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Evanghelia detaliată
1. Trecutul Etern
Înainte de toate a fost Dumnezeu
Natura şi caracterul lui Dumnezeu
Înainte ca orice să existe a fost Dumnezeu. El este duh, invizibil şi veşnic, fără
început şi fără sfârşit. Chiar dacă există în afara timpului, este prezent peste tot în
timp şi spaţiu. Are o cunoaştere şi o înţelepciune infinite iar căile Lui sunt peste
puterea noastră de înţelegere. Este atotputernic şi capabil să facă tot ceea ce vrea şi
este în armonie cu natura Sa. Este minunat, adevărat, bun şi perfect din toate
punctele de vedere, neschimbător.
Toate lucrurile existente au fost create prin voia Lui. Este stăpân asupra întregii Lui
creaţii şi face după cum Îi place în orice clipă. Doar El este sursa şi dătătorul de
viaţă, plin de bunătate faţă de tot ceea ce a creat. Din moment ce El singur este viaţa
şi sursa vieţii, în acelaşi timp este dragostea şi sursa dragostei. Dumnezeu are o
singură natură dar există în trei persoane divine – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
Existenţa dragostei presupune existenţa unei relaţii, iar în interiorul Trinităţii a existat
întotdeauna armonie şi dragoste perfecte.
Dumnezeu este sfânt, neprihănit şi drept; trăieşte într-o lumină de care nu te poţi
apropia, lumina maiestăţii şi splendorii Sale. Este gelos pentru slava Lui pentru că
doar El are slavă. Păcatul nu poate exista în prezenţa Lui; urăşte păcatul şi datorită
naturii Sale aduce judecată împotriva lui şi îl distruge prin mânia Lui dreaptă.
Dumnezeu este atât sfânt, neprihănit şi drept, cât şi infinit în dragoste, milă, har,
bunătate, compasiune, credincioşie şi răbdare. El caută cu smerenie să Îşi vadă
creaţia transformată în tot ceea ce a intenţionat.

Răzvrătirea îngerilor
Începutul lui Lucifer
Înainte de a crea omul, Dumnezeu a creat îngeri care să Îl servească şi să facă după
bunul Lui plac. Cea mai deosebită creaţie îngerească pe care a creat-o a fost Lucifer;
acesta era „plin de înţelepciune şi perfect în frumuseţe”. Dumnezeu nu mai crease şi
nu a mai creat de atunci o fiinţă atât de splendidă. Dumnezeu l-a acoperit cu cele mai
frumoase pietre preţioase turnate în aur pur. A fost uns ca heruvim ocrotitor şi a
primit instrumente muzicale extraordinare, pe care Dumnezeu le-a creat ca el să
conducă închinarea pe muntele sfânt al lui Dumnezeu în timp ce umbla prin mijlocul
pietrelor scânteietoare.
Căderea lui Lucifer
Lucifer a fost perfect din toate punctele de vedere până în ziua în care s-a găsit
nedreptate în inima lui. A devenit mândru datorită frumuseţii lui şi acest lucru i-a
afectat înţelepciunea. El zicea în inima lui: „voi trona pe muntele lui Dumnezeu, îmi
voi ridica scaunul de domnie mai presus de toţi îngerii lui Dumnezeu şi voi fi ca Cel
Prea-înalt.”
S-a umplut de violenţă şi a păcătuit astfel încât Dumnezeu a trebuit să îl alunge de
pe muntele Lui. A stârnit îngerii să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu şi o
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treime i s-au alăturat. Un război a izbucnit în cer, balaurul cel mare (Lucifer) şi toţi
îngerii răzvrătiţi au luptat împotriva arhanghelului Mihail şi îngerilor aflaţi sub
comanda lui. După un timp, Lucifer, numit şi Diavolul şi Satan împreună cu îngerii
care s-au răzvrătit, adică demonii, au fost înfrânţi şi daţi afară din cer, pe pământ.
Viitorul lui Lucifer
O vreme, Dumnezeu i-a lăsat libertatea lui Lucifer şi demonilor să cutreiere pământul
cu anumite limite. Dar nişte demoni s-au răzvrătit chiar şi împotriva acelor limite şi au
fost trimişi într-un loc întunecat, în lanţuri, până la Ziua Judecăţii. La momentul
respectiv, Dumnezeu va judeca toată creaţia Lui pentru răzvrătirea şi păcatul lor şi îi
va arunca pe toţi cei vinovaţi în lacul de foc pentru totdeauna şi acolo vor fi veşnic
chinuiţi.

Versete Biblice
A. Natura lui Dumnezeu
1. Dumnezeu este Omniprezent - prezent pretutindeni în timp şi în spaţiu.
1 Împăraţi 8:27
„Dar va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată, cerurile şi cerurile
cerurilor nu pot să Te cuprindă: cu cât mai puţin casa aceasta pe care am construit-o
eu!”
Psalmul 139:7-10
„7 Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde mă voi duce departe de faţa Ta?
8 Dacă mă voi sui în ceruri, Tu eşti acolo; dacă îmi voi face patul în Locuinţa Morţilor,
iată-Te şi acolo; 9 dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea
mării, 10 şi acolo mâna Ta mă va conduce şi dreapta Ta mă va ţine.”
Ieremia 23:23-24
23 „Sunt Eu un Dumnezeu de aproape”, zice Domnul, „şi nu sunt Eu şi un Dumnezeu
de departe? 24 Poate cineva să stea într-un loc ascuns, încât să nu-L văd Eu?” zice
Domnul. „Nu umplu Eu cerurile şi pământul?” zice Domnul.
2. Dumnezeu este Atotştiutor – infinit în cunoaştere; cunoaşte toate lucrurile
Isaia 46:10
Spunând sfârşitul de la început şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic:
„Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi vor aduce la îndeplinire toată plăcerea
Mea”.
Psalmul 139:1-6
1 Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti; 2 ştii când stau jos şi când mă
scol; şi de departe îmi pătrunzi gândul. 3 Tu îmi cunoşti cărarea şi somnul şi ştii toate
căile mele. 4 Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în
totul. 5 Tu mă înconjuri pe dinapoi şi pe dinainte şi-Ţi pui mâna peste mine. 6 O
cunoştinţă atât de minunată este prea înaltă ca s-o pot atinge.
Romani 11:33
O, adâncul bogăţiei înţelepciunii şi cunoştinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt
judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!
3. Dumnezeu este Omnipotent – Atotputernic şi capabil să facă tot ceea ce
vrea, în armonie cu natura Sa.
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Ieremia 32:17
Ah! Stăpâne Doamne, iată, Tu ai făcut cerurile şi pământul cu puterea Ta cea mare
şi cu braţul Tău întins: nimic nu este prea greu pentru Tine!
Matei 19:26
Isus s-a uitat la ei şi le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la
Dumnezeu toate sunt cu putinţă.”
Efeseni 3:20
Iar a Celui care, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult
decât cerem sau gândim noi.
4. Dumnezeu este Imuabil – neschimbător în fiinţa, caracteristicile şi voia Sa.
Psalmul 102:25-27
25 Tu ai întemeiat din vechime pământul şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. 26
Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne; toate se vor învechi ca o haină; le vei schimba ca pe
un veşmânt şi se vor schimba; 27 dar Tu eşti Acelaşi şi anii Tăi nu se vor sfârşi.
Maleahi 3:6
Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, fii ai lui Iacov, n-aţi fost
nimiciţi.
Iacov 1:17
Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl
luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.
5. Dumnezeu este Etern – nu are nici început, nici sfârşit
Deuteronomul 33:27
Dumnezeul cel veşnic este un loc de adăpost şi sub braţele Lui cele veşnice este un
loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaş dinaintea ta şi a zis: „Nimiceşte-l.”
Isaia 57:15
Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt, a cărui locuinţă este veşnicia şi al cărui Nume este
sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca
să înviorez duhurile smerite şi să reînsufleţesc inimile zdrobite”
1 Timotei 1:17
Aşadar, a Împăratului veacurilor, nemuritorului, nevăzutului, singurului Dumnezeu să
fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin.
6. Dumnezeu este Duh
Ioan 4:24
Dumnezeu este Duh; şi cine Îl adoră pe El, trebuie să-L adore în duh şi adevăr.
7. Dumnezeu este Invizibil
Coloseni 1:15
El este chipul Dumnezeului Celui nevăzut, Cel întâi-născut peste toată creaţia;
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Evrei 11:27
Prin credinţă a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a
rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel care este nevăzut.
1 Ioan 4:12
Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu va
rămâne în noi şi dragostea Lui este desăvârşită în noi.
8. Dumnezeu este Suveran – deţine controlul şi face ce Îi place
Isaia 46:9-10
„9 Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în timpurile străbune; căci Eu sunt
Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul ca Mine, 10 spunând
sfârşitul de la început şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: „Hotărârile
Mele vor rămâne în picioare şi Îmi vor aduce la îndeplinire toată plăcerea Mea”
Psalmul 97:1, 9
1 DOMNUL împărăţeşte! Să se înveselească pământul şi să se bucure insulele cele
multe! 9 Căci Tu, DOAMNE, Tu eşti Cel-Prea-Înalt peste tot pământul, Tu eşti înălţat
mai presus de toţi dumnezeii.
1 Timotei 6:15-16
15 care va fi făcută la timpul ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul celor care
împărăţesc şi Domnul celor care stăpânesc, 16 singurul care are nemurirea, care
locuieşte într-o lumină de care nu te poţi apropia, pe care nici un om nu L-a văzut,
nici nu-L poate vedea; a Lui să fie cinstea şi puterea veşnică! Amin
9. Dumnezeu este Dragoste
Psalmul 63:3
Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa, buzele mele Te vor lăuda.
Ioan 15:13
Nimeni nu are o iubire mai mare decât acel care îşi dă viaţa pentru prietenii săi.
Romani 5:8
Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea Sa faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi
încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.
10. Dumnezeu este Trinitar
Geneza 1:26
Şi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; ei
să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot
pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
Geneza 3:22
DOMNUL Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele
şi răul. Şi acum, nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce
din el şi să trăiască în veci...”
Matei 28:19
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate popoarele, botezându-i în numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh!
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Romani 1:3-4
3 Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, după trup, 4 dovedit cu
putere Fiul lui Dumnezeu, potrivit Duhului sfinţeniei, prin învierea morţilor, Isus
Hristos, Domnul nostru.
11. Dumnezeu este Adevăr
Iosua 21:45
Din toate cuvintele bune pe care DOMNUL le spusese casei lui Israel, nici unul n-a
rămas neîmplinit: toate s-au împlinit.
Psalmul 33:4
Căci cuvântul DOMNULUI este de drept şi toată lucrarea Sa este împlinită cu
credincioşie.
Tit 1:2
În nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de vremurile timpului, de Dumnezeu,
care nu poate să mintă.
12. Dumnezeu este frumos
Psalm 27:4
Un lucru cer de la DOMNUL şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea
în casa DOMNULUI, ca să privesc frumuseţea DOMNULUI şi să mă minunez în
templul Său.
Psalm 50:2
Din Sion, perfecţiunea frumuseţii, de acolo a strălucit Dumnezeu.
Psalm 96:6
Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei Lui, tăria şi frumuseţea sunt în locaşul Său.
13. Dumnezeu este perfect în toate privinţele
Deuteronomul 32:4
El este Stânca, lucrarea Lui este perfectă, căci toate căile Lui sunt drepte; El este un
Dumnezeu al credincioşiei şi fără nedreptate, El este drept şi integru.
Psalmul 18:30
Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite, Cuvântul DOMNULUI este încercat; El este un
scut pentru toţi cei care se încred în El.
Matei 5:48
Voi fiţi deci desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru Cel ceresc este desăvârşit.
14. Dumnezeu este Sursa Vieţii - autonom, are viaţă în El însuşi
Fapte 17:24-25
24 Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al
pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. 25 El nu este servit de mâini
omeneşti, ca şi când ar avea nevoie de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi
toate lucrurile.
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Ioan 5:26
Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.
15. Dumnezeu este creativ – a creat toate lucrurile din trecut, prezent şi viitor
Psalmul 102:25
Tu ai întemeiat din vechime pământul şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
Evrei 2:10
Se cuvenea ca Acela pentru care sunt toate lucrurile şi prin care sunt toate lucrurile,
aducând pe mulţi fii la slavă, să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia
mântuirii lor.
Evrei 11:3
Prin credinţă înţelegem că lumile au fost întocmite prin Cuvântul lui Dumnezeu, încât
tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.
Apocalipsa 4:11
Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea,
pentru că Tu ai creat toate şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost create.
16. Dumnezeu poate fi cunoscut
Eclesiastul 3:10-11
10 Am văzut ocupaţia pe care Dumnezeu a dat-o fiilor oamenilor, să se obosească în
ea. 11 El a făcut orice lucru frumos la timpul lui; a pus în inima lor şi veşnicia, încât
omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o
Dumnezeu.
Psalmul 19:1-2
1 Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. 2
O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte îl face cunoscut altei nopţi.
Romani 1:20
Însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi divinitatea Lui se văd lămurit, de la
crearea lumii, fiind înţelese de minte, prin lucrurile făcute de El, aşa că nu se pot
dezvinovăţi.
B. Caracterul lui Dumnezeu
1. Dumnezeu este Sfânt
Iosua 24:19
Şi Iosua a zis poporului: „Voi nu veţi putea să slujiţi DOMNULUI, căci El este un
Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos; El nu vă va ierta fărădelegile şi păcatele.”
Isaia 6:1-3
1 În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie
foarte înalt şi poalele mantiei Lui umpleau templul. 2 Serafimii stăteau deasupra Lui
şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau
picioarele şi cu două zburau. 3 Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este
DOMNUL oştirilor! Tot pământul este plin de slava Lui!”
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Apocalipsa 4:8
Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi şi erau pline cu ochi de jur
împrejur şi pe dinăuntru. Zi şi noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt este
Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!”
2. Dumnezeu este Neprihănit
Deuteronomul 32:3-4
3 Căci voi vesti Numele DOMNULUI. Daţi slavă Dumnezeului nostru! 4 El este
Stânca, lucrarea Lui este perfectă, căci toate căile Lui sunt drepte; el este un
Dumnezeu al credincioşiei şi fără nedreptate, el este drept şi integru.
Psalmul 89:14
Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea şi
credincioşia merg înaintea feţei Tale.
Ioan 17:25
Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut şi aceştia au
cunoscut că Tu M-ai trimis.
3. Dumnezeu este Drept
Isaia 45:21
Spuneţi-le şi aduceţi-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alţii! Cine a făcut să se
audă aceste lucruri din vechime şi le-a vestit de demult? Oare nu Eu, DOMNUL? Nu
este alt Dumnezeu alături de Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept şi mântuitor,
altul în afară de Mine nu este.
Psalmul 7:11
Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în fiecare zi.
1 Petru 1:17
Şi dacă chemaţi ca tată pe Cel care judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui,
purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre.
4. Dumnezeu este Bun
Psalmul 145:7-9
7 Ei vor face să răsune aducerea aminte a nemărginitei Tale bunătăţi şi vor cânta
tare dreptatea Ta. 8 DOMNUL este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi
plin de bunătate. 9 DOMNUL este bun faţă de toţi şi îndurările Lui se întind peste
toate lucrările Lui.
Marcu 10:18
„Pentru ce Mă numeşti bun?” i-a zis Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur:
Dumnezeu ”
Romani 2:4
Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu ştii tu
că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?
5. Dumnezeu este Blând / Bun
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Psalmul 117:1-2
1 Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile, preamăriţi-L, toate popoarele! 2 Căci mare
este bunătatea Lui faţă de noi şi adevărul DOMNULUI ţine în veci. Lăudaţi pe
Domnul!
Efeseni 2:7-8
7 ca să arate în veacurile viitoare nemărginitele bogăţii ale harului Său, în bunătatea
Lui faţă de noi, în Hristos Isus
Tit 3:3-5
3 Căci şi noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de
pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în invidie, demni de a fi urâţi şi urându-ne unii
pe alţii. 4 Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi
dragostea Lui faţă de oameni, 5 El ne-a mântuit nu pentru faptele pe care noi le-am
făcut în dreptate, ci pentru îndurarea Sa, prin spălarea naşterii din noi şi prin înnoirea
făcută de Duhul Sfânt.
6. Dumnezeu este Credincios
Deuteronomul 7:9
Să ştii dar că DOMNUL Dumnezeul tău, El este Dumnezeu, Dumnezeul cel
credincios, care Îşi ţine legământul şi îndurarea până la a mia generaţie faţă de cei
care-L iubesc şi păzesc poruncile Lui.
Psalmul 89:7-8
7 Dumnezeu est plin de măreţie în sfatul sfinţilor şi de temut pentru toţi cei care stau
în jurul Lui. 8 DOAMNE, Dumnezeul oştirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne? Şi
credincioşia Ta Te înconjoară.
2 Corinteni 1:18-20
18 Credincios este Dumnezeu, că vorbirea noastră faţă de voi n-a fost şi da şi nu. 19
Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost vestit de noi în mijlocul vostru, prin
mine, prin Silvan şi prin Timotei, n-a fost da şi nu, ci în El este da. 20 Căci oricâte
făgăduinţe ale lui Dumnezeu ar fi, în El sunt da şi în El sunt Amin, spre slava lui
Dumnezeu, prin noi.
7. Dumnezeu este plin de har
Neemia 9:16-17
16 Dar părinţii noştri s-au îngâmfat şi şi-au înţepenit gâtul. N-au urmat poruncile Tale,
17 n-au vrut să asculte şi au dat uitării minunile pe care le făcuseşi cu ei. Şi-au
înţepenit gâtul şi, în răzvrătirea lor, şi-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia
lor, dar Tu, Tu eşti un Dumnezeu al iertării, îndurător şi milostiv, încet la mânie şi
bogat în bunătate. Şi nu i-ai părăsit.
Psalmul 116:5
DOMNUL este milostiv şi drept şi Dumnezeul nostru este plin de îndurare.
Ioel 2:12-13
12 „Dar chiar acum”, zice DOMNUL, „întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu
plânset şi bocet! 13 Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la DOMNUL
Dumnezeul vostru: căci El este milos şi plin de bunătate, încet la mânie şi bogat în
bunătate, şi se căieşte de rău.”
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8. Dumnezeu este Milostiv
Exodul 34:6
Şi DOMNUL a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „DOMNUL, Domnul Dumnezeu este
plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi adevăr”
Ieremia 3:12-13
12 Du-te de strigă aceste cuvinte spre miazănoapte şi zi: „Întoarce-te necredincioasa
Israel,” zice DOMNUL. „Nu voi arunca o privire întunecată împotriva voastră, căci
sunt plin de milă,” zice DOMNUL, „şi nu ţin mânia pentru totdeauna. 13 Recunoaşteţi numai nelegiuirea, că ai păcătuit împotriva DOMNULUI, Dumnezeului tău, că ai
alergat încoace şi încolo la dumnezei străini, sub orice copac verde, şi că n-ai
ascultat glasul Meu,” zice DOMNUL.
Evrei 2:16-18
16 Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţiei lui Avraam. 17
De aceea, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate, ca să poată fi, în lucrurile
privitoare la Dumnezeu, un mare preot milos şi credincios, ca să facă ispăşire pentru
păcatele poporului.
9. Dumnezeu este plin de compasiune
Psalmul 78:37-38
37 Inima nu le era statornică faţă de El şi nu erau credincioşi în legământul Său. 38
Totuşi, în îndurarea Lui, El iartă nelegiuirea şi nu nimiceşte; Îşi opreşte de multe ori
mânia şi nu dă drumul la toată furia Lui.
Psalmul 86:15
Dar, Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, încet la mânie şi bogat
în bunătate şi adevăr.
Iacov 5:11
Iată, noi numim fericiţi pe cei care au răbdat. Aţi auzit de răbdarea lui Iov şi aţi văzut
ce sfârşit i-a dat Domnul, pentru că Domnul este plin de milă şi îndurare.
10. Dumnezeu este Răbdător
Psalmul 103:8-10
8 DOMNUL este îndurător şi milostiv, încet la mânie şi plin de bunătate. 9 El nu
ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie. 10 Nu ne face după păcatele noastre,
nu ne răsplăteşte după fărădelegile noastre. 11 Ci cât de sus sunt cerurile faşă de
pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei care se tem de El.
Romani 15:5
Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă
de alţii, potrivit lui Isus Hristos
2 Petru 3:9
Domnul nu Îşi amână făgăduinţa, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare faţă de
voi şi doreşte ca nici unul să nu piară, şi toţi să vină la pocăinţă.
11. Dumnezeu este Smerit
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Matei 11:29
Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu
inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
Filipeni 2:5-11
5 Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: 6 El, măcar că avea chipul
lui Dumnezeu, totuşi n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu
Dumnezeu, 7 ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat chip de rob, făcându-Se
asemenea oamenilor. 8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut
ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. 9 De aceea şi Dumnezeu L-a
înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume, 10
pentru ca, în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe
pământ şi de sub pământ, 11 şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui
Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domn.
12. Răspunsul lui Dumnezeu în faţa idolatriei şi păcatului fără pocăinţă –
gelozie, furie, ură şi mânie
Exodul 34:14
Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; căci DOMNUL se numeşte gelos, este
un Dumnezeu gelos.
Deuteronomul 6:14-15
14 Să nu vă duceţi după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor din jurul vostru;
15 căci DOMNUL Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel,
mânia DOMNULUI, Dumnezeului tău, s-ar aprinde împotriva ta şi te-ar distruge de pe
faţa pământului.
Psalmul 11:4-6
4 DOMNUL este în templul sfinţeniei Sale; DOMNUL Îşi are scaunul de domnie în
ceruri. Ochii Săi privesc şi pleoapele cercetează pe fiii oamenilor. 5 DOMNUL
încearcă pe cel drept, dar urăşte pe cel rău şi pe cel care iubeşte violenţa. 6 Peste
cei răi plouă primejdiile; foc şi pucioasă şi un vânt dogoritor, iată paharul de care au
ei parte.
Proverbe 6:16-19
16 Şase lucruri urăşte Domnul, şi chiar şapte Îi sînt urâte: 17 ochii trufaşi, limba
mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, 18 inima care urzeşte planuri
nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, 19 martorul fals care spune minciuni
şi cel ce stârneşte certuri între fraţi.
Romani 2:5
Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni mânie pentru
ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu.
C. Răzvrătirea lui Lucifer (Satan) şi a Îngerilor
Isaia 14:12-15
12 Cum ai căzut din cer, stea strălucitoare, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la
pământ, tu, care subjugai popoarele! 13 Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui până la
ceruri, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de scaunul lui Dumnezeu; voi
şedea pe muntele adunării, în adâncimile miazănoaptei; 14 mă voi ridica mai sus de
vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.” 15 Dar ai fost aruncat în Locuinţa Morţilor, în
adâncimile gropii!
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Ezechiel 28:12b-19
12b „Aşa vorbeşte Stăpânul DOMNUL, Dumnezeu: Tu aveai pecetea perfecţiunii,
plin de înţelepciune, şi perfect în frumuseţe. 13 Stăteai în Eden, grădina lui
Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu
diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald şi cu aur;
tamburinele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost creat. 14
Erai uns ca heruvim ocrotitor, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi
umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. 15 Ai fost desăvârşit în căile tale, din
ziua, când ai fost creat, până în ziua când s-a găsit nedreptatea în tine. 16 Prin
mărimea negoţului tău te-ai umplut de violenţă, şi ai păcătuit; de aceea, te-am
aruncat de pe muntele lui Dumnezeu ca pe un înjosit şi te-am năruit, heruvim
ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. 17 Ţi s-a îngâmfat inima din cauza
frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea din pricina splendorii tale. De aceea, te-am
aruncat la pământ, te-am dat privelişte împăraţilor. 18 Prin mulţimea nelegiuirilor tale,
prin nedreptatea negoţului tău, ţi-ai profanat locaşurile sfinte; de aceea, am scos din
mijlocul tău un foc, care te-a mistuit şi te-am prefăcut în cenuşă pe pământ, înaintea
tuturor celor ce te privesc. 19 Toţi cei care te cunosc între popoare rămân uimiţi din
cauza ta; ai ajuns o groază şi nu vei mai fi niciodată!"
2 Petru 2:4
Căci dacă Dumnezeu n-a cruţat pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în cel mai
mare adânc de întunecime, păstraţi pentru judecată, în lanţurile întunericului...
Iuda 1:6
El păstrează pentru judecata zilei celei mari, în lanţuri veşnice, în întuneric, pe acei
îngeri care nu şi-au păstrat starea de la început, ci şi-au părăsit locuinţa.
Apocalipsa 12:3-4a, 7-9
3 În cer s-a arătat şi un alt semn: şi iată, s-a văzut un mare balaur roşu, având şapte
capete, zece coarne şi şapte diademe pe capete. 4a Cu coada lui trăgea după el a
treia parte din stelele cerului, şi le arunca pe pământ...7 Şi în cer s-a făcut un război:
Mihail şi îngerii lui se războiau cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, 8
dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. 9 Şi balaurul cel mare,
şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satan, acela care înşeală întreaga lume, a fost
aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.

2. Creaţia Universului şi a omului
Dumnezeu a creat universul
Dumnezeu a creat universul şi tot ce e în el: toate galaxiile, toate stelele, pământul,
soarele şi luna. El a creat totul din nimic, potrivit scopului Său şi a voii Sale. A vorbit
prin Fiul Său, prin puterea Duhului Sfânt şi tot ceea ce există a luat fiinţă şi toate au
fost bune.
Dumnezeu i-a creat pe Adam şi pe Eva după chipul Său
Când l-a creat pe Adam, Dumnezeu a spus: “Să facem (Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt) pe
om după chipul nostru şi să-i dăm stăpânire peste tot pământul. Domnul Dumnezeu
l-a creat pe Adam din ţărâna pământului şi i-a suflat în nări suflare de viţă iar omul
Adam a devenit o fiinţă vie.”
Mai târziu Dumnezeu a spus: “Nu este bine ca omul să fie singur”, aşa că i-a făcut un
ajutor. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om să adoarmă adânc şi apoi i-a luat una din
coaste şi a făcut o femeie, pe care Adam a numit-o Eva.
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Viata înainte de cădere
Dumnezeu a văzut că tot ceea ce făcuse a fost foarte bun, cu adevărat foarte bun. Ia binecuvântat pe Adam şi pe Eva şi le-a spus să fie roditori şi să se înmulţească.
Le-a spus să umple pământul, să-l stăpâneasca şi să domnească peste orice făptură
vie.
Apoi Domnul Dumnezeu a făcut o gradină înspre Est , în Eden şi acolo i-a pus pe
Adam şi pe Eva, sa o păzească şi să o îngrijească. Acolo Adam şi Eva au umblat cu
Dumnezeu şi aveau părtăşie cu El. Amândoi erau goi şi nu le era ruşine, pentru că ei
nu cunoşteau binele şi răul. Viaţa era foarte bună, aşa cum Dumnezeu intenţionase
să fie.

Versete Biblice
A. Dumnezeu a creat Universul
Geneza 1:1 (vezi şi 1:2-30)
La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
Neemia 9:6
Tu, DOAMNE, numai Tu eşti Cel care ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată
oştirea lor, şi pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă
tuturor acestor lucruri, şi oştirea cerurilor se închină înaintea Ta.
Ioan 1:1-4
1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost
făcut, n-a fost făcut fără El. 4 În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor.
1 Corinteni 8:6
totuşi pentru noi este un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate şi pentru care
trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate şi prin El şi noi.
Evrei 11:3
Prin credinţă înţelegem că lumile au fost întocmite prin Cuvântul lui Dumnezeu, încât
tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.
Apocalipsa 4:11
„Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea,
pentru că Tu ai creat toate, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost create!”
B. Dumnezeu i-a creat pe Adam şi pe Eva după chipul Său
Geneza 1:26-27
26 Şi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea
Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste
tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” 27 Şi Dumnezeu a
creat pe om după chipul Său, l-a creat după chipul lui Dumnezeu; i-a creat de sex
masculin şi de sex feminin.
Geneza 2:7
Şi DOMNUL Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare
de viaţă, şi omul a devenit un suflet viu.
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Geneza 2:18-24
18 Şi DOMNUL Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un
ajutor potrivit pentru el.” 19 Şi DOMNUL Dumnezeu făcuse din pământ toate
animalele câmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are
să le numească; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era
numele. 20 Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor
câmpului; dar, pentru Adam, nu s-a găsit nici un ajutor, care să i se potrivească. 21
Atunci DOMNUL Dumnezeu a făcut să cadă un somn adânc peste om şi omul a
adormit; şi El a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. 22 Din coasta
pe care o luase din om, DOMNUL Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. 23
Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea
mea! Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om.” 24 De aceea va lăsa omul
pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de soţia sa; şi ei vor deveni un singur trup.
Geneza 5:1-2
1 Iată cartea generaţiilor din Adam. În ziua când Dumnezeu a creat pe om, l-a făcut
după asemănarea lui Dumnezeu. 2 I-a creat de sex masculin şi feminin, i-a
binecuvântat, şi le-a dat numele de ”om”, în ziua când au fost creaţi.
C. Viaţa înainte de cădere
Geneza 1:28
Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: „Fiţi roditori, înmulţiţi-vă, umpleţi
pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste
orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”
Geneza 1:31
Dumnezeu a văzut tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Şi a fost seară şi a fost
dimineaţă: ziua a şasea.
Geneza 2:8
Apoi DOMNUL Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe
omul pe care-l întocmise.
Geneza 2:15
Şi DOMNUL Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze
şi s-o păzească.
Geneza 2:25
Omul şi soţia lui erau amândoi goi şi nu le era ruşine.

3. Căderea Omului
Ce a poruncit Dumnezeu
După ce Dumnezeu l-a pus pe Adam în grădina Edenului, i-a spus că putea să
mănânce din orice pom din gradină, cu excepţia pomului cunoştinţei binelui şi răului.
L-a avertizat că dacă o va face, va muri cu siguranţă. Prin aceasta Dumnezeu i-a dat
omului posibilitatea de a alege, posibilitatea de a alege să asculte de Dumnezeu sau
nu. Pentru ca dragostea să existe, trebuie să existe posibilitatea de a alege, alegerea
de a iubi sau nu.
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Ispitirea lui Satana
Mai târziu, Satan, întrupat în şarpe, a venit să o înşele pe Eva. Mai întâi a
distorsionat cuvintele lui Dumnezeu încercând să o zăpăcească întrebând-o dacă
Dumnezeu i-a spus să nu mănânce din toţi pomii din gradină. Dar Eva ştia mai bine.
Pentru că asta nu a mers, atunci el a ispitit-o spunându-i că nicidecum nu va muri
dacă va mânca din pomul interzis. De fapt, el i-a spus că dacă va mânca din fructul
pomului ochii i se vor deschide şi va deveni ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.
Consecinţele păcatului
Pentru Adam si Eva
Când Eva a văzut că pomul era bun de mâncat şi că fructul era plăcut privirii şi de
dorit ca să deschidă ochii cuiva, ea a luat fructul şi a mâncat iar apoi i-a dat şi lui
Adam.
Atunci ochii lor s-au deschis şi au realizat ca erau goi. Aşa că şi-au făcut nişte
acoperitori pentru ei din frunze de smochin. Când au auzit pe Dumnezeu umblând
prin gradină în răcoarea zilei, ei s-au ascuns de prezenţa Lui. Aşa că Dumnezeu l-a
strigat pe Adam, întrebându-L « Unde eşti ? » El a răspuns : « Am auzit vocea Ta şi
mi-a fost teamă pentru că eram gol şi m-am ascuns. » Atunci Dumnezeu l-a întrebat
« Cine ţi-a spus că eşti gol ? Ai mâncat cumva din pomul care ţi-am poruncit să nu
mănânci?” Adam a dat vina pe Eva şi indirect a dat vina pe Dumnezeu, arătând că
Dumnezeu i-a dat-o pe Eva. Apoi Eva a dat vina pe şarpe pentru ce făcut ea.
Aşa că Dumnezeu a blestemat şarpele şi l-a făcut să se târască pe burtă şi să
mănânce ţărână toate zilele vieţii lui. De asemenea, Dumnezeu a pus duşmănie între
urmaşii şarpelui şi urmaşii Evei şi a profeţit că va veni o zi când “Sămânţa Evei” va
zdrobi capul şarpelui, care va lovi călcâiul “seminţei”.
Apoi El a blestemat femeia crescându-i durerile naşterii. De asemenea, a blestemat
relaţia ei cu soţul ei de atunci încolo. Apoi Dumnezeu a blestemat pământul datorită
ascultării lui Adam faţă de Eva, mâncând din pom. Din acel moment, Adam a trudit
pentru a-şi procura mâncarea şi pentru a se îngriji de nevoile lor, pana ce a murit şi
s-a întors în ţărâna din care fusese făcut. După acestea, Dumnezeu a sacrificat nişte
animale şi le-a făcut îmbrăcăminte din piei şi i-a îmbrăcat pe Adam şi pe Eva. Când
au pus pe ei pieile animalelor realizat consecinţele păcatului lor. Pentru prima dată
ceva murise şi era vina lor. Aceste animale au murit ca să le dea acoperire pentru
păcatele lor.
Fiind într-o stare păcătoasă, Dumnezeu a ştiut că ar fi groaznic ca Adam şi Eva să
mănânce din pomul vieţii şi să trăiască veşnic în starea în care erau. Astfel, i-a
alungat din gradină şi a pus un heruvim cu o sabie învăpăiată să nu îi lase să
mănânce din pomul vieţii.
Pentru restul creaţiei
Când Dumnezeu a blestemat pământul, blestemul s-a extins asupra a tot ce a creat
El în întregul univers. Totul a fost adus sub robia putrezirii şi supus frivolităţii din
momentul în care a intervenit separarea între Dumnezeu şi om. Paradisul a fost
pierdut!
Pentru noi astăzi şi toată omenirea din trecut şi viitor
Noi toţi am moştenit o natură păcătoasă şi suntem într-o răzvrătire continuă împotriva
Creatorului nostru. Tot timpul dorim sa fim proprii noştri dumnezei, să facem ce vrem,
fără să-I acordăm lui Dumnezeu locul pe care-l merită în vieţile noastre.
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Inimile noastre au devenit înşelătoare şi deznădăjduit de rele. Nu există nici un om
neprihănit / drept, toţi am păcătuit şi am fost lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Nu există
nimeni care să înţeleagă sau să Îl caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. Păcatele
noastre au făcut ca Faţa Lui să se ascundă de noi; suntem separaţi de Acela care
este sursa vieţii, pentru că plata păcatului este moartea. Noi toţi suntem înstrăinaţi de
Dumnezeu şi suntem duşmanii Lui, Cel care ne-a creat şi ne iubeşte.
Venirea Zilei de Judecată
Noi suntem fiinţe veşnice care într-o zi vor sta înaintea lui Dumnezeu, la tronul Său
alb de judecată şi vom da socoteală pentru vieţile noastre. În acea zi se vor deschide
cărţile care conţin toate gândurile, cuvintele şi faptele pe care le-am făcut în viaţă. Va
fi deschisă şi altă carte, Cartea Vieţii şi toţi cei care nu îşi vor găsi numele scris în ea,
vor fi aruncaţi în Lacul(Iazul) de foc, unde Satana şi demonii lui au fost deja aruncaţi.
În acel loc va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor iar cei de acolo vor fi chinuiţi zi şi noapte
pentru totdeauna.
În acea zi, toţi cei care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu Îl vor vedea în toata
gloria şi sfinţenia Sa. Dumnezeu va arata atunci tuturor toate ocaziile când El a
încercat să le întindă mâna, să le ofere viaţa veşnică pentru ca numele lor să fie
scrise în Cartea Vieţii. Toţi Îl vor vedea pe Acela pe care L-au respins şi vor realiza
ce au făcut. Atunci ei Îl vor auzi spunând: “Depărtaţi-vă de la Mine”. Ei vor trăi pentru
totdeauna ştiind că au respins dragostea lui Dumnezeu prin Fiul Său Isus. Aceasta
va face iadul să fie IAD!!!

Versete Biblice
A. Ce a poruncit Dumnezeu (ca să existe dragostea trebuia să fie o alegere)
Geneza 2:16-17
16 DOMNUL Dumnezeu a poruncit omului, spunând: „Poţi să mănânci după plăcere
din orice pom din grădină; 17 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu
mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.”
B. Ispitirea făcută de Satan
Geneza 3:1-5
1 Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse DOMNUL
Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din
toţi pomii din grădină?” 2 Femeia a spus şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul
tuturor pomilor din grădină. 3 Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii,
Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el, şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu
muriţi.” 4 Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât că nu veţi muri: 5 dar Dumnezeu ştie
că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu,
cunoscând binele şi răul.”
C. Consecinţele păcatului
1. Pentru Adam şi Eva
Geneza 3:6-19
6 Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit, şi că pomul era de
dorit ca să facă pe cineva înţelept. A luat deci din rodul lui, şi a mâncat; a dat şi
soţului ei, care era lângă ea, şi a mâncat şi el. 7 Atunci li s-au deschis ochii la
amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut
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şorţuri din ele. 8 Şi au auzit glasul DOMNULUI Dumnezeu, care umbla prin grădină
în răcoarea zilei: şi omul şi soţia lui s-au ascuns dinaintea DOMNULUI Dumnezeu
printre pomii din grădină. 9 Atunci DOMNUL Dumnezeu a chemat pe om, şi i-a zis:
„Unde eşti?” 10 Şi el a spus: „Ţi-am auzit glasul în grădină şi mi-a fost frică, pentru că
sunt gol şi m-am ascuns.” 11 Şi El a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai
mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănînci?”12 Omul a spus: „Femeia
pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, ea mi-a dat din pom şi am mîncat.”13 Şi DOMNUL
Dumnezeu a zis femeii: ,,Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am
mâncat.” 14 DOMNUL Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta,
blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii
tale să te târăşti pe pântece şi să mănânci ţărână. 15 Vrăjmăşie voi pune între tine şi
femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul şi tu îi vei zdrobi
călcâiul.” 16 Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu
durere vei naşte copii, şi dorinţa ta se va ţinea după soţul tău, şi el va domina peste
tine.” 17 Şi lui Adam i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul soţiei tale şi ai mâncat din
pomul despre care îţi poruncisem, zicând: „Să nu mănânci din el”, blestemat este
acum pământul din cauza ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele
vieţii tale; 18 spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci plantele de pe câmp. 19 În
sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el
ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”
Geneza 3:21-24
21 DOMNUL Dumnezeu a făcut lui Adam şi soţiei lui haine de piele, şi i-a îmbrăcat
cu ele. 22 DOMNUL Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi,
cunoscând binele şi răul. Şi acum, nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul
vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci...” 23 De aceea DOMNUL Dumnezeu la scos afară din grădina Edenului, ca să lucreze pământul, din care fusese luat. 24
Astfel a izgonit pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus heruvimii şi sabia
învăpăiată care se îndrepta în toate direcţiile, ca să păzească drumul spre pomul
vieţii.
2. Pentru restul creaţiei lui Dumnezeu
Romani 8:19-22
19 De asemenea, şi creaţia aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui
Dumnezeu. 20 Căci creaţia a fost supusă deşertăciunii, nu de voie, ci din cauza celui
ce a supus-o, cu nădejdea însă, 21 că însăşi creaţia va fi eliberată din robia
stricăciunii, ca să se bucure de libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. 22 Căci ştim
că până în ziua de azi, toată creaţia suspină şi suferă durerile naşterii.
3. Pentru noi astăzi şi pentru toată lumea din trecut şi viitor
Isaia 53:6
Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar DOMNUL a făcut
să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
Isaia 59:2
ci nelegiuirile voastre au făcut o despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele
voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să v-asculte!
Ieremia 17:9
Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o
cunoască?
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Romani 3:10-12
10 după cum este scris: „Nu este nici un om drept, nici unul măcar. 11 Nu este nici
unul care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute pe Dumnezeu. 12 Toţi sau abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul
măcar.
Romani 3:23
Căci toţi au păcătuit, şi n-au ajuns la slava lui Dumnezeu.
Romani 5:12
De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat
moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, căci toţi au păcătuit...
Romani 6:23a
Fiindcă plata păcatului este moartea
Efeseni 2:12
în timpul aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de
legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.
Coloseni 1:21
Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi în gândirea voastră prin fapte rele, El
v-a împăcat acum
4. Venirea Zilei Judecăţii
Psalmul 98:8-9
8 să bată din palme râurile, şi să cânte de bucurie toţi munţii 9 înaintea Domnului!
Căci El vine să judece pământul! El va judeca lumea cu dreptate şi popoarele cu
nepărtinire.
Matei 7:21-23
21 Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în împărăţia cerurilor, ci cel care
face voia Tatălui Meu care este în ceruri. 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea:
,,Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în
Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” 23 Atunci le voi
spune: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi
fărădelege.”
Matei 8:11-12
11 Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus, şi vor sta la masă cu
Avraam, Isaac şi Iacov în împărăţia cerurilor 12 iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în
întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”
Matei 13:40-42
40 Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului. 41
Fiul Omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor culege din împărăţia Lui toate pricinile de
păcătuire şi pe cei care practică fărădelegea, 42 şi-i vor arunca în cuptorul aprins;
acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor
Ioan 3:18-19
18 Cine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentru că
cine n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 19 Şi aceasta este
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judecata: că Lumina a venit în lume şi oamenii au iubit mai mult întunericul decât
lumina, pentru că faptele lor erau rele.
Ioan 5:28-30
28 Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor
auzi glasul Lui 29 şi vor ieşi afară din ele: cei care au practicat binele, pentru învierea
vieţii; iar cei care au practicat răul, pentru învierea judecăţii. 30 Eu nu pot să fac
nimic de la Mine Însumi: judec după cum aud şi judecata Mea este dreaptă, pentru
că nu caut voia Mea, ci Celui care M-a trimis.
Faptele apostolilor 17:31
Pentru că a rânduit o zi în care va judeca după dreptate pământul locuit, prin Omul
pe care L-a rânduit şi despre care a dat tuturor o dovadă de netăgăduit prin faptul că
L-a înviat dintre cei morţi...
Romani 1:18
Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui
Dumnezeu şi împotriva oricărei nedreptăţi a oamenilor, care înăbuşă adevărul în
nedreptate.
Romani 2:5
Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni mânie pentru
ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu
Evrei 10:26-27
26 Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoştinţa deplină a adevărului, nu
mai rămâne nici o jertfă pentru păcate, 27 ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi
văpaia unui foc care va mistui pe potrivnici.
2 Petru 3:7
Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin Cuvântul Său, pentru
focul din ziua de judecată şi de pierzare a oamenilor nelegiuiţi.
Apocalipsa 20:11-15
11 Şi am văzut un scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel care şedea pe el. Pământul
şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. 12 Şi am văzut pe
morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost
deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost
judecaţi după cele scrise în cărţile acelea, potrivit faptelor lor. 13 Marea a dat înapoi
pe morţii care erau în ea, Moartea şi Locuinţa Morţilor au dat înapoi pe morţii care
erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. 14 Şi Moartea şi Locuinţa Morţilor
au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. 15 Şi dacă cineva
n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.

4. Răscumpărarea omului
Dragostea lui Dumnezeu pentru noi şi planul Său de mântuire
Deşi merităm judecata, mânia şi iadul, Dumnezeu ne iubeşte cu o dragoste pe care
nu o putem înţelege. Lui nu Îi face plăcere să ne pedepsească, dar El nu poate
ignora păcatul nostru împotriva Lui. Datorită dragostei Lui, El ne-a dăruit pe Fiul Său
ca sacrificiu şi plată pentru păcatul nostru. Prin viaţa perfectă şi moartea Sa pe
cruce, a creat o cale prin care păcatul nostru să fie iertat, să putem fi împăcaţi cu
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Dumnezeu şi să primim viaţa veşnică; adică, să trăim cu Dumnezeu pentru
totdeauna.
Isus: Natura Sa de Dumnezeu-om
Isus, Fiul lui Dumnezeu, care era cu Tatăl din veşnicie şi a fost instrumentul prin care
Tatăl a creat toate lucrurile, S-a smerit şi a devenit o fiinţă umană. S-a născut dintr-o
fecioară, prin puterea Duhului Sfânt şi a crescut, devenind un om plin de har şi
adevăr. A fost pe deplin Dumnezeu şi pe deplin om. Chiar dacă era Dumnezeu,
Biblia ne spune ca a lăsat la o parte natura Sa divină şi a depins de Tatăl pentru
Duhul Sfânt, ca să ne fie exemplu de viaţă.
Isus: Viaţa şi Lucrarea Sa – El nu a păcătuit niciodată
Nu ştim multe despre viaţa lui Isus ca şi copil. Luca ne relatează că atunci când era
copil, Isus a crescut şi a devenit puternic, plin de înţelepciune iar harul lui Dumnezeu
a fost peste El. Când Isus avea 12 ani, Luca ne spune că Acesta creştea în
înţelepciune şi în statură şi era plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
Luca ne povesteşte cum Isus a rămas în urmă în Ierusalim, după ce familia Sa
plecase înapoi acasă. Chiar şi la acea vârsta Isus ştia cine este Tatăl lui adevărat şi
le-a spus mamei şi tatălui Său acest lucru. El le-a spus: “De ce M-aţi căutat? Nu ştiaţi
că Eu trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?”
Isus a fost carne şi oase, ca mine şi ca tine şi a fost ispitit în toate lucrurile ca şi noi,
dar a fost fără păcat. Nu a păcătuit nici măcar o dată, pentru că Harul lui Dumnezeu
era cu El. El a fost mielul perfect al lui Dumnezeu care a venit ca să ia păcatul lumii.
Când şi-a început lucrarea, Duhul Sfânt a venit peste El cu putere şi a mers să
cheme oamenii la pocăinţă şi la vestea bună a Împărăţiei care se apropia. Venise
vremea ca Dumnezeu să restaureze toate lucrurile prin Isus. Predicând vestea bună,
Şi-a însoţit lucrarea cu semne şi minuni ca să confirme ceea ce spunea. A făcut
multe minuni, vindecând pe cei bolnavi, dând vedere celor orbi, vindecând leproşii,
scoţând demoni, înviind oameni din morţi şi multe altele. În călătoriile Sale, i-a învăţat
pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu clarificându-L şi făcându-L înţeles. Datorită
acestui lucru, Isus a devenit o ameninţare pentru liderii religioşi din Israel, aşa că ei
au plănuit să-L omoare.
Isus: Sacrificiul Lui pe cruce
În timp ce cei care vroiau să-L omoare pe Isus credeau că fac o favoare lui
Dumnezeu, de fapt ei împlineau profeţiile care fuseseră făcute cu mult timp în urmă.
Din trecutul etern planul Tatălui a fost să-L dăruiască pe Fiul Său pentru ca noi să fim
restauraţi faţă de El.
Când a venit vremea ca Isus sa împlinească voia Tatălui, El a mers ascultător la
cruce unde a fost crucificat şi a suferit o moarte fizică groaznică. Dar ceva chiar mai
groaznic s-a întâmplat. Pentru prima oară Isus a fost separat de Tatăl, când Tatăl a
pus toate păcatele lumii asupra Lui şi Şi-a revărsat mânia asupra Lui, primind
pedeapsa pentru toate păcatele.
După ce a murit, ca să se asigure de aceasta, L-au străpuns cu o suliţă în coaste iar
apă şi sânge au curs din inima Sa. Familia Sa şi cei apropiaţi L-au coborât de pe
cruce şi L-au pus într-un mormânt din apropiere.
Isus: Învierea Sa
După cum le spusese Isus dinainte ucenicilor Săi şi după cum profeţesc mult
scripturi, El a înviat din morţi a treia zi. Mai întâi L-au văzut femeile care Îi erau mai
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apropiate şi apoi ucenicii Săi. O dată S-a arătat la 500 de oameni. Timp de 40 de zile
S-a arătat multor oameni şi i-a învăţat multe lucruri. A petrecut timp mai ales cu
ucenicii Săi, pregătindu-i să meargă în lume şi să facă alţi ucenici care să-L urmeze
şi să asculte de El.
Învierea Sa a dovedit că El era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu şi că El a fost fără
păcat şi cel mai important, că mânia lui Dumnezeu fusese satisfăcută pentru toate
păcatele.
Isus: Înălţarea Sa
La vremea plecării Sale, Isus i-a luat pe ucenicii Săi lângă Betania şi i-a
binecuvântat. După ce le-a vorbit, S-a înălţat la cer, la dreapta Tatălui, unde
domneşte şi mijloceşte pentru biserică. Acolo Tatăl i-a dat Duhul Sfânt pe care Isus la revărsat peste ucenicii Săi, la Cincizecime, ca să facă voia Sa şi să mărească
Împărăţia Sa.
Ce a realizat Isus pentru noi
Prin viaţa Sa perfectă şi fără păcat şi prin moartea Sa pe cruce, Isus a realizat multe
lucruri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Am fost iertaţi de păcate şi împăcaţi cu Dumnezeu
Acum avem pace deplină cu Dumnezeu
Am primit Duhul Sfânt
Diavolul nu ne poate face rău pentru că suntem protejaţi de Isus
Am fost vindecaţi de efectele păcatului în viaţa noastră şi nu mai continuăm în
păcat
Nu mai suntem sub lege, ci sub har
El ne-a făcut neprihăniţi în ochii Tatălui plătind preţul păcatului nostru. Suntem
sfinţi în ochii Lui, fără pată şi liberi de orice osândire.
Am fost făcuţi membri ai familiei lui Dumnezeu, având drepturi depline de fii
Vom petrece toata veşnicia cu Dumnezeu, primind moştenirea veşnică
promisă, o moştenire care nu poate pieri, trece sau putrezi.
Conştiinţa noastră a fost curăţită pentru ca noi să putem să-L slujim pe
Dumnezeul Cel viu.
El ne-a cumpărat din orice seminţie, limbă şi popor

Cum primim Mântuirea prin Isus
Mântuirea nu vine prin fapte, ci prin har. Este un dar fără plată al lui Dumnezeu care
poate fi primit prin credinţă şi nu prin fapte sau lucrări religioase. Mântuirea vine
numai pentru cei care cred că Dumnezeu există şi că îi răsplăteşte pe cei care Îl
caută din toata inima. Pentru a primi viaţa veşnică trebuie să crezi în inima ta vestea
bună că Isus a murit pentru păcatele tale şi trebuie să te pocăieşti. A te pocăi
înseamnă mai întâi să recunoşti că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu şi să iţi pară
rău din inimă pentru păcatul tău. Apoi, trebuie să mărturiseşti cu gura ta păcatul
înaintea lui Dumnezeu, asumându-ţi responsabilitatea faţă de el, şi apoi să recunoşti
că Isus este intr-adevăr Domnul. După aceasta trebuie sa îţi întorci inima de la păcat
către Dumnezeu, punându-ţi încrederea în Isus şi în ceea ce a făcut pe cruce pentru
păcatul tău. Când faci asta, viata Sa perfectă şi fără păcat îţi este acreditată şi Duhul
Sfânt îţi este dat, făcându-te viu spiritual şi copil al lui Dumnezeu, primind tot ceea ce
a realizat Isus.
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Versete Biblice
A. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi şi planul Lui de mântuire
Ioan 3:14-17
14 Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul
Omului, 15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 16
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 17 Căci Dumnezeu n-a
trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
Romani 5:8-10
8 Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea Sa faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi
încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. 9 Deci cu atât mai mult acum, fiind
îndreptăţiţi prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânie. 10 Căci dacă, fiind
vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult,
fiind împăcaţi, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.
1 Ioan 5:11-12
11 Şi mărturia este aceasta: că Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă
este în Fiul Său. 12 Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are
viaţa.
B. Isus
1. Natura Lui de Dumnezeu-om
Ioan 1:1-5, 14
1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost
făcut, n-a fost făcut fără El. 4 În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. 5 Lumina
luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o…14 Şi Cuvântul a devenit trup şi a
locuit printre noi (şi noi am privit slava Lui, slavă ca a unicului Fiu din partea Tatălui),
plin de har, şi de adevăr.
Filipeni 2:5-7
5 Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: 6 El, măcar că avea chipul
lui Dumnezeu, totuşi n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu
Dumnezeu, 7 ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se
asemenea oamenilor.
Coloseni 1:15-20
15 El este chipul Dumnezeului Celui nevăzut, Cel întâi-născut peste toată creaţia 16
pentru că prin El au fost create toate lucrurile, cele care sunt în ceruri şi pe pământ,
cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie domnii, fie căpetenii, fie
autorităţi. Toate lucrurile au fost create prin El şi pentru El. 17 El este mai înainte de
toate, şi toate se menţin prin El. 18 El este Capul trupului, al Bisericii. El este
Începutul, Cel întâi-născut dintre cei morţi, pentru ca în toate să aibă cel dintâi loc. 19
Căci toată plinătatea şi-a găsit plăcerea să locuiască în El, 20 şi prin El să împace
toate lucrurile cu Sine, atât lucrurile de pe pământ cât şi lucrurile din ceruri, făcând
pace prin sângele crucii Lui.
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Matei 1:18-25
18 Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif,
înainte ca să fie ei împreună, ea s-a aflat însărcinată prin Duhul Sfânt. 19 Şi Iosif,
soţul ei, fiind un om drept, şi nevoind s-o expună public, şi-a propus s-o lase pe
ascuns. 20 Dar în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată, un înger al DOMNULUI
i s-a arătat în vis, spunând: „Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria,
soţia ta, căci ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naşte un Fiu, şi-I
vei pune numele ISUS, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele lui.” 22
Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise DOMNUL prin prorocul
care zice: 23 „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-I vor pune numele
„Emanuel”, care tradus înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”. 24 Şi Iosif, trezindu-se
din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul DOMNULUI; şi a luat la el pe soţia sa. 25
Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut pe Fiul ei, Cel dintâi născut. Şi el I-a pus
numele Isus.
Luca 1:26-38
26 În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din
Galilea, numită Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era
Iosif, din casa lui David. Şi numele fecioarei era Maria. 28 Îngerul a venit la ea şi i-a
zis: „Bucură-te, tu, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată
eşti tu între femei!” 29 Şi ea, văzându-l, s-a tulburat la cuvântul lui şi se întreba în
gândul ei ce putea să această salutare. 30 Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Maria, căci ai
aflat har la Dumnezeu! 31 Şi iată, vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi
vei pune numele Isus. 32 El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui-Prea-Înalt; şi
DOMNUL Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. 33 El va
împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit.”34 Dar Maria
a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?” 35 Şi
răspunzând, îngerul i-a zis: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine, şi puterea CeluiPrea-Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte va fi numit Fiul lui
Dumnezeu. 36 Şi iată, Elisabeta, ruda ta, a rămas şi ea însărcinată şi va avea un fiu
la bătrâneţe; şi ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a şasea lună. 37 Căci
nimic nu este cu neputinţă la Dumnezeu. 38 Şi Maria a zis: 2 „Iată, roaba
DOMNULUI; facă-mi-se după cuvântul tău!” Şi îngerul a plecat de la ea.
Ioan 10:29-33
29 Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge
din mâna Tatălui Meu. 30 Eu şi Tatăl una suntem.” 31 Deci iudeii iarăşi au luat pietre
ca să-L ucidă. 32 Isus le-a răspuns: „V-am arătat multe lucrări bune, de la Tatăl Meu:
pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?” 33 Iudeii I-au răspuns: „Nu
pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu,
care eşti un om, Te faci pe Tine Însuţi Dumnezeu.”
Ioan 20:24-28
24 Dar Toma, zis Geamănul, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus.
25 Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu
voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul
cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” 26 După opt zile,
ucenicii lui Isus erau iar în casă şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile
încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!” 27 Apoi a zis lui Toma:
„Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna, şi pune-o în coasta
Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.” 28 Toma a răspuns şi I-a zis: „Domnul meu
şi Dumnezeul meu!”
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1 Ioan 5:20
Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel
Adevărat. Şi noi suntem în Cel Adevărat, adică în Fiul Său Isus Hristos. El este
Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.
2. Viaţa şi lucrarea Lui – Fără păcat
Evrei 4:14-15
14 Având, deci, un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui
Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturia noastră. 15 Căci n-avem un Mare Preot, care
să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul ispitit în toate, asemenea nouă, dar
fără păcat.
1 Petru 1:18-19
18 căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din
felul deşert de vieţuire pe care l-aţi moştenit de la părinţii voştri, 19 ci cu sângele
scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără pată.
1 Petru 2:21-22
21 Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi v-a lăsat un
exemplu, ca să călcaţi pe urmele Lui. 22 "El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a
găsit viclenie."
3. Sacrificiul Lui pe cruce
Marcu 15:12-15
12 Şi Pilat răspunzând, le-a zis din nou: „Dar ce voiţi să fac cu Acela, pe care ÎL
numiţi Împăratul Iudeilor?” 13 Ei au strigat din nou: „Răstigneşte -L! 14 „Dar ce rău a
făcut?” le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige şi mai tare: „Răstigneşte -L!” 15 Şi
Pilat, vrând să facă pe placul mulţimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a
pus să-L biciuiască, L-a dat să fie răstignit.
Marcu 15:24-27
24 Şi răstignindu-L, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi, ca să ştie ce să ia
fiecare. 25 Când L-au răstignit, era ceasul al treilea. 26 Deasupra Lui era inscripţia
cu vina Lui: „Împăratul Iudeilor.” 27 Împreună cu El au răstignit doi tâlhari: unul la
dreapta şi altul la stânga Lui.
Ioan 19:40-42
40 Au luat deci trupul lui Isus şi l-au înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu miresme,
după cum au obicei iudeii să înmormânteze. 41 În locul unde fusese răstignit era o
grădină şi în grădină un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. 42 Din
cauză că era ziua Pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo
pe Isus.
Filipeni 2:8
La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte,
şi încă moarte de cruce.
4. Învierea Lui
Marcu 16:4-6
4 Şi când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese
răsturnată. 5 Au intrat în mormânt, au văzut pe un tânăr stând la dreapta, îmbrăcat
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într-un veşmânt alb, şi s-au înspăimântat. 6 Dar el le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi!
Căutaţi pe Isus Nazarineanul, Cel răstignit. A înviat, nu este aici; iată locul unde îl
puseseră.
Luca 24:1-8
1 În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea şi altele împreună cu ele, au venit la
mormânt
dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele, pe care le pregătiseră. 2 Au
găsit piatra răsturnată de la mormânt, 3 au intrat înăuntru şi n-au găsit trupul
Domnului Isus. 4 Pe când ele nu ştiau ce să creadă, iată, doi bărbaţi au stat deodată
lângă ele, în veşminte strălucitoare. 5 Şi pe când ele erau pline de teamă, plecânduşi feţele la pământ, ei le-au zis: „Pentru ce căutaţi Cel viu între cei morţi? 6 Nu este
aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, 7 când
zicea că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia
zi să învieze.” 8 Şi ele şi-au adus aminte de cuvintele Lui.
Luca 24:36-48
36 Pe când vorbeau ei astfel, însuşi Isus a stătut în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace
vouă!” 37 Dar ei, plini de frică şi de spaimă, credeau că văd un duh. 38 Şi El le-a zis:
„Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? 39 Uitaţivă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are carne şi
oase, cum vedeţi că am Eu” 40 Şi după ce a zis aceste cuvinte, le-a arătat mâinile şi
picioarele Sale. 41 Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau şi se mirau, El le-a zis:
„Aveţi aici ceva de mâncare?” 42 I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagur de
miere. 43 El le-a luat, şi a mâncat înaintea lor. 44 Şi El le-a zis: „Iată ce vă spuneam
când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în
Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.” 45 Atunci le-a deschis mintea, ca să
înţeleagă Scripturile. 46 Şi le-a zis: „Aşa este scris, şi aşa trebuia să sufere Hristosul,
şi să învieze a treia zi dintre cei morţi. 47 Şi să se predice, în Numele Lui, pocăinţa şi
iertarea păcatelor, către toate popoarele, începând din Ierusalim. 48 Voi sunteţi
martori ai acestor lucruri.
1 Corinteni 15:20-23
20 Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. 21 Căci dacă moartea a
venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. 22 Şi după cum în Adam toţi
mor, tot aşa, în Hristos, toţi vor fi făcuţi vii; 23 dar fiecare la rândul lui. Hristos este cel
dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei care sunt ai lui Hristos.
Romani 1:2-4
2 pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi. 3 Ea priveşte
pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, după trup, 4 dovedit cu putere Fiu al lui
Dumnezeu, potrivit Duhului sfinţeniei, prin învierea morţilor; pe Isus Hristos, Domnul
nostru.
5. Înălţarea Lui
Psalmul 68:18
Te-ai suit la înălţime, ai luat robia captivă, ai primit daruri în om; chiar pentru cei
răzvrătiţi, ca Domnul Dumnezeu să locuiască acolo.
Marcu 16:19-20
19 Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, a fost înălţat la cer şi S-a aşezat la dreapta
lui Dumnezeu. 20 Iar ei au plecat şi au predicat pretutindeni, Domnul lucrând
împreună cu ei, şi întărind cuvântul prin semnele, care-l însoţeau.
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Luca 24:50-53
50 El i-a dus afară până spre Betania, şi ridicându-şi mâinile, i-a binecuvântat. 51 Pe
când îi binecuvânta, a fost despărţit de ei şi a fost înălţat la cer. 52 După ce I s-au
închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. 53 Şi erau mereu în templu, şi
lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.
Faptele apostolilor 1:9-11
9 După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, a fost înălţat la cer şi un
nor L-a ascuns din ochii lor. 10 Şi cum stăteau ei cu ochii aţintiţi spre cer, pe când Se
înălţa El, iată, li s-au arătat doi bărbaţi în veşminte albe,11 care au şi zis: „Bărbaţi
galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care a fost înălţat la cer dintre
voi, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”
Faptele apostolilor 2:33
Şi acum, fiind înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl făgăduinţa
Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.
Efeseni 4:8-10
8 De aceea este zis: „Suidu-Se la înălţime, a luat robia roabă şi a dat daruri
oamenilor.” 9 Şi acest: „S-a suit”, ce înseamnă decât că Se coborâse în părţile mai
de jos ale pământului? 10 Cel ce S-a coborât este Acelaşi cu Cel care S-a suit mai
presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.
C. Ce a realizat Isus pentru noi
Isaia 53:4-5
4 Desigur, El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui; şi
noi am socotit că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit. 5 Dar El era străpuns
pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă
pacea era peste El, şi prin rănile Lui suntem vindecaţi.
Faptele apostolilor 4:10-12
10 s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot poporul lui Israel: omul acesta se înfăţişează înaintea
voastră pe deplin sănătos, în Numele lui Isus Hristos Nazarineanul, pe care voi L-aţi
răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat dintre cei morţi. 11 El este „piatra
lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului.” 12 În nimeni altul
nu este mântuire: căci nu este sub cer alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim
mântuiţi.”
Romani 3:24-26
24 fiind îndreptăţiţi fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos
Isus.
25 Pe El Dumnezeu L-a rânduit să fie ispăşire, prin credinţa în sângele Lui, ca să-Şi
arate dreptatea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele făptuite mai înainte, prin
îndelunga răbdare a lui Dumnezeu; 26 pentru ca în timpul de acum să-Şi arate
dreptatea Lui în aşa fel încât să fie drept şi îndreptăţească pe cel care are credinţa în
Isus.
Romani 4:25
care a fost dat pentru greşelile noastre şi a înviat pentru îndreptăţirea noastră.
Romani 5:21
Pentru a, după cum păcatul a stăpânit prin moarte, tot aşa şi harul să stăpânească
prin dreptate, dând viaţa veşnică prin Isus Hristos, Domnul nostru.
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1 Corinteni 1:30
Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus, care ne-a fost făcut înţelepciune de la
Dumnezeu, dreptate, sfinţire şi răscumpărare
2 Corinteni 5:21
Pe Cel ce n-a cunoscut păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim
dreptatea lui Dumnezeu în El.
Galateni 4:4-5
4 Dar când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din
femeie, născut sub lege, 5 ca să răscumpere pe cei de sub lege, ca să căpătăm
înfierea.
Efeseni 1:7-8
7 În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogăţiile
harului Său, 8 pe care l-a răspândit din belşug peste noi, în orice înţelepciune şi
pricepere;
Filipeni 1:30
şi să şi duceţi aceeaşi luptă pe care aţi văzut-o la mine şi pe care auziţi acum că este
în mine.
Coloseni 1:19-23
19 Căci toată plinătatea şi-a găsit plăcerea să locuiască în El, 20 şi prin El să împace
toate lucrurile cu Sine, atât lucrurile de pe pământ cît şi lucrurile din ceruri, făcând
pace prin sângele crucii Lui. 21 Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin
gândirea voastră, prin fapte rele, El v-a împăcat acum 22 în trupul Lui de carne, prin
moarte, ca să vă prezinte înaintea Lui sfinţi, curaţi şi fără vină; 23 negreşit, dacă
rămâneţi întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea
Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost vestită întregii creaţii de sub cer şi al cărei
slujitor am fost făcut eu, Pavel.
Coloseni 2:13-15
13 Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră păcătoasă
necircumcisă, El v-a adus la viaţă împreună cu Sine, iertându-ne toate greşelile. 14 A
şters înscrisul care era împotriva noastră prin poruncile lui şi l-a luat din cale,
pironindu-l pe cruce. 15 A dezarmat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut privelişte
pentru toţi, ieşind biruitor asupra lor prin cruce.
Evrei 9:12-15
12 şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de
viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a dobândit o răscumpărare veşnică. 13 Căci
dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci stropită peste cei întinaţi îi
sfinţeşte pentru curăţirea cărnii, 14 cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin
Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine Însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă curăţeşte
conştiinţa de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului Celui viu? 15 Şi tocmai de
aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru
răscumpărarea din abaterile făptuite supt legământul dintâi, cei ce sunt chemaţi, să
capete făgăduinţa moştenirii veşnice.
1 Petru 3:18
Hristos, de asemenea, a suferit o singură dată pentru păcate, Cel Drept pentru cei
nedrepţi, ca să ne aducă la Dumnezeu; fiind omorât în trup, dar făcut viu în duh,
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1 Ioan 5:20
Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel
Adevărat. Şi noi suntem în Cel Adevărat, adică în Fiul Său Isus Hristos. El este
Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.
Apocalipsa 5:9
Şi ei cântau o cântare nouă, zicând: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile,
căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni
din orice seminţie, de orice limbă, din orice popor şi de orice neam.
D. Cum primim mântuirea prin Isus
Marcu 1:15
El spunând: „S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat. Pocăiţi-vă şi
credeţi în Evanghelie.”
Luca 24:46-47
46 Şi le-a zis: „Aşa este scris şi aşa trebuia să sufere Hristosul, şi să învieze a treia zi
dintre cei morţi. 47 şi să se predice, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor,
către toate popoarele, începând din Ierusalim.
Ioan 1:12-13
12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul
să fie copii ai lui Dumnezeu, 13 care au fost născuţi nu din sânge, nici din voia firii
lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
Ioan 3:3-6
3 Isus a răspuns şi i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu este
născut din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu.” 4 Nicodim I-a zis: „Cum se
poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi
să se nască?” 5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu
este născut din apă şi din Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu. 6 Ce
este născut din carne, este carne; şi ce este născut din Duh, este duh.
Faptele apostolilor 2:37-38
37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru
şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” 38 ”Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare
din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi
veţi primi darul Sfântului Duh.
Faptele apostolilor 17:30
Dumnezeu, deci, trecând cu vederea timpurile de neştiinţă, porunceşte acum tuturor
oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;
Faptele apostolilor 20:21
Mărturisind iudeilor şi grecilor: pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul
nostru Isus Hristos.
Romani 3:21-24
21 Dar acum s-a arătat o dreptate a lui Dumnezeu, fără lege - despre ea mărturisesc
legea şi prorocii - 22 dreptate a lui Dumnezeu, prin credinţa în Isus Hristos, către toţi
şi peste toţi cei care cred: nu este nici o deosebire; 23 căci toţi au păcătuit, şi n-au
ajuns la slava lui Dumnezeu, 24 fiind îndreptăţiţi fără plată, prin harul Său, prin
răscumpărarea care este în Hristos Isus.
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Romani 4:23-24
23 Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită, 24 ci şi pentru noi, cărora de
asemenea ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat dintre cei morţi
pe Isus, Domnul nostru
Romani 10:9-10
9 Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca DOMN, şi crezi în inima ta că
Dumnezeu L-a înviat dintre morţi, vei fi mântuit. 10 Căci cu inima ta crezi şi eşti
îndreptăţit şi prin mărturisirea cu gura ajungi la mântuire
Galateni 3:13-14
13 Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-Se blestem pentru noi fiindcă este scris: ”blestemat e oricine este atârnat pe lemn” - 14 pentru ca
binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri în Hristos Isus, aşa ca, prin
credinţă, noi să primim făgăduinţa Duhului.
Efeseni 2:8-9
8 Căci prin har sunteţi mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este
darul lui Dumnezeu, 9 nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Filipeni 3:9
şi să fiu găsit în El, nu având ca dreptate a mea, pe aceea a legii, ci pe aceea care
este prin credinţa în Hristos, dreptatea care vine de la Dumnezeu prin credinţă.
Evrei 11:6
Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui. Căci cine se apropie de
Dumnezeu, trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei care Îl caută.
1 Petru 1:3-5
3 Binecuvântat sa fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după
îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos dintre cei
morţi, la o nădejde vie 4 şi la o moştenire nestricăcioasă şi nepătată şi care nu se
poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi. 5 Voi sunteţi păziţi de puterea lui
Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de la
urmă.

5. Restaurarea
In prezent – Urmându-L pe Isus – Sfinţirea
Cei care se pocăiesc şi îşi pun credinţa în Isus devin creaţii noi, cu un nou Domn, un
scop nou şi un nou viitor. Aceştia au, de asemenea, o putere nouă care lucrează în
ei, Duhul Sfânt, care îi ajută să trăiască viaţa pe care o doreşte Dumnezeu.
Dumnezeu a plănuit ca toţi copiii Săi să crească şi să se maturizeze în viaţa cea
nouă pe care o au, să devină asemenea lui Isus şi să Îl urmeze, să-L asculte şi să I
se închine.
Isus a spus că dacă vrem să Îl urmăm trebuie să renunţăm la noi înşine şi să traim
pentru El. Asta implică alegerea zilnica de a spune “nu” faţă de tine însuţi şi la
dorinţele tale păcătoase şi să spui “da” la ceea ce doreşte Isus. Este un proces de a
muri faţă de noi înşine şi de a ne oferi pe noi înşine ca jertfe vii pentru Isus, pentru
ceea ce a făcut El pentru noi. Aceasta nu este din obligaţie sau pentru a ne păstra
mântuirea, ci din dragoste şi mulţumire faţă de îndurarea incredibilă a lui Dumnezeu
faţă de noi. Când facem asta, este un act de închinare spiritual, plăcut lui Dumnezeu.
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Atitudinea inimii noastre va fi următoarea: “Am fost răstignit cu Cristos şi numai
trăiesc eu, dar Cristos trăieşte în mine. Viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc
prin credinţă în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru mine.”
Pentru a cunoaşte care este voia bună, plăcută şi desăvârşită a lui Dumnezeu,
trebuie să studiem Biblia, să ne rugăm şi să avem părtăşie cu alţi urmaşi ai lui Isus.
Gândirea şi felul nostru de viaţă a fost afectat de păcat, şi deci, pentru a fi
transformaţi asemenea lui Isus, trebuie să ne reînnoim gândirea pentru a avea
gândirea lui Isus. În umilinţa şi dependenţa de Duhul Sfânt, căutăm să înţelegem
Biblia şi să învăţăm cum să o aplicam în viaţa noastră în fiecare zi. În acest proces
devenim tot mai mult asemenea lui Isus.
Care este voia lui Dumnezeu pentru tine? Pe scurt, poate fi următoarea : să iubeşti
pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toata mintea ta şi să iubeşti
pe oameni aşa cum i-a iubit Isus. Cum i-a iubit El? A căutat, într-un mod plin de
sacrificiu, ce a fost mai bun pentru oamenii cu care a intrat în contact. Aceasta nu
este uşor, dar, din fericire, El ne-a promis că Duhul Sfânt ne va ajuta să iubim şi să
facem tot ceea ce ne-a poruncit El să facem.
Daca Îl ascultăm pe Isus, dacă ne punem vieţile la dispoziţia Lui, ne demonstrăm ca
fiind ucenicii Lui şi vom rămâne în dragostea Lui iar dragostea, bucuria şi pacea vor fi
roade în viaţa noastră. Pentru slava harului Său!
În viitor – Isus se întoarce – Glorificarea – Împărăţia de 1000 de ani
Într-o zi, în curând, trâmbiţa de chemare a lui Dumnezeu va răsuna, când Isus se va
întoarce să Îşi stabilească Împărăţia aici, pe pământ. Toţi cei care au murit şi sunt ai
Săi vor primi trupuri de slavă care sunt ca trupul Lui, iar trupurile celor care sunt ai
Lui, încă în viaţă, vor fi schimbate într-o clipeală de ochi ca să fie ca El. Noi toţi ne
vom întâlni cu El în nori, în văzduh, mai întâi cei care au murit şi apoi cei care sunt
încă în viaţă. Şi de atunci încolo vom fi cu El pentru totdeauna.
Atunci, din cer va veni un înger care va avea cheia Adâncului şi un lanţ mare cu care
îl va lega pe Satan şi îl va arunca în Adânc pentru o mie de ani.
Apoi va fi o sărbătoare măreaţă şi glorioasă şi o masă mare, după ce Isus Îşi va
stabili Împărăţia cu toţi cei care sunt ai Săi. Ei vor fi preoţi care Îl vor sluji pe Isus şi
vor domni cu El o mie de ani.

Versete Biblice
A. În prezent – Urmându-L pe Isus – Sanctificarea
Matei 16:24
Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se
lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze.
Romani 12:1-2
1 Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile
voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta este slujirea voastră
înţeleaptă. 2 Să nu vă conformaţi veacului acestuia, ci să vă transformaţi, prin
înnoirea minţii voastre, ca să puteţi înţelege bine care este voia lui Dumnezeu, cea
bună, plăcută şi desăvârşită.
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Galateni 2:20
Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos
trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credinţa în Fiul
lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.
Matei 22:37-40
37 Şi Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe DOMNUL, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu
tot sufletul tău şi cu toată gândirea ta.” 38 „Aceasta este cea mai mare şi cea dintâi
poruncă. 39 Iar a doua, asemenea ei: ,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi! `
40 De aceste două porunci depind toată Legea şi Proorocii.”
Ioan 8:31-32
31 Deci Isus a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu,
sunteţi în adevăr ucenicii Mei, 32 veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face
liberi.”
Ioan 13:34-35
34 Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Cum v-am iubit Eu, aşa să vă
iubiţi şi voi unul pe altul. 35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei,
dacă veţi avea dragoste între voi.”
Ioan 14:15-17
15 Dacă Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. 16 Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un
alt Mângâietor, care să fie cu voi pentru totdeauna, 17 Duhul adevărului, pe care
lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi,
căci rămâne cu voi, şi va fi în voi.
Ioan 15:8-17
8 În aceasta Tatăl Meu este preamărit: să aduceţi roadă multă şi să fiţi ucenici ai Mei.
9 Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea
Mea. 10 Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu
am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. 11 V-am spus aceste
lucruri, pentru ca bucuria Mea să fie în voi şi bucuria voastră să fie deplină. 12
Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul, aşa cum v-am iubit Eu. 13
Nimeni nu are o iubire mai mare decât acel care îşi dă viaţa pentru prietenii săi. 14
Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc Eu. 15 Nu vă mai numesc
robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că vam făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. 16 Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci
Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă şi roada voastră
să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu să vă dea. 17 Vă
poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unul pe altul.
Romani 8:29
Căci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie
asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi-născut dintre mai mulţi
fraţi.
2 Corinteni 3:18
Dar noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem
transformaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.
2 Corinteni 5:17
Căci, dacă este cineva în Hristos, este o creaţie nouă. Cele vechi s-au dus; iată,
toate s-au făcut noi.
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B. În viitor – Isus se întoarce – Glorificarea – Împărăţia de o mie de ani
1 Corinteni 15:50-54
50 Ce spun eu, fraţilor, este că nu pot carnea şi sângele să moştenească împărăţia
lui Dumnezeu, nici putrezirea să moştenească neputrezirea. 51 Iată, vă spun o taină:
nu toţi vom adormi, dar toţi vom fi schimbaţi, 52 într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la
cea din urmă trâmbiţă. Căci trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi
noi vom fi schimbaţi. 53 Căci trebuie ca ceea ce este supus putrezirii să se îmbrace
în neputrezire şi ceea ce este muritor să se îmbrace în nemurire. 54 Când trupul
acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire şi trupul acesta muritor se va
îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost
înghiţită de biruinţă.
Filipeni 3:20-21
20 Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul
Isus Hristos. 21 El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea
trupului Său de slavă, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate.
1 Tesaloniceni 4:15-17
15 Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii care rămânem
până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor care au adormit. 16 Căci
însuşi Domnul, cu un strigăt de strângere laolaltă, cu glasul arhanghelului şi cu
trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 17
Apoi, noi cei vii care rămânem, vom fi răpiţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm
pe Domnul în văzduh şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
Evrei 9:28
tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele
multora, Se va arăta a doua oară, celor care Îl aşteaptă, nu în legătură cu păcatul, ci
pentru mântuire.
1 Ioan 3:2
Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar
ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum
este.
Apocalipsa 5:9-10
9 Şi ei cântau o cântare nouă, zicând: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi
peceţile, căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău,
oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice popor şi din orice neam. 10 Ai
făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru şi ei vor împărăţi pe
pământ!”
Apocalipsa 20:4-6
4 Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au stat pe ele, li s-a dat judecata.
Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din
cauza Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei
şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos
o mie de ani. 5 Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani.
Aceasta este întâia înviere. 6 Fericiţi şi sfinţi sunt cei care au parte de întâia înviere!
Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui
Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.
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6. Viitorul Etern
Răzvrătirea finală
Când cei o mie de ani se vor sfârşi, Satan va fi eliberat din închisoarea sa şi va
merge să înşele popoarele de pe pământ ca să le determine să se adune şi să
pornească un război împotriva sfinţilor şi a oraşului preaiubit, Ierusalim. Dumnezeu
va trimite foc din cer şi îi va distruge pe toţi. Atunci Satan va fi aruncat în Iazul de Foc
şi va fi chinuit zi şi noapte pentru totdeauna.
Ziua de Judecată
Apoi va veni Ziua Judecăţii, când Dumnezeu va judeca pe toţi, pe cei mari şi pe cei
mici, pentru tot ceea ce au făcut, în special pentru ce au făcut cu Isus. Oricine nu a
fost găsit în Cartea Vieţii, cei care L-au respins pe Isus, vor fi aruncaţi în Iazul de
Foc.
Ceruri noi şi pământ nou
După Ziua Judecaţii, Dumnezeu va face ca toţi atomii din univers sa explodeze şi
totul va arde. Apoi, va crea un cer şi un pământ nou. Din cer va coborî Oraşul Sfânt,
Ierusalimul cel Nou, frumos şi plin de slavă, departe de a putea fi descris, să fie o
plăcere şi bucurie pentru oamenii săi, unde Dumnezeu ca locui cu oamenii Lui şi se
va bucura de ei. Cerul şi pământul vor fi una. Nu va mai fi moarte, sau vaiet, sau
plâns, sau durere, căci toate lucrurile vechi s-au dus. Dumnezeu va face ca toate
lucrurile să fie noi.
Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu
Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al lui Isus va fi în Oraşul Sfânt. Râul vieţii,
limpede ca cristalul, va curge din tronul lui Dumnezeu, de-a lungul străzii din centrul
Oraşului Sfânt. De fiecare parte a râului va fi pomul vieţii, care va da douăsprezece
feluri de roade în fiecare lună, frunzele căruia vor servi pentru vindecarea popoarelor.
Nu va mai exista nici un blestem.
Oraşul nu va avea nevoie de soare sau de lună să lumineze şi nu va mai fi noapte,
pentru că gloria lui Dumnezeu va da lumina şi Isus va fi sfeşnicul. Vor fi create
popoare care vor umbla în lumina Lui şi împăraţii lor vor aduce splendoarea, gloria şi
onoarea lor în el. Nimic impur nu va intra în el, numai cei ale căror nume au fost
scrise în Cartea Vieţii lui Isus. Slujitorii Lui Îl vor sluji şi ei vor domni împreună cu El o
eternitate.
Invitaţie de la Isus
Isus îţi spune şi ţie: “Iată, eu stau la uşa inimii tale şi bat. Dacă auzi vocea mea şi îmi
vei deschide inima, voi intra şi vom avea părtăşie pentru totdeauna. Vino! Oricine
este însetat spiritual, să vină la Mine şi îi voi da darul fără plata al apei vieţii. Eu vin
curând şi răsplata Mea este cu Mine, şi o voi da fiecăruia după ce a lucrat.”

Versete Biblice
6. Viitorul etern – Cer şi Pământ noi – Împărăţia eternă a lui Dumnezeu
Isaia 65:17-19
17 „Căci iată, Eu creez ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai
aduce aminte de lucrurile trecute, şi nimănui nu-i vor mai veni în minte. 18 Ci vă veţi
bucura şi vă veţi înveseli pe vecie în cele ce voi crea. Căci voi crea Ierusalimul să fie
un jubileu şi poporul lui o bucurie. 19 Eu
32

Însumi Mă voi înveseli cu privire la Ierusalim şi Mă voi bucura de poporul Meu; nu se
va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor.
2 Petru 3:10-13
10 Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ; în ziua aceea, cerurile vor trece cu zgomot
şuierător, iar elementele aprinse de mare căldură se vor topi de şi pământul, cu toate
lucrările de pe el, vor fi arse. 11 Deci, fiindcă toate aceste lucruri se vor desface, ce
fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, 12 aşteptând şi
grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, când cerurile aprinse vor fi distruse, şi
elementele arzând cu căldură se vor topi? 13 Dar noi, potrivit făgăduinţei Lui,
aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care locuieşte dreptatea.
Apocalipsa 20:7-15
7 Când se vor împlini cei o mie de ani, Satan va fi dezlegat din închisoarea lui; 8 şi
va ieşi ca să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog
şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. 9 Şi ei sau suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar
din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. 10 Şi Diavolul, care-i înşela, a fost aruncat
în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi chinuiţi zi
şi noapte în vecii vecilor. 11 Şi am văzut un scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel
care şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc
pentru ele. 12 Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului
de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este
cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după cele scrise în cărţile acelea, potrivit
faptelor lor. 13 Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea, Moartea şi Locuinţa
Morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele
lui. 14 Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc
este moartea a doua. 15 Şi dacă cineva n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost
aruncat în iazul de foc.
Apocalipsa 21:1-5
1 Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou, pentru că cerul dintâi şi pământul
dintâi trecuseră; şi marea nu mai este. 2 Şi am văzut coborându-se din cer de la
Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru
soţul ei. 3 Şi am auzit un glas tare, care venea din cer zicând: „Iată cortul lui
Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va
fi cu ei, Dumnezeul lor. 4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va
mai exista. Nu va mai fi nici plâns, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au
trecut.” 5 Cel care stătea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate noi.” Şi a
spus: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt sigure şi adevărate.”
Apocalipsa 21:22-22:5
22 În ea n-am văzut templu, pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic şi Mielul
sunt Templul ei. 23 Cetatea n-are nevoie nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze,
căci o luminează slava lui Dumnezeu şi făclia ei este Mielul. 24 Şi neamurile vor
umbla în lumina ei şi împăraţii pământului îşi vor aduce slava şi cinstea lor în ea. 25
Porţile ei nu se vor închide ziua, fiindcă acolo nu va mai fi noapte. 26 În ea vor aduce
slava şi cinstea neamurilor. 27 Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în
urâciune şi în minciună, ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului. 1 Şi mi-a arătat un
râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui
Dumnezeu şi al Mielului. 2 În mijlocul străzii ei şi pe cele două maluri ale râului era
pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod, dând rod în fiecare lună; şi frunzele
pomului sunt pentru vindecarea neamurilor. 3 Nu va mai fi nici un blestem. Scaunul
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de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. 4 Ei vor
vedea faţa Lui şi Numele Lui va fi pe frunţile lor. 5 Şi nu va mai fi noapte şi nu va fi
nevoie de lampă şi de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi
vor împărăţi în vecii vecilor.

Invitaţie
Matei 11:28-30
28 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. 29 Luaţi jugul
Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi
veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea
este uşoară.
Apocalipsa 3:20
Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la
el, voi cina cu el, şi el cu Mine.
Apocalipsa 22:12-17
12 Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după cum
este fapta lui. 13 Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi
Sfârşitul. 14 Ferice de cei care îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să
intre pe porţi în cetate! 15 Afară sunt câinii, vrăjitorii, desfrânaţii, ucigaşii, închinătorii
la idoli, şi oricine iubeşte şi făptuieşte minciuna. 16 Eu, Isus, am trimis pe îngerul
Meu să vă mărturisească aceste lucruri în biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui
David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă. 17 Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Şi cine
aude, să zică: „Vino!” Şi celui căruia îi este sete, să vină; cine vrea să ia apa vieţii
fără plată!
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