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Soteriologie 

 

 Soteriologia este doctrina biblică ce dezvoltă învățătura despre mântuire (soter - gr, 

mântuitor, salvator). 

 Mântuirea neamului omenesc s-a realizat prin moartea ispășitoare a Domnului Isus 

Hristos. El nu a fost o victimă a răutății sau a cruzimii oamenilor, nici un martir care și-a dat 

viața pentru o cauză dreaptă, El a fost Fiul lui Dumnezeu care a luat trup omenesc să împace pe 

om cu Dumnezeu (II Cor. 5:14),  să ispășească prin moartea Sa păcatele omenirii. (Fil. 2:6-11).  

 Conform definiției din Manualul catehetic, „ispăşirea este actul prin care Dumnezeu 

acoperă păcatele omenirii cu preţul sângelui Fiului Său, Isus Hristos, pentru a ne face parte de 

îndurarea Sa mântuitoare.”1 

Oficiile lui Hristos  

 

Jean Calvin a fost primul teolog major care a aplicat cele trei oficii, de profet, preot şi 

împărat persoanei lui Hristos. Aceste oficii i-au fost încredinţate lui Hristos de către Tatăl în 

virtutea ungerii Sale cu Duhul Sfânt. Titlul de Hristos (unsul) se referă la toate aceste trei oficii. 

J. F. Jansen a scris lucrarea Calvin’s Doctrine of theWork of Christ în care subliniază că 

funcţia profetică a lui Hristos, ca motivație pentru acest demers el a spus că funcția profetică 

„este în mare parte scăpată din vedere de către Calvin”.  

  

 Ca profet: Hristos îl descoperă pe Dumnezeu oamenilor şi le aduce Cuvântul lui 

Dumnezeu 

                                                           
1 Ioan Brie, Ciprian Terinte, Manual Catehetic, Pleroma, București, 2014, p.32. 
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 Ca preot: Hristos se aduce jertfă lui Dumnezeu pentru oameni și mijlocește 

pentru ei. 

 Ca împărat: Hristos domneşte asupra Bisericii şi asupra universului 

 

Oficiul profetic al lui Hristos  
 

Profeţii din Vechiul Testament aveau rolul de a aduce poporului Cuvântul lui Dumnezeu, 

de a chema poporul la revizuirea vieţii spirituale şi la pocăinţă sinceră pentru păcatele comise. 

Dumnezeu nu Şi-a lăsat niciodată poporul fără îndrumare, fără un glas care să fie „o conştiinţă 

vie” în chemarea poporului la o viaţă sfântă. Cunoaşterea deocamdată limitată şi incompletă, în 

gândirea evreilor, urma să ajungă la desăvârşire odată cu venirea lui Mesia care va fi un mare 

prooroc. Chiar şi la samaritenii care nu recunoşteau drept inspirat de Dumnezeu decât 

Pentateuhul şi care nu aveau o cunoaştere clară despre mântuire a pătruns această aşteptare 

deoarece femeia samariteancă a spus lui Isus: „Când va veni Mesia, El ne va învăţa toate 

lucrurile” (Ioan 4:25).   

Moise primul profet major, a scris Pentateuhul, şi el însuși a profeţit despre „un profet ca 

mine: să ascultaţi de el” (Deut. 18:15-18). Dumnezeu spunea prin Moise: „Voi pune Cuvintele 

Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce îi voi porunci Eu” (v.18). 

Conform profetului Isaia, Isus a fost uns de Duhul Sfânt ca să fie vestitorul şi martorul 

planului lui Dumnezeu: „Duhul Domului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să 

aduc veşti bune celor nenorociţi: să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor 

slobozenia şi prinşilor de război izbăvirea” (Isaia 61:1; cf. Luca 4:18).  

În evanghelii sunt consemnate diferite opinii despre Isus, una dintre acestea fiind și cea 

că El ar fi profet.2 Iată câteva dintre acestea: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii 

Ieremia sau unul din proroci” (Matei 16:14); când Isus a înviat pe fiul văduvei din Nain, 

oamenii cuprinşi de frică au zis: „un mare proroc s-a ridicat dintre noi” (Luc. 7:16). După ce 

Isus i-a descoperit femeii samaritence trecutul ei păcătos ea a răspuns cu uimire: „Doamne, văd 

că eşti proroc.” (Ioan 4:19). Mărturia orbului din naştere vindecat de către Isus, înaintea 

fariseilor a fost o recunoaştere a slujirii sale profetice „Este un proroc” (Ioan 9:17). În urma 

înmulţirii miraculoase a pâinilor, mulţimea profund impresionată de minune a spus: „Cu 

                                                           
2Wayne Grudem, Systematic Theology, Leicester, Inter-Varsity Press, 1994. 
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adevărat acesta este prorocul cel aşteptat în lume” (Ioan 6:14), cu referire la profeţia lui Moise 

din Deuteronom cap. 18. 

J. Calvin face o remarcă interesantă afirmând că Mesia a primit ungerea nu doar pentru 

Sine pentru ca să poată împlini slujba învăţării, ci pentru întreg trupul Său, ca puterea Duhului 

să poată fi prezentă în vestirea permanentă a Evangheliei.3 Pentru el, doctrina adusă de Isus a 

însemnat sfârşitul tuturor profeţiilor deoarece aici se cuprind toate părţile înţelepciunii 

desăvârşite. 

În cuvântarea apostolului Petru ţinută în faţa noroadelor după vindecarea ologului din 

naştere (Fapte 3:22-24), Petru identifică pe Isus cu profetul prevestit.  

La începutul epistolei către Evrei, autorul anunţa că „După ce a vorbit în vechime 

părinţilor noştri prin proroci… la sfârşitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul”. (Evrei 1:1-2). În 

aceeaşi carte, El este prezentat ca „Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii” (nu proroc) (Evrei 

3:1).   

Pare oarecum ciudat faptul că nicăieri în epistole nu se specifică însă că El ar fi profetul 

cel mult aşteptat. Oare de ce se evită în epistole să fie numit Isus profet? Un răspuns plauzibil 

ar fi că deşi a fost profeţit de către Moise, Isus Hristos este cu mult deasupra tuturor prorocilor 

din vechime. 

După învierea Sa, El le-a „deschis mintea” celor doi ucenici care mergeau spre Emaus. 

Alăturându-se de ei ca un străin neştiutor Isus a auzit caracterizarea pe care aceştia o făceau 

despre El spunând că Isus din Nazaret era „un prooroc puternic în fapte şi în cuvinte înaintea 

lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod” (Luca 24:19). Văzând ignoranţa şi confuzia lor, Isus 

„a început de la Moise şi de la toţi prorocii, şi le-a tâlcuit în toate Scripturile, ce erau cu privire 

la El” (Luca 24:27). Concluzia trasă este că atât Moise prin scrierile Pentateuhului, cât şi profeţii 

prin scrierile lor, au profeţit despre Marele Profet Mesia ce urma să vină. 

Apostolul Petru a afirmat la rândul lui că „Proorocii cercetau şi vesteau mai dinainte 

patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate” (I Petru 1:10, 11). 

Proorocii din Vechiul Testament priveau înainte spre Hristos, profeţeau despre venirea 

Lui, iar apostolii priveau retrospectiv la Hristos şi interpretau viaţa Lui pentru beneficiul 

Bisericii. 

                                                           
3Jean Calvin, Învăţătura Religiei Creştine, vol.1, Oradea, Editura Cartea Creştină, 2003, p. 614. 



6 
 

Spre deosebire de toţi ceilalţi prooroci, Isus nu a fost doar un mesager din partea 

Domnului, ci El a fost Însuşi sursa revelaţiei de la Dumnezeu. Profeţii Vechiului Testament 

spuneau „aşa vorbeşte Domnul”, dar cu mai multă autoritate Isus zicea „dar Eu vă spun…”. 

 

Oficiul preoţesc al lui Hristos 
 

În Vechiul Testament preoţii erau unşi pentru a aduce sacrificii şi pentru a mijloci pentru 

popor, sfinţind poporul, făcându-l acceptabil lui Dumnezeu. Slujba preoţească a lui Hristos este 

dublă: de împăcare şi de mijlocire. El este şi preot şi jertfă. Calvin spunea că în calitate de preot, 

Hristos prin jertfa Sa, a căutat să obţină graţia lui Dumnezeu pentru noi şi să-I poată linişti 

mânia.4 Noi nu aveam acces la Dumnezeu şi nici rugăciunile noastre nu puteau fi ascultate, 

până nu S-a jertfit Hristos pentru noi. Funcţia preoţească Îi aparţine lui Hristos în exclusivitate 

deoarece El a murit pentru păcatele oamenilor şi Dumnezeu a jurat zicând: „Tu eşti preot în 

veac după rânduiala lui Melhisedec” (Evrei 5:6). 

Tema preoţiei lui Hristos este dezvoltată în special în Epistola către Evrei unde putem 

observa următoarele:  

1. El a adus o jertfă desăvârşită pentru păcat şi „S-a arătat o singură dată ca să şteargă 

păcatul prin jertfa Sa” (9:27). Jertfa Sa a fost finală, de atunci nu mai trebuie să aducem 

noi jertfe. El a fost şi Mielul de jertfă, şi preotul care a adus jertfa. El este acum „Marele 

Preot care a străbătut cerurile” (4:14) „ca să se înfăţişeze acum pentru noi înaintea lui 

Dumnezeu” (9:24). 

2. El în mod continuu ne atrage spre Dumnezeu şi prin jertfa Sa ne-a deschis o cale nouă 

să intrăm în locul preasfânt (Evrei 6:19, 20; 10:19-22). 

3. El continuu se roagă pentru noi. Preoţii în Vechiul Testament mijloceau pentru oameni, 

dar „El trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 9:25); „Hristos a înviat şi stă 

la dreapta Tatălui şi mijloceşte pentru voi” (Romani 8:34). 

 

El nu stă doar în prezenţa Tatălui ca să fie văzut ca reprezentantul nostru, ci El desfăşoară 

o slujbă activă, El mijloceşte pentru noi. Isus ca Dumnezeu-Om este singurul care are abilitatea 

să se prezinte înaintea Tatălui „Nu este nici un mijlocitor între oameni şi Dumnezeu decât omul 

                                                           
4Jean Calvin, op. Cit., p.619. 
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Isus Hristos”(I Timotei 2:5). Motivul de bucurie pentru credincioşi este că „El ne acceptă ca 

însoţitori ai Săi în această slujbă măreaţă” pentru că „noi care suntem murdari, suntem totuşi 

preoţi în El”5 iar jertfele rugăciunii şi laudei sunt acceptate şi sunt de bun miros înaintea lui 

Dumnezeu. Acesta este sensul afirmaţiei „Mă sfinţesc pentru ei”, noi devenim sfinţi prin El. 

Deşi Calvin este socotit întemeietorul conceptului de predestinare totuşi el afirmă că „Strânsa 

părtăşie cu Hristos înseamnă mântuire dar în momentul în care ne îndepărtăm cât de puţin de 

El, mântuirea noastră care se sprijină cu fermitate pe El, se spulberă treptat.”6 

 

 Oficiul regesc al lui Hristos 
 

Calvin afirmă că dintre toate cele trei oficii ale lui Hristos de profet, preot şi împărat, 

cel mai propriu oficiu desemnat de cuvântul Mesia este oficiul regesc.7 Acest oficiu este de 

natură spirituală deoarece numai în acest fel are forţă, eternitate şi reprezintă un mare 

beneficiu pentru noi. Această eternitate este oferită Bisericii ca urmaşă a tronului lui David 

(Psalmii 89:35-37), deoarece prin dezbinarea împărăţiei lui David autoritatea casei lui David 

s-a nimicit. Deoarece Biserica este unită cu Hristos, prin învierea Lui, El a conferit eternitate 

Bisericii Sale. Astfel că în ciuda ameninţărilor, a furtunilor,  şi a atacurilor Diavolului, 

Biserica lui Hristos este în siguranţă sub protecţia Lui, ea nu poate fi nimicită deoarece este 

întemeiată pe tronul etern al lui Hristos. Tot la fel şi fiecare credincios, care are încredere în 

Hristos ce exercită o „domnie care nu este din lumea aceasta” (Ioan 18:36), este apărat de 

Hristos şi aşteaptă rezultatul acestui har în veacul viitor. Situaţia celui credincios în această 

lume, conform lui Calvin, este „aspră şi nenorocită, de luptă sub povara crucii”, iar fericirea 

promisă nu constă din avantaje exterioare. Hristos însă îmbogăţeşte poporul cu toate lucrurile 

necesare pentru mântuirea eternă, altfel n-ar avea nici un rost „să ne strângem sub domnia 

Împăratului ceresc”8  dacă dincolo de această viaţă pământească nu ne-am bucura de o 

fericire eternă. Dumnezeu este cel care domneşte, dar El a ales să îşi manifeste domnia prin 

Fiul Său, care stă la dreapta Tatălui, loc de onoare şi de autoritate (Efeseni 1:20-23). Ultimul 

act al domniei lui Hristos va fi revelat la Judecata din Urmă. 

                                                           
5Jean Calvin, Op. cit. Vol.1, p. 620. 
6Idem., p. 621. 
7Idem.,p. 613. 
8Idem., p. 616. 
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Ungerea Împăratului nu a fost făcută cu undelemn ci cu Duhul Sfânt, cu un „undelemn 

de bucurie”, mai presus de tovarăşii Lui (Psalmii 45:7). El nu S-a îmbogăţit pe Sine, ci 

pentru cei credincioşi, să poată revărsa asupra lor binecuvântările cereşti. Tatăl a dat Fiului 

„Duhul fără măsură” (Ioan 3:34) pentru ca din plinătate Lui noi să primim „har după har” 

(Ioan 1:16; Efeseni 4:7). Îndemnul lui Calvin este unul foarte direct: „Aşadar, trebuie să dăm 

uitării lumea dacă vrem să avem parte de Împărăţie”, pentru că „credincioşii sunt de neînvins 

prin puterea Împăratului lor, iar bogăţiile Sale spirituale abundă în vieţile lor”.9 

În Vechiul Testament împăratul avea autoritatea să stăpânească peste naţiunea lui 

Israel, iar în Noul Testament, Hristos s-a născut ca Împărat al lui Israel. Ajungând la 

Ierusalim, magii l-au întrebat pe Irod: „unde este împăratul de curând născut?” (Matei 2:2).  

Cu toate că Isus era împărat, El a refuzat să fie făcut împărat de către oameni (Ioan 

6:15), împărăţia Sa era una spirituală. El a spus lui Pilat: „Împărăţia Mea nu este din lumea 

aceasta” (Ioan 18:36). În cuvântările Sale, El a propovăduit o Împărăţie viitoare (Matei 4:17, 

23). 

Fariseii i-au cerut lui Hristos să le spună când va veni Împărăţia Sa, dar El a interiorizat-

o spunând că: „Împărăţia Lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru” (Luca 17:21); această 

Împărăţie este „neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14:17). Cunoscând 

faptul că Împăratul nostru nu ne va părăsi niciodată, putem să trecem cu răbdare prin toată 

mizeria, foametea, frigul şi dispreţul pe care le întâmpinăm în viaţa aceasta. 

La intrarea în Ierusalim cu puţin timp înainte de răstignirea Sa, El nu i-a oprit pe ucenici 

să strige: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului” (Luca 19:38). 

După înviere şi înălţare El a primit autoritate asupra Bisericii şi asupra universului. 

Autoritatea Lui va fi recunoscută la cea de-a doua venire a Lui. Într-o zi El va fi înălţat ca 

„Împărat al împăraţilor şi Domn al Domnilor” (Apocalipsa 19:16) atunci „orice genunchi 

se va pleca înaintea Lui” (Filipeni 2:16). 

Dintr-un anumit punct de vedere privind oficiile lui Hristos, putem trage concluzia că 

acesta a fost planul lui Dumnezeu cu omul înainte de cădere. Anterior căderii Adam a fost: 

(1) profet, deoarece poseda o cunoştinţă profundă despre Dumnezeu, vorbea cu El, a dormit 

când Domnul i-a luat coasta, dar când s-a trezit din somn a zis despre Eva că ea este „os din 

oasele mele şi carne din carnea mea…” (Genesa 2:23); (2) preot, pentru că putea să-L laude 

                                                           
9Idem. p. 618. 
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liber pe Dumnezeu, nu avea nevoie de nici un fel de jertfă; (3) rege, deoarece avea stăpânire 

asupra întregii creaţii. 

După cădere însă omul şi-a pierdut aceste prerogative. Prin credinţă astăzi putem spune 

că prin Hristos noi avem: (1) o slujbă profetică – să vestim oamenilor planul lui Dumnezeu 

pentru mântuire; (2) o preoţie sfântă (I Petru 2:9) care aduce „jertfe duhovniceşti” (I Petru 

2:5), intrăm în locul preasfânt (Evrei 10:19, 22); (3) o autoritate regească asupra duhurilor 

rele, ca manifestare a Împărăţiei lui Dumnezeu printre noi (Efeseni 6:10-18). 

 

 

Învăţătura Noului Testament privind moartea ispășitoare a Domnului Isus Hristos    

  

 Isus a avut sentimentul profund că Tatăl a fost Cel care L-a trimis, iar El avea de făcut 

lucrarea Tatălui (Ioan 10:36; 6:38; 3:17). Scopul venirii Sale în lume a fost lucrarea de ispăşire 

a păcatelor, lucrare ce nu este nici independentă şi nici în contrast cu voia Tatălui. Dumnezeu 

Tatăl a fost implicat personal în această lucrare jertfitoare deoarece pedeapsa a căzut asupra 

propriului Său Fiu, pe care El Îl trimisese de bună voie în lume. 

 Pe de altă parte, Isus a fost pe deplin convins că viaţa şi moartea Sa constituie o împlinire 

a profeţiilor din Vechiul Testament (Isaia 53; Luca 22:37) şi că moartea Sa constituia motivul 

principal pentru care El venise în lume (Marcu 8:31; Matei 9:15; 17:12). 

Domnul Isus a considerat că moartea Lui constituie un preţ de răscumpărare. Termenul 

lutron (gr.- preţ de răscumpărare) folosit de aproximativ 140 de ori în Septuaginta are sensul de 

eliberare dintr-o anumită robie în schimbul plătirii unei compensaţii.  

Hristos s-a considerat pe sine înlocuitorul oamenilor, acest concept de înlocuitor fiind 

proeminent în Evanghelia după Ioan: „Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa 

pentru prietenii săi” (Ioan 15:13). El S-a văzut pe Sine în locul unei jertfe. Această poziţie este 

sugerată şi de rugăciunea Sa de Mare Preot din Evanghelia după Ioan: „Eu însumi mă sfinţesc 

pentru ei ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr” (Ioan 17:19). Verbul folosit este grecescul aghiazo 

care este corespunzător atât pentru pregătirea preotului, cât şi pentru pregătirea jertfei. 

Ioan Botezătorul de asemenea a subliniat acest adevăr când a spus: „Iată Mielul lui 

Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29). Şi marele preot de la Ierusalim, Caiafa a 

proorocit că „este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod şi să nu piară tot 

neamul“ (Ioan 11:49, 50), iar Ioan atrage atenţia şi a doua oară asupra acestei remarci (18:14). 
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Isus a avut sentimentul profund că El este sursa şi dătătorul adevăratei vieţi când a făcut 

afirmaţii de genul: „Şi viaţa veşnică este aceasta să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu 

adevărat, şi pe Isus pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3); În Evanghelia după Ioan în cap. 6 Isus 

a spus că „Eu sunt pâinea vieţii” (v.35), „pâinea care se pogoară din cer” (v.50), iar în versetul 

următor a conchis că “Eu sunt pâinea care S-a coborât din cer”. Pentru a avea viaţa veşnică 

trebuie să mâncăm trupul Lui şi să bem sângele Lui (52-58).  

Jertfa Mântuitorului în învățătura apostolului Pavel 

 Textul biblic din II Corinteni 5:19 subliniază că: „Dumnezeu era în Hristos împăcând 

lumea cu Sine”. În texte precum Romani 5:8; 8:3, 32. Din nou apostolul Pavel vorbeşte despre 

mânia divină îndreptată împotriva păcatului (Romani 5:8; 8:3, 32). Sfinţirea lui Dumnezeu cere 

o ispăşire, dragostea Lui oferă preţul pentru aceasta. 

Apostolul Pavel s-a referit la moartea lui Hristos ca la o jertfă, ca la „un prinos şi o jertfă 

de bun miros” Efeseni 5:2; Hristos era Mielul pascal: „Hristos, paştele nostru a fost jertfit” (I 

Corinteni 5:7); Credinţa în sângele Mielului aduce neprihănire şi iertarea păcatelor: „prin 

credinţă în sângele Lui” (Romani 3:25); „Suntem socotiţi neprihăniţi prin Sângele Lui” 

(Romani 5:9); „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor...” (Efeseni 

1:7).  

Apostolul Pavel susţine că Hristos a murit pentru noi sau în folosul nostru:  „Hristos ne-

a iubit şi s-a dat pe Sine pentru noi”(Efeseni 5:2; Romani 5:8; 8:32; I Tesaloniceni 5:10; 

Galateni 3:13) şi că moartea lui Hristos a fost împăciuitoare, Hristos a murit ca să potolească 

mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului.  

Astfel, Isus este Ispăşitorul care prin moartea Sa, a împăcat mânia lui Dumnezeu (Romani 

1:18, 25; 4:15; 5:9; 9:22; 12:19; 13:4, 5; Efeseni 2:3; 5:6; Coloseni 3:6; I Tesaloniceni 1:10; 

2:16; 5:9). 

În concluzie, ideea lui Pavel despre moartea ispăşitoare a Domnului Isus este atât că 

aceasta acoperă păcatul şi curăţă omul de depravarea adusă de el (ispăşire), cât şi că jertfa îl 

îmbunează pe Dumnezeu care urăşte păcatul (împăcare). 

Ispăşirea este lucrarea lui Hristos prin care a luat păcatele lumii asupra Sa prin moartea 

Sa pe cruce, împăcându-l pe om cu Dumnezeu. Este un act juridic, o realitate, o proclamare 

solemnă ca verdictul într-o sală de tribunal. Conform DEX a ispăşi înseamnă „a suferi din cauza 

unei greşeli, a executa o pedeapsă în urma condamnării”, iar a răscumpăra înseamnă a plăti un 

preţ pentru eliberarea cuiva. 

În sens teologic, moartea lui Hristos a fost văzută ca o „răscumpărare pentru mulţi” 

(Marcu 10:45). Ideea răscumpărării ne duce cu gândul la piaţa de sclavi unde un binevoitor 
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plătea preţul pentru eliberarea unui sclav din robie care anterior îi aparţinuse. Conforma DEX 

a răscumpăra înseamnă „a plăti preţul unui lucru vândut sau amanetat pentru a-l readuce în 

proprietatea deţinătorului.” 

Dumnezeu joacă rolul activ în reconciliere, deşi omul este cel vinovat (la fel ca în cazul 

când fratele tău are împotriva ta ceva eşti îndemnat tu să te duci să te împaci cu el, Matei 5:23, 

24). Jertfa lui Hristos L-a implicat şi pe Dumnezeu care era unit cu Hristos (Apoc. 5:6, Rom. 

3:24; 5:8). 

 

Dimensiunea ispășirii 

 

Conform ispăşirii universale, Hristos a murit pentru toate persoanele, dar moartea Lui 

ispăşitoare devine eficace doar atunci când este acceptată de individ. Cu alte cuvinte, deşi 

Hristos a murit pentru toţi, totuşi nu toţi vor fi mântuiţi. Conform ispășirii particulare sau 

limitate, Isus și-a dat viața numai pentru cei credincioși. 

Pentru susţinerea acestei poziţii se folosesc diferite afirmaţii biblice care vorbesc în 

termeni universali despre ispăşirea lui Hristos. Iată câteva dintre acestea: Ioan Botezătorul a 

spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29, vezi şi 3:16-17); 

Apostolul Pavel a prezentat texte asemănătoare, deşi în contexte diferite. El a afirmat că „Unul 

singur a murit pentru toţi”. (II Corinteni 5:14-15); “El este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi 

mai ales al  celor credincioşi“ (I Timotei 3:10). Şi lui Timotei apostolul Pavel îi scria că  „El 

(Hristos) S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi” (I Timotei 2:6). Probabil 

că apostolul Pavel, a citat din Matei 20:28 care spune că Isus a venit „să-Şi dea viaţa ca 

răscumpărare pentru mulţi”. La citarea textului de către Pavel „viaţa Lui” devine „Sine 

însuşi”, iar „pentru mulţi” devine „pentru toţi”. De asemenea în epistola către Evrei scrie că 

„El a gustat moartea pentru toţi” (Evrei 2:9). 

În fine, apostolul Ioan afirmă că: „El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, şi nu 

numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi” (I Ioan 2:1,2), precum şi că „Tatăl a 

trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii întregi” (I Ioan 4:14, vezi şi Isaia 53:6). 

În al doilea rând, Biblia conţine pasaje care par să indice că unii dintre cei pentru care a 

murit Hristos vor pieri: „Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos”. 

(Romani 14:15). Pe corinteni apostolul Pavel îi avertizează „Şi astfel, el care este slab va pieri 

din pricina acestei cunoştinţe a ta, el, fratele pentru care a murit Hristos” (I Corinteni 8:11, 

vezi şi Evrei 10:29, II Petru 2:1). 
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Aspecte subiective și aspecte obiective ale mântuirii 

 

Aspectele subiective ale mântuirii sunt acele aspecte care într-o anumită măsură implică 

omul, voința acestuia precum și aplicarea credinței. Aspectele obiective au de-a face exclusiv 

cu lucrarea de mântuire realizată de Domnul Isus Hristos. 

 

Aspecte subiective ale mântuirii 

 

Două aspecte subiective se cade a fi amintite: convertirea și regenerarea sau nașterea din 

nou. Convertirea, are loc o singură dată și este actul prin care întoarcem spatele păcatului prin 

pocăinţă şi ne întoarcem cu faţa spre Hristos, prin credinţă. 

 

Convertirea cuprinde două aspecte importante: pocăința de păcate (aspectul negativ) și 

credința în jertfa ispășitoare a Domnului (aspectul pozitiv). 

Pocăința este mâhnirea plină de evlavie cauzată de propriul păcat împreună cu decizia de 

a ne întoarce de la el.  

Credința este „încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre 

lucrurile care nu se văd” (Evr. 11:1). Credinţa descrie relaţia corectă dintre Dumnezeu şi om, 

este un mod de viaţă, nu doar afirmarea unor adevăruri doctrinare. Credinţa se bazează pe 

revelaţia istorică a lui Isus, pentru că în această revelaţie înţelegem vina şi responsabilitatea 

personală, aici recunoaştem că „Isus a murit şi a înviat pentru mine.” 

Credinţa este  o mare binecuvântare, conform Bibliei este relaţia fundamentală dintre om 

şi Dumnezeu.  

Necredinţa este un mare păcat, este insensibilitate față de imboldurile Duhului Sfânt, 

împietrire voită a inimii, înseamnă autonomie, afirmarea voinţei proprii, este dispreţ faţă de 

Cuvânt. Expresia credinţei este dovedită de ascultare, reflectă dragostea lui Dumnezeu pentru 

om şi a omului pentru Dumnezeu, este culmea relaţiei lui Dumnezeu cu omul prin mărturia 

lăuntrică a Duhului. 

Regenerarea sau nașterea din nou este transformarea credincioşilor individuali realizată 

de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, este moartea omului vechi şi formarea omului nou în Hristos 

prin credinţă. Prin regenerare putem vorbi de o nouă identitate, o nouă creaţie prin Cuvântul lui 

Dumnezeu, când „nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine” (Gal. 2:20), de o incorporare 

într-o nouă părătşie, în trupul lui Hristos.  
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Ideea regenerării apare preponderent la discuţia dintre Isus şi Nicodim (Ioan 3:3, 7). 

Această lucrare indispensabilă pentru intrarea în Împărăţia lui Dumnezeu nu poate fi realizată 

prin efort omenesc, ci prin lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt în viaţa omului (Ioan 1:12, 

13; Iacov 1:18; I Petru 1:3, 23; I Ioan 2:29; 5:1, 4; II Corinteni 5:17; Tit 3:5; Efeseni 2:1, 5, 6). 

Regenerarea implică o schimbare totală a tendinţelor naturale ale omului, răstignirea firii 

pământeşti (Galateni 5:24, 25; 2:20; 6:14; Romani 6:1-11). 

 

Aspecte obiective ale mântuirii 

 

Trei aspecte de ordin spiritual pot fi încadrate în această clasă: unirea cu Hristos, 

justificarea prin credință şi adopţia în familia lui Dumnezeu. 

 

Unirea credinciosului cu Hristos este legătura spirituală și indisolubilă dintre credincios 

și Hristos realizată prin credință, este un subiect dezvoltat în special de către apostolul Pavel 

în epistolele sale. Unirea aceasta spirituală este reciprocă deoarece credinciosul este în Hristos 

(II Corinteni 5:17; Efeseni 1:3, 4, 6-8; 2:10; II Corinteni 1:45; I Tesaloniceni 4:16; I Corinteni 

15:22), dar şi că Hristos este în credincios (Coloseni 1:27; Galateni 2:20; Ioan 15:4, 5) şi cu 

cel credincios (Matei 28:20; Ioan 14:23). 

Datorită acestei uniri spirituale realizată de către Duhul Sfânt (I Corinteni 12:3; Romani 

8:9-11), viața lui Hristos „curge” efectiv prin viața credinciosului reînnoind-o. 

Pe baza acestei uniri credinciosul este considerat drept (Romani 8:11), trăieşte prin 

puterea lui Hristos (Filipeni 4:13 „pot totul în Hristos care mă întăreşte”), suferă împreună cu 

Hristos (Ioan 15:20; Filipeni 3:8-10; I Petru 4:13) şi va domni împreună cu Hristos (Luca 22:30; 

II Timotei 2:12). 

 

Justificarea credinciosului prin credință. este acea acţiune a lui Dumnezeu prin care îi 

consideră pe păcătoşi drepţi înaintea Sa anulând vina celui ce crede în jertfa ispășitoare a 

Domnului. 

Justificarea a fost motivul de bază care l-a determinat pe Martin Luther să se rupă de 

biserica romano-catolică, este climaxul Evangheliei iar Luther spunea că aceasta nu este doar o 

doctrină printre altele ci este „rezumatul tuturor doctrinelor creștine”, articolul prin care biserica 

fie rămâne în picioare, fie se prăbușește.”10 Justificarea omului înaintea lui Dumnezeu este 

                                                           
10 Timothy George, Teologia reformatorilor, Editura Institutului Biblic „Emanuel” din Oradea, Oradea, 
1998, p.73. 
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posibilă numai prin actul credinţei (Rom. 3:21-30). Justificarea nu este o iluzie de sfinţenie în 

individ şi nici nu are de-a face cu modificarea stării spirituale a acestuia, ea este un act de natură 

declarativă. Justificarea este totală deoarece o persoană nu poate fi mai mult sau mai puțin 

justificată, ci este sau nu este justificată. Când cineva este justificat toate consecinţele eterne 

ale păcatului sunt anulate (moartea veşnică), dar consecinţele în timp ale păcatului rămân 

(moarte fizică, suferinţă). 

Justificarea are de-a face cu trei părţi şi este de bună voie din partea tuturor. Isus s-a dat 

de bună voie pentru justificarea oamenilor, există o decizie conştientă din partea păcătosului de 

a intra în această relaţie şi Tatăl acceptă această realitate.  

 

Adopția în familia lui Dumnezeu, este cel de-al treilea aspect obiectiv al mântuirii și 

reprezintă transferul de la un statut de înstrăinare şi ostilitate la unul caracterizat de acceptare 

şi favor în familia lui Dumnezeu (Ioan 1:12; Efeseni 1:5; Galateni 4:4, 5). 

Adopţia are loc simultan cu convertirea, regenerarea, justificarea şi unirea cu Hristos. 

 Beneficiile adopţiei sunt multiple și acestea includ: 1. Iertarea păcatelor (Efeseni 4:32; 

Romani 5:1); 2. Reconcilierea (Romani 5:8-10). Dumnezeu şi-a arătat dragostea pentru noi, iar 

noi am acceptat-o astfel între cele două părți s-a făcut pace; 3. Libertatea (Romani 8:14-16; 

Galateni 3:10, 11). Libertatea nu înseamnă libertinaj - trăire în păcat (Ioan 14:15, 21); 4. Grija 

prietenească din partea lui Dumnezeu (Romani 8:16, 17; Matei 6:25-34) care implică atât  

disciplinarea (Evrei 12:5-11) cât şi bunăvoinţa. 

 

 

Continuarea mântuirii cuprinde sfinţirea, care poate fi privită atât ca un act, cât şi ca un 

proces, iar desăvârşirea mântuirii are de-a face cu glorificarea credinciosului. 

Sfințirea vieții arată transformarea caracterului și a comportamentului datorită întâlnirii 

credinciosului cu Hristos. Sfințirea implică o despărțire conștientă și voită de păcat (II Cor. 7:1) 

dar și consacrare totală pentru Domnul și pentru cauza Evangheliei. 

Termenul sfințire comportă două sensuri: 1. sfinţirea pozițională ca trăsătură formală a 

unor obiecte, persoane şi locuri (Exod 13:2); și 2. sfințirea comportamentală care implică un od 

de viață nou, un proces gradual. Printr-un comportament sfânt credinciosul renunță la faptele 

păcătoase (Gal. 5:16-21, 24) dar în același timp urmărește să dezvolte sub ajutorul Duhului 

Sfânt roada Duhului (Gal. 5:22-23). Trebuie să recunoaștem cu modestie că desăvârșirea 

sfințirii vieții nu o putem obține în viața aceasta, atâta timp cât trăim în trup, ci doar în veșnicie. 
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Glorificarea este etapa finală a procesului mântuirii. Romani 8:29, 30, este punctul în care 

doctrina despre mântuire şi doctrina despre lucrurile din urmă se suprapun, deoarece se priveşte 

dincolo de această viaţă, la viaţa veşnică. Ea implică ajungerea la perfecţiune a creştinului, care 

apare la moarte când acesta trece în prezenţa Domnului, dar şi ajungerea la perfecţiune  a 

trupurilor, care apare la momentul învierii.   

Un alt aspect este că în cadrul glorificării va exista şi o atingere de către individ a 

perfecţiunii morale şi spirituale (Coloseni 1:22; Efeseni 1:4; Iuda 24; I Corinteni 1:8; Filipeni 

1:9-11). 

Glorificarea viitoare va aduce şi o deplinătate a cunoaşterii (I Corinteni 13:12; I Ioan 3:2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eclesiologie 

 

 Definiția și nașterea bisericii 
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 Eclesiologia este învățătura despre biserică (gr. ekklesia). Ekklesia nu a reprezentat 

inițial un termen bisericesc ci se referea la adunarea cetățenilor dintr-o anumită localitate care 

aveau drept de vot pentru discutarea și rezolvarea problemelor polis-ului sau a cetății. Ulterior 

însă aceste termen a căpătat o conotație religioasă referindu-se exclusiv la biserica creștină.  

 Definim biserica drept acel grup de credincioşi răscumpărați prin jertfa Domnului Isus 

care se adună laolaltă pentru închinare, pentru mărturisirea credinţei în Hristos, pentru edificare 

spirituală prin Cuvânt şi care dovedeşte credinţa autentică prin modul de viaţă. 

 Referitor la timpul apariției sau a nașterii bisericii există mai multe perspective. Una 

dintre acestea se referă la răstignirea lui Hristos pe cruce ca la timpul când biserica s-a născut 

din rănile Mântuitorului la fel cum și Eva a fost luată din trupul lui Adam. O a doua perspectivă 

afirmă că biserica s-a născut în momentul când Isus a suflat peste ucenici spunând „Luați Duh 

Sfânt” (Ioan 20:22). O a treia perspectivă îmbrățișată de cei mai mulți este că Biserica s-a născut 

în ziua Cincizecimii când Duhul Sfânt S-a revărsat peste cei 120 de credincioși adunați la 

Ierusalim (Fapte. Ap. 2:1-4). Domnul Isus este Cel care a născut biserica Sa (Mat. 16:18), ea 

este zidită pe temelia pusă de apostoli şi prooroci, a cărei piatră unghiulară este însuşi Hristos 

(Efeseni 2:20). 

 

 Ce este și ce nu este biserica 

 Biserica, după cum este prezentată în Biblie, nu este o clădire indiferent de arhitectura 

și de vechimea acesteia. Biserica nu este un grup de înalți ierarhi sau o elită de teologi care și-

au făcut o profesiune de credință din studiul Sfintelor Scripturi. Biserica este mai mult decât o 

organizație cu caracter religios, oricât de complexă și de structurată ar fi această organizație.  

 Pentru înțelegerea mai clară a ceea ce este biserica avem în Biblie prin inspirația Duhului 

Sfânt mai multe imagini sau metafore care ne ajută să înțelegem ce este biserica. 

 Biserica este un organism spiritual, un trup al cărui cap este Hristos Cel înviat și înălțat 

(I Cor. 12:27). Imaginea trupului ne transmite ideea slujirii reciproce, a unității între credincioși 

dar și a acestora cu capul care este Hristos. 

 Biserica este mireasa lui Hristos, este sfântă şi curată, apostolul Pavel spune că este 

„slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană” (Efes. 

5:27) este „o fecioară curată” (II Cor. 11:2). Biserica este pură atât  în virtutea faptului că a fost 
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spălată și curățită prin sângele lui Hristos cât și datorită curăției morale și doctrinare, a lipsei 

comportamentului păcătos și a ereziilor din învățătura ei. 

 Biserica este și o clădire, „un templu sfânt în Domnul” (Efes. 2:21-22), nu ca templul 

sfințit de la Ierusalim ci ca templu spiritual al Duhului Sfânt. Ideea de biserică văzută ca templu 

sfânt în care credincioşii sunt chemaţi să aducă jertfe duhovniceşti apare şi în prima epistolă a 

apostolului Petru: „Și voi ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o 

preoție sfântă” (I Pet. 2:4-8). Templul transmite ideea prezenței lui Dumnezeu, a sacrului, a 

sfințirii la care sunt chemați toți creștinii. 

 

 Biserica locală și biserica universală 

 Când vorbim despre biserică ne referim la cele două perspective ale acesteia: biserica 

locală și biserica universală. Biserica locală reprezintă totalitatea credincioșilor născuți din nou 

dintr-o anumită localitate (ex. Biserica din Tesalonic, din Efes, din Filadelfia etc.). Biserica 

universală reprezintă totalitatea creștinilor de pe toată fața pământului care trăiesc în prezent 

precum și a celor care au trecut din viață, a „norului de martori” (Evr. 12:1 ), „a celor întâi 

născuți care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu” (Evr. 12:23). Conform Mărturisirii de Credință 

a Cultului Creștin Penticostal (art. 20), „în înţelesul Sfintelor Scripturi, biserica este universală, 

cuprinde pe toţi credincioşii timpurilor trecute şi prezente, care, auzind glasul lui Isus, s-au 

hotărât să se întoarcă cu pocăinţă la Domnul, urmând învăţăturile Domnului nostru Isus Hristos 

şi ale apostolilor Săi (1 Cor. 1:2-2; 2 Cor. 6:14-18)”. 

 Distincția dintre biserică, văzută ca suma credincioșilor născuți din nou, și adunare văzută ca 

mulțimea care se adună într-un lăcaș de rugăciune este oarecum arbitrară deoarece chiar dacă 

în cadrul congregațiilor din Noul Testament erau și oameni care nu erau întru totul devotați lui 

Hristos totuși grupul respectiv era numit biserică, nu adunare.  

 

Aspecte de organizare în biserica primară 

 

Biserica a fost organizată într-o formă simplă şi eficientă pentru a răspunde nevoilor 

existente. Astfel primii creştini au aderat la un standard doctrinar precis (Fapte Ap. 2:42), 

aveau slujitori ordinaţi şi recunoscuţi în biserică: proroci şi învăţători (Fapte Ap.13:1), 

presbiteri (Fapte Ap. 20:17), diaconi (Fapte Ap.6:1-6; Fil.1:1) episcopi (Fil.1:1).  



18 
 

Încă de la început creştinii au stabilit anumite zile pentru închinare, ziua dintâi a 

săptămânii ca celebrare a învierii lui Isus Hristos (I Cor. 16:2). În ultima călătorie a lui Pavel la 

Ierusalim, el s-a oprit la Troa şi s-a întâlnit acolo cu ucenicii pentru frângerea pâinii (Fapte Ap 

20:7). 

Apostolul Pavel a stabilit comportamentul în biserică (I Cor.14:26-40), şi a îndemnat 

liderii bisericii să  exercite disciplina bisericească pentru păstrarea purităţii bisericii (I 

Cor.5:13; Rom. 16:17; II Tes. 3:6-15). Diotref, cel care nu se supunea rânduielii bisericeşti a 

reprezentat un motiv de mâhnire profundă pentru apostolul Ioan (III Ioan:9-10). 

În biserica primului secol se strângeau ajutoare materiale pentru săraci (I Cor. 16:1,2). 

Dărnicia trebuia făcută sistematic, proporţional cu venitul, şi pentru scopuri precise, de regulă 

ziua aleasă special când se adunau bunurile donate era ziua dintâi a săptămânii. Încă două 

lucruri mai trebuie amintite: dărnicia trebuia făcută de bună voie nu forţat (II Cor. 8.7-9; 9:6), 

şi trebuia să fie făcută cu bucurie (II Cor.9:7). Comunitatea de creştini din Macedonia a rămas 

un exemplu de dărnicie creştină (II Cor.8:1-5). Una din sljubele apostolului Pavel a fost şi aceea 

de a se îngriji de săracii din comunitatea de la Ierusalim (Fapte ap. 15:25-28; 24:17). 

O practică întâlnită în comunităţile creştine timpurii era şi trimiterea de scrisori de 

acreditare pentru slujitori (Fapte ap. 18:24-28). Se pare că Romani 16:1-2 este un exemplu de 

o astfel de scrisoare cu privire la diaconiţa Fivi. Conciliul de la Ierusalim a trimis o scrisoare 

privitor la condiţiile pe baza cărora neevreii putea să fie admişi în comunitatea creştină (Fapte 

Ap.15:22-29).     

 

 

Scopurile bisericii de-a lungul vremii 

 

Tot timpul, de la înființarea sa, biserica creştină a fost destinată spre a fi o biserică 

slujitoare comunităţii. Slujirea acesta se efectua faţă de semeni avându-se în vedere nevoile 

spirituale şi cele materiale, astfel că aceste nevoi se căuta a fi rezolvate prin evanghelizare şi 

prin caritate. Sprijinul material al săracilor era o acţiune importantă a comunităţii creştine din 

primul secol, şi deşi apostolul Pavel nu interzice ajutorarea necreştinilor, subliniază însă că de 

acest ajutor trebuie să beneficieze „mai ales” fraţii în credinţă (Gal.6:10; Fapte Ap. 11:29; II 

Cor. 8:4; I Ioan 3:17). 

Biserica creştină are datoria să aducă o închinare plăcută lui Dumnezeu. Prin închinare 

creştinii recunosc suveranitatea lui Dumnezeu în viaţa lor şi predarea fără rezervă în slujirea 
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creştină. Închinarea bisericii include rugăciunea personală sau corporativă precum şi cântările 

de laudă şi cele duhovniceşti (Efes. 5:16-19). 

O menire importantă a bisericii este hrănirea spirituală a credincioşilor pentru ca aceştia 

să se maturizeze spiritual (Col. 1:28). De aceea Dumnezeu a dat în biserică „pe unii apostoli; 

pe alţii proroci; pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători” (Efes. 4.11). În multe biserici 

astăzi nu se pune accentul care ar trebui asupra acestui subiect, unii pastori mulţumindu-se cu 

faptul că periodic există un botez creştin în biserica pe care ei o păstoresc.  

Toate scopurile enumerate anterior sunt necesare unei dezvoltări sănătoase a bisericii 

pentru că de-a lungul istoriei orice biserică sănătoasă a căutat să le practice. De asemenea 

avându-se în vedere multitudinea creştinilor dintr-o comunitate, fiecare este înzestrat cu 

anumite daruri şi abilităţi care trebuie exersate în folosul comunităţii. Deşi nu putem împărţi 

activitatea religioasă în segmente care să vizeze scopurile acestea în mod egal, totuşi fiecare 

dintre acestea trebuie să se regăsească în etosul şi în tradiţia bisericii. Unde se neglijează 

evanghelizarea, nu există creştere numerică. Dacă nu se pune accent pe învăţătură şi doar pe 

închinare nu va exista creştere în maturitate spirituală, iar dacă biserica este doar una unde se 

învaţă Cuvântul, fără a exista o închinare reală, dispare bucuria şi exuberanţa creştină.     

 

Autoritatea spirituală şi disciplinarea bisericească 

 

Autoritatea bisericii se evidenţiază în următoarele trei domenii:  

- în lupta spirituală;  

- în proclamarea Evangheliei; 

-  în exercitarea disciplinei bisericeşti. 

Apostolul Pavel a fost foarte conştient de „încleştarea spirituală” a creştinului în lupta cu 

forţele întunericului încât, pentru biruinţa spirituală, a îndemnat creştinii să-şi pună asupra lor 

„toată armura lui Dumnezeu” (Efes.6:11-17), „platoşa credinţei şi a dragostei” precum şi „coiful 

mântuirii” (I Tes.5:8). Lupta spirituală este evidenţiată în cartea Faptele Apostolilor prin 

împotrivirea manifestată de unele persoane cum au fost Elima vrăjitorul (Fapte 13:8-11) sau 

duhul rău care stăpânea asupra sclavei cu duh de ghicire (Fapte 16:16-18). 

Atât apostolul Petru cât şi Pavel a dovedit autoritate spirituală în vegherea asupra purităţii 

bisericii. Puterea Duhului Sfânt manifestată prin Petru a fost cea care a cauzat moartea lui 

Anania şi Safira (Fapte 5:1-11), iar Pavel a arătat autoritate faţă de creştinii din Corint când le-

a spus „Dacă mă voi întoarce la voi, n-am să vă cruţ deloc.” (II Cor. 13:2-4). 

Cheile primite de Petru au reprezentat o dublă autoritate:  
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- de a predica Evanghelia şi  

- de a exercita disciplina în biserică. Petru a deschis astfel pentru prima oară uşa mântuirii 

pentru o mulţime de trei mii de persoane în ziua Cincizecimii (Fapte 2:41). Exercitarea 

disciplinării în biserică este evidentă prin formulările de „a lega” şi „a dezlega (Mat.18:17-18). 

 Autoritatea folosirii cheilor nu înseamnă dreptul cuiva de a ierta păcatele deoarece 

această iertare o realizează numai Dumnezeu, El este singurul care poate ierta păcatele ( Is. 

43:25; 55:7; Marc. 2:7, 10; Ps. 103:3; I Ioan 1:9). 

 Disciplinarea bisericească are mai multe obiective.  

 1. Un prim obiectiv este stoparea păcatului, pentru ca să nu fie „mulţi întinaţi” 

(Evrei 12:15), deoarece „puţin aluat dospeşte toată plămădeala” (I Cor. 5.2, 6-7). Apostolul 

Pavel l-a mustrat în public pe Petru când acesta a dat dovadă de prefăcătorie pentru ca să nu fie 

afectat „adevărul Evangheliei” (Gal.2:14), iar pe Timotei l-a sfătuit să mustre pe presbiterii care 

păcătuiesc pentru ca şi „ceilalţi să aibă frică” (I Tim. 5:20). Dacă nu se aplică disciplinarea 

pentru săvârşirea anumitor păcate, credincioşii vor începe să creadă că păcatul nu este ceva 

foarte grav, iar dacă se tergiversează aplicarea măsurilor disciplinare în viitor lucrul acesta va 

fi tot mai dificil.    

 2. Alt motiv pentru aplicarea disciplinării este restaurarea sau readucerea celui 

care a păcătuit la un comportament corect. În felul acesta biserica este ca un părinte care îşi 

mustră copilul spre binele lui (Prov. 13:24), şi urmează exemplul lui Dumnezeu care 

„pedepseşte pe cine iubeşte” (Evr.12:6). Excluderea din comunitatea de credincioşi a celor care 

se fac vinovaţi de păcate grave, trebuie făcută nu cu dorinţă de răzbunare, ci cu părere de rău, 

în speranţa că cel care a păcătuit se va pocăi.  

 3. Al treilea motiv pentru aplicarea disciplinării este protejarea purităţii bisericii. 

Conform învăţăturii apostolului Pavel, Biserica este o mireasă care trebuie înfăţişată înaintea 

lui Hristos „slăvită, fără pată, fără zbârcitură” (Efes. 5.27). Prin tolerarea păcatului, aşa după 

cum s-a întâmplat cu biserica din Pergam (Apoc. 2:14-15) şi cea din Tiatira (Apoc. 2:20), 

Domnul a fost dezonorat.  

 Păcatele care atrag disciplinarea bisericească includ: dezbinarea (Rom. 16:17; Tit 3:10), 

incestul (I Cor. 5:1), refuzul de a lucra (II Tim. 3:6-10), neascultarea de învăţătura apostolului 

Pavel (II Tes. 3:14-15), blasfemia (I Tim. 1:20) precum şi propovăduirea ereziilor (II Ioan 10-

11). Disciplinarea trebuie aplicată cu maturitate şi numai în urma dovezilor concludente 

privind păcatul săvârşit. 

 Măsurile disciplinare trebuie aplicate succesiv, după cum şi neînţelegerile dintre 

credincioşi trebuie abordate gradat (Mat. 18:15-17). Prezenţa spirituală a lui Isus este evidentă 
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nu numai la închinare, dar şi la aplicarea măsurilor disciplinare (Mat. 18:19-20). O metodă de 

disciplinare este interzicerea celui ce a păcătuit să mai participe la Cina Domnului, deoarece 

„Noi care suntem mulţi suntem un trup; căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine” (I Cor. 10:17) 

iar apostolul Pavel a avertizat credincioșii din Corint: „În felul acesta nu puteți sta la masa 

Domnului”. 

 Un caz special îl reprezintă disciplinarea presbiterilor (I Tim. 5.19-21). Disciplinarea 

publică a slujitorilor trebuie făcută numai după ce doi sau trei martori semnalează comiterea 

păcatului, iar cel (sau cei) care aplică disciplinarea trebuie să facă lucrul acesta „fără părtinire” 

(I Tim. 5:21). În astfel de situaţii publice, bisericii trebuie să i se spună suficient pentru ca (1) 

membrii bisericii să înţeleagă gravitatea păcatului; (2) să înţeleagă şi să sprijine procesul 

disciplinării, (3) să nu creadă că s-a încercat muşamalizarea păcatului. O informare vagă a 

bisericii despre păcatul unui presbiter conduce la confuzie pentru că unii vor crede că pedeapsa 

a fost prea aspră, iar alţii vor crede că a fost prea blândă. În schimb o judecare dreaptă şi clară 

a păcatului unui presbiter va mări încrederea bisericii în conducătorii ei.  

 Chiar şi când s-a aplicat o pedeapsă disciplinară pentru un păcat făptuit, biserica are 

datoria să se roage pentru cel care a păcătuit şi să-l ridice cu duhul blândeţii (Gal. 6:1), iar dacă 

a survenit pocăinţa biserica trebuie să-l reprimească pe cel care a fost supus disciplinării. Nu 

este potrivit să se aplice o anumită pedeapsă pentru un timp definit deoarece nimeni nu poate 

prezice cât va dura până când Duhul Sfânt va produce pocăinţă în inima celui ce a păcătuit.11 

Datoria fiecărui creştin este să-l ierte pe cel care a greşit faţă de el deoarece acesta este un articol 

important din rugăciunea domnească (Mat.6:12), pentru că fiecare greşeşte şi are nevoie de 

iertare şi pentru că porunca lui Isus este ca iertarea să fie nelimitată (Mat. 18: 22).  

 

Forme de conducere bisericească 

 

 1. Conducerea episcopală. 

Biserica romano-catolică deţine cel mai complex sistem ierarhic, autoritatea aparţinându-i 

suveranului pontif, episcopul de Roma, papa. 

Argumente biblice aduse în sprijinul formei episcopale:  

                                                           
11 Un argument pe care-l invocă adepţii stabilirii unei pedepse pe o perioadă determinată este acela că şi legile 

statului pronunţă măsura punitivă tot pe un anumit termen, în funcţie de gravitatea infracţiunii. Analogia aceasta 

însă nu poate fi valabilă deoarece statul pedepseşte efectiv faptul comis, în schimb biserica are în vedere şi 

dimensiunea spirituală a păcatului şi procesul pocăinţei. 
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(1) Hristos, întemeietorul bisericii a conferit autoritate apostolilor – Matei 28:18-20. 

Apostolii la rândul lor au delegat autoritatea altora, cum ar fi Timotei şi Tit. Apostolii au rânduit 

prezbiteri sau conducători în bisericile locale – Fapte 14:23, tot ei şi-au pus mâinile peste primii 

diaconi – Fapte 6:3,6.  

(2) Poziţia ocupată de apostolul Iacov în cadrul bisericii din Ierusalim – Fapte 15:13-21.  

(3) Linia directă de succesiune de la apostoli la episcopii zilelor noastre. 

 

Obiecţii aduse conducerii episcopale:   

(1) Sistemul este mult prea formalizat. Există tendinţa de a se pune un accent mai mare 

pe funcţie decât pe calităţile persoanei care deţine funcţia respectivă.  

(2) Dovezile istorice privind autoritatea apostolică sunt ambigue, nu există dovezi clare 

care să ateste că cineva ar fi transmis dreptul de a ordina. Biblia nu subliniază că ar exista o 

diferenţă între autoritatea episcopilor şi cea a prezbiterilor.  

 

 

 2. Conducerea prezbiteriană 

Autoritatea în cadrul acestei forme de conducere nu se află într-o singură persoană ci într-un 

grup de prezbiteri. 

Argumente pentru forma prezbiteriană de conducere.  

(1) Este o formă care contiună tipul de organizare din sinagogă condusă de bătrâni. Pavel 

şi Barnaba au numit prezbiteri în toate bisericile (Fapte. 14:23); Pavel i-a adunat pe prezbiterii 

din Efes şi le-a vorbit despre importanţa slujirii (Fapte 20:17); Decizia  Conciliului de la 

Ierusalim arată un astfel de tip de conducere în acţiune (Fapte 15). Autoritatea lui Hristos este 

împărţită credincioşilor individuali şi delegată de către ei prezbiterilor care îl reprezintă. Odată 

aleşi prezbiterii funcţionează în numele sau în locul credincioşilor individuali. 

(2) Sistemul prezbiterian menţine câteva principii nou-testamentare esenţiale în domeniul 

conducerii: calitatea de Domn a lui Hristos, principiul participării oamenilor (ei au acces direct 

la Dumnezeu şi au dreptul să-şi exprime părerile personale), se păstrează conceptul de 

colectivitate, iar puterea bisericii rezidă într-un grup, grupul prezbiterilor şi nu într-o singură 

persoană. 

 

Obiecţii aduse formei prezbiteriene de conducere.  
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Obiecţia majoră  este că acest sistem de conducere îşi are rădăcinile într-o formă veche de 

conducere despre care Biblia vorbeşte prea puţin. De asemenea se obiectează că hotărârile sau 

deciziile ce se impun a fi luate sunt luate de către o minoritate. 

 

 3. Conducerea congregațională 

 

În cadrul acestei forme de conducere autoritatea este distribuită tuturor membrilor din 

congregaţia respectivă. Două aspecte sunt cruciale pentru această formă:  

(1) autonomia, congregaţia locală se conduce singură; ea îşi alege propriul păstor, îşi 

determină bugetul şi deţine proprietăţi;  

 (2) democraţia, fiecare membru are un cuvânt de spus în ceea ce priveşte problemele 

comunităţii 

 

Argumente în sprijinul formei de conducere congregaţională:        

(1) Încă de la începutul Bisericii întreaga congregaţie a ales succesorul lui Iuda  (Fapte 

1:23-26), iar mai târziu grupul celor şapte diaconi  din Fapte 6. Se pare că grupul local de 

creştini din biserica din Antiohia a fost implicat în numirea lui Pavel şi a lui Barnaba ca 

misionari, deoarece la întoarcerea acestora din misiune au adus raportul în faţa congregaţiei 

locale (Fapte 14:27). Biserica i-a trimis pe Pavel şi pe Barnaba la Ierusalim pentru a rezolva 

problema circumciziei – (Fapte 15:2, 3) iar răspunsul a fost trimis de către întreaga Biserică de 

la Ierusalim (Fapte 15:22);         

(2) Însăşi învăţătura lui  Isus este ostilă ierarhiei întâlnită la  forma episcopală, El I-a 

mustrat pe ucenici pentru dorinţa lor nesănătoasă de a stăpâni (Luca 22:25-27);             

(3) Atât Isus cât şi Pavel au subliniat că autoritatea de a disciplina aparţine grupului în 

întregime, nu unui individ izolat sau unui grup restrâns de conducători. În discuţia despre modul 

în care trebuie tratat un frate care a păcătuit, agentul final al disciplinării este Biserica (Matei 

18:15-17). Pavel a îndemnat întreaga comunitate din Corint să-l îndepărteze din părtăşia ei pe 

bărbatul imoral (1 Corinteni 5:3-5);         

(4) Epistolele lui Pavel erau adresate mai degrabă bisericilor  în întregime, decât unui 

episcop sau unui grup de prezbiteri. Epistolele către Timotei, Tit şi Filimon le-au fost adresate 

acestora ca indivizi, nu ca lideri ai unei Biserici. 
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Obiecţii privind conducerea congregaţională.  

Acest tip de conducere nu ţine seama de dovezile biblice în favoarea autorităţii apostolice: 

Pavel a numit prezbiteri (Fapte 14:23) şi l-a instruit pe Tit să facă la fel (Tit 1:5). Când apostolul 

Pavel a scris bisericilor, el nu le-a dat doar sugestii sau sfaturi; el le-a poruncit efectiv ce să 

facă. Încă de la începutul istoriei Bisericii a existat o separare între oficiile de episcop, prezbiter 

şi diacon; episcopii deţineau un statut şi o autoritatea specială. Deşi epistolele apostolului Pavel 

sunt adresate în special congregaţiilor întregi, totuşi în Apocalipsa apostolul Ioan adresează 

„scrisorile” îngerului, probabil prezbiterului bisericii. 

 

 4. Fără nicio formă de conducere 

 

De regulă la Creştinii după Evanghelie se întâlnește această formă de organizare, fără a 

avea un pastor ordinat. Ei accentuează în schimb, lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt, care îi 

călăuzeşte pe credincioşi într-un mod direct, individual şi nu prin intermediul vreo unei 

organizaţii. Quakerii pun accentul pe conceptul de „lumină lăuntrică“, ei nu au reguli explicite 

pentru aderarea la o biserică. Deciziile sunt luate printr-un acord mutual produs de Duhul Sfânt. 

Creştinii după Evanghelie nu pun mare accent pe biserica vizibilă (adunare), ci pe cea 

invizibilă, cea alcătuită din adevăraţii credincioşi. 

Obiecţiile ce se aduc fac referire la faptul că încă de la începutul Bisericii au fost oameni 

chemaţi de Dumnezeu să păstorească turma şi să supravegheze lucrarea bisericii. 

Concluzii 

 

Fiecare dintre formele de conducere prezentate mai sus se bazează pe anumite texte 

biblice extrase mai ales din cartea Faptele Apostolilor. Cu toate acestea trebuie să recunoaştem 

lipsa de texte biblice privind acest subiect. Bisericilor nu li se porunceşte să adopte o anumită 

formă de organizare. Singurele pasaje didactice pe tema conducerii bisericii sunt enumerările 

pauline ale calităţilor necesare calificării pentru funcţiile deja existente (1 Timotei 3:1-13; Tit 

1:5-9). 

De asemenea nu găsim în Biblie un tipar unic de organizare a bisericii. Pe de-o parte 

există elemente democratice, dar şi de conducere monarhică (mai ales numirea şi ordinarea de 

către apostoli a unor supraveghetori şi instruirea bisericilor de către ei). 
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Majoritatea bisericilor din Noul Testament au fost înfiinţate de misionari itineranţi, deci 

nu a existat o lucrare fixă şi permanentă. În acele condiţii era firesc ca apostolii să exercite o 

influenţă majoră asupra bisericilor. 

Posibil ca Biserica iniţial să fi adoptat sistemul sinagogii, cu prezbiteri (un grup de 

bătrâni) în conducerea lucrării, iar ulterior, în mediile greceşti să predomine episcopii.  

Oricum, un principiu evident din Noul Testament, şi mai ales din 1 Corinteni este valoarea 

unei bune rânduieli şi existenţa unor persoane care să răspundă de lucrări specifice (Fapte 6, 

alegerea celor şapte diaconi). Chiar dacă anumite persoane sunt implicate mai profund în 

lucrarea din biserică, totuşi nu trebuie să se uite faptul că fiecare persoană în parte este 

importantă pentru întregul trup (Romani 12; I Corinteni 12). 

 

Botezul creștin 

 

Botezul este un act de credinţă şi o mărturisire publică a unirii cu Hristos în moartea şi 

învierea Lui, este un semn public de dedicare față de Hristos și de inițiere în cadrul bisericii 

universale, invizibile, precum şi în cea locală, vizibilă. 

 

Perspective asupra botezului 

1. Botezul ca mijloc al harului mântuitor (perspectiva catolică / ortodoxă). Botezul 

este văzut ca un sacrament care oferă regenerare spirituală și aduce har mântuitor persoanei 

botezate. Prin botez se iartă păcatele. Se consideră că botezul uneşte cu Hristos (Rom. 6: 3, 5) 

în mod obiectiv,  odată pentru totdeauna. Argumente pentru botezul copiilor mici: copiii au fost 

aduşi la Isus ca să se atingă de ei (Marcu 10:13-16), au fost botezate familii întregi (Fapte 11:14; 

10:48; 16:15, 31-34; 18:8). Se subliniază că botezul copiilor este necesar deoarece şi ei poartă 

povara păcatului originar. Dilema este în privinţa credinţei copilului implicată în botez. Teologii 

luterani argumentează că este posibil ca sugarii botezaţi să aibă o credinţă inconştientă. Luther 

a remarcat că credinţa nu încetează când dormim sau când suntem angrenaţi în vreo lucrare. 

Isus  a învăţat că copiii pot avea o credinţă ce nu este vizibilă în exterior (Matei 18:6; 19:14; 

Marcu 10:14 şi Luca 18:16, 17), despre Ioan Botezătorul s-a profeţit că „se va umplea de Duhul 

Sfânt încă din pântecele maicii sale” (Luca 1:15), şi în fine, cuvintele lui Ioan „v-am scris 

copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl” (I Ioan 2:13) întăresc această perspectivă. 

2.     Botezul ca semn şi pecete a legământului 

Acest tip de înțelegere asupra botezului este întâlnit în bisericile reformate și 

prezbiteriene. Situaţia credincioşilor trebuie înţeleasă prin prisma legământului încheiat cu 



26 
 

Avraam. Din moment ce atunci copiii erau incluşi în legământ, ei trebuie incluşi şi astăzi. După 

cum circumcizia a fost semnul legământului în Vechiul Testament, botezul este semnul 

legământului în Noul Testament. Circumcizia a fost înlocuită de botez pentru a introduce pe 

oameni în legământ (Fapte 15:1, 2; 21:2b; Galateni 2:3-5; 5:2-6; 6:12-13, 15). Hristos a făcut 

această substituire, iar ucenicii au primit însărcinarea să boteze (Matei 28:19). 

 

3.    Botezul ca simbol al mântuirii 

Botezul este văzut ca un indiciu exterior al schimbării lăuntrice care a fost efectuată în 

credincios, el serveşte ca mărturie publică a credinţei în  Hristos, ca formă de proclamare, este 

un rit de iniţiere - suntem botezaţi întru Numele lui  Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. 

Botezul este mai degrabă o ordonanţă (de vreme ce a fost ordonat de Hristos), decât un 

sacrament. El nu produce nici o schimbare lăuntrică în cel botezat. Botezul îi confirmă 

persoanei botezate realitatea mântuirii. 

Actul botezului nu transmite nici o binecuvântare spirituală directă, nu se realizează 

regenerarea prin botez, deoarece botezul mărturiseşte că regenerarea a avut loc. Dacă există un 

beneficiu, atunci acela este că botezul ne introduce în sânul bisericii locale.  

Un rol important îl are realitatea naşterii din nou pentru cel ce urmează să fie botezat 

(prezentând dovezi credibile în acest sens), cât şi înţelegerea semnificaţiei ceremoniei, 

candidatul rostind o mărturie sau răspunzând la anumite întrebări.  

 

De obicei întrebările care se pun candidaților sunt:  

- despre credința în Domnul Isus că este Fiul lui Dumnezeu;  

- despre credința că prin jertfa lui Isus Hristos păcatele candidatului sunt iertate; 

- despre fidelitatea respectării legământului încheiat prin botez până la capătul vieții 

Privind subiecţii botezului aceştia trebuie să fie adulţi, aflaţi la vârsta responsabilităţii. Ca 

argumente se folosesc următoarele: Biblia nu afirmă explicit că au fost botezaţi copii şi trebuie 

ca cel ce se botează să manifeste o credinţă personală în Hristos. În marea însărcinare, porunca 

de bază vine după porunca de a uceniciza (Matei 28:19), Ioan Botezătorul cerea pocăinţa şi 

mărturisirea păcatelor (Matei 3:2, 6), Petru a chemat întâi la pocăinţă, iar apoi la botez (Fapte 

2:37, 41), iar tiparul din Fapte 8:12; 18:8 şi 19:1-7 este credinţa urmată de botez.  

În privinţa modalităţii practicării botezului, majoritatea celor care susţin botezul adulţilor 

practică botezul prin imersiune, deoarece aceasta ilustrează cel mai bine învierea credinciosului 

din moartea spirituală. 
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Cina Domnului 

 

Deşi Cina Domnului este practicată în toate ramurile creştinismului, există atât interpretări 

comune cât și  diverse sau divergente asupra acestui subiect. Perspectivele diferite au condus 

în multe cazuri la tulburări și sciziuni în biserici. 

 

Definiție:  Cina Domnului este un simbol al părtăşiei vitale actuale a credincioşilor cu Domnul 

şi a unora cu ceilalţi, cât şi un simbol al morţii lui  care a avut loc în trecut. Ea este, de 

asemenea, o proclamare a unui fapt viitor; ea are loc în aşteptarea celei de-a doua veniri a 

Domnului. 

 

Dintre perspectivele comune putem aminti următoarele (1) Cina Domnului a fost instituită 

de către Domnul Isus; (2) Necesitatea repetării spre pomenirea morții Domnului (Luc. 22:19;   

I Corinteni 11:24, 25, 26). (3) Cina Domnului este o formă de proclamare a morții ispășitoare 

a Domnului Isus (I Cor. 11:26), care trebuie respectată printr-o cercetare personală prealabilă. 

(4) Cina Domnului oferă un beneficiu spiritual credinciosului care ia parte cu cercetare 

spirituală personală la aceasta. (5) Cina Domnului este restrânsă doar la cei care Îl urmează pe 

Hristos,aceasta nu este rezervată tuturor. (6) Cina Domnului este o reprezentare spirituală. 

Azima reprezintă trupul Domnului iar rodul viței reprezintă sângele Domnului. Peste acestea se 

cere binecuvântarea, apostolul Pavel a spus că paharul binecuvântate este binecuvântat (I Cor. 

10:16). 

 

Perspective diferite sau divergente privind Cina Domnului 

- Prezența lui Hristos în cadrul Cinei: în ce măsură trupul şi sângele lui Hristos sunt 

prezente în elementele întrebuinţate la Cina Domnului? Are loc o trnsformare a elementelor în 

urma rugăciunii  sau nu? 

- Beneficii spirituale: ce oferă Cina Domnului? Efectuează transformări spirituale. 

- Doar preoții pot administra Cina Domnului sau nu? Cine poate lua parte la Cină, doar 

membrii bisericii sau și aparținătorii? 

- Cum trebuie să fie elementele Cinei, azimă sau pâine dospită? Vin sau must de vin? 
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Conform Manualului Catehetic,12 Cina Domnului are următoarele semnificații: 

- Cina Domnului este în amintirea jertfei lui Hristos (1Cor 11.24 – „Să faceţi lucrul acesta 

spre pomenirea Mea”). 

- Cina Domnului este o amintire a Noului Legământ (Lc 22.20 – „Acest pahar este legământul 

cel nou, făcut în sângele meu”; vezi şi Mt 26.28; 1Cor 11.25) 

- Cina Domnului este o părtăşie tainică cu Hristos: „hrănirea cu Hristos” (Ioan 6.53-58) și 

„împărtăşirea cu Hristos” (1Cor 10.16). 

- Cina Domnului îi uneşte pe credincioşi în mod misterios în Hristos (1Cor 10.17 – „Având în 

vedere că este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup, căci toţi luăm o parte din 

aceeaşi pâine”). 

- Cina Domnului anticipează revenirea Mântuitorului (Mt 26.29 – „Vă spun că de acum 

încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei până în ziua când îl voi bea cu voi nou în 

Împărăţia Tatălui Meu”; 1Cor 11.26 – „vestiţi moartea Domnului până va veni El”) 

 

Trei concepții majore privind Cina Domnului: 

 

1. Concepția bisericilor istorice: catolică și ortodox - răsăriteană.  

În cadrul teologia acestor biserici un accent important cade asupra conceptului de 

transsubstanțiere. este doctrina potrivit căreia la consacrarea elementelor de către 

preotul care oficiază Cina Domnului are loc o transformare metafizică reală. Substanţa 

pâinii şi a vinului este transformată în carnea, respectiv sângele lui Hristos.    

Un rol important îl are preotul care are puterea spirituală de a rosti 

Epicleza (gr. epiklesis) este invocarea / chemarea Duhului Sfânt "peste noi şi peste 

aceste daruri" (de pâine şi vin), ca să devină "adevărat Trupul şi Sângele Domnului şi 

Mântuitorului nostru Isus Hristos." În cadrul modului tradiţional de administrare a 

sacramentului, laicii au fost opriţi să ia paharul, acesta fiind luat doar de către preoţi. 

Motivul  principal ar fi pericolul de a vărsa vinul şi de a călca în picioare sângele lui 

Hristos.  

 

2. Concepţia luterană și calvină (sau reformată) 

Luther  nu a respins în totalitate concepţia tradiţională, el a păstrat ideea potrivit căreia 

trupul şi sângele lui Hristos sunt prezente în elemente în mod real, dar a negat doctrina 

                                                           
12 Ciprian Terinte, Ioan Brie, Manual Catehetic, Pleroma, București, 2014. 
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transsubstanţierii. Trupul şi sângele lui Hristos sunt prezente în, cu şi sub pâine şi vin, dar nu 

în mod exclusiv în care să se excludă prezenţa pâinii şi a vinului. Luther a folosit ca analogie o 

bară de fier care este înroşită în foc. Substanţa fierului nu încetează să existe atunci când este 

penetrată de substanţa focului.  

Calvin a spus că Hristos este prezent prin influenţă, la fel ca soarele care rămâne pe cer, 

cu toate acestea însă căldura şi lumina lui sunt prezente pe pământ. Elementele semnifică sau 

reprezintă trupul şi sângele lui Hristos şi ele pecetluiesc pe credincios. 

 

3. Concepția lui Ulrich Zwingli 

Este concepţia potrivit căreia Cina Domnului este doar o simplă comemorare a morţii lui 

Hristos. Cina Domnului este un tip de proclamare, ca şi predica, însă diferă de aceasta doar prin 

faptul că implică un mijloc vizibil de proclamare. 

 

4. Concepția penticostală.  

Conform textelor nou-testamentare referitoare la instituirea Cinei Domnului, elementele 

folosite sunt pâinea – care reprezintă trupul Mântuitorului – şi rodul viţei – care reprezintă 

sângele Mântuitorului (Mt 26.26-28, Mc 14.22-24, Lc 22.17-20).Conform Statutului Cultului 

Penticostal din, slujba de împărtăşire cu Cina Domnului poate fi săvârşită doar de slujitori 

ordinați ca pastori, prezbiteri sau diaconi, aceştia din urmă asistându-i pe pastori şi prezbiteri. 

 

În Cultul Penticostal pot participa la Cina Domnului doar credincioșii care au 

experimentat nașterea din nou, cei care fac parte din biserica Domnului, care nu trăiesc în păcat 

și care au relații frățești cu ceilalți. Participarea la Cina Domnului într-un mod nepotrivit atrage 

pedeapsa Domnului, și nu binecuvântarea divină, conform textului I Corinteni 11:27-32.  

 

 

 

Eshatologie 

 

Eshatologia (gr. eshatos, ultim) este învățătura despre evenimentele viitoare, despre cele 

care vor avea loc la sfârșitul istoriei. Dacă în concepția laică (a lumii) timpul are o desfășurare 

ciclică, ce a fost va mai fii, din perspectivă creștină timpul are o desfășurare lineară, acesta are 
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un început și un sfârșit. Odată cu finalizarea tuturor elementelor cuprinse în planul lui 

Dumnezeu va începe veșnicia. 

In comparaţie cu alte doctrine, eshatologiei i s-a acordat mai putină atenţie de-a 
lungul timpului, însă spre sfârşitul secolului al XX-lea s-a observat o creştere a interesului 
privind lucrarea Duhului Sfânt şi desfăşurarea evenimentelor viitoare. 

Cele două surse majore de informaţii despre vremea sfârşitului sunt: cuvântările lui Isus 

Hristos precum şi scrierile apostolului Pavel. 

Eshatologia poate fi abordată din două puncte de vedere: eshatologia individuală și 
eshatologia generală. Eshatologie individuală se referă la acel complex de evenimente 
cuprinse între moarte şi învierea omului, iar eshatologia cosmică sau generală se referă la 
viitorul întregii creaţii a lui Dumnezeu. 

 

 Eshatologia individuală 

 

  Moartea și învierea  

 

Moartea este un fapt inevitabil, o realitate afirmată în mod direct în Evrei 9:27 
“...oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata.” Întregul 
capitol 15 din 1 Corinteni vorbeşte despre universalitatea morţii şi despre efectul învierii 
lui Hristos. Chiar şi oamenii de care Dumnezeu S-a folosit în mod excepţional, precum 
Pavel sau alții şi-au anticipat propria lor moarte (2 Cor.5:1-10; Filip.19-26). 

 

Originea morţii o găsim în Genesa, ea fiind o consecinţă a neascultării lui Adam şi a 
Evei de porunca divină: „În ziua în care vei mânca (din pomul cunoștinței binelui și răului) 
vei muri negreșit.” (Gen.3:17-20). 

Din perspectivă creștină, teistă, încetarea vieţii pământeşti nu înseamnă însă sfârşitul 
existenţei. Viaţa şi moartea potrivit Scripturii, nu trebuie imaginate ca existenţă şi 
inexistenţă (exprimarea greşită „a întrat în nefiinţă”), ci ca două stări diferite ale 
existenţei. Moartea nu este o nimicire ci doar o tranziţie înspre o formă diferită de 
existenţă. 

Pentru creştini moartea este uşa de intrare spre o viaţă nouă, este privită ca un 
eveniment firesc, universal, necesar pentru a intra în prezenţa lui Dumnezeu. Moartea 
este merele egalizator care nivelează diferențele sociale, de cultură sau de averi. 

Scriptura vorbeşte despre moartea fizică - separarea sufletului de trup. Moartea 
spirituală - separarea persoanei de Dumnezeu prin păcat și neascultare, este incapacitatea 
omului de a reacţiona la probleme spirituale (Efes.2:1-2,5). Moartea veşnică - definitivarea 
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stării de despărţire dintre om şi Dumnezeu, este pierzarea veșnică în iad sau î iazul de foc. 
În Apocalipsa se face referire la “moartea a doua” avându-se în vedere moartea veşnică 
(Apoc.21:8). 

Trimiterea morţii este o expresie a dezaprobării păcatului omenesc de către 
Dumnezeu. Acest lucru se poate observa la potop (Gen.6:13), la nimicirea Sodomei şi a 
Gomorei (Gen.19), la pedepsirea lui Core şi a celor ce s-au răzvrătit împreună cu el 
(Num.16). 

 

Efectele morţii sunt diferite pentru cei credincioşi şi pentru cei necredincioşi. Pentru 
primii, moartea este un blestem, o pedeapsă pentru că ea consfinţeşte separarea veşnică 
de Dumnezeu. Pentru cei din cea de a doua categorie moartea este calea de intrare în 
prezenţa lui Dumnezeu (1 Cor.15:54-57). 

 

Deşi moartea afectează pe fiecare, teologul evanghelic Louis Berkhof  afirmă că 
există şi anumite beneficii: pe de-o parte moartea este culminarea pedepselor disciplinare 
pe care Dumnezeu le foloseşte pentru sfinţirea poporului Său, iar pe de altă parte, moartea 
este un mijloc prin care credincioşii se pot identifica cu Domnul lor care a gustat moartea 
în drumul Său spre glorie.  

Wayne Grudem afirmă că moartea nu este o pedeapsă pentru creştini deoarece “acum nu 
mai este nici o condamnare pentru cei care sunt în Hristos ” (Rom.8:1).  

 Moartea este rezultatul final al trăirii într-o lume decăzută, “vrăjmaşul cel din urmă 
care va fi nimicit va fi moartea”(1 Cor.15:26), iar la venirea lui Hristos se va împlini 
cuvântul că “moartea a fost înghiţită de biruinţă”(1 Cor.15:54).  

Dumnezeu foloseşte experienţa morţii pentru a completa sfinţirea noastră. El foloseşte 
pedeapsa pentru a ne disciplina şi se poartă cu noi ca un tată înţelept (Evr. 12:6,10-11). 
Deşi moartea creştinilor este privită cu încredere, totuşi având în vedere că ea este o 
despărţire temporară de cei dragi, este normal că să plângem când cineva drag pleacă 
dintre noi. Biblia scrie că la moartea lui Ştefan “Nişte oameni   temători de Dumnezeu au 
îngropat pe Ştefan  şi l-au jelit cu mare tânguire” (Fapte.8:2). Chiar şi Isus a plâns la 
mormântul lui Lazăr pe care-l iubea (Ioan 11:35). Presbiterii din Efes când au înţeles că 
Pavel urma să fie arestat la Ierusalim “Au izbucnit cu toţii în lacrimi, au căzut pe grumazul 
lui Pavel şi l-au sărutat”(Fapte.20:37). 

În Cultul Penticostal nu se face rugăciune pentru cei morţi deoarece  nu este 
subliniată nicăieri în Scripturi. 

 

Starea intermediară 
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 După moartea fizică nu urmează o dezintegrare totală a ființei, nu există o intrare în 

neființă deoarece sufletul omului continuă să existe într-o stare de deplină conştienţă de sine. 

Această stare intermediară se referă atât la cei care au fost credincioși cât și la cei care au murit 

neîmpăcați cu Dumnezeu. Indiferent dacă omul a fost credincios lui Dumnezeu sau nu, sufletul 

omului decedat trăieşte şi după moartea trupului fizic. Cei care au fost credincioşi în viaţa de 

pe pământ, după moarte vor fi pentru totdeauna cu Domnul, iar cei necredincioşi vor fi pedepsiţi 

în Gheenă pentru veşnicie (Mat. 10,28; 22:32; Luca 16:19-31; 2Cor. 5:1-10; Filip. 1:21-23; 

Apoc. 6:9-11; 7:9-17; 20,12; Evrei 12:23). 

 

Promisiunea învierii 

 

 Speranţa creştinilor este că la venirea lui Hristos cei care au murit credincioşi vor 
învia. Această învăţătură străbate întreaga Biblie. In Vechiul Testament profeţi precum 
Isaia, Ezachiel  şi Daniel au profeţit despre înviere. Profetul Isaia a scris: “Să învie dar 
morţii tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi 
în ţărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă şi pământul va scoate iarăşi afară pe 
cei morţi!” (Is.26:19). Daniel a profeţit despre acelaşi eveniment: “Mulţi din cei ce dorm în 
ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţă veşnică iar alţii pentru ocară şi osândă 
veşnică” (Dan.12:2). Ezechiel a spus cuvintele Domnului afirmând că Dumnezeu va 
deschide mormintele şi va scoate pe morţi afară din ele (Ezec.37:12-14). Şi din cartea în 
Psalmilor răzbate această speranţă: “Dar mie Domnul îmi va scăpa sufletul din locuinţa 
morţilor, căci mă va lua sub ocrotirea Sa” (Ps.49:15); Psalmul 17:15 vorbeşte despre 
trezirea în prezenţa Domnului: “Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea Faţa Ta, cum mă voi 
trezi mă voi sătura de chipul Tău.” Nădejdea credincioşilor în viaţa de dincolo de mormânt 
se desprinde şi din Psalmul 73:24-25 „Mă vei călăuzi cu sfatul tău apoi mă vei primi în 
salvă. Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în 
nimeni decât în Tine.” 

In Noul Testament, Isus, pe baza Vechiului Testament, a susţinut învățătura despre 
învierea morţilor. In confruntarea Sa cu saducheii (care nu credeau în înviere),  a spus că 
Dumnezeu S-a prezentat la Moise ca Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi 
Dumnezeul lui Iacov, un Dumnezeu al celor vii şi nu ai celor morţi (Marcu.12:24-27). Ioan 
la rândul lui relatează mai multe ocazii în care Isus a vorbit despre înviere (Ioan 5:25,28-
29; 6:39-40, 44, 54). Noul Testament consemnează învierea a cinci persoane: fiica lui Iair 
(Mat.9:24 şi urm.), Lazăr (Ioan 11:43 şi urm.), tânărul din Nain (Luc.7:14 şi urm.), Dorca 
de către Petru (Fapte. 9:40) şi Eutih de către Pavel (Fapte 20:9-12). Pe lângă acestea mai 
citim şi de învierea mai multor sfinţi la moartea lui Hristos (Mat.27:52 şi urm.). 

 In epistole sunt multe afirmaţii despre înviere. Apostolul Pavel a fost un 
propovăduitor al învierii. Pasajul clasic este 1 Corinteni 15 unde Pavel discută pe larg 
despre înviere. Învăţătura este subliniată mai ales în versetele 51 şi 52: “Iată vă spun o 
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taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la 
cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom 
fi schimbaţi.” Atât înaintea sinedriului (Fapte. 23:6), cât şi înaintea dregătorului Felix 
(Fapte.24:21), Pavel a vorbit despre învierea morţilor.  Învierea este prezentată clar în 1 
Tesaloniceni 4:13-16 şi este sugerată în 2 Corinteni 5:1-10. 

 

 Natura învierii 

 

 Învierea este repunerea trupului, a duhului şi a sufletului împreună prin 
readucerea la viaţă a trupului fizic. Trupul înviat va fi asemănător cu cel al Domnului 
înviat. Trupul înviat, conform învățăturii apostolului Pavel din I Corinteni 15:35-58, va fi 
unul schimbat, glorios, conform trupului înviat al Mântuitorului. In concluzie analizând 1 
Corinteni 15 putem spune că trupul înviat:  

- Nu va fi alcătuit din carne şi sânge (v.50-51). 

- Va fi nesupus putrezirii (v.42,53). 

- Va fi un trup slăvit (v.43), un trup spiritual (v.44). 

- Nu va fi supus oboselii sau altor limitări pe care le experimentăm acum 
(v.43). 

 Va fi o legătură între trupul înviat și cel depus în mormânt la fel cum este legătură între 
sămânța și „trupul” acesteia. 

După cum învierea lui Hristos a fost una fizică, doctrină foarte temeinic argumentată 
în Noul Testament – poate cea mai argumentată având în vedere miracolul pe care-l 
cuprinde -, tot aşa şi învierea credincioşilor va fi una trupească. El s-a arătat ucenicilor 
după înviere spunându-le: “Uitaţi-vă la mâinile şi la picioarele Mele, Eu sunt pipăiţi-mă şi 
vedeţi; un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu”(Luc.24:38-39). S-a arătat 
şi lui Toma lansându-i aceeaşi provocare (Ioan 20:27). Învierea lui  a fost una fizică 
deoarece mormântul a fost gol iar trupul Lui înviat purta încă semnul cuielor. 

 

Timpul învierilor 

 

Bisericile Protestante afirmă atât învierea celor credincioşi cât şi a celor 
necredincioşi. Nu toţi vor învia deodată, în acelaşi timp. La venirea Domnului în văzduh 
pentru răpirea Bisericii, vor învia numai cei care au murit în credinţă. Pavel spune că “întâi 
vor învia cei morţi în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună 
cu ei, în nori ca să întâmpinăm pe Domnul”(1Tes.4:16-17). El dorea şi se lupta să aibă 
parte de înviere, şi înţelegem că se referea la prima înviere din moment ce toţi - inclusiv 
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cei necredincioşi - vor învia odată. Expresia “morţi în Hristos”, descrie unirea 
fundamentală, spirituală dintre cei credincioşi şi Hristos. În 1 Corinteni 15:23, Pavel din 
nou rezumă prima înviere doar la cei credincioşi: “Apoi, la venirea Lui [vor învia] cei ce 
sunt ai lui Hristos”. Isus vorbeşte despre “învierea celor drepţi”(Luca 14:14). El afirmă 
faţă de Marta: “Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine chiar dacă ar fi murit va trăi. 
Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată”(Ioan 11:25-26).  

Şi textul din Ioan 5:28 are în vedere cele două învieri: una pentru viaţă iar alta 
pentru judecată13. Daniel 12:2 învaţă de asemenea că vor fi două învieri, şi nu doar două 
evenimente care urmează unei singure învieri. 

Un text clar este cel din Apocalipsa 20:6: “Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de 
întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere”, iar în Evrei 11:35, vorbind 
despre cei care au refuzat izbăvirea, “ca să dobândească o înviere mai bună”, se subliniază 
aceeaşi nădejde. 

 

Eshatologie generala 

 

1. Cea de a doua venire a Domnului 

Conform Manualului Catehertic, „Prin revenirea Domnului Isus înţelegem întoarcerea literală 

a Domnului Isus pe pământ, întoarcere care se va face cu scopul luării la cer a celor credincioşi 

şi a răsplătirii lor, dar şi cu scopul judecării şi pedepsirii celor necredincioşi.”14 

  

 Învățătura biblică despre revenirea Domnului 

 Argumentele biblice sunt extrase în special din: 

 - învățătura Domnului Isus. In evanghelii, Isus însuşi, vorbind despre vremurile 
sfârşitului a promis că se va întoarce (Mat.24:27,30,37,39,42,44), iar în capitolul următor 
a spus: “Când va veni Fiul Omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de 
domnie al slavei Sale” (25:31). Toate învăţăturile din această cuvântare, inclusiv 
parabolele, subliniază foarte clar revenirea lui Hristos. Înaintea lui Caiafa,  a spus: “Ba mai 
mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul Omului şezând la dreapta puterii lui 
Dumnezeu şi venind pe norii cerului”(Mat.26:64). Deşi Matei relatează mai multe din 
comentariile lui Isus despre a doua venire decât ceilalţi evanghelişti, Marcu, Luca şi Ioan 
includ şi ei afirmaţii ale Mântuitorului despre acest subiect (Marc. 13:26; Luca 21:27; Ioan 
14:3). 

                                                           
13 H.C. Thiessen, Prelegeri de Teologie Sistematica,p.446. 
14 Manualului Catehertic, p.64 
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 - Faptele Apostolilor. La înălţarea lui Isus, doi bărbaţi în haine albe, probabil îngeri, 
le-au spus ucenicilor: “Bărbaţi galileeni de ce staţi şi vă uitaţi la cer? Acest Isus care S-a 
înălţat la cer din mijlocul vostru va veni în acelaşi fel  cum L-aţi văzut mergând la 
cer”(Fapte 1:11). A doua venire a făcut de asemenea parte din kerigma apostolică (Fapte 
3:19-21).  

- epistolele apostolului Pavel. El a afirmat acest adevăr. El a scris filipenilor: “Dar 
cetăţenia noastră este în ceruri de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul  Hristos. El 
va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin 
lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile”(Filip.3:20-21). De reţinut 
faptul că această afirmaţie o face Pavel într-o carte ne-eschatologică, şi mai ales într-o 
secţiune unde se accentuează conduita creştină. Cea mai clară afirmaţie a lui Pavel privind 
acest subiect se găseşte la 1 Tesaloniceni 4:15-16: “Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin 
Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o 
înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu 
trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.” Alte 
afirmaţii directe se găsesc în 2 Tesaloniceni 1:7,10 şi Tit 2:13. In plus la Pavel mai găsim 
şi alte referiri mai puţin elaborate la a doua venire: 1 Corinteni 1:7; 15:23; 1 Tesaloniceni 
2:19; 3:13; 5:23; 2 Tesaloniceni 2:1,8; 1 Timotei 6:14; 2 Timotei 4:1,8. 

- epistolele nepauline. În aceste epistole se menţionează a doua venire: „Hristos 
după ce S-a adus jertfă, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară nu în vederea 
păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă.” (Evrei 9:28); „Fiți dar îndelung 
răbdători fraților până la venirea Domnului… fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă 
inimile că venirea Domnului este aproape.” (Iacov 5:7-8); 1 Petru 1:7,13; 2 Petru 1:16; 
3:4,12; 1 Ioan 2:28.  

 În II Petru 3:3-7 este prezentat reproşul adresat necredincioşilor: „Unde este 
făgăduinţa întoarcerii Lui? Toate rămân cum erau de la începutul zidirii.” Scopul acestor 
oameni era acela de a distruge credinţa celorlalţi creştini. Răspunsul lui Petru face referiri 
la creaţie „pământul scos din ape”, la potop, şi la imaginea judecăţii finale, la distrugerea 
prin foc. Avertizarea credincioşilor este clară: Domnul nu întârzie în împlinirea 
făgăduințelor Lui… la El o mie de ani sunt ca o zi și o zi ca o mie de ani iar ziua Domnului 
va veni ca un hoț (3:8-10). Dumnezeu calculează timpul diferit de om, El are o perspectivă 
divină, eternă. Întârzierea parusiei poate fi justificată de bunătatea lui Dumnezeu pentru 
că El doreşte ca „niciunul să nu piară.” Întârzierea parusiei are de-a face cu răbdarea lui 
Dumnezeu. Aparenta şovăire este un har pentru omenire pentru că venirea Domnului va 
fi  una bruscă (v.10) iar credincioşii au responsabilitatea de a aştepta ziua Domnului. 
Realitatea parusiei impune credincioşilor o viaţă de credinţă autentică (v.10-14), „Ce fel 
de oameni ar trebui să fiţi voi?” Motivarea pentru o viaţă sfântă: v 11 „toate acestea au să 
se strice”, credinţa afectează înţelegerea evenimentelor.  

 

Timpul întoarcerii Domnului 
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Biblia nu clarifică data revenirii Domnului, cum de altfel nu clarifică nici momentul 
morții oamenilor. Acestea sunt taine ale lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus: “Cât despre 
ziua aceea sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. 
Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă căci nu ştiţi când va veni vremea aceea… Vegheaţi dar, 
pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopţii, sau la 
cântatul cocoşilor, sau dimineaţa” (Marcu 13:32-33,35). Chiar înainte de înălţarea Sa, Isus 
a spus ucenicilor: “ nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl 
le-a păstrat sub stăpânirea Sa” (Fapte 1:7). Datoria ucenicilor, şi implicit a tuturor 
creştinilor este de a veghea în vederea revenirii lui  (Mat.24:44, 50; 25:13; Marcu 13:35). 

 

 

Etapele venirii Domnului și răpirea bisericii 

 

Conform lui Trandafir Sandru, a doua venire a Domnului implică două faze 
despărțite între ele de o perioadă de șapte ani, perioada necazului celui mare.15 

În prima etapă, numită și cea secretă, Domnul se va opri în văzduh iar biserica va 
fi răpită să-I iasă în întâmpinare și să fie ocrotită de necazul cel mare care se va abate peste 
locuitorii pământului. (I Tes. 4:16-17; II Tes. 2:1;) 

- Argumente pentru răpirea bisericii înainte de necazul cel mare: (1) Anumite 
pasaje biblice din Vechiul Testament se pare că nu îşi găsesc realizarea nici în 
perioada actuală şi nici în stadiul veşnic. Acest lucru înseamnă că va fi o 
perioadă diferită şi de ce experimentăm noi astăzi dar şi de veşnicia viitoare. 
Psalmul 72: 8-14 se pare că trece dincolo de descrierea domniei lui Solomon şi 
prevesteşte domnia glorioasă a lui Hristos, o domnie care va cuprinde întreg 
pământul (v.8,11). (2) In Noul Testament sunt şi alte pasaje (altele decât 
Apocalipsa 20) care sugerează un mileniu viitor. Când Domnul se adresează 
bisericii din Tiatira, El spune că “celui ce va birui şi celui ce va păzi până la 
sfârşit lucrările Mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiag 
de fier, şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut” (Apoc.2:26-27). Acest tablou 
sugerează o stăpânire cu forţa peste cei răzvrătiţi. Dar când vor stăpâni cei 
neprihăniţi în felul acesta? Singura perioadă care se potriveşte pentru această 
stăpânire se pare că va fi în perioada mileniului. (3) În perioada mileniului 
satan va fi legat şi aruncat în adânc (Apoc.20:2-3), acest lucru implică  o 
restricţionare a activităţii sale malefice pe pământ. 

 

În cea de a doua etapă, cea vizibilă (Mat. 19:28; Fapte 1:11), Domnul va veni pe norii 

cerului iar apoi va coborî cu ai săi pe pământ. Credem în răpirea Bisericii înainte de arătarea 

                                                           
15 Trandafir Sandru, Doctrinele biblice ale bisericii, de. a 3-a,  SBR, Oradea, 2013,  p.278. 
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Domnului Isus Hristos pe norii cerului şi înainte de necazul cel mare (Isaia 26:20-21; Luca 

21:40-44; Luca 17:34-36; 1 Cor. 15:40-44; 1 Tes. 4:13-18). „Despre ziua aceea şi despre ceasul 

acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl" (Matei 24:36). 

 

Succedarea evenimentelor: (1) necazul cel mare  

 După răpirea Bisericii și îndepărtarea obstacolului care împiedică arătarea lui 
Anticrist  (2 Tes. 2:7-8), va urma o mare strâmtorare cunoscută ca „necazul cel mare”, 
un necaz sau o mare strâmtorare cum n-a fost vreodată pe pământ şi nici nu va mai fi 
(Matei 24:21; Apoc. 6). Anticristul va fi un nelegiuit, se opune lui Dumnezeu, este 
împotriva Împărăţiei lui Dumnezeu, prezenţa sa va fi mascată de false minuni. Există 
însă un obstacol sau o piedică ce se opune arătării lui anticrist însă când acest obstacol 
va fi înlăturat omul nelegiuirii se va arăt în toată răutatea sa. Pavel scrie despre acest 
om al fărădelegii oarecum cifrat, tainic. Spiritul lui lucrează încă de mult. Apostolul 
Ioan a vorbit despre duhul lui anticrist care era activ încă din vremea lui (1 Ioan 2:18; 
4:3).  

 Misiunea Duhului Sfânt de a împiedica extinderea răului. Apostolul Pavel scria 
credincioşilor din Tesalonic despre “taina fărădelegii”, care era activă în vremea lui, 
dar cel nelegiuit nu fusese încă revelat din pricina unui obstacol (2 Tes.2:3-7). Dar 
când acest obstacol va fi îndepărtat, atunci se va descoperi acel nelegiuit. După cum 
Duhul Sfânt S-a luptat cu omul în epoca antediluviană (Gen.6:3),tot astfel se luptă 
astăzi împotriva dezvoltării nelegiuirii. Dar la fel ca atunci când El a încetat să mai 
lupte cu oamenii, aşa va înceta din nou să mai lupte cu ei. Aceasta se va întâmpla când 
El va fi luat din calea nelegiuirii, când El se va retrage la răpirea Bisericii. Deoarece 
Duhul Sfânt este o persoană divină omniprezentă, retragerea Lui va însemna o 
încetare a lucrării Lui. Acum Biserica este un instrument folosit de Duhul Sfânt pentru 
restrângerea răului. 

 În perioada cruntă a necazului celui mare Antihristul va instaura un regim politic satanic 

(Daniel 9: 26-27; Apoc. 13:1-10) fiind sprijinit de „prorocul mincinos” – liderul religiei satanice 

(Apoc. 13:11-18; 16:13; 19:2) care va face semne mari cu scopul de a înşela întreaga omenire 

prin a o face să se închine Antihristului. În perioada necazului Omenirea va fi controlată 

economic prin impunerea semnului 666, fără care nimeni nu va putea cumpăra sau vinde (Apoc. 

13:16-18). Tot în această perioadă pe pământ va fi revărsată mânia divină (judecățile peceților, 

trâmbițelor și potirelor) Apoc 6:1; 8:1-2; 15:1; 16:1.Cei care vor refuza să primească semnul 

fiarei vor fi persecutaţi şi martirizaţi (Apoc. 13:7; 6:9-11; 7:13-17). Această perioadă va marca 

însă întoarcerea poporului Israel spre Dumnezeu și spre Isus Hristos Zaharia 12:1-10; Apoc. 

7:1-8; 11:1-13; 12:1-17). 
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 În timp ce pe pământ va avea loc necazul cel mare în cer vor avea loc două evenimente 

importante: nunta Mielului cu mireasa Sa (biserica) precum și răsplătirile celor credincioși 

 Sfârșitul necazului celui mare va fi marcat de revenirea pe pământ a Domnului care va 

nimici coaliția de armate răzvrătite care pornesc spre distrugerea totală a poporului Israel (Apoc. 

16:12-16). Din cauza împotrivirii faţă de regimul său, Antihristul va porni războiul de 

exterminare a poporului Israel (Zaharia 14:2-21) şi va avea o biruinţă parţială asupra poporului 

ales (Apoc. 12:13-17; Zaharia 13:8-9; 14:1-2). Războiul de la Armaghedon se va sfârşi cu 

revenirea salvatoare a Domnului Isus, care va veni cu slava mare şi va nimici naţiunile adunate 

împotriva poporului Domnului (Zaharia 14:3-15; Apoc. 19:11-20)16. 

Succedarea evenimentelor: (2) Venirea Domnului pe pământ și domnia milenară 

 Prefixul “pre”, înseamnă “înainte”, iar premilenismul afirmă că Hristos se va întoarce 

în mod fizic pe pământ pentru a începe mileniulVenirea pe pământ a Domnului pentru nimicirea 

lui Antihrist, va fi una vizibilă pentru toți, cu mare slavă, pe norii cerului (Mat. 24:30), 

acompaniată de a mulțime de fenomene cosmice înfricoșătoare  (Mat 24:29; Luca 21:25-26). 

 Scopul venirii pe pământ a Domnului: - pentru a pune capăt luptei de la Armaghedon 

(Zah 14:3-13; Apoc. 19:11-21), pentru pedepsirea fiarei, (Antihristul) şi prorocului mincinos 

care vor fi prinşi şi aruncaţi în iazul de foc, iar armatele lor vor fi nimicite (Apoc. 19:20-21; 

pentru judecarea națiunilor. (Mat 25:31-46). Cei care vor fi primit semnul fiarei vor fi pedepsiţi 

şi aruncaţi în iazul de foc Apoc. 14:9-11; Mat 25:41), iar biruitorii fiarei vor moşteni împărăţia 

lui Dumnezeu (Mat 25:34);  - pentru aruncarea diavolului în adânc o mie de ani (Apoc.20:1-

3).;  - pentru învierea martirilor din perioada necazului (Apoc. 20:4-6). Pentru instaurarea 

împărăției de o mie de ani (Isaia 11:1-11; 35:1-10; Apoc. 20:4-6). 

 

 Succedarea evenimentelor: (3) veșnicia 

Ordinea prezentă a creaţiei va fi distrusă; cerul şi pământul actual vor pieri (2Petru 3:10-14; 

Apoc. 20:11). În locul ordinii prezente Dumnezeu va aduce un cer nou şi un pământ nou (Apoc. 

21:1). Domnul Isus va preda Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl „pentru ca Dumnezeu să 

fie totul în toţi” (1Cor. 15:24-28). Starea finală va fi aşezată prin trimiterea definitivă a celor 

                                                           
16 Manual Catehetic, pp. 66-67. 
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nemântuiţi în pedeapsa focului Gheenei (Apoc. 20:15; Matei 25:41) şi prin răsplătirea celor 

mântuiţi în Noul Ierusalim, unde vor fi pentru totdeauna cu Domnul (Apoc. 21:3-4; 22:1-5). 
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