
BISERICA  ADEV{RAT{  A  LUI  DUMNEZEU

   Ast|zi exist| cel puÛin 100 de diferite denominaÛiuni toate pretinzând s| fie biserica adev|rat
| lui Dumnezeu, Õi totuÕi toate acestea se lupt| una cu cealalt| în crezul lor, e posibil ca toate acestea
s| constitue biserica lui Dumnezeu?  Dintre toate acestea doar una este biserica lui Dumnezeu?  Cum
putem Õti cu siguranÛ|?  

A înÛelege acest adev|r vital înseamn| a g|si libertate în Hristos, îns|  a nu-l înÛelege
înseamn| a r|mâne în robie Õi în captivitatea lui Satana.  AÕa c| este de cea mai mare importanÛ| ca
urmaÕii lui Dumnezeu s|-Õi ia timp s| studieze pentru ei înÕiÕi Õi s| înÛeleag| cine Õi ce constitue
biserica adev|rat| a lui Dumnezeu. 

CUM S{  ÎNÚELEGEM?

Singura cale pentru a înÛelege aceasta este a obÛine cunostinÛ| Õi înÛelepciune; îns| de unde?
Putem depinde pe cunoÕtinÛa Õi înÛelepciunea surselor lumeÕti?  Nu, pentru c| astfel am deveni
duÕmanii lui Dumnezeu (vezi Iacov 4:4).  Putem depinde doar pe înÛelepciunea Õi cunoÕtinÛa
oamenilor?   Nu, pentru c| dac| depindem pe cuvintele altor oameni –  fie papa sau preot, pastor sau
prezbiter, guru sau lider indian, noi vom fi blestemaÛi (vezi Ieremia 17:5).  Atunci ne putem depinde
doar pe înÛelepciunea noastr|?  Nu, pentru c| aceasta este nebunie (vezi 1 Corinteni 1:19-20, 3:19).

Atunci de unde putem obÛine cunoÕtinÛa Õi înÛelepciunea de care avem nevoie pentru a
înÛelege cine Õi ce constitue biserica lui Dumnezeu?  Trebuie s| fie doar de la Dumnezeu ÎnsuÕi, iar
El ne promite cu îndurare s| ne d|ruiasc| cunoÕtinÛa Õi înÛelepciunea de care avem nevoie pentru a
înÛelege adev|rul S|u (vezi Iacov 1:5; Ioan 7:17, 14:26).  ÎnÛelepciunea Õi cunoÕtinÛa care vine de la
Dumnezeu, aÕa cum se g|seÕte in Cuvântul S|u inspirat, trebuie s| fie SINGURA noastr| temelie
Õi dependenÛ| în a încerca s| înÛelegem adev|rul acestui subiect vital.“La lege Õi la m|rturie, c|ci
dac| nu vor vorbi dup| acest Cuvânt, aceasta este pentru c| nu au lumin| în ei.”  Isaia 8:20.

“Caut| s| te înf|ÛiÕezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucr|tor care n-are de
ce sa-i fie ruÕine, Õi care împarte drept Cuvântul adev|rului.” 2 Timotei 2:15.

ESTE BISERICA ADEV{RAT{ A LUI  DUMNEZEU O
DENOMINAÚIUNE?

MulÛimi au fost înv|Ûate c| biserica adev|rat| a lui Dumnezeu este format| dintr-o cl|dire,
sau o denominaÛiune, care a fost pus| deoparte pentru închinare luiDumnezeu.  Cu aceast| înÛelegere
în minte, exist| o dorinÛ| arz|toare pentru a g|si o denominaÛiune de care s| aparÛii; îns| care?  Cu
mai bine de 100 de denominaÛiuni din care poÛi alege, Õi cu toate acestea declarând în mod pozitiv
c| ele sunt adev|rata biserica a lui Dumnezeu, aceasta toate fi o sarcin| destul de dificil| pentru a
avea de decis!  Unii chiar au sugerat ca nu are nici o diferenÛ| care este aceea pentru c| toate
bisericile conduc la cer.  Aceasta este pentru c| oamenii au fost conduÕi s| cread| c| ei trebuie s| fie
membrii al uneia, sau s| fie în legatur| cu vreo denominaÛiune în ordine pentru a ne închina lui



Dumnezeu, s| faci parte al bisericii Sale adev|rate, Õi s|-Õi aibe salvarea asigurat|.  Îns| aceasta nu
este ceeace Scripturile învaÛ| în ce priveste biserica adev|rata a lui Dumnezeu!

Isus, vorbind despre El ÎnsuÕi Õi biserica adev|rata a lui Dumnezeu, a declarat:
“Eu sunt p|storul cel bun, Õi Eu Îmi cunosc oile, iar ele M| cunosc pe Mine....Õi Eu Îmi dau

viaÛa pentru oile Mele...Õi va fi o turm| Õi un P|stor.” Ioan 10:14-16.

Mai întâi de toate Isus a declarat c| Dumnezeu are “o turm|” sau o biseric| adv|rat| – nu
multe!  AÕa c| acest adev|r scriptural d| la o parte idea c| toate denominaÛiunile în mod colectiv
formeaz| biserica lui Dumnezeu.  Cuvântul “turm|” se traduce la fel cu “stân|” (vezi Strong’s
Concordance,  #4167 – sau o alt| concordanÛ| valabil|).  AÕa c| cine sau ce formeaz| aceast|
identitate a bisericii adev|rate a lui Dumnezeu – “turma” Lui sau “stâna” Lui?  Oamenii au fost
înv|ÛaÛi c| singura turm| adev|rat| a lui Dumnezeu este o denominaÛiune, îns| este turma lui
Dumnezeu vreo denominaÛiune particular|?

“Ôi voi sunteÛi turma Mea, turma p|Õunii Mele sunt oameni, Õi Eu sunt Dumnezeul vostru,
spune Domnul Dumnezeu.” Ezechiel 34:31 (Tradus din englez|).

Astfel singura biseric| adev|rat| a lui Dumnezeu, singura Lui turm|, singura lui stân| de
ast|zi nu este o denominaÛiune – indiferent de numele în|lÛat pe care-l poate avea, sau cât de tare se
profeseaz|, pentru c| singura biseric| adev|rat| a lui Dumnezeu e format| din oameni. Noi trebuie
s| înÛelegem acest punct vital de adev|r, c| biserica lui Dumnezeu este format| din oameni Õi nu o
denominaÛiune, în ordine pentru a fi liberi în Isus Õi pentru a nu continua s| r|mânem în robia sau
captivitatea oamenilor!

BISERICA ADEV{RAT{ A LUI DUMNEZEU SUNT OAMENI!

Aceast| cunostinÛ| frumoas| c| biserica lui Dumnezeu este format| din oameni Õi nu din vreo
denominaÛiune este ceeace te face liber în Isus, Õi te conduce s| înÛelegi în mod corect alte subiecte
în leg|tur| cu biserica lui Dumnezeu.  Pe când crezul c| biserica lui Dumnezeu este o
denominaÛiune, te va pune în robia oamenilor, Õi în neînÛelegerea altor subiecte legate de biserica lui
Dumnezeu.

Unii s-ar putea ca totuÕi s| aibe probleme în a vedea diferenÛa dintre aceste dou| inÛelegeri,
aÕa c| haideÛi s| examin|m pe scurt urm|toarele scenarii din perspectiva amândorura care ne ajut|
s| vedem diferenÛa dintre cele dou| probleme, Õi ar trebui s| devin| mai clar de ce una conduce spre
libertate în Hristos, în timp ce cealalt| conduce spre înrobirea oamenilor.

Biblia învaÛa c| Dumnezeu ofer| odihn| pentru toÛi care sunt obosiÛi (vezi Isaia 28:12, 30:15;
Ieremia 6:16).  Cu înÛelegerea c| biserica lui Dumnezeu este format| din oameni, atunci în mod
individual ne vom g|si odihn| prin a merge direct la Isus (vezi Psalmi 37:7; Matei 11:28-30), Õi dac|
vom alege s|-L p|r|sim, atunci ne vom pierde odihna Õi salvarea.  Pe când cu înÛelegerea c| biserica
lui Dumnezeu este o denominaÛiune, atunci ne-am g|si odihna doar prin a merge direct la acea
denominaÛiune, Õi dac| vom alege s| p|r|sim acea denominaÛiune, atunci noi credem c| ne-am
pierdut odihna Õi c| suntem pierduÛi.

Biblia învaÛ| deasemenea c| biserica lui Dumnezeu este trupul lui Hristos (vezi 1 Corinteni
12:27; Efeseni 1:23, 5:30).  Astfel  înÛelegând c| biserica adev|rat| a lui Dumnezeu este format| din



oameni, atunci în mod individual devenim parte a trupului lui Hristos prin a ne uni cu El ÎnsuÕi Õi
prin botez (vezi Galateni 3:27-29; Matei 12:30; Romani 12:5; Marcu 16:16).  Ôi dac| vom alege s|
ne dep|rt|m de Hristos, atunci noi nu mai putem fi parte a trupului S|u sau a bisericii Õi suntem
pierduÛi.  Pe când cu înÛelegerea c| biserica lui Dumnezeu este o denominaÛiune, atunci noi am
deveni parte a trupului lui Hristos prin a ne uni cu acea denominaÛiune prin botez s| ne rupem de ea
sau s| fim daÛi afar| din denominaÛiune, atunci noi am crede c| nu mai suntem parte a trupului lui
Hristos Õi c| suntem pierduÛi.

Biblia învaÛ| c| poporul lui Dumnezeu va obÛine viaÛa veÕnic| (vezi Romani 2:7).  Cu
înÛelegerea c| biserica lui Dumnezeu este format| din oameni, atunci noi vom g|si viaÛa veÕnic| doar
prin Isus (vezi 1 Timotei 1:16-17; 1 Ioan 1:1-2; Ioan 1:1-4, 14:6), Õi prin dep|rtarea noastr| de Isus,
noi nu avem nici o Õans| pentru viaÛ| veÕnic| Õi mântuire.  Pe când cu înÛelegerea c| biserica lui
Dumnezeu este o denominaÛiune, atunci am g|si viaÛa veÕnic| prin acea denominaÛiune, Õi prin a ne
desconecta de denominaÛiune noi am crede c| nu avem nici o Õans| pentru viaÛ| veÕnic| Õi salvare.

ACEST  SUBIECT  IMPLIC{  SALVAREA  DUMNEAVOASTR{!

Dup| cum vedeÛi, toate aceste scenarii implic| subiectul salv|rii noastre!  Biblia învaÛ| cu
adev|rat c| noi trebuie s| fim salvaÛi (vezi 1 Timotei 2:3-4).  Cu înÛelegerea c| biserica lui
Dumnezeu este format| din oameni, atunci în mod individual ne vom g|si salvarea prin a ne conecta
direct cu Isus Hristos (vezi Ioan 3:17; Isaia 45:22; Fapte 2:21, 4:10-12, 15:11, 16:30-31; Romani 5:9-
10), Õi prin a ne separa de Hristos, vom fi pierduÛi.  Pe când cu înÛelegerea c| biserica lui Dunezeu
este o denominaÛiune, atunci ne-am g|si salvarea prin a ne conecta cu acea denominaÛiune, Õi prin
a ne separa de denominaÛiune, noi credem c| suntem pierduÛi.

LIBERTATE  SAU  ÎNROBIRE?

 Cu seriozitate m| rog ca s| discerneÛi cu claritate diferenÛa clar| dintre aceste dou| ideologii
Õi calea care v| conduce s| o urmaÛi.  Una conduce spre libertate în Hristos, cealalt| conduce în robie
Õi în captivitatea oamenilor!  Una este adev|rul Evangheliei din Scriptur| care are ca centru pe Isus,
cealalt| este o însel|ciune ticaloas| a catolicismului care îl are în centru pe Satana!  Sper cu toat|
sinceritatea c| veÛi înÛelege cu claritate c| dac| credeÛi c| biserica lui Dumnezeu este o
denominaÛiune, sunteÛi în robia oamenilor care conduce acea biseric|.  Ôi, mult mai important, c|
Hristos a fost jefuit de la dumneavoastr| ca Mântuitor pentru c| denominaÛiunea I-a luat locul –
aceasta a devenit obiectul închin|rii Õi al salv|rii voastre!

Acest scenariu trist, al bisericii denominaÛionale f|cut într-un obiect de închinare în locul lui
Hristos, este exact în ceeace poporul Iudeu a fost condus.  Ôi ceeace este chiar Õi mai întrist|tor, este
c| majoritatea oamenilor religioÕi de ast|zi sunt conduÕi s| cread| acelaÕi lucru.

Poporul Iudeu l-a acuzat pe Ôtefan s| fi vorbit “cuvinte de hul| împotriva acestui locaÕ sfânt”
sau împotriva templului lor (vezi Fapte 6:13).  Ôi care au fost cuvintele lui Ôtefan?

“Ôi Solomon a fost acela care I-a zidit o cas|.  Dar Cel Prea Înalt nu locuieÕte în locaÕuri
f|cute de mâini omeneÕti, cum zice prorocul: “Cerul este scaunul Meu de domnie, Õi p|mântul este
aÕternutul picioarelor Mele.  Ce fel de cas| Îmi veÛi zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul
Meu de odihn|?  N-a f|cut mâna Mea toate aceste lucruri?...” Fapte 7:47-50.



Ôtefan le-a spus pe scurt tuturor membrilor bisericii iudaide c| timpul acestui Legamânt Nou,
Dumnezeu nu locuieÕte în cl|diri literale, ci doreÕte s| locuiasc| în inimile individuale ale poporului
S|u prin Isus Hristos.  Cu alte cuvinte, Ôtefan le-a spus c| oricine care doreÕte s| se închine lui
Dumnezeu trebuie s| I Se închine în duh Õi în adev|r, c| nimeni n-are nevoie s| aparÛin| unei biserici
denominaÛionale sau s| viziteze vre-un templu în ordine pentru a se închina lui Dumnezeu.  De fapt,
o persoan| L-a întrebat pe Isus direct despre acest subiect al denominaÛionismului, Õi v| rog citiÛi cu
atenÛie:

“Doamne”, i-a zis femeia, “v|d c| eÕti proroc.  P|rinÛii noÕtri s-au închinat pe muntele acesta;
Õi voi ziceÛi c| în Ierusalim este locul unde trebuie s| se închine oamenii.”  “Femeie”, i-a zis Isus,
“Crede-M| c| vine ceasul când nu v| veÛi închina Tat|lui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.
Voi v| închinaÛi la ce nu cunoasteÛi; noi ne închin|m la ce cunoaÕtem, c|ci Mântuirea vine de la
Iudei.  Dar vine ceasul, Õi acum a Õi venit, când închin|torii adev|raÛi se vor închina Tat|lui în duh
Õi în adev|r; fiindc| astfel de închin|tori doreÕte Õi Tat|l.  Dumnezeu este Duh; Õi cine se închin| Lui,
trebuie s| I se închine în duh Õi în adev|r.”  Ioan 4:19-24.

Astfel biserica adev|rat| a lui Dumnezeu nu este format| din aceast| denominaÛiune sau acea
denominaÛiune, ci este format| din oameni care se închin| lui Dumnezeu în duh Õi în adev|r.  Nu
aveÛi nevoie s| g|siÛi vreo denominaÛiune în ordine pentru a v| închina lui Dumnezeu, ci v| puteÛi
închina Lui chiar în casele dumneavoastre – aÕa cum au f|cut ucenicii Õi urmaÕii lui Hristos (vezi
Romani 16:5; 1 Corinteni 16:19; Coloseni 4:15; Filimon 2).

NU  MAI  SUNTEM  SUB  SISTEMUL  LEG{MÂNTULUI  VECHI

Adev|rul Bibliei este c| noi nu mai suntem sub sistemul Leg|mântului Vechi unde prezenÛa
lui Dumnezeu a locuit în temple literale în Locul Prea Sfânt exact deasupra celor dou| table de piatr|
pe care Dumnezeu a scris cele 10 porunci, Õi templul la care poporul a trebuit s|  se adune în ordine
pentru a se închina lui Dumnezeu.  Ci noi suntem poporul sistemului Leg|mântului Nou, unde
prezenÛa lui Dumnezeu poate locui în templul trupului, unde Dumnezeu doreÕte s|-Õi scrie Legea Sa
în inima Õi în mintea noastr|!

“Dar iata leg|mântul pe care-l voi face cu casa lui Israel, dup| acele zile, zice Domnul: voi
pune Legile Mele în mintea lor Õi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, Õi ei vor fi
poporul Meu.” Evrei 8:10.

“C|ci noi suntem Templul Dumnezeului Celui viu, cum a zis Dumnezeu: ‘Eu voi locui Õi voi
umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, Õi ei vor fi poporul Meu.’” 2 Corinteni 6:16.

Dumnezeu s| fie l|udat pentru aceast| înÛelegere adev|rat|!  Acum oameni nu mai trebuie
s| r|mân| în robia unei preoÛii corupte sau a unei biserici apostaziate, ci ei pot g|si adev|rata
libertate în Isus Hristos!

AÕadar, orice denominaÛiune sau un grup religios care se presupune s| fie biserica adev|rat|
a lui Dumnezeu, iar astfel salvarea v| este în pericol dac| de bun| voie v| separaÛi de ea, sau sunteÛi
daÛi afar|, excluÕi, sau excomunicaÛi de la p|rt|Õia lor, atunci puteÛi Õti c| ei L-au dat afar| pe Hristos
din biserica lor Õi c| au luat locul S|u între poporul lor!  Cum este aceasta adev|rat? 



Biblia ne învaÛ| c| doar “în” Õi “prin” Isus Hristos:
– noi g|sim “adev|rul” (Ioan 14:6);
– c| devenim parte al Noului Leg|mânt (2 Corinteni 3:13-18);
– c| gasim “rascump|rare” (Romani 3:24; Efeseni 1:7);
– c| suntem “justificaÛi” (Fapte 13:39);
– c| devenim neprih|niÛi (Ieremia 23:6; 2 Corinteni 5:21);
– c| avem “pace” cu Dumnezeu (Romani 5:1; Filipeni 4:7; Coloseni 1:20);
– c| avem “acces” la Tat|l (Efeseni 2:18);
– c| Dumnezeu ne arat| “bun|tatea Lui” (Efeseni 2:7);
– c| primim “har” (2 Timotei 2:1; Efeseni 2:7);
– c| primim “Duhul Sfânt” (Titus 3:5-6);
– c| devenim “înÛelepÛi” (1 Corinteni 4:10);
– c| suntem “înviaÛi” Õi c| “tr|im” (Romani 6:11; Filipeni 1:21; 1 Ioan 4:9; Ioan 14:6);
– c| Dumnezeu lucreaz| în noi (Evrei 13:21);
– c| suntem “sfinÛiÛi” (1 Corinteni 1:2);
– c| suntem f|cuÛi perfecÛi (Coloseni 1:28);
– c| putem face toate lucrurile (Fillipeni 4:13);
– c| câÕtig|m biruinÛa (1 Corinteni 15:57);
– c| biruim asupra p|catului (2 Corinteni 2:14);
– c| putem r|mâne credincioÕi (Efeseni 1:1);
– c| putem fi “prezervaÛi” în sfinÛire (Iuda 1:1);
– c| devenim un copil Õi “moÕtenitor al lui Dumnezeu” (Galateni 4:7);
– c| ne putem “bucura” Õi “glorifica” în Dumnezeu (Romani 5:11; 15:17);
– c| primim “binecuvânt|ri spirituale” (Efeseni 1:3);
– c| devenim “bogaÛi” (2 Corinteni 8:9);
– c| putem “sta în locurile înalte” (Efeseni 2:6);
– c| putem sc|pa de “mânia” lui Dumnezeu (Romani 5:9);
– c| vom fi înviaÛi dac| vom muri înainte de revenirea lui Hristos (Ioan 11:25);
– c| ne g|sim “salvarea” Õi ca vom fi “salvaÛi” (2 Timotei 2:10; Ioan 10:9, 3:17);
– c| g|sim “viaÛa veÕnic|” (2 Timotei 1:1; Romani 6:23; 1 Ioan 5:11-12).

De aceea SINGURA NOASTR{ SPERANÚ{ SE G{SEÔTE DOAR ÎN ÔI PRIN DOMNUL
NOSTRU ISUS HRISTOS (1 Tesaloniceni 1:3), pentru c| orice Õi totul ce este bun în noi vine doar
prin El (Filimon 6)!

ISUS  HRISTOS  STÂNCA  NOASTR{

Cele deasupra ar trebui f|r| întreb|ri Õi cu certitudine s| dovedeasc| de ce temelia bisericii
adev|rate a lui Dumnezeu poate fi bazat| doar asupra lui Isus Hristos – Stânca solid| Õi veÕnic| (vezi
1 Corinteni 10:4, 3:11; Psalmi 62:2, 18:2, 92:15; 2 Samuel 22:32)!  Nici o denominaÛiune, grup
religios, cler, preoÛie, om sau grup de oameni, nu v| pot oferi nici unul dintre lucrurile de mai sus
în adev|r.  Singura FiinÛ| care v| poate oferi lucrurile de mai sus cu adev|rat este doar Isus Hristos;
nu Petru, sau Papa, sau Buda, sau CriÕna, sau Mohamed, sau Maitreya, sau orice alt| fiinÛ| – ci doar
Isus Hristos!  Doar în Õi prin  Hristos noi putem câÕtiga toate lucrurile, fi asiguraÛi de salvare Õi a
deveni parte a bisericii Lui.  Îns| în afara lui Hristos, noi nu avem Õi nu suntem nimica!



Îns| aceast| înÛelegere biblic| a cine Õi ce constitue biserica adev|rata a lui Dumnezeu ne
conduce sa ne întreb|m urm|toarele întreb|ri vitale: “Ce trebuie s| facem pentru a deveni parte a
bisericii adev|rate a lui Dumnezeu pe p|mânt, Õi cum putem s| r|mânem parte al acesteia?  Ôi este
important| p|rt|Õia cu alÛi credincioÕi adev|raÛi?”

Pentru r|spunsurile ale acestor întreb|ri vitale, v| rog s| vizitaÛi pe internet la:
www.TrueChurchofGod.info, sau sunaÛi la 1-800-372-9765 (numar f|r| cost), sau scrieÛi la: God’s
True Church, PO Box 234, Merlin, Oergon, 97532  U.S.A.

Pentru a înrola într-un curs corespondenÛ| biblic| de GRATIS, pentru mai mult|
informaÛie v| rog s| scrieÛi la adresa urm|toare:

“Let There Be Light” Ministries
PO Box 328

Rogue River, OR 97537
www.LightMinistries.com


