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Editorial 

Iuda 1:3 „Preaiubiților, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre 

mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să 

luptați pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna.” 

Epistola lui Iuda este una din cele mai scurte cărți ale Scripturii, dar una care 

conține un zguduitor strigăt de chemare la luptă. Apostolul însuși pare 

surprins de turnura pe care o ia propria scriere, ca și cum ceea ce avea el în 

minte inițial vine în conflict cu urgența planului diferit al Duhului Sfânt, și ca 

și cum mâna și mintea îi sunt arestate de divinitate și folosite pentru un scop 

diferit. Ca și cum... În fapt, aceasta este chiar ceea ce se întâmplă, și în această 

epistolă avem o dovadă lămurită a controlului supranatural și divin pe care 

Dumnezeu îl exercită asupra celor ce i se pun la dispoziție.  

Rezultatul este o epistolă foarte importantă, care trezește mintea 

credincioșilor la veghere față de atacurile celui rău împotriva credinței și care, 

deși laconică, reușește să conecteze prin concordanță cu extrem de multe alte 

locuri din Scriptură, întărind învățăturile despre lupta pentru apărarea 

credinței și stimulând hotărâri sfinte în cititorul atent. 

Și ca o confirmare a importanței acestei epistole miniaturale, ei îi este 

conferită distincția specială de a se încheia cu cea mai frumoasă, mai completă 

și mai lungă doxologie a Sfintelor Scripturi.  

Să ne deschidem și noi călăuzirii Sfântului Duh în studierea acestei epistole, 

pentru a aduce roadă pentru Dumnezeu într-un mod deosebit și folositor 

pentru frații și semenii noștri. Domnul să fie slăvit, Amin! 

 

  



3 

CUPRINS 

Introducere la epistola lui iuda ......................................................................................... 4 

Drepturile (privilegiile) credinței ................................................................................... 11 
Datoria luptei împotriva apostaziei .............................................................................. 16 

Denunțarea apostaziei prin exemple istorice............................................................. 22 
Descrierea apostaziei ...................................................................................................... 25 
Dezvoltarea  apostaziei .................................................................................................. 28 
Dezastrul apostaziei ......................................................................................................... 32 

Decizia judecății apostaziei ........................................................................................... 35 
Defensiva împotriva apostaziei ..................................................................................... 38 
Doxologie ........................................................................................................................... 52 
 

  



4 

Introducere la Epistola lui Iuda 
Mesajul și lumea apostolului Iuda par ciudat de nefamiliare cititorilor moderni. Pe 

bună dreptate, scrisoarea lui Iuda a fost numită „cartea cea mai neglijată a Noului 

Testament” (Rowston:554). Cu toate că este una dintre cele mai mici cărți din Biblie, 

Epistola lui Iuda este o bijuterie și se cuvine a nu fi neglijată atunci când se face 

analiza Noului Testament. Dimensiunea ei minusculă este invers proporțională cu 

conținutul său teologic profund. 

 

Mesajul central al epistolei este chemarea credincioșilor la luptă: „Vă îndemn să 

luptați pentru credința, care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna” – spune 

apostolul în introducerea lucrării sale (Iuda 3). Destinatarii epistolei lui Iuda, 

credincioșii autentici, erau supuși unui susținut atac, deoarece dușmanii lui 

Dumnezeu se infiltrau în bisericile de atunci și îi duceau pe credincioși în rătăcire. 

Trist, dar adevărat, este faptul că și în zilele noastre există multe biserici afectate de 

învățături eronate, iar răspunsul la aceste atacuri de astăzi este același cu cel dat de 

Apostolul Iuda cititorilor săi: luptați pentru credința adevărată. 

 

Din păcate, în multe biserici lupta pentru adevărata credință nu a fost întotdeauna o 

prioritate. În anumite situații lipsa unei doctrine corecte  permitea ca astfel de 

învățături false nu numai să existe în biserici, ci, de asemenea, să crească și să se 

răspândească. În diferite etape, istoria creștinismului a avut și perioade de corectare, 

prin așa numitele consilii ecumenice timpurii și prin activitatea reprezentanților 

Reformei, apărute ca necesitate din cauză că bisericile nu au vegheat continuu ca să 

lupte pentru credința adevărată.  

Care este beneficiul studiului Epistolei lui Iuda? Nu este doar unul teoretic, deoarece 

ea a fost scrisă ca o aplicație practică valabilă și atunci dar și acum, pentru noi, 

creștinii de astăzi. Este scrisă și pentru vremurile din urmă, pentru sfârșitul epocii 

Bisericii.  Începutul erei bisericii a fost pe bună dreptate numită Faptele Apostolilor. 

În ciuda începutului bun, la sfârșit, epoca de încheiere a Bisericii poate fi numită 

„Faptele apostaților”. Epistola lui Iuda este singura carte a Scripturii dedicată în 

întregime marii apostazii. Ea este o adeverire a situației triste la care face aluzie 

Domnul cu cuvintele:  „Când va veni Fiul Omului va găsi credință pe pământ?" 

Autorul epistolei 
Scriitorul se prezintă pe sine ca fiind „un slujitor al lui Isus Hristos, și fratele lui 

Iacov” (versetul 1).  „Iuda. . . fratele lui Iacov” este cel mai probabil aceeași persoană 

care este numită, împreună cu Iacov, ca unul dintre frații lui Isus (Matei 13:55; Marcu 

6:3). Autorul începe prin a se identifica în trei moduri; după numele său dat, prin 

slujirea față de Hristos, și ca fratele lui Iacov.  

 

Nu există nici un alt scriitor în Noul Testament despre a cărui viață și caracter să se 

știe atât de puțin ca despre Iuda. Iuda, un frate mai mic al Domnului nostru, nu a 

crezut în El până după învierea Sa (cf. Ioan 7:5 și 1 Corinteni 15:7). A fost convertit, 

probabil, prin mărturia lui Iacov, căruia Domnul i s-a arătat personal, sau la 

manifestarea lui Hristos la cinci sute de frați deodată (1 Corinteni 15:6). 
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Faptul că Iuda este numit la sfârșitul listei fraților lui Isus, împreună cu Simon, poate 

indica faptul că el a fost cel mai tânăr dintre băieții familiei (surorile Domnului Isus 

sunt de asemenea menționate în Marcu 6:3, fără nici o informație privind numărul sau 

numele lor). Din cuvintele introductive ale Epistolei sale, se poate constata că 

apostolul Iuda a fost profund afectat de situația în care apostazia cucerea teren și 

condus de Duhul lui Dumnezeu s-a așternut pe scris elaborând scrierea ce îi poartă 

numele (cf. Iuda 3).  

În conformitate cu convențiile normale ale literaturii vechi greco-romane și ale limbii 

semite scrise, Epistola lui Iuda începe prin numirea autorului „Iuda” (Ἰούδας, Ioudas) 

. Întâiul rând al scrisorii include calificarea sa, care a permis cititorilor scrisorii să-l 

identifice mai precis. El se numește „un rob al lui Isus Hristos, și fratele lui Iacov”. 

Primul motiv pentru care autorul a trebuit să includă o astfel de identificare 

suplimentară ar fi acela că era nevoie să fie deosebit de mulți alții care au purtat 

același nume de „Iuda” (doi ucenici din cei 12 ai Domnului aveau numele acesta).  

Foarte puține se știu despre Iuda, autorul Epistolei, unde a slujit, când sau cum a 

murit. 

Analiza literară 
Epistola lui Iuda este o remarcabilă piesă a literaturii vechi. Bogată și originală în stil 

și vocabular, această scurtă scrisoare este „umplută cu cuvinte prin care curge har 

ceresc” (Origen, Comentarii În Ev. Sec. Mat. 17,30). Nu numai că autorul 

demonstrează o concizie uluitoare în redactare, dar arată de asemenea că posedă o 

cunoaștere temeinică a învățăturilor biblice și o abilitate remarcabilă în utilizarea 

calculată a surselor literare evreiești. Mediul literar al lui Iuda este în principal 

palestiniano-iudeo-creștin. Deși nu conține nici măcar un singur citat direct din 

Vechiul Testament, scrisoarea este totuși plină de tipologie profetică. Nu mai puțin 

de nouă tematici diferite ca necredinciosul Israel, îngerii căzuți, Sodoma și Gomora, 

Mihail arhanghelul, Moise, Cain, Balaam, Core și Enoh – sunt prezentate ca întru-n 

veritabil scenariu panoramic. 

Cercetătorul Epistolei nu poate să nu observe paralelele literare notabile în Iuda și 2 

Petru precum și ordinea în care acestea apar: 

• salutul de pace  (Iuda 2 // 2 Petru 1: 2). 

• caracteristica apostaziei în negarea domniei lui Hristos (1 // 2: 1) 

• informația despre îngerii căzuți închiși în lanțurile întunericului, în așteptarea 

judecății (6 // 2: 4) 

• cetățile ce au suferit judecata mâniei lui Dumnezeu, Sodoma și Gomora (7// 2: 6) 

• informația despre pângăritorii care disprețuiesc autoritatea, hulind ființele angelice 

(8 // 2: 10-11) 

• informația despre ființele angelice (9 //2:11) 

• informația despre hulitorii fără minte (10 // 2:12) 

• informația despre cei ce urmează calea lui Balaam (11 // 2:15) 
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Contextul scrierii 
Iuda a trăit într-un moment în care creștinismul a fost supus unui atac politic sever de 

către Roma și a cunoscut de asemenea situația îngrijorătoare adusă de infiltrarea 

spirituală agresivă a apostaților și libertinilor gnostici, care au semănat între 

credincioși învățături false – sămânță ce urma să aducă o gigantică recoltă de erori 

doctrinare.  

Tema Epistolei 
Biserica trebuie să lupte și să apere adevărată credință (v.3). Este dorința autorului 

să asiste pe cititori să fie puternici în credință și să lupte pentru adevărul Evangheliei. 

Aleșii Domnului trebuie să fie credincioși până la sfârșit, rezistând învățătorilor falși; 

creștinii trebuie să apere doctrinele credinței (v.3). Printre altele, învățătorii falși pot 

fi identificați și prin caracterul lor imoral (v. 4, 8, 10, 12-13, 16, 18-19). Epistola lui 

Iuda este singura carte din Noul Testament dedicată exclusiv confruntării 

„apostaziei”. Apostazia nu este altceva decât trădarea adevăratei credințe, depărtarea 

de învățătura sănătoasă biblică (v.3,17). Apostații sunt descriși în altă parte în 2 

Tesaloniceni 2:10; Evrei 10:29; 2 Petru 2:1-22; 1 Ioan 2:18-23. 

Autorul a scris Epistola pentru a condamna apostații și pentru a-i îndemna pe 

credincioși să lupte pentru credința adevărată. El pretinde cititorilor să manifeste 

discernământ și bisericii ca întreg să treacă la apărarea riguroasă a adevărului biblic. 

Astfel, apostolul Iuda a chemat biserica să lupte, să participe conștient la războiului 

spiritual intens dus pentru apărarea adevărului. 

În modul de îndemnare, Iuda a urmat exemplele anterioare pe care le-a avut de la:  

1)  Domnul Hristos (Matei 7:15; 16:6-12; 24:11; Apocalipsa 2,3);  

2)  Apostolul Pavel (Faptele  Apostolilor 20:29, 30; 1 Timotei 4:1; 2 Timotei 3:1-5; 

4:3-4); 

3)  Petru (2 Petru 2:1-2; 3:3-4); 

4)  Ioan (1 Ioan 4: 1-6; 2 Ioan 6-11). 

Practicabilitatea mesajului 
Mesajul lui Iuda este practic și important pentru toți cei ce vor să rămână credincioși 

adevărului. Adevărul nu trebuie doar cunoscut, ci prețuit și apărat, deoarece falsul 

este întotdeauna în ofensivă. Având în vedere aceste lucruri, putem concluziona că 

Epistola lui Iuda este importantă pentru orice biserică din orice timp. Ea este cu atât 

mai relevantă pentru credincioșii acestei epoci care, după toate probabilitățile, va 

cunoaște culminarea luptei dintre adevăr și falsitate. 

Data scrierii 
Epistola a fost probabil scrisă în anul 67 sau 68 d.H., la scurt timp după ce Petru și-a 

scris cea de a doua epistolă. 
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Destinatarii Epistolei 
Cititorii cărora le scrie sunt identificați în scrisoare ca „preaiubiți” (v.3). Noul 

Testament ne învață că cei chemați la  Evanghelie sunt creștinii, (II Tesaloniceni 2: 

13-14), și că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, (I Timotei 2:4). Dacă 

destinatarii sunt identificați cu epitetele „chemați și iubiți”, aceasta nu înseamnă că ei 

ar fi constituit un grup de elită și Dumnezeu i-a considerat  mai „demni” pentru a 

primi această scrisoare, ci mai degrabă ne arată că Epistola este scrisă pentru oamenii 

obișnuiți pe care Dumnezeu i-a sfințit, pur și simplu datorită dorinței lor de a „auzi” 

chemarea pe care Dumnezeu vrea ca toți să o audă. Cuvântul „sfințit” înseamnă „pus 

deoparte”. 

În mod clar Epistola lui Iuda a fost scrisă creștinilor. Da, scrisoarea lui Iuda poate fi 

citită de oricine, dar la fel ca majoritatea epistolelor, a fost scrisă inițial pentru oamenii 

din poporul lui Dumnezeu. În continuare, Iuda îi identifică pe cititorii săi în trei 

moduri: cei care sunt chemați, cei care sunt iubiți de Dumnezeu și cei care sunt 

păstrați în Isus. În mod clar Epistola lui Iuda a fost scrisă creștinilor. 

Scopul scrierii  
Iuda începe cu intenția de a scrie un tratat despre mântuire, dar circumstanțele 

presante din biserică i-au cerut să scrie un avertisment împotriva învățătorilor falși și 

o îndemnare pentru cititorii săi de a lupta pentru credința lor. 

Atât apostolul Iuda cât și apostolul Petru s-au alarmat de incursiunile devastatoare pe 

care le făceau învățătorii falși.  Ca atare, Iuda îi îndeamnă pe creștini să „lupte pentru 

credința care a fost o dată pentru totdeauna sfinților” (Iuda 3). Erezia în cauză pare să 

fi fost o formă incipientă de gnosticism. În timp ce învățătorii falși denunțați de Iuda 

au fost în mod clar libertini (subscriau la un comportament moral neîngrădit), ar fi 

greșit să se susțină că ei erau gnostici în toată puterea cuvântului. Erezia 

gnosticismului a devenit influentă în principal din al doilea secol după Hristos.  

Versete cheie: Versetele 3 și 24. 

Cuvinte cheie: minte, reamintesc, credința, păstrată 

Stilul scrierii 
Forma literară a Epistolei lui Iuda este la fel de importantă ca și mesajul său. Această 

scriere ne aduce aminte de un tratat scris de urgență, mai degrabă decât o simplă 

scrisoare. Cu o pasiune dublată de o mare elocvență, Iuda exploatează cu ajutorul 

creativității senzoriale a limbajului învățăturile și practicile apostaților și le expune 

eroarea. El utilizează  simbolismul grafic, tipologia, jocurile de cuvinte, aliterația, 

paralelismul, gruparea tematicilor și ale ilustrațiilor în triade (grupuri de trei idei 

similare), etc. Acestor procedee literare li se alătură sinceritatea autorului în 

elaborare,  pasiunea lui pentru adevăr cât și povara pastorală și grija simțită față de 

cei mântuiți, ceea ce face ca din pana scriitorului să iasă o capodoperă de neînchipuit.  

Epistola are o abundență de portrete și ilustrații istorice din Vechiul Testament, care 

includ:  
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1) Exodul poporului ales (v.5);  

2) Rebeliunea Satanei (v.6);  

3) Sodoma și Gomora (v.7);  

4) Moarte lui Moise (v.9);  

5) Cain (v.11);  

6) Balaam (v.11);  

7) Core (v.11);  

8) Enoh (v.14,15); 

9) Adam (v.14). 

Epistola lui Iuda (v.9) oferă o informație ce se găsește și într-o carte apocrifă, 

Adormirea lui Moise, și un citat al cuvintelor patriarhului Enoh (v.14), care se află de 

asemenea într-o altă carte apocrifă,  Cartea lui Enoh. Înseamnă oare acest lucru că 

Iuda a crezut că acele cărți apocrife au fost inspirate? Nicidecum. Situația descrisă 

comunică doar faptul că anumite informații ale vremii au fost folosite atât de scriitorii 

biblici, cât și de cei neinspirați de Duhul lui Dumnezeu. Astfel de informații scot în 

evidență un adevăr sau un fapt istoric.  Apostolul Pavel procedează cam în același fel 

în F.A.17:28; I Cor.15:33; și Titus 1:12, unde citează din poeții păgâni fără să implice 

inspirația lor. Apostolul Iuda a fost evreu, și evreii nu au considerat nicicând scrierile 

apocrife și pseudo-epigrafe ca inspirate sau canonice. 

Scrisoarea lui Iuda nu citează niciodată direct din Vechiul Testament, dar face aluzie 

la mai multe personaje din Vechiul Testament: 

 V.5: copiii lui Israel în deșert, care au murit în pustie din cauza necredinței 

lor (Num.14:1-35);  

 V.6: îngerii (sau „fiii lui Dumnezeu”), care s-au împerecheat cu femeile 

muritoare (Gen.6:1-4; astfel cum sunt interpretate de 1 Enoh 6-19).; 

 V.7: oamenii din Sodoma și Gomora, care au căutat să aibă relații sexuale 

cu îngerii ce-l vizitau pe Lot (Geneza 19: 4-11); 

 V.11: Cain, care nu numai că l-a ucis pe fratele său Abel (Geneza 4: 1-16), 

dar a fost și primul „eretic”, conform tradițiilor evreiești străvechi; 

 V.11: Balaam, care a dus Israelul în apostazie (Numeri 25:1-4; 31:8, 16).; 

 V.11: Core, care a condus o revoltă împotriva lui Moise (Numeri 16:1-35). 

Formatul sau tipul scrierii 
Opera lui Iuda este o epistolă nou-testamentară (scrisoare), cu diviziunile obișnuite 

de salutare, descriere sau conținut, și încheiere sau închidere. Secțiunea centrală a 

epistolei pare să fie cuprinsă în versetele 3-16, ce conțin atacul principal, dus din mai 

multe direcții, pe un ton aspru, și sub un stindard mobilizator pentru cei chemați la 

luptă: „credința care a fost dată o dată pentru totdeauna sfinților”; v.3. 

Descrierea celor care au părăsit credința (vs.8-16) oferă o imagine a caracterului și 

acțiunilor lor. Folosirea de imagini și aluzii (de exemplu, la Sodoma și Gomora și 

arhanghelul Mihail) conferă o calitate poetică acestei  scrieri. 
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Structura scrierii 
A. Epistola lui Iuda a ilustrat natura și consecințele apostaziei (vs.5-11) citând 

trei grupe de oameni, urmate de trei indivizi. 

Grupa #1: Natura apostaziei în Israel, la Cades-Barnea a fost revolta împotriva lui 

Dumnezeu, rădăcina problemei fiind una volitivă (v.5). Acest lucru a dus la moartea 

prematură a rebelilor. Generația apostată nu a intrat în țara promisă, doar a rătăcit în 

pustiu, și în cele din urmă a murit acolo. 

Grupa #2: Natura apostaziei în ceruri a fost abandonarea poziției pe care au avut-o 

unii îngeri. Au părăsit locul dat de Dumnezeu pentru rebeliune (v.6). Acțiunea lor în 

rebeliune a dezvăluit condiția inimii lor. Consecința acestui comportament a fost 

alungarea din cer. 

Grupa #3: Natura apostaziei în Sodoma și Gomora a fost repudierea legii lui 

Dumnezeu de către locuitorii acestor cetăți (v.7). Prin acțiunile lor acești oameni 

nelegiuiți declarau că modul lor de viață era drept și cel cerut de  Dumnezeu era greșit 

(eroarea intelectuală). Rezultatul acestei apostazii a fost o judecată aspră și definitivă. 

Sodomiții au fost uciși de mânia lui Dumnezeu. 

 

Individul #1: Apostolul Iuda l-a folosit pe Cain pentru a ilustra apostazia, deoarece 

Cain nu a respectat și a nu a acceptat voia lui Dumnezeu pentru el (eroare volitivă; 

v.11). El a fost o persoană auto-neprihănită.  

Individual #2: Apostolul Iuda l-a folosit pe Balaam pentru a ilustra apostazia, pentru 

că Balaam a pledat pentru Balac și i-a sfătuit pe moabiți să-i corupă pe israeliți să 

participe la sărbătorile lor imorale (eroare afectivă; v.11). El a fost o persoană lacomă 

după bani. 

Individul #3: Core este ales pentru a ilustra eroarea de tip intelectual (v.11). El a 

crezut că poate obține printr-o răscoală ceea ce nu i se dăduse prin alegerea divină. 

Core se convinsese pe sine prin artificii intelectuale („toți suntem preoți”) că are 

dreptul la ceea ce Dumnezeu nu îi dăduse de drept (preoția).  

 

B. Luând în considerare structura Epistolei lui Iuda, prima observație este că în 

conținutul scrierii apare utilizarea repetată a anumitor termeni.  

Acești termeni sunt retorici, semnificativi și nu sunt aleși în mod arbitrar.  

În doar douăzeci și cinci de versete, nouă termeni apar de cinci ori sau mai mult și 

cinci termeni apar de șapte ori sau mai mult. Este interesant să expunem următorul 

sondaj de vocabular, bazat pe textul grecesc: 

• nelegiuit/nelegiuirile: Iuda 4, 15 (3 x), 18 

• aveți: 3 (3 x), 5 (2 x), 12, 17, 18, 20 (2 x), 21 (voi), 24 

• păstrați/pază: 1, 6 (2 x), 13, 21, 24 

• acestea: 4 (unele), 8, 10, 11, 12, 14, 16, 19 

• Domnul: 4, 5, 9, 14, 17, 21, 25 

• sfânt: 3, 14, 20 (2 x), 24 (fără vină) 

• dragoste/iubit: 1, 2, 3, 12, 17, 20, 21 

• milă/arăta milă: 2, 21, 22, 23 

• hotărâre/condamnare: 4, 6, 9, 15 
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Autenticitatea Epistolei 
Dovezile externe: Prima mențiune a acestei epistole este în Canonul Muratorian (170 

d.H.). Clement din Alexandria (190 d.H.) se referă direct la ea prin nume în mai multe 

dintre lucrările sale. Este menționată de Tertulian (aproximativ 210 d.H.), iar Origen 

citează din textul ei câțiva ani mai târziu, vorbind despre Epistola lui Iuda ca fiind o 

epistolă formată „din câteva rânduri, într-adevăr, dar pline de cuvinte puternice ale 

înțelepciunii cerești”.  

Și, deși Eusebiu (325 d.H.) arată că unii au plasat-o printre cărțile rostite împotrivă, 

el remarcă faptul că era „bine cunoscută și recunoscută pe scară largă”. După vremea 

lui Eusebiu, Epistola lui Iuda a fost universal acceptată ca fiind autentică și implicit 

canonică. 

Aplicație practică: Trăim într-un timp unic în istorie și această carte mică ne poate 

ajuta să ne echipăm pentru provocările ce apar în vremurile din urmă. Creștinii vremii 

actuale trebuie să fie vigilenți cu privire la doctrinele false care ne pot înșela atât de 

ușor, dacă nu suntem bine echipați cu Cuvântul. Avem nevoie să știm Evanghelia – 

pentru a ne proteja și a ne apăra împotriva uneltirilor celui rău. Și în același timp avem 

nevoie de a accepta Domnia lui Hristos, care este evidențiată printr-o schimbare de 

viață. 

 

Epistola lui Iuda este un „vestibul” al cărții Apocalipsei. Epistola lui Iuda include cea 

mai veche profeție rostită de un profet despre a doua venire a lui Hristos,  proclamată 

înainte de potopul lui Noe! Există patru fapte de subliniat aici („și pentru ei a prorocit 

Enoh, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul cu zecile 

de mii de sfinți ai Săi”) și anume: 

1) Știm că venirea Domnului este sigură; 

2) Știm cine îl va însoți pe Domnul; 

3) Știm scopul venirii Sale; 

4) Știm rezultatul venirii Domnului. 

 

Credință autentică produce întotdeauna un comportament asemănător cu cel al lui 

Hristos. Viața noastră în Hristos ar trebui să reflecte cunoștințele ce le avem cu privire 

la venirea Domnului. Credința rezultă întotdeauna în practică. Dar credința autentică 

este cunoașterea intimă a Domnului și a Cuvântului Său. Cunoașterea autentică ne 

păzește de apostazie, deoarece cunoaștem vocea Păstorului, iar vocea profeților falși, 

a lupilor răpitori deghizați în oi nu ne poate înșela.  Avem nevoie de această relație 

personală cu El; numai atunci vom cunoaște vocea Lui atât de bine încât nu vom urma 

nici o alta.  
 
(N. Sinitean) 
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DREPTURILE (PRIVILEGIILE) CREDINȚEI 
Text: Iuda vs.1-2 

Cuvântul de aur: Rom.8:30 „Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte i-a și 

chemat, și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceia pe 
care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit.” 

 

INTRODUCERE 
Epistola lui Iuda este o dovadă că avertizarea Domnului Isus din Predica 

de pe Munte referitoare la lupii răpitori a fost foarte îndreptățită. La numai câțiva 

ani după formarea Bisericii, apostolii Domnului au constatat că în comunitățile 

credincioșilor s-au infiltrat deja lupii îmbrăcați în piei de oaie. Unul din apostolii 

care a luptat împotriva apostaziei apărute în sânul comunităților creștine a fost 

Iuda, fratele lui Iacov. El a scris o epistolă sobornicească (adresată nu unei biserici 

locale, cum sunt unele epistole ale lui Pavel, nici unui individ, ci tuturor 

credincioșilor) prin care descrie apostazia, pentru a fi recunoscută, arătând și felul 

în care cei credincioși o pot face inofensivă. 

 

Această epistolă a fost scrisă la începutul bisericii primare, ca urmare a 

strecurării în bisericile și grupurile de credincioși nou formate (și în contrast cu 

învățătura apostolilor), a unor concepte mistice, împrumutate din filozofia 

orientală (gnoză) conform cărora pentru a fi mântuit ai nevoie nu doar de jertfa 

lui Isus Hristos, ci și de o anumită cunoștință esoterică și de anumite practici la 

fel de tainice care le oferă cei care sunt inițiați (gnosticii). Dacă această infuzie 

de învățătură străină Cuvântului nu ar fi fost semnalată și condamnată la timp, ea 

ar fi diluat esența Scripturii și ar fi îndepărtat pe oameni de adevăr, împingându-

i spre o credință abătută și spre practici false. 

 

Iuda, autorul epistolei, ca și alți apostoli, se vede nevoit să intervină 

pentru a cimenta în mintea noilor convertiți învățătura corectă și modelul corect 

al unui credincios așa cum este prezentat acesta în Cuvântul lui Dumnezeu. 

 

La început, el se prezintă cu modestia specifică unui adevărat credincios, 

și anume ca fiind fratele lui Iacov și robul lui Isus Hristos. O analiză mai atentă a 

autorului acestei epistole ne va conduce la concluzia că este frate de corp al 

Domnului Isus. El însă nu se prezintă în această postură pentru a lăsa să se 

înțeleagă că frații Domnului Isus nu au nici un fel de privilegiu sau considerație 

specială, mai ales atunci când este vorba de mântuire. În acest context își începe 

Iuda epistola, menționând privilegiile de care beneficiază credincioșii autentici. 
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OBIECTIVE 
1. Să ne reamintim faptul că Dumnezeu ne-a chemat la mântuire, pe care 

ne-a și oferit-o cu dragoste, în mod exclusiv însă prin credința în jertfa 

Domnului Isus Hristos. 

2. Să conștientizăm că în Scriptură avem toate resursele necesare pentru a 

ajunge la maturitate spirituală, și că e necesar să profităm de ele 

folosindu-le. 

3. Să fim în stare să identificăm învățătura falsă a vremurilor și culturii în 

care trăim și să avem curajul de a o combate. 

 

SCHIŢA 
I. Drepturile sau Privilegiile mântuirii 

a. Chemați 

b. Iubiți 

c. Păstrați 

II. Drepturile sau Privilegiile binecuvântării 

a. Îndurarea 

b. Pacea 

c. Dragostea 

 

ANALIZA 
I. Privilegiile mântuirii 

 

Ceea ce apostolul Iuda reliefează cu privire la mântuire este în concordanță 

cu Evanghelia Harului. El menționează trei privilegii de care se bucură cei 

mântuiți, trei aspecte ale harului mântuirii. 

 

a. Chemați 

 

Primul aspect este cel legat de chemarea lui Dumnezeu la mântuire. 

Mântuirea nu este rezultatul interesului nostru pentru cele spirituale, ci este 

rezultatul faptului că Dumnezeu ne-a chemat la mântuire. Harul mântuirii se 

concretizează în faptul că cel chemat răspunde chemării. Chemarea lui Dumnezeu 

pentru cei aleși pentru viața veșnică este eficientă. Cel chemat aude glasul 

Domnului, înțelege necesitatea de  a răspunde pozitiv și acceptă chemarea. 

Rezultatul acceptării chemării este mântuirea. Mântuirea este urmată de creștere, 

ceea ce duce la maturizare, și implică mărturisirea credinței în Domnul Isus. Să 

le luăm pe rând: 

 Mântuirea 

Cei chemați intră în posesia mântuirii prin faptul că răspund chemării prin 

credință și pocăință. Chiar de la începutul lucrării Sale pământești, Domnul Isus 

îi cheamă pe oameni la pocăință (Mat.3:2, 4:7, Marcu 1:15), la credința în 

Dumnezeu și intrarea în împărăția cerurilor. Această chemare ce rezultă în 
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mântuire este prezentată de Apostolul Pavel în diverse texte ale epistolelor sale 

(Ef.1:4-5, II Tim.1:9 etc.). Iuda caracterizează mântuirea ce o primim în urma 

chemării Domnului ca „mântuire de obște” (v.3). 

 Maturitatea spirituală 

Cei chemați la mântuire au privilegiul dezvoltării pe plan spiritual, și de 

aceea sunt îndemnați să crească în credință și în cunoștința adevărului (II 

Cor.10:15, Col.1:10, II Pet.3:17-8) pentru a putea deosebi bine voia lui 

Dumnezeu și a discerne ereziile nimicitoare care pot pătrunde în creștinism. Iuda 

îi avertizează pe credincioșii cărora le scrie că printre ei sunt oameni periculoși, 

care se ospătează împreună cu ei, dar sunt falși, nu aparțin în mod real Bisericii 

lui Hristos. Aceștia trebuie reperați, iar învățătura lor anihilată (Iuda 11-16). 

 Mărturia (mărturisirea credinței) 

După ce credinciosul aude chemarea divină la mântuire și este antrenat în 

procesul maturizării spirituale, are datoria și privilegiul de a spune și altora despre 

lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața lui, cu scopul de a direcționa și pe 

alții la Hristos. Tot de domeniul mărturiei creștine ține și îndemnul de a mustra 

pe cei ce se despart de comunitățile credincioșilor Domnului și a smulge din foc 

pe cei nemântuiți (vs.22-23). 

 

b. Iubiți 

 

Cel de-al doilea mare privilegiu de care beneficiază cei credincioși este acela 

că sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl. El este inițiatorul și izvorul dragostei. El, în 

dragostea Lui, a inițiat procesul mântuirii noastre, El ne-a chemat din moarte la 

viață și El ne oferă resursele necesare umblării în credință. Scriptura ne învață că 

această dragoste de care beneficiază credinciosul trebuie să se manifeste spre: 

 Iubirea fraților: Iubirea fraților de credință este mai mult decât o 

recomandare, este chiar o poruncă dată de Domnul Isus (Ioan 13:34, 

15:12), reluată de apostolul Pavel în multiple ocazii (Rom.12:10; 

Ev.13:1 etc.).  

 Iubirea Mântuitorului: Petru menționează dragostea celui credincios față 

de mântuitorul într-o frază mai elaborată, unde spune că acesta iubește 

pe Mântuitorul fără să-l fi văzut (I Pet.1:8). 

 Iubirea vrăjmașilor (Mat.5:44,46): Cu certitudine, credincioșii din 

Vechiul Testament l-au iubit pe Dumnezeu și pe cei apropiați, însă 

despre vrăjmași știau că trebuie să-i urască. La acea mare cotitură a 

istoriei, la venirea Domnului Isus în lume, El introduce această noțiune 

nouă, de a iubi și pe oponenți, pe împotrivitori, pe adversari. Dacă 

manifestarea dragostei la punctele anterioare nu constituie o problemă 

pentru credincios, la acest punct, trebuie menționat că iubirea pentru 

vrăjmași este cu totul împotriva naturii, ceea ce înseamnă că prezența ei 

certifică faptul că suntem mântuiți. 

 

c. Păstrați  (păziți) 
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Un alt privilegiu pe care îl amintește Iuda este acela că cei credincioși sunt 

păstrați pentru Isus Hristos. După ce Dumnezeu ne mântuiește, El ne asistă în 

toate nevoile noastre spirituale și materiale. Iuda ne spune că El nu ne 

abandonează, nici nu ne lasă uitați, ci ne păzește sau ne păstrează pentru Isus 

Hristos. Aici el face referire la viitorul credinciosului, la răpire, mileniu și viața 

veșnică, unde Isus Hristos va fi Domn și Rege. Grija pe care Dumnezeu o 

manifestă față de cel credincios este foarte vastă, însă ne vom opri din nou la trei 

aspecte ale păzirii. El ne păzește: 

 De influența celui rău (Ioan 17:15): Diavolul a fost întotdeauna rivalul 

lui Dumnezeu, căutând să strice ceea ce Dumnezeu a făcut bine și să facă 

rău, de la amăgirea primului om până la încercarea de răzvrătire de la 

sfârșitul Mileniului. Domnul Isus, în rugăciunea de Mare Preot din Ioan 

17:15, cere Tatălui ca să-i păzească pe cei chemați și iubiți de El de 

influența lumii și a diavolului. Iuda menționează că Dumnezeu poate să 

ne păzească de orice cădere (v.24). 

 În ceasul încercării (Apoc.3:10) 

 Pentru viața veșnică (Ioan 6:39) 

 

II. Privilegiile binecuvântării 
 

Cei credincioși care au beneficiat de privilegiul mântuirii, sunt asistați în 

umblarea lor ca să rămână tari în „credința dată sfinților odată pentru totdeauna”. 

Iuda ne prezintă trei din aceste privilegii sau daruri divine, care îl ajută pe 

credincios să sfârșească cu bine alergarea:  

a. Îndurarea: Iuda știa dorința celor credincioși de a trăi conform 

cerințelor Scripturii, însă circumstanțele în care ajunsese biserica, și 

influența Diavolului, făceau ca aceștia să fie expuși alunecării sau 

căderii, de aceea dorea ca Dumnezeu să înmulțească îndurarea față de 

ei. El manifestă îndurare față de noi, atunci când nu putem atinge 

standardul cerut de El și în deplină cunoștință privim în sus și cerem 

ajutorul Său. 

b. Pacea: Este acea stare de liniște interioară de care avem așa mare nevoie 

în viața de zi cu zi. Pe fondul acelor tulburări spirituale din sânul bisericii 

primare, pacea, era un deziderat care avea menirea de a asigura echilibrul 

spiritual al credincioșilor. 

c. Dragostea: Dragostea divină, agape, este climatul care trebuie să 

guverneze relațiile dintre cei credincioși. În momentul în care bisericile 

erau predispuse la dezbinare datorită confruntării cu învățătura falsă, 

dragostea era necesară mai mult ca oricând pentru a preveni rănile 

provocate în acest proces. 

 

CONCLUZII 
1. Scriptura ne învață că chemarea noastră la mântuire, păstrarea în har 

și nădejdea vieții veșnice, sunt în totalitate lucrarea lui  Dumnezeu pe 
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baza jertfei Domnului Isus Hristos. Orice mică adăugire la spusele 

scripturii trebuie să ne stârnească adversitatea față de acea învățătură. 

Ex. Învățătura mormonă, a martorilor lui Iehova, Unitarienii, etc. 

2. Trebuie să remarcăm faptul că ambasadorii Diavolului nu sunt 

persoane străine bisericii, ci în majoritatea cazurilor învățătorii falși 

sunt oameni religioși, unii chiar consacrați ai altarelor și cu nume 

sonore. 

3. Asemeni bisericii primare și în biserica contemporană au intrat erezii 

care îi duc pe oamenii nematurizați în cele spirituale în rătăcire. 

Exemple: Teoria inexistenței iadului (Rob Bell), Teoria revelației 

curente prin „profeți” contemporani ce pretind că primesc 

descoperire proaspătă, în afara Canonului Scripturii (așa au fost 

Montanus, Joseph Smith, Ellen G White, Sarah Young, etc, la care 

se adaugă contemporanii aparținând mișcării eretice New Apostolic 

Reformation). Datoria noastră e să cunoaștem Adevărul și să 

rămânem credincioși adevărului. 

 

(C. Bradu) 
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DATORIA LUPTEI ÎMPOTRIVA APOSTAZIEI  
Iuda versetele 3-4 (slujesc de asemenea ca și Cuvânt de aur): 
„3Preaiubiților, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre 

mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să 

luptați pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. 
4Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși demult pentru osânda 

aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului 

nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn, Isus Hristos.” 

 

INTRODUCERE 

 

Apostolul introduce aici două concepții interesante: „mântuirea de 

obște” și „credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna”.  Auzim 

de multe ori în discuțiile purtate pe teme teologice aceste două expresii, dar 

nu întotdeauna cei ce le mânuiesc sunt conștienți de conținutul lor. Ce 

înseamnă aceste două expresii folosite de apostolul Iuda în Epistola sa, și cum 

se definește conținutul lor?  
 

Mântuirea de obște nu este mântuire de grup sau de neam, așa cum 

înclină să creadă unii. Dacă acesta ar fi sensul, autorul Epistolei ar fi intrat în 

conflict cu textele Scripturii ce afirmă fără echivoc faptul că mântuirea se 

primește individual, și nu în grup. Dacă suntem curioși să consultăm 

originalul vom vedea că „mântuirea de obște” se referă la mântuirea pe care 

apostolul o împărtășește cu destinatarii epistolei sale, o mântuire care ne 

unește pe calea către cer. Această mântuire, propovăduită de apostoli și de toți 

urmașii Domnului Isus Hristos, care este primită numai prin credință, și 

păstrată tot prin credință, trebuie menținută la fel. E mântuirea care ne 

salvează din starea de păcat în care ne-am născut fiecare. Nici un om nu a fost 

născut fără păcat, și nici un om nu poate să se salveze singur. Prețul acestei 

mântuiri glorioase, pentru care nu putem plăti nimic, a fost plătit de Isus 

Hristos pe cruce. Deși nu este o mântuire ieftină, nici una care poate fi luată 

cu nebăgare de seamă, totuși este oferită tuturor, prin credință.  

 

Cât despre „credința dată sfinților o dată pentru totdeauna”, 

expresia nu se referă la modul cum am receptat credința creștină inițial și cum 

am practicat-o în satele sau orașele din care provenim. Această credință prin 

care am fost mântuiți, prin care suntem sfințiți și prin care vom fi desăvârșiți, 

ne-a fost dată de Dumnezeu. Nu este invenția sau creația noastră. Este darul 

lui Dumnezeu pentru cei aleși.  Fără merite personale, fără adăugiri culturale. 

El, Dumnezeu, a fost inițiatorul, El ne-a dat-o prin har și tot El ne păstrează 

în ea. Datoria noastră este de fapt să împletim autoritatea divină cu 

responsabilitatea umană. Nu pentru a fi mântuiți, ci pentru că suntem mântuiți. 
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În versetul 1, apostolul ne arată că noi suntem cei păstrați deja pentru Isus 

Hristos. Noi suntem chemați, deci nu noi am inițiat, noi suntem iubiți de 

Dumnezeu și dacă Îl iubim este pentru că El ne-a iubit întâi, și tot El ne 

păstrează, nu noi suntem cei care ne ținem tari în mâna Sa. 
 

Sunt mulți care fie adaugă teoriile lor privitor la modul în care putem 

fi mântuiți, fie pervertesc înțelesul credinței și-l transformă într-o blasfemie 

la adresa harului lui Dumnezeu. Îndemnul apostolului este mai necesar astăzi 

ca oricând în istorie, deoarece vedem clar cum Calea Domnului este atacată, 

atât de din afară, de cei care nu cunosc harul, cât și dinăuntru, de cei care 

pretind că sunt copiii Domnului și dovedesc aceeași ignoranță. 

 

De ce trebuie deci să ne luptăm pentru această credință pe care am 

primit-o? Lecția de astăzi va răspunde la această întrebare, și mai mult, ne va 

arăta cum să luptăm pentru credința primită.  
 

OBIECTIVE 

 

 Să învățăm care este natura luptei în care suntem implicați.  

 Să înțelegem importanța acestei lupte în care nimeni nu poate fi neutru. 

 Să clarificăm obiectivele luptei în care suntem implicați.  

 Să fim conștienți cine este persoana cea mai atacată în această luptă.  
 

SCHIŢA 

 

I. Natura luptei (apărarea credinței date) 

II. Necesitatea luptei (s-au infiltrat între voi) 

III. Discernământul luptei (harul este confundat cu libertinismul) 

IV. Centralizarea luptei (păstrarea Cristologiei corecte) 
 

 

ANALIZA 

 

I. Natura luptei 

 

Apostolul clarifică natura acestei lupte în care suntem implicați: apărarea 

credinței primite. Cineva spunea că cea mai buna apărare este atacul. Am 

primit comanda Domnului Isus Hristos de a predica Evanghelia la orice 

făptură. Și suntem datori să o facem, fie personal, în cercurile noastre 

restrânse de acțiune în care ne-a așezat Dumnezeu, fie prin parteneriatul cu 

cei chemați de Domnul la o lucrare deosebită de misionari. Lupta dată pentru 

apărarea credinței nu constă în acțiuni agresive, nu își datorează existența 
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dedicării sau  neglijenței noastre, nu este pur și simplu o reacție la învățăturilor 

greșite sau false pe care unii le promovează. Este o luptă ce trebuie purtată tot 

timpul, deoarece constă în permanenta semănare a Cuvântului Evangheliei și 

în apărarea Evangheliei. Este o luptă ce presupune maturizarea noastră, după 

cum Apostolul Pavel ne atenționează în epistola trimisă către Efeseni în 

v.4:14 „...să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt 

de învățătură”. 

 

Care este Evanghelia pe care trebuie să o propovăduim? Care este esența 

Evangheliei? 

1. Toți au păcătuit – Romani 3:23 

2. Plata păcatului este moartea – Romani 6:23 

3. Hristos a plătit prețul răscumpărării – Romani 5:8 

4. Numai Dumnezeu poate da viața, și o dă în dar pe baza jertfei Domnului 

Isus – Romani 6:23; Romani 3:21-22 

5. Numai prin credință poate primi omul viața oferită de Dumnezeu – 

Romani 10:9 

6. Când acceptăm prin har această viață nouă, avem pace cu Dumnezeu – 

Romani 5:1-2 

 

Nici un om născut din femeie nu este fără păcat. Și fiecare păcat, dacă nu 

își găsește rezolvarea prin Evanghelie, aduce ca rezultat nu numai moartea 

fizică, temporară, dar și cea veșnică, despărțirea eternă de fața lui Dumnezeu. 

Viața poate fi primită numai de la Dumnezeu. El este dătătorul vieții, El este 

susținătorul vieții. În El este viața și numai prin credință putem primi iertarea 

păcatelor și ca urmare viața veșnică, cu Dumnezeu. 
 

Aceasta este credința primită, și aceasta este credința ce trebuie apărată. 

O apărăm când îi menținem conținutul și o transmitem mai departe conform 

revelației primite în Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este lupta ce trebuie 

dusă pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Suntem buni 

luptători ai credinței dacă putem răspunde biblic la întrebările vitale: Care este 

modul în care putem fi mântuiți? Ce este credința? Are vreo importanță modul 

în care ne manifestăm public din moment ce oficial am subscris la setul de 

învățături Biblice? 

 

 

II. Necesitatea luptei 

 

Fie că vrem, fie ca nu vrem, noi trebuie să luptăm. Această luptă nu este 

una fizică, în arenele destinate pentru aceasta, ci este una în care trebuie să 

fim implicați zilnic, în bisericile noastre, la locurile de activitate pentru că este 

o luptă ideologică. Suntem zilnic bombardați cu tot felul de erezii cărora 

trebuie să ne împotrivim. Dacă inamicii ar fi afară, fără camuflaje, fără 
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ascunzișuri, nu ar fi așa de greu de luptat împotriva lor. Dar, inamicii credinței 

creștine sunt ca și teroriștii care se deghizează pentru a nu fi depistați. Cei 

care promovează aceste erezii vin în mod laș, deghizați, pe ascuns, și prin 

gura lor, a acestor oameni care s-au infiltrat și se infiltrează zilnic în biserica 

lui Hristos, se promovează învățături false, otrăvitoare care duc la moarte. 

Învățătorii falși nu vin cu reclame la ereziile lor, ci foarte subtili, foarte 

discreți se atașează bisericii. De multe ori vin ca și lucrători în câmpul 

misionar, vin chiar ca învățători biblici, vin ca lucrători cu tineretul și chiar 

ca specialiști cu diplome pompoase. De aceea de foarte multe ori este dificil 

să-i descoperi pe acești lucrători ai fărădelegii. Câteva întrebări clarificatoare 

se impun în acest moment: 

De ce trebuie să luptăm, dacă, fiind copii ai lui Dumnezeu, suntem 

asigurați că El ne păstrează? 

De ce trebuie să-i demascăm pe cei ce știm că sunt inamici, dacă nu avem 

permisiunea „să judecăm pentru că vom fi judecați”? Este imperativ a se face 

judecăți în biserică sau este interzis acest lucru? Ori poate este opțional? 

 

 

III. Discernământul luptei 

 

Lupta pentru credința dată sfinților necesită discernământ. Evanghelia 

Harului (Fapte 20:24) este cea care ne-a adus la credință; Cuvântul Harului 

este cel ce ne ține pe calea credinței (Fapte 20:32). Problema este că apostații 

invocă harul pentru a licenția trăirea în păcat; invocă libertatea noastră în 

Hristos pentru a justifica libertinismul lor moral. Pentru a duce o luptă cu sorți 

de izbândă trebuie să cunoaștem lucrarea harului și Cuvântul harului. E nevoie 

să fim conștienți de valorile pe care trebuie să le păstrăm. Ținta atacului 

acestor impostori este harul lui Dumnezeu, harul prin care am fost mântuiți, 

și prin care stăm în picioare înaintea tronului de îndurare. Harul este darul 

nemeritat datorită căruia ne bucurăm de toate privilegiile Domnului: iertarea, 

neprihănirea, înfierea, sfințirea, moștenirea etc. Pentru că ne bucurăm fără 

plată de harul lui Dumnezeu, pentru că harul înseamnă libertate adevărată de 

Lege, tentația celor ce nu cunosc Evanghelia este să transforme harul în 

desfrânare. Tendința aceasta a existat pe vremea apostolilor și există și în 

vremea noastră. Dacă e necesar să fim conștienți de primejdia de a lua în mod 

ușuratic harul și a licenția astfel păcatul, trebuie să fim conștienți și de tendința 

opusă, ce este tot atât de dăunătoare, tendința de a pune pârghii susținătoare 

harului, amendându-l cu legalism, adăugând eforturile noastre la harul divin. 

Viața de credință este de la început până la sfârșit o lucrare a harului divin. 
 

Putem exemplifica moduri în care harul lui Dumnezeu este transformat în 

desfrâu?  

Putem exemplifica moduri în care harul este „sprijinit” cu seturi de reguli 

ajutătoare? 
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Sunt regulile justificate, ori constituie întotdeauna legalism? 

În ce caz regulile înăbușă harul? 

Cum putem să ne asigurăm că manifestând îngăduința creștină nu o 

transformăm în desfrâu? 

 

 

IV. Centrarea luptei 

 

Lupta pentru credință în care suntem angrenați este lupta ce se dă în jurul 

Persoanei Domnului Isus și în jurul lucrării înfăptuite de El. O Hristologie 

corectă asigură victoria în lupta pentru credința sfinților. În Hristos (rămânând 

în învățătura apostolilor) suntem mai mult decât biruitori. Peste tot în 

Scriptură suntem îndemnați să ne păstrăm privirile ațintite la Domnul nostru 

Isus Hristos. El este cel dintâi și tot El este cel de pe urmă. El este începutul, 

dar tot El este sfârșitul.  

 

El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El este dinainte de 

veșnicii. Activitatea Sa nu a început în ieslea din Betleem și nici nu s-a 

terminat în mormântul din Ierusalim. Învățătura de căpătâi în combaterea 

apostaziei este cea despre Domnul Isus Hristos. Iată de ce este necesar să 

revizuim doctrinele principale legate de persoana și activitatea Mântuitorului 

nostru. Iată câteva din doctrinele esențiale despre Dumnezeu Fiul, domnul 

nostru Isus Hristos: 
 

1. El este Dumnezeu din veșnicii – Ioan 1:1; Filipeni 2:6-8; Coloseni 

1:16 

2. El a lucrat împreună cu Tatăl și în timpul Vechiului Testament.  

3. Nașterea Sa din fecioara Maria s-a produs la împlinirea vremii, exact 

în conformitate cu planul Divin.  

4. Viața Sa, lucrarea Sa, caracterul Său, moartea și învierea Sa, lucrarea 

Sa de mijlocire și revenirea Sa ne demonstrează clar că El este 

Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. 

5. El este Singurul Mântuitor și singurul Mijlocitor între Dumnezeu și 

oameni. 

 

Aplicație: Cine este Isus Hristos pentru tine? În Ioan 5:39 El ne spune 

clar că Scripturile ne arată clar identitatea Sa, și de acea se merită să le 

studiem. Poți susține cu texte biblice doctrinele enumerate anterior?  

 Pentru artist, Isus Hristos este cel mai frumos – Cântarea Cântărilor 

5:16 

 Pentru arhitect, El este piatra din capul unghiului – I Petru 2:6 

 Pentru astronom, El este Soarele Dreptății – Maleahi 4:2 

 Pentru brutar, El este Pâinea Vieții – Ioan 6:35 

 Pentru bancher, El este Comoara Ascunsă – Matei 13:44 
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 Pentru constructor este Temelia Adevărului – Isaia 28:16 

 Pentru tâmplar, El este Ușa – Ioan 10:7 

 Pentru doctor, El este Doctorul Suprem – Exod 15:26  

 Pentru fermier El este Domnul Secerișului – Luca 10:20 

Isus Hristos este centrul vieții creștine. Cine este El pentru tine? 

 

 

CONCLUZII 

 

 Pentru că suntem într-un război spiritual trebuie să luptăm. Nu avem 

opțiunea de a fi neutri. Ori suntem într-o armată ori în cealaltă. Dacă 

nu apărăm credința, suntem trădătorii credinței. Neutralitatea în 

războiul spiritual nu există. Știm că trebuie să ne luptăm pentru 

apărarea credinței creștine așa cum ne-a dat-o Domnul în învățătura 

apostolilor. Suntem în război cu toți cei ce schilodesc învățătura 

apostolilor.  

 Nu există pacifiști în acest conflict mondial. Trebuie să ne luptăm. 

Cineva a spus că o Biserică care nu misionează, demisionează. La fel 

este și la nivel individual: nimeni nu poate fi neutru, pe margine, 

spectator. Nu putem sta pe margine. Nu este permis să fim spectatori 

la luptă. Trebuie să încheiem cu bine lupta. Mai este puțin și vom 

ajunge acolo, unde nu vor mai fi lupte, dar până atunci mai avem de 

luptat.  

 Scopul luptei este clar: nu avem de luptat unii împotriva altora, avem 

de luptat cu învățăturile false. Toți cei ce luptă pentru credința 

adevărată sunt amicii noștri. Toți cei ce promovează falsitatea sunt 

inamicii Domnului Isus, și avem datoria să facem învățătura lor 

inofensivă. Discernământul dat de Duhul lui Dumnezeu face ca acest 

război să aducă folos cauzei lui Hristos, și nicidecum pagube în 

poporul Domnului. 

 Isus Hristos este centrul vieții creștine. El trebui propovăduit, El 

trebuie urmat, El trebuie cunoscut. El este totul în toți, de acea El 

trebuie să fie Domn și Stăpân.  
  

(M. Lozneanu) 
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DENUNȚAREA APOSTAZIEI PRIN EXEMPLE ISTORICE 
Textul: Iuda 5-7 

Cuvântul de aur: Iuda 5 „Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți o dată pentru 

totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din 
țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut.” 

 

INTRODUCERE 
La începutul scurtei sale epistole Iuda își exprimă într-un fel regretul că 

deși ar fi vrut să scrie o scrisoare despre mântuirea comună tuturor credincioșilor 

(probabil despre doctrina mântuirii sau despre viața practică a celor mântuiți) se 

vede nevoit să le trimită cititorilor săi un semnal de alarmă și o chemare la luptă. 

Este evident că acest mesaj este unul urgent, care are prioritate și aceasta din 

cauza pericolului apostaziei – al negării credinței înseși. Credința era amenințată, 

și aceasta amenințare venea dinăuntrul bisericilor. Printre cei credincioși s-au 

strecurat agenți amăgitori ai celui rău, care încercau să corupă credința. Iuda îi 

cheamă pe credincioși la vigilență și acțiune.  

 

OBIECTIVE 
 Să înțelegem că Domnul pedepsește apostazia 

 Să învățăm să folosim exemplele istoriei ca material didactic 

 

SCHIȚA  
I. Exemplul poporului evreu (5)  

II. Exemplul îngerilor (6) 

III. Exemplul Sodomei (7) 

 

ANALIZA 
În apelul pe care îl face, Iuda se sprijină pe trei exemple din Scriptură 

care arată că Dumnezeu nu lasă nepedepsită abaterea de la Cuvântul Sau și de la 

ordinea stabilită de El. Faptul acesta este de natură să îi încurajeze să se 

împotrivească apostaziei și învățătorilor mincinoși cu îndrăzneală, știind că 

Domnul Însuși este angajat în lupta aceasta; în același timp mesajul lui Iuda îi 

previne asupra pericolului la care s-ar expune daca s-ar lăsa seduși de apostazie. 

 

Iuda își prefațează argumentul cu mențiunea că lucrurile pe care le scrie 

sunt bine cunoscute cititorilor lui, odată pentru totdeauna, pentru că sunt luate din 

Cuvântul Domnului, care nu se schimbă. Cu toate acestea, aveau nevoie să li se 

aducă aminte aceste lucruri – așa cum avem și noi.  
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Exemplul poporului evreu (v.5) – După ce a izbăvit pe poporul Său din 

Egipt, Domnul a nimicit pe cei care nu au crezut. Păcatul în discuție aici este 

necredința; pedeapsa lui a fost moartea fizică. Iuda aduce în discuție exemplul 

acesta întâi probabil pentru că este cel mai direct și personal aplicabil audienței 

sale. După cum spune și Pavel în 1 Corinteni 10, toți evreii din generația exodului 

au experimentat eliberarea din robie, au beneficiat de binecuvântări, și au văzut 

minuni; cu toate acestea, cei mai mulți au fost și au rămas necredincioși. Să nu 

mai menționăm faptul că unii dintre cei care au luat parte la exod nici măcar nu 

erau parte a poporului Domnului, ci o adunătură de oameni de joasă speță; aceștia 

au fost cei care i-au atras pe mulți evrei în cursa cârtirii, păcat pentru care au plătit 

cu viața (Numeri 11:4-35). Tragedia celor nimiciți în exod aduce unele clarificări 

necesare pentru a înțelege situația la care se referă Iuda: nu toți cei care se numesc 

poporul Domnului sunt în realitate ai Domnului. Mai mult, necredincioșii care se 

infiltrează între credincioși pot aduce mari prejudicii; de aceea este nevoie de 

veghere pentru ca atitudinile carnale să nu contamineze întreaga adunare. Atât 

pasajul citat mai sus din 1 Corinteni 10 cât și cel din Evrei 3 conchid cu o 

avertizare cât se poate de serioasă: aveți grijă să nu cădeți în aceeași pilda de 

necredință și neascultare, pentru ca nu cumva să împărtășiți soarta 

necredincioșilor (1 Cor.10:6-12; Evr.3:12). 

 

Exemplul îngerilor căzuți (v. 6) – Următorul exemplu de apostazie și 

pedeapsă este al îngerilor „care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit 

locuința”. Cine sunt aceștia, și care a fost păcatul lor? Cel mai probabil este că 

Iuda se referă la situația descrisă de Moise în Geneza 6:1-4: „Când au început 

oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, 2 fiii lui 

Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de 

neveste pe acelea pe care și le-au ales. 3 Atunci, Domnul a zis: „Duhul Meu nu 

va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă; totuși, zilele 
lui vor fi de o sută douăzeci de ani.” 4 Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea 

și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au 
născut ele copii; aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu 

nume”. Îngerii din pasajul nostru sunt probabil „fiii lui Dumnezeu” din Geneza 

6, care, deși sunt ființe spirituale, și-au asumat o natură fizică în care au coabitat 

cu femei. Interpretarea aceasta este susținută de câteva considerente: Întâi, în 

însuși textul nostru, în versetul 7, ni se spune că păcatul acestor îngeri a fost de 

natură sexuală, carnală, similar cu acela al homosexualilor din Sodoma și 

Gomora. În al doilea rând, lucrul acesta se aliniază cu apariții ale îngerilor în care 

aceștia au înfățișare de bărbați, de exemplu „bărbații” care l-au vizitat pe Avraam 

înainte de a fi găzduiți în casa lui Lot, în Sodoma (Gen. 18 și 19). În al treilea 

rând, în singura altă carte din Vechiul Testament în care este folosită, expresia 

„fiii lui Dumnezeu” se referă clar la îngeri (Iov 1:6, 2:1, 38:7). Obiecția că îngerii 

nu se pot căsători este bazată pe o citare greșită a cuvintelor Domnului Isus din 

Luca 20:34-36, unde El spune că îngerii lui Dumnezeu din cer nu se căsătoresc; 

asta nu înseamnă că nu se pot căsători. 
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Păcatul acestor îngeri a fost că s-au lepădat în mod voit și conștient de 

Dumnezeu; au părăsit starea exaltată, cât și misiunea pe care le-o încredințase 

Creatorul și Stăpânul lor și au pervertit ordinea stabilită de El. Pedeapsa lor este 

una înspăimântătoare: ei sunt legați cu lanțuri veșnice, în întuneric, așteptând o și 

mai înfricoșată judecată. De aici înțelegem că nu este vorba despre toți îngerii 

căzuți, din moment ce mulți dintre ei sunt în libertate să facă lucrarea lui Satan 

pe pământ. De exemplu, să ne amintim că una din lucrările Domnului Isus a fost 

să scoată afară dracii din cei posedați. Lecția conținută în exemplul acesta este 

perfect formulata în 2 Petru 2:9: Domnul știe să păstreze pe cei nelegiuiți pentru 

ziua judecații. 

  
Exemplul Sodomei și Gomorei (v. 7) – Sodoma și Gomora și orașele 

asociate cu ele au suferit pedeapsa unui foc veșnic; știm din Geneza 19 că Domnul 

a făcut să plouă foc peste orașele acestea, și ele au fost consumate. Înțelegem din 

versetul 7 că pedeapsa lor continuă în iazul de foc care nu se stinge. Păcatul lor a 

fost imoralitatea, mai precis „pofta după trupul altuia”. Expresia în limba greacă 

înseamnă carne străină (sarkos heteras), adică de alt fel decât a rânduit Creatorul. 

 

Acest al treilea exemplu ilustrează pedeapsa rezervată de Domnul pentru 

cei care practică stricăciunea promovată de apostați. Despre ei ni se spune că 

schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu (v.4), își pângăresc trupul la fel ca 

sodomiții (v.8), trăiesc după poftele lor (v.16). Probabil că parte din învățătura 

acestora era o pervertire a doctrinei harului potrivit căreia dacă suntem mântuiți 

prin har iar nu prin fapte, atunci faptele nu contează, deci orice fapte sunt 

acceptabile, inclusiv perversiunile sexuale. Ba chiar mai mult, după o logică 

diavolească, dacă acolo unde păcatul s-a înmulțit harul s-a înmulțit și mai mult, 

atunci să păcătuim mereu pentru că să se înmulțească harul! Pavel denunță 

aceasta învățătură stricată și o condamnă în Rom.3:7-8 și Rom.6:1; la sfârșitul 

argumentului din capitolul 6 din Romani Pavel pronunță aceeași sentință ca 

apostolul Iuda: plata păcatului este moartea. Dacă păcatul sodomiei a dus la 

distrugerea Sodomei și Gomorei, și la condamnarea la iad a locuitorilor lor, cu 

cât mai mult vor fi pedepsiți cei care nu doar îl practică, ci vor să îl introducă în 

biserică! 

 

CONCLUZIE 
Știind din Cuvântul Domnului că El pedepsește apostazia, credincioșii 

trebuie să fie vigilenți ca să detecteze și să denunțe pe învățătorii mincinoși și 

ereziile pe care aceștia le promovează. În același timp, fiecare trebuie să vegheze 

asupra lui însuși ca să nu cadă în cursa apostaziei. 

(O. Dobria) 
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DESCRIEREA APOSTAZIEI 
Text de citit: Iuda 8 - 10 

Cuvântul de Aur: 2 Petru 2:12 „Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din 
fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși 

stricăciunea lor...” 
 

INTRODUCERE:  
Epistola lui Iuda a fost scrisă cu scopul de a atenționa credincioșii cu privire 

la pericolul apostaților prezenți în Biserica (v.4). Iuda se prezintă ca și rob al 

Domnului Isus Hristos și fratele lui Iacov (Iuda 1:1; Mat.13:55; Mar.6:3). El își 

deschide epistola menționând trei adevăruri prețioase cu privire la credincioși, 

adevăruri care contrastează mesajul pe care apoi îl are cu privire la apostați, și 

anume credincioșii sunt chemați și iubiți în Dumnezeu Tatăl, de asemenea sunt 

și păstrați pentru Isus Hristos.  

 

CADRU 
Apostolul Iuda s-a văzut nevoit, ba chiar obligat, să atenționeze și să 

instruiască pe credincioși cu privire la apostați, deoarece a realizat pericolul care 

începuse să vina în viața Bisericilor. Acești apostați erau fără mărturie spirituală 

biblică (neevlavioși), imorali spiritual (schimbă în desfrânare Harul 

Dumnezeului nostru) și rebeli (tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Isus 
Hristos, vers. 4).  

 Privind pedeapsa lui Dumnezeu, apostolul Iuda arată în primul rând că 

acești apostați au fost și sunt întotdeauna distruși de Mâna lui Dumnezeu (vers. 

5-7), iar în al doilea rând, întotdeauna au adus și aduc pângărire asupra propriilor 

lor trupuri (vers. 8-10). 

 

OBIECTIVE 
 Să înțelegem că pericolul apostaziei a fost dintotdeauna și rămâne mereu 

o amenințare pentru credincioși 

 Să înțelegem că promovarea apostaziei și unirea cu apostații sunt urmate 

de consecințe dureroase 

 Să înțelegem că Dumnezeu este Cel care, în final, își exercită judecata și 

pedeapsa împotriva apostaziei și a apostaților. 

 

SCHIȚA 
I. Cauza Apostaziei – vers. 8a  

II. Cursul Apostaziei – vers. 8b; 9-10  

III. Consecințele Apostaziei și Condamnările Apostaților 
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ANALIZA LECȚ IEI: 

  Începând cu versetul 8 și până spre finalul epistolei găsim cuvintele 

„aceștia”, „acești” ca referințe repetate la apostații menționați în versetul 4 „unii 

oameni”. Esența apostaziei este „rebeliunea” împotriva autorității lui Dumnezeu 

și respingerea autorității Lui. Învățătorii falși, apostații, resping autoritatea divină 

și se elevează pe ei înșiși ca și autoritatea supremă. 

 

I. Cauza Apostaziei – vers. 8a – este descrisă de cuvintele „visările 

lor”  

Oamenii aceștia (apostații) trăiesc într-o lume a visărilor, o lume ireală, 

iluzorie. Astfel, ajung să se depărteze de adevărul divin și sfârșesc prin a-l crede 

pe diavolul. Depărtându-se de adevărul lui Dumnezeu, ajung să aibă mintea plină 

de doctrine false, devin îngâmfați și aroganți, lucruri care-i conduc la rebeliune 

împotriva adevărului Biblic. 

 

II. Cursul - Apostaziei – vers. 8b; 9-10  

Iuda îi descrie pe apostați ca pe niște oameni ignoranți, care nu știu despre ce 

vorbesc (v.10a), iar apostazia, în cursul ei, îi duce până la nivelul „dobitoacelor 

fără minte” (v.10b). Ca rezultat al rebeliunii și mândriei lor, ei ajung să-și 

pângărească trupul, să nesocotească stăpânirile și să batjocorească dregătoriile 

(v.8b). Aroganța apostaților duce la adâncirea căderii lor, făcând imposibilă 

întoarcerea lor la adevărul Sfintelor Scripturi: „se pierd singuri” (v.10). 

De notat, foarte interesant, este versetul 9. Din context înțelegem că atât 

Arhanghelul Mihail cât și diavolul au știut locul unde se afla trupul lui Moise 

(evreii n-au știut acest lucru, vezi Deuteronom 34:5-6). În împotrivirea 

Arhanghelului Mihail și a certei lui cu diavolul pentru trupul lui Moise, 

Arhanghelul nu cuteză să rostească o judecata de ocară, ci doar îi zice: „Domnul 

să te mustre” (v.9). Privind la „lucrările” apostaților, ei sunt cei care rostesc 

cuvinte de judecată asupra diavolului, ba ajung „să-i dea și ordine”, să-i 

poruncească, în aroganța lor! 

 

III. Consecințele/Condamnările Apostaților 

Una din cele mai dure pedepse pe care Dumnezeu o poate da unei persoane 

este „să nu-i mai vorbească”, ci să lase persoana aceea în „voia minții ei”. 

Consecințele vieții apostaților și condamnările în veacul de acum pentru ei sunt 

descrise în expresiile din textul lecției: „își pângăresc trupul” (v.8); „batjocoresc 

(vorbesc) ce nu cunosc” (v.10a); „se pierd singuri” (v.10b); „ca dobitoacele fără 

minte” (v.10c). Această ultimă expresie „ca dobitoacele fără minte” este cel mai 

de jos cuvânt folosit în Sfintele Scripturi, la adresa omului; fără capacitatea de a 

judeca, de a raționa, de a procesa informație. 

  

CONCLUZII: 
 

 Cunoscând lucrările diavolului prin apostații vremii în care trăim, să nu 

luăm parte la lucrările lor și să abordăm o poziție clară în lumina 
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Sfintelor Scripturi privind demascarea și condamnarea lor, înțelegând că 

pericolul apostaziei a fost dintotdeauna și rămâne mereu o amenințare 

pentru credincioși 

 Să ne adâncim în studierea Sfintelor Scripturi și să fim plini de râvnă în 

răspândirea adevărului sfânt, înțelegând că promovarea activă sau pasivă 

a apostaziei și unirea cu apostații sunt urmate de consecințe dureroase 

 Să ne temem de Dumnezeu în umblarea noastră, înțelegând că Domnul 

este Cel care, în final, își exercită judecata și pedeapsa împotriva 

apostaziei și a apostaților. 

 

(G. Fofiu Moțoc) 
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DEZVOLTAREA  APOSTAZIEI 
Text: Epistola lui Iuda 

Cuvântul de aur: Iuda 11  „Vai de ei! Căci au urmat calea lui Cain! S-au 

aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig! Au pierit într-o răscoală 

ca a Lui Core.” 

INTRODUCERE 
Cuvântul lui Dumnezeu este apă vie pentru sufletele însetate. Dacă îl avem din 

belșug în noi și umblăm cu Domnul în mod practic, după cunoașterea pe care o 

avem, acest lucru ne face roditori și statornici, iar aceasta  ne va păzi de erezii și 

apostazie. Apostazia este de actualitate din două motive principale: este profețită 

de Cuvântul lui Dumnezeu pentru vremurile din urmă și este proliferată printr-un 

proces pragmatic, subtil, de obicei de la practică la doctrină.  

OBIECTIVE  
 Să ne verificăm dacă suntem luptători pentru apărarea credinței  SAU 

participanți „activi” la răceala credinței; 

 Să facem distincție între cei slabi în credință (Rom.14:1) și cei care se 

leapădă de credință  (1 Tim 4:1); 

 Să fim echipați pentru a ști cum să dăm socoteală de nădejdea  care este 

în noi, ajutând posibilele victime ale apostaziei – până când nu este prea 

târziu, și înfruntând pe apostați și potrivnici. 

SCHIȚA 
I. Rezistența față adevăr: calea lui Cain 

II. Rătăcirea de la adevăr: eroarea lui Balaam  

III. Răzvrătirea împotriva adevărului: răscoala lui Core 

ANALIZA 
Nimeni nu-și propune să fie un apostat. În privința ateiștilor și 

dușmanilor declarați ai credinței este clar că aceștia sunt ușor de identificat și sunt 

o categorie separată de categoria oamenilor temători de Dumnezeu. Apostații, în 

schimb, sunt dintre oamenii care au cunoștința lui Dumnezeu, făcând chiar parte 

din comunitatea prin care Dumnezeu se face cunoscut. Ei nu neagă existența lui 

Dumnezeu, dar încearcă să lărgească calea îngustă sau adaugă la planul clar al 

voii lui Dumnezeu, astfel încât ajung în poziții în care neagă adevărurile cardinale 

ale credinței creștine. Este evident pericolul apostaziei la momentul scrierii 



29 

Epistolei lui Iuda, dacă luăm în considerație perspectiva mondială pe care 

Dumnezeu o aducea lucrării Sale, prin „revărsarea”  harului către Neamuri. Și nu 

doar atunci ci și pe viitor, până în zilele noastre, când Evanghelia ajunge sa fie 

vestită până la marginile pământului și până la venirea a doua a Domnului Isus 

Hristos. Riscul apostaziei se mărea și se mărește  exponențial, cu fiecare neam, 

grup sau comunitate de credincioși unde biserica lua și ia naștere. 

În versetul 11, autorul, la inspirația Duhului Sfânt, face o analiza istorică 

a apostaților.  Expresia „Vai de ei” este, de fapt, o concluzie la ce s-a spus despre 

„ei" până la v.11.  

1. Ce înțelegeți din această apostrofare? 

______________________________________________________________ 

Se desprind trei trepte distincte, la fel de periculoase, în evoluția apostaziei: 

I. Rezistența față adevăr: Exemplificată de ceea ce autorul numește Calea lui 

Cain.  

II. Rătăcirea de la adevăr: Exemplificată de ceea ce autorul expune ca Eroarea 

lui Balaam  

III. Răzvrătirea împotriva adevărului: Exemplificată de ceea ce autorul reproduce 

din istoria biblică, Răscoala lui Core 

Să le luăm pe rând 

I. Rezistența la adevăr 

Care este adevărul căruia Cain i-a opus rezistență? Este adevărul ce trebuia 

ilustrat prin jertfă și pe care Cain a refuzat să îl evidențieze. Adevărul este că 

suntem păcătoși și apropierea noastră de Dumnezeu se poate face numai pe baza 

jertfei de sânge, jertfă a cărui preț îl plătește Altcineva. Aceasta este credința ce 

Dumnezeu o aștepta de la Cain și Abel. Abel și-a demonstrat credința printr-o 

jertfă corect adusă, pe când Cain și-a demonstrat necredința printr-o jertfa adusă 

incorect. Cain pare să primească cea mai mare îngăduință din partea lui 

Dumnezeu, ceea ce arată că unora Domnul le permite să ajungă destul de departe 

în rezistența lor la adevărul spiritual. Dumnezeu nu îl întreabă „De ce nu ai adus 

și tu o jertfă de sânge, ca fratele tău Abel?”  ci „Pentru ce te-ai mâniat și pentru 

ce ți s-a posomorât fața?” Adică: „De ce nu vrei să accepți că singura cale de 

apropiere de Dumnezeu este prin jertfa de sânge? De ce nu accepți faptul că ești 

păcătos și ai nevoie de jertfa ce plătește cu sânge?” După întrebarea Domnului, 

urmează sfatul divin și avertizarea cerească: „Păcatul pândește la ușă, dorința 

lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești”. Domnul îi descoperă lui Cain că 
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păcatul este o fiară ce pândește la ușă, de aceea avem nevoie de jertfă și de 

pocăință. Cain refuză să accepte adevărul că el este rău și are nevoie de pocăință. 

Această poziție este caracteristică teologiei liberale ce neagă depravarea umană, 

în schimb crede în perfectibilitatea umană; neagă necesitatea jertfei Domnului 

Isus, în schimb propune faptele bune ca metodă de îmbunătățire a condiției 

umane. Din momentul în care Cain a respins revelația Domnului, lucrurile se 

precipită. Problema inițială (respingerea adevărului că suntem păcătoși și păcatul 

cere sânge) este amplificată de mânie, care vine din rănirea orgoliului. Mânia ne-

înfrânată duce la crimă. Crima nemărturisită duce la viclenie, minciună și 

aroganță (Gen.4:9). Sfârșitul lui Cain a fost ostracizarea lui din societatea 

constituită după alungarea lui Adam și Eva din Eden. A rămas în urma lui 

exemplul de rezistență față de adevăr, ceea ce duce deseori la apostazie. 

2. Cum se integrează în discuția noastră textul din Romani 2:4-8?  

________________________________________________________________ 

II. Rătăcirea de la adevăr 

Balaam este exemplu de profet/ghicitor care cunoaște multe despre 

Dumnezeu și totuși nu rezistă presiunilor din afară  (politice, financiare, sociale) 

de a amesteca lumea și păcatul în lucrurile duhovnicești. Rătăcirea lui Balaam a 

constat în faptul că a iubit banii până acolo că a fost gata să se pună în slujba 

nelegiuirii pentru câștig. O caracteristică a apostaților este că dorința de câștig 

predomină vizavi de interesul față de adevăr (vezi 2 Petru 2:3, 15; Iuda 16). Biblia 

spune că „mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui; mai bine cel bun 

la suflet decât cel îngâmfat” (Ecl.7:8); Balaam are o mărturie pentru Dumnezeu 

extraordinară (vezi Numeri 23) dar sfârșește prin a se lasă amăgit de câștig. 

Avantajele de tot felul, dorința de a parveni, presiunea politică cu promisiunile ei 

de avansare, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, pot orbi pe unii care au cunoscut 

bunătatea Domnului. Sfârșitul lui Balaam? „Între cei pe care i-au ucis copiii lui 

Israel, nimiciseră cu sabia și pe ghicitorul Balaam, fiul lui Beor” (Iosua 13:22). 

„Plata nelegiuirii” nu este plăcută în final. 

III. Răzvrătirea împotriva adevărului 

Core este un exemplu negativ al Vechiului Testament, ce a ajuns la distrugere 

din cauza faptului că nu a înțeles, sau nu a vrut să înțeleagă, dreptul lui Dumnezeu 

de a alege pe cine vrea. Între Core și Aron a intervenit o dispută pe tema alegerii 

pentru preoție. Core a susținut (cu argumente ce păreau spirituale) că preoția este 

a tuturor, prin urmare are dreptul să se proclame preot. Problema lui Core era că 

nega alegerea divină și propunea acțiunea și dorința umană ca și rațiune pentru 

ocuparea poziției privilegiate înaintea lui Dumnezeu. Precum Core, Datan și 
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Abiram altădată, și astăzi există unii care cred că privilegiile divine ni se cuvin 

pe merite, că nu este alegerea divină cea care explică mântuirea, ci este pur și 

simplu alegerea și dorința noastră. Core se răscoală împotriva suveranității lui 

Dumnezeu manifestate în milă și alegere. Domnul Isus Hristos ne învață că „El 

este calea, adevărul și viața”. Și ajungerea în posesia adevărului nu poate avea 

loc decât dacă Tatăl decide acest lucru după buna lui plăcere (Ioan 6:36-37, 65; 

Efeseni 1:4, 11, etc.). Răzvrătirea față de Domnul se constată deseori în 

răzvrătirea și răscoala față de autoritățile puse de Dumnezeu. Dar răzvrătirea și 

răscoala, apelarea la forță, nu sunt mijloace de acțiune ale creștinului împotriva 

celor puși ca autoritate în biserică („stâlpul și temelia adevărului”). Core nu a fost 

ales de Dumnezeu să fie preot, nici chemat  de Dumnezeu să conducă poporul 

evreu. Să ne gândim bine când acționăm dacă avem chemarea la lucrarea 

respectivă din partea Domnului. Dacă nu suntem siguri, mai degrabă să ne rugăm 

și să așteptăm în tăcere. Să întrebăm și să ne consultăm cu alții care au 

înțelepciune de la Dumnezeu. Să nu ne irităm, ca și Cain, refuzând adevărul. Să 

nu ne postăm pe poziții doar din dorința de câștig sau avantaje, ca Balaam. Să nu 

ne închipuim că lucrurile lui Dumnezeu sunt de apucat, la fel ca și Core. Sfârșitul 

lui Core? L-a înghițit pământul; pe el, asociații lui și familiile lor! 

CONCLUZII 
Apostazia se definește mai întâi prin opoziția deschisă și orgolioasă față 

de revelația lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne verificăm dacă suntem luptători 

pentru apărarea credinței  SAU participanți „activi” la răceala credinței.  

Apostații sunt oameni care pun interesele lor meschine înaintea 

adevărului. De aceea, trebuie să facem distincție între cei slabi în credință 

(Rom.14:1) și cei care se leapădă de credință  (1 Tim.4:1). Ei sunt gata să sfârtece 

trupul poporului lui Dumnezeu din dorințe firești hrănite de doctrine false, ce 

gâdilă orgoliul uman.  

Prin urmare apostazia este hrănită de mândrie și de dorința de câștig. 

Tragedia apostaziei este că prin opoziția față de adevăr, reprezentanții ei sunt 

conduși de interesele și acțiunile lor dincolo de punctul de întoarcere prin 

pocăință! De aceea, trebuie să fim bine echipați pentru a ști cum să dăm socoteală 

de nădejdea care este în noi, ajutând posibilele victime ale apostaziei – până când 

nu este prea târziu, și înfruntând pe apostați și potrivnici. 

(V. Filip) 
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DEZASTRUL APOSTAZIEI 
Text: Epistola lui Iuda, cu accent pe versetele 12-16 

Cuvântul de aur: 2 Petru 2:19 „Le făgăduiesc slobozenie, în timp ce ei înșiși 

sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit.” 

 

INTRODUCERE  
Epistola lui Iuda are ca temă o singură problematică, și anume apostazia. 

Apostazia literal înseamnă „depărtare”. În sens teologic, apostazia înseamnă 

depărtare de adevărurile creștine cardinale. Această depărtare nu este păcatul 

celor din afara taberei creștine, ci a celor ce sunt înlăuntru și profesează, susțin, 

că au o credință creștină. De acest păcat se fac vinovați la ora actuală teologii 

liberali și cei carismatici. Ambele grupe au modificat doctrinele creștine așa cum 

au fost ele formulate în crezurile ortodoxe sau protestante. Apostazia este o 

negare: o negare a tezelor creștine așa cum sunt ele enunțate în Scripturi și așa 

cum au fost păstrate de credincioșii ce au rămas fideli Scripturilor în trecerea 

timpului.  Căile apostaziei sunt foarte atrăgătoare. Dar, multe căi pot părea bune 

omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. (Proverbe 14:12) 

 

În descrierea și denunțarea apostaziei, apostolul Iuda prezintă și 

dezastrul adus de învățăturile și practicile apostaților. Aceste dezastru este descris 

cu o serie de metafore, extrem de sugestive, metafore ce caracterizează pe apostați 

și efectele orientării lor. Aceste efecte dezastruoase sunt în atenția noastră în 

această lecție focalizată pe versetele 12-16.   

 

OBIECTIVE 
 Să distingem pericolele apostaziei din prezentarea consecințelor 

dezastruoase ale învățăturii și practicilor apostaților 

 Să înțelegem responsabilitatea mare ce o avem în a călăuzi pe oameni în 

adevăr și lumină  

 

SCHIȚA 
I. Teologia e transformată în ocară (v.15) 

II. Adevărul este transformat în relativism (vs.12-13) 

III. Părtășia e transformată în ocazie de desfrânare (vs.12, 13, 16) 

IV. Libertatea transformată în robie și distrugere (v.16) 

 

ANALIZA 
I. Teologia transformată în ocară 

Apostolul Iuda expune faptul că teologia apostaților este o ocară adusă lui 

Dumnezeu. Vorbele lor de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui acești 
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păcătoși nelegiuiți (v.15). Care sunt vorbele de ocară ale apostaților la adresa lui 

Dumnezeu? Sunt doctrinele teologiei liberale așa cum au fost ele formulate și 

publicate în ultimele secole. Liberalismul teologic neagă inspirația plenară și 

verbală a Scripturilor! El neagă nașterea din fecioară a Fiului lui Dumnezeu, 

negând implicit divinitatea lui. El neagă jertfa substituitoare a Fiului lui 

Dumnezeu. Neagă învierea lui fizică și implicit cele legate de învierea fizică a 

Domnului (învierea noastră, judecata finală, realitatea iadului, etc.). Teologii 

liberali, invocând prezența răului în lume, neagă atotputernicia lui Dumnezeu; 

invocând liberul arbitru, neagă suveranitatea și omnisciența lui Dumnezeu etc. 

Teologia liberală, prin tezele ei, nu este altceva decât o ocară adusă lui Dumnezeu.  

 

Observație: Orice deviație de la doctrinele tradiționale biblice aduce cu sine o 

teologie ce batjocorește pe Dumnezeu. 

 

II. Adevărul transformat în relativism 
În Scripturi Dumnezeu s-a descoperit pe Sine omului. Adevărul Scripturii 

odată acceptat plasează pe cel credincios pe un fundament solid, nemișcat. 

Dumnezeu ne-a lăsat Scripturile pentru a ne fundamenta în adevărul Său. 

Abaterea de la cele scrise în Scriptură nu este altceva decât negarea adevărului și 

implicit plasarea subiecților într-o lume a relativismului lipsit de orice fundament 

gnoseologic (de cunoaștere adecvată).  

 

Nu întâmplător apostații sunt descriși ca niște indivizi lipsiți de temelie și de 

aceea debusolați într-o lume a relativismului. Expresia „niște nori fără apă mânați 

încoace și încolo de vânturi” (v.12) ne amintește de cuvintele apostolului Pavel 

ce avertizează pe cei neancorați în adevăr că sunt „purtați încoace și încolo de 

orice vânt de învățătură” (Efeseni 4:14). Apostații sunt descriși apoi ca fiind 

„dezrădăcinați” (v.12), ceea ce înseamnă că nu au adâncime, nu au temelie, nu au 

justificare în ceea ce cred și propagă. Tezele teologiei liberale sunt lipsite de temei 

biblic. Mai mult, apostolul Iuda îi descrie pe apostați ca niște „stele rătăcitoare” 

(v.13) aluzie la pretenția lor că sunt cineva, dar în fapt nu pot călăuzi pe nimeni 

în adevăr, din moment ce ei rătăcesc, fiind lipsiți de temelia solidă a revelației 

scripturale.   

 

Observație: Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul! Abandonarea acestui postulat 

(poziție ce caracterizează pe teologii liberali) aduce cu sine relativismul: 

relativismul teologic, relativismul gnoseologic, relativismul moral etc. Odată 

postați în relativism, apostații nu fac altceva decât să dezorienteze pe toți cei pe 

care se plasează sub autoritatea lor.  

 

III. Părtășia transformată în destrăbălare 
Ceea ce credem afectează ceea ce facem. Teologia se traduce în trăire. Dacă 

teologia este corectă, va avea ca rezultat trăirea în sfințenie. Dacă teologia este 

stricată, va rezulta într-o trăire la fel de stricată. Nu întâmplător trăirea apostaților 

este dezastruoasă. Ea este rezultatul teologiei lor dezastroase.  
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Apostații sunt descriși ca fiind „de două ori morți” (v.12)! Morți față de 

adevăr și morți în păcate! Mesele de dragoste ale credincioșilor sunt exploatate 

de apostați și transformate în mese de desfrâu (v.12). „Se ospătează fără rușine” 

– participă la părtășie, dar cu intenții murdare. Ei sunt „valuri înfuriate care își 

spumegă rușinile” – în final aduc la mal murdărie și gunoi. 

 

Versetul 15 îi descrie pe apostați ca fiind nelegiuiți cu fapte nelegiuite și cu 

mod nelegiuit de acțiune. „Nelegiuiți” e termenul ce arată lipsa de reverență față 

de Dumnezeu, față de Cuvântul său și față de cerințele Sale.  

 

Observație: Cei ce se abat de la doctrinele biblice au un mod de viață 

scandalos. A se vedea scandalurile predicatorilor și a teologilor carismatici.   

 

IV. Libertatea transformată în robie și distrugere 

 

În mândria lor (v.16) apostații promit mult celor ce le acceptă învățătura. Ei 

sunt „nori fără apă” – ceea ce înseamnă că promit ploaie și rodnicie, dar nu 

înfăptuiesc ceea ce promit. Ei sunt „stele”, dar din moment ce nu sunt stele fixe, 

rătăcesc pe cei lesne crezători. Sunt „pomi tomnatici” – incapabili să rodească și 

să ofere hrană reală. De la începuturi, teologia liberală a promis libertate, 

eliberare, curs semnificativ în viață, rodnicie, trăire superioară. În realitate au 

adus la robie și distrugere pe cei ce s-au lăsat contaminați de învățătura lor. 

Apostolul Petru elaborează mai mult această temă a robiei în care înfundă 

apostații pe cei ce îi urmează (2 Petru 2:17-21).   

 

Expresia „stânci ascunse” relevă înșelarea adusă de apostați și primejdia 

naufragiului pentru cei ce îi urmează. Stâncile ascunse înșală pe marinari și 

produc dezastru.  

 

Observație: Este de remarcat faptul că bisericile în care este promovată 

teologia liberală sau carismatică au în sânul lor mase mari de oameni care nu 

sunt regenerați, ci mai degrabă robi ai stricăciunii ce se află în lume. 

 

CONCLUZII  
„Tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău!” este sfatul pe 

care Dumnezeu l-a dat poporului Său în Deuteronom. Acest lucru înseamnă să 

prețuim revelația Scripturilor și să o ținem fără a ne abate la dreapta sau la stânga.  

Revelația scripturală oferă o bază teologică solidă celor ce o acceptă. Respingerea 

revelației scripturale sub orice formă sau pretext aduce cu sine relativismul și 

dezastrul. 

(D. Chiu) 
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DECIZIA JUDECĂȚII APOSTAZIEI 
Text: Epistola lui Iuda, cu accent pe versetele 12-16 

Cuvântul de aur: 2 Petru 2:9 „Domnul știe să izbăvească din încercare pe 

oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți să fie pedepsiți în ziua 

judecății.” 

 

INTRODUCERE  
După ce descrie apostazia și rezultatele ei catastrofale, apostolul Iuda 

arată judecata aspră a apostaziei. Judecata de care vorbește apostolul nu este una 

îndoielnică, una limitată la consecințele dezastruoase ale păcatului pentru cei ce 

comit păcatul, ci este una finală, executată de Dumnezeu pe baza capetelor de 

acuzare foarte precise și evidente. Teologii liberali au făcut o cauză comună din 

negarea judecății finale. Ei spun că judecata păcatului constă în suferirea 

consecințelor personale sau sociale ale actelor de injustiție (ca și cum doar 

injustiția este nelegiuire). Autorul Epistolei ce denunță apostazia, Iuda, arată 

emfatic judecata la care vor fi supuși apostații în final, judecată pe care aceștia o 

neagă în teologia lor.  

 

OBIECTIVE 
 Să înțelegem condamnarea pe care Dumnezeu o rostește asupra 

apostaziei (v.14) 

 Să observăm vinovăția și pedeapsa mare a celor ce induc în rătăcire pe 

alții (v.15) 

 Să ne întărim în dorința de a învăța pe alții să umble în neprihănire 

(Daniel 12:3) 

 

SCHIȚA 
I. Cauza judecății 

II. Certitudinea judecății 

III. Conținutul judecății 

 

ANALIZA 
I. Cauza judecății apostaților 
Apostolul Iuda arată că judecata apostaților este administrată de Dumnezeu 

din cauza faptului că aceștia au:  

A. Un mod de viață nelegiuit (nereverențios)  

Rostesc cuvinte de ocară la adresa lui Dumnezeu (v.16). Acest temei de 

judecată se referă la doctrinele lor ce contrazic mărturisirile de credință creștine.  

 

B. Un mod de viață imoral (scandalos)  
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Trăiesc după poftele lor (v.16). Ei „schimbă în desfrânare harul lui 

Dumnezeu” (v.4).  2 Petru 2: 13-14 elaborează asupra acestei imoralități în care 

trăiesc apostații.  

 

II. Certitudinea judecății 

Deși apostații neagă realitatea judecății finale, invocând dragostea lui 

Dumnezeu, Domnul certifică în Cuvântul său judecata lor ultimă, și ne arată 

decizia lui finală.  

A. Judecata le este păstrată (v. 13). „Le este păstrată negura întunericului 

pe vecie!” 

B. Judecata a fost pronunțată prin profețiile Cuvântului lui Dumnezeu 

(v.14). Profeția lui Enoh este adusă pe tapet de apostolul Iuda. Nu că 

aceasta ar fi singura profeție ce asigură în final judecata, dar se pare că 

aceasta este prima profeție ce anunță judecata finală. 

C. Promisiunea venirii Domnului pentru a face judecata are verbul la 

trecut: „Iată că a venit Domnul... ca să facă judecată...” ceea ce ne 

asigură din nou că judecata Domnului nu este o părere, ci o certitudine 

atunci când vine Domnul. 

 

III. Conținutul judecății 
Referindu-se la judecata ce Domnul o va efectua împotriva apostaziei, 

autorul Epistolei folosește două verbe la infinitiv ce arată printre altele ceva din 

scopurile venirii Domnului și a judecății ce o va efectua. Iată expresiile în care 

apar cele două verbe: 

A.  Să facă o judecată împotriva tuturor...  

B. Să încredințeze pe cei nelegiuiți de...  

Prima propoziție este o afirmație generală a judecății. Nici un păcătos neiertat 

de Dumnezeu nu va scăpa de judecată. Este necesar să precizăm că la judecata 

anunțată de Domnul că va avea loc la venirea lui, cei păcătoși nu vor scăpa, 

deoarece judecata finală nu este o judecată pentru salvare, cum cred unii, ci 

judecata este „împotriva” celor ce ajung acolo.  Apocalipsa 20:11-15 descrie 

această judecată la care cei împricinați au faptele analizate și o sfârșesc prin 

condamnare. 

 

A doua propoziție arată ceva specific despre acea judecată. Scopul este să 

încredințeze pe toți cei nelegiuiți, să dovedească pe toți cei nelegiuiți de: 

a. Faptele nelegiuite 

b. De cuvintele de ocară 

Atât trăirea păcătoasă a apostaților va fi pricină de condamnare la 

judecata finală, cât și doctrinele lor lipsite de reverență. Doctrinele teologilor 

liberali și a celor carismatici lovesc în Domnul Isus și discreditează lucrarea 

Domnului nostru. De observat că această judecată este descrisă ca fiind finală.  

Nu există instanță la care condamnații să apeleze. Domnul este instanța ultimă, și 

Domnul este cel ce execută judecata și pronunță condamnarea: „Negura 
întunericului pe vecie!” 
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CONCLUZII  
Versetul 16 trage concluzia asupra situației critice în care se află apostații 

și arată de ce ajung la judecata finală și la condamnare. Apostații manifestă critică 

și nu mulțumire în fața actelor răscumpărătoare ale lui Dumnezeu în istorie; 

trăiesc după poftele lor și nu îi interesează voia Domnului; au teologia lor și nu îi 

interesează revelația lui Dumnezeu din Scripturi (ei consideră că rațiunea lor 

judecă Scripturile, nu Scripturile judecă rațiunea umană);  urmăresc scopurile lor 

(câștigul personal, fala omului, nu interesele Împărăției lui Dumnezeu). Lor li se 

aplică așa de bine textul din Evrei 10:26-27. 

(D. Chiu) 
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DEFENSIVA ÎMPOTRIVA APOSTAZIEI 
Text: Iuda 17-23 

Cuvânt de aur: Iuda 20, 21 „Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința 

voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui 

Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața 

veșnică.” 

INTRODUCERE 
Ce înseamnă „Apostazie”? Ca întotdeauna, înainte de a putea discuta despre un 

termen, este foarte indicat și sănătos să-l definim. Iată ce găsim online la o cercetare 

sumară a termenului: Apostazia (/əˈpɒstəsi/; greacă: ἀποστασία (apostasia), 

„dezertare” sau „revoltă”) reprezintă separarea oficială față de, sau abandonarea și 

renunțarea oficială la religia unei persoane.  

Apostazia mai poate fi definită și în contextul mai larg al adoptării unor opinii de 

către cineva, complet contrare convingerilor anterioare. Cel ce „comite apostazia” 

devine un apostat. Sociologii tind să folosească termenul apostazie cu sensul de 

renunțare la și critică a religiei precedente a cuiva, sau chiar luptă împotriva acelei 

religii precedente, într-un sens foarte tehnic și fără nici o conotație peiorativă 

(Wikip.).   

Cuvântul e folosit ocazional și în sens metaforic, semnificând renunțarea cuiva la un 

set de convingeri nereligioase sau abandonarea unei cauze la care subscrisese 

anterior, ca de exemplu un partid politic, grup de activiști sau echipă sportivă. 

Apostazia în general nu se auto-definește, cu alte cuvinte nu mulți din cei așa ziși 

apostați recunosc că ar fi apostați, din cauza puternicei conotații negative sau chiar 

peiorative a termenului (Wikip.). 

Sociologistul american Lewis A. Coser (pășind pe urmele filozofului și sociologului 

german Max Scheler, definește apostatul  ca fiind nu neapărat numai persoana ce a 

experimentat o dramatică răsturnare a convingerilor personale, dar mai mult, un 

individ care, deși se găsește într-o stare nouă, generată de un set diferit de încredințări, 

totuși nu reușește să-și experimenteze plenar noile convingeri și să se dedice noilor 

țeluri spirituale ci este însuflețit de misiunea singulară de a lupta împotriva vechii 

credințe și de a o nega și demonstra ca falsă (Wikip.). Dacă această definiție este 

corectă (și Scriptura pare să o favorizeze în Epistola de față, iar experiența noastră o 

confirmă adesea), este de înțeles de ce defensiva împotriva apostaziei este atât de 

necesară și imperativă.  

OBIECTIVE 

 Să înțelegem complexitatea defensivei împotriva apostaziei 

 Să înțelegem miza defensivei împotriva apostaziei 

 Să luăm decizii ferme și sănătoase în vederea înfrângerii atacurilor 

apostaziei 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy
https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy
https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy
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SCHIȚA 

I. Arma aducerii aminte v.17-19  

II. Arma zidirii sufletești v.20a 

III. Arma rugăciunii prin Duhul Sfânt v.20b 

IV. Arma anduranței v.21 

V. Arma mustrării v.22 

ANALIZA 
Așa cum am văzut în introducere, apostazia poate lua multe forme și poate fi mai mult 

sau mai puțin virulentă, cu atacuri fățișe sau deghizate, și de aceea există o 

complexitate inerentă a salvgardării împotriva abjurației credinței adevărate. De 

asemenea, apostații sunt de cele mai multe ori așa-ziși foști credincioși, care deși s-

au „lepădat” de Domnul Isus, au rămas totuși buni cunoscători atât ai lingoului 

bisericii cât și ai cutumelor adunărilor sfinților, putând să înșele de multe ori pe cei 

neavizați ca fiind credincioși veritabili, ce aduc o perspectivă „nouă” înțelegerii 

Scripturilor și umblării cu Domnul. Sfântul apostol Iuda ne revelează, prin agenția 

Duhului Sfânt, în acest mini-tratat de luptă spirituală, arta acestei defensive și armele 

de apărare și lovire ce ne stau la dispoziție ca și credincioși.  

I. Arma aducerii aminte v.17 

„17Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de 

apostolii Domnului nostru Isus Hristos. 18Cum vă spuneau că în vremurile din urmă 

vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. 19Ei sunt aceia care dau 

naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul.” 

Prima armă menționată este cea a aducerii aminte (sau a memorizării) cuvintelor 

sfinte ale apostolilor Domnului, care au avertizat turma împotriva pericolelor viitoare. 

Deoarece îndemnul este imperativ, se poate deduce că este vorba de Cuvintele 

Scripturii ce au circulat o vreme în acea perioadă de început și în formă orală, deși 

ele fuseseră scrise în diverse manuscrise (care însă, datorită limitărilor tehnologice 

ale vremii, nu ajungeau prea repede să fie diseminate în masă). Înțelegem de aici cât 

de importantă este activitatea de cunoaștere mot-a-mot a Scripturilor, în primul rând 

pentru depistarea apostaților pentru ca mai apoi să discernem mai cu ușurință erezia 

propagată de aceștia. 

a. Pericolul batjocoritorilor – Scriptura avertizează în mod repetat împotriva 

acestui tip de apostazie, ce are consecințe grave în viața celor atinși de ea. Este 

foarte de folos să listăm aici multe din textele care ne arată pericolul în care se 

plasează cei ce batjocoresc și pericolele pe care le aduc cu ei în adunări dacă sunt 

acceptați ca „frați” și nu se face o deosebire între ei și cei cu adevărat credincioși 

pentru a proteja mărturia bisericii: 
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o Amărăciunea – Iov 36:17,18 „17Dar dacă-ți aperi pricina ca un nelegiuit, 

pedeapsa este nedezlipită de pricina ta. 18Supărarea să nu te împingă la 

batjocură, și mărimea prețului răscumpărării să nu te ducă în rătăcire!” 

Există oameni care cad în apostazie din cauza supărării și amărăciunii pe care 

le leagă în mod nejustificat de Dumnezeu și de credința creștină, sau din cauza 

unei dezamăgiri majore pe care o consideră (și dacă indirect numai) vina 

divinității. Astfel de oameni pot ajunge să fie niște batjocoritori și cinici, și 

devin adevărați „misionari” înverșunați ai lepădării de credință, rătăcindu-se 

tot mai mult. Mesajul lor are multă putere și carismă, deoarece adresează cele 

mai adânci și ascunse dezamăgiri ale propriilor noastre vieți, punându-ne în 

pericolul de a le da (și dacă numai tacit și subliminal) dreptate. De acest pericol 

se poate scăpa aducându-ne aminte de avertizările Scripturii și ale apostolilor 

legate de vremurile din urmă, când lumea se va umple de astfel de batjocoritori.  

o Judecata – Ps.1:1,4,5 „1Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu 

se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor 

batjocoritori!...4Nu tot așa este cu cei răi: ci ei sunt ca pleava pe care o 

spulberă vântul. 5De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici 

păcătoșii în adunarea celor neprihăniți.” 

Există o binecuvântare („fericire”) specială pentru cei ce se feresc cu mare grijă 

și consecvență de a se așeza în cea mai mică măsură chiar, pe scaunul celor 

batjocoritori. Acesta este prin definiție un scaun de judecată nedrept, deoarece 

cel ce se așază pe el se consideră, în mod implicit (deși fals), superior celor pe 

care îi batjocorește și îndreptățit să-i trateze așa. El nu realizează că în ziua 

adevăratei judecăți, această sumețire îl va costa scump. În acest Psalm, ce se 

conectează atât de bine cu tema lecției de față, ne este descrisă progresia 

apostaziei, și anume cel ce devine apostat mai întâi începe să meargă la sfatul 

celor răi, apoi începe să practice păcatele învățate acolo, apoi se separă total 

de ceilalți credincioși și ajunge să-i batjocorească pentru a-și justifica starea. 

o Hula – Ps.10:2-4 „2Cel rău, în mândria lui, urmărește pe cei nenorociți, și ei 

cad jertfă curselor urzite de el. 3Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar 

răpitorul batjocorește și nesocotește pe Domnul. 4Cel rău zice cu trufie: „Nu 

pedepsește Domnul! Nu este Dumnezeu!” Iată toate gândurile lui.”  Ps.79:12 

„Întoarce vecinilor noștri, de șapte ori în sânul lor, batjocurile pe care Ţi le-

au aruncat ei Ție, Doamne!” 

A se remarca faptul că apostații progresează în depravare, trecând de la 

batjocorirea semenilor la hulirea divinității. 

o Perfidia – Ps.55:12-15 „12Nu un vrăjmaș mă batjocorește, căci aș suferi: nu 

potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui.13Ci 

tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine! 14Noi, 

care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu 
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mulțimea în Casa lui Dumnezeu! 15Să vină moartea peste ei și să se coboare 

de vii în Locuința morților! Căci răutatea este în locuința lor, în inima lor.” 

Pentru cel credincios, pericolul de a fi înșelat de un apostat este foarte real, 

deoarece mulți dintre aceștia sunt foști așa-ziși „credincioși” care s-au dezis în 

mod perfid de Domnul, atacându-și mai apoi cei mai buni prieteni. Scriptura îi 

numește pe astfel de oameni „lepădați” (2Pet.2:1). 

o Îngâmfarea – Ps.119:51,52 „51Nişte îngâmfați mi-aruncă batjocuri; totuși eu 

nu mă abat de la Legea Ta. 52Mă gândesc la judecățile Tale de odinioară, 

Doamne, și mă mângâi.” 

Versetul de mai sus vine să întărească ideea principală a acestei secțiuni a 

studiului nostru, și anume că una din armele principale ale credinciosului în 

fața asaltului de batjocuri ale apostaților (ce vine și din îngâmfarea lor fără 

margini), este să-și amintească experiențele sale trecute cu Domnul, felul cum 

Dumnezeu a acționat în istorie față de apostați, și, prin contrast, față de 

credincioși, și cuvintele de avertizare ale Scripturii. 

o Nebunia – Prov.1:22-26 „22Până când veți iubi prostia, proștilor? Până când 

le va plăcea batjocoritorilor batjocura și vor urî nebunii știința? 23Întoarceţi-

vă să ascultați mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face 

cunoscut cuvintele mele…24Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi 

întind mâna și nimeni nu ia seama, 25fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu 

vă plac mustrările mele, 26de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo 

nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza...” Prov.3:34 

„Când are a face cu cei batjocoritori, Își bate joc de ei, dar celor smeriți le dă 

har.”  Prov.9:12 „Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept; dacă ești 

batjocoritor, tu singur vei suferi.”  Prov.19:29 „Pedepsele sunt pregătite 

pentru batjocoritori, și loviturile pentru spinările nebunilor.”  Isa.29:20,21 

„20Căci asupritorul nu va mai fi, batjocoritorul va pieri, și toți cei ce pândeau 

nelegiuirea vor fi nimiciți: 21cei ce osândeau pe alții la judecată, întindeau 

curse cui îi înfruntau la poarta cetății și năpăstuiau fără temei pe cel 

nevinovat.”  Evr.10:29 „Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce 

va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, 

cu care a fost sfințit, și va batjocori pe Duhul harului?” 

Pericolul în care se plasează cei batjocoritori este grav și de neînțeles pentru 

ei, deoarece sunt prinși în ghearele nebuniei. Pentru noi cei credincioși, 

înțelegerea pe care o avem prin rememorarea Scripturilor ar trebui să ne facă 

miloși și rugativi, în speranța că și acești pierduți vor găsi milă la Domnul. 

o Discordia – Prov.22:10 „Izgonește pe batjocoritor, și cearta se va sfârși, 

neînțelegerile și ocările vor înceta. –” 

Să fim conștienți că, în adunare, apostatul batjocoritor va crea discordie și 

certuri, și mulți vor fi întinați și clătinați în credință (Evr.12:15), de aceea este 

datoria prezbiterilor să vegheze pentru ca astfel de insolenți să fie puși la 
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disciplină, în toată dragostea dar cu o mare hotărâre, pentru protejarea adunării 

și mai ales a celor slabi și influențabili din ea. 

o Desfrâul – 1Pet.4:4,5 „4De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la 

același potop de desfrâu, și vă batjocoresc. 5Dar au să dea socoteală înaintea 

Celui ce este gata să judece viii și morții.” 

Vedem că dacă dăm curs avertizărilor Scripturii, ajungem să fim o mărturie 

cercetătoare chiar pentru cei ce s-au lepădat de credință sau sunt pur și simplu 

necredincioși. 

o Neînfrânarea – 2Pet.2:9-12 „9...însemnează că Domnul știe să izbăvească din 

încercare pe oamenii cucernici, și să păstreze pe cei nelegiuiți, ca să fie 

pedepsiți în ziua judecății: 10mai ales pe cei ce, în pofta lor necurată, umblă 

poftind trupul altuia, și disprețuiesc stăpânirea. 11pe când îngerii, care sunt 

mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată 

batjocoritoare împotriva lor. 12Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din 

fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși 

stricăciunea lor...” 

Scriptura are cuvinte foarte aspre pentru cei batjocoritori, amintind 

credincioșilor că nici măcar arhanghelul Mihail nu a îndrăznit să folosească 

batjocura față de satan (deși, poate, ar fi fost îndreptățit – Iuda 1:9), iar îngerii 

Domnului nu batjocoresc nici chiar pe oamenii depravați. De asemenea, 

observăm că apostații sunt de cele mai multe ori implicați în păcate sexuale de 

nedescris, și vor să atragă cât mai mulți oameni în același stil de viață pentru a 

se simți justificați de apartenența la o majoritate ce (chipurile) legitimează 

păcatul curviei. Să nu uităm că la Dumnezeu, opt oameni cinstiți au fost mai 

de preț pe vremea potopului decât o întreagă lume de apostați, și că zece 

oameni neprihăniți ar fi salvat Sodoma și Gomora! Nu există nici un fel de 

siguranță în marele număr de oameni care procedează la fel (i.e. trăiesc în 

nelegiuire), singura siguranță adevărată este cea conferită de ascultarea în 

credință de Dumnezeu! (2Tim.2:19) 

o Rătăcirea – 2Pet.3:1-3 „3Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă, pe care 

v-o scriu. În amândouă, caut să vă trezesc mintea sănătoasă, prin înștiințări, 
2ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții 

proorocii, și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii 

voștri. 3Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori 

plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor...” 

Apostolul Petru ne asigură și el că, în privința apostaților, arma aducerii aminte 

de cuvintele și avertizările Scripturii conferă celui ce o folosește o minte 

sănătoasă și prin urmare o bună întăritură, pe când, prin contrast, mintea celor 

ce uită aceste cuvinte devine bolnavă și labilă în fața atacurilor susținute ale 

ereziilor batjocoritorilor ce s-au lepădat de Hristos. Să observăm că Petru 

conferă acestei avertizări împotriva apostaților batjocoritori prioritate 

(„...înainte de toate...”). 
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o Persecuția – Apoc.2:9 „Știu necazul tău și sărăcia ta (dar ești bogat), și 

batjocurile, din partea celor ce zic că sunt Iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă 

a Satanei...” 

Încă o avertizare din partea Duhului lui Dumnezeu prin sfântul apostol Ioan că 

apostații se vor da drept credincioși, și că adevăratele biserici credincioase ale 

vremii sfârșitului vor fi sărace și mici (din punct de vedere al evaluării umane), 

devenind și prin aceasta ținta batjocurilor „bisericilor” mari și bogate, ce sunt 

de fapt sinagogi ale satanei! 

o Șansa pocăinței – 1Tim.1:12,13 „12Mulţămesc lui Hristos Isus, Domnul 

nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere, și m-a pus în 

slujba Lui, 13măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și 

batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință, în 

necredință!” 

În toată lucrarea noastră de apărare împotriva apostaziei, să nu uităm că 

Domnul poate avea har și pentru ei, așa cum a avut har față de Pavel, și Petru, 

și John Newton, și mulți alții! 

 

b. Pericolul nestăpâniților – și acest pericol este dezbătut pe larg în Scripturi, 

și de multe ori este asociat și-l însoțește pe primul. Natura noastră păcătoasă 

are o înclinație „naturală” înspre desfrâu și nestăpânire și numai nașterea din 

nou restabilește înclinațiile divine (cu greu și încet), de aceea cei ce nu 

experimentează credința mântuitoare și restauratoare în jertfa Domnului Isus 

ci numai o fervoare religioasă (momentană) vor relapsa în vechile păcate de 

care se părea că au fost scăpați, și vor ajunge pe culmi ale destrăbălării, 

încercând să-i întineze pe toți cei din jurul lor pentru a-și justifica purtarea 

și „noua” teologie. Scriptura dă suficiente exemple și cuvinte de avertizare 

pentru a ne ajuta să ne amintim și să nu ne lăsăm înșelați, și pune accentul 

în multe din aceste exemple pe efectul catastrofal pe care îl au asupra 

norodului liderii nestăpâniți.  

 

o Lideri fără frâu – Exo.32:25 „Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci 

Aaron îl făcuse să fie fără frâu, spre batjocura vrăjmașilor săi;...” 

Unul din primele semne ale lepădării credinței (apostazie) este acela al 

alunecării în desfrânare (imoralitate rampantă). O traducere mai apropiată de 

originalul ebraic a acestui verset este: „Și după ce Moise a văzut că oamenii 

erau goi (pentru că Aaron i-a făcut goi spre rușinea lor printre dușmanii 

lor)...”(traducerea Fidela). Să înțelegem deci că orice schimbare în practica 

unei biserici ce tinde înspre a permite oamenilor să-și abandoneze inhibițiile 

sănătoase, puse de Dumnezeu în noi pentru a ne proteja moralitatea, este de 

fapt un pas înspre apostazie. 

o Preoți desfrânați – Num.15:39 „Când veți avea ciucurele acesta, să vă uitați 

la el, și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului, ca să le împliniți și 
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să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri, ca să 

vă lăsați târâți la curvie.” 

Încă din vremea veche, Domnul a pus amintirea Cuvintelor Scripturii ca una 

din cele mai bune defensive împotriva apostaziei manifestate în desfrâu și 

neînfrânare. Metoda folosită este o metodă mnemotehnică, și anume folosirea 

unui simbol fizic ce poate declanșa procesul aducerii aminte. Să înțelegem că 

este necesar să dezvoltăm metode și obiceiuri sănătoase ce ne pot ține mintea 

trează prin amintirea avertizărilor Scripturii. 

o Împărați fără stăpânire de sine – 2Cron.28:19 „Căci Domnul a smerit pe 

Iuda, din pricina lui Ahaz, împăratul lui Israel, care avusese o purtare fără 

frâu în Iuda și păcătuise împotriva Domnului.” 

Iată un exemplu din Vechiul Testament în care cineva este ținut răspunzător 

pentru apostazia unui întreg neam de oameni prin propria-i purtare desfrânată. 

Este important să ne asigurăm de faptul că fruntașii adunării nu conduc 

oamenii la apostazie prin exemplul personal. 

o Oameni încăpățânați – Ps.32:8,9 „8«Eu-zice Domnul-te voi învăța, și-ți voi 

arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui, și voi avea privirea 

îndreptată asupra ta». 9Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe 

care-i strunești cu un frâu și o zăbală cu care-i legi, ca să nu se apropie de 

tine. –”  Ps.39:1  „Ziceam: «Voi veghea asupra căilor mele, ca să nu 

păcătuiesc cu limba; îmi voi pune frâu gurii, cât va sta cel rău înaintea mea».”  

Prov.29:18 „Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără 

frâu; dar ferice de poporul care păzește legea! –” 

În fiecare din citatele de mai sus, Scriptura arată importanța armei aducerii 

aminte și auto-disciplinării pentru înfrângerea tendințelor firești de nestăpânire 

și neînfrânare pentru evitarea apostaziei. Este uluitor să constatăm că și 

încăpățânarea este un păcat al nestăpânirii, pentru că revelează o incapacitate 

a cuiva de a împlini ceea ce știe că e bine din cauza unei înclinări firești 

pernicioase ce nu a fost vindecată printr-o disciplină riguroasă. 

 

c. Pericolul dezbinătorilor – „Divide et impera” este una din cele mai vechi 

tactici de cucerire a unui popor, și satana este expert în folosirea ei. De aceea, 

aproape fără excepție, apariția apostaziei este însoțită și de apariția 

neînțelegerilor și dezbinărilor în adunare. Și împotriva acestei amenințări, 

arma aducerii aminte a prevenirilor divine și a cuvintelor apostolilor este una 

din cele mai bune defensive, așa cum putem observa în textele concordante 

pasajului de studiu, citate mai jos: 

 

o Dezbinarea prin intrigă – Titus 3:10,11 „10După întâia și a doua mustrare, 

depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, 11căci știm că un astfel de om este un 

stricat și păcătuiește, de la sine fiind osândit.”  Rom.16:17,18 „17Vă îndemn, 
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fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii, 

pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. 18Căci astfel de oameni nu slujesc lui 

Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; și, prin vorbiri dulci și amăgitoare, 

ei înșală inimile celor lesne crezători.” 

Scriptura ne învață că atunci când apar apostați ce dezbină frățietatea, ei trebuie 

disciplinați prin separare biblică (pierderea apartenenței), fără ezitare și în 

scopul atât al protejării bisericii (cel expulzat a refuzat mustrările repetate și 

este calificat de Scriptură ca fiind pernicios „...este un stricat și păcătuiește, 

de la sine fiind osândit...”, „...înșală inimile celor lesne crezători...”), cât și al 

unei posibile reparări ulterioare prin pocăință a celui pedepsit. Am face bine să 

ne amintim aceste cuvinte în detaliu atunci când aveam de a face cu dezbinători 

înveterați. 

o Dezbinarea prin firea neregenerată – Rom.1:28-31 „28Fiindcă n-au căutat să 

păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor 

blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. 29Astfel au ajuns plini de ori ce fel 

de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de 

ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase; sunt șoptitori, 
30bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de 

rele, neascultători de părinți, 31fără pricepere, călcători de cuvânt, fără 

dragoste firească, neînduplecați, fără milă...”  Gal.5:7-10 „7Voi alergați bine: 

cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? 8Înduplecarea aceasta nu vine 

de la Cel ce v-a chemat. 9Puțin aluat face să se dospească toată plămădeala. 
10Eu, cu privire la voi, am, în Domnul, încrederea că nu gândiți altfel. Dar cel 

ce vă tulbură, va purta osânda, oricine ar fi el.” 

Cuvintele de mai sus au menirea să ne zguduie conștiința cu realizarea 

efectelor devastatoare ale apostaziei ce ajunge să-i doboare pe cei ce uită de 

Dumnezeu. Arma aducerii aminte previne astfel de dezastre, inclusiv cel al 

dezbinării fraților și al căderii sub anatema unei evanghelii străine, 

neadevărate. 

o Dezbinarea prin mândrie – Deut.17:11-13 „11Să faci după Legea pe care te 

vor învăța și după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abați de la ce-ți 

vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga. 12Omul care, din mândrie, nu va 

asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău sau 

care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea. Să 

scoți astfel răul din mijlocul lui Israel, 13pentru ca tot poporul să audă și să se 

teamă și să nu se mai îngâmfe.” 

Unul din atacurile principale ale apostaților prin dezbinare este acela de a 

submina autoritatea fruntașilor bisericii (păstori, prezbiteri, diaconi etc). 

Suntem pe calea cea bună a unei sănătoase defensive dacă reușim să ne aducem 

aminte ce importanță pune Scriptura pe activitatea celor din frunte atunci când 

sunt credincioși și ascultători de Domnul. 
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o Dezbinarea prin erezie – 2Pet.2:1 „În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, 

cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii 

nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, și vor face să 

cadă asupra lor o pierzare năprasnică.” 

Iată o altă metodă prin care apostazia dezbină adunările sfinților: sunt dintre 

apostați unii care se dau drept oameni de o mare sfințenie, cu descoperiri 

profetice și cu dar de învățătură și care infiltrează erezii pernicioase foarte greu 

de depistat datorită faptului că stau foarte aproape de teologia curată, și deviază 

numai foarte puțin (inițial!) de la adevăr. Ei produc mari dezbinări, deoarece 

aproape întotdeauna există sfinți cu darul descoperirii duhurilor în adunări, 

care își amintesc bine avertizările Scripturii și care se vor opune acestor eretici 

și există sfinți lesne crezători, ce nu și le amintesc, și cad astfel pradă celor 

lepădați, creând antagonisme sfâșietoare în trupul bisericii locale.  

o Diagnosticarea dezbinătorilor – Gal.5:19-21 „19Și faptele firii pământești 

sunt cunoscute, și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, 
20închinarea la idoli, vrăjitoria, vrajbele, certurile, zavistiile, mâniile, 

neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, 21pizmele, uciderile, bețiile, 

îmbuibările, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, 

cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni Împărăția lui 

Dumnezeu.” 

Iată cuvinte demne de memorizat, care ne vor ajuta să-i deosebim pe cei ce au 

tendințe sau deja au devenit apostați, înainte de a avea o șansă să producă 

pagube majore în adunare. 

 

II. Arma zidirii sufletești v.20a 

„20aDar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă...” 

O altă armă din arsenalul celor ce apără credința este cea a zidirii sufletești. Nu este 

de ajuns să ne amintim cuvintele Scripturii, trebuie să existe acea creștere spirituală 

care poate traduce ceea ce ne amintim ca fiind bun și divin în fapte, ca astfel credința 

noastră să devină vie și să nu rămână moartă (Iacov 2:14-19). Cei ce se zidesc astfel 

pe fundamentul practic al credinței, și-i ajută și pe alții să se zidească, construiesc o 

redută puternică (și un turn de scăpare pentru cei mai slabi) împotriva apostaziei. Să 

vedem câteva din textele Scripturii concordante acestei secțiuni: 

 Aspectul istoric al zidirii (adâncime)  – Ps.119:41,42 „41Să vină, Doamne, 

îndurarea Ta peste mine, mântuirea Ta, după făgăduința Ta! 42Și atunci voi 

putea răspunde celui ce mă batjocorește, căci mă încred în cuvântul Tău. 

Ne zidim sufletește în vederea defensivei anti-apostazie ori de câte ori ne socotim 

îndurările și salvările din situații grele pe care le-am experimentat și le 
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experimentăm prin har, prin providența divină. Această ne dă tăria să le stăm 

împotrivă cu tărie celor ce se leapădă de Dumnezeu și ne batjocoresc.   

 Aspectul teologic al zidirii (verticalitate) – Col.2:7 „...fiind înrădăcinați și zidiți 

în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date, și sporind în 

ea cu mulțămiri către Dumnezeu.” 

Tăria cea mai mare a defensivei noastre stă în ancorarea noastră în stânca ce este 

Domnul Isus, ancorare ce poate spori prin faptul că suntem mulțumitori 

Domnului, recunoscând tot mai mult ceea ce a făcut El pentru noi. 

 Aspectul comunitar al zidirii (orizontalitate) – Ef.2:21,22 „21În El toată 

clădirea, bine închegată, crește ca să fie un Templu sfânt în Domnul. 22Și prin El 

și voi sunteți zidiți împreună, ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu, prin Duhul.”   

FA 9:31 „Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se 

întărea sufletește, și umbla în frica Domnului; și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se 

înmulțea.”  Rom.15:2 „Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în 

vederea zidirii altora.”   1Cor.14:26 „Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă 

adunați laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o 

descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre 

zidirea sufletească.”  Ef.4:11,12 „11Și El a dat pe unii apostoli; pe alții, proroci; 

pe alții, evangheliști; pe alții, păstori și învățători, 12pentru desăvârșirea 

sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos...”  

1Tes.5:11 „De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în 

adevăr. 1Tim.6:10 „Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, și caută 

neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea.” 

Zidirea noastră sufletească are o componentă individuală, dar are cu mult mai 

mult , un aspect comunitar, cu alte cuvinte cu cât mai mult adunarea din care face 

parte se zidește în Dumnezeu, cu atât mai mult fiecare frate și soră din ea profită 

implicit mai mult de protecție împotriva apostaziei. 

 

III. Arma rugăciunii prin Duhul Sfânt v.20b 

„20b …rugați-vă prin Duhul Sfânt...” 

În final, orice armă folosită împotriva apostaziei va eșua dacă nu este energizată de 

aprobarea și agenția Persoanei a treia a divinității, Dumnezeu Duhul Sfânt. De aceea, 

deși listată în studiul nostru la acest al treilea punct, ea probabil are primă importanță 

în construirea unei bune defensive împotriva apostaziei. 

 Protecție contra oamenilor și lucrurilor rele – 2Tes.3:1,2 „1Încolo, fraților, 

rugați-vă pentru noi așa încât Cuvântul Domnului să se răspândească și să fie 

proslăvit cum este la voi, 2și să fim izbăviți de oamenii nechibzuiți și răi; căci nu 

toți au credința.”  1Tes.5:16-22 „16Bucuraţi-vă întotdeauna. 17Rugaţi-vă 

neîncetat. 18Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este 

voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. 19Nu stingeți Duhul. 20Nu 
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disprețuiți proorociile. 21Ci cercetați toate lucrurile, și păstrați ce este bun. 
22Feriți-vă de orice se pare rău.” 

Chiar cu toată înțelepciunea unui om duhovnicesc, răul este de o așa natură că el 

poate nimici cele mai bune defensive dacă nu este implicată în ele protecția 

conferită de Duhul Sfânt. De aceea, rugăciunea este un scut împotriva oamenilor 

răi și a lucrurilor rele ce sunt prea subtile ca să fie depistate la prima vedere. 

 Succes în circumstanțe contrare – Col.4:2-4 „2Stăruiți în rugăciune, vegheați 

în ea cu mulțumiri. 3Rugați-vă tot odată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne 

deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care 

iată, mă găsesc în lanțuri: 4ca s-o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre 

ea.” Mar.11:24 „De aceea vă spun că, orice lucru veți cere, când vă rugați, să 

credeți că l-ați și primit, și-l veți avea.” 

Duhul Sfânt poate preschimba orice circumstanță negativă, ce pare în primă 

instanță să lucreze în favoarea apostaziei, într-o nouă oportunitate de înfrângere 

a ei prin evanghelizare și mărturie personală. Biserica trebuie să fie în spatele 

efortului de rugăciuni înălțate pentru cei credincioși ce se găsesc în situații 

adverse și trebuie să ceară cu credință chiar lucruri ce par imposibile.  

 Prevenire în fața pericolelor iminente – Luca 21:35,36 „35«...Căci ziua aceea 

va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. 36Vegheați 

dar în tot timpul, și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile 

acestea, care se vor întâmpla, și să stați în picioare înaintea Fiului omului».”   

Mar.14:38 „Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul este plin de 

râvnă, dar trupul este neputincios.” 

Există pericole iminente de care nu suntem conștienți și care ne pot produce 

pagube mari atunci când se dezlănțuie și ne surprind nepregătiți. Dacă avem o 

viață consistentă de rugăciune însă, Duhul Sfânt ne poate preveni și proteja, 

apărându-ne de dezlănțuirile apostaziei și de consecințele nefaste ale pedepselor 

implicite ce sunt trimise de sus în astfel de situații. 

 Bună mărturie în fața autorităților și dușmanilor – Luca 6:27,28 „27Dar Eu vă 

spun vouă, care Mă ascultați: Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă 

urăsc, 28binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă 

rău cu voi.”  1Tim.2:1 „Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, 

cereri, mijlociri, mulțămiri pentru toți oamenii...” 

Putem traversa atacurile apostaziei și apostaților într-un fel sau altul, dar să treci 

prin ele păstrându-ți o bună mărturie și chiar câștigând în proces suflete pentru 

Domnul este un dar divin: numai Duhul Sfânt poate face această minune, de 

aceea trebuie să apelăm la El în rugăciune specific cerând să ni se dea acest har 

și rugându-ne pentru autoritățile zilei și/sau pentru dușmanii noștri. 

 

IV. Arma anduranței v.21 
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„21 ...țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus 

Hristos pentru viața veșnică.” 

Una din armele cele mai eficiente în lupta împotriva apostaziei este răbdarea ca 

Dumnezeu să-și facă lucrarea la timpul potrivit. Este o armă greu de mânuit, deoarece 

cel ce o folosește pare, în primă instanță, înfrânt, expunându-se, pe de o parte atacului 

intern al propriilor îndoieli, și pe de alta, atacului extern al batjocoritorilor ce nu vor 

scăpa ocazia de a puncta faptul că Dumnezeu pare să nu-i pese și să nu răspundă. Să 

nu uităm însă că cei ce au răbdare duhovnicească înving și moștenesc lumea (Noe, 

etc.). Textele concordante următoare sunt citate fără comentarii adiționale, rămânând 

cititorului atent și credincios sarcina de a le plasa în contextul sufletului său pentru 

îndrumare și creștere spirituală și pentru luarea de hotărâri sfinte prin credință, pentru 

întărirea defensivei proprii împotriva apostaziei și apostaților. 

 Răbdarea în persecuție – Apoc.2:2,3 „2«Ştiu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și 

că nu poți suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, 

și i-ai găsit mincinoși. 3Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, și că n-

ai obosit.” Apoc.1:9a „Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la 

Împărăție și la răbdarea în Isus Hristos...” 1Pet.2:20 „În adevăr, ce fală este să suferiți 

cu răbdare să fiți pălmuiți, când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare, când ați 

făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu.” 1Cor.4:12 „...ne ostenim și 

lucrăm cu mâinile noastre; când suntem ocărâți, binecuvântăm; când suntem prigoniți, 

răbdăm;...” 

 Răbdarea în antrenament – 2Pet.1:5-7 „5De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să 

uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința; 6cu cunoștința, înfrânarea; cu 

înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 7cu evlavia, dragostea de frați; cu dragostea 

de frați, iubirea de oameni.” 

 Răbdarea în circumstanțe neînțelese – Iac.5:10,11 „10Frații mei, luați ca pildă de 

suferință și de răbdare pe proorocii, care au vorbit în Numele Domnului. 11Iată, noi 

numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, și ați 

văzut ce sfârșit i-a dat Domnul, și cum Domnul este plin de milă și de îndurare.” 

Evr.10:35,36 „35Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare 

răsplătire! 36Căci aveți nevoie de răbdare, ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să 

puteți căpăta ce v-a fost făgăduit.” 

 Răbdarea în ispitiri – Iac.1:12 „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit 

bun, va primi cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.”  Iac.1:2-

4 „2Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, 3ca unii 

care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. 4Dar răbdarea trebuie să-și 

facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi, și să nu duceți lipsă de 

nimic.”  Rom.5:3,4 „3Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre; căci știm 

că necazul aduce răbdare, 4răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta 

aduce nădejdea.” 

 Răbdarea în exemplul personal – 2Tim.3:10,11 „10Tu, însă, ai urmărit de aproape 

învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, 

dragostea mea, răbdarea mea, 11prigonirile și suferințele care au venit peste mine în 

Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigoniri am răbdat; și totuși Domnul m-a izbăvit 
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din toate.”  2Tim.2:24,25 „24Și robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu 

toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, 25să îndrepte cu blândețe pe 

potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința 

adevărului;...”  2Cor.12:12 „Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată 

răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi.”  2Cor.6:4-7 „4Ci, în 

toate privințele, arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă 

răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, 5în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, 

în vegheri, în posturi; 6prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin 

bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, 7prin cuvântul adevărului, prin 

puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare, pe care le dă neprihănirea;...” 

 Răbdarea ca și răsplătire – 2Tim.2:12 „Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. 

Dacă ne lepădăm de El, și El Se va lepăda de noi.” 

 Răbdarea ca și promisiune – 1Cor.10:13 „Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost 

potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți 

ispitiți peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, 

ca s-o puteți răbda.”  Luca 21:16-19 „16Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, 

frații, rudele și prietenii voștri; și vor omorî pe mulți dintre voi. 17Veți fi urâți de toți din 

pricina Numelui Meu. 18Dar nici un păr din cap nu vi se va pierde. 19Prin răbdarea 

voastră, vă veți câștiga sufletele voastre.” 

 

V. Arma mustrării v.22, 23 

„22Mustrați pe cei ce se despart de voi; 23căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din 

foc; de alții iarăși fie-vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne.” 

Această armă încearcă să prevină apostazia și să dea o șansă de mântuire celor ce se 

rătăcesc. Facem o mare greșeală atunci când din considerente neduhovnicești evităm 

să mustrăm pe cineva ca să evităm un posibil conflict incomod sau dureros. Această 

mustrare are și scop defensiv, deoarece ne poate da (prin răspunsul la mustrare a 

adresatului) „temperatura” spirituală a situației, indicând eventuala nevoie a 

escaladării măsurilor defensive împotriva apostaziei. 

 Sursa mustrării este divină – 2Pet.2:16 „Dar a fost mustrat aspru pentru 

călcarea lui de lege: o măgăriță necuvântătoare, care a început să vorbească cu 

glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului.” 

Dumnezeu Însuși este (și trebuie să fie) – direct sau indirect – sursa mustrării 

celor ce se abat de la credință. Dacă oamenii nu sunt în stare sau nu ascultă de 

îndemnurile Cuvântului și ale Duhului Sfânt, atunci El intervine și mustră (vezi 

Iov etc, atunci când nu este altcineva disponibil sau când cei din jur nu 

procedează după așteptările Domnului).  

 Metoda mustrării este practica bisericii – Tit 3:10,11 „10După întâia și a doua 

mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, 11căci știm că un astfel de om 

este un stricat și păcătuiește, de la sine fiind osândit.” 
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Trebuie să existe în mod inevitabil o escaladare a măsurilor defensive împotriva 

apostaziei atunci când răspunsul celui rătăcit este defectuos. Ratarea unei astfel 

de escaladări, atunci când este necesară, poate produce pagube spirituale mari 

adunării. 

 Calificările celui ce mustră – Tit 2:15 „Spune lucrurile acestea, sfătuiește și 

mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască.”   Tit 1:12-14 „12Unul 

dintre ei, chiar proroc al lor, a zis: «Cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, 

niște fiare rele, niște pântece leneșe». 13Mărturia aceasta este adevărată. De 

aceea mustră-i aspru, ca să fie sănătoși în credință, 14și să nu se țină de basme 

evreiești, și de porunci date de oameni, care se întorc de la adevăr.” 

Calificările celui ce mustră nu sunt vârsta și/sau statutul social sau ierarhic, ci 

cunoașterea Scripturilor și evidența ungerii divine (recunoscute de biserică) ca 

priveghetor al adunării (prezbiter). Mustrarea, atunci când e necesară, trebuie 

făcută direct și fără ocolișuri iar adunarea trebuie să întărească decizia de 

mustrare a unui prezbiter, chiar dacă este tânăr ca vârstă biologică. 

ÎNTREBĂRI 
1. Care sunt armele defensivei contra apostaziei revelate în acest pasaj? 

2. Cum putem să ne pregătim în vederea apărării credinței? 

3. Ce impact are apostazia asupra unei biserici? Este biserica noastră într-un 

asemenea pericol? 

4. Care sunt semnele ce pot indica tendința către apostazie a unui individ? 

Dar a unei biserici? 

5. Cum trebuie să procedezi tu ca frate în biserică față de un frate ce dă semne 

de apostazie? 

6. Cum trebuie să procedezi tu ca frate în adunare dacă biserica dă semne de 

apostazie? 

CONCLUZII 
Probabil că în urma acestui studiu, dacă ne-am dat silința să adâncim 

concordanța Scripturilor și a experiențelor noastre cu Domnul pe tema rătăcirii de la 

credință, am ajuns să înțelegem complexitatea defensivei împotriva apostaziei.  

Totodată, și în mod implicit, ar fi trebuit să ne formăm o idee corect asupra 

mizei colosale pe care o deține succesul sau eșecul defensivei împotriva apostaziei, 

ceea ce ar trebui să ne dea o energie deosebită și un zel special pentru sarcina apărării 

credinței față de atacurile celor ce se leapădă de ea și/sau o neagă incisiv și înverșunat.  

De aceea, concluzia cea mai bună a acestui studiu ar fi să luăm decizii ferme 

și sănătoase în vederea înfrângerii atacurilor apostaziei, la nivel de minte, suflet dar 

și practică a vieții noastre de zi cu zi. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin! 

(L. Murg) 
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DOXOLOGIE 
Text: Epistola lui Iuda cu accent pe versetele 24-25 

Cuvântul de aur: Iuda 24-25: „Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de 

orice cădere, și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie 

înaintea slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus 

Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte 

de toți vecii, și acum și în veci. Amin “ 

  

INTRODUCERE 
Doxologia este un mod de adresare prin care se aduce slavă lui 

Dumnezeu, se glorifică și se preamărește numele Lui și lucrările Sale mărețe. 

Cuvântul doxologie, asemenea arheologiei, mineralogiei, teologiei, metrologiei, 

etc. este un cuvânt compus:  

Doxa = glorie, cinste, onoare, slava. 

Logie = derivat de la logos, având sensul de cuvânt, vorbire, principiu, rațiune.   

 

Exemplu de doxologie ne-a oferit Domnul Isus în rugăciunea „Tatăl 

nostru” – „Căci a Ta este Împărăția, și puterea și slava în veci. Amin!” În foarte 

multe locuri din Biblie, Dumnezeu ne cere să-i aducem slavă. Ca unul care am 

crescut în România în timpul lui Ceaușescu, n-am fost deloc confortabil cu 

această idee: ca cineva să-ți pretindă să-i aduci slavă, de fapt am urât această 

cerință. Cum ar trebui să privim însă cerința lui Dumnezeu de a-I aduce slavă? 

De ce ne cere Dumnezeu sa-i aducem slava? E corect, e cinstit lucrul acesta? 

 

Absolut: dacă atunci când îl glorificăm pe om, fără îndoială că spunem 

un neadevăr, pentru că nici un om nu e perfect, atunci când îl glorificăm pe 

Dumnezeu nu facem decât să afirmăm un adevăr. Și acesta este lucrul cel mai 

natural și necesar în lumea noastră. Domnul Isus a spus: „veți cunoaște adevărul 
și adevărul, vă va face slobozi”. Când glorificăm pe Dumnezeu, de fapt 

proclamăm adevărul care ne face slobozi să ne înălțăm sufletele spre El. 

 

OBIECTIVE 
  

 Să învățăm cum să exprimăm cinstea ce o datorăm lui Dumnezeu 

(prezență la biserică, închinare, rugăciune, cântare, ascultare, etc.) 

 Să înțelegem motivele pentru care un credincios își susține credința față 

de Dumnezeu. 
 Să înțelegem ce înseamnă măreția, gloria, puterea, și autoritatea lui 

Dumnezeu. 
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SCHIȚA 
I. Dumnezeu este Putere 

II. Dumnezeu este Dragoste 

III. Dumnezeu este Sfințenie 

IV. Dumnezeu este Mântuitorul  

V. Dumnezeu este Păstrătorul 
 

ANALIZA 
I. Dumnezeu este Putere 

 

Conform învățăturilor omenești, tot universal progresează. Scriptura ne 

învață opusul. Omul și-a părăsit locul din prezența lui Dumnezeu, în care a fost 

pus fără vreun merit, optând pentru un loc oferit de Satan. Acest lucru s-a 

întâmplat aidoma unei părți dintre îngeri mai înainte sau unei părți din Biserică 

ulterior. Iuda a văzut că în Adunare sunt mulți slujitori. O parte din ei erau 

slujitorii Satanei, iar cei care erau sinceri și fideli lui Dumnezeu erau lipsiți de 

putere. Celor din urmă le-a spus să se zidească pe credința lor preasfântă, să se 

roage prin Duhul Sfânt, să se păstreze în dragostea lui Dumnezeu și să aștepte 

îndurarea Domnului Isus Hristos. Cine poate face aceasta? Cum poți să rămâi în 

picioare când nu ai nici o putere? El nu a văzut nimic de lăudat în Adunare. Nu a 

văzut nici-un credincios pe care să-l laude. Erau acestea semne că nu era prezența 

lui Dumnezeu acolo? Tocmai aceasta arată că nimic nu se face fără voia Lui. Este 

înțelepciunea Lui ca să  nu lase Adunarea să piară. Ni se arată că prin puterea Lui 

ne păzește să nu ne poticnim. El ne îndeamnă la încurajare, să privim la El ca să 

vedem Puterea cu care ne ocrotește.  Adunarea este un popor chemat de 

Dumnezeu iubit de El și păzit de El în Isus Hristos.  

 

Iuda 1:24 „Iar a Aceluia...” este opusul  la  „aceia...care dau naștere la 
dezbinări...”. Iuda 1:10 „Aceștia, dimpotrivă...”, Iuda 1:11 „Vai de ei!...”, dar în 

contradicție cu  Iuda 1:17 „Dar voi, prea iubiților...”. Opusul constă că „aceștia” 

trăiesc după poftele lor. Nu doresc să știe adevărul credinței, pe când „voi aveți 
credința ancorată în numele „Acelui” căruia îi trebuie dată toată slava...”. Cine 

este „Acela”? Acela este unicul nostru Dumnezeu care are toată puterea.  

  

II. Dumnezeu este Dragoste  

  

Din ce motiv credem că „Acela” poate să ne păzească de orice cădere? Ce-L 

justifică pe Dumnezeu să ne considere  fără prihană ca să ne facă bucuria să stăm 

înaintea Slavei Sale? Motivul este că El s-a jertfit pentru noi. Dumnezeul nostru 

este Sfânta Treime. Dumnezeu ne face să fim mulțumiți și recunoscători că ne dă 

pacea sufletească. Dacă El l-a dat din veșnicii (înainte de crearea timpului, înainte 

de a veni în ființă universul) pe Fiul Său pentru a ne răscumpăra cu sângele lui pe 

noi păcătoșii, aceasta înseamnă că noi suntem cu Dumnezeu și Dumnezeu este cu 

noi. Întrebarea firească: Poate cineva fi împotriva noastră? Cine poate aduce 
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acuzații împotriva aleșilor Domnului? Domnul nostru este un Dumnezeu care ne 

îndreptățește, deoarece El este Dragoste. 

  

III. Dumnezeu este Sfințitor 
  

Datorită caracterului Său, Dumnezeu nu numai că ne-a salvat, dar el ne-a 

șters fărădelegile noastre, aruncându-le în marea uitării. Cazierul nostru este 

curat. Pot să mă apropii de El oricând. Dacă pot să mă apropii, înseamnă că sunt 

sfânt. Doar prin Cuvântul Său El mă sfințește zilnic. El m-a izbăvit de păcat și m-

a chemat să fiu robul Său. Rom 6:22  „Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de 
păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit: 

viața veșnică.” 

  

IV. Dumnezeu este Mântuitorul 

  
Matei 16:26 „Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar 

pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?”  
Efeseni 2:8 „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine 

de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” 

Efeseni 2:9 „Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”  

Efeseni 2:10 „Căci noi suntem lucrarea Lui, și am fost zidiți în Hristos Isus 

pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm 

în ele.”  

Ioan 5:24 „Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, și 

crede în Cel ce M-a trimis, are viața vecinică, și nu vine la judecată, ci a trecut 

din moarte la viață.”  

Evrei 7:25  „De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se 

apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească 
pentru ei”. 

Ioan 14:6 „Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la 
Tatăl decât prin Mine.” 

Act 13:38 „Să știți dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor...” 

Act 13:39 „și oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile de cari n-
ați putut fi iertați prin Legea lui Moise.” 

  

V. Dumnezeu este Păstrătorul 

 

Una din constatările ce le putem face despre realitatea înconjurătoare este că 

e trecătoare: se degradează, se deteriorează, se ruinează... Omul îmbătrânește, 

animalele la fel, toate lucrurile, de fapt, sunt supuse acestei legi „a îmbătrânirii”. 

O casă nelocuită sau o mașină nefolosită s-ar putea crede ca se păstrează mai bine, 

dar ciudat se ruinează mai repede. 

Trebuie să existe ceva care să țină în ființă lucrurile, altfel totul se „trece”. 

Acela este Domnul. Biblia ne spune în Coloseni 1:17 că „toate se țin prin El” sau 

în Evrei 1:3 că El este Cel „care ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui”. 
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De asemenea găsim particularizată această caracteristică a lui Dumnezeu. 

Psalmul 104:27-30 „Toate aceste viețuitoare Te așteaptă, ca să le dai hrana la 
vreme.  Le-o dai Tu, ele o primesc; Îți deschizi Tu mâna, ele se satură de 

bunătățile Tale. Îți ascunzi Tu Fața, ele tremură; le iei Tu suflarea: ele mor, și se 
întorc în țărâna lor. Îți trimiți Tu suflarea: ele sunt zidite, și înnoiești astfel fața 

pământului”.  

Apostolul Ioan înregistrează cuvintele Domnului Isus în care Acesta ne 

asigură că El și Tatăl ne păstrează în mântuire și în relația de viață ce o avem cu 

Dumnezeu. Ioan 10:27-30  „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, și ele 

vin după Mine. Eu le dau viața vecinică, în veac nu vor pieri, și nimeni nu le va 
smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toți; și 

nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.  Eu și Tatăl una suntem.” 
  

CONCLUZII 
  

Evident, Doxologia poate fi o formulă mecanică fără nici un impact 

asupra propriei mele ființe. De aceea, doxologia fără adorare este nonsens, iar 

adorarea fără valoare este falsitate. Până nu ni se deschid ochii să vedem 

minunatele lucrări ale Domnului, în creație și răscumpărare, nu poate fi vorba de 

adorare reală. Putem să ne rugăm ca psalmistul: „Doamne, luminează-ne ochii să 

vedem măreția lucrărilor tale”. La încheiere amintim că glorificarea lui 

Dumnezeu aduce mult bine ființei umane. Ne înalță sufletul și ne umple ființa de 

bucurie. 

  

ÎNTREBĂRI  
 

1. De ce crezi că e potrivit să-l preamărești pe Dumnezeu ?  

2. Când te rogi: cât din rugăciunea ta e cerere și cât e adorare? 

3. Care este modul tău practic prin care „privești” la măreția lui 

Dumnezeu ? 

4. Când a fost ultima dată că te-ai uitat la cerul înstelat ? 

5. Te deranjează dacă o persoană este lăudată exagerat? De ce? 

6. De ce crezi că lăudarea lui Dumnezeu nu este niciodată prea 

multă sau nepotrivită?  

7. Care sunt motivele cele mai frecvente pentru care lauzi pe 

Dumnezeu? 

 

(G. Șerban & V. Lucaci) 
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