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Planul divin

În func?ie de punctul de vedere, citim un document. Acordãm o aten?ie deosebitã autorului 
care a scris ?i dacã citirile sunt de acord cu experien?a noastrã. Deci se întâmplã sã omitem 
lucruri cu care nu suntem de acord sau sã interpretãm lucruri care nu sunt în document. 
Informa?iile despre lentile se pierd, dar trebuie sã citim, sã auzim ?i sã vedem, deoarece 
potopul de informa?ii este prea mare pentru a verifica totul. De asemenea, facem asta intuitiv 
cu Biblia. Un cititor credincios cite?te Biblia altfel decât un ateu dacã a citit vreodatã Biblia. 
Chiar ?i credincio?ii citesc Biblia altfel. Deci face diferen?a dacã cineva crede în evolu?ie sau 
într-o crea?ie literalã a?a cum o descrie Biblia. De asemenea, este o diferen?ã modul în care 
am fost introdu?i în Biblie. Un cititor cu influen?ã catolicã va citi ?i alte lucruri, cum ar fi un 
protestant sau un cititor de bisericã liberã. Chiar ?i în grupurile mici, existã diferen?e. Cel 
scris în Biblie îl în?elege literalmente pe unul, iar celãlalt ca exemplu. Anumite pasaje ale 
Bibliei sunt accentuate de unul, altele subliniazã din nou alte pasaje. A?adar, vine ca diferi?i 
cititori sã ob?inã rezultate diferite.
Dar am dori sã presupunem câteva principii.

Biblia este cuvântul lui Dumnezeu!

Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru!

Duhul Sfânt este ajutorul nostru!

În trecut, cre?tinii au purtat rãzboi din cauza acestor diferen?e. Oamenii au fost nevoi?i sã 
renun?e la via?ã pentru cã nu erau de acord între ei în calitate de conducãtori respectivi. 
Oamenii au fost obliga?i sã ia convingeri de la conducãtorii lor. Chiar ?i în cel mai mic cerc 
pânã la familie au existat ?i existã aceste diferen?e. Pe mãsurã ce titlul clarificã, Dumnezeu are 
un plan cu oamenii. Satana încearcã constant sã împiedice acest plan al lui Dumnezeu cu 
minciunile sale. Deci nu este surprinzãtor cã Satana încearcã sã rãsuceascã Cuvântul lui 
Dumnezeu. Oamenii care fac rãzboi pentru a-?i afirma pãrerile încalcã în mod clar porunca 
iubirii. Din Yehudi Menuhin am citit o propozi?ie care m-a mi?cat mult. Este:
"Un discipol este în pericol sã devinã prea dogmatic ?i, deoarece îi lipse?te experien?a 
maturizatoare de a face concluzii, el înghite catehismele pre-mestecate."

Acest studiu biblic nu este conceput ca o dogmã. Gândurile exprimate aici sunt gânduri ale 
unui cãutãtor care stabile?te porunca iubirii înaintea tuturor cuno?tin?elor.
Fiecare cre?tin trebuie sã î?i gãseascã calea personalã cu Hristos. Acest studiu al Bibliei ar 
trebui sã ajute.
Matematica 7,7 Întreba?i ?i vã va fi dat; cãuta?i ?i ve?i gãsi; bate, ?i î?i va fi deschis. Matematica 
7,8 Pentru cã fiecare cer?etor prime?te, ?i cãutãtorul gãse?te, iar lovitorul va fi deschis.

În acest sens, doresc binecuvântarea lui Dumnezeu în citirea acestei bro?uri.

Gerd Fiedler
05/12/2016
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Tatãlui bisericii Augustin i se atribuie urmãtoarele 
propozi?ii:
„Nu pot sã-i spun lui Dumnezeu cum mã gândesc la 
el, dar nu-l pot gândi pe Dumnezeu a?a cum este el”.
Nu-L putem vedea pe Dumnezeu ?i nici nu-L putem 
percepe cumva pe Dumnezeu cu cele 5 sim?uri ale 
noastre. Pavel scrie în scrisoarea sa cãtre romani:

Romani 1,20 Car, depuis la création du monde, les 
perfections invisibles de Dieu, sa puissance 
éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres 
quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, 

Capitolul 1

Crea?ia

Tatãl

Primele cuvinte ale Bibliei nu ne spun cum sau când a creat Dumnezeu lumea. Nici nu se 
spune cât a durat aceastã perioadã a crea?iei.
Dar cre?tinii cred cã Dumnezeu a creat cerul ?i pãmântul. Aceasta descrie cel mai vechi crez 
apostolic cunoscut, cu urmãtoarele cuvinte.
Cred în Dumnezeu, Tatãl, Atotputernicul, creatorul cerului ?i al pãmântului 
......
Psalmistul scrie cu uimire;

9 Car lorsqu'il a parlé cela s'est fait, lorsqu'il a commandé, cela est apparu. 

Pentru a identifica Creatorul, se vorbe?te întotdeauna despre Dumnezeul lui Avraam, Isaac ?i 
Iacob, dar care este numele lui Dumnezeu?
Când Dumnezeu a dat poruncã lui Moise, Moise l-a întrebat cum îl cheamã ?i Dumnezeu a 
rãspuns dupã cum urmeazã:

2Mo 3:15  Und Gott sprach weiter zu Mose: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: , äåäé
der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu 
euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit, und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu 
Geschlecht. 

Numele lui Dumnezeu este compus din consoane Iod  Jod (é ), He (ä ), Waw (å ), He (ä împreunã 

sau JHWH. Aceasta apare de aproximativ 6000 de ori în Vechiul Testament. Cum se 
pronun?ã aceste consoane. nu ?tii, pentru cã sunetele de sine lipsesc. În germanã, numele 
„Iehova” a fost folosit de multã vreme (de exemplu, Elberfelder Bibel bis 1984). Sunetele de 
sine „e, o, a” au fost luate din cuvântul „Eloa” (care se traduce ca Dumnezeu) ?i în consoane 
JHWH = JeHoWaH,  utilizat. În timpurile moderne, cineva a trecut la Iehova (o nouã 
traducere evanghelicã), dacã cineva a folosit deloc numele lui Dumnezeu.
Deoarece nu a vrut sã foloseascã numele lui Dumnezeu într-o altã limbã, numele apare în 
Septuaginta * cu cuvântul "Kyrios". În Noul Testament, care se mai numesc „Scripturi 
grece?ti”, de asemenea, numele lui Dumnezeu este reprodus împreunã cu Kyrios.

Septuaginta în latinã pentru ?aptezeci, greacã veche Traducerea celor ?aptezeci, abbr. 
LXX este cea mai veche traducere continuã a Bibliei ebraico-arameicã în limba greacã 
veche de zi cu zi. Traducerea a fost scrisã în jurul anului 250 î.Hr. În iudaismul elenistic, în 
principal în Alexandria. Majoritatea cãr?ilor au fost pânã în jur de 100 î.Hr. Traduse, cãr?ile 
rãmase au urmat pânã în anul 100 d.Hr.

Geneza 1: 1
La început 
Dumnezeu a creat 
cerurile ?i pãmântul
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Cel mai bun exemplu se gãse?te în Fapte 2: 34-35

34 En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit : Le Seigneur (kyrios) a dit à mon 
Seigneur (kyrios): Viens siéger à ma droite 35 jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un 
escabeau sous tes pieds. 

Psalmul citat este reprodus în original dupã cum urmeazã.

Matei. 6,9 Priez donc ainsi : Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour 
Dieu

În zumzetul lui Iacov, Isus spune femeii samariteane în legãturã cu Creatorul:

4,24 Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'Esprit et en vérité. 

Fiul

Geneza 1:27 ne spune cã Dumnezeu nu a fost Creatorul singur, cãci acolo citim:

Gen. 1, 26 Et Dieu dit : Faisons les hommes2 pour qu'ils soient notre image3, ceux qui nous 
ressemblent. 

Acest „noi” este explicat în Noul Testament când citim:

Ioan 1,1 Au commencement était celui qui est la Parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-
même Dieu. 2 Au commencement, il était avec Dieu. 3 Tout a été créé par lui ; rien de ce qui a 
été créé n'a été créé sans lui. 

Din Evanghelia dupã Ioan versetul 14 putem vedea cã este Isus Hristos, atunci se spune:

 1,14 Celui qui est la Parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé 
sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père : plénitude de grâce et de vérité ! 

Pavel îi explicã pe Isus în scrisoarea sa cãtre coloseni dupã cum urmeazã:

 1,15 Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, il est le Premier-né de toute création. 16 
Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, 
les invisibles, .....

În crezul apostolic, cre?tinii exprimã acest lucru cu cuvintele: cred .....
?i lui Isus Hristos, Singurul Sãu Fiu, Domnul nostru .....
Deci Iisus a fost înaintea lui Dumnezeu a întregii crea?ii ca Fiul lui Dumnezeu nãscut ?i prin 
aceasta este Dumnezeu. El nu este o fiin?ã creatã, a?a cum sunt to?i îngerii ?i omul creat dupã 
chipul lui Dumnezeu, „ca El” (Gen 1:26). Iisuse, Cuvântul este nãscut ?i, prin aceasta, el este 
Dumnezeu, la fel cum Tatãl este Dumnezeu.
Când a venit sã salveze omenirea de la moarte, el, care este Dumnezeu, a fost implantat sau 
nãscut de Tatãl într-o fiin?ã umanã, Maria, prin Duhul Sfânt. De aceea, Dumnezeu a devenit 
om.
Putem în?elege mai bine cuvintele lui Ioan.

1 Psaume de David. Déclaration de l'Eternel . Il dit à mon Seigneur (Adon) : 

« Viens siéger à ma droite1 jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau 
sous tes pieds2. »

JHWH ( (,äåäé

Numele lui Dumnezeu este cunoscut doar în caractere ebraice ?i nu este tradus ?i folosit 
(cu excep?ia Martorilor lui Iehova), deoarece este prea sacru pentru a fi tradus gre?it ?i 

pronun?at. Ori de câte ori în Vechiul Testament  se înlocuie?te cu cuvântul 

„DOMNUL”.  Numele lui Dumnezeu este important, deoarece înseamnã ac?iunile ?i 
atributele lui Dumnezeu. Aceasta este exprimatã în rugãciunea model pe care ne-a 
învã?at-o Isus.

" "äåäé
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Ioan 1,1 Au commencement était celui qui est la Parole de Dieu. 

Acest început se referã la Geneza 1: 1 La început Dumnezeu a creat cerurile ?i pãmântul. Isus 
era deja ca „Cuvântul”.
 iar cuvântul a fost Dumnezeu.

De când a fost nãscut ?i nu a fost creat, el este Dumnezeu ca tatãl sãu.

 Ioan 1,3 Tout a été créé par lui ; rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. 

Acest lucru este evident în Geneza 1:26 ?i Dumnezeu a spus: Sã facem pe om dupã chipul 
nostru, ca noi!

Ioan. 1,14  Celui qui est la Parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. 

Prin na?tere, Dumnezeu a devenit omul Isus. Prin urmare, se poate spune despre Isus; 
complet Dumnezeu ?i uman.

Îngerii

Evident, alte fiin?e au fost create înainte de crearea pãmântului, pe care în general le numim 
îngeri. În Biblie, ele sunt denumite stele dimine?ii, fii ai lui Dumnezeu, heruvimi sau serafii. 
Putem citi asta în viziunile pe care unii profe?i le-au avut.

Daniel 7,9 Je regardai encore pendant qu'on installait des trônes, un vieillard âgé de très 
nombreux jours4 prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige et ses 
cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône, embrasé de flammes de feu, avait des 
roues de feu ardent5. 10 Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui, des millions d'êtres le 
servaient, et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit 
place et l'on ouvrit des livres6.

Gene. 3,24 Dupã ce l-a alungat pe Adam, a pus la rãsãritul6 grãdinii Eden niþte heruvimi þi 
o sabie învãpãiatã care se rotea, ca sã pãzeascã drumul spre pomul vieþii.

Isaia 6,1 În anul morþii regelui Uzia, L-
am vãzut pe Stãpânul þezând pe un tron 
înalt þi mãreþ, marginea mantiei Lui 
umplând Templul1. 2 Deasupra Lui 
stãteau serafimi. Fiecare avea þase 
aripi: cu douã îþi acopereau feþele, cu 
douã îþi acopereau picioarele þi cu douã 
zburau. 3 Strigau unul cãtre altul þi 
ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este 
DOMNUL Oþtirilor! Întreg pãmântul 
este plin de slava Lui!“ 

Iov 38,4   Unde erai când am aþezat temeliile pãmântului? Spune-mi dacã þtii! 5 Cine i-a 
hotãrât mãsurile? Þtii? Cine a întins sfoara de mãsurat peste el? 6 Pe ce îi sunt sprijinite 
temeliile þi cine i-a pus piatra din capul unghiului, 7 atunci când stelele dimineþii cântau 
împreunã þi toþi fiii lui Dumnezeu1 strigau de bucurie? 

Din aceste versete ale Bibliei, putem afirma cã, înainte ca lumea materialã cunoscutã de noi sã 
existe, existau deja spirite pe care le numim îngeri. De asemenea, din scripturi este evident cã 
existã un numãr mare de îngeri necunoscu?i.
Evident, trebuie sã fi existat o nemul?umire ?i, în consecin?ã, o îndepãrtare de Creator. Citim 
despre asta;

Gene. 6,1 Când oamenii au început sã se înmulþeascã pe pãmânt þi li s-au nãscut fiice, 2 
fiii lui Dumnezeu au vãzut cã fiicele oamenilor erau frumoase þi þi-au luat dintre ele ca 
soþii pe acelea pe care þi le-au ales. 
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Gen.  6,4 Pe pãmânt trãiau uriaþi2 în zilele acelea – þi chiar þi dupã aceea, când fiii lui 
Dumnezeu au intrat la fiicele oamenilor þi ele le-au nãscut copii. Aceþtia au fost eroii din 
vechime, oameni cu renume. 

Era interzis îngerilor sã se amestece cu oamenii, cãci citim în Epistolele lui Petru ?i Iuda;

2 Petru 2,4 Cãci dacã nu i-a cruþat Dumnezeu pe îngeri atunci când au pãcãtuit, ci i-a 
aruncat în Iad2 þi i-a lãsat în lanþurile beznei, unde sunt þinuþi pânã la judecatã, 5 dacã n-a 
cruþat El lumea din vechime, ci a adus potopul peste lumea celor neevlavioþi, însã l-a pãzit 
pe Noe – un predicator al dreptãþii – împreunã cu alþi þapte, 

Iuda 1:6 Iar pe îngerii care nu þi-au pãstrat poziþia, ci þi-au pãrãsit propria locuinþã, pe 
aceþtia El i-a pãstrat în lanþuri veþnice, în beznã, pentru ziua cea mare a judecãþii. 

În potop, copiii acestor intermisiuni au fost uci?i între îngeri ?i oameni, iar îngerii 
necredincio?i au fost pu?i în închisoare. Nu to?i îngerii necredincio?i sunt în închisoare, 
pentru cã mul?i sunt spirite rele ca demoni pe pãmânt. Citim în Evanghelii;

Matei  8: 29 Þi iatã cã ei au început sã strige: – Ce avem noi de-a face cu Tine, Fiule al lui 
Dumnezeu? Ai venit aici sã ne chinuieþti înainte de vreme? 30 Ceva mai departe de ei, 
pãþtea o turmã mare de porci. 31 Demonii L-au rugat: – Dacã ne scoþi afarã, trimite-ne în 
turma aceea de porci! 

De asemenea, prin?ii îngerilor demonici sunt conducãtori peste imperii.

Daniel 10:13 Dar cãpetenia împãrãþiei Persiei2 mi s-a 
împotrivit timp de douãzeci þi una de zile, dar iatã cã Mihail, 
una din cãpeteniile cele mai de seamã, a venit sã mã ajute, cãci 
fusesem lãsat acolo, cu împãraþii Persiei. ............ Dan 10:20 El 
m-a întrebat: – Þtii tu pentru ce am venit la tine? Acum mã voi 
întoarce sã lupt împotriva cãpeteniei Persiei, iar, când voi 
pleca, iatã cã va veni cãpetenia Greciei. 

 

Acest lucru este cel mai evident în Apocalipsa.

rev. 12:7  În cer a avut loc un rãzboi. Mihail þi îngerii lui s-au rãzboit cu balaurul. Balaurul þi 
îngerii lui s-au rãzboit þi ei,

Omul

Omul a venit la existen?ã dupã ce pãmântul a fost 
pregãtit pentru om. Asta a durat ?ase zile de 
crea?ie,
Prima zi ?i Dumnezeu a spus: Sã fie luminã! ?i a 
devenit u?or.
A doua zi Va fi o boltã în mijlocul apelor ?i este un 
divor? între ape ?i ape!
A 3-a zi Ar trebui sã adune apa de sub cer într-un 
loc, iar acesta va fi uscatul vizibil! + Pãmântul 
încol?e?te iarbã, plantã care produce semin?e, 
pomi fructiferi care dau roade pe pãmânt în func?ie 
de specia lor, în care este sãmân?a lor!



Ziua 4 Vor fi lumini la bolta cerului care sã se 
împartã între zi ?i noapte ?i acestea vor servi 
drept semne ?i [pentru determinarea] 
timpurilor ?i a zilelor ?i a anilor; ?i vor servi 
ca lumini pe bolta cerului pentru a strãluci 
pe pãmânt!
Ziua 5 Lasã apele sã pãtrundã cu roiul de 
vie?uitoare ?i pãsãrile sã zboare peste 
pãmânt, sub bolta cerului! ?i Dumnezeu a 
creat marii mon?tri de mare ?i toate 
vie?uitoarele vii care împletesc apele, dupã 
felul lor, ?i toate pãsãrile înaripate dupã 
felul lor.
Ziua a 6-a Pãmântul dã fiin?e vii în func?ie de 
specia lor: vite ?i animale târâtoare ?i 
animale [sãlbatice] ale pãmântului în 
func?ie de felul lor! ?i s-a întâmplat a?a. ?i 
Dumnezeu a fãcut fiarele [sãlbatice] ale 
pãmântului dupã felul lor, ?i vitele dupã felul 
lor ?i toate fiarele târâtoare pe pãmânt dupã felul lor.

9

La sfâr?itul celei de-a ?asea zile, l-a creat pe om dupã propria imagine.

Gen. 1:26 Atunci Dumnezeu a zis: 
„Sã facem om4 dupã chipul 
Nostru,  dupã asemãnarea 
Noastrã; ei sã domneascã peste 
peþtii mãrii, peste pãsãrile 
cerului, peste vite, peste tot 
pãmântul þi peste toate animalele 

mici care miþunã pe pãmânt!“ 27 Astfel, Dumnezeu l-a creat pe om dupã chipul Sãu, dupã 
chipul lui Dumnezeu l-a creat; bãrbat þi femeie i-a creat. 

În capitolul 2 al Genezei, este descrisã în detaliu crea?ia omului.

Gen 2:7 Atunci Domnul Dumnezeu l-a modelat pe Adam din þãrâna pãmântului þi a suflat în 
nãrile lui suflare de viaþã, iar Adam a devenit un suflet viu. 

Gen. 2:19 Astfel, Domnul Dumnezeu a modelat din þãrânã toate animalele câmpului þi toate 
pãsãrile cerului þi le-a adus la Adam, ca sã vadã ce nume le va da. Þi numele pe care Adam i l-
a dat fiecãrei vieþuitoare, acela a rãmas. 

Gen. 2:21 Aþa cã Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam, iar acesta a 
adormit. Atunci Domnul a luat una dintre coastele lui þi a închis carnea la locul ei. 22 Þi, din 
coasta pe care a luat-o din Adam, Domnul Dumnezeu a fãcut o femeie þi i-a adus-o lui Adam. 

Am considerat acum toate fiin?ele care au existat dupa crea?ie.
Acolo Dumnezeu este creatorul ?i fiul sau, numai ace?tia sunt DUMNEZEU. Omul creat dupa 
chipul lui Dumnezeu, adica asemanator lui Dumnezeu. Îngerii sunt ceva despre fiin?a 
umana, deci putem presupune ca au fost crea?i ?i „dupa chipul lui Dumnezeu”, caci ace?tia 
sunt numi?i ?i „fii ai lui Dumnezeu”.
Îngerii sunt în ierarhia lui Dumnezeu ceva despre om. ?tim asta pentru ca Pavel scrie despre 
Isus:

Evrei 2,7 Tu l'as abaissé pour un peu de temps1 au-dessous des anges, tu l'as couronné de 
gloire et d'honneur

Biblia trateazã exclusiv oamenii ?i rela?ia lor cu Creatorul. Credin?a îngerilor sau infidelitatea 
sunt men?ionate doar atunci când descrie modalitã?i de a trata cu oamenii.
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Planul lui Dumnezeu

Gen. 1,28 Dieu les bénit en disant : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, 
rendez-vous en maîtres, et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les 
reptiles et les insectes. 

Gen. 2,8 L'Eternel Dieu planta un jardin vers l'Orient : l'Eden, le Pays des délices. Il y plaça 
l'homme qu'il avait façonné. 

Acolo omul (Adam) avea voie sã dea un nume tuturor animalelor. (Geneza 2)
Acest lucru este confirmat în Psalmul 115: 16. unde spune:   Le ciel ? Il appartient à 
l'Eternel, quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. 

Întregul pãmânt ar trebui sã devinã un 
paradis, locuit de oameni care trãiesc pentru 

totdeauna în comuniune cu Dumnezeu.

În cartea biblicã a lui Isaia, Dumnezeu spune: 
Isaia 55:11
Il en sera de même de la parole que j'ai 
prononcée : elle ne reviendra jamais vers moi à 
vide, sans avoir accompli ce que je désirais et 
sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. 

Deci presupun cã, în final, acesta este exact 
planul lui Dumnezeu. Pãmântul devine un 
paradis locuit de oameni care Îl iubesc pe 

Dumnezeu. Aceasta avea sã se întâmple sub stãpânirea lui Dumnezeu, cãci Dumnezeu î?i 
rezerva puterea legislativã (legislativã).

Gen. 2,16 Et l'Eternel Dieu ordonna à l'homme : Mange librement des fruits de tous les 
arbres du jardin, 17 sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en 
mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 

* Notã de subsol
Cuvântul ebraic pentru cunoa?tere se nume?te „jadah”. Cartea Teologicã scrisã de mânã 
despre Vechiul Testament (Jenni / Westermann) scrie urmãtoarele: Având în vedere 
cuno?tin?ele ob?inute ini?ial de Dumnezeu din arborele divin al cunoa?terii binelui ?i rãului, patru 
puncte de vedere sunt reprezentate mai presus de toate. Recunoa?terea binelui ?i rãului în 
sensul
1.) discriminare eticã. / Binele ?i rãul în sens moral
2.) stilul de via?ã autonom bazat pe libertatea deciziei autonome.
3.) Experien?ã sexualã (binele ?i rãul la fel de plãcut ?i dureros.)
4.) Cunoa?terea cuprinzãtoare ?i în?elepciunea practicã prin care a fost ini?iatã cultura umanã.
Dacã ne uitãm la cele patru puncte, trei puncte nu sunt interzise de Dumnezeu.
1.) Omul are discriminare eticã.
3.) Omul poate avea rela?ii sexuale, cum altfel ar trebui sã fie roditor ?i sã se înmul?eascã?
4.) Omul a primit mintea. A folosi acest lucru nu este interzis nicãieri în Biblie.
Al doilea punct Omul nu a primit „libertatea deciziilor autonome” nici astãzi de la Dumnezeu. 
Omul este subordonat lui Dumnezeu. Dumnezeu dicteazã legile. Putem ?i trebuie sã ne mutãm 
în aceste legi ale lui Dumnezeu.

În sistemul nostru juridic avem separarea puterilor. 1. legislatura (puterea legislativã). 2. 
executivul (executiv) 3. sistemul judiciar (sistemul judiciar).
Creatorul a lãsat oamenilor executivul, ceea ce este exprimat prin cuvintele: „face?i-i supu?i ?i 
domni?i peste pe?tii mãrii, ?i pãsãrile din ceruri ?i toate fiarele care sunt pe pãmânt! “. Cu toate 
acestea, s-a rezervat pentru legisla?ia ?i sistemul judiciar, care este exprimat în mod clar în 
porunca „de a nu mânca rodul cunoa?terii”.
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Când vom intra în eveniment cu contemplarea noastrã din Biblie, vom face acest lucru din 
perspectiva cã Dumnezeu va realiza acest plan pe care El îl are cu oamenii.
Petru exprimã acest lucru într-o predicã pe care o citim în Fapte.

Faptele Apostolilor 3,19 Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il 
efface vos péchés. 20 Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos, et il vous enverra 
celui qu'il vous a destiné comme Messie : Jésus. 21 En attendant, il doit demeurer au ciel 
jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles 
par la bouche de ses saints prophètes. 

Tema Bibliei este: De la Paradisul pierdut la restaurarea sa.

Rãul vine pe lume

Gene. 3:1 Le Serpent1 était le plus tortueux2 de 
tous les animaux des champs que l'Eternel Dieu 
avait faits. Il demanda à la femme : Vraiment, 
Dieu vous a dit : « Ne mangez du fruit d'aucun 
des arbres du jardin ! » ? 2 La femme répondit 
au Serpent : Nous mangeons des fruits des 
arbres du jardin, 3 excepté du fruit de l'arbre 
qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas 
en manger et de ne pas y toucher sinon nous 
mourrons. 4 Alors le Serpent dit à la femme : 
Mais pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! 5 Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-mêmes entre le 
bien et le mal3. 

Aici se întâmplã ceva fundamental, pentru cã Dumnezeu este numit mincinos. În timp ce 
Dumnezeu spune: „Vei muri”, ?arpele spune, „nu vei muri prin niciun mijloc”. Astfel, un spirit 
care a folosit acest ?arpe s-a înfruntat cu Dumnezeu. Isus a spus despre asta;

Ioan 8:44 Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le 
commencement, c'est un meurtrier : il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de 
vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui le père du 
mensonge.

?arpele acesta este numit de Isus drept „diavolul” care a început ca mincinos. Profe?ii Isaia ?i 
Ezechiel scriu despre diavol.

Isaia 14:12 Cum ai cãzut din ceruri, luceafãr strãlucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât 
la pãmânt, tu, asupritorul neamurilor! 13 Tu ai zis în inima ta: ‘Mã voi înãlþa la cer; îmi voi 
ridica tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu! Voi þedea pe muntele adunãrii, pe 
înãlþimile din nord!2 14 Mã voi înãlþa deasupra norilor, þi mã voi face asemenea Celui 
Preaînalt!’ 

Ezechiel 28:12 „Fiul omului, rosteþte o cântare de jale despre regele Tirului! Spune-i cã aþa 
vorbeþte Stãpânul Domn: «Erai un semn al perfecþiunii, plin de înþelepciune þi desãvârþit în 
frumuseþe. 13 Stãteai în Eden, grãdina lui Dumnezeu, þi erai acoperit cu tot felul de pietre 
preþioase: cu sard, topaz, diamant, hrisolit, onix, iaspis, safir4, turcoaz þi smarald. Bijuteriile þi 
filigranele tale erau din aur, pregãtite încã din ziua în care ai fost creat. 14 Te-am pus sã fii un 
heruvim pãzitor;5 erai pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu þi umblai prin mijlocul pietrelor 
scânteietoare. 15 Ai fost fãrã vinã în cãile tale din ziua în care ai fost creat þi pânã când s-a gãsit 
nedreptate în tine. 16 Prin mãrimea negoþului tãu te-ai umplut de violenþã þi ai pãcãtuit. De 
aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu þi te-am îndepãrtat, heruvim pãzitor,6 din 
mijlocul pietrelor scânteietoare. 17 Þi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseþii tale þi þi-ai 
pervertit înþelepciunea din cauza splendorii tale! De aceea te-am aruncat la pãmânt þi te-am 
expus înaintea regilor, ca sã fi o priveliþte pentru ei! 
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Cu acest neadevãr nespus, adicã cu minciuna, rãul a venit pe lume. Trebuie sã fi fost anumite 
legi pentru îngeri care nu puteau fi încãlcate. Este scris de Dumnezeu cã nu poate min?i.
Numai prin cãlcarea unei legi, pãcatul poate veni pe lume. Legea „Nu vei min?i” era deja acolo 
cu îngerii. Dumnezeu nu-?i înlocuie?te nici propriile legi. Paucus îi scrie lui Titus

Tit_1:2 în nãdejdea vieþii veþnice, pe care Dumnezeu, Care nu minte, a promis-o înainte de 
vremurile veþniciilor, 

Femeia, Eva trebuia acum sã decidã în cine credea. ? tia ce spusese Dumnezeu despre 
Arborele Cunoa?terii. Acum, în enun?ul ?arpelui, un alt sens este transmis arborelui 
cunoa?terii. Eva trebuia sã decidã.
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Capitolul 2

Istoria omenirii

Separarea de Dumnezeu

Gen. 3: 6 Când a vãzut cã rodul pomului era bun de 
mâncat, plãcut la înfãþiþare þi de dorit sã facã pe cineva 
înþelept, femeia a luat din rodul lui þi a mâncat; i-a dat þi 
soþului ei, care era cu ea, þi a mâncat þi el. 

Ce ne-a inspirat Eva sã mãnânce din fructe ?i ce dialog cu 
Adam a avut loc, Biblia nu ne spune. Dar aceastã decizie 
a avut consecin?e de amploare atât pentru cei doi, cât ?i 
pentru to?i urma?ii lui Adam ?i Eva. Ei sunt la mila 
pãcatului prin moarte.
Pavel scrie despre aceasta în scrisoarea cãtre romani;

Rom.  5:12 De aceea, aþa cum pãcatul a intrat în lume 
printr-un singur om, iar prin pãcat a intrat moartea, þi 
astfel moartea a trecut la toþi oamenii, prin aceasta toþi au 
pãcãtuit. .... Rom.  5:14 Totuþi, moartea a domnit din 
timpul lui Adam pânã în timpul lui Moise, chiar þi peste cei 
care n-au pãcãtuit printr-o cãlcare a poruncii, cum a 
fãcut Adam, care este un arhetip al Celui Ce urma sã vinã. 

Adam ?i Eva erau mor?i în acela?i timp, chiar dacã Adam avea 930 de ani. Au fost mor?i pentru 
cã s-au despãr?it de Creator. Ca o frunzã, care este separatã de copac. Poate fi încã verde, dar a 
murit în momentul despãr?irii. La fel ?i întreaga umanitate, este moartã în ochii lui 
Dumnezeu.
Mai mult, ei au dat Satanei putere asupra lui însu?i. Creatorul voia ca ei sã conducã pãmântul, 
dar în schimb au trecut acea stãpânire de pe pãmânt lui Satan Diavolul. Acest lucru devine 
mai clar atunci când citim Luca, ispita lui Isus de cãtre Satan diavolul.

Luca 4:5 Atunci diavolul L-a dus sus, într-un loc înalt, þi I-a arãtat într-o clipã toate regatele 
lumii. 6 Apoi I-a zis: – Þie Îþi voi da autoritatea tuturor acestora þi gloria lor, cãci mie mi-a 
fost datã, iar eu o dau cui vreau. 7 Deci, dacã te închini înaintea mea, toatã va fi a Ta! 

Pentru cã omul s-a separat de creatorul sãu, el a fost alungat din Paradis. I s-a refuzat sã ia din 
arborele vie?ii. De?i for?a sa de via?ã a totalizat nouã sute treizeci de ani, el a murit ?i trupul sãu 
s-a transformat în praf.
Pavel scrie în scrisoarea sa cãtre Timotei;

1Timotei  2:14 Þi nu Adam a fost înþelat, ci femeia a fost înþelatã þi a cãzut în neascultare. 

Noi, ca oameni, putem trãi doar dacã ne mutãm în Legea lui Dumnezeu. În ceea ce prive?te 
legile naturii, asta are sens pentru noi. Cine ar sãri dintr-un zgârie-nori fãrã ajutor ?i crede cã 
va ajunge în siguran?ã jos? Nimeni. Cine ar construi o casã fãrã sã acorde aten?ie staticii? În 
domeniul etic, acest lucru nu este imediat recunoscut, deoarece nu vedem nimic tangibil 
acolo. Consecin?ele sunt acelea?i. Prin arborele cunoa?terii, Dumnezeu ?i-a fãcut vizibil 
dreptul la putere legislativã. Orice încãlcare a legilor lui Dumnezeu înseamnã moarte. Prin 
urmare, avertismentul este consecvent: „Nu trebuie sã mânca?i din el, altfel trebuie sã 
muri?i”.
Dacã omul are încredere în Dumnezeu ?i crede cã contextul pe care îl descrie este adevãrat, 
este firesc ca omul sã urmeze legile naturii (Legile lui Dumnezeu) din instinctul pãstrãrii de 
sine.



Perioada de despãr?ire de Dumnezeu a fost marcatã de 
violen?ã. Primul fiu al lui Adam ?i Eva, Cain, l-a ucis pe al doilea 
fiu Abel. Deci povestea umanitã?ii a început cu un fratricid. 
Satana este du?manul omului, vrea sã distrugã umanitatea.
Nu la mult timp dupã fratricid, a existat a doua încercare de 
eradicare a umanitã?ii. Citim în Geneza capitolul 6, 
Infidelitatea îngerilor. Au copii cu femeile. Ace?ti copii nu mai 
erau oameni cura?i, ci jumãtate înger, jumãtate om.
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În drama Genezei 3, este deci o declara?ie împotriva afirma?iei. În timp ce Dumnezeu 
spunea: „Vei muri dacã vei mânca din el”, Satana a spus: „În niciun caz nu vei muri!” „Ge 3: 5„ 
Dumnezeu ?tie cã în ziua în care o vei mânca, ochii tãi vor fi deschi?i ?i vei fi ca Doamne, 
recunoscând binele ?i rãul.
Era vorba despre o decizie fundamentalã, cine crede persoana. Asta nu s-a schimbat pânã 
astãzi. James scrie despre asta;

Iacov 1:14 Ci fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftã þi momit. 15 Atunci 
pofta concepe dând naþtere la pãcat, iar pãcatul, o datã înfãptuit, dã naþtere la moarte. 

Pedeapsa a urmat imediat. Adam ?i Eva au fost alunga?i din Paradis. Dar deja în judecata 
(Gen. 3: 13-24), în care oamenii ?i, de asemenea, ?arpele au ob?inut fiecare o judecatã specialã, 
Dumnezeu a fãcut o primã profe?ie, care urma sã parcurgã întreaga Biblie.

Gen. 3:15 Voi pune duþmãnie între tine þi femeie, între sãmânþa3 ta þi sãmânþa ei; El îþi va 
zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi cãlcâiul.“ 

Semin?a devine recunoscutã

Gen. 6:4 Pe pãmânt trãiau uriaþi2 în zilele acelea – þi chiar þi 
dupã aceea, când fiii lui Dumnezeu au intrat la fiicele 
oamenilor þi ele le-au nãscut copii. Aceþtia au fost eroii din 
vechime, oameni cu renume. 

Wikipedia scrie:
Prima dovadã a cuvântului "Nephilim" din Biblie se gãse?te în 1 Mos 6: 4 UE: Divine Beings of 
the sex sex masculin (ebraicã impregnate de ele. Descenden?ii erau uria?ii din trecut. 
Sfâr?itul citatului
Dacã ne imaginãm cã Dumnezeu a permis asta, atunci, dupã ceva timp, fiin?ele umane pure 
ar fi dispãrut de la fa?a locului, întrucât semigodii, a?a cum le nume?te mitologia greacã, erau 
mai puternici decât oamenii normali. Dar Dumnezeu nu a permis acest lucru. Citim din 
versetul 11 al ?aselea capitol al Genezei

Gen. 6:11 Pãmântul era corupt înaintea lui Dumnezeu þi plin de violenþã. 12 Dumnezeu a 
vãzut cã pãmântul era corupt, pentru cã toate creaturile de pe pãmânt îþi stricaserã cãile. 
13 Dumnezeu i-a zis lui Noe: „Sfârþitul tuturor creaturilor este hotãrât înaintea Mea, 
pentru cã pãmântul este plin de violenþã din cauza lor; le voi distruge împreunã cu 
pãmântul.

Pentru a salva umanitatea, Dumnezeu a 
fãcut ca Noe sã construiascã un chivot 
pentru a proteja via?a animalelor terestre 
de potop. Deci Noe, so?ia sa ?i cei trei fii ai 
sãi ?i so?iile ?i animalele lor au 
supravie?uit  potopului  care  l -a  
determinat pe Dumnezeu sã vinã pe 
pãmânt. Geneza capitolul 7
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Semnul pe care Dumnezeu l-a folosit 
pentru a arãta cã nu va exista val este 
curcubeul. Geneza 9:13
Sã ne amintim a doua zi a crea?iei;

Gen.1:6 Dumnezeu a zis: „Sã fie o boltã 
cereascã2 în mijlocul apelor, care sã 
despartã apele de ape!“

Deoarece pãmântul a avut un acoperi? 
de apã pânã la Potop, razele soarelui nu 
au putut strãluci împotriva unui nor, care este condi?ia necesarã pentru curcubeu. Deci, la 
valul înalt, acest acoperi? s-a prãbu?it.
Dumnezeu a repetat acum invita?ia pe care au primit-o ?i Adam ?i Eva.

Gen. 9:1 Dumnezeu i-a binecuvântat pe Noe þi pe fiii sãi þi le-a zis: „Fiþi roditori, înmulþiþi-vã 
þi umpleþi pãmântul. 

De?i Dumnezeu dorea ca oamenii sã se rãspândeascã pe pãmânt, oamenii au lucrat 
împotriva acestei voin?e construind un turn în Babel. Prin confuzia limbilor, oamenii au fost 
împrã?tia?i pe pãmânt (Geneza 11: 1-9).
Nimeni, nici omul, nici Satana nu pot lupta împotriva voin?ei lui Dumnezeu.

Avraam

Aproximativ La douã mii de ani de la crearea omului, Dumnezeu alege un om pe care îl alege 
pentru lucrarea sa. Acesta este progenitorul sãmân?ei, care va zdrobi capul ?arpelui. Acest 
om al so?ului ales al lui Dumnezeu este Avraam.
La îndemâna lui Dumnezeu, Avraam a trebuit sã-l pãrãseascã pe Abram, originea sa din 
Calea ?i sã se mute în Canaan. El a primit deja o promisiune de la Dumnezeu.

Gen. 12:2 Te voi face un neam mare þi te voi binecuvânta; voi face numele tãu mare, iar tu 
vei fi o binecuvântare. 

Abram avea deja 75 de ani la vremea respectivã ?i nu avea copii. Întrucât so?ia sa, Sarai, era 
infertilã, s-a asigurat cã Abram a primit un copil de la Magt Hagar. La 86 de ani, Abram a 
primit de la servitoarea sa Hagar un fiu pe nume Ismael. Dar aceasta nu ar trebui sã fie 
sãmân?a promisã pe care a inten?ionat-o Dumnezeu. Dumnezeu a fãcut un legãmânt cu 
Abram.

Gen. 17:4 „În ce Mã priveþte pe Mine, acesta este legãmântul Meu cu tine: tu vei fi tatãl 
multor neamuri. 5 Nu te vei mai numi Avram, ci numele tãu va fi Avraam2, pentru cã te-
am fãcut tatãl multor neamuri. ........... Gen. 17:15 De asemenea, Dumnezeu i-a zis lui 
Avraam: - În ce o priveþte pe Sarai, soþia ta, sã nu o mai 
chemi Sarai, cãci de acum numele ei va fi Sara5. 16 Eu o voi 
binecuvânta þi îþi voi da un fiu prin ea. O voi binecuvânta, 
astfel încât ea va deveni mamaunor neamuri; chiar regi ai 
popoarelor vor ieþi din ea.“ 

 

Astfel, Sarah a ramas însarcinata la vârsta de 90 de ani ?i l-a 
nascut pe Isaac. Avraam avea deja 100 de ani. Înainte ca 
Avraam sa ob?ina binecuvântarea finala, el a fost testat de 
Dumnezeu la maxim. El urma sa-?i jertfeasca fiul, Isaac. Isaac 
nu mai era un copil mic pentru ca transporta lemnul pentru 
jertfa. Modul în care Abraham a sim?it ca îndepline?te 
aceasta misiune nu este descris în Biblie, dar a facut-o fara 
contradic?ii, a?a cum i s-a poruncit. În ultimul moment, un 
înger a împiedicat sacrificiul. Avraam a trecut testul ?i a 
primit promisiunea binecuvântata de la Dumnezeu.

Gen. 22:18 iar prin sãmânþa3 ta vor fi binecuvântate toate neamurile pãmântului, 
pentru cã M-ai ascultat.“



Aici este deja indicat o persoanã ?i anume cãtre Iisus Hristos, care este sãmân?a femeii care va 
zdrobi ?arpele capului Satanei.

Cu timpul, israeli?ii au devenit foarte numero?i. Locuiau 
în ?ara Egiptului, în Gosen ?i trebuiau sã facã Frondienst 
pentru egipteni. Israelienii au devenit atât de numero?i 
încât egiptenii s-au speriat ?i au vrut sã ucidã to?i fiii nou-
nãscu?i ai israeli?ilor. (Exodul Capitolul 1) O femeie din 
tribul Levi a nãscut un fiu în acea perioadã. Întrucât voia 
sã-l protejeze de egipteni, l-a pus pe acest fiu într-un co? 
?i l-a pus afarã în Nil. Copilul a fost crescut de fiica lui 
Faraon. Era Moise. Moise a ucis un egiptean ?i a trebuit 
sã fugã. A fugit în de?ert spre Midian, s-a cãsãtorit acolo 
?i a ?inut oile. La vârsta de 80 de ani, Moise a fost 
însãrcinat de Dumnezeu sã-i scoatã pe israeli?i din ?ara 
Egiptului. Desigur, faraonul nu voia sã scoatã for?ã de 
muncã ieftinã. A fost nevoie de zece ciumã. Faraonul a 
dat drumul pânã la prima ucidere a egiptenilor. 
Israelienii au trebuit sã efectueze un anumit act de 
deducere, arãtând spre Iisus Hristos.
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Pavel scrie despre asta în scrisoarea cãtre evrei;

Evrei 11:17 Prin credinþã l-a jertfit Avraam pe Isaac, atunci când a fost pus la încercare; el, 
cel care a primit promisiunile, a fost gata sã-þi jertfeascã singurul fiu, 18 chiar dacã i se 
spusese: „Prin Isaac îþi va primi numele sãmânþa ta.“2 19 El s-a gândit cã Dumnezeu poate 
sã învie pe cineva din morþi þi, figurat vorbind, aþa l-a primit înapoi. 

Aceasta situa?ie a unui tata care î?i sacrifica fiul este un model. Antitipul ?i realitatea este ca 
Dumnezeu, Tatal, ?i-a sacrificat fiul sau Iisus Hristos pentru omenire.

Sãmân?a devine un popor

Nu to?i urma?ii lui Avraam ar trebui sã devinã sãmân?a promisã, pentru cã Avraam a avut încã 
?apte copii dupã moartea sa împreunã cu so?ia sa Kitura (Geneza 25: 1 + 2). Pavel scrie 
despre aceasta în Romani;

Roma 9:7 et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants. Car Dieu dit à 
Abraham : C'est la postérité d'Isaac qui sera appelée ta descendance.

Sãmân?a, care urma sã zdrobeascã capul ?arpelui ?i acum a trecut peste Avraam, a fost aleasã 
direct de Dumnezeu. Nu întâiul nãscut a trecut automat pe sãmân?ã, ci pe cel pe care 
Dumnezeu l-a rânduit. A?adar, sãmân?a a dat peste al doilea nãscut Isaac Avraam. Apoi din 
nou despre al doilea fiu al lui Isaac, ?i anume Iacov. Creatorul este numit zeul Avraam, Isaac 
?i Iacob. Iacob a primit numele lui Israel de la Dumnezeu. Urma?ii sãi au fost numi?i de 
atunci israeli?i. Iacob sau Israel, cum era numit acum, au dat fiecãruia dintre cei doisprezece 
fii ai sãi o binecuvântare ?i o profe?ie pe patul sãu de moarte. Lui Iuda i-a spus:

Gen. 49:8 O toi, Juda, tes frères te rendront hommage, ta main fera ployer la nuque de tes 
ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. 9 Oui, Juda est un jeune lion3. 
Mon fils, tu reviens de la chasse et tu t'es accroupi et couché comme un lion, comme une 
lionne : qui te ferait lever ? 10 Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, et l'insigne de chef ne 
sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent et à qui tous 
les peuples rendront obéissance4. 
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Gen. 12:2 Ce mois-ci1 sera pour vous le premier mois de l'année. 3 Donnez à toute la 
communauté d'Israël les instructions suivantes : Le dixième jour de ce mois, que chaque 
maison ou chaque famille se procure un agneau. 4 Si dans une maison on est trop peu 
nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en 
tenant compte du nombre de personnes ; et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que 
chacun peut manger. 5 Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé 
d'un an. 6 Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois : ce jour-là, tout 
l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ces agneaux à la nuit tombante2. 7 On 
prendra de son sang et l'on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des 
maisons où il sera mangé. 8 On en rôtira la viande et on la mangera cette nuit-là avec des 
pains sans levain et des herbes amères3. 

Prin sângele mielului, care era pictat pe stâlpii u?ilor, prima na?tere a casei nu a fost ucisã. 
Isus este mielul. A spus Ioan Botezãtorul;

Ioan 1:29 Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui ; alors il s'écria : Voici 
l'Agneau de Dieu9, celui qui enlève le péché du monde. 

Când a venit vremea ca Iisus sã fie sacrificat omenirii, în prima lunã a vie?ii sale, aceasta este 
Nisanul. Isus s-a prezentat evreilor în ziua de 10 a lunii, în a?a-numita duminicã de palmieri.

Ioan 12:12 Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que 
Jésus était en chemin vers la ville. 13 Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers 
et sortirent à sa rencontre en criant : Hosanna2 ! Béni soit celui qui vient de la part du 
Seigneur ! Vive le roi d'Israël3 ! 

Pe 14 Nisan, Iisus Hristos a murit pe cruce.

Luca 23:44 Il était environ midi, quand le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et 
cela dura jusqu'à trois heures de l'après-midi. 45 Le soleil resta entièrement caché5. Le 
grand rideau du Temple se déchira par le milieu. 46 Alors Jésus poussa un grand cri : Père, 
je remets mon esprit entre tes mains6. Après avoir dit ces mots il mourut. 

Isus este mielul Pa?tilor. Suntem mântui?i de sângele Lui.
Dupã ce egiptenii au primit a zecea ciumã, uciderea tuturor primilor nãscu?i, faraonul i-a 
atras pe israeli?i. În curând, el a regretat aceastã decizie ?i i-a persecutat pe israeli?i. Acestea 
erau acum într-un punct mort, pentru cã înaintea lor se afla Marea Ro?ie. Prin minune, 
Dumnezeu a împãr?it Marea Ro?ie ?i israeli?ii au putut sã 
meargã uscat prin mare. Armata faraonului i-a urmãrit pe 
israeli?i ?i s-a cufundat în marea de închidere.
Dumnezeu a întãrit oamenii Muntelui Horeb ?i a fãcut 
legãmânt cu to?i oamenii.

Exodus 19:5 Maintenant, si vous m'obéissez et si vous 
restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple 
précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre 
m'appartienne. 6 Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. 
» Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites3. 

Întrucât Israelul este sãmân?a lui Avraam, acestea ar trebui sã fie o binecuvântare pentru 
toate na?iunile. Acesta este un model pentru biserica lui Isus Hristos, deoarece Petru scrie în 
scrisoarea sa cãtre cre?tini:

1Pet. 2:9 Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres, une nation 
sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres 
merveilleuses7 de celui qui vous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. 

Dumnezeu se pregãte?te pentru eliberare, ceea ce aratã spre Isus
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Din pãcate, israeli?ii au încãlcat adesea acest legãmânt. Dumnezeu a comparat acest 
legãmânt cu un legãmânt de cãsãtorie.

Ieremia 3:20 Mais vous m'avez trahi ô communauté d'Israël, comme une femme qui 
trompe son mari, l'Eternel le déclare. » 

Acesta este un model important, deoarece Isus Hristos a fãcut un legãmânt cu succesorii sãi. 
Biserica lui este mireasa lui. Nunta va avea loc în ceruri.

Luca 22:20 Après le repas, il fit de même pour la coupe, en disant : Ceci est la coupe de la 
nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous...2].
Revelaþia 19:7 Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. 
Voici bientôt les noces de l'Agneau. Sa fiancée s'est préparée. 

Israel a primit de la Dumnezeu despre Moise o carte întreagã de legi. La baza sunt cele Zece 
Porunci. Din nou, este clar cã Dumnezeu ?i-a rezervat puterea legislativã. El era regele 
poporului.
Întrucât poporul lui Israel nu avea credin?ã, au trebuit sã cãlãtoreascã patruzeci de ani prin 
de?ert, înainte de a putea trece în ?ara promisã din Canaan. Iosua a fost succesorul lui Moise 
?i a cucerit întreaga ?arã. Acum a urmat timpul judecãtorilor. În acest moment, a fost scrisã ?i 
cartea biblicã Ruth. Acesta a arãtat cã chiar ?i non-israeli?ii ar putea apar?ine semin?elor 
dacã s-ar mãrturisi pentru zeul Avraam. Citim în cartea Rut;

Rut 1:16 Mais Ruth lui répondit : N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de 
ta route ; partout où tu iras, j'irai ; où tu t'installeras, je m'installerai ; ton peuple sera mon 
peuple et ton Dieu sera mon Dieu. 
Rut era moabitã ?i a devenit mamã a lui David ?i, prin urmare, a lui Isus Hristos.

Ultimul judecãtor a fost Samuel. Israelienii ?i-au dorit cu disperare un rege, deoarece toate 
na?iunile din jur au avut ?i un rege. Au arãtat cã nu erau mul?umi?i de condi?ia ca Dumnezeu 
sã fie regele lor. Când Samuel a fost trist pentru cã a crezut cã este împotriva persoanei sale, 
Dumnezeu ia spus;

1Samuel 8:7 L'Eternel lui répondit : Ecoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En 
effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi : ils ne veulent plus que je règne sur eux. 

Israelienii au primit un rege. Un rege din Israel nu avea voie sã îndeplineascã acte preo?e?ti. 
Preo?ia ?i regatul erau împãr?ite strict. Saul, un om din tribul Dan, a devenit rege. Cu timpul, 
Saul a devenit necredincios lui Dumnezeu ?i astfel Dumnezeu a cãutat un nou rege din tribul 
lui Iuda în timpul vie?ii sale de la Saul. El a instruit lui Samuel sã-l ungã pe David regelui. De?i 
David era acum un rege uns, Saul încã domnea. Mai târziu, Saul l-a urmãrit pe David. Pentru 
David, Dumnezeu a spus;

2Samuel 7:16 Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté8, et ton trône 
sera inébranlable à perpétuité. »

Cu David, Israelul a avut zenitul ca regat. Salomon, urma?ul tronului lui David, era foarte 
în?elept. I s-a permis sã construiascã templul pentru Dumnezeul lui Israel. La bãtrâne?e, 
însã, s-a abãtut de la Dumnezeu. De asemenea, Salomon a tratat oamenii foarte prost. Fiul lui 
Solomon, Rehabeam, urma sã urmeze tronul. Dar Dumnezeu a decis sã împartã împãrã?ia. 
Deci Ieroboam a primit promisiunea de la profetul Achia cã va guverna zece semin?ii ale lui 
Israel. 1. Regi capitolul 11
De acum încolo, acolo era zona cu douã niveluri Iuda cu capitala Ierusalim ?i zona cu zece 
triburi Israel cu capitala Samaria. În 722 î.Hr., imperiul lui zece triburi a Israelului a fost 
distrus de asirieni.
Vremea regilor a fost o perioadã foarte schimbãtoare. De foarte multe ori israeli?ii au încãlcat 
legãmântul cu Dumnezeu, ceea ce însemna cã Dumnezeu a permis cucerirea Israelului. A 
fost ?i timpul profe?ilor. Ei au proclamat venirea lui Mesia, Mântuitorul lumii.
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Profe?ii despre Isus

naþterea Maicii Domnului
profe?ie: Isaia 7:14 C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe : Voici, la 
jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils, elle lui donnera pour nom6 : Emmanuel 
(Dieu avec nous)
împlinire: Luca 1:30 L'ange lui dit alors : N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa 
faveur. 31 Voici : bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils ; tu le nommeras 
Jésus. Luc 1:34 Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ? 35 
L'ange lui répondit : L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu très-haut te 
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de 
Dieu. 

Locul na?terii

profe?ie: 
sortira pour moi celui qui régnera sur Israël ! Son origine remonte aux temps passés, aux 
jours anciens2. » 
împlinire: Matei 2:1 Jésus était né à Bethléhem1 en Judée, sous le règne du roi Hérode2. 
Or, des mages3 venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. 

 Mica 5:1 « Et toi, Bethléhem Ephrata1, la plus petite des villes de Juda, de toi il 

 

pruncucidere
profe?ie: 
gémit et des sanglots amers : Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler, car 
ses fils ne sont plus6. 
împlinire:Matei 2:16 Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il 
devint furieux : il donna l'ordre de tuer à Bethléhem et dans les environs tous les garçons 
en-dessous de deux ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages 
sur l'époque où l'étoile était apparue. 17 Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie, 
le prophète : 18 On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers:. 
Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus7.

 Ieremia 31:15 « Voici ce que déclare l'Eternel : On entend à Rama une voix qui 

Evadare în Egipt

profe?ie: 
sortir de l'Egypte1. 
împlinire: Matei  2:14 Joseph se leva donc et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa 
mère pour se réfugier en Egypte. 

 Osea 11:1 « Quand Israël était enfant, je l'ai aimé, alors j'ai appelé mon fils à 

Isus intrând în Ierusalim pe un mãgar
profe?ie: 
joie, ô communauté de Jérusalem ! Car ton roi vient vers toi, il est juste et victorieux, 
humilié8, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse9. 
împlinire: Ioan 12:13 Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à 
sa rencontre en criant : Hosanna2 ! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur ! Vive le 
roi d'Israël3 ! 14 Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon cette parole de l'Ecriture : 

 Zaharia 9:9 Tressaille d'allégresse, ô communauté de Sion ! Pousse des cris de 

Evreii l-au respins pe Isus
profe?ie: 
habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. 
Il était méprisé, et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. 
împlinire: Ioan 1:11 Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. 

Isaia 53:3 Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur 

 

Anul venirii sale

profe?ie: 
le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem8 a été promulgué jusqu'à 
l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera sept septaines et soixante-deux 
septaines. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses remparts, en des temps de 
détresse. 26 A la fin des soixante-deux septaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à 
mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher9. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront 
détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme par une 
inondation, et jusqu'à la fin, séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. 

Daniel 9,25 Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre : Depuis le moment où 
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împlinire:
În Neemia 2 am citit cã Artaxerxes (Artasasta sau Arthahsastha) a trecut un decret în cel 
de-al XX-lea an al domniei sale, care le-a permis evreilor sã reconstruiascã Templul din 
Ierusalim. conform lui Daniel 9:25, recensãmântul anului 70 începe cu decretul. 
Artaxerxes-Longimanus din Persia a urcat în 465 î.Hr. Hristos Tronul ?i a fost singurul 
Artaxerxes care a condus peste 20 de ani ?i este eligibil. Deci este vorba despre anul 445 
î.Hr. Hristos.70 sãptãmâni de an
= 70 x 7 = 490 de ani De când Unsul Domnului ar trebui exterminat dupã 69 de sãptãmâni 
(din Decretul asupra Templului - Daniel 9: 25-27), nu este vorba de 490, ci doar de 483 de 
ani. În antichitate, anul lunar a fost calculat (360 zile = 1 an) 483 ani x 360 zile = 173880 
zile. .
Ajungem în anul 38 d.Hr. Calculând anii lunari cu anii solari, unul vine în anul 31-32, anul 
în care Iisus a fost botezat, astfel a fost Mesia (Unsul).

Trãdare de cãtre un prieten

profe?ie:  
qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi2. 
împlinire: Marcu 14,18 Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, il leur dit : 
Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous, qui mange avec moi, me trahira. 

 Psalmi 41,10 Et même mon meilleur ami, en qui j'avais mis ma confiance, celui 

 

El a fost trãdat pentru 30 de piese de argint

profe?ie: 
sinon, n'en faites rien. Ils me donnèrent pour salaire trente sicles d'argent6. 
împlinire: Matei  26,15 pour leur demander : Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle 
somme me donnerez-vous ? Ils lui versèrent trente pièces d'argent. 

 Zaharia 11,12 Et je leur déclarai : Si vous le jugez bon, donnez-moi mon salaire, 

 

Banii de sânge au fost returna?i

profe?ie: 
estimé ! Je pris les trente sicles d'argent et je les jetai dans le Temple de l'Eternel pour le 
potier7. 
împlinire:  Matei 27,6 Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et déclarèrent : On n'a 
pas le droit de verser cette somme dans le trésor du Temple, car c'est le prix du sang1. 7 Ils 
tinrent donc conseil et décidèrent d'acquérir, avec cet argent, le « Champ-du-Potier » et 
d'en faire un cimetière pour les étrangers. 

 Zaharia 11,13 Et l'Eternel me dit : Jette-le au potier, ce joli prix auquel j'ai été 

Tãcerea lui în timpul procesului

profe?ie: 
agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas 
dit un mot4. 
împlinire: Matei 26,62 Alors le grand-prêtre se leva et demanda à Jésus : Tu n'as rien à 
répondre aux témoignages qu'on vient de porter contre toi ?

 Isaia 53,7 On l'a frappé, et il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un 

 

Rãstignirea Lui împreunã cu pãcãto?ii

profe?ie: 
partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même11 jusqu'à la mort et s'est 
laissé compter parmi les malfaiteurs12, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre, il 
est intervenu en faveur des coupables.
împlinire:  Matei 27,38 Deux brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa 
droite, l'autre à sa gauche. 

 Jesaja 53,12 Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux : il 

Sã bei bilã ?i o?et

profe?ie: 
soif, ils m'offrent du vinaigre6. 
împlinire: Ioan 19,29 Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc 
une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de la 
bouche de Jésus. 

Psalmi 69,22 Ils ont mis du poison5 dans le pain que je mange. Pour étancher ma 
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Latura lui strãpunsã de o suli?ã

profe?ie: 
Jérusalem un Esprit2 de pitié et de supplication. Alors ils tourneront leurs regards vers 
moi, celui qu'ils auront transpercé3. Ils porteront le deuil pour lui comme on porte le deuil 
pour un enfant unique ; ils pleureront sur lui tout comme on pleure amèrement pour son fils 
premier-né. 
împlinire: Ioan 19,34 L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté, et aussitôt il en 
sortit du sang et de l'eau.

Zaharia 12,10 Je répandrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent 

Solda?ii se rostogolesc în jurul rochiei sale

profe?ie: 
împlinire: 
en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. 

 Psalmi 22,19 ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique8. 
 Marcu 15,24 Ils le clouèrent sur la croix. Puis ils se partagèrent ses vêtements, 

Nu este un os rupt

profe?ie: 
împlinire: 
et ils ne lui brisèrent pas les jambes. 

 Psalmi 34,21 Il veille sur ses os : aucun d'eux n'est brisé9. 
 Ioan 19,33 Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort 

Înmormântat în mormântul unui om bogat

profe?ie: 
riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient 
prononcé de mensonge8. 
împlinire: Matei 27, 58 Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors Pilate donna 
l'ordre de le lui remettre. 59 Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur 60 
et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. 

 isaia 53,9 On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les 

Învierea lui din moarte

profe?ie: 
pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe8. 
împlinire: Matei 28,9 Et voici que, tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit : 
Salut à vous. Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. 

 Psalmi 16,10 tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras 

 

Profe?ii pentru Împãrã?ia lui Isus

Ridicarea mor?ilor

Osea 13:14 Devrais-je donc les affranchir du pouvoir du sépulcre ? Et, de la mort, devrais-je 
les sauver ? O mort, où est ta force ? Sépulcre, où est ton pouvoir destructeur4 ? Je ne peux 
plus les avoir en pitié. 

profe?ie: 
plus les choses d'autrefois, on n'y pensera plus4. 18 « Réjouissez-vous plutôt et soyez à 
toujours tout remplis d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une 
Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. 19 J'exulterai moi-même à cause 
de Jérusalem et je me réjouirai au sujet de mon peuple. « On n'y entendra plus de pleurs ni 
de cris de détresse5. 20 Là, plus de nourrisson emporté en bas âge, ni de vieillard qui meure 
avant d'avoir atteint le nombre de ses ans. Ce sera mourir jeune de mourir centenaire ; si 
un pécheur ne dépasse pas les cent ans, c'est qu'il aura été maudit. 21 Ils se construiront des 
maisons et les habiteront ; ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits ; 22 ils ne 
bâtiront plus des maisons pour qu'un autre y habite à leur place, ils ne planteront plus de 
vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les gens de mon peuple vivront aussi 
longtemps qu'un arbre. Mes élus jouiront du fruit de leur travail. 23 Ils ne peineront plus 
pour rien et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus destinés au 
malheur. Ils seront une race bénie par l'Eternel, et leur postérité le sera avec eux. 24 Alors, 
avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai ; ils parleront encore, que j'aurai déjà 
entendu. 25 Les loups et les agneaux paîtront ensemble, le lion mangera du fourrage tout 
comme le bétail ; le serpent mordra la poussière. Il ne se fera plus ni mal, ni destruction, sur 
toute ma montagne sainte, » dit l'Eternel6 !

Isaia 65:17 Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre ; on ne se rappellera 
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împlinire:  Revelaþia  21:1 Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle1, car le premier 
ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. 2 Je vis la ville sainte, la 
nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est 
parée pour son époux. 3 Et j'entendis une forte voix, venant du trône, qui disait : Voici la 
Tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux ; ils seront ses peuples et lui, Dieu avec 
eux2, sera leur Dieu. 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y 
aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement 
disparu3. 5 Alors celui qui siège sur le trône déclara : Voici : je renouvelle toutes choses. Il 
ajouta : Ecris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance.

În 597 î.Hr., timpul regilor s-a încheiat. Regele babilonian Nebucadne?ar a distrus 
Ierusalimul ?i Templul lui Solomon. El a rãpit supravie?uitorii, astfel încât Ierusalimul a fost 
complet pustiu. Abia dupã 70 de ani, evreilor li s-a permis sã se mute înapoi în ?ara lor. Un 
rege nu i-a mai primit pe evrei. Serubbabel era un rege uns interior, dar oficial era 
guvernator.



În vremea Idumitului (Esau descendent) a lui Irod cel 
Mare, Isus s-a nãscut în Betleem. Irod a fost rege peste tot 
Israelul prin harul romanilor, care au de?inut apoi 
domina?ia mondialã. Irod a adoptat religia israeli?ilor ?i a 
reconstruit templul în 40 de ani, care a fost distrus în 597 
î.Hr. de cãtre babilonieni. Când Irod a auzit despre cei trei 
vãzãtori de stele cã un rege s-a nãscut în domeniul sãu, l-a 
luat pe copilul Iisus, astfel încât Maria ?i Iosif au fugit în 
Egipt cu Isus. Dupã moartea lui Irod, imperiul sãu a fost 
împãr?it în patru pãr?i de cãtre romani. Acum Maria ?i 
Iosif au putut sã se întoarcã cu Iisus din Egipt ?i au luat 
re?edin?a în Nazaret.
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Capitolul 3
Restaurarea

Isus Mesia apare pe scena

Matei 2:23 où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi se réalisa cette parole des 
prophètes : On l'appellera : le Nazaréen8.
Toate profe?iile l-au cunoscut pe Isus. Ca dovadã suplimentarã cã este Mesia, a primit 
puteri speciale de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt.
Matei 11:2 Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoya auprès 
de lui deux de ses disciples. Ils lui demandèrent : 3 Es-tu celui qui devait venir1 ou bien 
devons-nous en attendre un autre ? 4 Et Jésus leur répondit : Retournez auprès de Jean et 
racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez : 5 les aveugles voient, les paralysés 
marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts 
ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres2. 

Fiul lui Dumnezeu, care era deja cu Dumnezeu în existen?a sa preumanã, Isus nu era sub 
pãcatul care a fost rãspândit prin Adam tuturor oamenilor;

Scrisoare de la Pavel cãtre Romani 5:12 Par un seul homme, le péché est entré dans le 
monde et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont 
péché5... 

Iisus Hristos este sfâr?itul sãmân?ei care zdrobe?te capul ?arpelui. El este sãmân?a lui 
Avraam prin care toate na?iunile sunt binecuvântate. Isus, Fiul lui Dumnezeu, a fost destinat 
sã restaureze umanitatea lui Dumnezeu, separat de Dumnezeu ?i separat de Dumnezeu de 
Adam.

Psalmi 110:4 L'Eternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement : « Tu seras prêtre 
pour toujours selon la ligne de Melchisédek5. » 

Spre deosebire de regii lui Israel, care nu aveau voie sã îndeplineascã slujbe preo?e?ti, Isus 
urma sã devinã ?i preot ?i rege pentru toatã omenirea.
Dar înainte de aceasta, Isus a trebuit sã meargã cel mai greu, 
pentru a muri ca un miel jertfitor pentru umanitate. Abia atunci 
omenirea a putut fi eliberatã de pãcat Adam ?i împãcatã cu 
Dumnezeu.

Rom. 5:15 Mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le 
don gratuit de Dieu ! En effet, si la faute d'un seul a eu pour 
conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison la 
grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-
Christ, a surabondé pour beaucoup. 16 Quelle différence aussi 
entre les conséquences du péché d'un seul et le don de Dieu ! En 
effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a 
entraîné la condamnation, mais le don de grâce, intervenant à 
la suite de nombreuses fautes, a conduit à l'acquittement. 
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Rom.  5:17 Cãci dacã prin greþeala unui singur om moartea a domnit prin acel unul, cu 
atât mai mult vor domni în viaþã cei ce primesc belþugul harului þi darul dreptãþii prin Acel 
Unul, Isus Cristos. 18 Deci, aþa cum greþeala unui singur om a adus condamnare pentru 
toþi oamenii, tot astfel, un act drept îi achitã pe toþi oamenii þi le dã viaþã. 19 Cãci aþa cum, 
prin neascultarea unui singur om, mulþi au fost fãcuþi pãcãtoþi, tot astfel, prin ascultarea 
Unuia Singur, mulþi vor fi fãcuþi drepþi. 

1 Corinteni 15:22 Aþa cum în Adam toþi mor, la fel, în Cristos, toþi vor fi 
înviaþi, 

Isus a împlinit planul lui Dumnezeu de a-?i da via?a pentru noi, oamenii. Acesta este un act 
dureros. ?arpele sfãrâmã versetele femeii.
Isus a murit pe cruce pentru noi. Dar Dumnezeu l-a fãcut sã vinã în via?ã a treia zi. Cu toate 
acestea, nu ca om, ci în corpul sãu, pe care l-a avut înainte de întrupare.

1Petru 3:18 Cãci þi Cristos a suferit o datã pentru totdeauna pentru pãcate – El, Cel Drept, 
pentru cei nedrepþi – ca sã vã aducã la Dumnezeu. El a fost dat la moarte în trup, dar a fost 
fãcut viu prin Duhul, 

Dupã învierea sa, Iisus a rãmas pe pãmânt 40 de zile ?i s-a 
arãtat ucenicilor sãi. Dupã acea perioadã a condus pânã la cer.

Psalmi 110:1 Domnul i-a zis Stãpânului meu:1 „Þezi la 
dreapta Mea, pânã voi face din duþmanii Tãi aþternut al 
picioarelor Tale! 2 Domnul va întinde toiagul puterii Tale din 
Sion. Stãpâneþte în mijlocul duþmanilor Tãi! 
Faptele Apostolilor 2:34 Cãci David nu s-a suit în ceruri, 
ci el însuþi zice: „Domnul I-a zis Domnului meu14: «Þezi la 
dreapta Mea, 35 pânã voi face din duþmanii Tãi aþternut al 
picioarelor Tale!»“15 36 Sã þtie bine deci toatã casa lui Israel, 
cã Dumnezeu L-a fãcut Domn þi Cristos16 pe acest Isus pe 
Care L-aþi rãstignit voi! 

Colec?ia

La Rusalii, dupã înãl?area lui Isus, Duhul Sfânt a fost revãrsat asupra ucenicilor. Rusaliile, ca 
?i Pa?tele, au avut o semnifica?ie aparte.

Leviticul 23:16  Sã numãraþi cincizeci de zile pânã în ziua urmãtoare celui de-al þaptelea 
Sabat, dupã care sã aduceþi Domnului un nou dar de mâncare. 17 Sã aduceþi din locuinþele 
voastre douã pâini ca jertfã legãnatã; sã fie fãcute din douã zecimi de efã de fãinã aleasã þi 
sã fie coapte dupã ce s-a dospit aluatul; acestea sunt cele dintâi roade pentru Domnul. 

Simbolismul este:
Isus cu trupul sãu fãrã pãcat reprezintã pâinea neînviatã.
Biserica este încã pãcãtoasã ?i constituie primele fructe ale pâinii dospite.
Aceste pãcate sunt spãlate în sângele mielului ?i astfel sunt ?i ele fãrã pãcat, ceea ce este 
simbolizat prin haine albe. (Apocalipsa 6:11; 7,9; 7,14)

Apokal.  7:14  Aceþtia sunt cei care vin din necazul cel mare; ei þi-au spãlat hainele þi le-au 
albit în sângele Mielului. 
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La început, numai israeli?ii au fost ale?i pentru asta. Au fost primii care au primit invita?ia ?i 
Duhul Sfânt.
Petru spune în prima sa predicã:

Faptele Apostolilor 2:15 Oamenii aceþtia nu sunt beþi, aþa cum presupuneþi voi, pentru cã 
nu este decât ceasul al treilea din zi6, 16 ci aceasta este ceea ce a fost spus prin profetul Ioel: 
17 „În zilele de pe urmã, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice fãpturã. Fiii þi 
fiicele voastre vor profeþi, tinerii voþtri vor vedea viziuni, iar bãtrânii voþtri vor visa visuri! 
18 Chiar þi peste slujitorii Mei þi slujitoarele Mele voi turna din Duhul Meu în acele zile þi vor 
profeþi. 19 Voi face minuni sus în cer þi semne jos pe pãmânt, sânge, foc þi coloane de fum. 20 
Soarele se va preface în întuneric, iar luna în sânge, înainte sã vinã ziua cea mare þi 
glorioasã a Domnului. 21 Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit!“7 

A?a cum s-a prezis în pilda cu invita?ia la sãrbãtoarea nun?ii (Matei 22: 1-14), masa 
israeli?ilor nu a acceptat aceastã invita?ie de a guverna cu Hristos ?i, astfel, sã fie o 
binecuvântare pentru întreaga umanitate. Drept urmare, persoanele care nu erau israelite au 
fost invitate ?i la aceastã sãrbãtoare de nuntã. Primul a fost Cornelius. Petru i-a fost trimis, 
ceea ce Petru nu era deloc în regulã, deoarece israeli?ii nu aveau voie sã comunice cu non-
israeli?ii. Dar Dumnezeu a schimbat asta, lucru pe care l-a lãmurit cu un semn.

Faptele Apostolilor 10:1 În Cezareea era un om pe nume Corneliu, un centurion1 din 
cohorta numitã „Italiana“. 
Faptele Apostolilor10:44 În timp ce rostea Petru aceste cuvinte, Duhul Sfânt S-a coborât 
peste toþi cei ce ascultau Cuvântul. 45 Credincioþii circumciþi care veniserã cu Petru au 
rãmas uluiþi de faptul cã darul Duhului Sfânt fusese turnat þi peste neamuri. 46 Cãci îi 
auzeau vorbind în limbi þi preamãrindu-L pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: 47 „Oare poate 
opri cineva apa sã nu fie botezaþi aceþtia, care au primit Duhul Sfânt ca þi noi?!“ 48 Þi a 
poruncit sã fie botezaþi în Numele lui Isus Cristos. Atunci l-au rugat sã mai rãmânã câteva 
zile la ei.

Odatã cu trecerea timpului, a devenit clar cã Dumnezeu a ales atât pe israeli?i cât ?i non-
israeli?i pentru a readuce umanitatea la Dumnezeu. Isus a ales un israelit deosebit de 
încãpã?ânat, din tribul lui Beniamin, pentru a-l folosi ca apostol la na?iuni. Pavel a fost cel 
care, pânã la convertirea sa, i-a persecutat pe cre?tini pânã la maxim. A scris în scrisoarea sa 
cãtre galateni;

Galateni  3:26 În Cristos Isus, voi toþi sunteþi copii ai lui Dumnezeu, prin credinþã. 27 Cãci 
toþi câþi aþi fost botezaþi în Cristos, v-aþi îmbrãcat cu Cristos. 28 Nu este nici iudeu, nici grec, 
nici sclav, nici om liber, nici bãrbat, nici femeie, pentru cã voi toþi sunteþi una în Cristos 
Isus. 29 Iar dacã voi sunteþi ai lui Cristos, atunci sunteþi sãmânþa lui Avraam þi moþtenitori 
dupã promisiunea fãcutã.

Cre?tinii, precum Iisus Hristos, vor primi un corp spiritual dupã învierea lor.

1 Corinteni 15:42 La fel este þi cu învierea morþilor. Ceea ce este semãnat în putrezire, este 
înviat în neputrezire. 43 Ceea ce este semãnat în necinste, este înviat în slavã. Ceea ce este 
semãnat în slãbiciune, este înviat în putere. 44 Este semãnat trup firesc þi este înviat trup 
duhovnicesc. Dacã existã un trup firesc, existã þi unul duhovnicesc. ......
1 Corinteni15:52  într-o clipã, într-o clipire din ochi, la cea din urmã trâmbiþã. Cãci 
trâmbiþa va suna, iar cei morþi vor fi înviaþi ca nemuritori, þi noi vom fi schimbaþi. 53 Cãci 
ceea ce este supus putrezirii trebuie sã se îmbrace în neputrezire, iar ceea ce este muritor 
trebuie sã se îmbrace în nemurire. 
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În aceastã condi?ie vor experimenta o Înãl?are ca Isus Hristos, cãci nunta va avea loc în 
ceruri.

Apocal. 11:15 Al þaptelea înger a sunat din trâmbiþã. Þi în cer s-auauzit glasuri puternice 
care ziceau: „Împãrãþia lumii a devenit Împãrãþia Domnului nostru þi a Cristosului4 Sãu; 
iar El va împãrãþi în vecii vecilor!“Apocal. 19:7  7 Sã ne bucurãm, sã ne veselim þi sã-I dãm 
slavã, pentru cã nunta Mielului a sosit, iar mireasa Lui s-a pregãtit2. 8 I s-a dat sã se 
îmbrace în in fin, strãlucitor þi curat.“ Inul fin reprezintã faptele drepte ale sfinþilor. 9 Apoi 
mi-a zis: „Scrie! Ferice3 de cei chemaþi la cina de la nunta Mielului!“ Mi-a mai zis: „Acestea 
sunt cuvintele adevãrate ale lui Dumnezeu.“ 

În viziunea lui Ioan, scrisã în Apocalipsa, avem de-a face cu simboluri. Biserica lui Isus, 
oamenii pe care i-a ales ?i care l-au acceptat devin so?ia sa. Deci vorbim astãzi despre mireasa 
lui Hristos.
Adunarea Mireasã a lui Hristos este încã în plinã dezvoltare. Misiunea noastrã ca cre?tini 
este sã sprijinim aceastã adunare. Isus a spus la Înãl?area Sa:
Faptele Apostolilor 1: 8 Voi însã veþi primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi 
þi-Mi veþi fi martori în Ierusalim, în toatã Iudeea, în Samaria þi pânã la marginile 
pãmântului. 
În Apocalipsa lui Ioan ni se aratã o imagine care aratã cât timp va dura aceastã invita?ie. 
Citim:

Apocal. 7:1 Dupã aceea, am vãzut patru îngeri care 
stãteau la cele patru colþuri ale pãmântului, þinând cele 
patru vânturi ale pãmântului, pentru ca nici un vânt sã 
nu mai sufle pe pãmânt, pe mare sau peste vreun copac. 
2 Am vãzut un alt înger care urca de la rãsãritul 
soarelui þi care avea sigiliul Dumnezeului celui Viu. El a 
strigat cu glas puternic spre cei patru îngeri cãrora le 
fusese dat sã facã rãu pãmântului þi mãrii, 3 zicând: 
„Nu faceþi rãu nici pãmântului, nici mãrii, nici copacilor 
pânã nu vom pune sigiliul pe fruntea robilor 
Dumnezeului nostru!“ 4 Þi am auzit numãrul celor ce 
fuseserã pecetluiþi: fuseserã pecetluiþi o sutã patruzeci þi 
patru de mii din toate seminþiile fiilor lui Israel: 

Aici devine clar cã israeli?ii erau prevãzu?i pentru acest 
privilegiu, pentru cã ar trebui sã fie 12.000 din fiecare 
trib. (Triburile din Apocalipsa 7 nu corespund semin?iilor 
na?iunii lui Israel: Efraim ?i Dan lipsesc, iar Iosif ?i Levi sunt enumera?i drept trib.)
În capitolul 14, Ioan îi vede pe ace?ti 144.000 de oameni în picioare cu Isus pe Muntele 
Sionului (scaunul guvernãrii). Aici ni se spune cine sunt ace?ti 144.000:

Apocal. 14:4 Aceþtia sunt cei care nu s-au întinat cu femei, cãci sunt virgini1. Ei Îl 
urmeazã pe Miel oriunde merge. Ei au fost rãscumpãraþi dintre oameni ca prime roade 
pentru Dumnezeu þi pentru Miel. 

Iacov 1:18   El ne-a nãscut prin Cuvântul adevãrului, dupã voia Lui, ca sã fim un fel de 
prim rod între fãpturile Lui.

Crestinii sunt testati special in vremurile de la sfarsit. Apocalipsa 13 aratã modul în care 
Satana instaleazã o statuie pe care nimeni nu o poate trece.

Apocal.. 13:15   I-a fost dat sã dea suflare imaginii fiarei, pentru ca imaginea fiarei sã 
þi vorbeascã þi totodatã sã facã ca toþi care nu se închinã imaginii fiarei sã fie omorâþi. 



Majoritatea discipolilor din Apocalipsa vãd a doua înviere dupã cei 1000 de ani. Nu ar avea niciun sens. 
Vãd a doua înviere înainte de cei 1000 de ani. Tronurile cu cre?tinii ?i tronul alb cu Isus Hristos sunt în 
opinia mea una ?i aceea?i imagine. Textul din Apocalipsa 20: 5-10 este o intrare care oferã o perspectivã 
asupra celor 1000 de ani.

Apocal. 14:9 Un alt înger, al treilea, le-a urmat spunând cu glas 
puternic: „Dacã i se închinã cineva fiarei þi imaginii ei þi primeþte 
un semn pe frunte sau pe mânã, 10 va bea þi el din vinul mâniei lui 
Dumnezeu, turnat neamestecat3 în paharul mâniei Lui, þi va fi 
chinuit în foc þi pucioasã înaintea îngerilor sfinþi þi înaintea 
Mielului.  ...........12 Aici este rãbdarea sfinþilor – a celor ce pãzesc 
poruncile lui Dumnezeu þi credinþa în Isus4. 13 Am auzit un glas 
din cer spunând: „Scrie: ferice5 de morþii care, de acum, mor în 
Domnul! Da, zice Duhul, pentru cã ei se vor odihni de ostenelile lor, 
cãci faptele lor îi urmeazã.“ 
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Îngerii avertizeazã împotriva purtãrii semnului fiarei.

Cei care trec aceste teste primesc un trup spiritual în înviere, precum 
Isus (1 Cor.15, 44). El este prezent la nunta din ceruri ?i poate domni 
1000 de ani cu Isus Hristos, pentru cã citim:

Apocal.20:4 Am vãzut niþte tronuri, iar celor ce þedeau pe ele li s-a dat autoritatea sã 
judece. Am vãzut þi sufletele celor ce au fost decapitaþi din pricina mãrturiei lui Isus þi 
din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, care nu i s-au închinat fiarei, nici imaginii ei þi 
care n-au primit semnul ei pe frunte þi pe mânã. Ei au înviat þi au domnit cu Cristos 
timp de o mie de ani. 

Doar cei care dau examene primesc coroana vie?ii.
(Vezi ?i Apocalipsa 2 + 3)

Binecuvântãrile

Apocal. 21:1 Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle1, car le premier ciel et la 
première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. 2 Je vis la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée 
pour son époux. 

Dupã cum am citit deja, mireasa, care acum a devenit so?ia lui Hristos, va domni cu el o mie 
de ani. Va fi o domnie fãrã Satana.

Apocal. 20:1 Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à 
la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. 2 Il se saisit 
du dragon, de ce Serpent ancien qui est le diable et Satan. Il 
l'enchaîna pour mille ans. 

Dar peste cine vor guverna? pentru cã nu existã oameni pe 
pãmânt în acest moment? În capitolul 19 din Apocalipsa, 
Iisus Hristos curã?ã pãmântul, pentru cã citim:

Apocal.  19:20 La bête fut capturée et, avec elle, le faux 
prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour 
le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les 
hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient 
adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans 
l'étang ardent de feu et de soufre. 21 Les autres hommes 
furent tués par l'épée qui sort de la bouche du Cavalier. 
Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.

Sunt oameni care sunt judeca?i de Iisus Hristos dupã faptele lor. Este a doua înviere, o înviere 
în trupul de pe pãmânt. Acestea vor fi reparate în o mie de ani, la fel cum a fost Adam înainte 
de pãcatul sãu.

Off 20:5  Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet 
waren.
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Apocal. 20:12 Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des 
livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre : le livre de vie. Les morts furent jugés, 
chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. 13 La mer avait rendu 
ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient. Et tous 
furent jugés, chacun conformément à ses actes. 14 Puis la mort et le séjour des morts furent 
précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. 15 On y jeta aussi tous 
ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie.

În ochii lui Dumnezeu sunt încã moarte, a?a cum Adam a fost în momentul pãcatului sãu 
înainte de moartea lui Dumnezeu.

Genesis. 2:117 sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange 
pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 

În mie de ani, ceea ce Dumnezeu a jurat lui Avraam se împline?te.

Propezeihung: Genesis 22:18 Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta 
descendance parce que tu m'as obéi.
împlinire: Apocal. 21:10 Et il ajouta : Ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce 
livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Apocal. 22:1 Finalement, l'ange me 
montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de 
l'Agneau. 2 Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de 
vie. Il produit douze récoltes, chaque mois il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les 
nations. 

Dupã o mie de ani, statul este restaurat, a?a cum se afla în Paradis înainte de pãcatul lui 
Adam. Oamenii sunt vindeca?i de Iisus Hristos. Dar acum trebuie sã treacã un examen.

Apocal. 20:7 Lorsque les mille ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison 8 et il s'en 
ira tromper les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog3. Il les rassemblera pour 
le combat, en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers. 9 Les 
nations s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple de 
Dieu et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. 10 Alors le 
diable, qui les trompait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre : il y rejoignit la bête et le 
faux prophète et ils y subiront des tourments, jour et nuit, pendant l'éternité.

Acesta este momentul în care sãmân?a femeii va zdrobi capul ?arpelui.
Pãmântul este acum curã?at. Planul lui Dumnezeu este fãcut. Oamenii desãvâr?i?i 
populeazã acum pãmântul. Au fost verifica?i din nou de Satana ?i mul?i au trecut.
Pavel scrie despre aceastã datã:

1 Corinteni 15:22 En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union 
avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. 23 Mais 
cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé : le Christ est ressuscité en 
premier lieu, comme le premier fruit de la moisson ; ensuite, au moment où il viendra, 
ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. 24 Puis viendra la fin, lorsque le 
Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute Domination, toute 
Autorité et toute Puissance hostiles. 25 Il faut, en effet, qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait 
mis tous ses ennemis sous ses pieds2. 26 Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la 
mort. 27 Car, comme il est écrit : Dieu a mis toutes choses sous ses pieds3. Mais quand 
l'Ecriture déclare : Tout lui a été soumis, il faut, de toute évidence, en excepter celui qui 
lui a donné cette domination universelle. 28 Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous 

Apocal. 22:20 ...: „Da, Eu vin curând.“ Amin! Vino, Doamne Isuse! 21 Harul 
Domnului Isus sã fie cu toþi!
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