


CE SPUNE BIBLIA
  DESPRE DUMNEZEU ȘI LEGEA SA?



CE SPUNE BIBLIA
  DESPRE PĂCAT ȘI PLANUL DE MÂNTUIRE?



CE SPUNE BIBLIA
  DESPRE SATAN ȘI INSTRUMENTELE LUI DISTRUGĂTOARE?



CE SPUNE BIBLIA
  DESPRE CELE TREI SOLII ÎNGEREȘTI?

PARTEA I



CE SPUNE BIBLIA
  DESPRE CELE TREI SOLII ÎNGEREȘTI?

PARTEA II



CE SPUNE BIBLIA
DESPRE TIMPUL DE AZI ȘI  

EVENIMENTELE FINALE ALE LUMII?





CE SPUNE BIBLIA
  DESPRE DUMNEZEU ȘI LEGEA SA?



CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU - BIBLIA - SCRIPTURA



2 Timotei 3:16-17 
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și 
de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, 
să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca 
omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul 

destoinic pentru orice lucrare bună.



Psalmii 119:105 
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele 

mele şi o lumină pe cărarea mea



NATURA, LUCRURILE CREATE DE DUMNEZEU



Romani 1:20-21 
În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui 
veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la 

facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în 
lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăţi, 
fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au 
proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au 

dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a 
întunecat.



Psalmul 19:1 
Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi 

întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor 
Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o 

noapte dă de știre alteia despre El.



BIBLIA NATURA
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Isaia 57:15 
Căci așa vorbește Cel Preaînalt,  

a cărui locuinţă este veșnică și al cărui 
Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri 
înalte și în sfinţenie, dar sunt cu omul 

zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile 
smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite.



1 Timotei 6:16 
Singurul care are nemurirea, care 

locuiește într-o lumină de care nu poţi să te 
apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, 

nici nu-L poate vedea și care are cinstea și 
puterea veșnică! Amin.



1 Samuel 2:2 
Nimeni nu este sfânt ca Domnul; Nu este 
alt Dumnezeu decât Tine; Nu este stâncă 

așa ca Dumnezeul nostru.



Exodul 34:6 
Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin 

de îndurare și milostiv, încet la mânie, 
plin de bunătate și credincioșie, ...



Psalmul 86:15 
Dar Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu 

îndurător și milostiv, îndelung răbdător 
și bogat în bunătate și în credincioșie.



Deuteronom 32:4 
El este Stânca; lucrările Lui sunt 

desăvârşite, căci toate căile Lui sunt 
drepte; El este un Dumnezeu credincios şi 

fără nedreptate, El este drept şi curat.



Psalmul 119:137 
Tu ești drept, Doamne, și judecăţile Tale 

sunt fără prihană.



Iacov 1:17 
orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit 

este de sus, coborându-se de la Tatăl 
luminilor, în care nu este nici schimbare, 

nici umbră de mutare.



Maleahi 3:6 
Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb;



Isaia 55:9 
Ci, cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, 

atât sunt de sus căile Mele faţă de căile 
voastre și gândurile Mele faţă de 

gândurile voastre.



Milostiv

Îndelung răbdător

Neschimbător

Drept

Bogat în bunăte și 
credincioșie

Plin de îndurare

Încet la mânie

Sfânt

Nemuritor

Unul Singur

Singurul care are 
nemurirea

Dumnezeu este:
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Psalmii 19:8 
Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi 
înveselesc inima; poruncile Domnului sunt 

curate şi luminează ochii.



Prin Lege vine 
cunoştinţa deplină 

a păcatului.

Romani 3:20



Romani 7:12 
Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi 
porunca este sfântă, dreaptă şi bună.



Psalmi 119:142 
Dreptatea Ta este o dreptate vecinică, și 

Legea Ta este adevărul.



Proverbe 28:9 
Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-

asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o 
scârbă.



CARE ESTE LEGEA LUI DUMNEZEU?



PRIMA PORUNCĂ
Exodul 20:2-3

Eu sunt Domnul 
Dumnezeul tău, care te-a 
scos din ţara Egiptului, din 
casa robiei. Să nu ai alţi 

dumnezei afară de Mine.



Exodul 5:2 
Faraon a răspuns: „Cine este Domnul, ca să 

ascult de glasul Lui, și să las pe Israel să 
plece?” Eu nu cunosc pe Domnul, și nu voi 

lăsa pe Israel să plece.”



PRIMA PORUNCĂ
Exodul 20:2-3

Eu sunt Domnul 
Dumnezeul tău, care te-a 
scos din ţara Egiptului, din 
casa robiei. Să nu ai alţi 

dumnezei afară de Mine.



Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo 
înfăţișare a lucrurilor care sunt sus 
în ceruri sau jos pe pământ sau în 
apele mai de jos decât pământul. 
Să nu te închini înaintea lor și să 

nu le slujești, căci Eu, Domnul 
Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu 

gelos,

care pedepsesc nelegiuirea 
părinţilor în copii până la al treilea 
și la al patrulea neam al celor ce 
Mă urăsc și Mă îndur până la al 

miilea neam de cei ce Mă 
iubesc și păzesc poruncile 

Mele.

A DOUA PORUNCĂ
Exodul 20:4-6



Isaia 42:8 
Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu, 
și slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea 

mea, idolilor.



Faptele apostolilor 17:29 
Astfel dar, fiindcă suntem de neam din 

Dumnezeu, nu trebuie să credem că 
Dumnezeirea este asemenea aurului sau 

argintului sau pietrei cioplite cu 
meșteșugirea și iscusinţa omului.



Deuteronom 4:15-19 
Fiindcă n-aţi văzut niciun chip în ziua când v-a vorbit 

Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi cu luare 
aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă 

stricaţi și să vă faceţi un chip cioplit sau o înfăţișare a 
vreunui idol, sau chipul vreunui om, sau chipul vreunei 

femei, sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ, sau 
chipul vreunei păsări care zboară în ceruri, sau chipul 
vreunui dobitoc care se târăște pe pământ, sau chipul 

vreunui pește care trăiește în apele de dedesubtul 
pământului.







Romani 1:22-25 
S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au 
schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o 
icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, 

dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, 
Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele 
inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci 
au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi 

au slujit şi s-au închinat făpturii în locul 
Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. 



Apocalipsa 1:13-18 
Și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe 
cineva, care semăna cu Fiul omului, 

îmbrăcat cu o haină lungă până la 
picioare, și încins la piept cu un brâu 
de aur. Capul și părul Lui erau albe 

ca lîna albă, ca zăpada; ochii Lui 
erau ca para focului; picioarele Lui 
erau ca arama aprinsă, și arsă într-

un cuptor; și glasul Lui era ca 
vuietul unor ape mari. În mâna 

dreaptă ținea șapte stele.



Apocalipsa 1:13-18 
Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită 
cu două tăișuri, și fața Lui era ca 
soarele, când strălucește în toată 
puterea lui. Când L-am văzut, am 

căzut la picioarele Lui ca mort. El 
Și-a pus mâna dreaptă peste mine, și 

a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel 
dintâi și Cel de pe urmă, Cel viu. 

Am fost mort, și iată că sunt viu în 
vecii vecilor. Eu țin cheile morții și 

ale Locuinței morților.



• îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare 
încins la piept cu un brâu de aur 
• Capul și părul Lui erau albe ca lîna albă, ca 

zăpada;  
• ochii Lui erau ca para focului; picioarele 

Lui erau ca arama aprinsă, și arsă într-un 
cuptor;  
• glasul Lui era ca vuietul unor ape mari 
• Din gura Lui ieșea o sabie ascuțită cu două 

tăișuri 
• fața Lui era ca soarele, când strălucește în 

toată puterea lui.



A TREIA PORUNCĂ
Exodul 20:7

Să nu iei în deșert 
Numele Domnului 

Dumnezeului tău, căci 
Domnul nu va lăsa 

nepedepsit pe cel ce va 
lua în deșert Numele Lui.



Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, 
ca s-o sfinţești. Să lucrezi șase zile 
și să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a 
șaptea este ziua de odihnă 

închinată Domnului Dumnezeului 
tău: să nu faci nicio lucrare în ea, 
nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici 
robul tău, nici roaba ta, nici vita ta,

nici străinul care este în casa ta. 
Căci în șase zile a făcut 

Domnul cerurile, pământul și 
marea și tot ce este în ele, iar în 
ziua a șaptea S-a odihnit, de 
aceea a binecuvântat Domnul 
ziua de odihnă și a sfinţit-o.

A PATRA PORUNCĂ
Exodul 20:8-11



Luca 23:52-56 
Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. 

L-a dat jos de pe cruce, L-a înfășurat într-o pânză de in 
și L-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care 
nu mai fusese pus nimeni. Era ZIUA PREGĂTIRII și 
începea ZIUA SABATULUI. Femeile care veniseră cu 
Isus din Galileea au însoţit pe Iosif, au văzut mormântul 
și felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, s-au întors și 

au pregătit miresme și miruri. Apoi, ÎN ZIUA 
SABATULUI, s-au odihnit, după Lege.



Luca 24:1-2 
ÎN ZIUA ÎNTÂI A SĂPTĂMÂNII, femeile 
acestea și altele împreună cu ele au venit la 

mormânt dis-de-dimineaţă și au adus 
miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit 
piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat 

înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus.



A PATRA PORUNCĂ
Exodul 20:8-11

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, 
ca s-o sfinţești. Să lucrezi șase zile 
și să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a 
șaptea este ziua de odihnă 

închinată Domnului Dumnezeului 
tău: să nu faci nicio lucrare în ea, 
nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici 
robul tău, nici roaba ta, nici vita ta,

nici străinul care este în casa ta. 
Căci în șase zile a făcut 

Domnul cerurile, pământul și 
marea și tot ce este în ele, iar în 
ziua a șaptea S-a odihnit, de 
aceea a binecuvântat Domnul 
ziua de odihnă și a sfinţit-o.



Exodul 35:2 
Șase zile să lucraţi, dar ziua a șaptea să vă 

fie sfântă; acesta este Sabatul, ziua de 
odihnă închinată Domnului. Cine va face 
vreo lucrare în ziua aceea să fie pedepsit cu 

moartea.



Leviticul 26:2 
Să păziţi Sabatele Mele și să cinstiţi 

Locașul Meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul.



Isaia 58:13,14 
Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca 

să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea 
sfântă, dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să 
sfinţești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă-l vei 
cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te 
cu treburile tale și nededându-te la flecării, 

atunci te vei putea desfăta în Domnul,...



Ezechiel 20:19-20 
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; umblaţi 

întocmai după rânduielile Mele, păziţi 
poruncile Mele și împliniţi-le! Sfinţiţi 

Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între 
Mine și voi, ca să știţi că Eu sunt Domnul 

Dumnezeul vostru!



A PATRA PORUNCĂ
Exodul 20:8-11

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, 
ca s-o sfinţești. Să lucrezi șase zile 
și să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a 
șaptea este ziua de odihnă 

închinată Domnului Dumnezeului 
tău: să nu faci nicio lucrare în ea, 
nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici 
robul tău, nici roaba ta, nici vita ta,

nici străinul care este în casa ta. 
Căci în șase zile a făcut 

Domnul cerurile, pământul și 
marea și tot ce este în ele, iar în 
ziua a șaptea S-a odihnit, de 
aceea a binecuvântat Domnul 
ziua de odihnă și a sfinţit-o.



Isaia 66:22-23 
„Căci după cum cerurile cele noi și 

pământul cel nou pe care le voi face vor 
dăinui înaintea Mea”, zice Domnul, „așa vor 
dăinui și sămânţa voastră și numele vostru. 
În fiecare lună nouă și în fiecare Sabat, va 
veni orice făptură să se închine înaintea 

Mea”, zice Domnul.



A CINCEA PORUNCĂ
Exodul 20:12

Cinstește pe tatăl tău și 
pe mama ta, pentru ca 

să ţi se lungească zilele 
în ţara pe care ţi-o dă 

Domnul Dumnezeul tău.



A ȘASEA PORUNCĂ
Exodul 20:13

Să nu ucizi.



A ȘAPTEA PORUNCĂ
Exodul 20:14

Să nu 
preacurvești.



A OPTA PORUNCĂ
Exodul 20:15

Să nu furi.



A NOUA PORUNCĂ
Exodul 20:16

Să nu mărturisești 
strâmb împotriva 

aproapelui tău.



Ioan 8:44 
Voi aveţi de tată pe diavolul și vreţi să 

împliniţi poftele tatălui vostru. El de la 
început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, 

pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte 
ori spune o minciună, vorbește din ale lui, 

căci este mincinos și tatăl minciunii.



A ZECEA PORUNCĂ
Exodul 20:17

Să nu poftești casa 
aproapelui tău; să nu 

poftești nevasta aproapelui 
tău, nici robul lui, nici roaba 
lui, nici boul lui, nici măgarul 
lui, nici vreun alt lucru care 

este al aproapelui tău.





Matei 22:35-40 
Și unul din ei, un învăţător al Legii, ca să-L 

ispitească, I-a pus întrebarea următoare: 
„Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din 

Lege?” Isus i-a răspuns: „‘Să iubești pe Domnul 
Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și 
cu tot cugetul tău.’ Aceasta este cea dintâi și cea mai 

mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: ‘Să 
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’ În aceste 
două porunci se cuprind toată Legea și Prorocii.”



Matei 22:40 
În aceste două porunci se cuprind toată Legea și 

Prorocii.”



Matei 5:17 
Să nu credeți că am venit să stric Legea sau 

Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.



CÂND A FOST DATĂ LEGEA LUI DUMNEZEU?





Exodul 16:28 
Atunci Domnul a zis lui Moise: „Până când 

aveţi de gând să nu păziţi poruncile şi 
legile Mele?





Geneza 39:9 
El nu este mai mare decât mine în casa 

aceasta şi nu mi-a oprit nimic, afară de tine, 
pentru că eşti nevasta lui. Cum aş putea să 
fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc 

împotriva lui Dumnezeu?



Geneza 26:4-5 
Îţi voi înmulţi sămânţa, ca stelele cerului; voi da 

seminţei tale toate ţinuturile acestea; şi toate 
neamurile pământului vor fi binecuvântate în 
sămânţa ta, ca răsplată, pentru că Avraam a 

ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut, 
a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele şi 

legile Mele.



Geneza 13:13

Oamenii din Sodoma 
erau răi şi afară din cale 
de păcătoşi împotriva 

Domnului.



Geneza 9:6 
Dacă varsă cineva sângele omului, şi 

sângele lui să fie vărsat de om; căci 
Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui.



4000 î.Hr. 
Adam

Adam și Eva după căderea 
în păcat

2344 î.Hr.  
Noe

1446 î.Hr. 
Moise

Noe după potop Moise primește cele 
doua table de piatră

898 ani

2554 de ani



Geneza 6:9-13 
Iată care sunt urmaşii lui Noe. Noe era un om neprihănit şi 

fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu. 
Noe a născut trei fii: Sem, Ham şi Iafet. 

Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin 
de silnicie. 

Dumnezeu S-a uitat spre pământ şi iată că pământul era 
stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ. Atunci 
Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât 
înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am 

să-i nimicesc împreună cu pământul.



ESTE ȘI ASTĂZI IMPORTANTĂ LEGEA LUI DUMNEZEU?



Psalmul 25:8-10 
Domnul este bun și drept, de aceea arată El 
păcătoșilor calea. El face pe cei smeriţi să 
umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei 
smeriţi calea Sa. Toate cărările Domnului 
sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce 

păzesc legământul și poruncile Lui.



Eclesiastul 12:13 
Să ascultăm dar încheierea tuturor 

învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi 
păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria 

oricărui om.



Psalmul 111:7-8 
Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi 

dreptate; toate poruncile Lui sunt 
adevărate, întărite pentru veşnicie, făcute 

cu credincioşie şi neprihănire.



Iacov 2:10-11 
Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte 

într-o singură poruncă, se face vinovat de 
toate. Căci, Cel ce a zis: Să nu 

preacurveşti, a zis şi: Să nu ucizi. Acum, 
dacă nu preacurveşti dar ucizi, te faci 

călcător al Legii.



1 Ioan 2:4 
Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte 
poruncile Lui, este un mincinos, şi 

adevărul nu este în el.



1 Ioan 5:3 
Căci dragostea de Dumnezeu stă în 

păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui 
nu sunt grele;



Luca 16:17 
Este mai lesne să treacă cerul şi pământul 

decât să cadă o singură frântură de slovă 
din Lege.



Matei 7:21-23 
Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în 

Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este 
în ceruri. 

Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am 
prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele 

Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” 
Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; 
depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.”



Matei 19:17-20 
El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este 

Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte 
poruncile.” „Care?”, I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns: „Să nu 

ucizi; să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o 
mărturisire mincinoasă; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe 

mama ta”; şi: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 
Tânărul I-a zis: „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din 

tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?”



Romani 3:31 
Deci prin credinţă desfiinţăm noi Legea? 

Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim 
Legea.



Romani 7:12 
Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi 
porunca este sfântă, dreaptă şi bună.



Apocalipsa 14:12 
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui 

Isus.



Psalmul 119:151-152 
Toate poruncile Tale sunt adevărul. De 

multă vreme ştiu din învăţăturile Tale, că le-
ai aşezat pentru totdeauna



Psalmul 119:172 
Să cânte limba mea cuvântul Tău, căci toate 

poruncile Tale sunt drepte!



Ioan 17:17 
Sfinţește-i prin adevărul Tău: Cuvântul 

Tău este adevărul.



ÎNTREBĂRI



CE SPUNE BIBLIA
  DESPRE PĂCAT ȘI PLANUL DE MÂNTUIRE?




