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Pocăinţa este în sine un dar de la Dumnezeu la care trebuie să răspunzi fără nici o
întârziere. Isaia 55:6 spune: „Căutaţi pe Domnul cîtă vreme se poate găsi; chemaţi -L,
cîtă vreme este aproape.” Isus a spus: „Pocăiţi-vă căci Împărăţia lui Dumnezeu este
aproape” Matei 4:17. vei răspunde chemării Lui? Îl vei accepta ca şi mântuitor al vieţii
tale? Am pus şi o rugăciune mai jos pentru tine: Tată din Ceruri, mărturisesc că sunt un
păcătos. Îmi pare rău pentru păcatele mele. Te rog iartă-mă. Schimbă-mi inima şi fă-mă
genul de persoană care Tu vrei să fiu. Mă întorc de la calea mea păcătoasă, şi aleg să îl
urmez pe Cristos, ca şi Domn al vieţii mele. Cred că El a murit pe cruce pentru mine,
şi a înviat a treia zi. Mulţumesc pentru că mă ierţi! Călăuzeşte-mă în toate zilele vieţii
mele până o să fiu înaintea Ta în Ceruri, iertat şi justificat prin sângele lui Isus Cristos,
dat pentru mine. În numele lui Isus, Amin. Dacă te+ai rugat sincer, atunci Dumnezeu
te-a iertat deja de păcate! 1 Ioan 5:13. Ai nevoie ca să continui să umbli cu Cristos
în pocăinţă zilnică, şi ai nevoie de părtăşie cu ceilalţi creştini, săptămânal. Citeşte-ţi
Biblia, roagă-te şi umblă cu Cristos.
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Protestanţii: Cine
sunt ei?
Un Protestant este un creştn care aparţine uneia dintre bisericiile creştine
independente. Protestaţii, Catolici, şi Ordodocşii împărtăşesc aceeaşi credinţă esenţială
despre Creştinism, dar diferă în mai multe puncte de vedere.
Protestanţii pun accentul pe autoritatea Bibliei, şi dreptul fiecărei persoane de a
o interpreta aşa cum o înţelege. Doctrina ordotoxă şi cea catolică pun mai multă
valoare pe tradiţie , şi învaţă că Biblia poate fi cel mai bine înţeleasă de către liderii
bisericii. Cele mai multe diferenţe dintre aceste trei grupări religioase pot fi plasate în
legea fundamentală a opiniilor.
Chiar şi cu diferenţele lor, pe de altă parte, toţii creştinii sunt deacord cu
rugăciunea Domnului Isus în Ioan 17: „ Mă rog deasemenea pentru cei care vor
crede în Mine prin mesajul lor, ca toţi să fie una...” Mai jos sunt câteva răspunsuri
specifice la întrebări pe care le puteţi avea cu privire la diferenţele dintre biserica
Protestantă, Catolică şi Ortodoxă. Dar mai întâi vom trece puţin prin istoria bisericilor
protestante.
ISTORIA BISERICILOR PROTESTANTE
Unul dintre primi reformatorii a fost preotul şi teologul Jan Hus, un Salv din
ceea ce noi şitm astăzi, Republica Cehă, care a fost martirizat pentru credinţa în anul
1415. Hus a predicat importanţa Scripturi, care este mai valoroasă ca şi trediţia.
Reforma protestantă s-a răspândit peste întreaga Europă în 1517 când un alt preot
catolic şi teolog pe nume Martin Luther, a chemat biserica la o reformă.
Luther spunea că în conflictele dintre Biblie şi tradiţie, Biblia este cea care trebuie să
iasă învingătoare. El spunea că este greşit de a se vinde dreptul de a ajunge în Cer.
Deasemena a spus că mântuirea vine prin credinţă în Cristos, nu prin a încerca să
„meriţi” viaţa veşnică, făcând fapte bune.
Acestă reformă protestantă, s-a răspândit acum în întreaga lume. Bisericile care
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au fost formate din această reformă din cadrul bisericii Catolice au fost Luteranii,
Anglicani, şi mai târziu Baptişti şi Penticostali, şi altele.
Protestanţii au venit prima dată în Rusia, când Ivan cel Groaznic domnea, şi
până în 1590, erau deja în Siberia( „Icon and the Ax,” p.98). Astăzi sunt aproximativ
un milion de protestanţi în Rusia.( „Operation World” p. 467). (NOTĂ: Martorii lui
Iehova şi Mormonii nu sunt considerat ca fiind biserici creştine nici de către catolici,
nici de protestanţi, şi nici de ortodocşi.)
Mulţi protestanţii, astăzi, încercă ajungă la puritatea la care era biserica Primară.
Mulţi dintre aceşti protestanţi sunt numiţi evanghelici, pentru că ei cred că Creştinii ar
trebui să se supună poruncii lui Isus de a „merge în toată lumea şi predicaţi
Evanghelia...” Matei 28:19.
DE CE PROTESTANŢII INTERPRETEAZĂ BIBLIA PENTRU EI ÎNŞIŞI?
Protestanţii spun că fiecare creştin este responsabil pentru viaţa lui spirituală, şi
că fiecare poate înţelege Bibilia cu ajutorul lui Dumnzeu. Mai multe versete biblica
arată că Dumnzeu însăşi ne învaţă dacă sunt voitori: 1 Ioan 2:27 spune: „Cît despre
voi, ungerea, pe care aţi primit -o dela El, rămîne în voi, şi n`aveţi trebuinţă să vă
înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este
adevărată, şi nu este o minciună, rămîneţi în El, după cum v`a învăţat ea.”
Domnul Isus a spus în Ioan 6:45: „În prooroci este scris: ,Toţi vor fi învăţaţi de
Dumnezeu.` Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl, şi a primit învăţătura Lui, vine la Mine.”
„Cînd va veni Mîngîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul;
căci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile
viitoare.”
Liderii bisericii pot să ne ajute să înţelegem Biblia, cred protestanţi, dar noi
trebuie să fim cu băgare de seamă, din mai multe motive. În primul rând, Biblia arată
multe cazuri în care liderii bisericii, intrepretau Biblia, asă cum spune apostolul Petru
în 2 Petru 2:1” În norod s`au ridicat şi prooroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi
învăţători mincinoşi, cari vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de
Stăpînul, care i -a răscumpărat, şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică.”
Isus deasemena a spus că sursa erorilor este, ignoranţa Bibliei (Matei 22:29): „Vă
rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” Biblia
spune că noi ar trebui să judecăm ce oamnei sun, prin cuvântul lui Dumnezeu, Isaia
8:20: „La lege şi la mărturie!`` Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile
pentru poporul acesta.” Acelaş gând este confirmat în Noul Testament , unde Biblia
porunceşte iudeilor că să studieze Biblia pentru ei înşişi( Faptele Apostolilor 17:11):
„Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decît cei din Tesalonic. Au primit Cuvîntul cu
toată rîvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este
aşa.” Este interesant de observat că iudei nici măcar nu erau Creştini, şi totuşi
Dumnezeu le porunceşte să verifice încă odată în Biblie să vadă dacă Pavel dădea
învăţături corecte.
CE CRED PROTESTNŢII DESPRE TRADIŢIE?
Protestanţii nu se opun tradiţiei decât când intră în contradictoriu cu Biblia. Ei
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decît cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos.” Protestanţii cred că putem vedea
dacă o biserică sau un lider este de al Dumnezeu uitându-ne la vieţile lor: „Păziţi-vă
de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinlăuntru sînt
nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini,
sau smochine din mărăcini? Nu orişicine-Mi zice: ,,Doamne, Doamne!`` va intra în
Împărăţia cerurilor, ci celce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.” Matei 7:15, 16,
21
FOLOSESC PROTESTANŢI ACEEAşI BIBLIE CA ŞI CEILALŢI?
Scripturile protestanţilor şi ale evreilor, nu includ şi cărţile numite apocrife,
care sunt găsite în Vechiul Testament în Biblia Ortodoxă şi cea Catolică. Protestanţii
nu acceptă apocrifele ca şi parte din Biblie din mai multe motive. Ma întâi de toate,
Isus nu s-a referit la ele, şi nu sunt menţionate în versetele din Noul Testament. Acest
lucru este în costrast cu alte versete din Vechiul Testament, care erau deseori folosite
de Domnul Isus şi de scriitori Noului Testament. În al doilea rând, Biblia spune că
Evreilor li s-a dat responsabilitatea de a păstra scrierile Evreieşti, şi nu au acceptat
nici până acum acele scrieri. Romani 3:2 spune: „Oricum, sînt mari. Şi mai întîi de
toate, prin faptul că lor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu.” . Şi în cele din
urmă, mai multe versete din cărţile apocrife contrazic Biblia. De exmplu, mai multe
pasaje in cărţile apocrife spun că poţi cumpăra viaţa veşnică, dând bani bisericii. (2
Mac. 12:34-35; Tobit 4:8-11; Tobit 2:9; Tobit 14: 10-11). Acestea contrazic pasajele
Bibliei care spun că viaţa veşnică este un dar de la Dumnezeu şi nu poate fi cumpărat
cu bani. Ps 49: 7-8 spune: „Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui
Dumnezeu preţul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este aşa de scumpă,
că nu se va face niciodată.” În Fapte 8: 20, apostolul Petru spune: „Banii tăi să piară
împreună cu tine, pentrucă ai crezut că darul lui Dumnezeu s`ar putea căpăta cu
bani!” Romani 6:23 spune: „darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în
Isus Hristos, Domnul nostru.” Ar trebui adăugat că apocrifele în sine nu spun că sunt
inspirate din Biblie, sau parte din ea. De exemplu, scriitorul lui Macabes, susţine
că cartea lui este o imperfectă istorie a evenimentelor dealungul timpului.: „..şi eu
deasemena voi încheia povestirea mea. Care, dacă am făcut bine, şi a devenit istorie,
este ceea ce am dorit; dar dacă nu este atât de perfectă, trebuie să mă scuzaţi...” (2Mac
2:15 39-40)
CUM CRED PROTESTANŢI CĂ O PERSOANA POATE PRIMI VIAŢA VEŞNICĂ?
Când mulţimea de oameni l-a întrebat pe apostolul Petru aceea întrebare din
fapte 2:37-38, el a spus, „Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus
Cristos, spre iertarea păcatelor, şi apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” Versetele 41-42
spun: „Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul
ucenicilor s`au adaus aproape trei mii de suflete. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor,
în legătura frăţească, în frîngerea pînii, şi în rugăciuni.” Isus a spus în Luca 13:3:
că :” Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi peri la fel.” Pocăinţă înseamnă
întoarcerea de la calea cea păcătoasă, şi a te decide să îl urmezi pe Cristos, confirmând
acestă decizie fiind botezat şi încercând să trăim o viaţă care este plăută lui Dumnezeu.
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a o primi: „Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru
păcat”. Cu alte cuvinte nu este nevoie de nici o suferinţă în purgatoriu, dacă noi am
fost iertaţi. Protestanţii cred că 1 Corinteni 3:9-15 se referă la testarea faptelor
credincioşilor în Ziua Judecăţii, şi nu în Purgatoriu. În descrierea paradisului, şi a
iadului de către Domnul Isus, în Luca 16:26, nu vorbea de Purgatoriu. Mai departe El
spune, că nu este posibil ca să treci din iad în Paradis. „Pe lîngă toate acestea, între noi
şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar avea să treacă de aici la voi, sau de
acolo la noi, să nu poată.` adiţional, protestanţii cred se îngrijorează de ideea că
doctrina despre purgatoriu poate să inducă în eroare păcătoşi, crezând că ei pot plăti
pentr propriile lor păcate în Purgatoriu, şi atunci nevoia de pocăinţă în acestă viaţă este
anulată—ei presupun că o pot face mai târziu. Protestenţi cred că Scriptura arată că
numai în acestă viaţă noi putem să ne pocăim, şi numai Cristos poate să ispăşească
păcatele noastre.
CUM POT LUCRĂTORI PROTESTANŢI SĂ SLUJEASCĂ FĂRĂ SUCCESIUNE
APOSTOLICĂ?
Unele denominaţiuni creştine cred în succesiune apostolică, care înseamnă
că numai aceeia care merg înapoi la ordinarea lor, până la numărul de 12 apostoli
pot sluji ca şi preoţi sau lideri. Biblia nu susţine o astfel de teorie. , cei mai mulţi
protestanţi cred. Este chemarea lui Dumnezeu cea care califică o persoană să fie un
preot sau slujitor, nu aprobarea unei autorităţi umane. Everi 5:4 spune: „Nimeni nu-şi
ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron”.
Apostolul Pavel, de exemplu, este de remarcat că cheamre lui în slujire a venit de la
Dumnezeu, şi nu de la om. În Galateni 1:1 El spune: „Pavel, apostol nu dela oameni,
nici printr`un om, ci prin Isus Hristos, şi prin Dumnezeu Tatăl, care L -a înviat din
morţi.” Pavel a spus că el nu avea nici un succesor apostol, în Galateni 1:15: „Dar cînd
Dumnezeu-care m`a pus deoparte din pîntecele maicii mele, şi m`a chemat prin harul
Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să -L vestesc între Neamuri,
îndată, n`am întrebat pe niciun om, nici nu m`am suit la Ierusalim la cei ce au fost
apostoli înainte de mine, ci m`am dus în Arabia. Apoi m`am întors din nou la Damasc.”
Mai multă lumină este relevată asupra acestui subiect în Marcu 9: 38-39: „Ioan I -a
zis: ,,Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţînd draci în Numele Tău; şi l-am oprit,
pentrucă nu venea după noi.`` ,,Nu -l opriţi``, a răspuns Isus, ,,căci nu este nimeni, care
să facă minuni în Numele Meu, şi să Mă poată grăi de rău îndată după aceea.” Este
clar că apostoli nu l-au ordinat sau autorizat pe acest om să slujească, dar Isus nu l-a
oprit în ciuda plângerilor apostolilor. Teoria despre succeiune apostolică este bazată pe
Matei 16: 18-19. În acest pasaj Isus îi dă lui Petru cheile Împărăţiei Cerurilor. Versetul
foloseşte un pronume Grec la singular, ceea ce înseamnă că acest dar era doar pentru
Petru, nu pentru succesori lui. Adiţional este important să accentuăm că atunci când
Cristos a spus că El îşi va construi biserica pe stâncă, nu se referea la Petru. Numele
special pe care Isus i l-a dat lui Petru era, cuvântul Grec petros, care înseamnă o
piatră mică, dar cuvântul pe care l-a folosit când făcea referire la fundaţia bisericii a
fost petra, care înseamnă temelie solidă, sau fundaţie. Cristos este fundaţia bisericii,
lafel cum este spus în 1 Corinteni 3:11: „Căci nimeni nu poate pune o altă temelie
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au ca şi bază primară, referinţele lui Isus din Marcu 7:8: „Voi lăsaţi porunca lui
Dumnezeu, şi ţineţi datina aşezată de oameni” şi în Matei 15:3 şi 6: „Drept răspuns, El
le -a zis: ,,Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? nu
mai este ţinut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Şi aţi desfiinţat astfel cuvîntul
lui Dumnezeu în folosul datinei voastre.”
DE CE MAJORITATEA PROTESTANŢILOR NU ÎŞI BOTEAZĂ BEBELUŞII?
Cei mai mulţi protestanţi cred că bebeluşi merg automai în Rai, dacă mor.
Deasemena ei cred că botezul, după cum arată Biblia, trebuie să fie ca şi o consecinţă a
pocăinţei (Fapte: 2:38). Ca şi argument biblic folosesc textul din 2 Samuel 12:32, unde
este descrisă moartea copilului, regelui David. David a spus cu incredere că îl va vedea
în Rai. Biblia spune că bebeluşi nu sunt conştienţi de ce înseamnă bine sau rău
(Deuteronom 1:39). Romani 5:13 spune, „Căci înainte de Lege păcatul era în lume.
Dar păcatul nu este ţinut în seamă cîtă vreme nu este o lege.” Domnul Isus a spus,
„Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu -i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca
ei.” Matei 19:14. Protestanţi spun că nu există nici un caz în Biblie de bebeluşi care să
fie botezaţi, adâugând faptul că şi Domnul Isus a şteptat până la vârsta de 30 de ani ca
să fi botezat.
DE CE SUNT PROTESTANŢI DIN NOU BOTEZAŢI CA ŞI ADULŢI? ESTE OARE
ACEST LUCRU UN PĂCAT?
Protestanţi fac referire la Fapte 19: 1-7, în a răspunde la acestă întrebare. Acolo
apostolul Pavel a botezat 12 oameni care au mai fost botezaţi înainte. Protestanţi cred
că botezul fără pocăinţă nu are nici o valoare. Cum un bebeluş nu poate să se
pocăiască, este recomandat ca doar adulţi să fie botezaţi din nou, după ce se pocăiesc.
DE CE PROTESTANŢI NU AU ICOANE ÎN BISERICII SAU ÎN CASELE LOR?
Protestanţi cred că cele 10 porunci(Exodul 20) interzic foosirea de imagini în
închinare: „Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor cari sînt sus în
ceruri, sau jos pe pămînt, sau în apele mai de jos de cît pămîntul.” Levetic 26:1 spune:
„Să nu vă faceţi idoli, să nu vă ridicaţi nici chip cioplit, nici stîlp de aducere aminte; să
nu puneţi în ţara voastră nici o piatră împodobită cu chipuri, ca să vă închinaţi înaintea
ei; căci Eu sînt Domnul, Dumnezeul vostru.” În Deuteronom 4:15-16 Dumnezeu
spune: „Fiindcă n`aţi văzut nici un chip în ziua cînd v`a vorbit Domnul din mijlocul
focului, la Horeb, vegheaţi cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă
stricaţi, şi să vă faceţi un chip cioplit, sau o înfăţişare a vreunui idol...” Deaceea
protestanţi nu folosesc icoane în închianrea lor din îngrijorarea că uni se vor închina
acelor icoane şi lui Dumnezeu.
DE CE PROTESTANŢI NU SE ROAGĂ SFINŢILOR, SAU FECIOAREI MARIA?
Protestanţi preferă să urmeze învăţăturile Domnului Isus, când el a învăţat cum
să ne rugăm în Matei 6:9, spunând „ Tatăl nostru care eşti în ceruri!’’ Protestanţi spun
că nu există nici un loc în Scriptură unde cineva se ruga Maicii Domnului, sau vreunui
sfânt. Protestanţi spun că Biblia interzice rugăciunea către persoane care au murit,
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chiar şi creştini care sunt în Ceruri. Ei se bazează pe Deuteronom 18:11-12, care spune
„nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să
întrebe pe morţi.” Dumnezeu l-a condamnat de Saul, când l-a chemat pe Sfântul
Samuel, după ce a murit. (1 Cronici 10:13:14).

Liderii protestanţi nu poartă robe, pentru că nici Isus nici apostoli nu au folosit
haine speciale, şi noul Testament nu ne învaţă să le purtăm. Nu sunt numiţi tată, pentru
că Domnul Isus a spus: „Şi ,Tată` să nu numiţi pe nimeni pe pămînt”, unde ei cred că
se referea la a face pe altcineva părintele tău spiritual.

CE CRED PROTESTANŢI DESPRE FECIOARA MARIA?
Protestanţi cred că fecioara Maria a fost un exemplu minunat de ascultare creştină,
către Dumnezeu, şi că ea a rămăs fecioară până s-a născut Domnul Isus. Ei se bazează
pe Matei 1:25: „Dar n`a cunoscut -o, pînă ce ea a născut un fiu.”, şi mai sunt şi alte
pasaje biblice care fac referire la fraţii şi surorile Domnului Isus ( Matei 12:46; 13:5556; Marcu 3:31; Ioan 2;12; 7:3). Protestanţi nu cred că Maria a fost fără păcat , ca şi în
Luca 1:47, ea l-a numit pe Dumnezeu, Salvatorul ei, şi dacă ea ar fi fost fără păcăt, nu
ar mai fi avut nevoie de un mântuitor. Biblia spune că toţi au păcătuit(Romani 3:23).

DE CE PROTESTANŢII NU ÎŞI FAC SEMNUL CRUCII, Şi DE CE CRUCEA LOR
ESTE DIFERITĂ?
Protestanţi nu se opun semnului cruci, dar dacă Biblia nu o porunceşte, nici ei
nu o impun ca şi o obligativitate. Protestanţi şi Catolicii, preferă să folosescă o cruce
simplă, mai degrabă decât cea Ortodoxă.

CUM SE POATE CA SĂ EXISTE MAI MULT DE O BISERICĂ?
Protestanţi cred că există o singură biserică adevărată—dar nu cred că se găseşte
într-o organizare a omului, ci este compusă din toţi oameni care îl iubesc pe
Dumnezeu, şi în slujesc în pocăinţă, şi credinţă în Domnul Isus Cristos, neavând
importanţă denominaţiuni aparţin. Apostolul Pavel descrie biserica universală aşa: :”...
toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru „ (1
Corinteni 1:2)
ACCEPTĂ PROTESTANŢI CONCILIUL CELOR ŞAPTE BISERICI? CE CRED EI
DESPRE PĂRINŢI BIERICII?
Cei mai mulţi protestanţi acceptă deciziile consiliului biserici din trecut, dar nu
cred că ei erau fără greşeli. Pentru acesta se bazează pe faptul că consiliile bisericii, în
special cele două de la Nicea, se contraziceau una pe cealaltă pe problema icoanelor.
Cel din 754 d. Hr, interzicea folosirea icoanelor, pe când în 787 d, Hr, le-a fost cerut ca
să le folosească. Protestanţi acceptă consiliile biserici, numai când sunt în concordanţă
cu Biblia. Protestanţi respectă şi valorifică scrierile părinţilor bisericii, când nu sunt
contrazişi de Biblie, dar nu şi atunci când se contrazic unul pe celălalt.
CE CRED PROTESTANŢI DESPRE RĂMĂŞIŢELE SFINŢILOR?
Protestanţi nu cred că există o putere în rămăşiţele sfinţilor, pentru că ei cred că
Biblia nu învaţă acest lucru. Protestanţi cred că cazul lui Elisei, în care oasele lui au
înviat un om (2 Împăraţi 13:21), era ca şi o împlinire a promisiuni lui Dumnezeu, că îi
va da o îndoită putere din Ilie.( 2 Împăraţi 2:9). Miracolul după moartea lui Elisei, a
fost exact ce lipsea pentru a dubla micacolele pe care Ilie le-a făcut. Protestanţi cred că
nu există un alt pasaj care învaţă creştini că ar trebuie să venereze oasele morţilor, aşa
că nu o fac.
DE CE CEI MAI MULŢI LIDERI PROTESTANŢI NU POARTĂ ROBE? ŞI DE CE
NU SUNT EI NUMIŢI TAŢI?

DE CE NU EXISTĂ ICONOSTASE, ÎN BISERICILE PROTESTANTE ŞI
CATOLICE?
Protestanţi şi Catolici cred că iconostasul, reprezintă deobicei perdeaua care
separa oameni de Sfinta Sfintelor, în Templul din Ierusalim. Ei cred că atunci când
Dumnezeu a rupt-o în două la moartea Domnului Isus (Matei 27:51), El a spus că nu
mai suntem separţi de El, pentru că sângele lui Cristos a plătit pentru iertarea noastră,
pe care noi primim după ce ne pocăim şi ne încredem în Cristos ca şi Salvator.
CUM POT CREŞTINII PROTESTANŢI SĂ AIBĂ SERVICI DE BISERICĂ, ÎNTRUN LOC CARE NU A FOST SFINŢIT ÎNAINTE, DE PILDĂ, SALA UNUI
CINEMATOGRAF?
Isus a spus în Matei 18:20, „Căci acolo unde sînt doi sau trei adunaţi în Numele
Meu, sînt şi Eu în mijlocul lor.” Protestanţi cred că acestă înseamnă că ceea ce
sfinţeşte un serviciu de biserică nu este locul, sau ce este în ea, ci prezenţa Domnluui
Isus în mijlocul credincioşilor. Biblia deasemenea spue că credincioşi sunt templele
Duhului Sfânt, şi nu clădirile. „Nu ştiţi că voi sînteţi Templul lui Dumnezeu, şi că
Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” 1 Corinteni 3:16. Biblia arată că credinciosi se
întâlneau în diferite locuri, printe aceste numărându-se o şcoală( Fapte 19:9), sinagogi
evreieşti, (Fapte 18:4, 26; 19:8), Templul Evreu( fapte 3:1), şi în casele credincioşilor.(
Fapte 2:46, 5:42; Coloseni 4:15; şi 1 Corinteni 16:19). Programele evanghliste
inregistrate de Biblie erau ţinute afară, lângă râu (Fapte 16:13), unei mulţimi pe stradă
( Fapte 2:14), şi în piaţa publică(Fapte 17:17). Nu există nici un fapt relatat în Biblie că
creştini se adunau în clădirii de bisericii.
CRED OARE PROTESTANŢI CĂ POŢI AJUNGE ÎN CERURI DUPĂ CE AI FOST
PURIFICAT ÎN PURGATORIU? SE ROAGĂ EI PENTRU CEI MORŢI?
Protestanţi cred că exist un Rai şi un Iad, dar nu cred că există un purgatoriu.
Pugatoriul nu este menţionat în Biblie, şi mai multe versete contrazic acestă idee.
Evrei 10:14, spune: „Căci printr`o singură jertfă El a făcut desăvîrşiţi pentru totdeauna
pe cei ce sînt sfinţiţi.” Protesanţi folosesc acest berset ca şi argument, in a exprima
ideea că creştini nu pot fi sfinţiţi decât prin Isus, pentru totdeauna, nu suferind după
moarte, sau prin rugăciunile altora. Jertfa lui Cristos pe cruce este suficientă. Evrei
10:18 spune că iertarea lui Cristos anulează nevoia unei alte plăţi sau suferinţe, pentru

