
#20 

De ce există atât de multe religii?  

 
În Ioan 17:21 Isus s-a rugat pentru unitatea credincioșilor Săi. S-a rugat ca noi să fim una în El, 

așa cum El este una cu Tatăl. El s-a rugat ca noi să fim una pentru ca lumea să creadă că Isus a 

fost trimis de Dumnezeu.  

Dar suntem uniți? De ce există atât de multe credințe diferite în cadrul credinței creștine? Cu 

atât de multe opțiuni, alegerea unei credințe poate deveni una foarte grea. Dacă biserica este 

trupul credincioșilor Săi, atunci cum a apărut această dezbinare?  

Apostolul Ioan a scris cartea Apocalipsei în timp ce era prizonier pe insula Patmos. Cuvântul 

revelații înseamnă “a dezvălui” și autorul său este Isus, conform primului verset al cărții. În 

acest studiu ne vom concentra atenția asupra capitolului 6 din Apocalipsa.  

 

Citiți mai întâi întreg capitolul 6 din Apocalipsa. 

 

1. Cine a rupt prima pecete? Apocalipsa 6: 1 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Care sunt cele “patru făpturi vii”? În conformitate cu traducerea greacă originală, 

cuvântul “zoon” înseamnă o făptură vie. Unii au considerat că aceste făpturi ar fi îngeri.  

 

2. Care era culoarea primului cal și ce reprezenta el? Apocalipsa 6:2 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Ioan, revelatorul, se afla în biserica secolului I, după înălțarea lui Isus. În timpul lui 

Hristos, când un general victorios se întorcea de la luptă, venea călare pe un cal alb. Era 

un semn al victoriei. Albul simbolizează, de asemenea, puritate. Biserica timpurie era plină 

de triumf și puritate. Era umplută de spiritul și dragostea lui Hristos, iar Evanghelia s-a 

răspândit foarte mult. Această perioadă a durat de la aproximativ 33 d.H. până la 99 d.H. 

Prima pecete reprezintă biserica victorioasă.  

 

3. Care era culoarea celui de-al doilea cal și ce reprezenta acesta? Apocalipsa 6:3,4 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Satana este înfuriat. El dorește să oprească marșul armatei lui Dumnezeu. În 

perioada următoare, 100 d.H. – 323 d.H., începe persecuția armatei romane. Mulți creștini 

au fost aruncați leilor, în timp ce publicul se bucura de acest divertisment. Mulți au fost 

măcelăriți. Dar, cu cât erau mai prigoniți, cu atât mai mult creștea biserica. Sângele 



martirilor a devenit sămânța Evangheliei. Satana a realizat că trebuie să-și schimbe 

strategia. Și așa a și făcut... 

 

4. Care era culoarea celui de-al treilea cal și ce reprezenta el? Apocalipsa 6: 5, 6 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Pavel a prezis în Faptele Apostolilor 20:28-31 că va urma o depărtare de la adevărul 

lui Dumnezeu. În această perioadă a corupției și materialismului, biserica este cântărită în 

balanță și găsită prea ușoară. Satana își schimbă planul de luptă și introduce distorsiuni 

ale adevărului. Păgâni convertiți doar pe jumătate au intrat în biserică împreună cu 

practicile lor idolatre. Conducătorii creștini, în încercarea lor de a uni biserica, au fost 

dispuși să facă anumite compromisuri. Au avut loc schimbări majore. Fostul adevăr și 

puterea bisericii primare au fost înlocuite de practici păgâne care continuă să se strecoare 

în biserică între anii 323 d.H – 538 d.H. Imagini și statui au început să apară în biserici. 

Consiliile bisericești au început să ia locul Cuvântului lui Dumnezeu. În anul 321 d.H., 

împăratul Constantin a dat o lege prin care ordona ca totul să fie închis în prima zi a 

săptămânii – și să se impună “venerabila zi a soarelui”. Prima lege duminicală a bisericii 

a intrat în vigoare până în anul 325 d.H. În cele din urmă, legile omului au început să 

înlocuiască legile lui Dumnezeu. A treia pecete reprezintă compromis și corupție.  

 

5. Ce a învățat Isus despre legile celor zece porunci? Matei 5: 17-19 

________________________________________________________________________ 

 

6. Ce a spus Isus despre cei care învață tradiția în biserică, în loc de poruncile Sale? 

Matei 15: 8, 9 

________________________________________________________________________ 

 

7. Care era culoarea celui de-al patrulea cal și ce reprezenta acesta? Apocalipsa 6: 7, 8 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: De la o biserică puternică, plină de spirit la una moartă din punct de vedere spiritual; 

a făcut compromisuri și a ajuns într-un loc în care Spiritul și puterea lui Dumnezeu nu 

există. Satana a reușit să atenueze răspândirea Evangheliei. Această perioadă de timp este 

cunoscută drept Evul Mediu, între anii 538 d.H. – 1517 d.H. Aceasta este vremea când 

Papa devine împăratul Romei și deține o putere incredibilă. Cuvântul lui Dumnezeu este 

ținut departe de popor și numai biserica romană are acces la el. Păstrarea duminicii apare 

în biserică în anul 321 d.H., imagini și relicve în 327 d.H., iar în cele din urmă apar  

purgatoriul și indulgențele, împreună cu ideea păgână a nemuririi sufletului și, astfel,  

oamenii nu mai cunosc adevărata Evanghelie a lui Isus. Cei care au sfidat învățăturile 

bisericii, au fost condamnați la moarte. Dar Dumnezeu a avut un plan pentru urmașii Săi 

credincioși, “adevărata Sa biserică”. 

 

8. Care este mesajul celei de-a cincea pecete? Apocalipsa 6: 9-11 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Începutul Reformei are loc în jurul anului 1517 d.Hr. În acest timp, mulți oameni 

credincioși lui Dumnezeu se ridică plini de convingere împotriva ipocriziilor și erorilor din 



biserică și sunt martirizați. John Wycliff începe să traducă Biblia în limba poporului, 

precum și în limba valdenzilor, un grup de oameni temători de Dumnezeu, din Franța, care 

scriau cu mâna și distribuiau Biblia pe străzi, îmbrăcați ca negustori sau altfel de indivizi 

care nu stârnesc bănuială. Huss și Jerome, doi eroi ai reformei, care s-au supus numai 

învățăturilor Bibliei, au fost arși pe rug mai târziu, de biserica romană. Mai târziu, tot in 

acest secol, Martin Luther, un preot care a găsit o veche Biblie în latină, a descoperit că, 

pentru mântuire nu trebuie să plătești cu indulgențe sau suferință pentru păcatele tale, ci 

trebuie doar să crezi în Fiul lui Dumnezeu. Puțin câte puțin, Dumnezeu a lucrat la 

restaurarea adevărurilor vitale care fuseseră mult timp învăluite în întuneric.  

 

9. Ce lucru au scos în evidență apostolii lui Dumnezeu? Fapte 5:29 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Înclinăm în mod natural să admirăm conducătorii spirituali, în loc să-L admirăm pe 

Dumnezeu Însuși. Martin Luther le-a spus adepților săi să nu ia numele lui, ci să facă o 

biserică bazată pe adevărul la care Dumnezeu îl condusese și să se așeze în jurul acelor 

doctrine, dar au ascultat? NU. Martin Luther a crezut în botezul copiilor, dar în anul 1650, 

a ieșit la lumină adevărul despre botezul prin scufundare, așa cum este învățat în Scripturi, 

iar Roger Williams a ridicat o biserică pe acest nou adevăr. Mai târziu, au devenit 

cunoscuți sub numele de Baptiști. În Proverbe 4:18, Dumnezeu ne arată că adevărul trebuie 

restaurat precum cărămizile într-o fundație, una câte una. Dacă Dumnezeu ne-ar arăta tot 

adevărul odată, s-ar dovedi a fi prea mult pentru noi. Dumnezeu restaurează și învață după 

puterile omului.  

 

Dar iată PROBLEMA. Dumnezeu dorește să-și îndrume toți copiii să stea pe umerii acelor 

reformatori și nu să-și venereze liderii, ci să continue să accepte noua lumină la care 

Dumnezeu îi conduce. Adevărul este progresiv. La Wycliff, a trebuit să credem doar în 

Biblie. La Huss, ascultarea este numai față de Dumnezeu. La Luther, mântuirea este un dar 

de la Dumnezeu, care nu trebuie câștigat. La Wesley, mântuirea vine ca urmare a unui mod 

de viață mai înalt. De la acești oameni ai lui Dumnezeu, a venit o lumină din ce în ce mai 

puternică, dar Dumnezeu nu a vrut niciodată ca noi să ne oprim acolo, ci să continuăm să 

îmbrățișăm adevărurile spre care El ne conduce.  

 

10. Care este semnul de identificare a unei biserici “adevărate”? Isaia 8:20 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Acesta este standardul infailibil după care trebuie evaluate toate învățăturile, toate 

doctrinele, toate religiile și toate bisericile. Dacă învață cineva orice doctrină contrară 

legii veșnice lui Dumnezeu, Cele Zece Porunci, Isaia spune: “nu este lumină în ei”. 

 

11. Ce simbolism folosește Isus pentru adevărata Sa biserică? 2 Corinteni 11: 2 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Dumnezeu folosește în mod consistent termenul “femeie”, “fecioară” sau “mireasă” 

atunci când face referire la biserica Sa. Se consideră pe Sine ca fiind mirele, iar biserica 

Lui, mireasa.  

 



12. Cum este caracterizată “fecioara/femeia”, adevărata biserică a lui Dumnezeu, în 

Apocalipsa 12:17?  

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Aici constatăm că adevărata biserică a lui Dumnezeu este identificată prin faptul că 

păstrează poruncile lui Dumnezeu – toate, chiar și pe cea de-a patra, care spune că trebuie 

să respecți ziua Sabatului, la fel cum a făcut și biserica Sa primară.  

 

13. Care este mărturia lui Isus Hristos? Apocalipsa 19:10 

________________________________________________________________________ 

 

Notă: Adevărata biserică a lui Dumnezeu va fi o biserică ce primește cu atenție și studiază 

profețiile Bibliei. Este o biserică ce crede numai în Biblie și în păzirea celor Zece Porunci, 

indiferent de rezultat. Este vorba de loialitatea față de Dumnezeu, nu de loialitatea față de 

om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzie: Suntem implicați într-un conflict spiritual pentru această 

planetă. Satana încearcă mereu să ne împiedice să primim adevărul. El 

dorește să împiedice ceea ce vrea Dumnezeu să realizeze. Însă Dumnezeu 

este Cel care are controlul suprem și El decide ceea ce va permite sau nu să 

se întâmple. Din fericire, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne ajută să 

cunoaștem voia lui Dumnezeu și adevărul Său. Vom asculta de Dumnezeu 

sau de om? Alegerea este a noastră.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Răspunsuri cheie pentru lecția #20 

 
Î. 1 – Mielul 

Î. 2 – Alb; cucerire 

Î. 3 – Roșu; violență 

Î. 4 – Negru; compromis și corupție 

Î. 5 – El nu a venit să strice, ci să împlinească 

Î. 6 – Se închină Lui în zadar 

Î. 7 – Gălbui; moartea 

Î. 8 – Martiriu 

Î. 9 – Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu, decât de oameni 

Î. 10 – Învățătura lor nu este contrară Legii lui Dumnezeu 

Î. 11 – O fecioară sau o femeie 

Î. 12 – Ei păzesc poruncile lui Dumnezeu 

Î. 13 – Spiritul profeției 


