

fiecare la prezentarea evenimentelor, iar narațiunea lor 

a început prin a-și aminti că, pe drumul către mormânt, 

avusese loc o discuție generală în legătură cu felul în 

care aveau să intre în mormânt.  

„Femeile ziceau una către alta: ‚Cine ne va prăvăli 

piatra de la ușa mormântului?’” (Marcu 16:3). 

5. Când femeile au ajuns la mormânt, spre uimirea 

tuturor, piatra uriașă care acoperea intrarea fusese dată 

la o parte!  

„Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; 

căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a ve-

nit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului, și a 

șezut pe ea” (Matei 28:2; comp. Marcu 16:4; Luca 

24:2; Ioan 20:1). 

6. Femeile care știuseră de soldații romani vedeau 

acum că ei nu mai reprezentau nicio amenințare pentru 

nimeni. Rămăseseră doar niște trupuri vii.  

„Străjerii au tremurat de frica lui, și au rămas ca 

niște morți” (Matei 28:4). 



102         NOUL LEGĂMÂNT ÎN HRISTOS  |  MURRELL 

 

7. Întrucât nu mai exista vreun motiv să se teamă 

de soldați iar mormântul era deschis, femeile au dorit 

să intre înăuntru – când au văzut deodată un înger! El 

stătea pe piatra care fusese rostogolită de la ușa mor-

mântului.  

„Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; 

căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a ve-

nit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului, și a 

șezut pe ea” (Matei 28:2). 

8. Apariția îngerului a fost una spectaculoasă.  

„Înfățișarea lui era ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui 

albă ca zăpada” (Matei 28:3). 

9. Îngerul a început să le vorbească.  

„Dar îngerul a luat cuvântul, și le-a zis femeilor: ‚Nu 

vă temeți; căci știu că voi Îl căutați pe Isus, care a 

fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. 

Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul; și duceți-

vă repede de spuneți-le ucenicilor Lui că a înviat din-

tre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în 

Galileea; acolo Îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul 

acesta” (Matei 28:5-7). 

10. Fiind ascultătoare de îndemnul ceresc, unele 

dintre femei au plecat, întâlnindu-se atunci cu Domnul 

înviat, care le-a vorbit!  
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„Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu 

mare bucurie, și au alergat să le dea de veste uceni-

cilor Lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis: 

‚Bucurați-vă!’ Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioa-

rele, și I s-au închinat. Atunci Isus le-a zis: ‚Nu vă 

temeți; duceți-vă de spuneți fraților Mei să meargă 

în Galileea: acolo Mă vor vedea’” (Matei 28:8-10). 

11. În timp ce unele femei s-au întâlnit cu Domnul 

pe drumul înapoi către Ierusalim, altele au rămas în 

urmă, pătrunzând în mormânt. Ajunse în camera inte-

rioară, unde se afla mormântul, femeile au fost uimite 

să descopere alte ființe angelice. Unul era așezat în locul 

unde fusese pus trupul Domnului.  

„Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând 

la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au în-

spăimântat” (Marcu 16:5).  

Îngerul s-a ridicat, și un alt înger a apărut alături de el.  

„Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat 

doi bărbați, îmbrăcați în haine strălucitoare” (Luca 

24:4). 

12. Îngerul care părea mai tânăr a început să vor-

bească.  

„El le-a zis: „Nu vă înspăimântați! Îl căutați pe Isus 

din Nazaret, care a fost răstignit: a înviat, nu este 

aici; iată locul unde Îl puseseră. Dar duceți-vă de le 
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spuneți ucenicilor Lui, și lui Petru, că merge înaintea 

voastră în Galileea: acolo Îl veți vedea, cum v-a 

spus” (Marcu 16:6-7). 

13. Apoi a vorbit și celălalt înger. Și el a dorit ca 

femeile să nu se teamă și să nu se plece înaintea lor. 

Exista o veste bună.  

„Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar 

ei le-au zis: ‚Pentru ce Îl căutați între cei morți pe 

Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă 

aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când 

zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile pă-

cătoșilor, să fie răstignit, și a treia zi să învieze’” 

(Luca 24:5-7). 

14. Femeile s-au ridicat din starea lor plecată îna-

intea îngerilor, și s-au îndepărtat în grabă pentru a le po-

vesti celor unsprezece și oricărei alte persoane pe care o 

găseau, despre vestea bună a Domnului care era viu.  

„Ele au ieșit afară din mormânt, și au luat-o la fugă, pen-

tru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și n-au 

spus nimănui nimic, căci se temeau” (Marcu 16:8).  

„La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate 

aceste lucruri celor unsprezece și tuturor celorlalți” 

(Luca 24:9). 

15. Imediat după plecarea femeilor de la mormânt, 

au sosit Petru și Ioan, abia respirând. Ei alergaseră, Ioan 
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întrecându-l pe Petru. Chiar dacă Ioan a fost primul din-

tre ucenici care a sosit la mormânt, el nu a dorit să intre 

înăuntru.  

„S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de 

pânză jos, dar n-a intrat” (Ioan 20:5). 

16. Petru nu a avut o astfel de ezitare. El putea să 

fie temător și ezitant, dar putea să fie și curajos ca un 

leu. Petru a fost hotărât să vadă ce anume se petrecuse.  

„Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a in-

trat în mormânt, și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar 

ștergarul, care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu 

fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc sin-

gur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la 

mormânt, a intrat și el; și a văzut, și a crezut. Căci 

tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să 

învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă” 

(Ioan 20:6-10). 

17. Acum Maria Magdalena, care a ajuns după Pe-

tru și Ioan, a rămas la mormânt după plecarea lor. Nu a 

contat dacă bărbații plecaseră în această perioadă, căci 

nimeni nu vorbea prea mult. Ei toți erau prea uimiți de 

circumstanțe. Dincolo de asta, nimeni nu știa sigur ce se 

petrecuse. Ioan și Petru nu înțeleseseră că Isus a înviat 

din morți, după cum nici Maria nu pricepuse. Ea credea 

că cineva îi furase trupul, sau cel puțin că îl luase de 
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acolo. Tot ceea ce putea face Maria în acel moment a fost 

să rămână acolo înlemnită, plângând și minunându-se.  

„Dar Maria ședea afară lângă mormânt, și plângea. 

Pe când plângea s-a plecat să se uite în mormânt” 

(Ioan 20:11). 

18. Având încă lacrimi pe fața ei, Maria a privit în 

mormânt. Chiar dacă nu știa, Maria privea la fața făp-

turilor cerești, căci îngerii se întorseseră. Ioan nu îi vă-

zuse, nici Petru, dar Maria i-a văzut.  

„Și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fu-

sese culcat trupul lui Isus; unul la cap și altul la pi-

cioare” (Ioan 20:12). 

19. Îngerii încep să vorbească.  

„Femeie, pentru ce plângi?” (Ioan 20:13a).  

Maria le răspunde:  

„Pentru că au luat pe Domnul meu, și nu știu unde 

L-au pus” (Ioan 20:13b). 

20. Asta este tot ceea ce ea putea să spună. Ridi-

cându-se din poziția ei anterioară, Maria a început din 

nou să plângă. Chiar dacă suspina din greu, ea a auzit o 

altă voce, și s-a întors către ea.  

„După ce a zis aceste vorbe, s-a întors, și L-a văzut 

pe Isus stând acolo în picioare; dar nu știa că este 

Isus” (Ioan 20:14a). 
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21. Totuși, nu știa că glasul era al Domnului:  

„nu știa că este Isus” (Ioan 20:14b). 

22. O, în harul Lui inegalabil și minunat, Domnul 

a început să îi vorbească acestei tinere preaiubite.  

„‚Femeie’, i-a zis Isus, ‚de ce plângi? Pe cine cauți?’” 

(Ioan 20:15a).  

Gândindu-se că vorbea cu un grădinar, Maria i-a 

spus:  

„Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, și 

mă voi duce să-L iau” (Ioan 20:15b).  

Nu se știe cum credea Maria că acest om ar fi putut 

să ia trupul lui Isus fără ajutor. Dragostea are o putere 

a ei. Dar nu, Maria, nu este nevoie ca trupul să fie luat 

de cineva. Și Maria, nu vorbești cu un grădinar. Vorbești 

cu Dumnezeul tău! 

23. „Isus i-a zis: ‚Marie!’” (Ioan 20:16). Tot ceea ce 

Isus a spus a fost un singur cuvânt, și acesta a fost sufi-

cient. Numele ei, și L-a descoperit ca Domnul ei. Era 

Domnul! Isus spusese cândva: „Oile Mele ascultă glasul 

Meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine” (Ioan 10:27). 

Maria Magdalena a recunoscut vocea Păstorului ei. Cu o 

forță momentană, Maria s-a îndreptat în direcția acelui 

glas: „și I-a zis în evreiește: ‚Rabuni!’ adică: ‚Învățăto-
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rule!’” (Ioan 20:16b). Da, Maria, este Învățătorul! Aler-

gând la El, Maria Magdalena I-a îmbrățișat picioarele 

Domnului și Mântuitorului ei cu toată dragostea ce 

poate fi exprimată de o inimă surprinsă și bucuroasă. 

Atât de puternică a fost îmbrățișarea ei încât trebuia 

spus ceva: „‚Nu mă ține’, i-a zis Isus; ‚căci încă nu M-am 

suit la Tatăl Meu’” (Ioan 20:17a). 

24. Isus dorea ca Maria să facă un anumit lucru. 

Ea trebuia să meargă și să împărtășească ceea ce văzuse. 

Ea trebuia să le spună bărbaților. Astfel, Isus îi spune 

Mariei:   

„du-te la frații Mei, și spune-le că Mă sui la Tatăl 

Meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu și Dumne-

zeul vostru” (Ioan 20:17b). 

25. Maria s-a dus, ascultând de voia Domnului.  

„Maria Magdalena s-a dus și le-a vestit ucenicilor că 

L-a văzut pe Domnul, și că i-a spus aceste lucruri” 

(Ioan 20:18). 

1. Mariei Magdalena Marcu 16:9-10 

2. Celorlalte femei Matei 28:9-10 

3. Ucenicilor de pe drumul către Emaus Marcu 16:12-13 

4. Lui Petru Luca 24:34 

5. Celor unsprezece (fără Toma) Luca 24:36-45 
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6. Celor unsprezece (cu Toma) Ioan 20:24-31 

7. Celor șapte la Marea Galileii Ioan 21 

8. Celor unsprezece și altor 500 de per-

soane din Galileea 

Matei 28:16-20; 1 

Cor. 15:6 

9. Lui Iacov 1 Cor. 15:7 

10. Celor unsprezece F.A. 1:3 

11. Lui Saul din Tars F.A. 9:3-6 

12. Lui Ștefan F.A. 7:55 

13. Lui Pavel în Templu F.A. 22:17-21; 23:11 

14. Lui Ioan pe Insula Patmos Apoc. 1:10-19 
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6 
OMUL PERFECT 

 

Data scrierii: c. 60 d.Hr. 

Cuvântul cheie: Omul perfect 

„Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântu-

iască ce era pierdut” (Luca 19:10). 

În timp ce Marcu prezintă viața lui Isus în fotogra-

fii care vin în mințile noastre una după alta, în cascadă, 

Evanghelia după Luca este asemenea cursului unui râu 

adânc. Luca este concentrat pe umanitatea lui Hristos și 

pe dumnezeirea Lui. Doar în Luca îi vedem pe părinții 

Lui la nașterea Sa, în timpul copilăriei Sale și doar în 

această Evanghelie vedem presiunea omenească pe care 

a simțit-o în Ghetsimani. Luca Îl prezintă pe Hristos 

unei minți modelată de gândirea greacă. Amintiți-vă că, 

deși Roma îi cucerise pe greci și întreaga lume, romanii 
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și lumea erau cuceriți din punct de vedere cultural de 

felul grecesc de a gândi. Filozofii greci și modalitatea lor 

de gândire erau lucruri care au pătruns peste tot în Im-

periul Roman. Gândirea greacă manifesta o tânjire după 

perfecțiune și după realizări înalte. Ei căutau să creeze 

omul perfect: cunoscând toate lucrurile, cu un trup fără 

imperfecțiuni, cu emoții stăpânite și ghidat de rațiune. 

Gândirea greacă cerea o explicație rațională pentru 

toate lucrurile. 

De aceea, Luca îi explică culturii evreiești, când 

este necesar, felul de a gândi al grecilor. Ea Îl prezintă 

pe Isus ca un tânăr de la țară, fără educație formală, cu 

un intelect supraomenesc și cu puteri fizice. Isus nu era 

o punte de legătură între două extreme, ci era „plinăta-

tea” perfectă a umanității și a dumnezeirii. 

A treia Evanghelie a fost scrisă de Luca, singurul 

autor ne-evreu cunoscut din Biblie. Întrucât numele lui 

este menționat de trei ori în Noul Testament, se cunosc 

câteva lucruri despre el. În primul rând, Luca era un pri-

eten apropiat al apostolului Pavel (Fil. 1:24; 2 Tim. 4:11). 

În al doilea rând, el era un om de cultură și educație, 

căci în Coloseni 4:14 se vorbește de el folosindu-se ex-

presia „Luca, doctorul preaiubit”. În al treilea rând, 
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Luca era un istoric și autor conștiincios. Credincioșia lui 

în a afla realitatea i-a uimit pe arheologii moderni și a 

oferit o validitate exterioară inspirației Bibliei. Sir William 

Ramsay a petrecut mai mulți ani din viața lui cercetând în 

detaliu vestigiile arheologice din Asia Mică. Mărturia lui a 

fost că „narațiunea lui Luca este incomparabilă în ce pri-

vește încrederea pe care o putem avea în ea”.1  

Tradiția spune că Luca a devenit creștin în Antio-

hia, în Siria, unde Evanghelia ajunsese anterior marilor 

eforturi misionare ale lui Petru, Pavel, Barnaba sau Ioan 

Marcu (v. F.A. 11:19-21). Creștin fiind, Luca l-a avut pe 

Pavel drept prieten credincios și a călătorit alături de el 

o parte din cea de-a doua călătorie misionară a aposto-

lului (F.A. 16:10-15). Este posibil ca Luca să nu fi înche-

iat cea de-a doua călătorie, ci să fi rămas la Filipi pentru 

a continua lucrarea de slujire. 

La 6 ani mai târziu, când Pavel se afla în cea de-a 

treia călătorie misionară, Luca i s-a alăturat din nou pe 

drumul către Ierusalim. Aceasta era o perioadă pericu-

loasă din viața lui Pavel, căci își făcuse deja mulți vrăj-

mași dintre evrei. Acești dușmani făcuseră deja planuri 

despre cum să îl ucidă pe Pavel. La una dintre încercările 

de a-l ucide, în providența Domnului, gărzile romane au 

 
1 Sir William Ramsay; The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the 
New Testament (Hodder and Stoughton; New York, New York; 1915), p.112. 
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sărit în apărarea lui Pavel. În mijlocul nopții, el a fost luat 

pentru a fi dus în Cezareea, capitala romanilor din Iu-

deea, unde a fost adus înaintea lui Felix, guvernatorul 

districtului Iudeea. Luca a fost un martor ocular al tutu-

ror acestor evenimente. 

Felix a poruncit ca Pavel să fie păzit în palatul lui 

Irod, având totuși libertate de mișcare. Vreme de 2 ani, 

Pavel a locuit în „arest la domiciliu”. Câtă vreme apos-

tolul a fost în custodie, Luca a fost liber să meargă și să 

îl viziteze când voia, pentru că nu fuseseră aduse niciun 

fel de acuzații împotriva lui. Dovezile sugerează că Luca 

a fost folosit acest timp pentru a colecta date, pentru a-

i vizita pe cei ce Îl cunoscuseră pe Domnul Isus Hristos 

și pentru a avea părtășie cu noii credincioși. În Cezareea 

existau mulți creștini devotați, inclusiv Filip și cele pa-

tru fiice ale sale. Existau mulți creștini în acel loc, pre-

cum Maria (mama lui Isus), care a locuit la Ierusalim cu 

apostolul Ioan, posibil nepotul ei. De la Maria și de la 

Elisabeta, Luca avea să afle detalii ale conversațiilor lor 

personale, lucruri despre vizita îngerului Gabriel, ca și 

despre cântările pe care le compuseseră. Cântările aces-

tor două femei ale harului au inspirat capodopere mu-

zicale necanonice, precum Ave Maria, Benedictus, Mag-

nificatul și Gloria in Excelsis. De asemenea, este posibil 

ca Luca să fi mers la Betleem, situat la doar cinci mile la 
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sud de Ierusalim, și să fi vorbit cu hangiul și poate cu 

unii dintre păstori. El a fost hotărât să vorbească cu 

martorii oculari. 

Între timp, dușmanii lui Pavel de la Ierusalim au 

căutat să îl ucidă, iar Felix a fost înlocuit ca guvernator 

de către Porcius Festus. În final, frustrat de toată poves-

tea, apostolul a hotărât să facă un apel personal la Cezar 

ca să îi audă plângerea. Acesta era dreptul său legal, ca 

un cetățean roman. Apelul lui Pavel la Cezar a fost apro-

bat, astfel că, în final, a fost urcat la bordul unui vas 

pentru a traversa Marea Mediterană. Călătoria a fost 

una dificilă (F.A. 27:18-20), dar, în primăvara anului 61, 

Pavel a sosit la Roma alături de Luca. A fost luată decizia 

ca apostolul să fie pus în custodia unui soldat roman, 

dar el putea să își închirieze propria casă și să își pri-

mească vechii prieteni. 

Următoarea parte a vieții lui Pavel este întrucâtva 

obscură, dar este posibil ca el să fi fost judecat la Roma, 

achitat de acuzațiile aduse împotriva lui și eliberat un-

deva în anul 63 sau 64. El s-a întors la lucrarea sa misi-

onară în Grecia și Asia Mică, fiind acuzat din nou de 

vrăjmașii lui la Ierusalim și arestat din nou. În decursul 

celei de-a doua întemnițări, Luca a fost singurul tovarăș 

de suferință al lui Pavel (2 Tim. 4:11). Este tragic să ne 
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gândim că marele apostol rămăsese în final aproape sin-

gur (2 Tim. 1:15). Cel ce fusese sursa binecuvântării 

pentru atât de mulți alții rămăsese singur să sufere 

moartea unui martir, prin decapitare. 

Sfârșitul vieții lui Luca este necunoscut. Există o 

legendă antică ce sugerează că Luca ar fi petrecut ultimii 

ani de viață ca evanghelist în Bitinia, o provincie din 

nordul Asiei Mici, unde ar fi murit la vârsta de 74 de ani. 

Evanghelia după Luca poate fi împărțită în trei 

secțiuni: 

1. Nașterea per-

fectă 
1-4:13 

nașterea, Ioan Botezătorul, 

ispitirea  

2. Viața perfectă 
4:14-

19:28 

lucrarea de predicare, învăță-

tură și minuni 

3. Moartea perfectă 19:29-24 Săptămâna Mare 

Capitolele 1:1-4. Prefața cărții ne arată explicațiile 

date de Luca prietenului său Teofil, și scopul cu care a 

fost scrisă.  

Chiar dacă multe relatări începuseră să circule cu 

privire la evenimentele legate de viața lui Hristos, Luca 

a fost hotărât să scrie toate evenimentele într-o manieră 
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ordonată, pe baza memoriei apostolilor și a martorilor 

oculari, sub călăuzirea Duhului Sfânt. 

Capitolele 1:5-2:52. Nașterea lui Hristos este des-

crisă cu multe detalii, care includ vestirea făcută lui Za-

haria, Maria și Elisabeta, nașterea lui Ioan Botezătorul, 

conversațiile dintre Maria și Elisabeta și splendidele lor 

cântece de laudă. De-a lungul vieții lui Hristos, îngerii 

aveau să fie o prezență notabilă. Un înger a anunțat naș-

terea înaintemergătorului Lui (Luca 1:11-17) și i-a dat 

nume (1:13). Un înger s-a înfățișat înaintea Mariei pen-

tru a-i vorbi despre nașterea lui Mesia (1:26-37), apoi i-

a vorbit și lui Iosif (Matei 1:20-21). Un grup de îngeri au 

apărut înaintea păstorilor, anunțând că Marele Păstor 

se născuse (Luca 2:8-15) și cântând Suveranului lor 

(Luca 2:13-14). Un înger l-a avertizat pe Iosif să fugă în 

Egipt (Matei 2:13, 20). 

Anii au trecut, iar Domnul a ajuns la maturitate 

trupească. Totuși, El avea nevoie de ungerea cerească, 

așa încât îi descoperim pe îngeri slujindu-L la momentul 

botezului (Ioan 1:51), urmându-L în ispitirea Lui (Matei 

4:11) și în timp ce s-a rugat în Grădina Ghetsimani (Luca 

22:43). Douăsprezece legiuni de îngeri erau gata să Îl 

elibereze de moarte dacă El voia să îi cheme (Matei 

26:53). În final, îngerii au venit la locul de îngropare al 
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Domnului pentru a răsturna piatra de la intrare și pen-

tru a face ca lumea să cunoască faptul că El era viu (Ma-

tei 28:2, 5-7; Ioan 20:11-14). 

 Deși lucrarea publică a lui Hristos este plină de 

lucruri miraculoase, majoritatea copilăriei și a tinereții 

Sale, de la vârsta de 12 ani până la cea de 30 de ani, pare 

să fi fost una foarte normală. Tatăl ceresc a tras o cor-

tină a tăcerii peste acești 18 ani. 

Capitolele 3:1-4:13. Narațiunea continuă cu pregă-

tirea pentru lucrare publică prin slujba lui Ioan Boteză-

torul, botezul lui Hristos, dreptul legal al Domnului de a 

pretinde că este Mesia, și biruința Sa asupra ispitei. După 

triumful Său asupra diavolului, Domnul avea multe lu-

cruri de spus despre Satana, în decursul lucrării Sale. Sa-

tana este denumit „vrăjmașul” (Matei 13:39), „cel rău” 

(Matei 13:38), „stăpânitorul lumii acesteia” (Ioan 12:31; 

4:30), un „mincinos” și „un ucigaș” (Ioan 8:44). Nimeni 

nu trebuie să se îndoiască de realitatea că în diavolul 

avem de înfruntat un vrăjmaș personal și autentic. 

Capitolele 4:14-9:50, slujirea Marelui Galileean. 

După ce a învățat și a vindecat mulți oameni în diferite 

părți ale Galileei, Isus s-a întors în Nazaret localitatea 
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copilăriei Sale. Mergând în sinagoga locală în ziua Saba-

tului, Domnul a ales un pasaj din profetul Isaia ca parte 

a predicării publice a mesajului și lucrării Sale (Isaia 

61:1-2a): 

„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns 

să le vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să îi tă-

măduiesc pe cei cu inima zdrobită, să le propovădu-

iesc robilor de război slobozirea, și orbilor căpătarea 

vederii; să le dau drumul celor apăsați, și să vestesc 

anul de îndurare al Domnului” (Luca 4:18-19). 

Acesta este un moment important în două aspecte. 

În primul rând, toți au înțeles acest pasaj ca pe o profe-

ție despre Mesia. Isus Se proclama a fi Mesia pe care ei 

Îl așteptau, lucru pe care l-a făcut spunând: „Astăzi s-au 

împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-ați 

auzit” (Luca 4:21).  

În al doilea rând, Isus descoperă aici ceva ceea ce 

evreii eșuaseră să înțeleagă: Mesia avea să vină de două 

ori, nu odată. Prima venire avea să fie aceea a unui Rob 

(Isaia 61:1-2a). Observați acest accent în felul atent în 

care Isus finalizează citirea la mijlocul versetului 2. 

Doar cuvintele de până în acel punct fuseseră „împli-

nite” în acea zi, în Nazaret. Restul versetului 2 spunea: 

„și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru”. Aceasta 

face referire la Ziua Domnului, adică la a doua venire a 
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lui Hristos cu judecată asupra pământului, profeție care 

rămâne să se împlinească la o dată ulterioară. 

Oamenii din Nazaret aveau de ales în acel mo-

ment, așa cum orice ființă umană are de ales de atunci 

încoace: fie Îl cred pe Isus pe cuvânt, care spunea că este 

Mesia, și Îi aduc închinare, fie Îl resping ca pe un învăță-

tor mincinos și ca pe un blasfemiator. A-L accepta doar 

ca „un bun învățător” nu este o opțiune disponibilă. Ale-

gerea lor dezastruoasă și aducătoare de condamnare a 

rămas scrisă pe paginile Scripturii în Luca 4:28. 

Când Isus a fost respins de oamenii din Nazaret, 

Domnul a plecat în Capernaum, pe Marea Galileei, unde 

avea să Își petreacă următorii doi ani. Lucrarea Lui avea 

să răspândească „vestea în toate împrejurimile” (Luca 

4:37). Într-o anume circumstanță, Domnul a mers chiar 

în Tir și în Sidon, explicând: „Trebuie să vestesc Evan-

ghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți; fiindcă 

pentru aceasta am fost trimis” (Luca 4:43). Luca redă 

mesajul Domnului cunoscut ca Predica de pe Munte 

(Luca 6:20-49) alături de regula de aur (Luca 6:31). 

Atunci când Luca redă predicarea și învățătura Domnu-

lui, el acordă atenție oferirii motivului specific care a dat 

naștere fiecărui mesaj și fiecărei minuni. De asemenea, 

Luca este atent să ne împărtășească trei rugăciuni ale lui 

Hristos, rostite în trei ocazii specifice. Există o rugăciune 
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după curățarea unui lepros (5:16), înainte de chemarea 

celor 12 apostoli (6:12), și la Schimbarea la Față (9:29). 

Capitolele 9:51-19:27, lucrarea din Perea. Din Gali-

leea, Isus a propovăduit apoi pe malul răsăritean al râului 

Iordan, în districtul Perea, făcând de acolo călătorii spe-

ciale la Ierusalim. Această perioadă cuprinde aproape 6 

luni înainte de Săptămâna Patimilor, din toamna anului 

69 până în primăvara anului 30. În această perioadă, 

Domnul a spus multe pilde minunate, incluzând Pilda Bu-

nului Samaritean, Pilda Fiului Risipitor, și Pilda cu boga-

tul și Lazăr. 

În Luca 16, Domnul a vorbit despre suferințele ce-

lor păcătoși în Iad. Tehnic vorbind, termenul „iad” (gr. 

hades, ebr. sheol) este locul unde mergeau toți morții tru-

pești, potrivit teologiei biblice a Vechiului Testament.  

Morții neprihăniți mergeau într-o sferă a acestui 

loc a lumii spirituale, denumită „sânul lui Avraam” 

(Luca 16:29). Ei erau separați de morții cei răi printr-o 

„prăpastie mare” (Luca 16:26). Observați felul în care 

tâlharul care a crezut a mers în Paradis (Luca 23:43), 

iar Pavel a vorbit despre al treilea cer (2 Cor. 12:1-4) ca 

aflându-se în prezența Domnului (v. 1 Cor. 15:53; 1 Tes. 

4:13-18; 2 Cor. 5:2; Fil. 1:23). 
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În decursul celor câteva luni ale lucrării din zona 

Perea, Isus i-a trimis pe cei 70. El a predicat despre cele 

două cele mai mari porunci, a dat definiția aproapelui, a 

adus învățături despre rugăciune, a formulat profeția 

despre judecata viitoare ce avea să vină asupra poporului 

Israel, a dat învățăturile despre natura Împărăției lui 

Dumnezeu și, în final, a făcut prezicerile legate de moar-

tea Sa imediată. 

Capitolele 19:29-23, săptămâna finală. Luca redă 

în mod credincios intrarea triumfală în Ierusalim, învă-

țăturile finale ale lui Hristos din Templu, ultima Cină, 

discursul față de ucenici de pe Muntele Măslinilor, tră-

darea, arestul, șase judecăți, răstignirea violentă și în-

groparea Lui. 

Capitolul 24, învierea și înălțarea. Sunt prezentate 

trei apariții ale lui Hristos față de ucenicii Lui. Pe drumul 

către Emaus, doi ucenici au parte de interpretarea Scrip-

turilor făcută personal de Domnul, începând de la Moise 

și de la profeți. Aceeași învățătură personală ne este pusă 

înainte și nouă, atunci când citim Cuvântul Său, fiind ilu-

minați de Duhul Sfânt – inimile noastre ar trebui să ardă 

și în noi! Ultimele învățături sunt date apoi celor care 

aveau să Îi fie martori până la marginile pământului. 
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Duminica florilor 

Isus intră în Ierusalim călare pe mă-

găruș 

Marcu 11:1-11 

Petrece noaptea în Betania 
 

Luni 
 

Curăță Templul Marcu 11:15-19 

Petrece noaptea în Betania 
 

Marți 
 

Predică în Templu Luca 20-21 

Provocarea autorității Luca 20:1-8 

Pilda vierilor Luca 20:9-18 

Întrebarea despre plata taxelor Luca 20:19-26 

Întrebarea despre înviere Luca 20:27-41 

Întrebarea despre fiul lui David Luca 20:40-44 

Avertizarea cărturarilor Luca 20:45-47 

Bănuțul văduvei sărace Luca 21:1-4 

Judecata ce va veni asupra Israelului Luca 21:5-28; Matei 24-

25 

Pildele smochinului, talanților și a 

fecioarelor neînțelepte 

Luca 21:29-36 

Maria Îl unge pe Isus în Betania Ioan 12:2-8 

Petrece noaptea în Betania 
 

Miercuri 
 

Marea conspirație Matei 26:1-16; Luca 22:3-

6 

Petrece noaptea în Betania Luca 22:1-6 

Joi 
 

Ultima Cină Matei 25:17-20; Ioan 

13:1-30; Marcu 14:22-26 

Protestul lui Petru Luca 22:7-30 

Spălarea picioarelor ucenicilor Matei 26:36-56; Luca 

22:39-53 

Rugăciunea din Ghetsimani Ioan 17 

Vinerea Mare 
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Trădarea și prinderea Marcu 14:43-50; Ioan 

18:1-12 

Isus înaintea lui Ana Ioan 18:12-24 

Isus înaintea lui Caiafa Marcu 14:53-65 

Lepădarea tragică a lui Petru Matei 26:69-75; Ioan 

18:15-27 

Isus înaintea Sinedriului Luca 22:66-71 

Iuda se sinucide Matei 27: 3-10 

Isus înaintea lui Pilat Marcu 14:66-72; Luca 

23:1-5 

Isus înaintea lui Irod Antipa Luca 23:6-12 

Întemnițat de Pilat Luca 23:13-25 

Răstignirea Matei 27:1-61 

1. Sosirea la Golgota Marcu 15:22 

2. I se oferă oțet Matei 27:34 

3. Cuiele Matei 27:35 

4. Primul strigăt: „Tată, iartă-i, căci 

nu știu ce fac!” 

Luca 23:34 

5. Tragerea la sorți pentru haine Matei 27:35 

6. Isus ridiculizat Marcu 15:29 

7. Mântuirea tâlharului Matei 27:44 

8. Al doilea strigăt: „Astăzi vei fi cu 

Mine în Rai”. 

Luca 23:43 

9. Al treilea strigăt: „Femeie, iată 

fiul tău!... Iată mama ta!” 

Ioan John 19:26-27 

10. Al patrulea strigăt: „Dumnezeul 

Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-

ai părăsit?” 

Marcu 15:34-36, Matei 

27:46 

11. Al cincilea strigăt: „Mi-e sete!” Ioan 19:28 

12. Al șaselea strigăt: „S-a isprăvit!” Ioan 19:30 

13. Al șaptelea strigăt: „Tată, în 

mâna Ta Îmi încredințez duhul.” 

Luca 23:46 

14. Isus își dă duhul Marcu 15:37 
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Îngroparea lui Isus Luca 23:1-56; Ioan 19:31-

42; Matei 27:62-66; 

Marcu 15:46 

Iar a treia zi, El a înviat! 
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7 
FIUL LUI DUMNEZEU 

 

Data scrierii: datarea timpurie - < 70 d.Hr.; data-

rea târzie - c. 80-90 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Fiul lui Dumnezeu 

„Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să 

credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și 

crezând, să aveți viața în Numele Lui” (Ioan 20:31). 

Cele 3 Evanghelii sinoptice au multe lucruri în co-

mun, dar Ioan ne aduce cu informații noi în proporție 

de 92%. Cele 4 Evanghelii se potrivesc într-o modalitate 

profundă și frumoasă formând o predică evanghelistică 

în 4 puncte cheie: 1) Isus este Mesia, 2) Isus este Sluji-

torul perfect, 3) Isus este Omul perfect, în înțelepciunea 

și compasiunea Lui, iar acum, 4) Evanghelia lui Ioan 

face un apel final, marea aplicație: „Ce vei face cu Isus?” 
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În timp ce primele trei Evanghelii ne prezintă fapte, 

Ioan ne provoacă să aplicăm acele fapte în practică: „Vei 

veni la El?” Acest lucru este dovedit prin discuțiile per-

sonale avute cu Nicodim (cap. 3), cu femeia de la fân-

tână (cap. 4) și cu paraliticul de la scăldătoarea Betesda 

(cap. 5). 

Galileea este principala zonă pe care se concen-

trează Evangheliile sinoptice, în timp ce Evanghelia 

după Ioan se îndreaptă în principal asupra acțiunilor lui 

Isus din Ierusalim, unde învățătura lui Isus se află în 

contrast izbitor cu cea a liderilor religioși. Isus Se pre-

zintă în mod clar ca fiind una cu Tatăl – Dumnezeu în-

trupat.  

Noi toți suntem astfel forțați să facem o alegere 

clară: „Este Isus Dumnezeu așa cum pretinde El, sau 

nu?” Nu există un teren de mijloc unde să Îl acceptăm 

ca pe un „bun învățător”, dar nimic mai mult. El este fie 

un mincinos care trebuie respins, fie Dumnezeu căruia 

trebuie să Îi aducem închinare și înaintea căruia să ne 

plecăm ca Domn al vieților noastre! Ioan a accentuat 

dumnezeirea lui Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Evanghe-

lia lui conține opt afirmații „Eu sunt” ale Domnului, afir-

mații care reflectă existența de Sine a lui Dumnezeu, 

prin Numele Lui: YHWH, sau Iehova, nume tradus prin 

„Eu sunt” în Exod 3:14. 



CAPITOLUL 7. FIUL LUI DUMNEZEU  129 

Eu sunt Pâinea vieții - Ioan 6:35, 38 

Eu sunt Lumina lumii - Ioan 8:12, 9:5 

Eu sunt... dinaintea lui Avraam - Ioan 8:58 

Eu sunt Ușa - Ioan 10:7, 9 

Eu sunt Bunul Păstor - Ioan 10:11-14 

Eu sunt Învierea și Viața - Ioan 11:25 

Eu sunt Calea, Adevărul și Viața - Ioan 14:6 

Eu sunt Vița - Ioan 15:4. 

Ioan este una dintre cele mai importante figuri din 

Noul Testament, și unul dintre cei mai prolifici autori ai 

Scripturii. Cinci dintre cărțile Noului Testament sunt 

produsul peniței lui: Evanghelia după Ioan, cele trei 

epistole ale sale și Apocalipsa. Ioan și fratele său, Iacov, 

erau fiii lui Zebedei și Salome, care se poate să fi fost o 

soră a Mariei, mama lui Isus (Matei 27:56; Marcu 15:40, 

comp. Ioan 19:25). Dacă acest lucru este adevărat, 

atunci Ioan, fiind cam de aceeași vârstă cu Isus, Îl cu-

noștea pe Domnul din copilărie ca un văr, iar din anii 

maturității ca Hristos, Mesia. 

Ioan este introdus inițial de ceilalți autori ai Evan-

gheliilor (Matei, Marcu și Luca) ca parte a unei afaceri 

de familie care se ocupa cu pescuit, și care putea să an-

gajeze slujitori. El locuia la Capernaum, pe malul de 
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nord-vest al mării Galileei, și avea o locuință în Ierusa-

lim (Ioan 19:27), cunoscându-l personal pe marele preot 

(Ioan 18:15-16). Totuși, în Evanghelia lui, îi întâlnim pe 

Ioan și pe Andrei în calitate de ucenici ai lui Ioan Bote-

zătorul (Ioan 1:35, 40), care predica și boteza pe malul 

răsăritean al Iordanului, în zona Betaniei. 

Într-o zi, pe când Ioan slujea, Isus și-a făcut apari-

ția. Ioan Botezătorul L-a recunoscut pe Isus ca Mesia, și 

a îndreptat atenția lui Ioan și a lui Andrei către acest 

fapt. Era aproape 10 dimineața când cei doi pescari au 

luat o hotărâre fundamentală de a abandona totul și de 

a-L urma pe Domnul. Restul acelei zile și seara au fost 

petrecute cu Isus. Andrei era nerăbdător după zorii di-

mineții. El voia să meargă și să-și găsească fratele, pe 

Simon, pentru a-L aduce la Isus. Când Isus l-a întâlnit 

pe Simon, i-a spus acestuia: „Tu ești Simon, fiul lui Iona; 

tu te vei chema Chifa, (care, tălmăcit, înseamnă Petru)” 

(Ioan 1:42). Din acea zi înainte, Petru avea să nu se mai 

îndepărteze de Domnul, la fel ca Ioan. 

În ziua de după venirea lui Petru la Hristos, Isus a 

trecut de partea răsăriteană a Iordanului, față în față cu 

Iuda, și a mers în Galileea (Ioan 1:43), unde Filip a fost 

găsit alături de fratele său Natanael, cunoscut și ca Bar-

tolomeu. Natanael locuia în Cana Galileei, unde se pre-
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gătea o nuntă. Isus și ucenicii Lui au fost invitați la ce-

lebrare. În timpul acelei nunți a apărut o problemă so-

cială, pe care Domnul a împlinit-o de bunăvoie și mira-

culos, transformând apa în vin. Prin această manifes-

tare a puterii Lui suverane, inimile proaspeților ucenici 

ai Domnului au fost transformate, așa încât au crezut în 

El (Ioan 2:11). 

Aveau să se facă multe alte minuni pe care Ioan a 

avut privilegiul să le vadă, slujind cu Isus vreme de trei 

ani și jumătate. Alături de Petru și Iacov, Ioan avea să 

fie în cercul celor mai apropiați ucenici ai Domnului. 

Probabil că Domnul știa că Iacov și Ioan aveau nevoie de 

atenție personală, căci aveau niște temperamente mai 

vulcanice (comp. Marcu 3:17).  

Isus i-a permis lui Ioan să fie prezent la învierea 

fiicei lui Iair, la Schimbarea la Față și în ceasul agoniei 

din Grădina Ghetsimani. La ultima Cină, Ioan a fost 

acela care a primit locul de onoare de a sta la dreapta 

Domnului (Ioan 13:23). Mama lui ceruse cândva pentru 

Ioan și pentru fratele său cele mai mari locuri de onoare 

din Împărăția cerurilor.  

Chiar dacă cererea a fost respinsă ca fiind prea cu-

rajoasă, în privat și potrivit cu prerogativele divine, Ioan 

a primit un loc de onoare (comp. Matei 20:21). 
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La sfârșitul lucrării publice a Domnului, Ioan L-a 

urmat de la ceva distanță, pe când soldații L-au dus pe 

Domnul din Grădina Ghetsimani până la casa marelui 

preot, la pretoriul lui Pilat (locul judecății), și apoi la 

Golgota. Ioan a stat lângă crucea pe care Hristos a sufe-

rit, și a stat acolo până la moartea Lui. La trei zile după 

aceea, când a sosit vestea că mormântul în care Isus fu-

sese pus era gol, Ioan a fost printre primii care au aler-

gat la locul înmormântării pentru a vedea ce însemna 

vestea primită (Ioan 20:1-10). Și a aflat sensul veștii la 

câteva ore după aceea, căci L-a văzut pe Domnul înviat 

(Ioan 20:19-38). 

După înălțarea lui Hristos, Ioan a fost alături de 

ceilalți ucenici când a venit puterea Duhului Sfânt asu-

pra lor, la Cincizecime. După acea zi monumentală, Pe-

tru și Ioan au rămas în Ierusalim pentru a sluji la înain-

tarea Evangheliei Împărăției cerurilor. Ioan era încă în 

Ierusalim când apostolul Pavel s-a întors din prima sa 

călătorie misionară (c. 50 d.Hr.) și astfel, Ioan a putut 

lua parte la primul mare conciliu al bisericii de la Ieru-

salim (F.A. 15, comp. Gal. 2:9). 

În anii care au urmat, se crede că Ioan a slujit în 

Efes și a suferit pentru Evanghelia pe care a predicat-o. 
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El a suferit persecuție spirituală pentru că a combătut 

erezia gnosticilor, care negau că Isus venise în trup (v. 

1 Ioan). Gnosticii, literal „cei ce știu”, au încercat să gă-

sească o soluție la dilema legată de cum poate să aibă un 

om fizic părtășie cu Dumnezeu, care este Duh. Care este 

relația dintre materie și spirit? Cum a apărut răul? 

Gnosticii credeau că ei au descoperit o soluție la aceste 

întrebări. Ei credeau că emanciparea din trup a venit 

prin cunoaștere (gnosis). În acest sens, gnosticii s-au 

împărțit în două școli importante de gândire. Cei care l-

au urmat pe Cerintus credeau că Isus era deopotrivă 

bun și rău, că era deopotrivă carne și duh. Prin contrast, 

docetiștii au respins natura trupească sau „rea” a lui 

Isus, și au susținut că El nu a avut nicio natură ome-

nească reală, ci doar una spirituală. Învățătura gnostici-

lor respingea întruparea adevărata lui Isus – anume că 

El era deopotrivă Dumnezeu și Om, dar fără păcat. Au 

existat și alte probleme pe care Ioan trebuia să le com-

bată în numele Bisericii, precum imoralitatea. Deși a 

fost un „apostol al dragostei”, Ioan n-a avut nicio ezitare 

în a corecta erorile doctrinare și morale. 

În plus față de luptele spirituale pe care le-a avut 

de dus, Ioan a suferit și de pe urma persecuției religi-

oase și politice din timpul lui Domitian (51-96 d.Hr.; îm-

păratul Romei, 81-96 d.Hr.). Ireneu (c. 175-195, episcop 
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de Lyon, în sudul Franței), afirma că apostolul Ioan a 

continuat să trăiască la Efes după ce a fost eliberat de 

Nerva (35-98; împărat, 96-98, succesorul lui Domitian) 

și că a murit în timpul domniei lui Traian (98-117). Dacă 

Ireneu are dreptate, Ioan trebuie să fi trăit peste 100 de 

ani. „Ucenicul pe care Isus îl iubea” (comp. Ioan 13:23; 

19:26; 20:2; 21:7, 20) a plecat la Cel pe care Îl iubea. 

Evanghelia după Ioan poate fi grupată în trei mari 

părți: 

Dumnezeirea procla-

mată 
1-12 predicare, învățătură, minuni 

Dumnezeirea explicată 13-17 ultima Cină și rugăciunea 

Dumnezeirea defăi-

mată 
18-21 Săptămâna Patimilor 

Capitolul 1:1-1:18, Dumnezeirea lui Hristos. Dum-

nezeirea lui Isus Hristos este descoperită clar în această 

minunată introducere, unde Ioan afirmă că el a privit la 

gloria Domnului, Lumina lumii. Isus va fi prezentat în 

această manieră în mod repetat (comp. Ioan 8:12; 9:5; 

12:46 cu 1 Ioan 1:5-7). Dorința apostolului a fost ca toți 

oamenii să creadă în Hristos și să aibă viața veșnică. 
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Capitolul 1:19-1:34. În Evangheliile scrise de Ma-

tei, Marcu și Luca, autorii trec direct de la momentul 

ispitirii de către Satana la lucrarea lui Hristos din Gali-

leea (Matei 4:11-12; Marcu 1:13-14; Luca 4:13-14). Ioan 

îl conduce pe cititor înapoi în perioada când Isus S-a în-

tors din pustie, înainte de a pleca în Galileea. Ioan Bote-

zătorul mărturisește că Isus este Mesia și Fiul lui Dum-

nezeu. Chiar dacă Ioan Botezătorul Îl cunoștea pe Isus 

din copilărie, el nu știuse că Isus avea să fie Mesia până 

când a văzut Duhul Sfânt coborându-Se și rămânând 

asupra Lui (1:33). „Și eu am văzut lucrul acesta, și am 

mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1:34). 

Când Sinedriul a trimis o delegație de evrei de la Ieru-

salim, pentru a-l întreba pe Ioan dacă el era Hristosul 

sau Ilie, Ioan declară cu smerenie că era doar „glasul ce-

lui ce strigă în pustie: ,Neteziți calea Domnului’, cum a 

zis prorocul Isaia” (Ioan 1:23). 

Capitolul 1:35-1:51. Atunci când Domnul a început 

lucrarea Sa publică, El i-a chemat la Sine pe primii 5 

dintre cei 12 ucenici. Erau acolo Andrei și Ioan, Simon și 

Filip, și Natanael. Natanael a fost inițial sceptic când i s-

a spus că Îl găsiseră pe Marele Proroc, „despre care au 

scris Moise în Lege, și proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul 

lui Iosif” (1:45). Ultimul cuvânt pe care Natanael l-a au-

zit era „Nazaret”, dar el nu avea o opinie foarte bună 
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despre oamenii care veneau din acea comunitate. Într-o 

onestitate sarcastică, el a întrebat: „Poate ieși ceva bun 

din Nazaret?” (1:46). În loc să argumenteze, Filip a spus 

cu înțelepciune: „Vino și vezi”. Natanael a venit și L-a 

văzut pe Mântuitorul, fiind convins de măreția lui Hris-

tos (1:49). Fiecare căutător al adevărului este chemat să 

răspundă la această simplă invitație: „Vino și vezi”. 

Capitolele 2-4. În aceste capitole, Ioan prezintă lu-

crarea lui Hristos printr-o serie de minune, mesaje și 

cuvântări cu putere. 

Minunile ca dovadă. Ioan redă șapte minuni gene-

rale, cu rolul de „semne”, și ele slujesc drept cadru pen-

tru narațiunea lui de până la ultimul Paști, fiind dovada 

dumnezeirii pe care Hristos a manifestat-o peste tot. 

1. Apa în vin... 2:1 

2. Fiul sutașului... 4:46 

3. Scăldătoarea de la Betesda... 5:1 

4. Cei 5.000 hrăniți... 6:1 

5. Umblarea pe apă... 6:15 

6. Omul născut orb... 9:1 

7. Lazăr... 11:1 

Discuțiile personale. Această parte prezintă de 

asemenea două discuții personale foarte importante: 

discuția personală, unu la unu, cu Nicodim (cap. 3) și cu 
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femeia de la fântână (cap. 4). În cadrul acestora, fiecare 

dintre noi ne putem întâlni față în față cu Dumnezeul 

cel viu și suntem provocați de realitatea relației cu El ca 

Domnul care ne schimbă viața. De un interes special 

sunt prima minune făcută în Cana Galileei, loc amplasat 

la circa patru mile la nord-est de Nazaret, și prima cu-

rățare a Templului (cap. 2). Schimbarea apei în vin i-a 

uimit pe slujitori și pe ucenici, căci cele șase recipiente 

conțineau „câte două sau trei vedre” (2:6) de vin proas-

păt! Acesta a fost o minune de o abundență deosebită. 

În capitolul 3, Isus îi spune lui Nicodim că trebuie să fie 

„născut din nou”. Când Nicodim își mărturisește igno-

ranța în ce privește sensul nașterii spirituale noi, Dom-

nul îi explică într-un limbaj simplu că mântuirea este un 

act suveran al lui Dumnezeu, făcut eficace prin lucrarea 

tainică a Duhului Sfânt (3:8). În acea seară, Nicodim a 

înțeles ce înseamnă un creștin biblic. 

Un creștin biblic. Albert N. Martin a sintetizat sim-

plitatea Evangheliei în Isus Hristos prin a prezenta într-

o formă rezumată că un creștin biblic este o persoană 

care a făcut următoarele patru lucruri. 

În primul rând, potrivit Bibliei, un creștin este 

acela care s-a confruntat în mod realist cu problema pă-

catului său (1 Cor. 15:22; Rom. 3:10, 23). În al doilea 

rând, un creștin biblic a acceptat cu seriozitate singurul 
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remediu divin pentru păcat, anume pe Isus Hristos 

(Ioan 3:16; 1 Ioan 4:10; Efes. 2:4). În al treilea rând, un 

creștin biblic s-a supus din toată inima termenilor Evan-

gheliei pentru a obține de la Dumnezeu iertarea păcate-

lor (Ioan 1:12). În al patrulea rând, un creștin biblic este 

o persoană care dovedește în viața sa faptul că se pocă-

iește și crede (Ioan 14:21-24).1  

După conversația cu Nicodim, Domnul și ucenicii 

au mers în Iudeea, unde Ioan Botezătorul continua să le 

vorbească despre Hristos (3:22-36). Trecând la capito-

lul 4, ne este prezentată întâmplarea când Isus s-a întâl-

nit cu femeia din Samaria, dându-i apa spirituală a vie-

ții, în timp ce era așezat lângă o fântână adâncă de 30 

m și largă de 3 m. 

Capitolele 5-10. În capitolele 5-10, Hristos a făcut 

anumite minuni, inclusiv învierea lui Lazăr. El Se oferă 

ca Pâinea vieții (cap. 6), Lumina lumii (cap. 8) și Bunul 

Păstor (cap. 10). „Praznicul iudeilor” din capitolul 5 nu 

este clar definit. Existau mai multe sărbători pe care 

evreii le respectau în această vreme, și pe care le-a ținut 

și Hristos. Paștele avea loc în aprilie și fusese comemo-

rat începând din Egipt, în urmă cu 1400 de ani. Sărbă-

toarea Cincizecimii avea loc în iunie, la 50 de zile după 

 
1 v. „Ce este un creștin biblic?”, de Albert N. Martin, disponibilă în limba română la 
Asociația Magna Gratia. 
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Paști și comemora momentul în care Legea fusese dată. 

Sărbătoarea Corturilor se organiza în luna octombrie, 

celebrând adunarea roadelor câmpului. Sărbătoarea De-

dicării constituia amintirea bucuroasă din luna decem-

brie a revoltei începută de Iuda Macabeul. În final, exista 

sărbătoarea Purim, care se ținea cu puțin timp înaintea 

Paștelui, în luna aprilie, pentru a le reaminti evreilor de 

eliberarea glorioasă din pierzare în vremea persanilor 

(cf. cărții Estera). Această sărbătoare nu este mențio-

nată nicăieri în Evanghelii. 

În timp ce „praznicul evreilor” din capitolul 5 nu 

este clar definit, în capitolul 7 se are în vedere Sărbătoa-

rea Corturilor, din octombrie (7:2). Trecuse un an și ju-

mătate de când Isus fusese în Ierusalim. După alte 6 

luni, El avea să moară acolo. În vizita Sa anterioară în 

cetatea sfântă, Isus vindecase un orb în ziua Sabatului 

și anunțase că El era Fiul lui Dumnezeu (5:18). Domnul 

știa că, în mânia lor, evreii plănuiseră să Îl ucidă, și le 

spusese pe față acest lucru (7:19-23). Totuși, nu acesta 

era momentul când El trebuia să moară. Când liderii au 

trimis soldați să Îl prindă pe Domnul, aceștia n-au putut 

să pună mâna pe El (7:44). După Sărbătoarea Corturi-

lor, Isus a participat la Sărbătoarea Dedicării, la două 

luni după aceea, sărbătoare care s-a ținut în luna de-

cembrie (10:22-39). 
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Capitolul 11. Cu circa o lună înainte de moartea Sa, 

Isus a făcut o minune care a fost folosită de Sinedriu ca 

principal pretext pentru care au căutat să Îl dea la 

moarte (11:48-53). Isus l-a înviat pe Lazăr din morți. 

Acesta a fost al treilea act al Domnului de a readuce pe 

cineva la viață (Marcu 5:21-43, Luca 7:11-17). 

Capitolul 12. Evenimentele din Săptămâna Mare 

încep să fie detaliate în această parte. În noaptea de di-

naintea intrării Sale triumfale în Ierusalim, o cină a fost 

organizată în Betania. Maria și Marta erau acolo, ca și 

Lazăr. Într-un anumit moment din această seară, Maria 

a luat „un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns 

picioarele lui Isus, și I-a șters picioarele cu părul ei; și s-

a umplut casa de mirosul mirului” (12:3). Ea știa că Isus 

avea să moară, așa că L-a uns pentru îngropare. După 

intrarea triumfală în Ierusalim (12:9-19), anumitor 

greci li s-a permis să se apropie pentru a-L întâlni pe 

Hristos, lucru care vorbește despre chemarea univer-

sală a Evangheliei (12:20-36). Întrucât Evanghelia avea 

să fie deschisă pentru toți oamenii, fără deosebire, ea 

avea să fie victorioasă asupra Satanei (v. 12:27-36). Cu 

toate acestea, ca națiune, evreii nu au crezut în Isus. Ioan 

ne spune că acest lucru era o împlinire a Scripturii (12:37-

50). 
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În aceste capitole, Domnul le-a dat mesajul final ce-

lor 12, în decursul ultimei Cine. Învățătura Domnului 

despre Rai din Ioan 14, a constituit o învățătură aducă-

toare de mângâiere specială pentru Biserică, de-a lungul 

secolelor, ca și cea legată de promisiunea Duhului Sfânt.  

Chiar dacă Isus urma să îi părăsească fizic, El nu îi 

abandona, pentru că avea să le trimită pe „Mângâieto-

rul”. Duhul Sfânt locuiește în credincioșii adevărați și îm-

plinește foarte specific pentru ei, astăzi, același rol pe 

care Isus l-a avut în prezența Sa fizică alături de ucenicii 

Lui: îi călăuzește, îi învață, le împlinește nevoile și îi pro-

tejează. 

Unitatea esențială dintre Hristos și poporul Său 

este scoasă în evidență apoi în capitolul 15. În capitolul 

16, Domnul avertizează că ucenicii Lui nu ar trebui să 

fie surprinși dacă suferă pentru neprihănire. 

În final, Domnul S-a rugat pentru ai Lui în rugă-

ciunea Sa de Mare Preot (Ioan 17). După ultima Cină, 

Isus a plecat cu apostolii către Grădina Ghetsimani, îna-

inte de prinderea Sa de către ostașii romani (500-600 

bărbați). Capitolele 14-17 constituie unul dintre cele mai 

înălțătoare pasaje din Noul Testament și merită studiul 

special și înțelegerea de către fiecare creștin. 
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Judecățile ilegale și răstignirea lui Hristos sunt 

descrise aici, alături de învierea Lui glorioasă, de mo-

mentele finale ale Domnului alături de apostolii Lui și 

de înălțarea Sa în Betania (comp. Luca 24:44-51). Harul 

Lui blând arătat față de Petru merită o atenție specială 

(20:9-19). Petru se lepădase de trei ori de Domnul, și de 

trei ori avea să fie întrebat de dimensiunea dragostei 

sale pentru Hristos. Petru și-a afirmat de trei ori dra-

gostea, dar nu cu același curaj ca anterior. Petru nu mai 

era un om firesc. El devenise un bărbat susținut prin 

puterea Duhului Sfânt, lucru reflectat prin faptul că a 

murit ca martir pentru Învățătorul lui, după cum Isus îi 

spusese (21:18-19).
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8 
MARTORI ÎNAINTEA LUMII 

 

Data scrierii: 63 d.Hr. 

Cuvântul-cheie: Martori 

„Voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul 

Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în 

toată Iudea, în Samaria, și până la marginile pămân-

tului.” (Faptele Apostolilor 1:8). 

Dr. A. T. Pierson1 a denumit adesea a cincea carte 

a Noului Testament, Faptele Duhului Sfânt. Există ceva 

înțelepciune în acel titlu descriptiv, căci Duhul Sfânt a 

călăuzit și dirijat creșterea și lărgirea Bisericii lui Isus 

 
1 Arthur Tappan Pierson (1837-1911) – păstor american prezbiterian, care a predicat 
și scris prolific, și care a călătorit mult în Statele Unite și în Anglia. A fost prieten 
apropiat cu George Müller (a cărui biografie i-a scris-o) și cu C. H. Spurgeon, pe 

care l-a succedat la amvonul Metropolitan Tabernacle din Londra, din 1891 până în 
1893. 
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Hristos într-o modalitate minunată și miraculoasă. Car-

tea Faptelor Apostolilor este plină de măreția și tainele 

unei mișcări divine. Dumnezeu Tatăl a promis prin pro-

fetul Ioel că Duhul Lui avea să fie turnat asupra oricărei 

făpturi, astfel că fiii și fiicele vor profeți, tinerii vor avea 

viziuni, iar bătrânii vor avea vise (F.A. 2:17, comp. Ioel 

2:28-30). Cartea Faptelor Apostolilor ne arată că acest 

lucru s-a petrecut în realitate. 

Tinerii vor avea vedenii. Saul din Tars a avut o ve-

denie a Hristosului înviat (F.A. 9:3-9). Anania a avut o 

vedenie în care i s-au dat îndemnuri de a-l sluji pe Saul 

în Damasc (F.A. 9:10-16). Corneliu, un om dintre Nea-

muri, a avut o vedenie prin care a fost învățat să îl 

cheme pe Petru la Iope, ca să îi vestească Evanghelia 

(F.A. 10:3-6). Petru a avut o vedenie în care i se cerea să 

mănânce animale necurate, ceea ce avea sensul de a 

merge și a avea părtășie cu Neamurile „necurate” (F.A. 

10:9-18, 28). Saul, schimbat acum în apostolul Pavel, a 

avut o vedenie de a merge în Macedonia pentru a pre-

dica Evanghelia (F.A. 16:9). Pavel a avut o altă vedenie 

prin care i s-a spus că Dumnezeu avea să mântuiască 

suflete în cetatea stricată a Corintului (F.A. 18:9, 10). De 

asemenea, el a avut o vedenie prin care i s-a promis pre-

zența Domnului alături de el în decursul călătoriei lui 

finale către Roma (23:11). 
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După cum tinerii au avut viziuni, tot așa vocea 

profetică avea să se facă auzită în cartea Faptelor Apos-

tolilor. Există mai multe predici în această carte, care au 

fost redate spre a fi luate în considerare. Petru, Pavel, 

Ștefan și Iacov au contribuit la unele dintre cele mai im-

portante și mai deosebite predici. 

Petru predică la Cincizecime F.A. 2:14-40 

Petru predică în Templu 3:12-26 

Petru predică înaintea Sinedriului 4:5-12 

Ștefan predică înaintea Sinedriului 7 

Petru predică Neamurilor 10:28-47 

Petru vorbește înaintea Bisericii 11:4-18 

Pavel predică în Antiohia 13:16-41 

Petru vorbește înaintea conciliului din Ierusalim 15:7-11 

Iacov vorbește înaintea conciliului din Ierusalim 15:13-21 

Pavel le vorbește efesenilor 20:17-35 

Pavel îi vorbește mulțimii din Ierusalim 22:1-21 

Pavel vorbește înaintea Sinedriului 23:1-6 

Pavel vorbește înaintea regelui Agripa 26 

Pavel le vorbește liderilor evrei în Roma 28:17-20 

Apoi au existat „semne și minuni” (F.A. 2:43; 5:12; 

6:8; 8:6-7,13; 14:3-4). Cartea Faptelor Apostolilor este 

plină de minuni uimitoare, așa cum profețise Ioel. Petru 

a vindecat un paralitic din naștere la poarta Templului 

(3:7-11, comp. 4:16-17). Până și umbra lui aducea recupe-

rarea din boală (5:15-16). Petru a înviat-o apoi pe Tabita 

(Dorca) (9:36-42). În același fel, Pavel a vindecat un om 
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șchiop din naștere (14:8-18). Oamenii erau vindecați prin 

a se atinge de o simplă bucată de haină a lui (19:11-12). 

De asemenea, și el a putut să aducă pe cineva din morți 

(20:9-12). După cum Petru a fost eliberat miraculos din 

închisoare (5:19; 12:3-19), așa a fost eliberat și Pavel 

(16:25-34). Minunile repetate i-au confirmat pe bărbații 

și mesajul pe care ei l-au propovăduit. Iată mai jos câteva 

dintre lucrările minunate ale lui Dumnezeu: 

Apariția lui Hristos înviat F.A. 1:3 

Sunetul vântului, focul și darul limbilor 2:3 

Pământul cutremurat ca răspuns la rugăciune 4:31 

Judecata cade asupra lui Anania și Safira 5:5-10 

Hristosul înviat apare înaintea lui Saul 9:3-9 

La cuvântul lui Anania, vederea lui Pavel îi este res-

taurată 

9:17-18 

Petru îl vindecă pe Enea în Lida 9:32-35 

Un înger îi apare lui Corneliu 10:3,46 

Un vrăjitor este orbit 13:11-12 

Un olog este vindecat în Listra 14:8-18 

Un tânăr este înviat la Troa 20:8-12 

O viperă îl mușcă pe Pavel în Malta, dar nu îl vatămă 28:3-6 

Bolile sunt vindecate prin Pavel în Malta 28:8-9 

Există multe alte detalii legate de Petru și Pavel în 

narațiunea biblică, căci ceea ce s-a petrecut în acele zile 

uimitoare este redat în principal prin acțiunile din vie-

țile lor. Primele 12 capitole din Faptele Apostolilor sunt 

concentrate în principal pe apostolul Petru, liderul ini-

țial al bisericii iudeo-creștine din Ierusalim și punctul 

inițial de contact cu Neamurile, prin Corneliu. A doua 
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parte a Faptelor Apostolilor este dedicată lucrării apos-

tolului Pavel, care fusese convertit la Hristos în timp ce 

căuta să îi persecute pe sfinți în Damasc (9:1-19). Cele 

trei călătorii misionare ale sale și drumul său încătușat 

la Roma sunt incluse în această narațiune. Prezentările 

rezumate ale vieților lor din schițele de mai jos ne oferă 

o vedere generală asupra principalelor evenimente cu-

prinse în cartea Faptelor Apostolilor. 

1. Împuterniciți 1-2:41 botezul cu Duhul Sfânt 

2. Întăriți 2:42-7 nașterea bisericii 

3. Extinși 8 dincolo de Ierusalim 

4. Iluminați 9-12 includerea Neamurilor 

5. Lărgiți 13-28 călătoriile misionare ale lui Pavel 

Dintre toate personajele Noului Testament, Petru 

pare familiar multor oameni pentru că el este foarte na-

tural. Petru este prezentat ca având o personalitate foarte 

emoțională, gata să spună ce este drept la timpul potrivit, 

dar și spunând lucruri greșite în momente neinspirate. 

El părea gata să vorbească în locul altora (comp. Marcu 

8:29) și să pună întrebările pe care toți ceilalți ar fi vrut 

să le pună (Marcu 10:28; 11:21; Matei 15:15; 18:21; Luca 

12:41). Cu referire la Petru sunt folosite patru nume. El 

este identificat prin numele lui evreiesc, anume Simeon, 

în Faptele Apostolilor 15:14. Echivalentul grec, Simon, 
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este folosit de aproape 50 de ori în Evanghelii și în Fap-

tele Apostolilor. Pavel l-a numit Chifa (comp. 1 Cor. 1:12; 

2:22; 9:5), deși Petru este numele folosit cel mai des. 

Se cunosc multe despre Petru. Conform lui Matei 

16:17 (comp. Ioan 1:42), el este fiul lui Iona (Ioan). Ală-

turi de Andrei, fratele lui, aveau o afacere în domeniul 

pescuitului, în zona Galileei (Marcu 1:16; Luca 5:2-3; 

Ioan 21:3), și îi vedem pescuind cu Iacov și Ioan, fiii lui 

Zebedei (Luca 5:10). Petru era căsătorit (Marcu 1:29-31; 

1 Cor. 9:5) și locuia în Capernaum (Marcu 1:21, 29). Îna-

inte de chemarea de a-L urma pe Isus, Petru fusese unul 

dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul (Ioan 1:35-42). 

Ca ucenic al lui Hristos, numele lui Petru este pus 

în primul rând al apostolilor (Marcu 3:16; Luca 6:14; Ma-

tei 10:2). O astfel de preferință este potrivită, pentru că 

Petru a fost lider printre acei bărbați. El a fost identificat 

uneori printr-o recunoaștere specială (Marcu 8:29-33) și 

s-a bucurat de momente private de părtășie cu Domnul. 

Petru a fost prezent când Isus a înviat o fetiță (Marcu 

5:35-41), la Schimbarea la Față (Marcu 9:2-8) și când 

Isus S-a rugat în Grădina Ghetsimani (Marcu 14:43-50). 

Cel mai nefast moment din viața lui Petru a sur-

venit când s-a lepădat de Domnul slavei (Marcu 14:66-

72). Totuși, el a fost readus în părtășie și i s-a dat loc de 
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lider în Biserica lui Hristos din Ierusalim (Matei 16:17-

19; Ioan 21:15-19; Marcu 16:7). Sfaturile sale înțelepte și 

conducerea lui i-a permis să slujească drept agent uni-

ficator între cei care slujeau evreilor și cei care slujeau 

printre Neamuri (F.A. 10-11). 

Tradiția spune că Petru ar fi murit ca martor al 

Domnului în Roma, cândva după anul 60. Moștenirea 

lui spirituală include faptul că i-a dat informații lui Ioan 

Marcu, care a scris Evanghelia lui, ca și scrierea a două 

epistole, 1 și 2 Petru. 

Asemenea multor prunci evrei, el fusese numit 

Saul, probabil în memoria primului rege al Israelului. 

Astăzi, el este mai cunoscut sub numele de Pavel (sensul 

numelui este micuț), indicând schimbarea numelui lui 

(comp. F.A. 13:9). Născut din părinți evrei în seminția 

Beniamin, dar care erau și cetățeni romani, Pavel a fost 

crescut în orașul Tars din Cilicia. Conform tradiției și 

legii ebraice, el a fost tăiat împrejur în a opta zi. În tine-

rețe, el a avut privilegiul de a sta la picioarele marelui 

rabin Gamaliel, unde a învățat Legea lui Moise. Fiind un 

elev capabil, plin de zel religios, Pavel a devenit „un 

evreu din evrei” (Fil. 3:5). Zelul lui pentru lucrurile pe 

care le-a iubit atât de mult avea să se manifeste într-o 
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manieră groaznică: Pavel i-a persecutat pe acei creștini 

ai „Căii” până când el însuși a fost convertit la Hristos, 

cândva în anul 34.  

Una dintre scenele care l-au bântuit toată viața pe 

Pavel a fost cea când luase parte la omorârea lui Ștefan. 

Deși alții fuseseră cei care aruncaseră cu pietrele ce i-au 

zdrobit trupul, Saul a stat alături și le-a păzit hainele, 

dându-și astfel acordul la omorârea lui Ștefan. 

La scurt timp de la mântuirea lui, Pavel a început 

să Îl predice pe Hristos cu aceeași intensitate cu care an-

terior predicase Legea. El a înțeles că nimeni nu poate fi 

mântuit prin ținerea Legii și că doar credința în Hristos 

mântuiește. Dar, mai mult, Domnul l-a învățat pe Pavel 

că, dacă jertfa lui Hristos era obiectul adevărat al credin-

ței mântuitoare, atunci până și Neamurile puteau crede. 

Pavel avea astfel să meargă și să le predice Neamurilor. 

Lucrarea sa inițială s-a făcut în Damasc, apoi în zona ara-

bilor nabateeni, la răsărit și la sud de Damasc. Deși nu 

există nicio relatare a detaliilor lucrării sale în zona arabă 

(Gal. 1:17), știm că s-a confruntat cu ceva împotrivire din 

partea lor, căci „dregătorul” împăratului Areta din Da-

masc a vrut să îl aresteze (2 Cor. 11:32-33). 

După întoarcerea din Damasc, Pavel a mers la Ie-

rusalim pentru a se întâlni cu Petru și Iacov, fratele 
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Domnului (Gal. 1:18-19). Din cauza ostilității intense îm-

potriva lui Pavel din partea evreilor (foștii lui prieteni), 

a trebuit să fugă din cetate. Astfel, a fost dus în Ceza-

reea, pe coasta Mării Mediterane, îmbarcându-se pe un 

vapor pentru a merge în Tars. Vreme de zece ani, Pavel 

avea să evanghelizeze Neamurile din acea zonă. 

La finele acelei perioade, Barnaba a ajuns în Tars 

venind din Antiohia pentru a-l invita să i se alăture în 

slujirea unei biserici înfloritoare de acolo. La un an după 

aceea, Pavel și Barnaba au vizitat din nou Ierusalimul 

pentru a se întâlni cu Petru, Iacov și Ioan (Gal. 2:10). 

Rezultatul acestei întâlniri a fost un acord prin care cei 

din Ierusalim aveau să se concentreze pe evanghelizarea 

evreilor, în timp ce Barnaba și Pavel aveau să ducă 

Evanghelia la Neamuri. Din cauza unei foamete care a 

venit asupra Ierusalimului, lui Barnaba și lui Pavel li s-

a cerut să încerce să găsească mijloace pentru a trimite 

ajutoare financiare oricând ar fi fost posibil. 

Încurajați de biserica din Antiohia să ducă Evan-

ghelia în lumea păgână, Barnaba și Pavel au plecat în 

anul 47 în prima dintre cele 3 călătorii misionare ale lor. 

În 48/49 d.Hr., Barnaba și Pavel s-au întors la Ierusalim 

pentru a cere sfaturi legate de relația corectă dintre 
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evrei și Neamuri. S-a hotărât că, deși circumcizia nu tre-

buia impusă asupra convertiților dintre Neamuri, totuși 

aceștia trebuiau să se conformeze unor anumite aspecte 

ale Legii evreiești, cu scopul de a păstra pacea (F.A. 15:1-

29). Odată ce această chestiune a fost rezolvată, Pavel și 

Barnaba s-au despărțit ca urmare a comportamentului 

controversat al lui Ioan Marcu. Pavel l-a ales pe Sila să îl 

însoțească în călătorie și au vizitat astfel bisericile ce 

creșteau în Galatia. La Listra, Timotei li s-a adăugat, pe 

care Pavel îl condusese la Hristos cu doi ani mai devreme. 

Deși plănuiseră să călătorească spre apus, către Efes, 

Duhul Sfânt i-a îndreptat în schimb către nord și nord-

vest, către portul maritim din Troa. Într-o vedenie, Pa-

vel a fost îndemnat de Domnul să meargă în provincia 

Macedoniei. După ce li s-a alăturat și Luca (F.A. 16:10), 

cei patru bărbați au plecat către Macedonia, prin colonia 

romană din Filipi; acolo, Domnul a înființat o biserică, 

în ciuda împotrivirii puternice a localnicilor. De la Filipi, 

ei s-au îndreptat către Tesalonic, cel mai mare oraș al 

provinciei, unde a fost înființată o biserică. Totuși, când 

s-a stârnit o revoltă, cei patru misionari au fost forțați 

să plece în grabă din oraș. 

Pavel a plecat apoi în Berea, unde a fost bine primit, 

dar oponenții lui din Tesalonic l-au urmat și acolo. Tul-

burările au fost atât de mari, încât călătoria lui a trebuit 
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să continue, fiind forțat să fugă din cetate în cetate. Fiind 

singur acum, Pavel a mers către sud, în provincia Ahaia, 

unde a stat puțin timp în Atena, după care a mers în Co-

rint, temându-se pentru viața lui (1 Cor. 2:3). În ciuda 

impresiilor inițiale, Pavel a rămas acolo vreme de 18 luni 

și a văzut cum multe suflete au venit la Mântuitorul. Câtă 

vreme a stat în Corint, un nou proconsul roman, pe nume 

Gallio, a sosit la 1 Iulie 51, stabilindu-și reședința în ceta-

tea metropolitană stricată. Când Pavel a fost adus înain-

tea lui Gallio cu acuzația de a fi predicat o religie ilegală, 

proconsulul a respins acuzațiile. 

Din Corint, Pavel s-a întors în Ierusalim și Antio-

hia înainte de a merge în Efes, unde avea să rămână 

vreme de 3 ani. Domnul le-a dat lui Pavel și celor care 

au slujit alături de el multe suflete, ca rezultat al trude-

lor lor în întreaga provincie a „Asiei” (adică vestul Asiei 

Mici). Când marele apostol s-a gândit la următoarea lui 

călătorie, el și-ar fi dorit să meargă în Spania (Rom. 

15:20). O astfel de călătorie i-ar fi dat posibilitatea de a 

trece prin Roma. Totuși, înainte ca să se petreacă așa 

ceva, Pavel a simțit nevoia de a le duce o jertfă de dra-

goste sfinților din Ierusalim. Deși a bănuit că urma să 

fie arestat (Rom. 15:25-32), el a făcut totuși acel drum, 

fiind atacat de un grup de răsculați în apropierea Tem-
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plului. Deși soldații romani au venit în apărarea lui, Pa-

vel a fost ținut în custodie de-a lungul următorilor doi 

ani. După ce a apelat la Caesar, el a fost trimis încătușat 

spre Roma, în toamna anului 59. Încă doi ani aveau să 

treacă până ce cazul lui avea să ajungă înaintea curții im-

periale. Totuși, el a putut propovădui Evanghelia peste 

tot pe unde a trecut (Fil. 1:2, 18). Întrucât era în arest la 

domiciliu, Pavel putea primi vizitatori, între care s-au nu-

mărat Epafrodit din Filipi și Epafras din Colose. Tot din 

Colose a venit și Onisim, robul prietenului lui, Filimon 

(Flm. 1:6). 

Despre restul vieții lui Pavel avem foarte puține in-

formații. Este posibil ca el să fi fost eliberat din închisoare, 

însă a fost încarcerat a doua oară și a suferit o moarte de 

martir în timpul împăratului roman Nero. Locul probabil 

al execuției sale poate fi vizitat și astăzi la Tre Fontane, pe 

drumul către Ostien. Un loc de îngropare al lui este marcat 

în apropierea Bazilicii Sf. Pavel din Ostien. Sub un altar 

înalt există o inscripție pe o piatră, sculptată cândva în se-

colul al IV-lea: „Pavel, Apostol și Martir”. 

4 

î.Hr. 

Irod cel Mare, regele Iudeei din 37 până în 4 î.Hr. 

 
Arhelau, lider în Iudeea/Idumea/Samaria 4 î.Hr.-6 

d.Hr. 
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Filip, tetrarh în Batanaea, Trachionitis, Auranitis și 

„Ituraea” 4 î.Hr. la 6 d.Hr.  
Lisanias, tetrarh în Abilene în Siria, 4 î.Hr. la 37 d.Hr. 

6 

d.Hr. 

Iudeea transformată în provincie romană și pusă sub 

coordonarea unui procurator 

c. 10 Se naște Pavel în orașul Tars (F.A. 22:3). 

14 Tiberius Caesar devine împărat roman, domnește 

până în 37 d.Hr. 

18 Caiafa devine marele preot în Israel și rămâne în 

slujbă până în anul 36 d.Hr.  
Isus se înfățișează înaintea lui (Matei 26:57-68) 

c.20-

30 

Pavel este educat în iudaism (F.A. 22:3) 

26 Ponțiu Pilat devine procuratorul Iudeei și rămâne în 

funcție până în anul 36 d.Hr.  
Isus se înfățișează înaintea lui (Matei 27:2-26). 

27 Apariția lui Ioan Botezătorul, botezul lui Isus și înce-

putul lucrării publice a lui Hristos 

30 Răstignirea lui Isus  
Cincizecimea și pogorârea Duhului Sfânt în zilele când 

Tiberius era împărat al Romei și Ponțiu Pilat era încă 

procurator al Iudeei 

31 Evanghelia se răspândește la Ierusalim 

35-40 Convertirea lui Corneliu (F.A. 10) 

35-36 Pavel îi persecută pe creștini 

36 Martirajul lui Ștefan la care este martor și Pavel (F.A. 

7:58)  
Moartea lui Tiberius și venirea la tron a lui Caius Cali-

gula (care a domnit până în 41 d.Hr.). Pilat este demis.  
Irod Agripa I primește supervizarea regiunilor Filipi și 

Abilene 

37 Convertirea lui Pavel (F.A. 9) 

38 Pavel merge în zona Arabiei (Gal. 1:17)  
Irod Agripa I este eliberat din funcție 

39 Pavel vizitează Ierusalimul (F.A. 9:26-29) 
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Pavel se întoarce la Tars (F.A. 9:30)  
Irod Antipa este exilat în Galia  
Domeniile lui Irod Antipa îi sunt date lui Irod Agripa I  
Împăratul Caligula poruncește ca statuia lui să fie ridi-

cată la Ierusalim, lucru care conduce la o revoltă 

40 Revolta lui Teuda (F.A. 5:36) 

41 Petru pleacă într-o călătorie misionară 

42 Irod Agripa I este făcut rege în Iudeea și Samaria  
Claudius îl înlocuiește pe Caligula ca împărat al Romei, 

și domnește până în anul 54  
Evanghelia se răspândește până în Antiohia 

43 Pavel este dus la Antiohia (F.A. 11:25-26) 

44 Persecuția creștinilor de către Irod Agripa  
Uciderea lui Iacov cu sabia  
Irod Agripa îl întemnițează pe Petru  
Moartea lui Irod Agripa (Cuspius Fadus, Procurator)  
Începutul cuceririi Britaniei de către romani 

45 Foamete în Iudeea, după cum prorocise Agab (F.A. 

11:28-31) 

45 

d.Hr. 

Prima călătorie misionară 

 
Cipru (F.A. 13:4-12)  
Perga (F.A. 13:13) 

46 Antiohia Pisidiei (F.A. 13:14-50)  
Iconia (F.A. 13:51-14:5)  
Listra (F.A. 14:6-19)  
Derbe (F.A. 14:20) 

47 Pavel și Barnaba se întorc la Listra, Iconia, 

Antiohia Pisidiei (F.A. 14:21-24)  
Tiberius Alexander este numit procurator  
Perga, Atalia (F.A. 14:25) 

46-48 Claudius îi alungă pe evrei din Roma 
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Împotrivirea față de Pavel în Antiohia (F.A. 14:26-

28) 

48 Ventidius Cumanus este numit procurator în Iudeea 

50 Conciliul de la Ierusalim (F.A. 15) 

50 

d.Hr. 

A doua călătorie misionară a lui Pavel, alături de Sila 

(F.A. 16-18) 

50 Pavel merge în Antiohia pe uscat, prin Siria și Cilicia 

(F.A. 15:41)  
Derbe și Listra (F.A. 16:1-5)  
Frigia și Galatia (F.A. 16:6)  
Troa, Samotracia, Neapolis, Filipi (F.A. 16:8-40) 

51 Gallio devine proconsul în Ahaia (F.A. 18:12)  
Pavel ajunge în Tesalonic (F.A. 17:1-9)  
Atena (F.A. 17:15-34) 

52 Pavel ajunge în Corint (F.A. 18:1-17)  
Sunt scrise Epistolele 1 și 2 către Tesaloniceni  
Felix devine procurator de Iudeea, și până în anul 59 

d.Hr. 

53 Pavel pleacă din Corint pe mare, către Efes, Cezareea 

și Ierusalim, pentru a participa la Sărbătoarea Cortu-

rilor (F.A. 18:18-22) 

53/54 Întoarcerea lui Pavel în Antiohia (F.A. 18:22) 

54 

d.Hr. 

Moartea lui Claudius; ascensiunea la tron a lui Nero, 

care va domni până în anul 68.  
Pavel începe a treia călătorie misionară (F.A. 19, 20)  
Galatia și Frigia (F.A. 18:23) 

54-57 Pavel locuiește și predică în Efes (F.A. 19) 

57 Pavel scrie 1 și 2 Corinteni, Romani și Galateni  
Pavel pleacă din Efes în Iunie (1 Cor. 16:8)  
Merge în Troa (F.A. 20:6-12) 
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Apoi în Milet (F.A. 20:13-38) 

58 Pavel pleacă din Corint către Ierusalim (F.A. 21:1-17)  
Se oprește în Filipi, după care pleacă în Aprilie (F.A. 

20:6)  
Ajunge la Ierusalim în Iunie și este arestat în Templu 

(F.A. 20:16) 

58-60 Stă în Cezareea din vara anului 58 până în toamna 

anului 60 (F.A. 23:23-26:32)  
Așteaptă judecata înaintea lui Felix 

58 Nero îl ucide pe Agripa; rechemarea lui Felix; 

57-59 Nero își ucide mama și soția 

59 Pavel cercetat de Felix  
Porcius Festus devine procurator de Iudeea 

60 Pavel se înfățișează înaintea lui Festus și a lui Agripa  
Pavel face apel la Caesar  
Pavel își începe călătoria spre Roma pe mare; nava 

eșuează în Malta (F.A. 27-28)  
Călătoria continuă prin Cezareea, Sidon, Cipru, Mira, 

Cnidus, Salmone, Clauda, Syrtis, Adria, Malta, Melita, 

Siracuza, Regium, Puteoli, forumul Appii, Roma 

61-63 Pavel ajunge la Roma, locuiește într-o casă închiriată 

timp de 2 ani 

62 Scrie epistolele către Filipeni, Coloseni, Filimon și Efe-

seni 

64-

67? 

Prima judecată (și posibila achitare) a lui Pavel 

 
Scrierea epistolelor 1 Timotei, Tit și Evrei (?)  
Probabil călătorește în Spania sau Creta (Tit 1:5)  
Călătorește în Asia(?) (2 Tim. 4:13)  
Călătorește în Macedonia(?) (2 Tim. 4:20)  
Cutremur la Pompeii; Albinus este desemnat procura-

tor  
Pavel petrece iarna la Nicopolis (Tit 3:12, 15) 

64 Incendiul din Roma; creștinii fug în Pella (Apoc. 12:14) 

65 Pavel călătorește prin Macedonia către Troa 
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Pavel este arestat din nou și trimis la Roma 

c.66 Pavel este judecat de Împăratul Romei 

67 Scrie a doua Epistolă către Timotei 

68 Martirajul lui Pavel  
Începe războiul evreiesc; masacrul de la Ierusalim; re-

plica lui Cestius Gallus  
Moartea lui Nero 

70 Ierusalim cade sub asaltul legiunilor lui Tiberius, în 

timpul domniei lui Titus 

I. 1:1-8:3 Biserica din Ierusalim  
A. Așteptarea după Duhul 1:1-22  
B. Alegerea lui Matia 1:23-26  
C. Puterea de la Cincizecime 2:2-47  
D. „Semne și minuni” 3:1-4:37  
E. Judecata în Casa lui Dumne-

zeu 

5:1-42 

 
F. Alegerea celor șapte diaconi 6:1-15  
G. Martirajul lui Ștefan 7:1-8:3 

II. 8:4-11:18 Biserica în Iudeea                         

și Samaria 

 A. Predicarea lui Filip 8:4-40 

 B. Mântuirea lui Pavel 9:1-43 

 C. Convertirea lui Corneliu 10:1-11:18 

III. 11:19-28:31 Biserica până la                

marginile pământului 

 A. Evanghelia ajunge în Antio-

hia 

11:19-28 

 B. Darurile harului lui Dumne-

zeu 

11:29-30 

 C. Ura lui Irod Agripa I 12:1-25 

 D. Călăuzirea divină a lui Bar-

naba și Pavel 

13:1-3 
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 E. Evanghelia este propovădu-

ită Neamurilor 

13:4-12 

 

F. Greșeala lui Ioan Marcu 13:13 

G. Antioh, Iconia, Listra și Derbe 13:14-14:28 

H. O chestiune de conștiință 15:1-35 

I. „Fiul mângâierii” 15:36-39 

J. Sila: conlucrător cu Pavel 15:40-41 

K. Tânărul Timotei 16:1-3 

L. Evanghelia ajunge în Europa 16:4-9 

M. Pavel la Filipi 16:10-40 

N. „Răsturnând lumea” 17:1-14 

O. Atena: leagănul democrației 17:15-34 

P. O întoarcere la rădăcinile spirituale 18:1-28 

Q. Trei ani la Efes 19:1-12 

R. Dezbaterea despre Diana 19:13-41 

S. O călătorie a dragostei 20:1-21:16 

T. Pericol în cetatea păcii 21:17-26:32 

U. Ultima călătorie în Roma 27:1-28:15 

V. Doi ani la Roma (61-63) 28:16-31 
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9 
NUMAI PRIN HAR 

 

Data scrierii: 58 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Credință 

„Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; 

fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântu-

irea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Gre-

cului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire, 

pe care o dă Dumnezeu, prin credință și care duce la 

credință, după cum este scris: ‚Cel neprihănit va trăi 

prin credință’” (Romani 1:16-17). 

Cele 14 epistole ale Noului Testament pe care Pavel 

le-a scris au tratat o diversitate de nevoi. Unele epistole, 

cum ar fi 1 și 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, și 1 

și 2 Tesaloniceni, au slujit la încurajarea, avertizarea și 

învățarea credincioșilor în ce privește noua lor credință 
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în Domnul Isus Hristos. Alte epistole, cum ar fi Romani și 

Coloseni, au fost scrise pentru a prezenta adevăruri doc-

trinare deosebite. Altele au avut ca scop să îi învețe lu-

cruri practice pe anumiți indivizi, cum sunt epistolele că-

tre Timotei, Tit și Filimon. Luate împreună, epistolele lui 

Pavel constituie o temelie solidă a credinței și practicii 

din bisericile de astăzi. Sunt o comoară de călăuzire pen-

tru noi, din partea lui Dumnezeu. 

În multe epistole ale lui Pavel poate fi observat un 

anumit model pe care el îl urmează. Există o introducere 

prin care Pavel se prezintă acelora cărora le scrie. Această 

introducere este urmată de un salut general sau de mul-

țumiri. Sunt discutate apoi chestiunile doctrinare, după 

care se fac aplicațiile personale. Herbert Lockyer co-

menta spunând că „predicatorii înțelepți, care doresc să 

aibă o slujire eficientă, trebuie să imite metoda apostolică 

de a predica mai întâi doctrina, și abia după aceea să facă 

aplicațiile”. Același lucru este aplicabil fiecărui credincios 

în ce privește creșterea spirituală. 

Având o inimă pastorală, Pavel era întotdeauna îm-

povărat pentru frații lui (1 Tes. 2:1-10). El era dedicat ru-

găciunii pentru creșterea lor spirituală (Efes. 1 și 3; Fil. 

1:8-11). Partea de încheiere a epistolelor lui Pavel este fo-

losită de obicei pentru a exprima saluturi specifice, și în 

final pentru a prezenta o binecuvântare, anume ca harul 
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lui Dumnezeu să rămână asupra poporului Său (comp. 

Rom. 16:24; 1 Cor. 16:23; Fil. 4:23; 1 Tes. 5:28; 2 Tes. 3:18). 

În partea de început a mai multor epistole, Pavel a 

evocat harul și pacea lui Dumnezeu (comp. Rom. 1:7; Gal. 

1:3). „Har” și „pace” sunt două cuvinte deosebite ale No-

ului Testament. Cuvântul „har” vorbește despre favoarea 

nemeritată care este dată fără plată, în timp ce „pace” 

vorbește despre încetarea ostilităților. Omul primește 

harul lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, lucru care 

conduce la viața veșnică și la eliberarea de sub puterea și 

contaminarea păcatului, ceea ce îi aduce pacea. 

O cronologie a epistolelor lui Pavel Data 

În decursul primei călătorii misionare 50-53 

- 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni 
 

În decursul celei de-a treia călătorii misionare 54-58 

- Galateni, 1 Corinteni, 2 Corinteni, Romani 
 

În decursul primei întemnițări la Roma 61-63 

- Coloseni, Efeseni, Filimon, Filipeni, (Evrei) 
 

În decursul (sau înainte de) celei de-a doua întemni-

țări la Roma 

64-67 

- 1 Timotei, Tit, 2 Timotei 
 

Unul dintre scopurile epistolelor lui Pavel către cre-

dincioșii din cetatea împărătească a fost acela de a-i pre-

găti. Intenția apostolului era să treacă prin Macedonia și 

Ahaia, să viziteze Ierusalimul, după care să meargă la 
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Roma (F.A. 19:21). De aceea, Pavel a scris epistola pregă-

tindu-se de acest obiectiv final. Ea a fost dusă din Corint 

și dată în mâinile unei surori, Fivi, o femeie din Chencrea 

(lângă Corint, F.A. 18:18), care mergea la Roma (Rom. 

16:1). 

Pavel avea prieteni în Roma, lucru reflectat prin 

numeroasele persoane la care se face referire în Romani 

16. El încercase adeseori să-i viziteze pe frați (15:23; 

1:13), dar nu avusese succes în eforturile sale. Biserica 

din Roma era compusă în principal din credincioși din-

tre Neamuri (1:13), care nu erau suficient de bine infor-

mați în lucrurile lui Hristos (F.A. 28:21). În adunarea 

din Roma existau unii evrei, dar nu mulți, căci majori-

tatea fuseseră alungați din oraș de Claudius, al patrulea 

împărat roman (a domnit în perioada 41-54 d.Hr.). 

Originea bisericii din Roma este incertă. Este posi-

bil ca începuturile bisericii să aibă legătură cu ziua Cinci-

zecimii. Atunci fuseseră prezenți la Ierusalim „oaspeți 

din Roma” (F.A. 2:10). Este posibil ca unii dintre cei pre-

zenți în acea zi să fi auzit Evanghelia și să fi venit la cre-

dința în Isus Hristos. Ei s-au întors la Roma și au înființat 

o adunare locală. Acuila și Priscila făcuseră parte din 

acest grup (F.A. 16:3). Nu există nicio dovadă în Noul 

Testament că Petru avusese de-a face în vreun fel cu în-

temeierea bisericii din Roma. 
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Pe când Pavel se gândea cum să ajungă în cetatea 

imperială, au existat mai mulți factori care l-au motivat 

la vizita lui.  

În primul rând, ar fi avut oportunitatea de a-L pre-

dica pe Hristos mulțimilor de oameni care locuiau în 

Roma. Pe măsură ce oamenii veneau la credință, Pavel știa 

că ei aveau să ducă mesajul Evangheliei înapoi în popoa-

rele și comunitățile lor, astfel că Vestea Bună a lui Hristos 

putea să se răspândească până la marginile pământului 

(comp. F.A. 13:47; Rom. 10:18; Col. 1:6).  

Astfel, Roma putea să se adauge Antiohiei, Efesului 

și orașului Filipi ca un mare centru de multiplicare a lu-

crării misionare.  

În al doilea rând, Pavel dorea să pună capăt acțiu-

nilor iudaizatorilor din Roma – el voia ca Isus, nu religia 

iudaică, să aibă întâietate. În acest sens, el dorea să vi-

ziteze orașul și să Îl predice pe Hristos.  

Totuși, înaintea vizitei lui, Pavel a dorit să scrie o 

epistolă pastorală și doctrinară, prezentând esența teo-

logiei creștine într-o modalitate completă și sistematică, 

rezumată într-o unică temă majoră: dreptatea lui Dum-

nezeu manifestată prin îndreptățirea (justificarea) oa-

menilor numai prin credință (Rom. 1:16-17). 
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Neprihănirea lui Dumnezeu stă în contrast cu cea 

a omului. Evreii credeau că neprihănirea consta în păzi-

rea Legii lui Moise. Neamurile credeau că ea ține de res-

pectarea unui cod etic de comportament moral. Pavel 

arată că neprihănirea lui Dumnezeu se găsește în Per-

soana și lucrarea Domnului Isus Hristos. Pavel va folosi 

termeni preciși pentru a prezenta detaliat această temă 

deosebită a neprihănirii divine. El va vorbi despre în-

dreptățire (justificare), imputare, înfiere și sfințire. 

Tema esențială a primelor două capitole este că 

neprihănirea lui Dumnezeu este necesară pentru că oa-

menii sunt complet lipsiți de neprihănire și fără scuze, 

întrucât Dumnezeu li S-a descoperit. Evreii și Neamu-

rile deopotrivă (adică toți oamenii) sunt vinovați înain-

tea lui Dumnezeu, astfel că „nu este niciun om neprihă-

nit, nici unul măcar” (Rom. 3:10).  

Întrucât întreaga lume este neajutorată și con-

damnată, neprihănirea personală și legală poate să fie 

găsită doar în Hristos, căci „pe El Dumnezeu L-a rânduit 

mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă 

de ispășire, ca să-Și arate neprihănirea Lui; căci trecuse 
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cu vederea păcatele dinainte” (Rom. 3:25)1. Deoarece ni-

ciun om nu poate câștiga sau merita mântuirea, nepri-

hănirea este dată de Dumnezeu din harul și îndurarea 

Lui. Păcătoșii primesc neprihănirea lui Hristos prin cre-

dința în moartea substitutivă a lui Hristos pe Calvar. Cel 

ce a fost fără păcat a murit moartea pe care păcătosul o 

merita, astfel încât păcătosul care crede să poată trăi vi-

ața binecuvântată pe care Hristos o merita. 

Pavel explică aici că viața cea nouă a credinciosului 

este o viață complet nouă: viața lui Hristos în El, prin Du-

hul. Este o viață identificată complet cu Hristos (gr. bap-

tizo) – cu gândurile, dorințele, voia și căile lui – nu cu 

viața omului. Credinciosul poate astfel să umble în biru-

ință pentru că acum este liber, prin Hristos, să spună 

„nu” puterii păcatului.  

Aceste capitole sunt de o valoare specială și merită 

studiate: capitolul 6 vorbește despre identificarea și uni-

rea credinciosului cu Hristos în moartea, îngroparea și 

învierea Lui; capitolul 7 vorbește despre inutilitatea de a 

încerca să păzească Legea prin puterea lui; iar capitolul 

 
1 jertfă de ispășire, lit. propițiere (translit.) – o jertfă pentru păcat îndepărtează mâ-
nia; o modalitate de stingere a mâniei. 
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8 vorbește despre frumusețea vieții creștine biruitoare în 

Duhul. 

De asemenea, în această parte se vorbește de anu-

mite dileme personale și practice pe baza neprihănirii 

imputată (sau atribuită) prin credință2. De exemplu, 

dacă păcatul face ca harul să se arate, „să păcătuim me-

reu, ca să se înmulțească harul?” („nicidecum”, 6:1). „Să 

păcătuim pentru că nu mai suntem sub Lege, ci sub 

har?” („nicidecum”, 6:15). Dar, Pavele, „este Legea ceva 

păcătos?” („nu”, 7:7). Dar, Pavele, dacă Legea este pă-

cat, „cine ne va izbăvi de acest trup de moarte?” („nu-

mai Hristos”, 7:24). Răspunsurile la aceste întrebări ne 

îndreaptă toate către Hristos și către sfințenia personală 

și practică, făcând aceasta prin unele dintre cele mai 

frumoase expresii folosite vreodată. Cineva spunea că 

„Epistola către Romani este marea catedrală adevărului 

din Biblie. În cadrul acesteia, capitolul 8 este turla ei 

centrală”. 

De la viața personală a credinciosului, Pavel se în-

dreaptă către a trata, în capitolele 9-11, relația de legă-

mânt dintre Dumnezeu și Israel, care fusese inițial înte-

meiată pe Lege. Întrebare centrală este aceasta: „Ce loc 

 
2 imputat – dat de Dumnezeu, fără faptele oamenilor; socotit, atribuit. 
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mai ocupă Israel în economia divină?” Pavel va răs-

punde prin a analiza suveranitatea lui Dumnezeu, păcă-

toșenia omului și consecințele nelegiuirilor personale și 

naționale. El va face deosebiri importante între evrei din 

perspectiva etniei, religiei și a regenerării. 

După ce a discutat viitorul și soarta Israelului na-

țional și a celui spiritual, apostolul va face un apel la lu-

crurile etice ale creștinismului (Rom. 14:8-9).  

Ascultarea de principiile lui Dumnezeu trebuie să 

guverneze umblarea zilnică a credinciosului adevărat, 

dintr-o motivație care ține de dragostea pentru El. De o 

importanță specială sunt capitolele 13 (supunerea față 

de autorități) și 14 (călăuzirea în „lucrurile îndoielnice”, 

adică acele domenii gri unde Scriptura nu ne dă o po-

runcă absolută). 

Încheierea Epistolei către Romani (15:14-33) ne 

pune înainte tacticile lui Pavel. El voia să ducă Evanghe-

lia în acea parte a lumii unde Hristos nu este cunoscut 

(15:20). El este gata să îi ofere păgânului nădejdea 

Evangheliei și cunoștință celui care este în întuneric spi-

ritual. El va lucra și va scrie cuvinte minunate, pline de 

adevăr doctrinar și practic, așa încât toți oamenii să aibă 
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„o lumină și o cale către întreaga Scriptură” (William 

Tyndale)3. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
3 William Tyndale (c. 1492-1536) – teolog englez și personaj de seamă în Reforma 

protestantă. Este cunoscut pentru traducerea eroică a Bibliei în limba engleză, într-
o perioadă când Papa și regele Henry VIII al Angliei interziceau Scriptura în limba 
comună, crezând că oamenii needucați aveau nevoie ca Biserica să le-o interpreteze. 

A fost în final executat pentru succesul în traducerea și distribuția Bibliei, în ciuda 
tuturor încercărilor de a le opri. 
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10 
CRUCEA PENTRU BISERICĂ 

 

Data scrierii: 57 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Crucea 

„Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru 

cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, care 

suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumne-

zeu” (1 Corinteni 1:18). 

Fiind la origine o așezare feniciană, Corintul s-a 

bucurat de o istorie îndelungată. Grecii ajunseseră să 

domine cetatea și regiunea. În anul 146 î.Hr., Corintul a 

fost distrus de legiunile Romei. La 100 de ani mai târziu, 

în anul 46, romanii au rezidit cetatea în marmură albă, 

la ordinul imperial al lui Iulius Caesar. Când apostolul 

Pavel a ajuns pentru prima dată în splendida cetate recon-

struită, în toamna anului 51, în decursul celei de-a doua 
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călătorii misionare a lui (50-53 d.Hr.), Corintul era o me-

tropolă înfloritoare (F.A. 18). Amplasat la circa 80 km la 

vest de Atena, în extremitatea sudică a istmului Corintului 

(o fâșie strâmtă de teren care lega nordul și sudul Greciei), 

orașul Corint era în mod natural un port care mișuna de 

comerț cu mărfuri din toată lumea. Corintul a devenit 

unul dintre cele mai mari, mai bogate și mai importante 

orașe ale imperiului1. Numai Roma, Alexandria și Antiohia 

îl depășeau în importanță. 

Romanii, evreii și alte naționalități locuiau în mij-

locul populației majoritare grecești, bucurându-se de 

prosperitate financiară, dar trăind în plăceri senzuale și 

în ignoranță spirituală. Ei permiteau acolo deopotrivă 

politeismul păgân și idolatria. Aveau un ideal pentru fie-

care zeu și un zeu pentru fiecare fațetă a vieții. Pe un 

munte înalt, care domina orașul, exista un magnific tem-

plu de marmură albă, zidit pentru închinare la Afrodita, 

zeița grecească a iubirii și frumuseții, cunoscută romani-

lor sub numele de Venus. Femeile care slujeau la templu 

ca preotese erau în realitate niște prostituate profesio-

niste. O mie de astfel de femei erau acolo în mod obișnuit, 

și 1500 erau gata să își ofere serviciile în cadrul sărbăto-

rilor speciale. Oamenii spuneau despre Corint că acesta 

 
1 Populația Corintului la vremea respectivă este estimată la circa 200.000, plus o 
jumătate de milion de robi. 
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era „o cetate renumită și voluptoasă, unde se întâlneau 

viciile de la răsărit și de la apus”. 

Pavel era destinat să „răscolească” această cetate 

păgână prin predicarea Evangheliei harului răscumpă-

rător (F.A. 17:6). Vreme de 18 luni, el s-a străduit să în-

ființeze o biserică, și în tot acest timp a slujit cu mare 

frică și cutremur (1 Cor. 2:3). Pavel avusese parte de îm-

potrivire în Atena și știa că se va confrunta cu același 

lucru și în Corint. Pentru a-i încuraja inima, Domnul i-

a promis lui Pavel că multe suflete aveau să fie mântuite 

(F.A. 18:9-10; 1 Tes. 2:17-18). El avea să rămână și să 

predice deschis și curajos. 

Câtă vreme a stat în Corint, Pavel a locuit inițial în 

casa lui Acuila și Priscila. El a lucrat ca făcător de cor-

turi, pentru că nu a vrut ca motivațiile sale să fie puse 

sub semnul întrebării. El nu dorea să fie cunoscut ca 

unul lacom, care încerca să facă bani din lucrarea în be-

neficiul poporului lui Dumnezeu, un principiu de care 

este mare nevoie și în zilele noastre. Așadar, el a lucrat 

cu mâinile sale pentru a se susține. 

În timp, Sila și Timotei i s-au alăturat lui Pavel la 

Corint. Timotei avea de adus vești bune în legătură cu 

cei credincioși din Tesalonic, anume că biserica mergea 
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bine (1 Tes. 3:6). Între timp, Pavel a predicat în fiecare 

zi de Sabat în sinagoga din Corint, în ciuda împotrivirii 

deschise din partea evreilor. După ce un credincios de-

votat dintre Neamuri, pe nume Titus Justus, s-a oferit 

să-i dea casa pentru a o folosi, aceasta fiind peste drum 

de sinagogă, Pavel a putut vedea cum sufletele au înce-

put să vină la Mântuitorul, inclusiv Crisp, liderul sina-

gogii, alături de familia lui. Dintre cei care au venit la 

credință, Pavel i-a botezat doar pe Crisp și pe Gaius (o 

gazdă a lui în decursul unei vizite ulterioare, Rom. 

16:23), și pe cei din casa lui Stefana (1 Cor. 16:15). Deși 

botezul este important, Pavel a fost convins că predica-

rea era mult mai importantă pentru el (1:14-17). 

În primăvara anului 53 d.Hr., Pavel a plecat din 

Corint pentru a merge în Ierusalim și în Antiohia, în Si-

ria. El dorea să discute cu liderii bisericii din Ierusalim 

și apoi să aducă un raport fraților din Antiohia cu privire 

la lucrarea sa. În anul care a urmat, Pavel a plecat de la 

Antiohia, începând cea de-a treia călătorie misionară. 

Călătorind către apus, el a vizitat din nou bisericile din 

Galatia, ajungând în final în capitala Asiei Mici, în ceta-

tea Efes. Efesul avea să fie centrul lucrării sale pentru 

următorii trei ani. Pentru că liniile de comunicare erau 

bine stabilite ca urmare a calității drumurilor romane, 

el avea să interacționeze ușor cu biserica din Corint, 
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care era situată la circa 360 km la vest, peste Marea 

Egee. Apostolul dorea să știe ce făceau credincioșii. A 

descoperit în curând, spre întristarea sa. 

Citim în epistolă despre cei din familia lui Cloe (1 

Cor. 1:11) care au venit din Corint la Pavel, cu vești des-

pre situația dificilă din adunare. Sfinții din notoriul 

„oraș al păcatului” nu rămăseseră deosebiți de societa-

tea din jurul lor. Pavel aștepta să i se vorbească despre 

biserica din lume, dar descoperise că lumea era în bise-

rică! Cu inima strânsă, el i-a scris o scrisoare scurtă bi-

sericii, care a fost pierdută (comp. 1 Cor. 5:9). Tot ce 

știm este că acea scrisoare îi mustrase aspru pe cei sfinți 

pentru că tolerau ca păcatul să le umple viețile și să îi 

contamineze pe alții (2 Cor. 2:3-4, 9). După ce a trimis 

imediat acea scrisoare, care s-a pierdut, Pavel a dorit să 

știe cum au fost primite cuvintele lui. Au răspuns bine 

credincioșii și s-au pocăit, sau au reacționat cu mânie și 

ostilitate? Dar încă nu veneau vești de la Timotei, pe 

care Pavel îl trimisese la Corint prin Macedonia. 

În final au sosit alți credincioși de la Corint. Ei 

erau conduși de Stefana, Fortunat și Ahaic (1 Cor. 16:17). 

De la ei și din scrisoarea pe care au adus-o (7:1), Pavel a 

putut să înțeleagă mai bine și mai clar întreaga situație 
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din biserică. Lucrurile nu stăteau deloc bine. Oamenii 

încă aveau o mulțime de întrebări și lucruri practice și 

spirituale care trebuiau tratate. De aceea, scrisoarea pe 

care le-o trimite înapoi se concentrează pe două dome-

nii: 1) el îi mustră, îndemnându-i să corecteze unele 

probleme reale pe care le-a văzut (cap. 1-6), și 2) răs-

punde la întrebările lor despre multe practici ale biseri-

cii (cap. 7-16). 

Cu autoritate apostolică și cu o inimă de păstor, 

Pavel învață mai întâi biserica despre problemele dife-

rite pe care le văzuse. 

Capitolele 1-4, Dezbinările. Corintenii aveau favori-

tisme! Pavel i-a învățat despre pericolele sectarismului 

(1:10-16), a „înțelepciunii omenești” arogante (de a se 

baza pe înțelepciunea proprie, în loc să se bazeze pe 

Dumnezeu, 1:17-31), despre înțelepciunea lui Dumnezeu 

(2:1-31) și despre carnalitate (3:1-22).  

În ceea ce privește înțelepciunea omenească, Pavel 

nu este un anti-intelectual, dar el insistă că noi ar trebui 

să ne echipăm mințile și să le supunem călăuzirii lui Hris-

tos. 
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Teoria „creștinului carnal”. Pasajul pe tema carna-

lității este foarte important de înțeles. Cei firești sunt 

„prunci în Hristos” și, prin priceperea proprie și încăpă-

țânarea lor, încearcă să fie plăcuți lui Dumnezeu în lu-

crarea Lui. Ei sunt „carnali”, bazându-se pe sentimen-

tele și pe puterea lor, în loc să se bazeze pe Duhul Sfânt 

și pe puterea lui Dumnezeu. În plus față de cei cu ade-

vărat spirituali și de acești „prunci” carnali, unii presu-

puseseră în mod greșit că ar trebui să existe și un al tre-

ilea grup: cei care s-au rugat să-L primească pe Hristos, 

dar care trăiesc încă în firea pământească, umblând 

după dorințele și voia lor. Stilul lor de viață este similar 

al acelora din lume, unde semnele mântuirii sunt mai 

degrabă excepția decât regula.  

Sunt aceștia cu adevărat mântuiți, sau sunt teribil 

de înșelați? Scripturile ne spun că a fi „carnal” este o 

situație caracterizată de o abatere temporară de pe cale, 

caz în care Dumnezeu aduce în final întristare din cauza 

păcatului (asemenea lui David în Psalmul 51) sau disci-

plină (ca în Evrei 12), pentru a-l întoarce pe creștinul 

adevărat la o umblare sfântă ca stil normal de viață (1 

Cor. 6:9-11; 1 Ioan 2:3-4, 15; 2 Cor. 5:17). Astfel, cei care 

trăiesc un stil de viață „carnal” nu sunt mântuiți, iar Pa-

vel ne îndeamnă să „ne cercetăm pe noi înșine” (2 Cor. 

13:5). 
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În capitolul 4, Pavel își apără propria lucrare, lu-

cru necesar întrucât unii refuzaseră să îi accepte autori-

tatea. Ei manifestaseră o revoltă împotriva rațiunii și a 

maturității spirituale (2 Cor. 11:12-23). 

Capitolele 5-6, dezordini. Aici, Pavel continuă tra-

tând două probleme: cazul incredibil de incest (5:1-13), 

judecățile între creștini (6:1-8) și tolerarea păcatelor se-

xuale (6:9-20). 

La miezul fiecăreia dintre problemele din Corint 

era acest lucru: ei alunecaseră într-o viață centrată pe 

sine. De aceea, răspunsul față de fiecare problemă se gă-

sește în lucrul către care oamenii trebuie să se focali-

zeze, Pavel îndreptându-i înapoi către cruce: o viață de 

renunțare la sine, pentru a-L înălța pe Hristos. 

După ce i-a mustrat pentru erorile lor, Pavel răs-

punde la unele dintre întrebările acestora, întrebări care 

i-au fost puse prin intermediul vizitatorilor din Corint. 

Capitolul 7, Căsătoria. Capitolul 7 analizează do-

rințele legate de căsătorie (7:10-40). Deși Pavel nu era 

căsătorit la acea vreme (7:8), unii experți biblici cred că 

el fusese căsătorit anterior, dar rămăsese văduv între 

timp. Și sunt oferite două motive. În primul rând, Pavel 
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votase în Sinedriu (F.A. 26:10), unde o condiție necesară 

pentru a fi membru era să fii căsătorit. În al doilea rând, 

stilul în care Pavel scrie pare să ne arate că el cunoștea 

sensibilitățile vieții de căsnicie. 

Capitolele 8-10, lucruri îndoielnice. Sfaturile apos-

tolului continuă îndreptându-se de către modalitatea de 

sprijinire lucrării și a lucrătorilor (9:1-14), către pericolul 

abaterii de pe calea credinței (9:15-27) și către consumul 

cărnii jertfită idolilor (8:1-9, comp. 10:14-33). Aici găsim 

cele mai clare sfaturi legate de lucrurile despre care 

Scriptura nu ne dă o poruncă specifică, anume acele do-

menii gri. În loc de a susține o libertate de a face așa cum 

dorim, atâta vreme cât nu încălcăm o poruncă specifică, 

suntem îndemnați să ne însușim atitudinea că „toate lu-

crurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos” 

(10:23a) și „nu toate zidesc” (10:23b), astfel încât să cău-

tăm să evităm să îl facem pe un frate să se poticnească 

(10:28), ci să „facem totul pentru slava lui Dumnezeu” 

(10:31). Acestea sunt principii minunate care să ne călă-

uzească spre o purtare sfântă în orice aspect al vieții. 

Capitolul 11, lucrarea și închinarea (Masa Domnu-

lui). Pavel include aici și alte subiecte: sfaturi despre rolul 

femeii în biserică și despre abuzurile la Cina Domnului 

(11:20-34). Unii interpretează comentariile lui legate de 

rolul femeilor ca fiind legate de contextul cultural, motiv 
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pentru care ele nu ar fi aplicabile bisericii de astăzi. Alții 

văd aici un important principiu, anume că o femeie tre-

buie să se afle întotdeauna în supunere față de liderii băr-

bați (în special în închinarea bisericii), lucru care nu su-

gerează vreo slăbiciune, prin comparație, ci o simplă de-

osebire și clarificare a rolurilor pentru a menține o func-

ționare în rânduială și creștere a bisericii. În plus, părtă-

șia sfinților la Cina Domnului trebuie să se facă întot-

deauna într-o atmosferă a dragostei agape. 

Capitolele 12-14, darurile spirituale. Pavel vorbește 

aici despre locul potrivit și modul de folosire a darurilor 

spirituale (12:1-31), despre vorbirea în limbi (14:1-33) și 

despre folosirea prorociilor (14:34-40). Aceste capitole 

conțin sfaturi clare despre evitarea exceselor care pot să 

apară în practicarea darurilor carismatice, anume limbile 

și profeția. Ele nu constituie nici semnul normal, nici 

semnul necesar al umplerii cu Duhul Sfânt. 

În mijlocul acestei prezentări pe tema darurilor se 

găsește un capitol deosebit dedicat dragostei creștine 

(13:1-13). Dragostea agape este dragostea lui Dumnezeu 

față de noi. Ea este nemeritată (total nemeritată de către 

noi) și necondiționată (ceea ce înseamnă că ea nu cere 

ca noi să facem anumite lucruri pentru a câștiga favoa-

rea lui Dumnezeu). Soluția la toate problemele din tru-

pul lui Hristos este, mai înainte de toate, practicarea 
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dragostei agape a lui Hristos, unul față de celălalt (Ioan 

13:34). 

Capitolul 15 este frumosul capitol despre înviere, 

unul dintre cele mai deosebite din Noul Testament 

(15:1-58). Învierea trupească a lui Hristos stă la temelia 

Evangheliei (v. 1-11) și a întregii noastre credințe (v. 12-

19). Dacă nu ar exista înviere, ar fi o nebunie să fim păr-

tași suferințelor și lepădării de sine a lui Hristos. Învie-

rea lui Hristos este dovada biruinței Sale asupra morții 

și dovada acceptării de către Dumnezeu a jertfei Sale 

perfecte. 

Pavel discută apoi despre strângerea unui dar de 

dragoste ce urma să fie dăruit sfinților în suferință din 

Ierusalim (16:1-3; comp. 2 Cor. 8:10). Față de acest apel 

la ajutor financiar a existat un răspuns minunat (2 Cor. 

9:2-5). Epistola se încheie cu un salut (16:19-24) și cu 

termenul aramaic Maranata, având sensul de „Domnul 

nostru vine” (comp. Apoc. 22:20). 

În primăvara anului 57, Pavel a trimis această 

epistolă către biserica din Corint, sperând să îi viziteze 

în iarna următoare (16:5-8). În perioada când a făcut 

acea vizită (F.A. 20:2-3), el a scris Epistola către Romani 
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(Rom. 16:23). La mai mulți ani după aceea, în jurul anu-

lui 97, Clement din Roma a scris o scrisoare bisericii din 

Corint. Conținutul ei arată că acea comunitate creștină 

era încă afectată de dezbinări.  
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11 
LUCRAREA ÎN BISERICĂ 

 

Data scrierii: 58 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Lucrare 

„De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndu-

rarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de obo-

seală” (2 Corinteni 4:1) 

În timp ce se afla în cea de-a treia sa călătorie mi-

sionară, Pavel a scris o a doua epistolă către biserica din 

Corint, fiind trimisă din Macedonia, din Filipi. El aștep-

tase acolo pentru a afla care era situația din Corint. În 

final, Tit a sosit cu unele vești bune (comp. 1:3-4 și 7:6-

7). Credincioșii din Corint se pocăiseră de păcatele lor și 

se îndreptau către o stare mai bună de sfințire personală 

și colectivă. După ce a primit aceste vești favorabile, Pa-

vel a scris epistola, pe care a trimis-o prin Tit și prin doi 
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alți frați (2 Cor. 8:16-24). Pavel sperase de multă vreme 

să se întoarcă personal în Corint (1 Cor. 16:5-8). Totuși, 

în providența Domnului, Pavel fusese nevoit să rămână 

aproape trei ani în Efes (54-57 d.Hr.), încercând să înfi-

ințeze biserici în partea de vest a Asiei Mici. Acum, că 

noile biserici erau înființate, Pavel spera că ar putea să 

își împlinească dorința inimii de a se întoarce în biserica 

din Corint. El a hotărât să rămână în Efes până la Cinci-

zecime, în luna iunie a anului 57. Apoi putea să își în-

ceapă călătoria către Macedonia, iar de acolo în Grecia, 

ajungând la sfârșitul toamnei în Corint. 

Epistola prezintă împotrivirea feroce pe care Pa-

vel a trebuit să o suporte din partea învățăturilor iuda-

ismului care sosiseră în Corint din Ierusalim. Ei încer-

caseră cu destul succes să îl denunțe pe Pavel pretinzând 

că el nu era un adevărat slujitor al Evangheliei. Această 

revoltă l-a determinat pe Pavel să viziteze pe scurt bise-

rica, dar fără prea mare efect (2 Cor. 12:14, 13:1-2). Lu-

crurile era acum diferite. Timpul trecuse. Patimile întu-

necate ce se ridicaseră împotriva lui Pavel se disipaseră. 

Duhul Sfânt adusese pocăință în inimile multora din bi-

serică, până acolo încât i-au îndepărtat din părtășia adu-

nării pe cei care conduseseră atacurile împotriva lui Pa-

vel. Autoritatea lui Pavel fusese restaurată și era respec-

tată pe deplin. Probabil că Tit a fost instrumentul de 
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care Dumnezeu S-a folosit pentru a produce parte din 

această schimbare. 

Întrucât relațiile fuseseră parțial restaurate, a 

doua epistolă a lui Pavel către Corinteni este cea mai 

personală dintre toate epistolele lui Pavel. Apostolul își 

deschide inima, împărtășindu-le sfinților povestea vieții 

sale. Aici vedem detaliată viața lui de evanghelist. Puțini 

cunoșteau greutățile mari pe care Pavel le îndurase și pe 

care încă avea să le îndure de dragul Mântuitorului, 

vreme de peste 30 de ani. Iată ce se cunoaște despre su-

ferințele lui Pavel: 

Oamenii au complotat pentru a-l ucide în Da-

masc 
F.A. 9:24 

Alții plănuiseră să îl ucidă în Ierusalim F.A. 9:29 

A fost pe punctul de a fi omorât cu pietre în 

Iconia 
F.A. 14:5 

A fost bătut cu pietre și lăsat ca mort în Listra F.A. 14:19 

În Filipi, a fost bătut cu nuiele și pus în cătușe F.A. 16:23-24 

În Tesalonic, a fost organizat un complot pen-

tru a-l omorî 
F.A. 17:5 

A fost izgonit din Berea F.A. 17:13-14 

A fost obiectul complotului în Corint F.A. 18:12 

În Efes a fost aproape ucis 
F.A. 19:29; 2 

Cor. 1:8-9 

Din nou în Corint, la scurt timp după ce a scris 

2 Corinteni, un alt complot a țintit moartea lui 
F.A. 20:3 
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În Ierusalim, o răscoală s-a stârnit pentru a-l 

ucide pe Pavel, dacă nu aveau să intervină sol-

dații romani 

F.A. 22 

A fost întemnițat în Cezareea vreme de doi ani  

A fost întemnițat în Roma mai bine de doi ani  

A trecut prin multiple suferințe, bătăi, închi-

sori, accidente pe mare și pe uscat, lipsuri per-

sonale 

2 Cor. 11:23-

27 

În final, Pavel a fost dus la Roma pentru a fi 

executat 
2 Tim. 2:9 

Pavel a fost gata să îndure toate acestea, și chiar 

mai mult, de dragul Evangheliei. El a crezut cu hotărâre 

că exista o glorie mai mare care avea să vină după în-

cercările și necazurile acestei vieți. De asemenea, el a 

crezut că cei care mor înainte de venirea Domnului vor 

intra într-o stare de fericire conștientă, așteptând învi-

erea trupurilor lor. 

În această epistolă pot fi observate trei mari părți. 

În primul rând, în capitolele 1-5, Pavel vorbește despre 

lucrarea sa, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru pute-

rea pe care i-a dat-o în suferință (1:1-11). În al doilea 

rând, în capitolele 6-9, Pavel face comentarii legate de 

necazurile prin care biserica trecea, și despre colecta 

care fusese făcută pentru săracii din Ierusalim. Această 

dărnicie din dragoste continuase în diferite biserici 

vreme de peste un an. Apoi sunt explicate multiplele 
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principii ale dărniciei în dispensația harului. În final, în 

capitolele 10-13, Pavel își apără lucrarea împotriva celor 

care o atacau și în ciuda opoziției personale cu care s-a 

confruntat, apărându-și autoritatea apostolică. 

Poate fi observat că, în capitolele 1-9, limbajul este 

la timpul trecut. Aceasta ar putea sugera că, orice disen-

siuni ar fi existat între Pavel și cei din Corint, ele erau 

acum vindecate și totul era într-o relație de liniște și 

pace. Dar nu aceasta era realitatea. Capitolele 10-13, 

scrise la timpul prezent sau viitor, scot la iveală că exis-

tau încă unele îndoieli. Pavel s-a simțit îndemnat să răs-

pundă acuzațiilor care i se aduseseră și să își apere au-

toritatea apostolică. 

Epistola începe cu salutul obișnuit al lui Pavel și cu 

exprimarea mulțumirilor. Fără îndoială, parte din mul-

țumirile lui Pavel țineau de faptul că scăpase de moarte 

în Efes (v. F.A. 19:23-41 și 2 Cor. 1:8-9). Apoi, cu o inimă 

pastorală autentică, Pavel dorește să îi mângâie pe cei 

care se aflau acum în suferință. Mai mult, el dorește ca 

biserica să știe că tânjește să îi viziteze în curând (1:12-

2:2). Această informație este urmată de gândurile sale le-

gate de prima lui scrisoare, cea pierdută, care fusese as-

pră (2:3-17). 
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Capitolele 3-5 exprimă apărarea înnoită a lucrării 

lui Pavel, cu toate bucuriile și întristările ei, cu toate 

amenințările și lucrurile incitante care însoțesc războiul 

spiritual în lucrarea de înaintare a Împărăției lui Dum-

nezeu.  

În capitolul 3, Pavel face un contrast între lucrarea 

lui și lucrarea vrăjmașilor lui. Vedem astfel că Evanghe-

lia este într-un contrast flagrant cu Legea. 

Evanghelia în contrast cu Legea 

Evanghelia Legea 

scrisă în inimă scrisă pe piatră 

a Duhului a literei 

spre viață spre moarte 

descoperită acoperită 

spre neprihănire spre condamnare 

rămâne trecătoare 

Pentru a fi clari, trebuie să spunem că noi suntem 

eliberați de Lege ca un sistem meritoriu de a câștiga fa-

voarea lui Dumnezeu, întrucât Legea a fost împlinită în 

totalitate în Hristos. Totuși, Legea rămâne o descoperire 

esențială a caracterului lui Dumnezeu și un ghid necesar 

pentru o viață sfântă. 

În capitolele 6-9, Pavel îi îndeamnă pe sfinți să se 

păzească curați în trup și în suflet, pentru a trăi o viață 
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sfântă înaintea lui Dumnezeu, ca niște administratori 

buni a ceea ce Dumnezeu le dăduse. 

În aceste capitole, Pavel se întoarce la un cuvânt 

de apărare împotriva acuzațiilor false ce i-au fost aduse. 

Apostolul se compară cu vrăjmașii săi din Corint, pe 

care îi denumește „proroci mincinoși”. Principalul argu-

ment în apărarea lui Pavel este că viața și lucrarea lui 

descoperă ce fel de om este el (în special în capitolul 12). 

Unele dintre lucrurile spuse despre Pavel erau foarte 

personale în natura lor, și lipsite de blândețe (10:1, 10). 

Fusese atacată până și înfățișarea lui trupească. Chiar 

dacă nu avem nicio descriere a lui Pavel în Noul Testa-

ment, există una datând din al II-lea secol, spunând că 

Pavel era scund de statură, având părul creț, cu picioa-

rele crăcănate, ochii albaștri, un nas lung și obrajii 

supți. Unii teologi cred că Pavel avea o vedere slabă, su-

ferind de o boală cronică de ochi, lucru care uneori îl 

făcea neatractiv la înfățișare (Gal. 6:11). Nu este un lu-

cru mărunt, ci un adevăr spiritual puternic că Dumne-

zeu a ales prin Pavel pe unul dintre ei care aveau să fie 

slabi înaintea oamenilor, dar puternici spiritual în ochii 

lui Dumnezeu (1 Sam. 16:7). 
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Această parte se încheie cu expresiile blânde ale 

dragostei și păcii (13:11-14). Pavel a scris această epis-

tolă în vara anului 57. În toamnă, el avea să fie în final 

în măsură să se întoarcă în Corint, unde și-a petrecut 

iarna. În primăvara anului următor, el avea să plece că-

tre Ierusalim. 
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12 
VIAȚA ÎN LIBERTATE 

 

Data scrierii: 54 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Libertate 

„Rămâneți dar tari [în libertatea în care Hristos v-a 

așezat, lit. ESV], și nu vă plecați iarăși sub jugul ro-

biei” (Galateni 5:1-2). 

În secolul al III-lea î.Hr., un grup de oameni denu-

mit gali s-a așezat în partea centrală a Asiei Mici. Ei mi-

graseră inițial către Macedonia și Grecia, din partea de 

nord a Mării Negre. Grecii îi denumeau pe acești nou-

veniți Galatai, de unde a derivat și numele de Galateni. 

Până în anul 25 î.Hr., această parte a Asiei Mici și locui-

torii ei au fost cuceriți de romani, sub domnia lui Au-

gustus Caesar. Folosind vechea Galatie ca bază militară, 

Augustus a adăugat la imperiu o parte din Pontus, la NE, 
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o parte din Frigia la SV și mare parte din Liconia la S, 

dând naștere astfel unei provincii romane mai mari, cu-

noscută foarte bine în perioada apostolică. Districtele de 

la S și SV erau intens populate, importante din punct de 

vedere politic și prospere comercial. 

Folosind toate aceste avantaje, apostolul Pavel și 

Barnaba au întemeiat biserici în această regiune strate-

gică în decursul primei lor călătorii misionare (45-48 

d.Hr.). Astfel, au fost înființate biserici în Antiohia Pisi-

diei, în Iconia, Listra și Derbe (F.A. 13:4-14:28). Ele 

aveau să fie vizitate apoi de Pavel în decursul celei de-a 

doua (F.A. 16:1-5, c. 50 d.Hr.) și a treia călătorie misio-

nară (F.A. 18:23, c. 54 d.Hr.). Oamenii din aceste biserici 

locale erau gali convertiți. 

Ca popor, galii erau energici și nestatornici. Într-un 

moment au fost gata să se închine lui Pavel și lui Barnaba 

ca zei, iar în următoarea clipă erau gata să pună mâna pe 

pietre și să îi omoare. Când Pavel a fost printre ei, Evan-

ghelia a fost primită. Dar imediat ce Pavel a plecat și au 

venit iudaizatorii, galatenii au fost gata să accepte noile 

idei ale evreilor. Rezultatul a fost o mare incertitudine cu 

privire la ce era adevărat și ce era fals. Galatenii erau în-

curcați. Ar trebui să îmbrățișeze o doctrină a mântuirii 
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prin har, numai prin credință, sau trebuiau să fie și tăiați 

împrejur (circumciși) și să împlinească Legea ebraică? 

Inițial, galatenii fuseseră primiți în biserică fără a 

participa la ritualul circumciziei și fără vreo obligație de 

a păzi legile ceremoniale evreiești. Botezul fusese admi-

nistrat. Totuși, ceva se petrecuse acolo. Creștinii evrei din 

biserica din Antiohia (care veniseră la credință, dar erau 

încă legaliști) au contestat practica de a-i accepta pe cei 

dintre Neamuri în biserică fără a insista ca ei să respecte 

Legea ebraică (F.A. 15:1). Situația a devenit serioasă. 

Toată problema fusese dezbătută și se formaseră tabere. 

Pentru a rezolva controversa, ei au cerut sfatul din partea 

bisericii din Ierusalim, în anul 50 d.Hr.. O delegație a fost 

trimisă de biserica din Antiohia, incluzându-i în ea pe Pa-

vel, Barnaba și Tit (Gal. 2:1). Aceștia trebuiau să meargă 

înaintea apostolilor și a prezbiterilor din Ierusalim și să 

le ceară să decidă în problema de față. 

La conciliul de la Ierusalim, Petru, Pavel, Barnaba 

și Iacov (fratele Domnului Isus) au luat cuvântul. În final 

s-a decis să nu li se ceară convertiților dintre Neamuri să 

respecte legile ceremoniale evreiești și să nu se supună 

ritualului circumciziei. A fost trimisă de asemenea o scri-

soare bisericii din Antiohia pe această temă, prin Bar-

saba, Sila, Pavel și Barnaba (F.A. 14-15; Gal. 1-2). Doctrina 

harului fără plată al lui Dumnezeu a supraviețuit astfel 
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încercărilor periculoase ale iudaizatorilor de a adăuga 

faptele sub pretenția că ar fi necesare pentru mântuire. 

În ciuda deciziei de la Ierusalim, îngrijorările la nivel lo-

cal nu aveau să se diminueze. Anumiți învățători influ-

enți ai iudaismului nu aveau să tacă. Ei au continuat să le 

tulbure mințile creștinilor dintre Neamuri cu privire la 

obligația pretinsă de a respecta obiceiurile și legile evre-

ilor (pentru a câștiga astfel favoarea lui Dumnezeu). 

Când a ajuns vestea la Pavel, s-a indignat pe bună drep-

tate. Gloria lui Isus Hristos fusese propovăduită ca insu-

ficientă pentru mântuire. Se spusese că, dacă oamenii vo-

iau să se afle pe calea mântuirii, trebuiau să aibă credință 

plus respectarea legilor ceremoniale evreiești. Pavel a 

fost atât de tulburat de această învățătură încât a scris 

personal, cu mâna lui, mesajul pe care îl avea în minte 

(în mod normal, Pavel scria prin intermediul unui secre-

tar, comp. Gal. 6:11). 

După o introducere scurtă și civilizată, Pavel în-

cepe să trateze această alunecare către apostazie a gala-

tenilor (c. 58 d.Hr.). El își declară uimirea față de faptul 

că galatenii ajunseseră să se îndepărteze atât de repede 

de la doctrina harului care se găsește în Isus Hristos. Ei 
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se întorseseră la o „altă [heteros, nu de același fel sau 

din aceeași categorie] Evanghelie...” (1:6-7). Ei trebuiau 

să se pocăiască de un lucru serios. Pavel, ca un apostol 

autentic, avea dreptul să cheme biserica să dea soco-

teală din punct de vedere spiritual. Unul dintre versetele 

cheie ale Bibliei în ce privește sfințirea se găsește aici: 

„Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc... dar 

nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine” (2:20). 

Pavel le va da iarăși învățătură în ce privește doc-

trina mântuirii numai prin credința în Isus Hristos (cap. 

3:1-5:12). Rolul Legii prin contrast cu cel al harului este 

comunicat clar folosind exemplele lui Avraam și a două 

femei. Prin a pune în contrast tăierea și netăierea îm-

prejur (cap. 1-2), credința și faptele (cap. 3-4), și umbla-

rea în Duhul cu umblarea în firea pământească (cap. 5-

6), Pavel prezintă ce este adevărata viață creștină. El do-

vedește că Evanghelia adevărată a justificării prin cre-

dință nu lasă loc legalismului, adică ideii că mântuirea 

poate fi câștigată printr-o „neprihănire a faptelor”. 

Aici, Pavel prezintă cu tot curajul eliberarea care 

se găsește în Isus Hristos. Epistola către Galateni a mai 

fost denumită și Magna Carta a libertății creștine. Hris-

tos este Cel care eliberează sufletul din robia regulilor. 
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Cei care pun vreun suflet sub robia religioasă față de 

oameni nu înțeleg adevărul spiritual și nici calea mân-

tuirii. Ei nu înțeleg că Legea nu fusese dată pentru a 

mântui pe cineva. Scopul Legii era de a-l condamna pe 

omul păcătos și de a-l face să-și vadă nevoia după Mân-

tuitorul. Legea a fost doar un dascăl, care a lucrat până 

ce a venit Hristos. Legea nu avea o viață pe care să o 

dea. Doar Hristos poate da viața, și cu mult mai abun-

dent. Hristos dă viața doar prin har, numai prin cre-

dință (comp. Efes. 2:8-9). Niciun om nu a fost vreodată 

îndreptățit prin faptele Legii, ci numai prin credința în 

Domnul Isus Hristos. 

Evanghelia nu lasă loc nici carnalității (un stil de 

viață egoist) după ce omul este mântuit. Sfințirea este o 

lucrare a lui Dumnezeu (5:16-18). Așa cum suntem mân-

tuiți (numai prin har), așa suntem și sfințiți (numai prin 

har). Ascultarea noastră survine din dragostea noastră 

pentru Dumnezeu, nu pentru a câștiga o răsplată. 

Faptele firii pământești sunt enumerate apoi 

(5:19-21), după care ele sunt puse în contrast cu roada 

Duhului (5:22-26). 

Faptele firii pământești Roada Duhului 

Preacurvia Dragostea 
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Curvia Bucuria 

Necurăția Pacea 

Desfrânarea Îndelunga răbdare 

Idolatria Bunătatea 

Vrăjitoria Facerea de bine 

Vrăjbile Credincioșia (credința) 

Certurile Blândețea 

Zavistiile (geloziile) Înfrânarea poftelor (stăpânirea de 

sine) 

Mâniile 
 

Neînțelegerile 
 

Dezbinările 
 

Certurile de partide (ere-

ziile) 

 

Pizmele (invidiile) 
 

Uciderile 
 

Bețiile 
 

Îmbuibările 
 

Epistola se încheie cu un îndemn de a aplica în vi-

ață marile doctrine ale credinței, apoi cu o benedicție 

(5:13-6:18). 

Pentru a ilustra contrastul dintre har și Lege este 

folosită o alegorie (4:19-31). De aceea, este analizată 

pentru a cincea oară imposibilitatea credinciosului de a 

fi sub autoritatea Legii (comp. 2:19-21; 3:1-3; 3:25-26; 

4:4-6; 4:9-31). Agar și fiul ei, ilustrând Legea, sunt pre-

zentați în contrast cu Sara și fiul ei, ilustrând harul. 

Agar reflectă vechiul legământ al faptelor, în timp ce 
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Sara ilustrează noul legământ al harului1. Conform ter-

menilor vechiului legământ (al faptelor Legii) făcut pe 

muntele Sinai, copiii lui Agar erau robi împlinirii ritua-

lurilor Legii. Ierusalimul pământesc slujea doar copiilor 

roabei, care fuseseră născuți după firea pământească, și 

astfel erau în robie. Fiind robi, ei nu aveau puterea de 

a-și schimba statutul și nu aveau nimic altceva de oferit 

decât fapte. 

Copiii lui Sara erau beneficiarii noului legământ 

(al harului). Ei au găsit eliberarea la muntele Calvar și 

au privit înainte către Ierusalimul ceresc (cf. Evrei 

12:18-24). Odată ce sunt copii ai harului, ei sunt elibe-

rați, conform promisiunii. Fiind născuți în libertate, co-

piii harului se bucură de demnitatea de a fi fii și fiice, 

alături de privilegiile pe care le primesc prin credință. 

Sensul acestei alegorii este explicat în lumina Scripturii 

(4:27-31). 

Atunci când înțelege alegoria, creștinul va fi ajutat 

mult, căci în capitolul 5 îi este dat îndemnul acesta: „Ră-

mâneți dar tari [în libertatea în care Hristos v-a așezat, 

lit. ESV], și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei” (5:1). 

Libertatea creștină ar trebui să ducă la compasiune spi-

rituală. „Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în 

 
1 v. Legământul harului și legământul faptelor, de Walter Chantry, disponibilă la 
Asociația MAGNA GRATIA. 
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vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați 

cu duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți, ca să nu fii 

ispitit și tu” (Gal. 6:1). 

Obosit de dezbaterea cu legaliștii, Pavel încheie 

epistola cu un cuvânt personal de respingere a chestiu-

nii: „De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, 

pentru că port semnele Domnului Isus pe trupul meu” 

(Gal. 6:17). Viața lui Pavel dovedește că un om poate să 

își însușească doctrina suveranității lui Dumnezeu și în 

același timp să proclame o evanghelie fără plată, o 

ofertă a harului necondiționat, fără a deveni astfel liber-

tin sau nelegiuit, nepăsător sau cu o inimă rece față de 

alții. 
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13 
UNIREA CU HRISTOS 

 

Data scrierii: c. 61 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Unitate 

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului 

nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot fe-

lul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, 

în Hristos” (Efeseni 1:3). 

În decursul primei sale întemnițări la Roma (61-

63 d.Hr.), Pavel a scris mai multe epistole care au fost 

păstrate ca parte a Cuvântului lui Dumnezeu: Coloseni, 

Efeseni, Filimon și Filipeni.  

În timp ce unele dintre epistolele lui Pavel au tra-

tat o nevoie particulară, dintr-o biserică locală, altele au 

avut în intenție să trateze o situație care exista în mai 

multe biserici din provincia romană a Asiei. În adunările 
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locale de credincioși își făcuseră apariția învățători falși 

care veneau cu argumente iscusite țintite să îi îndepăr-

teze pe sfinți de la adevăr și să îi ducă înapoi în întuneric 

spiritual. Acest lucru se petrecuse la Colose și se întâm-

pla și în Efes. Îngrijorat de veștile pe care le primea, Pa-

vel a scris pentru a le reaminti credincioșilor că orice 

doctrină este practică, și că orice practică trebuie să se 

întemeieze în doctrină. Ceea ce crede omul afectează fe-

lul în care el trăiește, iar felul în care el trăiește afec-

tează ceea ce crede. Întrucât acest lucru este un adevăr, 

Pavel își va concentra atenția la început pe marile doc-

trine ale credinței creștine (cap. 1-3), după care va face 

aplicațiile practice (cap. 4-6). 

Iar ceea ce au învățat credincioșii din Efes trebuie 

să învețe toți creștinii. În fapt, este interesant că doar în 

anumite manuscrise vechi se menționează că epistola 

este adresată „sfinților care sunt în Efes”. Unele manus-

crise vechi omit cuvintele „în Efes”. Este posibil ca 

această epistolă să nu fi fost adresată doar bisericii din 

Efes, ci tuturor bisericilor din Asia. Se poate ca Tihic să 

fi fost instruit să ducă această epistolă mai întâi la Efes, 

apoi celorlalte adunări, adică inclusiv bisericii din Lao-

dicea. Dacă așa stau lucrurile, atunci putem înțelege 

mult mai clar pasaje precum Coloseni 4:16, unde Pavel 

îi îndeamnă pe coloseni să citească două epistole: „După 
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ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie 

citită și în Biserica Laodicenilor; și voi, la rândul vostru, 

să citiți epistola care vă va veni din Laodicea”. Se poate 

ca epistola scrisă către biserica din Laodicea să fi fost 

identică cu cea către efeseni. 

Epistola începe cu un salut (1:1-2), urmat de mul-

țumiri și laude (1:3-23). Pavel este mulțumitor nu doar 

pentru dragostea și credința celor cărora le scria, ci este 

mulțumitor în primul rând lui Dumnezeu Tatăl pentru 

marea Lui îndurare manifestată prin descoperirea „tai-

nei” sau a planului lui Isus Hristos, Fiul Său (1:9-12). 

Primele două capitole formează o preamărire neîntre-

ruptă a lui Hristos, pentru toate bogățiile pe care El le 

revarsă asupra sfinților adevărați. Multe promisiuni de 

aici merită să fie memorate. 

Dumnezeu a mântuit suflete pentru ca acestea să 

trăiască „spre lauda slavei Sale” (1:12). Planul veșnic și 

înțelept (1:4) al Dumnezeului atotputernic (1:11) include 

o alegere divină a sufletelor spre mântuirea (1:4), sfinți-

rea (1:4), predestinarea (1:5) și înfierea lor (1:5). Cei care 

sunt moștenitorii acestei mântuiri vor aduce veșnic laudă 
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lui Dumnezeu pentru răscumpărarea lor și pentru ierta-

rea păcatelor lor. Ce privilegiu și bucurie este să fii parte 

din familia lui Dumnezeu (1:14), pecetluit pe veci cu Du-

hul Sfânt făgăduit (1:13). Iată adevărata slavă! 

În acest pasaj se găsesc și două dintre rugăciunile 

lui Pavel pentru sfinți (1:16-23 și 3:14-21). Ele merită 

studiul, căci învățăm prin intermediul lor câte ceva des-

pre inima adevărată a celui care umblă cu Hristos, și ve-

dem ce anume îi ocupă gândurile și rugăciunile. 

Așa cum gloria lui Dumnezeu este preamărită prin 

mântuirea sufletelor, este ulterior exprimată prin uni-

tatea care există în Hristos între evreii convertiți și cei 

dintre Neamuri, de peste tot pământul. Nu există două 

biserici, una evreiască și una a Neamurilor. Există o sin-

gură biserică adevărată, căci în Hristos există unitate și 

armonie (cap. 2-3, v. și Rom. 3:25). 

Istoric vorbind, evreii pretinseseră că aveau o re-

lație aproape exclusivă cu Dumnezeu, pentru că ei fuse-

seră poporul Lui „ales” și pentru că anumite promisiuni 

îi fuseseră făcute lui Avraam. Acum, Pavel scoate la 

iveală faptul că trebuie îmbrățișată o nouă înțelegere. 

Promisiunile făcute lui Avraam i-au fost date pe temelia 

credinței. Avraam a crezut în Dumnezeu și acest lucru i-

a fost socotit drept neprihănire. Toți cei care au aceeași 
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credință a lui Avraam, fie Evrei, fie Neamuri, sunt păr-

tași privilegiilor lui (comp. Gal. 3:29), dar aceasta nu-

mai prin credință. 

Doctrina adevăratei credințe mântuitoare se va 

descoperi prin viața de ascultare bucuroasă. Cei care 

sunt chemați la mântuire sunt chemați să „umble vred-

nic de chemarea” la care au fost chemați (4:1-6:20). 

Sfinții nu sunt chemați să se mânie (4:26). Ei nu trebuie 

să fure (4:28). Ei trebuie să arate respect față de alții, 

căci biserica este ca un organism viu, nu ca o organizație 

complexă, fără sentimente. Curvia și faptele de promis-

cuitate sexuală trebuie să se oprească (5:3-14). Locul 

senzualității nelegitime trebuie să fie luat de cântări 

(5:18-21). 

Soții și soțiile trebuie să se iubească și să se res-

pecte reciproc (5:22-23). Făcând astfel, ei vor copia re-

lația care există între Hristos și Biserică (5:25, 32). Ce 

imagine incredibilă a ales Dumnezeul nostru pentru 

căsniciile creștine! Părinții și copiii sunt chemați să tră-

iască și ei în armonie (6:1-4). Slujitorii sunt chemați să 

își onoreze stăpânii printr-o slujire credincioasă (6:5-9). 

Capitolul 6 include un important pasaj despre bă-

tălia spirituală. Avem de înfruntat un vrăjmaș real care 
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caută distrugerea mărturiei creștine și a vieții biruitoare 

în Hristos. Pentru a putea trăi viața creștină, trebuie să 

folosim întreaga armură a lui Dumnezeu (6:10-20). 

Adevărul, neprihănirea, pacea, credința, mântuirea, Cu-

vântul și rugăciunea sunt armele divine ale războiului. 

Epistola se încheie cu un alt salut, cu o benedicție 

(6:21-24), și cu o promisiune că Tihic, „preaiubitul frate 

și slujitor credincios în Domnul” (Efes. 6:21), îi va duce 

bisericii informații specifice despre starea lui Pavel. Ti-

hic avea să fie trimis acolo „înadins” [cu acel scop] 

(Efes. 6:22).  
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Data scrierii: c. 62 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Unitate 

„Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este 

un câștig” (Filipeni 1:21). 

Ca urmare a amplasării ei strategice, cetatea Filipi 

avea o istorie bogată. Situată pe importantul drum al lui 

Ignatie, ea era conectată de acest drum roman la rutele 

importante de comerț din răsărit. Cetatea Filipi fusese 

inițial denumită Krenides, cu sensul de „micile izvoare”. 

Filip al II-lea, tatăl lui Alexandru cel Mare, ajuns rege al 

Macedoniei cu forța, în anul 359 î.Hr. și se afla într-o 

perioadă de nevoi financiare. Cu ajutorul aurului din re-

giunea cetății Krenides, Filip a putut să își finanțeze ar-
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mata pentru cuceririle militare viitoare. Timpul a tre-

cut. Minele de aur au secătuit și cetatea Filipi, redenu-

mită după numele regelui, a fost redusă la o mică așe-

zare. În anul 146 î.Hr., Macedonia a devenit una dintre 

cele șase provincii guvernate de Roma. Cu toate acestea, 

cetatea Filipi avea să devină din nou importantă ca ur-

mare a faimosului conflict care a avut loc aici în anul 42 

î.Hr.., anume bătălia dintre Brutus și Cassius, de o parte, 

și Antoniu și Octavian, de cealaltă parte, cei care doreau 

să răzbune moartea lui Iulius Caesar. După două asal-

turi încleștate, Antoniu și Octavian au învins. Brutus și 

Cassius erau morți. 

La scurtă vreme după această bătălie, Filipi a fost 

transformată în colonie romană. Antoniu a decis să lase 

un regiment de soldați în acest loc. Totuși, la scurtă 

vreme, serviciile lor au fost necesare din nou, căci tulbu-

rările politice de la Roma au continuat. Trebuia desemnat 

un alt lider al imperiului. Trebuia să domnească fie An-

toniu, fie Octavian, căci amândoi nu puteau continua. 

În anul 31 î.Hr. a avut loc bătălia navală de la Ac-

tium. La sfârșitul ei, Octavian a fost învins de aliatul său 

anterior, Antoniu. Antoniu s-a încurcat cu Cleopatra, o 

regină din Egipt care fusese de asemenea amanta lui Iu-

lius Caesar. Conștientizând situația deznădăjduită în 
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care se aflau, Antoniu și Cleopatra s-au sinucis. Octa-

vian a rămas astfel liderul incontestabil al Imperiului 

Roman. În onoarea acestei mari victorii, el și-a schimbat 

numele în Caesar Augustus. Ca împărat, Augustus a ho-

tărât să fie un cuceritor „milostiv”. El avea să le permită 

oamenilor din Italia care i se împotriviseră să se alăture 

celor ce s-au stabilit în Filipi, însă doar după ce îi depo-

seda de averile lor. 

Ca o colonie romană, Filipi s-a bucurat de toate 

privilegiile speciale ale cetățenilor romani de peste tot, 

precum libertatea de a nu fi bătuți, de a nu fi arestați 

(cu excepția cazurilor extreme) și dreptul de a face apel 

la împărat. Oamenii din Filipi găseau plăcere să se îm-

brace după stilul roman. Fiecare veteran primea din 

partea împăratului o porțiune de teren pentru a-l cul-

tiva. Cetățenii orașului Filipi erau scutiți de plata taxelor 

și puteau să își rezolve problemele la nivel local. 

Odată ce înțelegem aceste privilegii, putem înțe-

lege mai bine felul în care fusese înființată biserica din 

Filipi (F.A. 16), și de ce avea să menționeze Pavel înain-

tarea Evangheliei printre membrii gărzii pretoriene (Fil. 

1:13). Prietenii și membrii familiilor soldaților care lo-
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cuiau la Filipi voiau să știe dacă și cei din Roma ajunse-

seră la credință. Scriind bisericii, Pavel le dă credincio-

șilor îndemnul apostolic de a continua să își manifeste 

cetățenia într-o manieră vrednică de Evanghelia lui 

Hristos (1:27).  

Pentru creștinul din Filipi, viața putea fi foarte 

grea, în ciuda multor libertăți personale de care se putea 

bucura acolo (1:27-30). Existau presiuni politice de în-

fruntat. De exemplu, întrucât erau o colonie romană, în 

cetate era activ cultul imperial, astfel că venea și ispita 

de a-l complimenta pe împărat cu titluri și onoruri de 

care doar Isus Hristos era vrednic (2:5-10). Pavel a spus 

că aceasta nu trebuia să fie permisă în viața creștinului. 

Cei din biserică trebuiau să se împotrivească fără frică 

închinării împăratului (1:28). 

Faptele Apostolilor 16 vorbește despre înființarea 

bisericii din Filipi. În a doua sa călătorie misionară (50-

54 d.Hr.), Pavel, însoțit de Sila și de Timotei, a mers în 

Troa. Acolo, Pavel a avut o vedenie de noapte cu un om 

care îl invita să vină și să predice Evanghelia în Mace-

donia (F.A. 16:9). Fiind ascultător față de vedenia ce-

rească, Pavel și echipa lui au călătorit spre Neapole, un 

port din regiunea Filipi. Din Neapole, grupul misionar a 

mers pe jos până la Filipi, unde aveau să își petreacă 

prima zi de Sabat în Europa.  



CAPITOLUL 14. BUCURIE ÎN UNITATE  211 

Pe lângă cetatea Filipi curgea un râu. Undeva, pe 

marginea râului, fusese amenajat un loc pentru rugă-

ciune. În micul grup adunat era o femeie pe nume Lidia. 

Ea provenea din Tiatira (acum Akhisar din Turcia). As-

tfel aflăm multe despre Lidia: ea era un comerciant de 

purpură și, astfel, avea o avere impresionantă; Lidia s-a 

închinat lui Dumnezeu, fiind convertită de la practicile 

ei păgâne, ascultând de Evanghelie și având inima des-

chisă de Domnul. 

Aici vedem încă odată adevărul că mântuirea este 

a Domnului. Dumnezeu trebuie să deschidă inima cuiva 

pentru ca lumina Evangheliei să strălucească în sufletul 

acelui om. Fără intervenția divină, inima omului firesc 

va rămâne închisă față de Evanghelie. Ea poate fi rafi-

nată, cultivată, educată și religioasă, dar ea nu poate fi 

înnoită decât de Dumnezeu. Lidia a fost convertită și a 

devenit ascultătoare de îndatoririle Evangheliei. Ea a 

fost botezată de îndată (16:15) și a devenit un câștigător 

de suflete. Ea nu doar că a crezut Evanghelia, ci a și des-

chis casa ei pentru mesajul Evangheliei, iar cei de acolo 

au crezut.  

Lidia a fost mulțumitoare apostolului Pavel și to-

varășilor lui, astfel că le-a slujit. Fiind copleșită de har, 

ea a împărțit din ceea ce era al ei cu alți copii ai lui Dum-

nezeu. 
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În legătură cu înființarea bisericii din Filipi este și 

convertirea temnicerului din aceeași cetate. Povestea 

acestei convertiri dramatice a început în ziua când Pavel 

a alungat un duh demonic dintr-o fetiță folosită de oa-

meni pentru a strânge bani ca urmare a abilității ei de a 

face preziceri (F.A. 16:16). Pavel nu a dorit ca mesajul 

Evangheliei să fie asociat în niciun fel cu Beelzebub, un 

zeu demonic păgân. Când fata a început să meargă după 

grupul de misionari, apostolul a fost foarte deranjat, 

pentru că fata striga în gura mare: „Oamenii aceștia 

sunt robii Dumnezeului Celui Prea Înalt și ei vă vestesc 

calea mântuirii”. Ceea ce ea spunea era adevărat, numai 

că toți știau că ea era posedată de demoni. Mesajul ajun-

gea astfel să fie asociat cu mesagerul, și era respins! As-

tfel, în Numele lui Hristos, Pavel alungă demonul care 

poseda acea fată, și acela a fost momentul când proble-

mele au apărut, căci stăpânii ei i-au arestat pe Pavel și 

pe Sila. Deși erau cetățeni romani, ei au fost bătuți, umi-

liți în public, s-au spus minciuni despre ei și au fost în-

temnițați, și toate acestea fără proces! 

Totuși, în providența lui Dumnezeu, această ne-

dreptate avea să fie spre gloria Lui, căci, în timp ce se 

aflau în închisoare, Pavel și Sila au slujit tuturor celor 
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care le auzeau vocile. Ei au cântat și au adus laude Dom-

nului. Dintr-o dată, Dumnezeu a cutremurat pământul, 

a deschis ușile închisorii și a dezlegat cătușele întemni-

țaților. Oamenii puteau pleca liberi! 

Când păzitorul închisorii a văzut ce se petrecea, a 

știut că viața lui era în pericol dacă prizonierii scăpau 

(F.A. 12:19). În loc să sufere de pe urma acuzațiilor care 

puteau să îi fie aduse, el se gândea să își ia singur viața. 

Trăgând sabia din teacă, a fost pe punctul de a pieri, 

când Pavel l-a strigat să se oprească. „Toți prizonierii 

sunt aici”, i-a spus Pavel. Temnicerul nu putea crede că 

este adevărat. „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”, a 

strigat el. Aceasta este circumstanța în care Dumnezeu 

vrea ca orice păcătos să ajungă: la finele resurselor și 

puterilor proprii, lăsând deoparte toate ideile realizări-

lor personale, ale eforturilor și faptelor proprii, depin-

zând total și exclusiv de Dumnezeu. Pavel îi dă acum po-

runca foarte clară la mântuire, valabilă pentru toți pă-

cătoșii ce se pocăiesc: „Crede în Domnul Isus, și vei fi 

mântuit!” (F.A. 16:31). 

A doua zi, oficialii cetății au trimis cuvânt să îi eli-

bereze pe Pavel și pe Sila. Spre neliniștea lor, ei au des-

coperit atunci că comiseseră o infracțiune gravă împo-

triva unor concetățeni romani.  
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Dacă Pavel și Sila ar fi dorit să insiste, oficialitățile 

și toți cei implicați în bătăile lor ar fi dat de necaz. Dar 

Pavel și Sila au fost miloși. Ei au plecat în curând din 

oraș, cum li s-a cerut, fiind mulțumitori pentru că o bi-

serică fusese înființată acolo și multe suflete Îl găsiseră 

pe Mântuitorul (F.A. 16:40). 

În lumina acestor lucruri, este ușor să vedem de 

ce biserica din Filipi a fost foarte specială inimii lui Pa-

vel. Cei care au venit la credință prin lucrarea lui în 

acest oraș european au apreciat truda dragostei lui. Pen-

tru a-și arăta aprecierea, biserica i-a trimis de două ori 

bani lui Pavel în timp ce era în Tesalonic (Fil. 4:16) și în 

Corint (2 Cor. 11:9), ca și acum, când era întemnițat în 

Roma (Fil. 4:18). Pavel le scrie pentru a-i mulțumi bise-

ricii că au trimis sprijinul lor material, care îi fusese 

adus prin Epafrodit. 

După ce a adus darul bănesc, Epafrodit a rămas în 

Roma ca frate și coleg de lucrare. În această perioadă, se 

pare că a trecut printr-o boală, din care s-a vindecat 

(2:25-30). Acum avea să se întoarcă în Filipi cu scrisoa-

rea lui Pavel și însănătoșit. Pavel însuși spera să fie elibe-

rat în curând (2:19-24). El se gândea că avea să fie audiat 

în curând de împăratul Nero și că întemnițarea lui avea 
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să ia sfârșit. De aceea, nu este surprinzător că bucuria 

devine o temă importantă a acestei epistole (1:4). 

De aceea, având această stare mulțumitoare a su-

fletului, Pavel a scris o epistolă încurajatoare, plină de 

dragoste, nădejde, sfaturi și bucurie. El i-a îndemnat pe 

credincioși să se „bucure în Domnul” (3:1) chiar dacă 

aveau de vegheat împotriva învățătorilor mincinoși 

(3:2), în special a iudaizatorilor. El a accentuat nevoia 

de unitate între creștini, în fața acestor învățători falși 

și a ispitelor mândriei. 

Bucurie în suferință, Capitolul 1. Pavel începe prin 

a-și arăta dragostea specială pentru filipeni, denu-

mindu-i „părtași” aceluiași har și tânjind după „părtă-

șia” lor. Rugăciunea lui pentru ei (1:9-11) arată din nou 

inima plină de dragoste a apostolului pentru ei, un mo-

del pentru toți credincioșii. Apoi folosește oportunitatea 

de a se oferi ca exemplu al felului cum Dumnezeu folo-

sește suferința spre bine: lanțurile sale au permis ca 

mărturia Evangheliei să ajungă chiar printre gărzile 

temniței romane și i-au încurajat pe frați. Mai impor-

tant, Hristos este înălțat ca „viața noastră”, astfel că ni-

mic din această lume nu trebuie să fie lăsat să înlocu-

iască părtășia noastră din inimă cu El. 
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Bucurie în unitate, Capitolul 2. Avem prezentat 

atât de clar principiul biblic deosebit al unirii cu Hristos 

și unii cu alții, depinzând de smerenie și altruism, și eli-

minând orice fel de mândrie. Pasajul din 2:5-11 merită 

atenția și meditația noastră, fiind denumite Kenosis, un 

termen preluat din greacă și tradus prin expresia „n-a 

luat ca un lucru de apucat” în 2:7. Hristos însuși S-a fă-

cut marele nostru exemplu de smerenie și ascultare. 

Bucurie în Domnul, Capitolul 3. Pavel se folosește 

de sine ca de un exemplu împotriva iudaizatorilor, ară-

tând că lucrurile exterioare nu pot fi folosite ca motiv 

pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu sau a oameni-

lor. Motivația noastră trebuie să fie, în dragoste, „să-L 

cunoaștem pe El” (3:10). 

Bucurie constantă, Capitolul 4. Pavel îi îndeamnă 

aici pe credincioși să facă așa încât gândurile lor să fie 

ocupate doar cu lucrurile virtuoase (4:8), apoi încheie 

cu o binecuvântare generală (4:20-23). Vedem și aici 

marea temă de a ne găsi viața doar în Hristos: „M-am 

deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc” 

(4:11), și „pot totul în Hristos, care mă întărește” (4:13). 
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Data scrierii: c. 61 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Desăvârșit 

„Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dum-

nezeirii. Voi aveți totul deplin în El, care este Capul 

oricărei domnii și stăpâniri” (Coloseni 2:9-10). 

În decursul primei sale întemnițări de la Roma, Pa-

vel a scris cel puțin patru epistole care au devenit parte 

din canonul Scripturii: Coloseni, Efeseni, Filimon și Fili-

peni. Dintre aceste patru epistole, Coloseni, Efeseni și Fi-

limon au fost scrise în același timp și distribuite prin ace-

leași persoane (Tihic și Onisim, Col. 4:7-9; comp. Efes. 

6:21). Ei au fost trimiși la mai multe biserici din provincia 

Asia Mică (peninsula din partea de vest a Asiei, mărginită 

de Marea Neagră la nord, de Marea Mediterană la sud și 
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de Marea Egee la vest). Colose era situat la circa 160 km 

est de Efes. Biserica din Colose nu fusese înființată de Pa-

vel (comp. 2:1), ci de Epafras. Epafras fusese un convertit 

al lui Pavel, venind la credință în timp ce apostolul a slujit 

vreme de 3 ani la Efes (în decursul celei de-a treia călă-

torie misionară; Col. 1:7; 4:12-13). În fapt, este posibil ca 

Pavel să nu fi fost niciodată în Colose. 

Prilejul scrierii Epistolei către Coloseni era vizita 

lui Epafras în închisoarea unde se afla Pavel. Epafras era 

îngrijorat de încercările învățătorilor evrei de a ames-

teca faptele Legii cu harul Evangheliei (2:11, 16). Cu 6 

ani mai devreme, aceeași învățătură falsă provocase tul-

burări în rândul galatenilor. Acum, iudaizatorii găsiseră 

un teren fertil în Colose. Prin cerința de a păzi legile ce-

remoniale, fusese pus un accent pe importanța ținerii 

anumitor zile ca și cum ar fi fost Sabate, luni noi și zile 

de sărbătoare. Reguli de tot felul erau impuse în legă-

tură cu mâncarea și băutura. Era subminată din nou su-

ficiența lui Hristos pentru mântuire, de data aceasta 

printr-o răstălmăcire subtilă: la legalismul iudaic fusese 

adăugată învățătura grecească a „smereniei de sine [un 

fel de auto-flagelare, n.tr.] și închinare la îngeri” (2:18). 

Această erezie timpurie își făcuse loc în biserică sub pre-

textul unei filozofii (2:8), iar mai târziu a ajuns cunos-

cută ca gnosticism (lit. cunoștință). 
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Gnosticismul era o erezie deosebit de periculoasă. 

El susținea că doar cei care au primit un fel de idei mis-

tice interioare primeau și cunoștința mântuirii. Întrucât 

omul păcătuiește prin trupul fizic, orice lucru material 

era considerat rău. Acești oameni credeau că se puteau 

complace în păcate trupești, pentru că trupul era sepa-

rat de bunătatea lor spirituală interioară. Gnosticii mai 

credeau că existau niveluri diferite de duhuri, și că Isus 

Hristos ar fi fost unul dintre mesagerii de nivel inferior, 

care aducea cunoștință spirituală. Pavel le scrie colose-

nilor pentru a-i avertiza că această învățătură este ere-

tică (2:16-18). El Îl înalță pe Hristos înaintea lor ca Dum-

nezeu întrupat, având toată plinătatea Dumnezeirii, fi-

ind atotsuficient pentru mântuirea și sfințirea omului. 

Întâietatea lui Hristos, Capitolul 1. Folosind cuvinte 

precise, după ce aduce salutul obișnuit (1:1-2), urmat de 

mulțumiri și laude (1:3), apostolul Pavel îi provoacă pe 

credincioși să se alipească de Hristos ca fiind Mântuitorul 

atotsuficient al sufletului. Suficiența lui Hristos este ma-

nifestată prin aceea că El este Dumnezeu adevărat (1:15-

17). El este și Capul Bisericii (1:18-19) și începutul noii 

creații (1:18b-19). Lucrarea Lui de împăcare a adus pace 

între Dumnezeu și om (1:20-23), împlinind astfel marele 
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plan al Calvarului, anume de a-l înfățișa pe cel credincios 

sfânt și fără vină înaintea lui Dumnezeu (1:22; cf. Efes. 

5:27). Gloria lui Hristos este manifestată prin suferințele 

îndurate de Pavel (1:24-25) și de Evanghelia predicată de 

el (1:25-29). Deși Evanghelia fusese o mare taină, acum ea 

este clar descoperită (1:26). Bogățiile slavei lui Dumnezeu 

sunt arătate, inclusiv mântuirea Neamurilor (1:27b). 

În capitolul 1, Pavel aduce din nou rugăciuni im-

portante pentru sfinți (1:9-12), lucru care reflectă și 

completează celelalte trei rugăciuni ale sale din Scrip-

tură (Efes. 1:16-19, 3:14-19; Fil. 1:9-12). 

Poziția Bisericii, Capitolul 2. Pavel continuă să 

arate că în Hristos „locuiește trupește toată plinătatea 

Dumnezeirii” (2:9), o afirmare directă a întrupării lui 

Hristos ca Dumnezeu. De aceea, credincioșii au „totul 

deplin în El” (2:10). Biserica își are identitatea și viața 

centrate în Hristos. 

Practica Bisericii, Capitolele 3-4. La fel ca în alte 

epistole ale sale, Pavel trece de la secțiunea anterioară, 

dedicată doctrinei, la un îndemn categoric la conectarea 

responsabilităților vieții noi de adevărurile doctrinare. 

În capitolul 3, apostolul prezintă un model frumos pen-

tru credincioșii din orice generație: îndreptarea minți-

lor noastre către Hristos, nu către lume (3:1), lepădarea 
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păcatului (3:8), îmbrăcarea cu Hristos (3:10), și apoi 

practicarea asemănării cu Hristos în relațiile noastre re-

ciproce. Epistola încheie cu un salut final și cu mesaje 

personale (4:7-18). 

1. Casa lui Nimfa din Laodicea... Col. 4:15 

2. Casa lui Filimon din Colose... Flm. 2 

3. Casa lui Gaiu din Corint... Rom. 16:23 

4. Casa lui Acuila și Priscila din Roma... Rom. 16:5 

5. Casa lui Acuila și Priscila din Efes... 1 Cor. 16:19 

Din Coloseni 1:15-20 și 2:9-10 rezultă următoarele 

adevăruri despre Isus Hristos. El este: 

1. Chipul Dumnezeului celui nevăzut 

2. Cel dintâi din toată creația 

3. Creatorul tuturor lucrurilor 

4. Înainte de toate lucrurile 

5. Cel în care se țin toate lucrurile 

6. Capul trupului, Biserica 



222         NOUL LEGĂMÂNT ÎN HRISTOS  |  MURRELL 

 

7. Începutul 

8. Primul născut din morți 

9. Cel în care locuiește toată plinătatea 

10. Cel prin care sunt împăcate toate lucrurile 

11. Hristos în voi, nădejdea slavei 

12. Cel în care sunt adăpostite toate comorile înțe-

lepciunii și ale cunoștinței 

13. Cel în care locuiește trupește toată plinătatea 

Dumnezeirii 

14. Cel în care credinciosul este desăvârșit (lit. 

„adus la perfecțiune”) 

15. Capul tuturor domniilor și stăpânirilor.  
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16 
A DOUA VENIRE 

 

Data scrierii: c. 51 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: A doua venire 

„Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut, și 

cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu, ca să Îi slu-

jiți Dumnezeului celui viu și adevărat, și să-L aștep-

tați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din 

morți: pe Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare” 

(1 Tesaloniceni 1:9-10). 

În decursul celei de-a doua călătorii misionare (51-

54 d.Hr.), dorința fierbinte a lui Pavel a fost să meargă 

în orașul Efes din Asia Mică.  

Fiindu-i interzis de Duhul Sfânt (F.A. 16:7), Pavel 

a traversat Marea Egee ajungând în Macedonia, în Filipi. 
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După 6 luni, Pavel și cei care călătoreau cu ei au conti-

nuat călătoria lor până în Tesalonic, al doilea oraș ca 

mărime din Macedonia. O biserică a fost înființată în de-

curs de patru luni (F.A. 17:1-9).  

Deși călătoriile misionare au continuat încă 

aproape 80 de mile către apus, spre Berea, Pavel a ma-

nifestat o grijă pastorală autentică pentru biserica nou-

înființată. În timp, el avea să îl trimită pe Timotei înapoi 

în Tesalonic, pentru a vedea cum progresează lucrurile. 

Timotei a adus vești bune despre situația de acolo.  

În ciuda persecuției din partea evreilor necredin-

cioși, creștinii din Tesalonic înduraseră atacurile la 

adresa credinței lor.  

Cu toate acestea, ei aveau două lucruri de care se 

îngrijorau: 1) unii lansaseră atacuri personale la adresa 

lui Pavel, și 2) existau niște nelămuriri despre a doua 

venire a lui Hristos.  

Se va petrece în curând? Va veni pe neașteptate și 

dintr-o dată? Dacă Hristos va reveni în curând, ce se în-

tâmplă cu cei care au murit deja? Există anumite semne 

de care poporul Lui ar trebui să țină cont, care să indice 

apropierea întoarcerii lui Hristos?  

Poate că Pavel ar putea să explice situația. 
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Pavel răspunde atacurilor la adresa lui cu blân-

dețe, dragoste și răbdare. În capitolul 1, el își exprimă 

dragostea pentru credincioșii din Tesalonic. În capitolul 

2, el recapitulează lucrarea sa printre ei; ea fusese fă-

cută din motivații curate, fiind blând ca o mamă și 

dându-le îndemnuri ca un tată. Această descriere a 

abordării lui Pavel față de ei servește drept model pen-

tru orice păstor sau misionar din zilele noastre. 

Este interesant că preocupările și întrebările sfin-

ților de acum 2000 de ani au rămas aceleași cu trecerea 

timpului. Creștinii își pun în continuare aceleași între-

bări elementare, iar Biserica are aceleași răspunsuri 

simple, căci Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă. Iar 

adevărul este acesta: Isus revine! Întoarcerea Lui poate 

să nu fie iminentă, dar este sigură (v. Matei 25:1-46 și 

observă accentul pus pe perioada de timp lungă până la 

revenire). Nimeni nu știe ziua sau ora revenirii Domnu-

lui, nimeni nu știe anul, generația sau chiar secolul în 

care Hristos se va întoarce (Matei 25:13). Credinciosul 

este chemat să nu speculeze în această privință, ci pur 

și simplu să fie veghetor și pregătit. Domnul va veni pe 



226         NOUL LEGĂMÂNT ÎN HRISTOS  |  MURRELL 

 

neașteptate, ca un hoț noaptea, când mulți nu Îl așteaptă 

(1 Tes. 5:1-4). Cei care au „adormit” în Hristos se vor 

bucura primii de manifestarea puterii nelimitate a lui 

Dumnezeu la a doua venire glorioasă a Domnului, căci 

„întâi vor învia cei morți în Hristos” (1 Tes. 4:16). De 

aceea, nu trebuie să ne temem, căci când vom adormi, 

ne vom trezi fiindu-ne bine (v. Matei 27:52; Ioan 11:11; 

F.A. 7:60; 13:36; 1 Cor. 15:6, 18, 20, 51; 2 Petru 3:4). 

Se vor petrece și alte lucruri minunate. Când va 

avea loc a doua venire, trupurile muritoare ale sfinților 

în viață la acel moment vor fi schimbate „într-o clipă, 

într-o clipeală din ochi” (1 Cor. 15:51-52). Cu acest trup 

glorificat, creștinii vor putea să se ridice pentru a-L în-

tâlni pe Domnul în văzduh (1 Tes. 4:17). Perspectiva pre-

milenist-dispensaționalistă asupra sfârșitului lumii1 nu-

mește aceasta Răpirea Bisericii, eveniment care precedă 

o perioadă literală de 7 ani de necaz (denumită Necazul 

cel Mare). Perspectivele post-milenistă și amilenistă 

consideră aceasta ca o descriere directă a celei de-a doua 

veniri (și finală) a Domnului pentru judecată: Biserica 

se ridică pentru a-L întâlni în văzduh pe Hristos, pentru 

a-L însoți pe Împăratul împăraților și Domnul domnilor, 

 
1 perspectivă asupra sfârșitului lumii – pentru mai multe detalii legate de aceste trei 
perspective majore, citiți Capitolul 30, secțiunea dedicată „Mileniului”. 
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care vine la destinația Lui de pe pământ, anume Mun-

tele Măslinilor din Ierusalim (comp. F.A. 1:11). 

În timp ce creștinii așteaptă nădejdea binecuvân-

tată a celei de-a doua veniri a lui Hristos, ei trebuie să 

continue să facă fapte bune și să trăiască o viață sfântă 

(4:1-8). Alături de a se iubi unii pe alții, acestea sunt 

semnele distinctive ale credincioșilor adevărați în 

această vreme. Epistola se încheie cu o serie de îndem-

nuri apostolice (5:6-28). 

Profeția  Referința Împlinirea 

1. Distrugerea Ierusali-

mului 

Matei 24; 

Marcu 13; 

Luca 21 

70 d.Hr. 

2. Predicarea Evanghe-

liei în lume 

Matei 28:19-

20 

F.A. 2:5; Col. 1:16, 

23 

3. Moartea lui Petru prin 

răstignire 
Ioan 21:18-19 c. 67/68 d.Hr. 

4. Viața lungă a aposto-

lului Ioan 
Ioan 21:20-23 

a murit după anul 

90 

5. Moartea lui Pavel 2 Tim. 4:6-7 decapitat 

6. Înălțarea lui Isus la 

cer 
Ioan 20:17 F.A. 1:9 

7. Pogorârea Duhului 

Sfânt 
Ioan 14:16-26 F.A. 2:1-4 

8. Suferințele Bisericii F.A. 14:22 > 2000 de ani 

9. Lepădarea de credință 

a multora 
2 Tes. 2:3 Gal. 1:6 
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10. Descoperirea lui an-

tihrist 
2 Tes. 2:3 

1 Cor. 8:5, comp. 

Apoc. 13:2-18; 1 

Ioan 2:22 
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17 
JUDECATA VIITOARE 

 

Data scrierii: sf. 51 d.Hr. sau începutul anului 52 

d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Judecată 

„Și să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați, 

cât și nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, 

cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să îi 

pedepsească pe cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și 

pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru 

Isus Hristos” (2 Tesaloniceni 1:7-8). 

Când Pavel le-a trimis tesalonicenilor prima sa 

epistolă din Corint, el a crezut că răspunsese tuturor în-

trebărilor lor legate de a doua venire a lui Hristos. Cu 

toate acestea, apăruseră noi îngrijorări, și asta din două 

motive principale. În primul rând, învățăturile lui Pavel 
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din prima epistolă se pare că fuseseră greșit înțelese. În 

al doilea rând, o învățătură eronată fusese luată în se-

rios, anume că Domnul deja venise (2 Tes. 2:2)! Unii in-

terpretaseră persecuția severă a Bisericii ca fiind mânia 

judecății lui Dumnezeu! Pavel îi va sluji din nou acestei 

adunări prin a-i împărtăși adevăruri doctrinare speci-

fice, gândite pentru a duce la o viață practică de sfințe-

nie. În loc să îi determine să se teamă de mânie, sufe-

rința lor avea ca scop să producă în ei un curaj încreză-

tor în Domnul, și să continue să fie martorii Lui. 

Așteptare, Capitolul 1. Pavel prezintă urări și mân-

gâieri detaliate, alături de marea lui bucurie „pentru 

statornicia și credința voastră în toate prigonirile și ne-

cazurile pe care le suferiți” (2 Tes. 1:4). 

Veghere, Capitolul 2. Pavel arată că a doua venire 

a lui Hristos nu putea să se petreacă pentru că nu avu-

sese loc o lepădare masivă de credință și nici descoperi-

rea fiului pierzării (2 Tes. 2:3). Mai mult, când Domnul 

va veni, El îi va judeca în dreptate pe cei care au îndrăz-

nit să lovească în poporul Lui (1:7-10). Capitolul 2 con-

ține o descriere a acestei zile, cunoscută și sub numele 

de Ziua Domnului. 
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Lucrare, Capitolul 3. Întrucât Domnul nu S-a în-

tors încă în trupul Său glorificat al învierii, potrivit pro-

misiunii, comunitatea creștină trebuie să continue să lu-

creze și să aștepte în credință, rămânând o mărturie vi-

tală înaintea lumii. Cei care refuză cu încăpățânare să 

lucreze, trebuie evitați. Dacă cineva nu face o muncă 

cinstită, nu trebuie să mănânce (3:10). Pavel însuși a dat 

un exemplu al unui om care nu a stat leneș, nici nu a 

profitat de bunătatea poporului lui Dumnezeu (3:8). 

Epistola se încheie cu o dorință după pace și har între 

oameni, apoi Pavel spune că autentifică epistola cu pro-

pria semnătură (3:16-18). 
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18 
PROTEJEAZĂ EVANGHELIA 

 

Data scrierii: c. 65 sau 66 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Protejează Evanghelia 

„Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în 

curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum tre-

buie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este Bi-

serica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia ade-

vărului” (1 Timotei 3:14-15). 

Chiar dacă sunt perioade din viața lui Pavel care nu 

pot fi documentate cu certitudine, probabil că, după cei 

doi ani de arest la domiciliu (F.A. 28:30), Pavel avusese 

în final parte de judecata sa înaintea împăratului roman 

Nero, la care apelase să fie audiat când fusese luat în cus-

todie în Ierusalim (comp. F.A. 21:26-34). Nefiind găsit vi-

novat de acuzațiile ce i s-au adus de către evrei, Pavel a 
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fost eliberat în jurul anului 63. El și-a reluat imediat stră-

duințele misionare înainte de a fi arestat din nou și dus 

la Roma, unde a fost executat în jurul anilor 67/68. Ceea 

ce este cert este că, după prima întemnițare la Roma, Pa-

vel avea să viziteze din nou bisericile la înființarea cărora 

ajutase în Macedonia (1 Tim. 1:3). De data aceasta l-au 

însoțit în călătorie Tit (Tit 1:5), Luca și Timotei. Timotei 

se născuse în Listra, o provincie din Galatia. El era fiul lui 

Eunice și nepotul lui Lois, ambele creștine devotate. Tatăl 

lui era grec. Din copilărie, Timotei fusese expus acelor 

învățături care duceau la mântuire. Pentru el a fost natu-

ral ca inima să i se deschidă către a fi un însoțitor de că-

lătorie pentru Pavel și pentru lucrarea de slujire în de-

cursul celei de-a doua și a treia călătorii misionare ale 

apostolului. Timotei a fost prezent alături de Pavel în de-

cursul primei întemnițări din Roma, când au fost scrise 

și distribuite epistolele către Coloseni, Efeseni, Filimon și 

Filipeni (61-63 d.Hr.). Scriindu-i bisericii din Filipi, Pavel 

spunea despre Timotei că „n-am pe nimeni care să-mi 

împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-ade-

văr de starea voastră” (Filip. 2:20). 

În decursul călătoriei lor prin Macedonia, Pavel l-

a lăsat pe Timotei la Efes pentru a conduce biserica (F.A. 
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20:1-3). Timotei avea să descopere foarte curând cât de 

dificilă era lucrarea de slujire. O biserică adevărată este 

caracterizată de ordine, învățătură sănătoasă și disci-

plină eclezială, dar administrarea acestor lucruri nu 

este ușoară. Timotei avea nevoie disperată de puterea și 

curajul lui Pavel. Pentru a-l ajuta și încuraja pe Timotei, 

Pavel a scris această epistolă din Macedonia, dându-i in-

strucțiuni practice despre cum să se poarte ca păstor, 

pentru a pune această biserică într-o stare vie spiritu-

ală, așa încât să stea în picioare în necazurile prin care 

avea să treacă. Timotei avea o adevărată inimă de păs-

tor, una sensibilă. Deși sensibilitatea este un criteriu ca-

lificativ pentru conducerea spirituală, în același timp în-

seamnă că vei simți profund atitudinea și acțiunile al-

tora. Când oamenii acționează bine, ei se pot bucura de 

o apreciere profundă. Dar când alții acționează contrar 

învățăturii sănătoase, inima poate fi rănită. 

Principii pentru Biserică, Capitolele 1-3. Pavel trece 

imediat la îndemnuri pentru Timotei: stai ferm împo-

triva învățătorilor falși! Bazează-te pe Domnul cerându-I 

putere așa cum El a demonstrat în cazul lui Pavel (cap. 

1). De asemenea, rugăciunea trebuie să fie o parte vitală 
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a lucrării (2:1-3). Apoi este descris comportamentul fe-

meilor din biserică. Pavel a accentuat calitățile și califică-

rile acelor oameni cărora Timotei trebuia să le permită 

să ajute în rolurile de conducere din biserică, anume 

prezbiterii (episcopi, supraveghetori), care trebuie să fie 

niște păstori spirituali (3:1-7), și diaconii, care să fie che-

mați să ajute prezbiterii în lucrare prin slujirii adminis-

trative (3:8-13). 

Principii pentru păstori, Capitolele 4-6. Sunt aduse 

apoi alte învățături cu privire la învățătorii falși și doctri-

nele false care își au originea în demonism (4:1-10), cu 

privire la locul văduvelor în adunare (5:1-16), forma ade-

vărată a închinării, nevoia unei slujiri specializate potri-

vită „chemării” (5:17-22), și rolul slujitorilor în societate 

(6:1-2). Sunt ulterior date avertismente speciale acelora 

care vor să fie bărbați integri în conducerea bisericii 

(6:11-16), ca și celor bogați (6:17-19). Epistola se încheie 

cu îndemnuri adresate lui Timotei să nu își piardă cre-

dința, ci să „păzească ce i s-a încredințat” (6:20). 
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19 
PREDICĂ EVANGHELIA 

 

Data scrierii: c. 67 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Propovăduiește Evanghelia 

„Propovăduiește Cuvântul, stăruiește asupra lui la 

timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată 

blândețea și învățătura” (2 Timotei 4:2) 

Această scurtă „epistolă pastorală” (celelalte sunt 1 

Timotei și Tit) este ultima dintre epistolele lui Pavel care 

ne-au rămas. Se poate să fi fost chiar ultima pe care a și 

scris-o. La scurtă vreme după ce i-a scris lui Timotei, Pa-

vel a fost adus la judecată și executat. El fusese arestat, 

probabil în Troa (2 Tim. 4:13), și dus în cătușe într-o tem-

niță din Roma. Scăpase de închisoare și plecase în Dal-

matia. Fiind acum în custodie, Pavel rămăsese singur, cu 
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excepția unui prieten credincios, Luca (4:11). Nu fără emo-

ții omenești, apostolul a fost realist în ce privește viitorul 

său fragil (4:6), conștientizând că, din punct de vedere 

omenesc, creștinismul părea pe punctul colapsului. To-

tuși, el a fost plin de credință (1:12-14). Pavel a tânjit ca 

prietenii lui cei mai apropiați să vină și să îi fie alături 

(4:9). Știa că urma să aibă de-a face cu o mare înscenare. 

De aceea, a scris următoarele cuvinte: „La întâiul meu răs-

puns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au pă-

răsit” (4:16). „Însă Domnul a stat lângă mine, și m-a întă-

rit” (4:17). „La scurtă vreme, securea călăului i-a eliberat 

sufletului lui Pavel din trupul acesta frânt și obosit, pentru 

a zbura pe aripi de înger la sânul Domnului lui preaiubit. 

Ne putem imagina cum a fost bine primit în ceruri, și cum 

aceasta a depășit orice procesiune triumfală pe care el a 

văzut-o în Roma, în onoarea cuceritorilor care se întor-

ceau de la război. Ne gândim că, imediat ce a ajuns în ce-

ruri, prima lui acțiune, după întâlnirea cu Domnul, a fost 

să-l caute pe Ștefan și să îi implore iertarea”.1  

Ultimele sfaturi, Capitolul 1. Pavel dorește ca Ti-

motei să rămână alături de el în aceste clipe finale. El își 

 
1 Henry Hampton Halley, Halley’s Bible Handbook (Zondervan; Grand Rapids, Mi-
chigan, 2000 edition), p. 845. 
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amintește cum s-au întâlnit și cum Timotei a venit la 

credință. Îi vorbește de bunica și de mama lui Timotei, 

două femei credincioase, și Îi aduce mulțumiri Domnu-

lui (1:3-18). Biserica spera că Timotei și Ioan Marcu 

aveau să alerge la Roma și să i se alăture lui Luca, fiind 

astfel alături de Pavel în ultimele zile ale vieții lui. 

Ultima suferință, Capitolul 2. În ciuda dificultăți-

lor din acele vremuri, sfârșitul lui Pavel nu l-a oprit să 

fie dedicat chemării sale de apostol al Domnului Isus 

Hristos. El își descrie suferința ca fiind utilă în mâinile 

unui Dumnezeu suveran, și dă sfaturi despre viața unui 

slujitor. Acesta trebuie să fie tare în Domnul și să îndure 

suferința ca un bun soldat al crucii. 

Ultimele zile, Capitolul 3. Un slujitor este chemat 

să trăiască așa încât să nu îi fie niciodată rușine. El tre-

buie să mânuiască întotdeauna Cuvântul lui Dumnezeu 

într-o manieră vrednică, căci sunt mulți apostați în 

lume. Caracterul unui apostol este apoi prezentat clar 

(3:1-9), iar Cuvântul lui Dumnezeu este ilustrat ca plin 

de autoritate. 

Ultimele cuvinte, Capitolul 4. Unii alergaseră la 

Roma pentru a-l acuza pe Pavel. Printre aceștia a fost și 

Alexandru căldărarul (4:14). Se poate ca acesta să fi fost 

aceeași persoană ca și Alexandru din Efes, pe care Pavel 
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îl dăduse în mâinile Satanei (1 Tim. 1:20). Alexandru 

avea acum șansa de a se răzbuna, așa că i-a făcut „mult 

rău” lui Pavel prin a da mărturie împotriva lui. 

Îndemnul final al apostolului față de Timotei este 

de a propovădui Cuvântul. Tânărul păstor trebuia să îl 

predice constant: „Propovăduiește Cuvântul, stăruiește 

asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, în-

deamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni 

vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura 

sănătoasă” (4:2-3). Fie ca Domnul să îi facă pe toți slu-

jitorii Lui să fie găsiți credincioși până la moarte.  
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20 
ÎNVAȚĂ EVANGHELIA 

 

Data scrierii: c. 65-67 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Explică Evanghelia 

„Ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele 

lumești, și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, 

dreptate și evlavie” (Tit 2:12). 

După eliberarea sa din prima întemnițare la Roma 

(c. 63/64 d.Hr.), și înaintea celei de-a doua perioade de 

încarcerare (c. 66/67 d.Hr.), apostolul Pavel a scris două 

epistole, anume prima către Timotei și pe cea către Tit. 

Tit era un convertit grec care provenea probabil din An-

tiohia (Siria). Tit își face apariția inițial în istoria bisericii 

primare în contextul conciliului de la Ierusalim (50 

d.Hr.). Luca nu vorbește despre acest lucru în Faptele 

Apostolilor, dar Pavel se referă la el în Galateni 2:3-5. 
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Tit a devenit însoțitorul lui Pavel din cea de-a treia 

călătorie misionară (54-58 d.Hr.). El a fost alături de Pa-

vel la Efes înainte de a fi trimis în Corint pentru a re-

zolva situația dificilă de acolo. Tit a fost în măsură să 

întrerupă comportamentul greșit și dezbinările care 

apăruseră în biserica din acel oraș păgân. 

Acțiunile lui Tit de după vizita în Corint sunt ne-

cunoscute. El apare ulterior în narațiunea biblică în ju-

rul anului 65, pe insula Creta. Lucrarea din Creta este 

identificată atunci când Pavel a scris: „Te-am lăsat în 

Creta, ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit, 

și să așezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am 

poruncit” (1:5). Implicația este că Pavel însuși fusese în 

Creta, probabil în drumul lui către Macedonia, prin 

Efes, și oprise acolo pentru a discuta cu Tit despre situ-

ația din acea biserică. 

Tit era chemat să acționeze ca prezbiter (gr. epis-

copoi, supraveghetor) și să organizeze bisericile locale 

de pe insulă prin a alege slujitori potriviți ai Evanghe-

liei. Fiind conștient de această nevoie și de presiunile 

interne ce apăruseră din nou din partea iudaizatorilor, 

Pavel îi trimite lui Tit această epistolă pentru a-l încu-

raja, pentru a-l îndemna să aleagă lideri calificați și pen-

tru a asigura devoțiunea în biserică, așa încât aceasta să 

facă binele. 
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Pentru a-l ghida pe Tit, Pavel enumeră calificările 

necesare pentru liderii bisericii. „Căci episcopul [același 

termen ca „prezbiter”], ca econom al lui Dumnezeu, tre-

buie să fie fără prihană; nu încăpățânat, nici mânios, 

nici dedat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mâr-

șav; ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cum-

pătat, drept, sfânt, înfrânat; să se țină de Cuvântul ade-

vărat, care este potrivit cu învățătura, ca să fie în stare 

să sfătuiască în învățătura sănătoasă, și să îi înfrunte pe 

protivnici” (1:7-9). Acestea au devenit standardul pen-

tru toate bisericile de pretutindeni. În plus față de a 

aduce o stabilitate organizatorică în biserica din Creta, 

Tit trebuia să se păzească de „cei tăiați împrejur”, sau 

iudaizatorii (1:10-16), care susțineau că tăierea împrejur 

ar fi fost un semn al spiritualității și continuau să răs-

pândească „basme evreiești” (1:14). Pavel voia ca Tit să 

îi reducă la tăcere, pentru că îi corupeau și întorceau de 

pe cale pe mulți dintre sfinți (1:11). Pavel merge până 

acolo încât îl citează pe unul dintre profeții acestora, 

Epimenide, spunând: „Cretanii sunt totdeauna niște 

mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe”. Iar 

apostolul își exprimă acordul cu această evaluare secu-

lară (1:12-13). 
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După ce avea să atace învățătura falsă, Tit a fost în-

curajat să propovăduiască și să pregătească diferite gru-

puri de oameni din adunare pentru lucrarea de slujire. 

Tit era chemat să îi învețe pe bărbații mai în vârstă să fie 

„treji” (serioși), „vrednici de cinste”, „cumpătați” (sensi-

bili și discreți), „sănătoși în credință, în dragoste, în răb-

dare” (2:2). În același fel, femeile mai în vârstă erau che-

mate să fie sfinte în purtarea lor. Ele nu trebuiau să fie 

„clevetitoare” (lit. să nu se poarte ca diavolii), să nu fie 

controlate de diavolul, care este un acuzator. De aseme-

nea, femeile nu trebuie să fie dedate la vin. Mai degrabă, 

ele trebuie să le învețe pe femeile mai tinere (2:3-5). La 

rândul lor, femeile mai tinere din adunare sunt chemate 

să asculte de femeile mai în vârstă și să învețe de la ele. 

Ele trebuie să fie „cumpătate” sau serioase, devotate so-

ților și copiilor lor, trăind o viață sfântă (2:4-5). În final, 

tinerii sunt încurajați să fie sensibili și să crească spre 

maturitate spirituală (2:6). Și iarăși, aceasta devine o 

temelie solidă pentru bisericile locale din toate vremu-

rile, inclusiv de astăzi. 

Întrucât trebuia să fie un învățător pentru alții, Tit 

este chemat să fie de asemenea un exemplu bun în toate 

lucrurile (2:7-15). El trebuia să fie serios, autentic în pur-

tare și fără reproș în vorbire (2:7-8). Prin a-l îndemna pe 
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Tit să fie un exemplu de evlavie, Pavel știa că orice opo-

nent ar fi avut, acesta ar fi fost atât de rușinat, neavând 

nimic rău de spus dacă ar fi fost să spună adevărul. 

Pavel a trecut apoi la încurajări foarte specifice 

adresate bisericii locale de a „face orice lucru bun”, pre-

zentând responsabilitățile sfinților față de societate 

(3:1-11). Epistola se încheie cu un mesaj personal, care 

arată dorința lui Pavel ca Artema sau Tihic să îl ajute pe 

Tit în responsabilitățile pastorale, așa încât acesta să se 

poată alătura apostolului în lunile de iarnă de la Nico-

poli, un oraș din partea de vest a Greciei și port la Marea 

Adriatică (Tit 3:12-15, comp. F.A. 20:4). 

Ultima mențiune făcută în Biblie despre Tit se gă-

sește în 2 Timotei 4:10. Se pare că Tit călătorise în Dal-

matia, care făcea parte din provincia romană Iliric (în 

peninsula balcanică, la frontieră cu Marea Adriatică), cf. 

Rom. 15:19-20. Este posibil ca, după ce au petrecut iarna 

împreună, Pavel să fi fost arestat și dus înapoi în custo-

die, la Roma. Tit se poate să fi călătorit cu el înainte de 

a pleca din Roma către Dalmatia, o zonă cunoscută pen-

tru cruzimea și spiritul independent al locuitorilor ei. 

Augustus Caesar cucerise această zonă în decursul dom-

niei sale, în anul 9 d.Hr.. Conform tradiției, Tit s-a întors 
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în Creta și a murit acolo în pace, slujind ca episcop al 

bisericii.  
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21 
HARUL ÎN PRACTICĂ 

 

Data scrierii: 61 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Har 

„Dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l 

ca pe mine însumi” (Filimon 17) 

Epistola către Filimon ne prezintă povestea unui 

sclav fugar pe nume Onisim (lit. folositor), a cărui călă-

torie l-a dus din împărăția întunericului în Împărăția lu-

minii veșnice. Filimon este cea mai scurtă dintre episto-

lele pauline (25 versete) și cea mai personală. Ea este o 

mijlocire pastorală blândă făcută în numele unui tânăr 

vândut sclav. Scrisoarea a fost scrisă probabil în partea 

timpurie a primei întemnițări a lui Pavel la Roma (c. 61 

d.Hr.), alături de Epistola către Coloseni (Col. 4:18; Flm. 

9). Ambele epistole includ numele acelorași persoane 
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care trimit salutări (comp. Col. 4:7-17 și Flm. 23-25). Am-

bele au fost distribuite în același timp de Tihic și Onisim 

(Col. 4:7-9 comp. Efes. 6:21-22). Principalele personaje 

din această epistolă sunt: 

Filimon un creștin bogat din Colose 

Apfia (v. 2) probabil soția lui Filimon 

Arhip posibil fiul lui Filimon sau păstorul adunării 

Onisim sclavul fugar convertit 

Timotei partenerul de lucrare al lui Pavel 

Epistola începe cu un salut obișnuit. Ea îi este 

adresată lui Filimon și bisericii care se întâlnea în casa 

lui (v. 1-3). Se cunosc mai multe lucruri despre Filimon. 

În primul rând, el locuia în Colose. În al doilea rând, ve-

nise la credință sub lucrarea lui Pavel. Deși nu există o 

dovadă în sprijinul acestei afirmații, este posibil ca Fili-

mon să fi auzit Evanghelia când a vizitat Efesul în peri-

oada celor 3 ani ai șederii lui Pavel acolo (F.A. 19). Ceea 

ce este cert este că Filimon a devenit un lider al bisericii 

din Colose (un oraș mic din Asia Mică, la SE de Laodicea 

și la S de Hierapolis) și că locuința lui a devenit un loc 

de adunare a sfinților. Filimon este numit de Pavel, „to-

varășul nostru de lucru”. El era un ucenic credincios al 

lui Hristos. 

Asemenea fiecărui slujitor al Mântuitorului, ca-

racterul lui Filimon avea să fie testat. Testul lui avea să 

rezulte din felul cum urma să îl trateze pe unul dintre 
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slujitorii lui, Onisim, care furase bani de la el și fugise 

în Roma.  

În providența Domnului, tâlharul fugar avea să 

ajungă în contact cu Pavel. Apostolul i-a arătat calea 

mântuirii și l-a trimis înapoi la stăpânul lui. 

Lauda la adresa lui Filimon, v. 1-7. Pavel începe cu 

laude pentru Filimon pentru dragostea lui frățească și 

pentru că a fost conlucrător în slujba Evangheliei. 

Pledoaria în favoarea lui Onisim, v. 8-17. După 

aceea, Pavel insistă înaintea lui Filimon pentru Onisim, 

cerându-i să își arate mila și să se înfrâneze de la opor-

tunitatea de a se răzbuna. Pavel a fost foarte convingă-

tor și în acest aspect. Deoarece Onisim se pocăise, repa-

rase tot ce putuse și ceruse iertare, trebuia iertat și pri-

mit înapoi ca un „frate preaiubit” (v. 16). 

Încrederea în Filimon, v. 18-25. Cunoscând inima 

lui Filimon, Pavel își exprimă convingerea că Filimon va 

face chiar mai mult decât i-a cerut el. Dacă există bani 

pe care Onisim îi datorează, apostolul promite să îi plă-

tească atunci când îl va vizita pe Filimon. O serie de sa-

lutări încheie epistola. 
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S-a spus că sclavia poate fi acceptată pentru că Ve-

chiul Testament a permis-o și pentru că nu există nicio 

chemare în Noul Testament de a o aboli. Dar etica reli-

giei creștine distruge întotdeauna orice instituție a ro-

biei între oameni, care îi tratează pe oameni ca pe o pro-

prietate, nu ca pe niște persoane. Dacă există „un singur 

Dumnezeu și Tată al tuturor” (Efes. 4:6) și dacă toți Îi 

suntem datori (Rom. 3:21-26), atunci nicio inimă de 

creștin nu poate fi lipsită de compasiune așa încât să 

privească la o altă persoană ca la un lucru de care se 

poate folosi într-o modalitate egoistă. În Hristos, când 

alte persoane devin frații noștri preaiubiți, le prețuim 

interesele mai presus de ale noastre. Exact în această 

manieră dorea Pavel ca Onisim să îi devină un „frate 

preaiubit” lui Filimon. Deși Biblia nu ne spune cum l-a 

reprimit Filimon pe robul lui renegat, există o tradiție 

frumoasă care spune că Onisim, odată ce s-a pocăit, a 

fost bine primit, i s-a dat libertate și a ajuns un prezbiter 

în Berea, un oraș din partea de N a Siriei. 
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22 
APROPIAȚI-VĂ! 

 

Data scrierii: c. 61-68 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Mai bun 

„Și fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui 

Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu 

credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un 

cuget rău, și cu trupul spălat cu o apă curată” (Evrei 

10:21-22). 

Autorul Epistolei către Evrei rămâne una dintre 

marile taine ale studiilor biblice. El tratează relația din-

tre Hristos și preoția levitică și jertfele de la Templu. 

Origen (c. 185-254 d.Hr., un teolog egiptean din Alexan-

dria) scria: „Nu este fără motiv că oamenii din vechime 

i-au atribuit-o lui Pavel. Totuși, nimeni nu știe sigur 

cine a scris această epistolă”.  



252         NOUL LEGĂMÂNT ÎN HRISTOS  |  MURRELL 

 

În ciuda unor întrebări rămase nerezolvate, bise-

ricile răsăritene i-au atribuit-o apostolului Pavel de la 

început. În secolul al IV-lea, biserica occidentală a con-

chis și ea că epistola ar aparține lui Pavel. 

Calitatea de autor a lui Pavel este susținută de do-

vezile indirecte, precum menționarea lui Timotei în 

13:23. În ultimii ani de viață ai lui Pavel, Timotei a ră-

mas un prieten și tovarăș apropiat al lui Pavel, alături 

de Luca. De aceea, nu era neobișnuit ca Pavel să îl recu-

noască pe Timotei într-un fel sau altul atunci când scria. 

Timotei este menționat în saluturile a trei dintre episto-

lele scrise bisericilor din Asia în decursul primei sale în-

temnițări la Roma (Coloseni, Filimon, Filipeni). În plus, 

profunzimea extraordinară a conținutului doctrinar 

pare să fie cea care îl caracteriza pe apostol (v. Evrei 

13:18-25). Dacă Pavel este autorul, atunci este posibil ca 

Epistola către Evrei să fi fost scrisă înainte de dărâma-

rea Ierusalimului în anul 70, și să fi fost scrisă din 

Roma, în perioada 61-63 d.Hr. (comp. 13:24). 

Cei care nu acceptă că Pavel este autorul cărții 

Evrei susțin că lucrurile conținute din epistolă sunt 

adresate creștinilor evrei, într-un mediu evreiesc și cu 

un ton ușor contrar tradițiilor evreiești. Însă Pavel în-

suși spusese că el a fost în primul rând un apostol al 

Neamurilor (2 Tim. 1:11). Totuși, această considerație 
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nu este o dovadă suficientă pentru a respinge că Pavel 

ar fi fost autorul. Tot ceea ce ea spune este că Pavel, sub 

inspirația Duhului, avea abilitatea de a le scrie deopo-

trivă Evreilor și Neamurilor. Capacitatea de a comunica 

într-o diversitate de limbi și stiluri vorbește în favoarea 

versatilității autorului, nu împotriva lui. 

Este posibil ca Pavel să fi dorit să îi scrie comuni-

tății evreiești pentru a le prezenta clar lucrurile Evan-

gheliei lui Isus Hristos. La urma urmei, el era emina-

mente calificat să facă aceasta, fiind un „evreu dintre 

evrei” și fiind educat la picioarele lui Gamaliel, unul din-

tre cei mai respectați rabini. Dragostea lui Pavel pentru 

frații lui evrei este bine documentată, atât prin Epistola 

lui către Romani (v. Rom. 10:1) cât și prin vizitele sale 

hotărâte la Ierusalim, deși știa bine pericolele care îl 

pândeau acolo (F.A. 21:10-15). 

Mulți evrei care mărturisiseră credința în Hristos 

au continuat să participe la închinarea de la Templul din 

Ierusalim. Cu toate acestea, când Nero a început să îi 

atace pe creștini, două lucruri au devenit clare: iudaismul 

avea să continue ca o religie protejată, în timp ce crești-

nismul avea să fie persecutat. Creștinii au început să fie 

alungați de la orice ritualuri evreiești (inclusiv de la cele 



254         NOUL LEGĂMÂNT ÎN HRISTOS  |  MURRELL 

 

din Templu). Acești creștini evrei erau astfel forțați să 

aleagă: fie 1) Îl urmau pe Hristos până la capăt cu toată 

inima, despărțindu-se clar de iudaism și suferind perse-

cuția ca niște creștini, fie 2) Îl abandonau pe Hristos și 

se întorceau la iudaism, evitând astfel persecuția.  

Situația lor este asemănătoare cu a noastră, când 

nu există un teren de mijloc unde să ne rezumăm să 

„pretindem” că suntem creștini pentru a merge în Rai 

când murim, însă fără o dedicare din toată inima față de 

Hristos, în viețile noastre. 

Fiind el însuși eliberat din robia iudaismului, au-

torul nu a dorit să îi vadă pe acești oameni cum se în-

torceau la lucrurile vechi.  

El i-a avertizat cu toată forța să nu permită perse-

cuției să le distrugă credința și să îi facă să se întoarcă 

la iudaism. Și exista un motiv bun, căci Evanghelia trece 

cu mult dincolo de limitele iudaismului.  

A trăi după Lege conduce la judecata veșnică (prin 

faptele Legii nimeni nu va fi socotit neprihănit, comp. 

Rom. 3:20).  

El le explică și îi îndeamnă să continue alipiți de 

Hristos, asigurându-se de credința lor, pentru că Hris-

tos este superior în toate aspectele practicilor Vechiului 

Testament. 
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De ce ar trebui cineva să Îl urmeze pe Hristos, mai 

ales acești convertiți evrei care se gândeau să se în-

toarcă la căile lor vechi? Autorul nu se joacă cu afirma-

țiile. El începe să le spună imediat să continue să-L ur-

meze pe Hristos pentru că Persoana și lucrarea lui Hris-

tos sunt superioare față de orice altceva. El este mai bun 

decât îngerii (1:4-14), prorocii, marii preoți, mai bun de-

cât Moise și decât toți ceilalți lideri din Israel (3:1-6). În 

timp ce aceștia au oferit descoperiri imperfecte ale ade-

vărurilor veșnice, Hristos, fiind Fiul veșnic al lui Dum-

nezeu, a adus Cea mai deplină revelație a căii mântuirii 

(1:4). Există multe referințe la Vechiul Testament, pa-

saje care susțin adevărurile prezentate în epistolă. 

Structura cărții Evrei este construită în jurul a cinci 

avertismente curajoase, îndemnuri categorice legate de 

consecințele dezastruoase ale lepădării de Hristos. Fie-

care avertisment devine tot mai urgent și mai sever. 

Primul avertisment din 2:1-4 este mai degrabă 

unul blând, avertizându-i pe acești credincioși să nu se 

îndepărteze de credință. Compromisul și îndoiala încep 

întotdeauna cu lucruri mărunte. Responsabilitatea cău-

tătorului după Dumnezeu este aceea de a rămâne mereu 
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vigilent în a fi expus constant mijloacelor harului lui 

Dumnezeu: citirea și predicarea Cuvântului, rugăciunea 

și închinarea comună. 

Al doilea avertisment, din 3:17-4:16, este mai lung 

și mai categoric decât primul. Cititorului i se spune să 

nu își „împietrească inima” și să „ia seama ca niciunul 

să n-aibă o inimă rea și necredincioasă”. Cauza acestei 

necredințe este „înșelăciunea păcatului”. Niciunul din-

tre noi să nu creadă că un mic compromis nu va conduce 

la a ne îndoi de abilitatea lui Dumnezeu de a împlini 

toate nevoile noastre în Hristos. Îndemnul este încheiat 

prin focalizarea pe „intrarea în odihna Lui”, o descriere 

minunată a odihnei pe care o avem în Hristos, atât 

acum, în umblarea noastră zilnică cu El, cât și în slava 

viitoare. 

Superioritatea lui Hristos este mai apoi reflectată 

în faptul că preoția Lui veșnică, simbolizată prin Melhi-

sedec, umbrește preoția leviților, care era temporară 

(4:14-7:28). Ca Marele nostru Preot și Mijlocitorul noului 

legământ, El slujește constant pentru toți cei care își pun 

credința în El (8:1-10:18). În plus, jertfa Lui este cu mult 

superioară jertfelor aduse de ei, fiind făcută odată pentru 

totdeauna, în loc să fie necesar să fie repetată continuu. 
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Aici vedem împlinirea clară a noului legământ, pe 

care Dumnezeu îl promisese cu aproape 600 de ani îna-

inte (Ier. 31:33-34). Temeiul acestui nou legământ este 

lucrarea încheiată a lui Isus Hristos pe crucea de la Cal-

var (comp. Luca 22:20). 

„Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui 

Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou... Dar iată 

legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după 

acele zile, zice Domnul: [1] voi pune legile Mele în 

mintea lor și le voi scrie în inimile lor; [2] Eu voi fi 

Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu. [4] Și nu 

vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său, 

zicând: ,Cunoaște pe Domnul!’ Căci toți Mă vor cu-

noaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre 

ei. [5] Pentru că le voi ierta nelegiuirile, și nu-Mi voi 

mai aduce aminte de păcatele și fărădelegile lor” 

(Evrei 8:8-12). 

Al treilea avertisment se găsește în pasajul 5:11-

6:20, și el a creat confuzie în mintea unora. El spune că 

„este cu neputință să fie înnoiți iarăși cei care... s-au făcut 

părtași Duhului Sfânt... și care totuși au căzut... să fie 

aduși la pocăință”. Implicația ar fi că adevărații credinci-

oși ar putea pierde mântuirea lor dacă alunecă în păcat. 

Dar nu asta vrea să spună Scriptura. Amintiți-vă că epis-

tola este adresată celor care se gândeau să se întoarcă la 

iudaism, unora care pretindeau că sunt credincioși. Cei 
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care se leapădă permanent de Hristos demonstrează că 

au fost tot timpul niște necredincioși. Ei au „gustat” doar 

din Evanghelie venind alături de creștini și participând la 

activitățile Bisericii, dar nu au avut viața cea nouă în 

Hristos. Situația este asemănătoare Pildei celor zece feci-

oare (Matei 25:1-13), unde cele cinci care au fost lăsate în 

afara celebrării Mirelui au început și ele cu ceva untde-

lemn, un fel de iluminare a Duhului Sfânt, dar nu o lu-

crare regeneratoare. 

Al patrulea avertisment se găsește în pasajul 

10:26-39 și este chiar mai puternic. A „păcătui cu voia” 

– prin a alege să te lepezi de supunerea continuă față de 

Hristos – înseamnă să „pângărești sângele legământului 

[nou]”. Lucrurile sunt prezentate în termenii totul sau 

nimic, în Împărăție sau afară, mântuit veșnic sau deloc; 

nu există teren de mijloc. Da, trebuie să manifestăm 

răbdare pentru a îndura încercările actuale până la ve-

nirea Domnului. 

Pe baza acestor adevăruri doctrinare deosebite, 

autorul îi îndeamnă pe prietenii lui evrei să rămână sta-

tornici în încercările lor prezente, continuând în cre-

dință (11:1-40), nădejde (12:1-14) și dragoste (13:1-25). 
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Ei sunt chemați să persevereze în credința lor mântui-

toare (10:19-12:29). Credința perseverentă este ilus-

trată în capitolul 11, unde sunt enumerate exemplele a 

21 de eroi ai „galeriei credinței”. 

Al cincilea avertisment se găsește în pasajul 12:15-

29 și este cel mai categoric. Singura alternativă la pacea 

lui Dumnezeu, la Muntele Sionului, este tunetul și jude-

cata Legii, la Muntele Sinai, „căci Dumnezeul nostru 

este un foc mistuitor”. De ce ar vrea cineva să rămână 

sub o astfel de pedeapsă pentru păcat? Cititorule, 

aleargă fără amânare la Hristos! 

Versetele de încheiere ale acestei epistole sunt 

pline de multe îndemnuri la trăire sfântă (13:1-19), ur-

mate de un salut și o binecuvântare (13:20-25). De un 

interes special este o schimbare produsă în ultimele 8 

versete, unde este schimbată vorbirea de la persoana a 

treia la persoana întâi singular (13:18-25). Autorul avea 

o dorință personală intensă ca aceia care urmau să fie 

cititorii lui, de azi și de atunci, să se alipească de Hristos. 

Creștinii din Ierusalim aveau nevoie de o credință 

mare, căci urmau să treacă printr-un mare necaz. Ieru-

salimul urma să fie distrus conform profeției lui Hristos 

(Matei 24; Marcu 13; Luca 21). Acea grea perioadă avea 
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să înceapă în vara anului 66, când a izbucnit o revoltă a 

evreilor. Armata romană era atunci sub comanda lui Ti-

tus, fiul generalului Vespasian, care tocmai devenise îm-

părat. În ziua de Paști din anul 70, Titus și-a făcut cu-

noscută prezența înaintea zidurilor Ierusalimului. Avea 

sub comanda lui 30.000 de soldați experimentați care 

aveau de luptat cu o armată civilă evreiască de 24.000 

de persoane. Conform lui Tacitus, 600.000 de vizitatori 

ai Ierusalimului erau prinși în interiorul Cetății Sfinte. 

Titus a fost atât de impresionat de frumusețea Templu-

lui, încât i-a implorat pe cetățenii Ierusalimului să se 

predea pentru a evita distrugerea lui. 

Dar zeloții nu erau persoane cu care se putea ne-

gocia. La cinci luni după aceea, zidurile Ierusalimului au 

fost zdrobite, a pornit o mare vărsare de sânge, iar Tem-

plul a ars. Cele trei turle masive ale lui Irod au rămas în 

picioare în partea de NV, pentru a fi martore ale marilor 

obstacole pe care Titus a trebuit să le depășească în cap-

turarea orașului. Josephus relatează că mai mulți oa-

meni din oraș au fost uciși de zeloții rebeli decât de sol-

dații lui Titus. Singurii care au scăpat de masacru au 

fost creștinii care au fugit la Pella, în pustie. 

Înainte de distrugere, Templul era una dintre marile 

minuni ale lumii antice și centrul închinării evreilor. Pri-

mul Templu fusese ridicat pe același sit de către Solomon, 
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în jurul anului 960 î.Hr., împlinind astfel un vis al tatălui 

său, David. Tradiția identifică locul ca fiind Muntele Moria, 

unde Avraam mersese să îl jertfească pe Isaac. Templul lui 

Solomon a fost distrus de babilonieni, când au dus în robie 

populația Ierusalimului, în anul 587 î.Hr.. 

Al doilea Templu, mult mai mic ca dimensiuni, a 

fost realizat în anul 516 î.Hr. de către Zerubabel, când 

rămășița evreilor s-a întors în țara natală din Babilon. 

El a fost bine fortificat în secolele care au urmat. Gene-

ralul roman Pompeii l-a asaltat în anul 63 î.Hr. vreme 

de 3 luni, când a dorit instalarea administrației romane 

și când au murit circa 12.000 de evrei în conflict. 

La scurt timp după aceasta, Irod cel Mare a fost 

confirmat de Roma ca rege al evreilor, iar el a demarat 

un ambițios plan de lărgire și înfrumusețare a orașului. 

Irod, un idumean, voia să se asigure că va rămâne ceva 

impresionant în urma lui. Acest proiect avea în vedere 

nevoia de a găzdui zecile de mii de evrei care vizitau Ie-

rusalimul în decursul sărbătorilor religioase anuale 

(ceea ce îi creștea și veniturile lui Irod). Proiectul de re-

zidire a Templului a început în anul 20 î.Hr., al 18-lea 

an de domnie al lui Irod, și a durat 46 de ani. Descrierile 

detaliate din scrierile istoricului Josephus au făcut posi-

bilă crearea unor modele ale Templului, potrivit cu felul 

în care acesta arăta la momentul finalizării construcției. 
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Al doilea Templu a jucat un rol important în lucra-

rea lui Isus și în istoria bisericii primare. Isus a vizitat 

Templul de mai multe ori și i-a prezis distrugerea (Ma-

tei 24:2). Creștinii timpurii se adunau la Templu pentru 

închinare (F.A. 2:46), iar Petru a făcut acolo o minune 

notabilă (F.A. 3). Când s-a întors la Ierusalim după mai 

mulți ani de lucrare misionară printre Neamuri, Pavel a 

fost acuzat pe nedrept că adusese oameni dintre Nea-

muri în curtea interioară, rezervată doar evreilor, și as-

tfel a fost arestat (F.A. 22).  
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23 
CREDINȚA DOVEDITĂ                       

PRIN FAPTE 

 

Data scrierii: datarea timpurie 45-49 d.Hr.; data-

rea târzie, după 55 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Credința 

„Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără 

fapte este zădarnică?” (Iacov 2:20). 

În Noul Testament există patru bărbați care poartă 

numele de Iacov. Există Iacov, fiul lui Zebedei și fratele 

lui Ioan; Iacov, fiul lui Alfeu; Iacov, fratele lui Isus; și Ia-

cov, fratele apostolului Iuda1. Autorul acestei epistole este 

Iacov, fratele Domnului nostru, născut din Maria și Iosif 

 
1 În Luca 6:16, traducerea literală ar trebui să fie, „și Iuda, al lui Iacov”, ca și cum ar 
spune „Iuda, fiul lui Iacov”. 
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după nașterea din fecioară a lui Hristos (comp. Matei 

13:55; Marcu 6:3). Iacov a devenit un lider în biserica pri-

mară din Ierusalim (F.A. 12:17; 15:13; 21:18; Gal. 1:19; 

2:9, 12), ceea ce reflectă harul suveran al lui Dumnezeu, 

pentru că Iacov nu a fost dispus să creadă că Isus era 

Hristosul până după învierea Domnului (Ioan 7:5). După 

biruința asupra morții, Isus S-a descoperit special lui Ia-

cov. Iar Iacov a fost îndreptățit prin credință după ce a 

crezut în moartea, îngroparea și învierea lui Hristos (1 

Cor. 15:7, comp. 15:3). Calitatea de lider a lui Iacov peste 

biserica din Ierusalim este demonstrată prin faptul că ce-

ilalți apostoli veneau și îl înștiințau, cum este cazul lui 

Petru (F.A. 12:17, c. 44 d.Hr.) și a lui Pavel (F.A. 21:18-19, 

c. 57 d.Hr.). De asemenea, când s-a convenit conciliul din 

Ierusalim la întâlnirea din anul 50 d.Hr. pentru a discuta 

chestiunea circumciziei Neamurilor, Iacov a fost cel care 

a anunțat decizia finală: „De aceea, eu sunt de părere să 

nu se pună greutăți acelora dintre Neamuri care se întorc 

la Dumnezeu; ci să li se scrie doar să se ferească de pân-

găririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de 

sânge” (F.A. 15:19-20). Sfatul lui a fost agreat de apostoli, 

de prezbiteri și de întreaga biserică (15:22). 

Ultima referință din Biblie cu privire la Iacov se 

găsește în Faptele Apostolilor 21:18-25 în legătură cu ul-

tima vizită a lui Pavel în Cetatea Păcii. Iacov a fost cel 
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care i-a sugerat lui Pavel să facă un jurământ de nazi-

reat (ebr. nazir, „a jura, a se dedica, a se consacra”) ca 

să nu îi jignească pe evreii necredincioși care mergeau 

la Templu, sau cel puțin să poarte povara financiară a 

celor care făceau un astfel de jurământ (F.A. 21:23). 

Iacov nu era priceput doar să scrie. El a și pus în 

practică ceea ce propovăduia, motiv pentru care era de-

numit de alții și „Iacov cel drept”. El era un om al fapte-

lor bune, inclusiv al rugăciunii. Se spunea că Iacov pe-

trecea atât de mult timp pe genunchi, rugându-se Dom-

nului, încât genunchii lui deveniseră butucănoși și pro-

eminenți, ca genunchii unei cămile. Creștinul înțelept va 

medita la multele cuvinte minunate care se găsesc în 

această carte care are ca temă viața creștină practică. 

Așa cum au scris Josephus, istoricul evreu, și He-

gesippus, un istoric creștin din secolul al II-lea, Iacov a 

devenit martir ca urmare a tulburărilor politice. În pe-

rioada de după moartea guvernatorului roman Festus și 

înaintea sosirii lui Albinus, noul guvernator, cândva în 

jurul anului 62 d.Hr., a fost stârnită o răscoală printre 

evrei. Se spune că Anania, marele preot, și un saducheu 

erau alarmați de numărul crescând al convertiților la 

Hristos. De aceea, l-au chemat pe Iacov înaintea Sine-

driului și au insistat ca Iacov să se lepede de Isus ca Me-

sia. Când Iacov a refuzat, Anania s-a folosit de avantajul 
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absenței unei autorități romane, și a poruncit ca apos-

tolul să fie ucis cu pietre. În timp ce era lovit cu pietre, 

suferințele lui au luat sfârșit când un bărbat a luat un 

topor și i-a zdrobit capul. Ultimele lui cuvinte au fost 

cele ale Domnului lui: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac”. 

Data scrierii Epistolei lui Iacov este incertă. O dată 

timpurie indică scrierea ei cândva între anii 45 și 49 

d.Hr.. Data târzie plasează epistola în anul 55 sau chiar 

mai târziu. Singurul lucru care pare cert este că epistola 

a fost scrisă când biserica din Ierusalim era încă un fel 

de centru al comunității creștine. 

Vreme de mai multe secole a existat o controversă 

teologică în jurul mesajului din această epistolă. Martin 

Luther a avut greutăți în a-i înțelege conținutul. El cre-

dea că afirmațiile lui Iacov erau în contrast cu cele ale 

lui Pavel în ce privește temeiul primirii neprihănirii 

pentru a fi acceptați de Dumnezeu. Luther a interpretat 

Iacov la fel cum o interpretează și astăzi romano-catoli-

cii: anume că faptele și credința ar fi amândouă nece-

sare spre mântuire, că „faptele noastre bune” ar fi o cale 

prin care plătim pentru păcatele noastre și ne câștigăm 

favoarea lui Dumnezeu. Luther a recunoscut că aceasta 

ar fi o eroare, așa că a ignorat epistola. Dar Pavel, în 
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epistolele sale (v. Rom. 3) după cum face întreaga Biblie 

(v. Isaia 53:6) – a îndreptat privirile tuturor către sân-

gele curs la cruce al lui Hristos ca fiind plata completă 

pentru păcatele noastre. În felul acesta, când un om se 

încrede numai în Hristos (credința), Dumnezeu îi dă ne-

prihănirea lui Hristos, fără vreo condiție. Mântuirea se 

bazează pe credința în Persoana și lucrarea Domnului 

Isus Hristos, numai El fiind suficient pentru mântuire 

(v. 2:1). 

Așadar, există un conflict între Pavel și Iacov, între 

felul cum ei vedeau credința și faptele? Pe scurt, nu! 

După convertirea lui Saul, nu au mai existat persecuții 

imediate față de Biserică. Evreilor le era relativ ușor să 

pretindă că erau și ei convertiții lui Hristos.  

De aceea, crescuseră unele îngrijorări despre anu-

mite dedicări cu jumătate de inimă din partea acelora 

cărora le plăcea să stea în compania creștinilor, dar care 

nu aveau o dragoste adevărată pentru Hristos și care, în 

consecință, continuau să trăiască asemenea celor din 

lume.  

Astfel, Iacov demolează fațada exterioară a sim-

plei pretenții a credinței, învățându-i pe credincioși că 

adevărata credință mântuitoare se dovedește printr-o 

viață schimbată. 
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Epistola lui Iacov conține o serie de teste dure adre-

sate cititorului ca să-și dovedească autenticitatea credin-

ței. 

Testul încercării, Capitolul 1. Dumnezeu folosește 

toate categoriile de suferințe pentru a curăța inimile 

noastre de toate dorințele lumești care ne împiedică să 

fim dependenți numai de El. 

Testul faptelor, Capitolul 2. Iacov subliniază că, 

atunci când un om este mântuit cu adevărat (doar prin 

credință), viața lui va demonstra acest lucru prin „fap-

tele bune” pe care le face. În această epistolă, avem apli-

cația practică a unei vieți răscumpărate prin sângele Mi-

elului, căci „credința fără fapte este moartă” (2:20). Pu-

ritanilor le plăcea să arate că, deși omul este mântuit 

doar prin credință, el nu este mântuit printr-o credință 

izolată de fapte, căci adevărata credință mântuitoare 

conduce întotdeauna la fapte bune. 

Credința evanghelică este o credință însoțită de po-

căință. Ea implică regenerarea supranaturală, când omul 

se întoarce la Hristos, recunoscându-L ca Domn. Iar acest 

lucru se dovedește prin faptul că acel om se întoarce de la 

păcat la Hristos, având loc o schimbare de stăpâni (Rom. 

6:17-18), o moarte și o înviere (Gal. 5:24-25). Dacă nu 
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există fapte bune (care izvorăsc din motivația dragostei, 

nu pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu) care să înso-

țească o pretenție de credință, atunci aceasta este dovada 

că acel om nu este mântuit cu adevărat (F.A. 26:20). Ideea 

că un creștin autentic ar putea continua să trăiască un stil 

de viață saturat de valorile lumii este nebiblică! Acesta este 

mesajul lui Iacov. Prin contrast, o lucrare a harului tran-

sformator se produce numai acolo unde ea este demon-

strată printr-o viață nouă, o viață schimbată (2 Cor. 5:17). 

„Dar va zice cineva: ‚Tu ai credința, și eu am faptele’. 

‚Arată-mi credința ta fără fapte, și eu îți voi arăta credința 

mea din faptele mele’” (Iacov 2:18). În Epistola lui Iacov, 

credința mântuitoare este urmată de manifestarea fapte-

lor bune, cum ar fi religia curată (1:27), nepărtinirea (2:1), 

stăpânirea limbii (3:1-12), smerenia (3:13-18), apropierea 

de Dumnezeu (4:7), abținerea de la acțiuni senzuale (5:1-

7) și eforturile în direcția mântuirii sufletelor (5:19-20). 

Testul vorbirii, Capitolul 3. Credința adevărată 

mai este dovedită și prin vorbirea noastră, căci cuvintele 

sunt rodul inimii. Fie ca Domnul să îi convingă pe toți 

credincioșii să își îmblânzească limbile și mințile, pu-

nându-le sub controlul Duhului Sfânt. 

Testul relației cu lumea, Capitolul 4. Credința reală 

se dovedește și prin răspunsul nostru față de atracțiile 

lumii. Trăim o viață nouă în cadrul căreia Hristos aduce 



270         NOUL LEGĂMÂNT ÎN HRISTOS  |  MURRELL 

 

împlinire în inimile noastre, astfel că nu avem nevoie de 

niciuna dintre distracțiile lumii sau dintre lucrurile ma-

teriale care să ne aducă bucurie statornică. 

Testul timpului, Capitolul 5. Credința adevărată în 

Domnul perseverează în timp. Greutățile prin care tre-

cem nu ne dezlipesc de Domnul, ci ne atrag tot mai 

aproape de El.  
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24 
PĂRTAȘI SUFERINȚELOR 

LUI HRISTOS 

 

Data scrierii: c. 66 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Suferință 

„Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din 

mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă în-

cerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi: dimpo-

trivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile 

lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la 

arătarea slavei Lui” (1 Petru 4:12-13) 

Este un lucru ușor pentru cititorii Noului Testa-

ment să se identifice cu Petru, căci el a fost un om păti-

maș, care părea să fie contestat, ori lăudat (Matei 16:17), 

ori condamnat pentru lucrurile impulsive pe care le 
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spunea sau le făcea (comp. Matei 16:21-23). Personalita-

tea lui Petru ne inspiră căldură și apropiere. El pare să fi 

fost un om cu care ne-ar fi fost ușor să vorbim, pentru că 

noi credem că el înțelegea bine lucrurile inimii. În vre-

muri de suferințe și tulburări ale sufletului, Petru avea să 

fie în prima linie a celor care puteau fi căutați pentru a 

oferi sfaturi și mângâiere. Sfaturile lui nu sunt însă niște 

simple teorii, ci ele sunt înrădăcinate în realități, căci el 

însuși a trecut prin multe momente triste din viață. El a 

suferit de dragul lui Hristos, fiind întemnițat și ajungând 

să moară ca martir, prin răstignire. 

Există o tradiție veche denumită Quo Vadis („Unde 

te duci?”). Ea spune că, fiind convins de îndemnurile pri-

etenilor lui, Petru s-a hotărât își salveze viața în fața mor-

ții prin a fugi din Roma, unde se dusese să predice. În 

acea noapte, Petru a avut o vedenie în timp ce se odihnea 

pe Calea Apia. În acea viziune, Petru L-a întâlnit pe Isus, 

care mergea în direcția opusă. „Doamne”, se spune că L-

a întrebat Petru, „unde Te duci?” Isus a răspuns: „Mă duc 

să fiu răstignit din nou”. Petru a înțeles mesajul. El și-a 

plecat capul în semn de supunere și s-a întors în Roma, 

unde a fost răstignit cu capul în jos, la cererea lui, nesim-

țindu-se vrednic să fie răstignit în aceeași poziție ca Dom-

nul lui. Conform lui Eusebius, martirajul lui Petru a avut 

loc în al 13-lea an al domniei lui Nero (67-68 d.Hr.). 
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Deși tradiția nu este totdeauna înrădăcinată în 

fapte ce pot fi dovedite istoric, este un lucru cert că Pe-

tru a avut de suferit pentru cauza lui Hristos. La fel de 

sigur este că Petru este autorul epistolei de față. Biserica 

primară a recunoscut unanim acest adevăr. Policarp a 

citat mai multe pasaje din această epistolă în scrisoarea 

lui către filipeni (1:8; 2:11; 3:9), la fel ca și Ireneu, în 

lucrarea lui ce tratează ereziile din acea perioadă (IV:9, 

2; IV:16, 5; V:7, 2). 

Apostolul le-a scris aici bisericilor din Asia Mică 

(de ex. Galatia, Efes și Colose) care sufereau mari per-

secuții. Petru a scris din „Babilon” (1 Pet. 5:13), probabil 

o referință codificată la Roma (comp. Apoc 17:5, 18), căci 

Biserica încerca să fie foarte atentă atunci când vorbea 

despre guvernarea autoritară și asupritoare a Romei. 

Ioan Marcu era alături de Petru în perioada când el a 

scris (5:13). 

Acestea erau vremuri grele pentru cei aleși (64-67 

d.Hr.). Chiar și în Roma, persecuția era nu doar per-

misă, ci chiar încurajată de liderul crud Nero. Împăratul 

dăduse vina pe creștini pentru marele incendiu din 

Roma din anul 65 d.Hr.. Exemplul lui a stârnit valuri de 

persecuție a tuturor comunităților creștine. După 35 de 
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ani de străduință pentru supraviețuire, Biserica se con-

frunta acum cu o altă perioadă de încercări de foc (4:12) 

răspândite peste tot (5:9). Diavolul venise împotriva 

sfinților ca un leu care răcnea, căutând să îi devoreze 

(5:8).  

Pentru a încuraja inimile sfinților, Petru l-a trimis 

pe Sila (5:12), care slujise și alături de Pavel, scriindu-le 

cuvinte de încurajare. Mesajul apostolic era simplu. 

Creștinii nu trebuiau să își închipuie că era un lucru ciu-

dat să sufere, pentru că și Hristos a suferit și a realizat 

o măreață lucrare spirituală prin suferință. Domnul este 

Modelul Bisericii. De aceea, poporul lui Hristos trebuie 

să îndure greutățile cu răbdare (2:20), fără a căuta să se 

răzbune (3:9). În final, Dumnezeu Tatăl îl va răsplăti pe 

cel evlavios și îl va judeca pe cel care face răul (3:12). 

1 Petru poate fi grupată în următoarele părți: 

Siguranța în suferință Capitolul 1 

Supunerea în suferință Capitolele 2 și 3 

Statornicia în suferință Capitolele 4 și 5 

Sfinții în suferință trebuie să își amintească mereu 

de câteva adevăruri. În primul rând, toate suferințele au 

un scop, deși, la vremea când trecem prin ele, nu ne este 

ușor să vedem scopul lor (1:6-7; 2:19-20; 3:14; 4:14).  
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În al doilea rând, suferința este un lucru de aștep-

tat (4:12).  

În al treilea rând, nu trebuie să ne îngrozim în fața 

suferinței și nici să o evităm cu tot dinadinsul (3:14), ci 

să o îndurăm cu răbdare (2:23; 3:9), manifestând chiar 

o doză de bucurie (4:13).  

În al patrulea rând, exemplul lui Hristos constituie 

un model pentru felul în care trebuie răbdată suferința 

pentru neprihănire (comp. 1:11, 2:21 și 5:1, cu 2:21 și 4:1-

2). 

În al cincilea rând, orice fel de suferință cu care se 

vor confrunta sfinții în această lume este după voia lui 

Dumnezeu (4:19). 
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25 
CUNOAȘTEREA                            

LUI DUMNEZEU 

 

Data scrierii: c. 66-67 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Cunoaștere 

„Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mân-

tuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, 

acum și în ziua veșniciei. Amin” (2 Petru 3:18). 

Spre deosebire de prima epistolă, această a doua 

epistolă care poartă numele celui mai mare apostol nu 

a fost acceptată pe larg ca autentică decât în vremea lui 

(c. 250 d.Hr.).  

Totuși, nu există niciun motiv să nu fie acceptată 

ca fiind scrisă de Petru și deci legitimă. Ideile conținute 

în ea sunt biblice. Nu există învățături noi și nici vreo 
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îndepărtare de la Evanghelie. Mai mult, aspectele autobi-

ografice sunt consecvente cu alte evenimente cunoscute 

(1:16-18, comp. Matei 17:1-9). De exemplu, Petru știa că 

avea să moară într-un fel violent, potrivit profeției lui 

Hristos (Ioan 21:18-19; 2 Petru 1:12-14). În final, în epis-

tolă se pretinde în mod specific că Petru este autorul ei. 

Destinatarii epistolei erau sfinții din Asia Mică (comp. 1 

Petru 1:1; 2 Petru 3:15). Știind că învățătorii falși aveau 

să se furișeze printre cei care spun că Îl cunosc pe Dom-

nul, Petru pregătește și avertizează Biserica să se ridice 

hotărât împotriva lor și să rămână alipită de cunoașterea 

adevărată a lui Dumnezeu. Acesta este un avertisment la 

fel de valabil până în zilele noastre. 

Adevărata cunoaștere, explicată, Capitolul 1. În a 

doua Epistolă a lui Petru pot fi identificate câteva teme 

distincte, începând cu dorința apostolului de a-i îndemna 

pe cei credincioși să se asigure de mântuirea lor (1:5). 

Acest lucru poate fi făcut în două modalități elementare: 

1) trebuie să existe o părtășie la natura divină, prin cre-

dință (1:4), și 2) trebuie să se vadă roada neprihănirii. Și 

sunt enumerate apoi 7 calități divine: fapta (virtutea, cf. 

KJV), cunoștința, înfrânarea (auto-controlul), răbdarea, 

evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni (1:5-11). 
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Cunoașterea falsă, demascată, Capitolul 2. Așa 

cum apostolul vrea ca sfinții să se asigure de chemarea 

lor, el dorește și ca Biserica să se păzească de învățătu-

rile false din adunare. El avertizează împotriva aposta-

ziei (2:1-22) și vorbește împotriva ereziilor nimicitoare 

(2:1). Învățătorii mincinoși sunt caracterizați de lăcomie 

(2:3), senzualitate (2:10), cruzime (2:12) și au ochii plini 

de adulter (2:14). Învățătorii mincinoși sunt robi ai stri-

căciunii (2:19). Oricât de oribilă ar fi această lume, pă-

catul din sanctuarul sfânt, biserica, este cu atât mai hi-

dos. Există o singură nădejde pentru orice este secular 

și sacru: a doua venire a lui Hristos. 

Efectele adevăratei cunoașteri, Capitolul 3. Deși 

unii din biserica primară se poate să fi dorit ca a doua 

venire să se petreacă mai devreme, Isus a spus că reve-

nirea Lui va avea loc după o perioadă îndelungată de 

timp (Matei 25:19), însă există înțelepciune în a ne pre-

găti pentru întoarcerea neașteptată a lui Hristos (Matei 

25:4), fără a accepta retorica emoțională a unei întoar-

ceri iminente, ca și cum o anumită generație ar putea 

discerne semnele timpului mai bine decât toate cele-

lalte. Cei ce trăiesc într-o stare emoțională exagerată și 

cred că generația lor este ultima sunt expuși depresiei 

spirituale când timpul trece și Domnul încă întârzie po-

trivit așteptărilor omului. Petru îi reamintește Bisericii 
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că, „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, 

cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, și 

dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocă-

ință” (3:9). Indiferent cât de negre pot fi zilele istoriei 

omenirii, Domnul ne va elibera din pierzarea finală căci, 

pentru noi, vor exista un cer nou și un pământ nou 

(3:13-14). 

În încheiere, Petru spune că epistolele lui Pavel 

sunt parte din canonul Scripturii (3:15-16). El admite că 

există unele lucruri dificil de înțeles pentru cei necre-

dincioși. Prin contrast, credinciosul poate cunoaște tot 

sfatul lui Dumnezeu și, dacă își păzește inima, nu va că-

dea în erezie. Epistola se încheie cu îndemnul de a 

„crește în harul și în cunoștința Domnului și Mântuito-

rului nostru Isus Hristos” (3:18).  
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26 
PĂRTĂȘIA CU HRISTOS 

 

Data scrierii: datarea timpurie, înainte de anul 70; 

datarea târzie, c. 80-95 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Părtășie 

„Ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca 

și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră 

este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos” (1 Ioan 1:3). 

În Noul Testament există mai multe persoane cu 

numele de Ioan (lit. Dumnezeu este bun).  

Există un preot pe nume Ioan, membru în Sinedriu 

(înaintea căruia Petru și Ioan au fost aduși după ce au 

vindecat un olog la Poarta Frumoasă, F.A. 4:6). Există 

apoi Ioan Marcu, cel care a scris a doua Evanghelie (F.A. 

12:12, 25; 13:5; 15:37). Mai este și Ioan, fiul lui Zaharia, 

un preot pe linia lui Abia (Luca 1:5), cunoscut și ca Ioan 
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Botezătorul. Lucrarea lui a început cu puțin timp înainte 

de lucrarea lui Hristos, împlinind profeția (Isaia 40:3; 

Mal. 3:1). În final, există Ioan, fiul lui Zebedei, care a de-

venit un ucenic al lui Hristos. El este autorul a cinci cărți 

ale Bibliei: 

Evanghelia după 

Ioan 
1-3 Ioan Apocalipsa 

Isus este Dumne-

zeu 

Dumnezeu S-a fă-

cut Om 

Isus este Dumne-

zeu-Omul 

Dogme teologice Convingeri morale Considerații politice 

Data scrierii acestei epistole este plasată de către 

experți fie înainte de anul 70, fie mai târziu, între anii 80-

95 d.Hr.. Data exactă a epistolelor lui Ioan nu este atât de 

importantă, dar, atunci când ne gândim la Apocalipsa, 

datarea acestor scrieri afectează interpretarea corectă a 

lor. Ioan se afla în Efes când a scris epistolele sale, slujind 

ca lider al bisericii de acolo. El se gândește la biserica lui 

în termenii „copilașii mei” (1 Ioan 2:1), o referință la cer-

cul de credincioși dintre Neamuri aflat în Efes (5:21). 

La fel ca Pavel atunci când le-a scris colosenilor, 

scopul lui Ioan cu epistolele lui a fost acela de a combate 

răspândirea gnosticismului, prima mare erezie din bi-

sericile primare (v. cap. 14). Gnosticismul era un ames-

tec de filozofie grecească, legalism iudaic și misticism 
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răsăritean. El susținea că materia este rea, că Dumnezeu 

nu a creat materia, ci că un eon (un duh) a emanat de la 

Dumnezeu și a creat toate lucrurile. În gnosticism, înge-

rii primeau închinare. Cei ce aderau la acest sistem de 

gândire ajungeau să creadă că ei erau superiori spiritual 

tuturor celorlalți, deși trăiau în promiscuitate sexuală. 

Era astfel îmbrățișat un dualism potrivit căruia exista o 

separare între suflet și trup. Ceea ce trupul făcea putea 

fi păcat, dar asta nu conta, pentru că sufletul era curat. 

Atunci când Ioan a scris pentru a combate răspân-

direa gnosticismului în general, el a scris de asemenea 

și pentru a ataca învățătura specifică a lui Cerintus. 

Cerintus era primul eretic din biserica primară. El su-

gerase că „Hristos” era diferit de „Isus”. El spunea că 

„Hristos” era lipsit de materie, fără păcat și perfect spi-

ritual. Prin contrast, „Isus” era o persoană în carne și 

oase, motiv pentru care trebuie să fi fost o persoană pă-

cătoasă. Totuși, „Hristos” a venit asupra lui „Isus” la bo-

tezul Lui, însă L-a părăsit înainte de răstignire, așa că 

cel care a murit la calvar a fost un om păcătos. Se spune 

că ar fi existat o situație când Ioan a fugit de la o baie 

publică atunci când Cerintus venise acolo, exclamând că 

„vrăjmașul adevărului este printre noi”. 

Aceste idei resping întruparea, anume faptul că 

Dumnezeu S-a făcut om. Ele resping de asemenea faptul 
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că Isus, Dumnezeu-om a fost Cel care a murit. Este fo-

lositor să observăm că respingerea umanității lui Hris-

tos a fost atacată la finalul primului secol, în timp ce 

respingerea dumnezeirii lui Hristos constituie provoca-

rea pentru Biserica din zilele noastre. Învățătura lui 

Cerintus a condus la docetism, sistem care spunea că 

Isus a părut doar că este om. El doar părea că este real, 

spunea docetismul, lucru confirmat de viața pe care a 

trăit-o, de minunile pe care le făcea și de moartea de 

care a avut parte! Cu siguranță că „Dumnezeu” nu putea 

să îndure aceste lucruri, spuneau ei. Totuși, Ioan și în-

treg Noul Testament dovedesc deopotrivă dumnezeirea 

și umanitatea lui Hristos.  

Dincolo de a combate gnosticismul (1:1; 3:9; 5:6), 

Ioan a dorit să atingă și alte obiective. El a dorit ca desti-

natarii Epistolei sale să cunoască părtășia cu Dumnezeu 

(1:3) și bucuria de a fi creștin (1:4). Ioan ne va învăța că 

bucuria adevărată nu vine din circumstanțe, ci din părtă-

șia cu Hristos și cu ceilalți credincioși. De asemenea, Ioan 

a subliniat că creștinii sunt chemați să nu păcătuiască 

(2:1) și să nu se lase amăgiți. Ca apostol, Ioan a fost de-

terminat în dorința ca toți învățătorii din biserici să fie 

cercetați în privința adevărului (4:1). Capitolele 2 și 3 
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conțin peste 25 de teste care indică realitatea mântuirii 

aceluia care pretinde că este creștin. În final, cu o inimă 

de păstor, Ioan a dorit ca adevărații credincioși să aibă 

siguranța mântuirii lor (5:11-13). 

Principalele învățături biblice despre identitatea 

antihristului se găsesc în epistolele lui Ioan, căci acest 

termen apare doar în scrierile acestui apostol. 

Există în acest sens patru versete care prezintă în-

vățătura biblică. Antihristul este: 

a. oricine respinge faptul că Isus este Hristosul 1 Ioan 2:22 

b. oricine Îi tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul 1 Ioan 2:23 

c. orice duh, care nu-L mărturisește pe Isus 1 Ioan 4:3 

d. toți cei care nu mărturisesc că Isus Hristos 

vine în trup 
2 Ioan 7 
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27 
UMBLAREA ÎN ADEVĂR 

 

Data scrierii: c. 60-95 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Adevăr  

„M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii 

dintre copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe 

care am primit-o de la Tatăl” (2 Ioan 4). 

În această scurtă epistolă, Ioan se prezintă ca 

prezbiterul, după modelul lui Petru (1 Petru 5:1). Dacă 

această introducere indică vârsta și poziția lui, atunci 

probabil că Ioan rămăsese singurul dintre toți ucenicii 

din grupul inițial. Petru fusese crucificat, iar Pavel fu-

sese decapitat. Ceilalți apostoli au suferit toți martirajul. 

Ioan este cel mai în vârstă dintre primii creștini aflat în 

slujbă oficială și ultimul ucenic în viață dintre cei care 

L-au însoțit pe Hristos. Epistola lui este adresată către 
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„aleasa doamnă și către copiii ei”. Este posibil ca Ioan să 

fi avut în vedere o anumită femeie. Acesta n-ar trebui să 

fie un lucru surprinzător, întrucât femeile au jucat un rol 

vital în bisericile primare. Totuși, este de asemenea posibil 

ca Ioan să fi scris într-un limbaj codificat, ca păstor către 

turma lui. Biserica este considerată în termeni feminini (v. 

Efes. 5:23-33). În aceeași manieră, expresia „sora ta” 

poate face referire la o altă femeie creștină importantă din 

congregație, sau la congregație însăși (v. 13). 

Nu este făcută nicio mențiune cu privire la locul 

de unde scrie apostolul, nici în ce privește biserica de 

destinație. Accentul este plasat pe conținutul Epistolei. 

Acesta include un mesaj al dragostei și părtășiei, dar și 

un avertisment împotriva învățătorilor falși și a tendin-

țelor lor de a-i amăgi pe alții. Învățătorii mincinoșii 

merseseră din biserică în biserică pentru a răspândi no-

ile doctrine în Numele lui Hristos (1 Ioan 2:18-29). 

Exista pe atunci un obicei de a-i invita pe creștinii aflați 

în călătorie în casele celor din biserică, pentru a auzi 

vești de la alte biserici, pentru a primi învățături mai 

complete și pentru a se încuraja reciproc. 

Totuși, aceste învățături false erau în realitate dis-

trugătoare pentru credința creștină. Ioan o laudă pe 
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„aleasa doamnă” pentru ospitalitatea ei, dar o mustră 

pentru lipsa de discernământ. El dorește ca biserica să 

fie veghetoare în ce privește astfel de indivizi și să le re-

fuze ospitalitatea necondiționată. Într-o vreme când în-

vățătorii falși călătoreau peste tot prin Imperiul Roman, 

exista o nevoie reală de a rupe părtășia cu cei care res-

pingeau învățăturile cardinale ale credinței. 

Ioan are o grijă deosebită în a explica faptul că 

această lipsă a politeții nu înseamnă că unii trebuie iu-

biți mai puțin (1:5-6), ci că încurajarea și acceptarea nu 

trebuie date acelora care sunt vrăjmași ai Crucii. 

Cuvântul „adevăr” este la fel de important pentru 

Ioan după cum fusese pentru Isus, care spusese „Eu sunt 

Calea, Adevărul și Viața” și „adevărul vă va face slo-

bozi”. Ioan scrie și încurajează dragostea față de cei care 

sunt în adevăr (1:1) și care cunosc adevărul (1:1). El vor-

bește despre adevărul care locuiește în sfinți (1:2) și des-

pre harul, îndurarea și pacea care vin prin adevăr (1:3). 

Ioan se bucură că sfinții umblă în adevăr (1:4) și primesc 

adevărul, adică doctrinele lui Hristos. Acest lucru este 

important, pentru că oricine nu rămâne în învățătura 

lui Hristos „n-are pe Dumnezeu” (1:9).
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28 
OSPITALITATEA 

 

Data scrierii: c. 60-95 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Ospitalitate 

„Este datoria noastră dar, să îi primim bine pe astfel 

de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul” (3 

Ioan 8). 

Autorul omenesc al acestei epistole este Ioan, uce-

nicul preaiubit, dar autorul divin este Dumnezeu Duhul 

Sfânt (2 Tim. 3:16). Conform lui Eusebius (Ecclesiastical 

History, 3:25), Ioan s-a întors în Efes din exilul de pe 

insula Patmos, după moartea lui Domitian în anul 96 

d.Hr.. El a vizitat bisericile din Asia, a predicat Evanghe-

lia, a rânduit prezbiteri și a administrat disciplina Bise-

ricii, când a fost necesar. Gaius, destinatarul Epistolei, 

se poate să fi fost un membru al uneia dintre cele șapte 
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biserici din provincia romană a Asiei și de care Ioan se 

îngrijea (comp. Apoc. 1:4). 

În providența Domnului, apostolul Pavel fusese 

folositor în înființarea bisericilor în orașul Efes și în lo-

calitățile din jur. La câtva timp după aceea, în aceste bi-

serici a apărut o problemă practică, anume găsirea per-

soanelor potrivite pentru a face lucrarea pastorală. 

Apostolul Ioan a ajutat în această privință. El a adunat 

în jurul lui mai mulți credincioși pe care i-a pregătit și 

i-a trimis către congregațiile care creșteau. Din neferi-

cire, între cei pe care i-a trimis fusese și un învățător 

dominator, pe nume Diotref. Se pare că el și Gaius erau 

păstori ai unor congregații diferite din același oraș. 

Când slujitorii trimiși de Ioan au ajuns la aduna-

rea lui, Diotref a refuzat să îi primească, însă Gaius i-a 

primit. Diotref încurajase o politică a ușilor închise față 

de oricine dezagrea cu el chiar și în învățături minore, 

cu scopul de a-și menține o poziție de putere hrănită de 

mândrie. Când s-a întors în orașul Efes, Ioan a auzit des-

pre modalitatea rușinoasă în care fuseseră tratați sluji-

torii aceia. El a trimis o altă delegație în același oraș, cu 

o scrisoare adresată lui Gaius. Identitatea acestui Gaius 

este incertă. În comunitatea creștină erau mai multe 

persoane care aveau același nume. Exista un Gaius [lit. 

domn] născut în Macedonia, care îl însoțea pe Pavel. El 
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fusese atacat în timpul unei răscoale în Efes, c. 54 d.Hr. 

(F.A. 19:29). Exista un alt Gaius, care era din Derbe. Și 

el era un tovarăș de lucrare al lui Pavel, pe vremea când 

apostolul s-a întors din Macedonia în Asia (F.A. 20:4). 

Se poate ca acest Gaius să fi fost un locuitor din Corint, 

pe care Pavel să îl fi botezat. Creștinii se adunau în casa 

lui (Rom. 16:23; 1 Cor. 1:14). Posibil ca acest Gaius să fi 

fost prezbiterul din Pergam, despre care se vorbește 

într-o altă lucrare istorică timpurie (Apostolic Constitu-

tions, 7:40). 

În vreme ce Ioan a scris a doua lui epistolă pentru 

a corecta ospitalitatea exagerată, iar acum îi scrie lui 

Gaius pentru a-l încuraja în ceea ce Diotref greșise, du-

când lucrurile către extrema cealaltă: o ospitalitate prea 

strictă. Mesajul lui Ioan este că ar trebui să păstrăm păr-

tășia cu cei cu care suntem în acord în privința învăță-

turilor esențiale, chiar și atunci când există diferențe 

minore, în alte doctrine. 

Ioan dorește ca Gaius să aibă parte de sănătate fi-

zică și putere spirituală (v. 1-4, cf. 1 Tes. 2:19-20). Gaius 

este lăudat pentru dragostea manifestată față de ceilalți 

din comunitatea lui Hristos. În contrast cu Gaius, Ioan 

are cuvinte aspre despre Diotref și ambiția lui firească 
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(v. 9). Este posibil chiar ca Diotref să fi fost lipsit de cu-

noașterea mântuitoare a lui Hristos (v. 11), căci el era 

un om lipsit de dragoste și dominator (v. 10). Nu era 

nimic de imitat în viața lui. Diotref ar fi trebuit să fie 

mai degrabă asemănător lui Dimitrie, a cărui mărturie 

vie era dovada adevărului. Ioan avea mai multe de tran-

smis lui Gaius, dar încheie cu o dorință de a-l vedea în 

curând și cu o binecuvântare plină de dragoste.  
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29 
PĂZIȚI DE CĂDERE 

 

Data scrierii: c. 67 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Păziți 

„Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice că-

dere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini 

de bucurie înaintea slavei Sale” (Iuda 24). 

Experții biblici nu au aceeași părere în ce privește 

identitatea autorului acestei epistole. Există o tradiție ve-

che care spune că autorul era fratele lui Iacov și fratele 

lui Hristos (Matei 13:55; Marcu 6:3). Ca frați ai lui Isus, 

Iacov și Iuda au fost inițial sceptici cu privire la pretenți-

ile Sale mesianice (Ioan 7:3-5). După învierea Domnului, 

ei au crezut și L-au slujit cu toată inima. Iacov a devenit 

un lider al bisericii din Ierusalim (F.A. 1:13, 15:13; Gal. 

1:19), ca și autorul Epistolei care îi poartă numele (Iacov 
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1:1). Iuda a scris și el o epistolă Bisericii, învățându-i pe 

copiii lui spirituali să Îl urmeze pe Mântuitorul. 

Eusebius din Cezareea (c. 260-c. 340), un istoric 

din perioada bisericii primare, relatează că, atunci când 

împăratul Domitian (81-96 d.Hr.) a demarat o persecu-

ție oficială la adresa creștinilor, el a ordonat arestul ne-

poților lui Iuda. Când aceștia s-au înfățișat înaintea lui 

Domitian, ei i-au spus împăratului că erau niște simpli 

fermieri, care aveau doar 18 ha, din care își plăteau ta-

xele și se susțineau pe ei înșiși. Nu erau nicio amenin-

țare pentru nimeni, căci Împărăția lui Hristos nu era din 

această lume. De aceea, împăratul i-a eliberat (Ecclesi-

astical History, 3:19-20). În ciuda tradiției, există alții 

care cred că acest Iuda, al cărui nume are sensul de „la-

udă” sau „celebrare”, era unul dintre cei 12 apostoli 

(Luca 6:16; Ioan 14:22). Dacă așa stau lucrurile, atunci 

el trebuie să fi fost cel denumit Tadeu de Matei și Marcu 

(Matei 10:3; Marcu 3:18). Motivul acestei identități ne-

sigure este că numele Iuda era destul de răspândit. L-au 

avut și cei mai buni dintre oameni (Gen. 29:35), dar și 

cei mai răi dintre ei, cum ar fi Iuda Iscarioteanul. 

Cert este că, în versetul 1, Iuda se identifică drept 

autorul Epistolei și declară că este „rob al lui Isus Hris-

tos”. Pentru Iuda, titlul de slujitor este unul onorabil. 
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Aici ni se reamintește că este o mare onoare să le slujim 

altora, și să le slujim cu smerenie. 

Fiind un slujitor al lui Hristos, acest Iuda era și 

„fratele lui Iacov”. Și iarăși, dacă Iacov se referă la apos-

tol, atunci știm că tatăl acestor bărbați este menționat 

în Scriptură ca Alfeu (Matei 10:3; Marcu 3:18). Și ce pri-

vilegiu trebuie să fi fost pentru Alfeu să își vadă fiii cum 

Îl găsesc și Îl urmează pe Mesia, devenind astfel slujitori 

ai Fiului neprihănirii. Ca slujitor, Iuda a primit onoarea 

de a scrie o parte din Cuvântul lui Dumnezeu, care va 

trăi și va rămâne în veac. 

Biblia face o deosebire clară între acest autor și Iuda 

Iscarioteanul (comp. Ioan 14:22), și ce diferență mare era 

între cei doi! În timp ce unul a fost credincios, celălalt a 

fost trădător. În timp ce unul L-a mărturisit pe Hristos, 

altul L-a vândut. Unul I-a adus cinste Numelui Domnului, 

celălalt a fost o contradicție vie prin faptul că a spoit co-

rupția interioară în bunătate exterioară. Conform tradi-

ției, Iuda a fost răstignit în anul 72 la Edessa, Grecia. 

Iuda a scris ceea ce este considerată drept o epis-

tolă generală. Spre deosebire de alte epistole adresate 

unor persoane anume (precum Timotei, Tit și Filimon) 

sau unei anumite biserici (cum ar fi cea din Corint), 
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Iuda i-a scris Bisericii lui Hristos în general. Iuda le scrie 

tuturor celor ce sunt sfințiți și puși deoparte în Hristos 

Isus, probabil în jurul anului 67, cu puțină vreme îna-

inte de martirajul lui Petru și a lui Pavel, în Roma. 

Un motiv important pentru care a scris această 

epistolă a fost acela de a aduce un cuvânt de avertizare 

înaintea sfinților în legătură cu învățătorii mincinoși și 

doctrinele lor false (v. 8-16). Biserica a fost nevoită în-

totdeauna să îi confrunte pe acei indivizi care voiau să 

introducă concepte și învățături noi, contrare adevăru-

lui care ne-a fost dat prin și despre Hristos. Învățătorii 

falși amenință întotdeauna învățătura comună sau ge-

nerală despre Persoana și lucrarea lui Hristos. 

Autorul cheamă la o apărare militantă a credinței 

(v. 3b). Există o „credință”, adică un set de adevăruri 

complet și final. Nu există descoperiri și adevăruri noi, 

care să se adauge canonului Scripturii. Tot ceea ce învă-

țătorii mincinoșii pot face este să atace suveranitatea lui 

Hristos și domnia Lui (v. 4, comp. 2 Petru 2:1). 

Iuda scrie împotriva învățătorilor mincinoși folo-

sind un limbaj categoric, spunând că „s-au strecurat 
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printre voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda 

aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare 

harul Dumnezeului nostru, și Îl tăgăduiesc pe singurul 

nostru Stăpân și Domn Isus Hristos” (v. 4). Și împotriva 

învățătorilor falși sunt lansate acuzații legate de păcate 

specifice. În primul rând, ei uită de judecățile din trecut 

ale lui Dumnezeu, ilustrate prin israeliții din pustie (v. 

5), prin îngerii care au căzut (v. 6) și prin locuitorii din 

Sodoma și Gomora (v. 7). În al doilea rând, ei au planuri 

murdare, căci sunt morți spiritual (v. 8). În al treilea 

rând, ei își pângăresc trupurile prin imoralitate sexuală 

(v. 8). În al patrulea rând, ei disprețuiesc autoritatea, 

inclusiv pe cea a Cuvântului lui Dumnezeu, și vorbesc 

de rău autoritățile pământești și cerești (v. 8). Nici mă-

car arhanghelul Mihail nu a fost atât de curajos pe cât 

erau acești învățători mincinoși despre care Iuda scria 

(v. 9, comp. v. 10). 

Acești propovăduitori ai minciunii sunt încăpățâ-

nați, căci „au urmat pe calea lui Cain” (cf. Gen. 4:3-8). 

Cain vorbește despre încăpățânarea naturală a omului, 

care respinge jertfa de sânge necesară. Cain mai de-

grabă ar fi apelat la faptele mâinilor sale pentru a fi ac-

ceptat de Dumnezeu (v. 11a). Și așa sunt lideri religioși. 
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Ei nu acceptă lucrarea substitutivă a lui Hristos, ci își 

fac din meritele lor propria religie. 

Mai mult, învățătorii falși aleargă „în rătăcirea lui 

Balaam” (v. 11, comp. Num. 22-24). Eroarea lui Balaam 

se referă la credința că Dumnezeu trebuie să judece 

toate păcatele fără a manifesta câtuși de puțină milă 

(comp. 2 Petru 2:15; Apoc. 2:14). Lăcomia lui Balaam s-

a manifestat prin a lua bani pentru slujbe spirituale care 

lepădau adevărul sau dreptatea. Toate acestea au fost 

făcute datorită nelegiuirii spirituale, manifestată inclu-

siv prin răzvrătirea lui Core (comp. Num 16:1-50; 26:9-

11). Core și cei ce l-au urmat au respins autoritatea lui 

Dumnezeu exprimată prin Moise și Aaron. De aceea, 

respingerea Cuvântului lui Dumnezeu este o trăsătură 

elementară a tuturor învățătorilor mincinoși. 

Falimentul spiritual al învățătorilor mincinoși este 

indicat prin riscul pe care ei și-l asumă în a-i distruge pe 

alții. Ei sunt „niște stânci ascunse la mesele voastre de 

dragoste”, a spus Iuda, astfel că, în prezența lor, mesele 

de dragoste ale creștinilor erau în pericolul de a fi dis-

truse prin ospătarea egoistă și senzuală (cf. 1 Cor. 11:30-

32). Lipsa de roade spirituale ale acestor învățători min-

cinoși este asemenea norilor fără apă și pomilor fără 
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fructe (v. 12b). Când rădăcinile neprihănirii lor sunt 

smulse și analizate, se vede cu ochiul liber că sunt moarte. 

Rușinea și amăgirea învățătorilor falși scot la iveală 

în același timp și absența realității spirituale (v. 13, comp. 

Isaia 57:20). Există un singur sfârșit pentru ei. Acești în-

vățători falși vor fi distruși de Hristos la a doua Sa venire, 

exact așa cum a prevestit Enoh (v. 14-15). Judecata aces-

tor învățători falși va fi dreaptă, căci ei nu sunt altceva 

decât niște „cârtitori, nemulțumitori cu soarta lor; trăiesc 

după poftele lor; gura le este plină de vorbe trufașe, și îi 

slăvesc pe oameni pentru câștig” (v. 16). 

Poporul lui Dumnezeu este chemat să își amin-

tească de cuvintele apostolice și de dragostea față de 

adevăr (v. 17-18; comp. 1 Tim 4:1-6, 2 Tim. 3:1-10, 2 Tes. 

2:1-12, 2 Petru 2:1-22). Adevărul spiritual poate fi recu-

noscut prin faptul că mărește Persoana și lucrarea lui 

Isus Hristos și promovează sfințenia. Tit 1:1 vorbește 

despre „adevărul care este potrivit cu evlavia”. Poporul 

lui Dumnezeu trebuie să meargă înainte către maturi-

tate spirituală (v. 20a). Acest lucru este caracterizat de 

rugăciune (v. 20b), dragoste (v. 21a), o încredere în în-

durarea lui Dumnezeu (v. 21b), compasiune (v. 22), 

eforturi de câștigare a sufletelor (v. 23a), și o separare 
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clară de senzualitate (v. 23b). Epistola se încheie cu o 

frumoasă binecuvântare și laudă la adresa lui Dumne-

zeu, pentru puterea Lui de a-i păstra pe cei care sunt ai 

Lui (v. 24). Biserica are motive să aducă laude „singu-

rului Dumnezeu, Mântuitorul nostru” (v. 25).  
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30 
HRISTOS ESTE DOMNUL! 

 

Data scrierii: datarea timpurie înainte de 70 d.Hr.; 

datarea târzie c. 90-95 d.Hr. 

Cuvânt-cheie: Hristos este Domn 

„Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputer-

nic, a început să împărățească!” (Apocalipsa 19:6). 

Ultima dintre epistolele apostolului Ioan este și ul-

tima carte a Bibliei. Ea este vedenia profeției „lucrurilor 

care au să se întâmple în curând” (1:1).  

Întrucât comentatorii biblici nu au ajuns la un 

acord legat de sensul precis al acestor cuvinte și nici mă-

car legat de mesajul cărții Apocalipsa, au apărut diverse 

metode de interpretare, cu scopul de a dirija înțelegerea 

cărții. 
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Metoda spiritualizării. Susținătorii interpretării 

tainice sau alegorice a cărții Apocalipsa spun că există 

un conflict elementar între Biserică și forțele răului, și 

că el va continua până la întoarcerea lui Isus. Credința 

creștinilor avea să fie testată aspru în fiecare generație. 

Criticii spiritualizării cărții Apocalipsa susțin că această 

metodă de interpretare nu este înrădăcinată în realitate, 

și că ignoră natura profetică a narațiunii (comp. 1:3; 

10:11; 22:7, 10, 18-19). Se susține că nu este acordată o 

atenție specială „cheii hermeneutice” a cărții (1:19), nici 

evenimentelor speciale din jurul celei de-a doua veniri 

(1:7; 3:11; 16:15; 22:7, 12). 

Metoda istorică. Cunoscută și ca „perspectiva pre-

teristă”, acest curent teologic susține că mare parte din 

cartea Apocalipsa a fost împlinită în istorie, mai ales 

prin judecata devastatoare care a căzut asupra Ierusali-

mului, în anul 70, prin intermediul romanilor. Marile 

teme ale cărții au fost împlinite, și asta ține de interpre-

tarea care li se dă. Prorocul mincinos și fiara au fost dis-

truși de vrăjmașii evrei ai Bisericii primare și în per-

soana lui Nero. Un verset cheie pentru perspectiva pre-

teristă este 1:1, unde lui Ioan i se spune că va vedea lu-

crurile care aveau să se petreacă în curând. 

Un factor important pentru a decide metoda de in-

terpretare pe care să o folosim este și data la care cartea 
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Apocalipsa a fost scrisă. Dacă luăm în considerare data-

rea târzie (c. 90 d.Hr.), atunci ar fi posibil ca ceea ce 

Ioan a văzut să țină încă de viitor. Dacă însă aderăm la 

o datare timpurie (înainte de anul 70), atunci este posi-

bil ca tot ceea ce Ioan a văzut să țină acum de trecut: 

Isus a spus că ceea ce Ioan avea să vadă urma să aibă loc 

în curând (comp. Matei 24; Marcu 13; Luca 21), iar isto-

ria relatează ceea ce s-a petrecut în anul 70 d.Hr.. 

Cei care studiază Biblia cercetează dovezile exteri-

oare și interioare atunci când vor să dateze o anumită 

carte. Dovezile exterioare țin de mărturia oamenilor sau 

a evenimentelor din afara Scripturii. Dovezile interne țin 

de elemente din cartea în sine, care constituie mărturii în 

sine. Prima mărturie exterioară în favoarea datării târzii 

(între anii 90 și 95 d.Hr.) este Ireneu (130-202 d.Hr.). În 

fapt, Ireneu este singura sursă ce poate fi folosită în spri-

jinul datării târzii a cărții Apocalipsa. Toate celelalte 

surse (Clement din Alexandria, Origen, Victorinus și Ie-

ronim) n-au făcut altceva decât să citeze din Ireneu. To-

tuși, tradiția creștină timpurie este departe de a avea o 

vedere unitară în ce privește datarea târzie a Apocalipsei, 

anume în ultimii ani ai domniei lui Domitian (81-96 

d.Hr.). Au existat multe voci care au susținut că Apoca-

lipsa a fost scrisă în perioada lui Nero (54-68 d.Hr.). Mai 

mult, nici Ireneu nu a fost întotdeauna atent în notele 
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sale critice, lucru ilustrat prin afirmația lui că Isus ar fi 

trăit 50 de ani pe pământ!1 Faptul că distrugerea Ierusa-

limului fusese considerată ca împlinirea predicțiilor 

Domnului, așa cum sunt prezentate în Matei 24, Marcu 

13 și Luca 21, este reflectat prin următoarele surse: scri-

erile lui Eusebius (Ecclesiastical History, vol. 3, Cap. 5-

8), comentariul lui Origen la Evanghelia după Matei și 

lucrarea Against Celsus (2:13), notele explicative ale lui 

Clementin, care discută Matei 24:2-34, și lucrările lui 

Clement de Alexandria, care discută pasajul din Daniel 

9:24-27. Concluzia simplă este că experții biblici care 

sunt în favoarea unei datări timpurii nu pot pur și simplu 

să fie ignorați. 

Metoda epocilor succesive. O metodă mai imagina-

tivă de interpretare a cărții Apocalipsa crede că istoria 

Bisericii este prezentată aici în 7 epoci succesive. De 

aceea, cartea Apocalipsa este o schiță a „lucrurilor care 

au să se întâmple” (1:1). Capitolele sunt împărțite astfel 

încât să ilustreze aceste 7 epoci: 1-3, 4-6, 7-11, 12-14, 15-

16, 17-19 și respectiv 20-21. Deși această perspectivă a 

devenit mai populară în ultimii ani, o problemă majoră 

a ei este că ea interpretează narațiunea biblică în lumina 

evenimentelor contemporane, în loc să procedeze exact 

 
1 Ireneu, Against Heresies, 2:25:5. 
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invers, adică să interpreteze evenimentele contempo-

rane prin intermediul Bibliei. 

Metoda futuristă. Folosind 1:19 ca text-cheie, 

această perspectivă asupra cărții Apocalipsa plasează 

majoritatea cărții (cap. 4-22) în viitor; ea este conside-

rată o profeție despre evenimente reale din viitor. În 

această gândire sunt întrețesute multe concepte din Ve-

chiul Testament, inclusiv credința că „Ziua Domnului” 

este și ea o zi din viitor (comp. Isa. 2:10-22; 4:1-6; 34:1-

17; Ioel 2), după cum este considerată și Împărăția Dom-

nului (comp. Isa. 35:1-10). În timp ce unii dintre părinții 

Bisericii primare (precum Iustin Martirul, Ireneu, Hip-

polytus, Tertullian și Victorinus) par să fi avut o per-

spectivă literală asupra Împărăției viitoare, alți teologi, 

precum Augustin, au criticat ideile lor. 

Indiferent de metoda de interpretare, mesajul 

principal rămâne clar: Isus Hristos va domni în supre-

mația Lui, ca Domn peste toți. Apocalipsa ne descoperă 

măreția personală a lui Isus Hristos.  

De aceea, trebuie să Îl căutăm pe Isus pe paginile 

acestei cărți. Ceea ce putem învăța despre El este cu 

mult mai important decât ce putem afla despre vremu-

rile din urmă. 
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Un alt aspect important de luat în considerare 

când interpretăm cartea Apocalipsa este stilul în care ea 

este scrisă. Ea face parte dintre scrierile cu o formă lite-

rară foarte specifică, denumită literatură apocaliptică. 

Trebuie observate mai multe aspecte în acest sens2.  

1. Termenul grec apolalupsis are sensul literal de 

„descoperire”. Așadar, scopul autorului a fost acela de a 

descoperi un sens specific prin a folosi semne și simboluri. 

2. Ca stil literar, scrierile apocaliptice au luat avânt 

în perioada 210 î.Hr. - 200 d.Hr.. Acestea au fost vremuri 

foarte întunecate din istoria evreilor, lucru demonstrat 

prin domnia lui Antioh Epifanul (175-164 î.Hr.). Mai târ-

ziu, avea să apară și persecuția creștinilor sub mâna de 

fier a împăraților romani precum Nero și Domitian. 

3. Acele vremuri dificile au dat naștere literaturii 

apocaliptice. Exemple de literatură apocaliptică se pot 

găsi și în Vechiul Testament, în Daniel 7-12, Isaia 24-27, 

Ezechiel 37-41 și Zaharia 9-12. 

4. Două lucruri au constituit rezultatul acestor 

scrieri. În primul rând, au fost accentuate loialitatea na-

țiunii, familia și moștenirea spirituală. În al doilea rând, 

 
2 William Barclay, The Daily Bible Study Series, The Revelation of John (The Wes-
tminster Press; Philadelphia, Pennsylvania; 1975), vol. 1, p. 1-4. 
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credința era încurajată. Societatea evreiască nu a re-

nunțat niciodată să creadă că era aleasă de Dumnezeu 

și destinată să ajungă la stăpânire peste lume. 

5. Când istoria poporului Israel a ajuns să lovească 

în aceste speranțe, evreii s-au îndreptat către o proiecție 

a istoriei care să servească înaintării credințelor lor. 

Timpul a fost împărțit în două epoci. Există epoca actu-

ală, care este cu totul rea și imposibil de schimbat, astfel 

că nu este nimic de așteptat decât distrugerea totală în 

Ziua Domnului. Mai există și epoca viitoare, care este cu 

totul bună, epoca de aur a lui Dumnezeu, care aduce 

pace, prosperitate și neprihănire. 

6. Literatura apocaliptică are un model după care 

este scrisă. Anumite teme se tot repetă: 

- Mesia este personajul divin și veșnic, plin de putere 

și glorie (Ezra 13:25-26). 

- Înainte de venirea lui Mesia, Ilie va veni pentru a-I 

pregăti calea (Mal. 4:5-6). 

- Venirea epocii mesianice va fi ca durerile nașterii 

(Matei 24:8; Marcu 13:8). 

- Zilele din urmă vor fi o perioadă de tulburări uni-

versale (Isa. 13:10; Ioel 2:30, 3:15) și de mare spaimă 

(Țef. 1:14). 
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- Relațiile dintre oameni vor fi afectate, cinstea fiind 

transformată în rușine, puterea în umilință și fru-

musețea în urâțenie (Zah. 14:13). 

- Este o vreme a judecății, când păcătoșii dau soco-

teală (Mal. 3:1-3; Isa. 66:15-16). 

- Neamurile care au subjugat Israelul au un destin 

nesigur: 

- Uneori vedeniile au în vedere distrugerea 

lor totală (Isa. 13:19-22; 63:6; 45:14). 

- Uneori vedeniile au de-a face cu regenera-

rea Neamurilor (Isa. 49:6; 51:5; 45:20-35). 

- Alteori vedeniile vorbesc despre o ultimă 

grupare a Neamurilor împotriva evreilor, la 

Ierusalim (Ezec. 38:14-39:16; Zah. 14:1-11). 

- Evreii vor fi adunați din nou în cetatea sfântă (Isa. 

27:12-13). 

- Morții vor învia (Dan. 12:2-3). 

- Evreii se bucură de un nou Ierusalim, care va înlo-

cui cetatea veche distrusă de Babilon. 

- Mesia va domni din cetatea sfântă, iar unii spun că 

domnia Lui ar trebui să fie veșnică (Dan. 7:27). Alții 

susțin că El va domni doar pentru 400 de ani (Gen. 

15:13; comp. Psa. 90:15). 

- Toți cad de acord că, în epoca glorioasă viitoare, va 

exista un Israel unit, cu toate semințiile (Ier. 3:18; 
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Isa. 11:13; Osea 1:11). În acea perioadă, lumea va fi ca 

Gradina roditoare a Edenului (Isa. 32:15; 35:1; 51:3), 

unde toate războaiele vor înceta (Isa. 2:4), natura va 

fi în pace (Isa. 11:6-9; Osea 2:18) și nu va mai exista 

durere și suspin (Ier. 31:12; Isa. 35:10, 65:10-22). 

Apocalipsa incorporează majoritatea, dacă nu 

chiar toate aceste teme mărețe, dar dintr-o perspectivă 

substanțial diferită. Sunând un glas profetic, Apocalipsa 

se separă radical de alte piese de literatură apocaliptică 

prin faptul că ea se încheie cu nădejde. Pentru mulți; 

lumea aceasta este fără speranță. Pentru creștini, există 

o încredere în credincioșia lui Dumnezeu și în domnia 

răscumpărătoare a lui Hristos! 

În plus față de stilul literar special, cartea Apoca-

lipsa folosește de asemenea anumite numere într-o mo-

dalitate simbolică: 4, 7, 12, 1000 etc. În Apocalipsa des-

coperim patru făpturi vii, patru călăreți și patru îngeri. 

Există 12 bătrâni, 12 porți ale cetății lui Dumnezeu, 12 

temelii și 12 varietăți de fructe în pomul vieții. Cifra 7 

joacă un rol important. Conform tradiției evreiești, 

această cifră ilustrează plinătatea. Există 7 mesaje către 

7 biserici (2:1-3:22), toate menționate pe nume. Există 

7 peceți (6:1-17), 7 trâmbițe (8:6-11:19), 7 personaje 

(12:1-14:20), 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu (16:1-21) 
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și 7 judecăți finale (17:1-20:15). În final, există 7 binecu-

vântări minunate (21:1-22:5). 

Tot astfel, cifra 1000 vorbește despre perfecțiune 

sau plinătate (comp. Psa. 90:4). Biserica este ilustrată 

ca fiind completă, lucru reflectat prin cei 12.000 care 

sunt mântuiți din fiecare dintre cele 12 seminții israelite 

[spirituale?] (7:1-8). Apoi Satana este legat pentru 1000 

de ani, „ca să nu mai înșele Neamurile” (20:3). Într-un 

sens negativ, cifra 3½ este asociată Satanei (11:2; 13:5). 

Citim apoi de 42 de luni (sau 3½ ani). Acest număr este 

destinat să simbolizeze o diminuare a gloriei și puterii 

vizibile a lui Dumnezeu pe pământ. 

Asemenea altor cărți de acest fel, Apocalipsa ilus-

trează sfârșitul epocii prezente și sosirea Împărăției vi-

itoare a lui Dumnezeu, făcând aceasta prin simboluri, 

imagini și numere. Aceste simboluri includ un înger 

care are picioarele ca stâlpi de foc, oameni care călăresc 

pe cai în timp ce lovesc pământul cu plăgi, și un balaur 

roșu înfocat, cu 7 capete și 10 coarne, care se târăște 

înaintea unei femei cerești pe punctul de a naște. 

De ce a fost scrisă literatura apocaliptică folosind 

astfel de imagini? Un motiv ține de faptul că aceste cărți 

au fost scrise în perioade periculoase, când era mai sigur 
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să ascunzi mesajul în imagini, decât să vorbești pe față. 

Mai mult, simbolismul a păstrat întotdeauna un element 

de mister legat de detalii precum timpul și locul. Scopul 

lui, totuși, nu a fost cel de a aduce confuzie, ci de a-i in-

forma și încuraja pe creștini în fața persecuției. Deși che-

ile pentru dezlegarea unora dintre simboluri s-au 

pierdut, mesajul general al acestei cărți este clar: Dum-

nezeu este atotputernic. Nicio contramăsură a diavolului, 

oricât de puternică ar fi, nu poate împiedica planurile 

drepte ale lui Dumnezeu. Ioan ne spune că „cele șapte ca-

pete [ale fiarei] sunt șapte munți” (17:9), ceea ce ar putea 

fi identificat cu faimoasele 7 dealuri ale Romei (cap. 13). 

Cuvintele criptate ne spun că balaurul (Satana) i-a dat 

autoritate fiarei (Roma) să ceară închinare de la locuitori 

(13:4). 

Cartea Apocalipsa conține 7 vedenii întrepătrunse 

cu 6 interludii. Vedeniile se concentrează pe evenimen-

tele și acțiunile de pe pământ, în timp ce majoritatea in-

terludiilor observă acțiunile și evenimentele din Cer. 

Prima vedenie (cap. 1-3) este cea a Hristosului în-

viat care îi cere Bisericii Sale să rămână loială în mijlo-

cul necazurilor mari. 
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A doua vedenie (cap. 4-7) este cea a Hristosului 

ilustrat ca Mielul junghiat stând cu cartea pecetluită îna-

intea lui Dumnezeu Tatăl în Cer. Pe măsură ce Mielul 

deschide fiecare dintre cele 7 peceți, care conțin desti-

nele indivizilor și popoarelor, asupra pământului cade o 

serie de dezastre. 

Apoi vin 7 îngeri care suflă în 7 trâmbițe, formând 

astfel a treia vedenie (cap. 8-11). Judecățile divine cad 

din nou asupra pământului la sunetul acestor trâmbițe. 

A patra vedenie (cap. 12-14) constă din persecuția 

Bisericii de către Satana și de către fiară. 

A cincea vedenie (cap. 15-16) conține o altă serie 

de 7, anume 7 potire care varsă din ele manifestări ale 

mâniei lui Dumnezeu. 

A șasea vedenie ne aduce înainte judecata Babilo-

nului (un simbol al Romei) (cap. 17:1-19:10). 

A șaptea vedenie promite victoria finală, judecata 

finală și fericirea finală (cap. 19:11-22). Va exista un vi-

itor glorios pentru poporul lui Dumnezeu. Hristos a pro-

mis că va face toate lucrurile noi: un Cer nou, un pământ 

nou și un nou Ierusalim (cap. 21). Ca urmare a acestei 

promisiuni, inima creștinului exclamă: „Vino, Doamne 

Isuse!” (22:20). 
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Efes (2:1) se referă la un oraș din provincia Lidia, 

din partea apuseană a Asiei Mici. El era amplasat pe o 

rută importantă de comerț, și a fost capitala provinciei 

romane a Asiei. Cetatea era dedicată zeiței Diana. Pavel 

a vizitat orașul (F.A. 18:19; 19:8) și a rămas acolo vreme 

de doi ani (F.A. 19:8, 10) pentru a înființa o biserică. 

Smirna (2:8) se referă la un oraș antic situat pe 

coasta vestică a Asiei Mici. El fusese ocupat de greci, fi-

ind distrus de Alyattes din Lidia (580 î.Hr.) dar rezidit 

de Alexandru cel Mare. El a devenit între timp un im-

portant centru comercial și apoi parte din provincia ro-

mană a Asiei. 

Pergam (2:12) era un oraș foarte important din 

provincia veche Moesia, în partea de vest a Asiei Mici, la 

circa 25 km de Marea Egee. „Scaunul de domnie al Sa-

tanei” menționat în legătură cu Pergam se poate referi 

la marele altar al lui Zeus, care era așezat pe înălțime, 

deasupra orașului. Pergam era centrul cultului oficial al 

închinării la împărat. Templul of Asclepios era conside-

rat o sursă de putere vindecătoare. 

Tiatira (2:18) era un oraș din Lidia, Asia Mică. El 

era așezat pe drumul de la Pergam la Sardes. Locuitorii 
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din Tiatira erau faimoși pentru îndemânarea lor în vop-

sitorie (F.A. 16:14). Ioan a scris o epistolă către biserica 

din Tiatira. 

Sardes (3:1) se referă la o cetate din apusul Asiei 

Mici, situată la picioarele muntelui Tmolus, pe malul ră-

săritean al râului Hermus, la circa 80 km E de Smirna. 

Acesta era capitala provinciei Croesus. Sardes fusese cu-

cerită (546 î.Hr.) de regele Cir al Persiei și apoi de Ale-

xandru, Antioh, și de romani, care au atașat-o provinciei 

Asia. 

Filadelfia (3:7) era o cetate din Lidia, în vestul 

Asiei Mici, la circa 45 km SE de Sardes. 

Laodicea (3:14) se referă la o cetate din Asia Mică 

de lângă Colose. Ea a fost denumită după Laodice, soția 

lui Antioh II (261-246 î.Hr.). În această cetate fusese înfi-

ințată o biserică a lui Isus Hristos (Col. 2:1; 4:16). Oame-

nii de aici erau foarte bogați material, dar săraci spiritual. 

Laodicea era locul unde se fabrica un faimos tratament 

pentru ochi, însă oamenii de acolo aveau nevoie de un 

medicament pentru ochii lor spirituali (Apoc. 3:18). 

Efes pierderea dragostei dintâi 

Smirna (nimic menționat) 

Pergam senzualitate (trăire pentru plăcerea de sine) 
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Tiatira toleranță față de imoralitate 

Sardes moarte spirituală 

Filadelfia (nimic menționat) 

Laodicea mediocritate (căldicei) 

Efes va mânca din pomul vieții - 2:7, comp. 22:2 

Smirna nu va fi vătămată de a doua moarte - 2:11, comp. 

20:6; 21:3, 7-8 

Pergam va primi un nume nou - 2:17, comp. 21:27; 20:15; 

22:4 

Tiatira va avea stăpânire peste Neamuri - 2:26-28, comp. 

21:24, 26; 22:1-3 

Sardes va rămâne în cartea vieții - 3:5, comp. 19:8 

Filadelfia va fi parte din Noul Ierusalim - 3:12, comp. 21:10; 

22:4 

Laodicea va sta alături de Hristos - 3:21, comp. 21:3, 5; 

22:1-3 

Perioada de 1000 de ani a domniei lui Hristos des-

crisă în Apocalipsa 20:1-10 este denumită în mod obiș-

nuit Mileniul, și aceasta este înțeleasă în diverse feluri3.  

Premileniștii cred că cei 1000 de ani urmează după 

a doua venire, descrisă în 19:11-21. După a doua venire, 

Satana este legat, iar Hristos aduce pe pământ o peri-

oadă îndelungată de pace și prosperitate. Unii cred că 

aici este vorba despre un mileniu literal, în timp ce alții 

 
3 Această parte constituie o versiune condensată preluată cu permisiune din The New 
Geneva Study Bible (Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1995), p. 2004-2005. 
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cred că se referă la o perioadă foarte îndelungată de 

timp. Creștinii primesc învierea trupurilor la începutul 

Mileniului, dar judecata finală a tuturor celorlalți are loc 

la final, după o răzvrătire ultimă condusă de Satana. În 

secolul al II-lea, Iustin Martirul și Papias s-au numărat 

printre cei care susțineau o perspectivă premilenistă. 

Amileniștii înțeleg Mileniul ca o imagine a domniei 

actuale a lui Hristos („Împărăția lui Dumnezeu este în-

lăuntrul vostru”, Luca 17:21) și a sfinților din Cer (ana-

log cu 6:9-10). „Întâia înviere” (20:5) ilustrează fie viața 

creștinilor care au murit și care sunt cu Hristos în Cer, 

fie viața în Hristos care începe cu nașterea din nou spi-

ritual (Rom. 6:8-11; Efes. 2:6; Col. 3:1-4). Satana a fost 

legat prin biruința lui Hristos la răstignirea și învierea 

Lui (Ioan 12:31; Col. 2:15). Strict vorbind, amilenismul 

nu susține că nu ar exista un mileniu, ci că cei 1000 de 

ani sunt o perioadă îndelungată de la înălțare și până la 

a doua venire a lui Hristos. 

Postmileniștii cred că Împărăția lui Hristos și Bise-

rica vor experimenta o expansiune mare pe pământ îna-

inte de a doua venire a lui Hristos. Cei 1000 de ani sunt 

înțeleși de unii ca perioada finală a triumfului de pe pă-

mânt al creștinismului, care vine după răspândirea Evan-

gheliei. Alții susțin o gândire mai apropiată de amileniști, 
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considerând că 20:1-6 se referă la întreaga perioadă care 

începe cu învierea lui Hristos.  

Perspectivele diferite țin de realizarea sau nu a 

unei legături cronologice între pasajele 20:1-6 și 19:11-

21. Premileniștii cred că evenimentele descrise în 20:1-

10 decurg în mod cronologic după a doua venire, care 

este prezentată în 19:11-21. Dar 20:1-15 ar putea ilustra 

de asemenea un al șaptelea ciclu de judecăți care conduc 

la a doua venire. Bătălia finală din 20:7-10 pare să fie 

aceeași ca și bătălia finală din 16:14, 16; 17:14; 19:11-21.  

În diferitele descrieri este folosit un limbaj asemă-

nător celui din Ezechiel 8-39. Judecata Satanei din 20:10 

este paralelă judecăților împotriva Babilonului (cap. 17-

18) și împotriva fiarei și a prorocului mincinos (19:11-

20:10). Acești vrăjmași ai lui Dumnezeu sunt consem-

nați la pedeapsa veșnică, iar vedeniile care prezintă ju-

decata lor pot constitui descrieri paralele, nu atât eveni-

mente diferite dintr-o secvență cronologică.  

Anumite trăsături din 20:11-15 corespund descri-

erilor de mai devreme a celei de-a doua veniri a lui Hris-

tos (6:14; 11:18). Cel mai important este că toți vrăjmașii 

lui Hristos sunt judecați deja în 19:11-21. Dacă 20:1-6 

prezintă evenimente ulterioare, n-ar mai rămâne ni-

meni pe care Satana să îl amăgească în 20:3. 
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În înțelegerea textului trebuie acordată multă 

atenție, pentru că diferitele perspective mileniste de-

pind de interpretarea pasajelor profetice din Vechiul 

Testament și de aceste versete din Apocalipsa. Mai mult, 

asemenea majorității textului cărții Apocalipsa, și pasa-

jul din 20:1-10 folosește un limbaj care, în principiu, 

poate fi înțeles prin prisma unor împliniri multiple.  

Aceste lucruri fac dificilă o interpretare precisă a 

cărții.  

Știm însă că este prerogativul lui Dumnezeu să 

descopere despre evenimentele viitoare doar atât cât El 

știe că este bine ca noi să cunoaștem (comp. F.A. 1:7). 

I. Prolog: o prevedere a gloriei ce vine 1:1-8 

II. Porunca de a comunica 1:9-20 

III. Șapte mesaje către șapte biserici 
 

A. Efes 2:1-7 

B. Smirna 2:8-11 

C. Pergam 2:12-17 

D. Tiatira 2:18-29 

E. Sardes 3:1-6 

F. Filadelfia 3:7-13 

G. Laodicea 3:14-22 
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IV. Vedenia se desfășoară plecând de 

la scaunul de domnie al lui Dumne-

zeu 

A. O ușă deschisă în cer către lucru-

rile cerești 

 
4:1 

B. Scaunul de domnie al lui Dumne-

zeu 

 
4:2-3, 

5-6 

C. Cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi 

vii 

 
4:4-8 

1. Prima făptură vie ca un leu 4:7 

2. A doua făptură vie ca un vițel 4:7 

3. A treia făptură vie ca un om 4:7 

4. A patra făptură vie ca un vultur 

care zboară 

4:7 

D. Cartea pecetluită cu 7 peceți 
 

5:1-14 

1. Cartea din mâna dreaptă a puterii 
 

5:1 

2. Căutarea cuiva vrednic de a des-

chide cartea 

 
5:2-5 

3. Vrednic este Mielul 
 

5:6-7 

4. Bucuria celor neprihăniți 
 

5:8-14 

E. Ruperea celor 7 peceți 
 

6:1-8:5 

1. Prima pecete un călăreț pe 

cal alb 

6:1-3 

2. A doua pecete un călăreț pe 

cal roșu 

6:4 

3. A treia pecete un călăreț pe 

cal negru 

6:4 

4. A patra pecete un călăreț pe 

cal gălbui 

6:7-8 

5. A cincea pecete sufletele sfin-

ților 

6:9-11 

6. A șasea pecete schimbări în 

univers 

6:12-

17 

Primul interludiu 
 

7:1-17 
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Înainte de deschiderea celei de șaptea peceți are 

loc primul dintre cele șase interludii. Ioan este martorul 

pecetluirii celor 144.000 de evrei (7:1-8) și a mulțimii 

uriașe de oameni dintre Neamuri care au fost spălați în 

sângele Mielului (7:9-17). 

7. A șaptea pecete este ruptă 
 

8:1 

Intervine apoi o tăcere în cer vreme de o jumătate 

de ceas. Se fac pregătiri divine de către 7 îngeri care stau 

înaintea lui Dumnezeu și lor li se dau 7 trâmbițe. Unui 

alt înger i se dă o cădelniță de aur pentru a tămâia cu 

rugăciunile sfinților (8:3-5) aduse pe un altar de aur ce 

se află înaintea scaunului de domnie. 

F. Sunetele celor 7 

trâmbițe 

 
8:6-

11:19 

1. Prima trâmbiță grindină, foc și sânge 8:6-7 

2. A doua trâmbiță contaminarea mărilor 8:8-9 

3. A treia trâmbiță contaminarea râurilor 8:10-11 

4. A patra trâmbiță  soarele/luna/stelele sunt 

afectate 

8:12-13 

5. A cincea trâmbiță  uciderea oamenilor 
 

a. Prima urgie plaga lăcustelor 9:12 

6. A șasea trâmbiță  marea ucidere 
 

b. A doua urgie o armată de călăreți 9:13-21 

c. A treia urgie foc, fum, pucioasă 
 

Al doilea interludiu 
 

10:1-

11:14 
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În decursul acestui al doilea interludiu, Ioan vede 

o cărticică (10:1-11) și doi martori (11:1-14), către care 

își îndreaptă atenția, descriind: 

- legătura lor cu templul 11:1-2 

- durata lucrării lor 11:3 

- protecția și puterea lor 11:4-6 

- încheierea lucrării lor 11:7-10 

- luarea lor la cer. 11:11-14 

7. A șaptea trâmbiță sună pentru a anunța domnia 

suverană a Domnului peste popoarele pământului 

(11:15-19). Ele s-au împotrivit domniei Suveranului. 

G. Cele 7 personaje 
 

12:1-

14:20 

1. Prima persoană femeia îmbrăcată în soare 12:1-2 

2. A doua persoană un mare balaur roșu 12:3-4 

3. A treia persoană un copil de parte bărbă-

tească 

12:5-6 

4. A patra persoană arhanghelul 12:7-12 

5. A cincea per-

soană 

femeia cu copilul 12:13-17 

6. A șasea persoană fiara ce se ridică din mare 13:1-10 

7. A șaptea per-

soană 

fiara ce se ridică din pă-

mânt 

13:11-18 

Al treilea interludiu 
 

14:1-20 

După descrierea celor șapte personaje, Ioan aude 

diferite anunțuri ce sunt făcute cu privire la: 

- Mielul de pe Muntele Sionului și cei 144.000 14:1-5 

- Propovăduirea Evangheliei veșnice 14:6-8 

- Închinarea la fiară 14:9-13 

- Morții binecuvântați și marele seceriș. 14:14-20 
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H. Trecerea către judecățile celui de-al șaptelea 

potir începe când Ioan vede o mare de sticlă (15:2-4). 

Îngerii ies din templul cortului mărturiei din cer (15:5-

8). 

1. Primul potir rana 16:1-2 

2. Al doilea potir sângele în mări 16:3 

3. Al treilea potir sângele în apă 16:4-7 

4. Al patrulea potir arșița 16:8-9 

5. Al cincilea potir întunericul 16:10-11 

6. Al șaselea potir fluviul Eufrat seacă 16:12-16 

Al patrulea interludiu – trecerea către Armaghedon 

În decursul acestui al patrulea interludiu, Ioan 

vede trei duhuri necurate ieșind din gura balaurului, a 

fiarei și a prorocului mincinos (16:13-16). 

7. Al șaptelea potir grindina mare 16:17-21 

I. Vedenia lui Ioan intră într-o etapă finală pe mă-

sură ce vede cele 7 judecăți finale (17:1) pe care le denu-

mim Armaghedon. 

1. Prima judecată  Babilonul religios 17:1-18 

2. A doua judecată Babilonul comercial 18:1-24 

Se face un apel la oameni: 

- să se despartă de sistemul corupt 18:4-8 

- pentru că suferința va fi certă 18:9-10 

- judecata dreaptă le produce bucurie aleșilor. 18:20-24 

Al cincilea interludiu 19:1-21 

În decursul acestui interludiu, apostolul antici-

pează venirea lui Hristos: 
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- există un cor de Aleluia 19:1-7 

- urmat de nuntă 19:8-10 

- și înfrângerea tuturor vrăjmașilor Domnului. 19:11-21 

3. A treia judecată prorocul mincinos și fiara 19:20 

4. A patra judecată popoarele 19:21 

Al șaselea interludiu 
  

În acest interludiu, Ioan observă: 

- legarea Satanei 20:1-3 

- prima înviere 20:4-6 

- un val de răzvrătire. 20:7-9 

5. A cincea judecată asupra lui Gog și Magog 20:8-9 

6. A șasea judecată asupra Satanei 20:10 

7. A șaptea judecată asupra morților răi. 20:11-15 

Punctul de apogeu al Bibliei este constituit din 7 

binecuvântări minunate, alături de răstignirea și învie-

rea lui Isus Hristos, pe când viitorul veșnic este dezvă-

luit: 

1. Un cer nou 21:1 

2. Un pământ nou 21:2-8 

3. O cetate nouă 21:9-23 

4. O nouă ordine a națiunilor 21:24-27 

5. Un râu de viață 22:1 

6. Un pom al vieții 22:2 

7. Un scaun de domnie veșnic. 22:3-5 

Apostolul Ioan încheie cartea Apocalipsa și cano-

nul Scripturii cu următoarele: 
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1. Cuvinte de mângâiere 22:6-17 

2. Cuvinte de avertizare 22:18-19 

3. Cuvinte de binecuvântare. 22:20-21 

„Cel ce adeverește aceste lucruri, zice: ‚Da, Eu vin 

curând’. Amin! Vino, Doamne Isuse! Harul Domnului 

Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin” (Apoc. 22:20-

21). 
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Anexa 1 
35 DE MINUNI                            

ALE DOMNULUI 

 

„Cum ziceți voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a sfin-

țit și M-a trimis în lume? Și aceasta, pentru că am 

zis: ,Sunt Fiul lui Dumnezeu!’ Dacă nu fac lucrările 

Tatălui Meu, să nu Mă credeți. Dar dacă le fac, chiar 

dacă nu Mă credeți pe Mine, credeți măcar lucrările 

acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Ta-

tăl este în Mine și Eu sunt în Tatăl” (Ioan 10:36-38) 

 

Minunea Referința biblică 

1. Schimbarea apei în vin Ioan 2:7-9 

2. Vindecarea fiului unui slujbaș îm-

părătesc 
Ioan 4:50 

3. Vindecarea unui îndrăcit Marcu 1:25; Luca 4:35 

4. Vindecarea soacrei lui Petru Marcu 1:31; Luca 4:39 

5. Pescuirea minunată Luca 5:5 

6. Vindecarea unui lepros Matei 8:3; Marcu 1:41 

7. Vindecarea unui slăbănog (parali-

tic) 

Matei 9:2, 6-7; Marcu 

2:5, 10-12 

8. Vindecarea omului cu mâna uscată Matei 12:13; Marcu 3:5 

9. Vindecarea robului unui sutaș Matei 8:13; Luca 7:10 

10. Învierea fiului văduvei din Nain Luca 7:14 

11. Potolirea furtunii pe mare 
Matei 8:26; Marcu 

4:39 
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Minunea Referința biblică 

12. Vindecarea îndrăciților din ținu-

tul gadarenilor 
Matei 8:32; Marcu 5:8 

13. Vindecarea femeii cu scurgerea 

de sânge 
Matei 9:22; Marcu 5:29 

14. Învierea fiicei lui Iair Matei 9:25; Marcu 5:41 

15. Vindecarea a doi orbi Matei 9:29 

16. Vindecarea unui mut îndrăcit Matei 9:33 

17. Vindecarea slăbănogului de 38 de 

ani 
Ioan 5:8 

18. Hrănirea celor 5.000 
Matei 14:19; Marcu 

6:41 

19. Umblarea pe mare 
Matei 14:25; Marcu 

6:48 

20. Vindecarea fiicei îndrăcite a fe-

meii din Canaan 

Matei 15:28; Marcu 

7:29 

21. Vindecarea unui surdomut Marcu 7:34-35 

22. Înmulțirea pâinilor și hrănirea 

celor 4.000 
Matei 15:35; Marcu 8:6 

23. Vindecarea unui orb la Betsaida Marcu 8:25 

24. Vindecarea unui orb din naștere Ioan 9:7 

25. Vindecarea unui lunatic 
Matei 17:18; Marcu 

9:25 

26. Prinderea peștelui cu bănuț în 

gură 
Matei 17:27 

27. Vindecarea îndrăcitului mut și 

orb 
Matei 12:22; Luca 11:14 

28. Vindecarea unei femei gârbove Luca 13:10-17 

29. Vindecarea unui bolnav de dro-

pică 
Luca 14:4 

30. Vindecarea celor 10 leproși Luca 17:11-19 

31. Învierea lui Lazăr Ioan 11:43-44 

32. Vindecarea a doi orbi la Ierihon 
Matei 20:34; Luca 

18:42 

33. Blestemarea smochinului 
Matei 21:19; Marcu 

11:14 
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Minunea Referința biblică 

34. Vindecarea omului căruia Petru i-

a tăiat urechea 
Luca 22:51 

35. Pescuirea minunată de la Marea 

Tiberiadei 
Ioan 21:6 
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Anexa 2 
SFATURI GENERALE            

PENTRU CITIREA BIBLIEI 

 

1. Ia în considerare timpul, locul și circumstanțele 

pasajului în cauză. 

2. Familiarizează-te cu geografia Scripturii. 

3. Fă deosebire între sensul normal, literal, și sen-

sul principal. 

4. Păzește-te de interpretarea mistică; nu orice pa-

saj este spiritualizat. 

5. Dă prioritate sensului literal înaintea celui spiri-

tualizat. 

6. Adevăratul sens spiritual al unui pasaj trebuie 

prețuit mult. 

7. Evită interpretările noi. 

8. Permite existența expresiilor idiomatice și figu-

rative, în special când ar rezulta un lucru ab-

surd din abaterea de la sensul literal. 

9. Fă deosebire între limbajul simplu și cel figurativ. 
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10. Nu duce o metaforă prea departe. 

11. Ia în considerare întreg contextul unui pasaj îna-

inte de a ajunge la orice concluzie bazată pe un 

singur verset. 

12. Ia în considerare cui i-a fost adresat pasajul, de 

către cine și cu ce scop. 

13. Compară lucruri spirituale cu lucruri spirituale 

prin a compara Scriptura cu Scriptura. Permite 

Noului Testament să interpreteze Vechiul Tes-

tament, iar când aceasta se petrece, acceptă 

acea interpretare fără a mai căuta alta. 

14. Explică lucrurile dificile prin intermediul celor 

clare și ușor de înțeles. 

15. Nu te aștepta niciodată să înțelegi tot ce se gă-

sește în Scriptură. Un studiu înțelept, smerit, 

devotat și consistent al Scripturii va adăuga la 

lucrurile pe care le-ai înțeles, dar nu vei ajunge 

la perfecțiune. 

16. Când cuvintele și frazele sunt obscure și dificil 

de înțeles, nu forța o interpretare doar ca să 

pretinzi că le-ai înțeles. 

17. Este bine să știi că un cuvânt poate avea sensuri 

diferite în pasaje diferite. 



ANEXA 2. SFATURI GENERALE PENTRU CITIREA BIBLIEI  333 

18. Învață marile concepte care stau în spatele ter-

menilor importanți ai Bibliei, precum credința, 

pocăința, răscumpărarea, îndreptățirea, sfinți-

rea, harul și neprihănirea. 

19. Ia în considerare personalitatea autorului, sta-

rea și poziția celor cărora le scrie, ereziile sau 

învățăturile împotriva cărora argumentează, ca 

și adevărurile care sunt accentuate. 

20. Noul Testament este împlinirea Vechiului. 

Compară-le întotdeauna cu atenție. 

21. Fii conștient de faptul că acele cărți istorice și 

profetice ale Vechiului Testament se ilustrează 

reciproc. 

22. Fii conștient de faptul că epistolele Noului Tes-

tament constituie un comentariu divin asupra 

celor patru Evanghelii. 

23. Cartea Evrei este comentariul divin al ritualuri-

lor evreiești. 

24. Citește întreaga carte studiată în întregime îna-

inte de a începe orice studiu pe pasaje al ei. 

25. Nu-ți forma o opinie plecând de la o parte mă-

runtă dintr-un pasaj. 
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26. Fii mulțumit mai degrabă să nu capeți o înțele-

gere clară decât să accepți o erezie formulată 

pe marginea unui pasaj dificil. 

27. Amintește-ți că nicio doctrină nu poate intra în 

dezacord cu învățăturile dintr-o altă parte a 

Scripturii. 

28. Interpretează tot ce se spune despre Domnul 

Dumnezeu într-o modalitate consecventă cu 

perfecțiunile Sale infinite. 

29. Nu forța simbolurile și alegoriile asupra orică-

rei părți a Scripturii. 

30. Nu forța un sens spiritual asupra unei pilde, 

dacă acest sens nu este clar prezentat în cadrul 

ei. Nu forța asupra unei pilde nici un sens lite-

ral, dacă nu acesta este sensul clar al ei. 

31. Amintește-ți că totalitatea unui adevăr este pre-

zentată uneori printr-o parte a lui, și o parte 

este uneori prezentată printr-un întreg (figură 

de stil denumită tehnic sinecdocă). 

32. Ține minte că termenii generali au uneori o arie 

de aplicabilitate limitată, că termenii specifici 

sunt folosiți uneori cu sens general, și cifre 

clare au adesea sens nedefinit. 



ANEXA 2. SFATURI GENERALE PENTRU CITIREA BIBLIEI  335 

33. Ține minte că lucrurile prezentate uneori hiper-

bolic sunt accentuate sau diminuate mai mult 

sau mai puțin de limitele lor literale. 

34. Ține minte că expresiile negative sunt folosite 

adesea ca un mijloc afirmativ categoric al ideii 

contrare (de ex. „nu fără puțină vină” are sen-

sul de „foarte vinovat”). 

35. Ține minte că întrebările sunt adesea folosite pe 

post de afirmații sau negații categorice (Ier. 

5:9; Marcu 8:36). 

36. Citește cărțile poetice în felul în care evreii le 

citeau. 

37. Nu interpreta pasajele profetice sau istorice 

prin speculații sau la întâmplare. 

38. Amintește-ți că scrierile sacre schimbă adesea 

timpurile și persoanele. 

39. Ține minte că unele adevăruri sunt prezentate 

în forma unor afirmații absolute și universale 

care trebuie interpretate având în vedere anu-

mite limitări și condiții de care este legată apli-

cabilitatea lor. De exemplu, termenul „toți” nu 

are întotdeauna sensul de „toți fără excepție” 

(comp. Luca 2:3). 
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40. Ține minte că un principiu este folosit adesea 

pentru a ne învăța o îndatorire evanghelică 

universală (ca în Efes. 5:18). 

41. Promisiunile făcute anumitor persoane din 

Scriptură [pentru că erau credincioși] pot fi 

aplicate tuturor credincioșilor. 

42. Nu separa niciodată îndatoririle evanghelice de 

promisiunile sfinte, nici promisiunile Evanghe-

liei de responsabilitățile sfinte. 

43. Ține minte că, orice ai citi din Biblie, acel pasaj 

trebuie citit ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu ce 

ni se aplică inclusiv la nivel individual. 

 

Aceste sfaturi sunt sugerate în cartea Dr. William 

Smith, Dictionary of the Bible (A.J. Holman Company; 

Philadelphia, Pennsylvania; 1880; p. 483-484.). 
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Anexa 3 
GHID DE STUDIU 

 

 

Citește capitolul 1 din carte.  

Întrebări  

Profeția împlinită  

1. Ce este Septuaginta?  

Imperiul Macedonean; Palestina sub ocupația Ptolemiților  

2. Care sunt două dintre cele mai importante lucruri 

pe care Alexandru cel Mare le-a lăsat în urmă, după 

moartea sa?  

Macabeii  

3. Ce este particular de observat în familia Macabeilor?  

Liderii romani din vremea Noului Testament 

4. Cum a cărui domnie s-a născut Isus? Care au fost 

câteva dintre realizările lui?  
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Consolidarea controlului  

5. Care erau beneficiile sistemului provinciilor din Im-

periul Roman?  

Lucrarea providențială a lui Dumnezeu  

6. Descrie unele dintre aspectele lucrării providenței 

lui Dumnezeu în pregătirea căii pentru Evanghelie prin 

influența greacă și cea romană.  

Reflecție  

7. a. Numește trei imperii majore care au influențat 

zona Orientului Mijlociu până în primul secol.  

b. Care dintre ele crezi că a contribuit cel mai mult la 

răspândirea creștinismului? 

Citește capitolul 2 din carte.  

ÎNTREBĂRI  

8. Ce sunt următoarele:  

a. Torah  
b. Targumele  
c. Talmudul 

d. Sinagoga  
e. Fariseii  
f. Saducheii  

g. Cărturarii.  
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Citește capitolul 3 din carte.  

Întrebări  

Darul Evangheliilor  

1. Construiește un tabel cu patru coloane, după mode-

lul de mai jos. Scrie în fiecare căsuță răspunsul la ur-

mătoarele cinci întrebări pentru fiecare Evanghelie, fo-

losind informațiile din tabelul comparativ din subcapi-

tolul Darul Evangheliilor:  

a. Cum a fost portretizat Isus? 

b. Cine au fost destinatarii cărții? 

c. Ce trăsătură a lui Isus este subliniată? 

d. Pe ce anume se concentrează conținutul cărții din 

lucrarea lui Isus? 

e. Ce modalități sau feluri de învățături sunt mențio-

nate cel mai mult în acea carte? 

Evanghelia Matei Marcu Luca Ioan 

Rolul central al lui Hris-
tos 

    

Audiența inițială     

Cuvântul cheie     

Lucrarea lui Hristos     

Modalitatea primordială 
a lucrării 

    

Notă: ideal este să încerci să memorezi acest tabel!  
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Citește capitolul 4 din carte.  

Întrebări  

3. De ce a scris Matei Evanghelia lui?  

Părăsind totul pentru a-L urma pe Domnul 

4. Cine a fost Matei și ce semnificație are numele lui?  

Pregătirea Împăratului - Capitolele 3-4:16  

5. De ce a fost botezat Isus?  

Proclamarea Împăratului - Capitolele 4:17-9  

6. Citește Matei, capitolele 5-7. Care este principiul 

fundamental pe care Isus îl transmite prin Predica de 

pe Munte?  

Agenda Împăratului - Capitolele 10-20  

7. Este Biserica, în ultimă instanță, zidită pe Petru sau 

pe Hristos? Care este temelia ei adevărată? Furnizează 

versete ale Scripturii în susținerea răspunsului.  

Patimile Împăratului - Capitolele 21-28  

8. Enumeră cele trei judecățile religioase la care Hris-

tos a fost supus și prezintă sumar în ce anume au con-

stat ele. 
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Reflecție  

9. De ce este acumularea de bani o atracție atât de con-

vingătoare pentru oameni, în ciuda dovezilor clare că 

ei nu aduc fericirea?  

Aplicații personale  

10. Ce înțeles au pentru tine, personal, moartea și în-

vierea lui Isus Hristos? 

 

Citește capitolul 5 din carte.  

Întrebări  

1. Exprimă prin cuvintele tale și sumar care a fost sco-

pul cu care Ioan Marcu a scris Evanghelia lui?  

2. Ce anume a scris Marcu și care avea să îi impresio-

neze pe romani, având în vedere că aceștia aveau un 

respect special pentru putere?  

Un tânăr privilegiat și rânduit 

3. Prezintă viața lui Ioan Marcu într-un singur para-

graf.  

Unitate, dezbinare și reconciliere  

4. a. De ce s-a supărat Pavel pe Ioan Marcu?  
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b. Care a fost finalul relației dintre ei?  

Învierea lui Isus Hristos 

5. a. Există dovezi că învierea lui Isus Hristos este o 

realitate faptică? Care dintre cele 25 de realități isto-

rice crezi că este cea mai bună dovadă? De ce?  

b. Care este răspunsul tău general și personal după ci-

tirea acestei relatări a Învierii?  

Reflecție  

6. 28 dintre cele 35 de minuni făcute de Isus sunt rela-

tate în Evanghelia după Marcu (v. Anexa 1). Care din-

tre ele te impresionează cel mai mult? De ce?  

Citește capitolul 6 din carte.  

Întrebări 

7. Cui i-a scris Luca și de ce?  

Viața lui Luca  

8. Enumeră trei lucruri care se cunosc despre Luca.  

9. În ce consta dreptul legal al lui Pavel ca unul dintre 

cetățenii din Imperiul Roman?  

Nașterea perfectă - Capitolele 1-4:13  

10. Enumeră cinci circumstanțe când îngerii I-au slujit 

lui Hristos.  
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Reflecție  

11. În trei circumstanțe importante, Isus S-a rugat 

(Luca 5:16; 6:12; 9:29). Ce ne învață exemplul Lu des-

pre importanța rugăciunii?  

Aplicații personale  

12. Prezintă pe hârtie calendarul tău de rugăciune. 

Dacă nu ai unul, nu crezi că ar trebui să ai un timp bine 

stabilit pentru a sta personal în prezența și părtășia cu 

Dumnezeu?  

 

Citește capitolul 7 din carte.  

Întrebări  

1. Care a fost scopul cu care a fost scrisă Evanghelia 

după Ioan?  

2. Pe ce anume se concentrează Evanghelia după Ioan?  

3. Care este sensul afirmației lui Isus „Eu sunt…” ros-

tită de El în opt circumstanțe diferite?  

Ucenicul pe care Isus îl iubea 

4. Enumeră toate cărțile Bibliei scrise de Ioan. 
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Călătoria lui Ioan  

5. Descrie pe scurt în ce consta erezia gnosticismului. 

Care erau cele mai importante erori ale ei?  

Dumnezeirea proclamată - Capitolele 1-12  

6. Citește Ioan 1:1-18, pasaj care Îl descrie pe Isus Hris-

tos. Prezintă sumar, cu propriile cuvinte, sensul aces-

tui pasaj biblic despre Isus (cine era El și de ce a venit 

pe pământ).  

7. Enumeră patru trăsături ale unui creștin biblic.  

Reflecție  

8. Ce anume l-a transformat pe Ioan dintr-un „fiu al 

tunetului” într-un „apostol al dragostei”.  

Aplicații personale  

9. Există vreo dovadă în viața ta că ești o persoană dis-

pusă să învețe, asemenea lui Ioan, și aceasta până în 

acel punct în care viața ta să fie transformată? Dacă da, 

care este acea dovadă? Fii concret în răspunsul pe care 

îl dai și amintește-ți că exemplul tău poate fi o sursă 

pentru încurajarea altui credincios.  
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Citește capitolul 8 din carte.  

Întrebări  

Introducere  

1. Care ar putea fi un alt titlu al celei de-a cincea cărți 

a Noului Testament? Explică-ți răspunsul pe scurt.  

Personalitatea puternică a lui Petru  

2. Prezintă viața lui Petru folosind nu mai mult de o 

jumătate de pagină.  

Un rezumat al mântuirii lui Pavel (și al vieții lui ulterioare)  

3. Prezintă viața lui Pavel folosind nu mai mult de o 

jumătate de pagină.  

Reflecție  

4. Persecuția a jucat un rol important în istoria Biseri-

cii din perioada cuprinsă în cartea Faptelor Apostoli-

lor. În ce modalități suferă creștinii obișnuiți? [v. Fap-

tele Apostolilor 14:22]. 

5. Ar trebui creștinii să caute în mod activ următoarele 

(explică-ți fiecare răspuns):  

a. puterea Duhului Sfânt?  

b. mărturisirea curajoasă, chiar dacă aceasta ar putea 

să dea naștere persecuției?  



346         NOUL LEGĂMÂNT ÎN HRISTOS  |  MURRELL 

 

6. Ce anume te-a impresionat la cele trei călătorii mi-

sionare ale lui Pavel? De ce?  

Aplicații personale  

7. Prezintă pe scurt o situație recentă când i-ai mărtu-

risit personal cuiva Evanghelia. Dacă nu L-ai mărturi-

sit pe Hristos în ultima perioadă, spune care a fost mo-

tivul. Dacă nu știi cum să Îl mărturisești pe Hristos, 

solicită sfaturile cuiva în care ai încredere. 

 

Citește capitolul 9 din carte.  

Întrebări  

1. Care a fost scopul lui Pavel când a scris Epistola către 

Romani?  

De la pierzare la răscumpărare - Capitolele 1-5  

2. Citește Romani 3-5. Cum poate fi omul socotit ne-

prihănit înaintea lui Dumnezeu?  

De la viața concentrată pe sine la viața lui Hristos - Capitolele 6-8  

3. Care a fost răspunsul lui Pavel la următoarea pro-

blemă: „dacă păcatul face ca harul lui Dumnezeu să 

abunde, pare să fie în regulă să continuăm să păcă-

tuim?”  
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De la responsabilitate la dedicare - Capitolele 12-16  

4. Citește Romani 13:1-6.  

a. Ce anume îți cere Dumnezeu în relația ta cu cei 

aflați în autoritate în viața ta? Există situații care fac 

excepție de la regula aceasta?  

b. Cine sunt cei în autoritate pe care Dumnezeu i-a 

rânduit peste tine?  

c. Practici ascultarea de poruncile din Romani 13:1-

6? Dacă nu, care sunt schimbările pe care trebuie să 

le faci? 

Reflecție  

5. De ce este respinsă mântuirea numai prin credință 

de atât de mulți oameni, în favoarea unei mântuiri ba-

zată pe fapte?  

Aplicații personale  

6. Prezintă pe scurt de ce crezi că ești mântuit și care 

este temeiul pe care speri să fii acceptat în Rai.  

Citește capitolul 10 din carte.  

Întrebări  

O cetate numită Corint 

7. Prezintă o scurtă istorie a orașului Corint, folosind 

cuvintele tale.  
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Pavel în provincie 

8. Care este motivul scrierii epistolei?  

Vedere generală asupra epistolei 

9. Enumeră cel puțin 10 probleme cu care se confrunta 

biserica din Corint.  

10. Citește capitolul 15 al epistolei. De ce este impor-

tantă învierea trupească a lui Isus Hristos?  

Reflecție  

11. Este posibil ca o biserică (asemenea celei din Co-

rint) să fie deopotrivă spirituală și rea în același timp? 

Explică răspunsul dat.  

Aplicații personale  

12. Care sunt standardele personale pe care ți le-ai sta-

bilit în umblarea personală după sfințenie (chiar dacă 

alții ar putea să le considere „legaliste”)?  

Citește capitolul 11 din carte.  

Întrebări  

13. De ce a scris Pavel această epistolă?  

Durerea lui Pavel  

14. Descrie sumar suferințele lui Pavel, folosind cuvin-

tele tale. 
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Explicațiile lui Pavel asupra lucrării lui  

15. Descrie diferențele dintre Evanghelie și Lege.  

Aplicații personale  

16. Ce ești gata să suferi personal pentru Evanghelie?  

 

Citește capitolul 12 din carte.  

Întrebări  

Har pentru gali  

1. Cine erau galatenii?  

O lucrare dublă  

2. Cu ce problemă doctrinară se confrunta această bi-

serică așa încât l-a îndemnat pe Pavel să scrie Epistola 

către Galateni?  

Adevărata Evanghelie - Capitolele 3-4  

3. Care a fost scopul Legii?  

Libertatea adevărată - Capitolele 5-6  

4. Prezintă în câteva cuvinte faptele firii pământești și 

roada Duhului.  
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Reflecție  

5. Dacă creștinii se bazează pe harul lui Dumnezeu, 

asta înseamnă că ei sunt fără o lege de care să asculte? 

Dacă nu, care crezi că este legea pe care creștinii ade-

vărați cred că trebuie să o asculte în viețile lor? Explică 

răspunsul dat.  

Citește capitolul 13 din carte.  

Întrebări  

Preocupări pastorale  

6. De ce a scris Pavel Epistola către Efeseni? 

Unirea obținută - Capitolele 1-3  

7. Citește Efeseni 1:3-14. Prezintă sumar ce se spune în 

acest pasaj despre creștinul adevărat, care Îl cunoaște 

pe Isus Hristos.  

8. Conform afirmației lui Pavel, care este scopul pentru 

care Dumnezeu îi mântuiește pe păcătoși?  

Unirea păstrată - Capitolele 4-6  

9. Care este relația pe care căsătoria a fost concepută 

pentru a o ilustra?  

10. Citește Efeseni 6. Enumeră armele divine ale răz-

boiului credinciosului.  
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Reflecție  

11. Dacă adevărata credință este descoperită printr-o 

viață de umblare bucuroasă cu Hristos pe căile Lui 

sfinte, de ce cred atât de mulți creștini că viața creștină 

este una de înfrânări și că „necreștinii par să aibă o 

viață mai distractivă?”  

 

Citește capitolul 14 din carte.  

Întrebări  

Contextul istoric  

1. Prezintă pe scurt cardul istoric al cetății Filipi.  

Biserica din Filipi  

2. Cum a fost înființată biserica din Filipi?  

3. De ce avea Pavel o relație specială cu biserica din Filipi?  

4. Care era una dintre temele importante ale filipeni-

lor? Explică răspunsul dat.  

Bucurie în unitate – Capitolul 2  

5. a. Citește Filipeni 2:5-11 de mai multe ori. Prezintă 

sumar ce anume se spune în acest pasaj despre Isus, 

folosind cuvintele tale.  
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b. Care este sensul acestor cuvinte pentru tine? 

Aplicații personale  

6. Te consideri o persoană „bucuroasă”? Dacă nu, de ce?  

Citește capitolul 15 din carte.  

Întrebări  

Înălțând suficiența lui Hristos 

7. De ce a fost scrisă Epistola către Coloseni?  

Întâietatea lui Hristos, Capitolul 1  

8. Citește Coloseni 1:11-27 de mai multe ori. Cum sunt 

prezentate bogățiile slavei lui Dumnezeu, potrivit pa-

sajului din Coloseni 1:27?  

Dumnezeirea lui Hristos în Coloseni  

9. Ce spune Epistola către Coloseni despre dumnezei-

rea lui Hristos?  

 

Citește capitolul 16 din carte.  

Întrebări  

Preocupări serioase 
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1. De ce a fost scrisă Prima Epistolă către Tesaloniceni?  

A doua venire a lui Hristos - Capitolele 4-5  

2. Pe baza citirii acestei secțiuni a epistolei, care sunt 

elementele de bază pe care le cunoaștem din Noul Tes-

tament despre a doua venire a lui Hristos?  

3. Când Domnul va reveni (Evrei 9:28) pentru toți cei 

care cred, cine vor fi primii care Îl vor întâmpina?  

4. În timp ce creștinii Îl așteaptă pe Domnul să revină, 

ce trebuie ei să facă? 

Reflecție  

5. De ce unii creștinii continuă să stabilească date ale 

întoarcerii lui Hristos, în ciuda interdicției Bibliei în 

acest sens și în ciuda eșecului total al tuturor predicți-

ilor din trecut?  

6. Moartea unui credincios este asemănată unei „ador-

miri” în 1 Tesaloniceni 4:13-17. De ce?  

Citește capitolul 17 din carte.  

Întrebări 

Corectarea confuziei  

7. Care a fost reacția inițială a credincioșilor din Tesa-

lonic la prima epistolă a lui Pavel?  
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8. Care era învățătura eronată care adusese confuzie 

în biserica din Tesalonic? Cum apăruse acolo?  

Veghere, Capitolul 2  

9. Cum dovedește Pavel că a doua venire a lui Hristos 

încă nu avusese loc?  

Lucrare, Capitolul 3  

10. Care trebuia să fie atitudinea bisericii din Tesalonic 

față de cei care nu doreau să muncească?  

Aplicații personale  

11. Există doctrine care ți-au fost prezentate greșit? 

Cum a corectat Domnul înțelegerea acestora în viața 

ta? Dă exemple concrete.  

 

Citește capitolul 18 din carte.  

Întrebări  

Timotei, slujitorul firav 

1. Cine era, pe scurt, Timotei? 

2. De ce a fost scrisă Epistola către Timotei?  

Principii pentru păstori, Capitolele 4-6  
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3. Care este originea multor învățături false?  

4. Citește 1 Timotei 6:11-16. Care erau îndemnurile 

concrete date celor care trebuiau să fie oameni integri?  

Citește capitolul 19 din carte.  

Întrebări 

Ultima epistolă  

5. De ce poate fi denumită 2 Timotei și „Ultima epis-

tolă”?  

Ultimele cuvinte, Capitolul 4  

6. De ce se dusese Alexandru, căldărarul, la Roma?  

Reflecție  

7. Este un lucru drept ca un om care a arestat oameni 

nevinovați și i-a aruncat în temniță, care a stat nepă-

sător când un altul a fost ucis, și care i-a rănit pe mulți 

fără milă – este drept ca un astfel de om să fie mântuit 

și cinstit în final?  

Aplicații personale 

8. Crezi că ai capacitatea să îi ierți și să îi iubești pe cei 

care te-au rănit, așa cum Pavel a rănit Biserica, sau 

este dragostea și iertarea ta condiționată de a primi 

scuzele din partea celui care te-a rănit?  
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Citește capitolul 20 din carte.  

Întrebări 

Pregătirea lui Tit  

9. Ce trebuia să facă Tit în biserica de pe insula Creta?  

Cine poate fi învățător - Capitolul 1  

10. Enumeră trăsăturile calificative pentru a deveni 

prezbiter al unei biserici locale.  

11. Care era învățătura iudaizatorilor? 

Aplicații personale 

12. Ai o inimă de slujitor, sau există un impuls în tine, 

unul tainic și intangibil, dar foarte real, de a „conduce 

tu lucrurile”?  

Citește capitolul 21 din carte.  

Întrebări  

Împăcarea fraților  

13. Identifică următoarele persoane sau descrie sensul 

expresiilor de mai jos, după caz:  

a. Apfia  

b. Arhip  

c. Filimon  
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d. Onisim  

e. „tovarășul nostru de lucru”  

f. „folositor”.  

Reflecție  

14. a. Prezintă în câteva fraze ideea principală și poves-

tea lui Onisim din Epistola către Filimon.  

b. Care este principala lecție din epistolă, pentru viața 

ta?  

 

Citește capitolul 22 din carte.  

Întrebări  

Un autor necunoscut  

1. Explică motivul esențial care a dat naștere Epistolei 

către Evrei.  

Jertfa lui Hristos ca Preotul nostru - Capitolele 5-10  

2. Definește următoarele concepte teologice și sensul 

lor:  

a. Preoția lui Melhisedec  

b. Noul Legământ (citește Evrei 8:8-13 de mai multe 

ori).  
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3. În ce fel este Hristos superior îngerilor, profeților, 

marilor preoți și liderilor din Israel? 

Suficiența lui Hristos pentru nevoile noastre - Capitolele 11-13  

4. Citește Evrei 11. Ce lecții înveți din acest pasaj des-

pre credință?  

Templul și distrugerea Ierusalimului 

5. Descrie în două sau trei propoziții circumstanțele 

din perioada anilor 66-70 d.Hr., când s-a produs dis-

trugerea celui de-al doilea Templu.  

Aplicații personale 

6. Evrei este una dintre cele mai mari epistole a Noului 

Testament. Ea își dezvoltă subiectul progresiv. Care este va-

loarea citirii complete a unei cărți a Bibliei, prin comparație 

cu lecturarea ei secvențială? Ai fi gata să faci efortul de a citi 

în întregime o carte a Bibliei, fără pauze, într-o singură ci-

tire? Ce carte ai alege pentru aceasta?  

Citește capitolul 23 din carte.  

Întrebări  

Iacov cel drept  

7. a. Care sunt cei patru bărbați cu numele de Iacov din 

Noul Testament?  

b. Descrie-l pe autorul epistolei de față.  
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Testul faptelor, Capitolul 2  

8. Explică armonia dintre Epistola lui Iacov și Epistola 

către Romani în chestiunea relației dintre fapte și cre-

dință în mântuire.  

Testul vorbirii, Capitolul 3  

9. a. Citește capitolul 3 al epistolei. De ce este pus un 

accent atât de important pe cuvintele pe care le spu-

nem?  

b. Crezi că trebuie să faci unele îmbunătățiri în acest 

domeniu al vieții tale creștine? Dacă da, ce dorești să 

faci pentru a deveni mai ascultător de Domnul în vor-

birea ta?  

Reflecție  

10. Creștinii spuneau cândva: „Cât de aproape pot să 

fiu de Rai și totuși să îl ratez?” În zilele noastre, se pare 

că mulți creștini pun problema diferit: „Cât de departe 

pot să fiu de viața creștină și totuși să ajung în Rai?” 

Care sunt implicațiile acestei schimbări de accent în 

materie de creștinism practic?  

Aplicații personale 

11. Pot recunoaște oamenii în tine un creștin adevărat 

din faptele tale? Te poți gândi la anumite fapte ale tale 

care mărturisesc în sufletul tău că ești părtaș harului 

mântuitor?  
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Citește capitolul 24 din carte.  

Întrebări  

Perseverența lui Petru  

1. De ce a fost scrisă 1 Petru?  

2. De ce nu trebuie creștinii să creadă că este un lucru 

anormal să sufere persecuție pentru neprihănire?  

Vedere generală asupra epistolei  

3. Enumeră trei lucruri pe care credinciosul trebuie să 

și le amintească atunci când trece prin suferință.  

Aplicații personale 

4. Acordă-ți propria notă pentru răspunsul la următoa-

rea întrebare:  „Cum suporți suferința și batjocura ne-

dreaptă și care nu este necesară care vin asupra ta?” 

(Alege una dintre notele de mai jos, apoi explică alege-

rea făcută.)  

A. Foarte bine. Sunt gata să iert. Sunt gata să mă rog 

pentru vrăjmașii mei. Nu am sentimente de amără-

ciune. Îi iubesc cu adevărat pe toți oamenii. Sunt gata 

să am părtășie cu oricine, dacă am oportunitatea 

aceasta. Cred că Domnul va rezolva totul. Sunt gata 

să mă bucur în suferință.  
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B. Mai bine decât majoritatea. Fluctuez între senti-

mente de răzbunare și să las ca lucrurile să meargă 

înainte în viață. Uneori mă apăr, alteori nu. Uneori mă 

gândesc să îi dau în judecată pe cei care mi-au făcut 

rău, dar nu trec la fapte. În final, fac ceea ce este drept, 

mă rog și caut împăcarea, dacă este posibil. Le voi face 

bine tuturor oamenilor, când am posibilitatea. 

C. Ca majoritatea oamenilor. Sunt gata să iert, dar 

nu voi uita rănile făcute de ceilalți. Sunt mai suspi-

cios pe viitor în relațiile cu ceilalți. În final, voi conti-

nua să Îl iubesc pe Domnul, să merg la biserică și să 

rămân credincios Cuvântului, dar sper mereu să nu 

mai vină necazuri asupra mea.  

D. Sunt dezgustat. Sunt gata să scriu mesaje sau 

scrisori în apărarea mea. Voi încerca să mă răzbun, 

plătind ori cu aceeași măsură, ori într-un alt fel. Iau 

în considerare să plec din biserică pentru o vreme.  

F. Eșec total. Devin furios de fiecare dată când mă 

gândesc la acea situație, și mă gândesc adesea. Vreau 

ca cei care mi-au greșit să știe asta. Nu vreau să mai 

am de-a face cu creștinii sau cu biserica.  

Citește capitolul 25 din carte.  

Întrebări  

Cuvinte de avertizare  
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5. De ce a fost scrisă 2 Petru?  

Adevărata cunoaștere, explicată, Capitolul 1  

6. Care sunt două căi prin care creștinii pot fi siguri de 

mântuirea lor?  

Cunoașterea falsă, demascată, Capitolul 2  

7. Enumeră trăsăturile învățătorilor falși.  

Citește capitolul 26 din carte.  

Întrebări  

8. De ce a fost scrisă această epistolă?  

9. Definește „întruparea” lui Isus.  

Vedere generală asupra epistolei  

10. Care este temeiul bucuriei?  

Reflecție  

11. Crezi că este îndrăzneală ca un om să pretindă că 

este sigur de mântuirea lui și că va ajunge în Rai după 

moartea sa? Explică răspunsul dat. 

Aplicații personale 

12. 1 Ioan 2:1 spune că Scriptura a fost scrisă ca să „nu 

păcătuim” sau, mai clar, ca să nu comitem niciun act 

păcătos. Majoritatea predicatorilor conservatori cred 

că aici se face referire la practica păcatului, anume la o 
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viață continuă de păcat într-un stil normal al vieții. 

Dacă te descoperi continuând să comiți un anumit pă-

cat, te îndemnăm să cauți ajutor spiritual. Mărturi-

sește-i cuiva în care poți avea încredere, iar aceasta 

poate fi primul pas către eliberare și recuperare. De 

asemenea, acest pas este și cel mai greu de făcut. Ai 

răspuns la acest îndemn prin a da socoteală unui creș-

tin mai matur, în care poți avea încredere?  

Citește capitolul 27 din carte.  

Întrebări 

13. Cine era „doamna aleasă”?  

Vedere generală asupra epistolei  

14. Care este principalul mesaj din 2 Ioan?  

15. În ce fel folosește Ioan cuvântul „adevăr”?  

Citește capitolul 28 din carte.  

Întrebări 

Vedere generală asupra epistolei  

16. Care este problema practică discutată în 3 Ioan?  

17. Cine sunt următoarele personaje:  

a. Gaius  
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b. Diotref  

c. Dimitrie 

Citește capitolul 29 din carte.  

Întrebări 

18. Care este subiectul despre care scrie Iuda în epis-

tola lui?  

Pericolul – v. 1-16  

19. Care erau păcatele specifice ale învățătorilor falși?  

Datoria - v. 17-25  

20. Cum poate fi recunoscut adevărul spiritual?  

 

Citește capitolul 30 din carte.  

Întrebări 

Ultima epistolă  

1. Enumeră cele patru metode folosite pentru a inter-

preta Apocalipsa. Explică-le pe fiecare pe scurt (într-o 

singură frază).  

2. Care este factorul cheie pentru a decide metoda de 

interpretare ce trebuie folosită?  
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Un stil neobișnuit  

3. Descrie pe scurt care sunt trăsăturile literaturii apo-

caliptice.  

Sensul spiritual al anumitor numere 

4. Cum sunt folosite numerele în Apocalipsa?  

Conținutul și locul Apocalipsei 

5. Care este mesajul general al cărții Apocalipsa?  

Structura cărții  

6. Enumeră și descrie pe scurt cele șapte viziuni care 

constituie subiectul cărții.  

Mileniul - Capitolul 20:1-10  

7. a. Descrie pe scurt cele trei perspective diferite ale 

interpretării domniei de 1000 de ani a lui Hristos.  

b. Este potrivit să investim multă energie și mult timp 

în a apăra o interpretare specifică a sfârșitului? Explică 

răspunsul dat. [Observă ultimul paragraf din acest 

subcapitol.]  

Reflecție  

8. Citește Apocalipsa 4-5.  

a. Descrie închinarea din cer, folosind cuvintele tale.  

b. Dacă aceasta este moralitatea de închinare din cer, 

ce prioritate ar trebui să acordăm închinării noastre 

în vremea de acum?  
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9. Apocalipsa descrie învingerea acelor ființe și entități 

care caută să rănească Biserica, precum fiara (puterea 

politică) și prorocul mincinos (închinarea la Cezar). 

Care este marele principiu pe care creștinii îl pot găsi 

în biruința de aici spre mângâierea lor?  

Aplicații personale 

10. Fă un tabel enumerând în prima coloană cele șapte 

biserici din Asia. În a doua coloană, enumeră problema 

specifică din fiecare biserică. În a treia coloană inse-

rează promisiunea făcută de Domnul fiecărei biserici. 

În coloana a patra oferă referința biblică a fiecărei pro-

misiuni.  

11. Pune deoparte câteva ore să revezi toate lecțiile din 

acest studiu. Ce lucruri noi ai învățat despre Dumne-

zeul cel sfânt, despre Cuvântul Lui? Care sunt schim-

bările ce au avut sau crezi că trebuie să aibă loc în 

inima și viața ta prin lucrarea Duhului Sfânt, ca ur-

mare a parcurgerii acestui studiu? 
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DESPRE AUTOR 

 

 

Stanford Murrell este autorul mai multor cărți, 

printre care și cele două volume de istorie condensată a 

Bisericii, intitulate A Glorious Institution: The Church in 

History. Stan este implicat în lucrarea creștină de peste 

30 de ani, predicând peste tot în lume doctrinele harului 

suveran al lui Dumnezeu. Prin lucrarea sa, Redeeming 

Grace Ministries, Stan este dedicat literaturii evanghe-

lice de calitate. 

Stanford E. Murrell, Th.D., este un experimentat 

păstor și învățător biblic, locuind în Viera, Florida. 

Editura noastră îi este recunoscătoare de aseme-

nea lui Dan Johnson, profesor de Noul Testament la 

Evangelical Institute of Greenville, Carolina de Sud, ale 

cărui notițe de curs au fost folosite în alcătuirea anumi-

tor schițe de cărți. 

 

  



 

  



 

                     MAGNA GRATIA 
                                           Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își                

concentrează eforturile pe proclamarea Evangheliei prin litera-

tură consecventă doctrinar, prin evanghelizare și echiparea bise-

ricilor evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la                     

binecuvântarea altui credincios, prin unul sau mai multe lucruri,             

după cum urmează: 

1) Dă mai departe această carte! „Fără plată ați primit, fără plată                    

să dați”.  

2) Vizitează paginile noastre de internet la magnagratia.org și 

află mai mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT cele 

peste 200 de cărți ale unora dintre cei mai buni autori creștini 

din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA prin a vizita pa-

gina noastră de Facebook la www.facebook.com/MagnaGratia-

Romania și prin a te abona pe website, așa încât să fii anunțat 

când publicăm noi resurse. 

4) Spune și altora despre lucrarea noastră.   

5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această lu-

crare. Donațiile se pot face online, www.magnagratia.org/dona-

tii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la contact@magnagratia.org. 

Mulțumim! 


