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           C. ÎNSUȘEȘTE-ȚI PERSPECTIVA BIBLICĂ A MÂNTUIRII
 

02.10 –  Lucrarea nelegiuirii – distructivă pentru cei necredincio
pentru cei credincioși – 2 Tes. 2 (v. 13);  
     09.10 – Semnul fiarei – oferă benefii pentru cei ce se închină ei, dar la urmă duce 
la pierzare – Apoc. 13 (14:9-10);  

16.10 – De unde vine curajul de a trăi o viață sfântă într
Apoc. 14 (v. 1); 

23.10 – De unde vine curajul de a umbla și în foc pentru cauza Domnului? 
15 (v. 3); 

23.10 – De ce fascinația și ofertele Babilonului nu-i încântă pe credincio
Apoc. 17-18 (18:4-5). 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţuri:
 

 Programul serviciilor divine ale Bisericii:
   - Duminica:  - dimineața 
                        - seara       
   - Vineri seara:  18.00 – 19
 Sâmbăta de la ora 17.30 
 23.10.2022 Sărbătoarea Mul
 30.10.2022 Inaugurearea clădirii bisericii 

din Hîrșova. 

“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna

OCTOMBRIE
 

Vlăsceanu Florin 04  
Nicola Cornel 05  
Negru Lucica  05  
Camen Cătălin 07  
Săuleanu Dumitru 08  
Bălan Lorelai 09  
Rusu Otniel 10  
Cartacai Daniel 11  
Simion Andreea 12  
Răcnici Didina 12  
Jurcă Daniela 12  
Popa Liviu 14  
Ursache Angela 15  
“Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu 

mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi 

pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit

Rugăciune  pentru bătrâni şi 
bolnavi: 

Surori:    
Alexiu Vasilica, Danciu Florica, 
Armeanu Elisabeta, Baban 
Antonina, Bâgu Maria, Bratu 
Aurelia, Camen Maria, Caranfil 
Valentina, Focşăneanu Valeria, 
Grigoraş Ana-Maria, Ilea Lucica, 
Iordache Steluţa, Lisenco Victoria, 
Mihăilescu Aneta, Moldoveanu 
Sanda, Nicolin Viorica, Sbângu 
Aurica, Stănescu  Mariana,  Voicu 
Elisabeta, Bălan Lorelai. 
Fraţi:  Pascale Ioan, Fătu Nicolae 
Bălan Gino, Bogdan Gh., Cazacu 
Daniel, Camen Constantin, 
Cătrună Anghel, Crihan Luca, 
Lopăţică Ghe., Marcu Ioan, Nicola 
Cornel, Răchită Marinel, Socol 
Neagu, Vlăsceanu Florin, 
Ghereben Darius, Săuleanu 
Dumitru.       

Fraţi şi surori bătrâni; 
Surori:  Baltac Elena, Dăduică 
Floarea,  Leţa Maria, Păcuraru 
Emilia, Petrescu Maria, Preda 
Emilia. 
Fraţi: Jurcă Constantin, Fulea 
Emanoil, Silivestru Ștefan. 

Calendar de  Studiu B
” Când temeliile lumii se surpă sfinții Domnului se implic

în ridicarea Împărăției care nu se clatin
” (Evrei 12:25-28 / Matei 16:18

PERSPECTIVA BIBLICĂ A MÂNTUIRII 

cei necredincioși; ineficientă 

se închină ei, dar la urmă duce 

ă sfântă într-o lume păcătoasă? – 

i în foc pentru cauza Domnului? – Apoc. 

i încântă pe credincioși? – 
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Anul XI,  Nr. 13
 

Lucrarea nelegiuirii – distructivă pentru cei necredincio
credincio

 Noi însă, frați preaiubiți de Domnul, trebuie să mul
pentru voi, căci de la început Dumnezeu v

și credin
 Viziunea Pavel, referindu-se la venirea Domnului Isus Cristos, el reia ideea 

din 1 Tes. 4:13-18. Acolo el vorbește despre ce se va întâmpla la „venirea Domnului” 
(1 Tes. 4:15); despre învierea în trup a credincio
morți și transformarea celor care la acel moment sunt vii). Dac
2:1-3 vom vedea că „ziua Domnului” înseamnă revenirea Domnului Isus 
laolaltă a tuturor credincioșilor (în care este inclus
1 Tes. 4:16-17; vezi și Matei 24:30-31). Desigur, fenomenele care se vor manifesta 
atunci vor fi de o complexitate și de o amploare care dep
stăm acum să le aranjăm noi în ordinea care se vor întâmpla 
va întâmpla în detaliu). Dar, ceea ce vrea să spună Pavel este că mul
și învățători” se ridicaseră deja (și acum este la fel) și d
le găseau a fi adevărate (adevărul este că erau 
Pavel îi avertizează pe credincioși să nu se lase „clătina
și să creadă orice mesaj ca și cum ar fi „apostolic”. Ei trebuie s
Dumnezeu revelat prin apostolii pe care Domnul Însu
Pet. 3:1-2). Pavel era unul dintre ei (Gal. 1:1, 11
Duhul Sfânt? Care este în mare ordinea evenimentelor care este sub autoritatea lui 
Dumnezeu Însuși? 

1. Înainte de a veni ziua Domnului trebuie să vină lepădarea de credin
descoperirea omului fărădelegii, a fiului pierzării (v. 3
se manifeste necredința în Cristos și în Cuvântul Lui la nivel mondial. Aceasta va 
aduce, ca și încununare a necredinței, descoperirea a ceea ce Scriptura semnaleaz
lucrarea anticristică (vezi și 1 Ioan 2:18

2. Acel „om al fărădelegii” se va da drept Dumnezeu 
lume să i se închine în Templul lui Dumnezeu. Va fi ceva similar ca pe vremea lui 
Nebucadnețar (vezi Daniel 3) când împ
să se închine chipului de aur pe care el l
pedeapsa pentru nesupunere era nimicirea răzvrăti

Anunţuri: 

erviciilor divine ale Bisericii:   
ța 10:00 – 12:00; 

seara       18.00 – 20:00; 
19:30 studiu biblic; 

ora 17.30 – program tineret; 
Sărbătoarea Mulțumirii; 

30.10.2022 Inaugurearea clădirii bisericii 

pentru sărbătoriţii din luna: 
OCTOMBRIE 

Nicolae Ana 15 
Holhoș Alexandru 15 
Grigore Constantin 16 
Vlăsceanu Laurențiu 17 
Cartacai Silvica 18 
Voicu Octavian 20 
Socol Neagu  20 
Aparaschive Dana 20 
Vasilioglu Lidia 21 
Dinu Aurica 21 
Vraciu Aneta 24 
Matei Susana 30 
Omuț Elena 31 

Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu 

mă voi teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi 

a mântuit” -  Isaia 12:2. 

tudiu Biblic 2022 
ții Domnului se implică 

ției care nu se clatină” 
28 / Matei 16:18)” 
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distructivă pentru cei necredincioși; ineficientă pentru cei 
credincioși –2 Tes. 2 (v. 13) 

de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu 
pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire,în sfințirea Duhului 

i credința adevărului. 
se la venirea Domnului Isus Cristos, el reia ideea 
ște despre ce se va întâmpla la „venirea Domnului” 

(1 Tes. 4:15); despre învierea în trup a credincioșilor (învierea din mormânt al celor 
ți și transformarea celor care la acel moment sunt vii). Dacă privim atent 2 Tes. 

ea că „ziua Domnului” înseamnă revenirea Domnului Isus și strângerea 
șilor (în care este inclusă și răpirea celor de pe pământ din 

31). Desigur, fenomenele care se vor manifesta 
și de o amploare care depășește imaginația noastră (nu 

stăm acum să le aranjăm noi în ordinea care se vor întâmpla – vom vedea atunci ce se 
va întâmpla în detaliu). Dar, ceea ce vrea să spună Pavel este că mulți așa-ziși „profeți 

și acum este la fel) și dădeau ei interpretările pe care 
(adevărul este că erau și sunt invențiile minții lor). De aceea, 

ă nu se lase „clătinați așa de repede” în mintea lor 
și cum ar fi „apostolic”. Ei trebuie să creadă cuvântul lui 

Dumnezeu revelat prin apostolii pe care Domnul Însuși i-a dat bisericii (Efes. 4:11; 2 
2). Pavel era unul dintre ei (Gal. 1:1, 11-12). Ce spune deci Pavel, călăuzit de 

Duhul Sfânt? Care este în mare ordinea evenimentelor care este sub autoritatea lui 

1. Înainte de a veni ziua Domnului trebuie să vină lepădarea de credință și 
descoperirea omului fărădelegii, a fiului pierzării (v. 3-4). Așadar, în lume trebuie să 

ța în Cristos și în Cuvântul Lui la nivel mondial. Aceasta va 
și încununare a necredinței, descoperirea a ceea ce Scriptura semnalează – 

și 1 Ioan 2:18-19; 4:1-5).  
l „om al fărădelegii” se va da drept Dumnezeu și va pretinde ca întreaga 

lume să i se închine în Templul lui Dumnezeu. Va fi ceva similar ca pe vremea lui 
țar (vezi Daniel 3) când împăratul Babilonului a pretins ca toți supușii lui 

hipului de aur pe care el l-a ridicat. Porunca de a se închina era aspră și 
pedeapsa pentru nesupunere era nimicirea răzvrătiților într-un cuptor de foc (vezi și 

mailto:office@sfantatreimect.ro
http://www.sfantatreimect.ro/


Apoc. 13). Se vor găsi însă oameni credincioși (ca și în Dan. 3) care vor sfida porunca 
împăratului și se vor încredința în totalitate lui Dumnezeu (vezi 1 Pet. 4:12-19).  

3. Manifestarea omului fărădelegii va fi convingătoare pentru toți cei care sunt 
pe calea pierzării, din cauza puterii Satanei care se va manifesta prin acesta, putere 
manifestată prin minuni, semne, puteri mincinoase și amăgiri ale nelegiuirii (v. 9-10). 
Este interesant de văzut că puterea de seducție și de convingere a omului fărădelegii 
(a emisarului Satanei) este convingătoare doar pentru cei care n-au primit din partea 
lui Dumnezeu dragostea adevărului ca să fie mântuiți (v. 10). Ei, pentru că nu sunt 
sub protecția adevărului Evangheliei lui Cristos, vor fi pradă sigură în fața 
înșelăciunilor lui Satan. Aceasta, de fapt, este și manifestarea dreptății lui Dumnezeu 
asupra lor, dreptate care îi va nimici, datorită mâniei Sale revărsate asupra lor (din 
cauza necredinței lor – v. 11-12).  

4. Este interesant de văzut că cei care au primit cuvântul adevărului (adică 
Evanghelia lui Cristos) nu vor putea să fie înșelați de minciunile lui Satan. Aceasta 
din cauză că ei sunt protejați prin pecetluitea Duhului Sfânt (Efes. 1:13-14) și 
Domnul nu i-a destinat pe aceștia pentru mânie, ci pentru mântuire (v. 13-14; vezi și 1 
Tes. 5:9). De aceea, credincioșii trebuie să se întărească prin credința pe care El a dat-
o sfinților Săi odată pentru totdeauna (v. 15-17; Iuda 3-4). Concluzia este că lucrarea 
nelegiuirii este distructivă doar pentru cei necredincioși, în timp ce asupra celor 
credincioși această lucrare nu are deloc efect distructiv.   

5. Domnul Isus va reveni în glorie și-l va nimici pe omul fărădelegii prin 
arătarea gloriei Sale și prin suflarea gurii Sale (adică prin sabia Cuvântului Său – vezi 
v. 8; Apoc. 19:11-16). 
 

Semnul fiarei – oferă benefii pentru cei ce se închină ei, dar la urmă duce la pierzare – 
Apoc. 13 (14:9-10) 

 Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva 
fiarei și icoanei ei  și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul 
mâniei lui Dumnezeu,  turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, și va fi chinuit în 

foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului”. 
Apoc. 13 ne prezintă fiara care se ridică din mare și lucrarea ei (v. 1-10). În 

Daniel 7:2-3 Daniel vede 4 fiare care se ridică din agitația mărilor. Conform Apoc. 
17:15 descoperim că este vorba despre lumea celor necredincioși (popoare, națiuni) 
din care iese fiara. Ceea ce vedem în Apoc. 13 este o fiară care este compusă din cele 
4 fiare din Dan. 7. Se pare că este vorba despre ultima fază a acesteia, cu 
caracteristicile tuturor fiarelor de dinainte. Această fiară este forța care este condusă 
de Satan însuși împotriva poporului lui Dumnezeu. Ea este ajutată în lupta ei 
împotriva sfinților Domnului de profetul mincinos (sau fiara a 2-a) care reprezintă 
religia falsă și care îi face pe toți oamenii necredincioși să se închine primei fiare (v. 
11-18). Acest sistem satanic are putere să facă război cu sfinții și să-i biruiască (v. 7). 
În Apoc. 19 vom vedea însă că cele două fiare vor fi aruncate în iazul de foc pentru 
veșnicie, care este moartea a doua; ele vor fi pentru totdeauna zdrobite de Domnul 
Isus Cristos când va reveni în glorie și vor fi nimicite prin sabia Cuvântului Lui. 
Odată cu ele vor fi nimiciți toți cei care au acceptat să se închine fiarei (Apoc. 19:11-  

21). Există vreun beneficiu real al închinării la această fiară? 

1. Puterea fiarei și a profetului mincinos sunt mari. Aceste fiare primesc putere 
direct de la Satan însuși. De aceea, puterea de convingere a lor este foarte mare (vezi 
Apoc. 16:13-14; cap. 17; 2 Tes. 2:9-10; 13:2-7, 13-15). În același timp, oamenii 
necredincioși vor considera că oferta așa-zisei „mântuiri” a fiarei va fi suficient de 
tentantă pentru ca ei să accepte beneficiile venite din partea ei, în baza semnului pe 
care cea de a 2-a fiară îl va aplica închinătorilor ei (Apoc. 13:15-18). Cei care nu vor 
vrea să se închine fiarei și care nu vor accepta pecetluirea ei vor fi omorâți sau vor fi 
deposedați de orice privilegiu al fiarei;  

2. Adevărații credincioși vor respinge oferta fiarei și nu se vor închina ei, 
pentru că înțeleg două lucruri: (a) a nu te închina fiarei, chiar dacă va atrage asupra 
lor condamnarea morții, le va asigura viața veșnică din partea Domnului domnilor și 
din partea Celui care este cu adevărat Dumnezeu (vezi Apoc. 2:10; 2 Tim. 4:8-10, 17-
18; vezi și Dan. 3); (b) a nu primi semnul fiarei pe mână sau pe frunte, îi va scăpa de 
condamnarea veșnică pe care o va aplica Dumnezeu asupra celor care au acest semn 
al fiarei (Apoc. 14:9-10); 
3. Credincioșii adevărați știu să facă alegerea corectă în privința adevăratei 
binecuvântări veșnice care vine numai de la Dumnezeu. Ei nu vor fi înșelați de cel 
rău; în timp ce oamenii necredincioși vor fi înșelați în ceea ce privește așa-zisa 
„binecuvântare care le este administrată lor datorită închinării lor false (vezi v. 18). 
Credincioșii Domnului cunosc adevărata valoare a credincioșiei până la moarte față 
de Dumnezeu (Dan. 3; Apoc. 2:10; 12:11; Apoc. 13:9-10). 
 

De unde vine curajul de a trăi o viață sfântă într-o lume păcătoasă? – Apoc. 14 (v. 1) 
Apoi m-am uitat și iată că Mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu El 
stăteau 144.000, care aveau scris pe frunte Numele Său și Numele Tatălui Său. 

În Apoc. 14 noi vedem diferența clară dintre închinătorii Mielului și 
închinătorii fiarei. Primii sunt împreună cu Mielul pe muntele Sionului (în împărăția 
cerurilor) iar ceilalți sunt destinați nimicirii veșnice. Primii sunt o valoare pentru 
Dumnezeu (grîu care trebuie adunat pentru împărăția cerurilor) iar cei de pe urmă 
sunt destinați călcării în picioare și alungați din Împărăția cerurilor, în ziua revărsării 
mâniei lui Dumnezeu. În ciuda necazurilor care vin din partea celui rău și a lumii 
necredincioase asupra adevăraților urmași ai Mielului, acești credincioși au curajul de 
a trăi o viață sfântă într-o lume păcătoasă. 

1. Ei au asemenea curaj datorită cunoașterii pe care ei au avut-o cu privire la 
Mielul pe care L-au urmat și datorită binecuvântărilor mântuirii pe care le-au crezut și 
în care au nădăjduit în baza promisiunilor pe care le-au avut din Cuvântul lui 
Dumnezeu (v. 1-5; 2 Pet. 1:2-4; 1 Pet. 1:3-9); 

2. Ei au primit în toată plinătatea harul și darul neprihănirii din partea lui 
Dumnezeu, prin Evanghelia lui Cristos (Rom. 5:17); ei au primit cu toată ființa 
binecuvântările harului lui Dumnezeu (vezi Efes. 1), cât și avertizările Evangheliei 
(Apoc. 14:6-13). 

3. Ei au luat aminte la Cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce privește venirea zilei 
judecății lui Dumnezeu (v. 14-20). Ei s-au pregătit în timpul vieții de pe pământ 
pentru această judecată și au umblat cu Dumnezeu prin credință (vezi 2 Pet. 3; Luca  
12:21; 2 Cor. 5:7; Tit 2:11-14). 




