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Eliberat de sub lege
David Clayton, Iulie 2005
Există anumite versete în Biblie, în special în Noul Testament, pe care adventiştii de ziua a şaptea le găsesc
greu de explicat. Tatăl meu, care a fost predicator în biserica AZŞ, mi-a spus că l-a auzit odată pe unul dintre
ceilalţi predicatori spunând că, uneori, când se gândeşte la unele din lucrurile scrise de Pavel, simte că i-ar trage
două! Vedeţi, Pavel afirmă unele lucruri care par opuse modului în care noi înţelegem legea şi, ca pastor adventist,
se simţea foarte frustrat când trebuia să discute despre pasajele respective. Iată câteva exemple ale unor asemenea
afirmaţii:
„Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har”. Romani 6:14.
„Dar acum, am fost izbăviţi de Lege, şi suntem morţi faţă de Legea aceasta, care ne ţinea robi, ca să slujim lui
Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă”. Romani 7:6.
„Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege”. Galateni 5:18.
În cele mai multe cazuri, atunci când adventiştii sunt solicitaţi să explice aceste versete, ei folosesc o ilustraţie
foarte bine cunoscută, şi anume: a fi „sub lege” înseamnă a fi sub condamnarea legii, iar ilustraţia sună astfel:
dacă cineva traversează strada pe culoarea roşie, el ajunge sub condamnarea legii pentru că legea îl găseşte
vinovat. Dacă traversează pe culoarea verde, el nu este sub lege, ci numai atunci când traversează pe culoarea
roşie.

Un pasaj dificil
Dar acesta nu este deloc modul corect de înţelegere a conceptului „sub lege”. Ideea aceasta implică mult mai
mult decât atât. Să citim 2 Corinteni 3:7-13: „Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă şi săpată în pietre,
era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-şi pironească ochii asupra feţei lui Moise, din pricina strălucirii
feţei lui, cu toate că strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Dacă
slujba aducătoare de osândă, a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire? Şi
în privinţa aceasta, ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult. În adevăr, dacă ce
era trecător, era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător! Fiindcă avem, deci, o astfel de
nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală; şi nu facem ca Moise, care îşi punea o maramă peste faţă, pentru ca fiii
lui Israel să nu-şi pironească ochii asupra sfârşitului a ceea ce era trecător”.
Este uşor de înţeles ce spune Pavel aici. Ce era scris pe pietre pe vremea lui Moise? Cele zece porunci. Restul
legii a fost scrisă de mâna lui Moise, dar ceea ce a fost scris pe pietre au fost cele zece porunci.
El continuă afirmând că, dacă aceasta „era cu atâta slavă … cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului?”.
În aceste versete, Pavel aşază două lucruri în contrast, în opoziţie. Unul este slujba legii celor zece porunci pe care
o numeşte „slujba aducătoare de moarte”, despre care spune că a fost slăvită. Şi celălalt lucru, mult mai slăvit, pe
care îl numeşte „slujba Duhului”.
Din nou, în versetul 9, el se referă la cele zece porunci ca fiind slujba condamnării, iar la slujba Duhului ca
fiind cea a neprihănirii. În final, concluzionează spunând: „Şi în privinţa aceasta, ce a fost slăvit nici n-a fost
slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult. În adevăr, dacă ce era trecător, era cu slavă, cu cât mai mult va
rămâne în slavă ce este netrecător!”. (2 Corinteni 3:10, 11).
Când eram un tânăr creştin, m-au vizitat câţiva martori ai lui Iehova pentru a studia Biblia împreună, şi am tot
discutat despre lege. În final, ei m-au condus la pasajul acesta şi m-au întrebat: „Aici vorbeşte despre cele zece
porunci?”. Am răspuns: „Da!”. Atunci au citit versetul: „ dacă ce era trecător, era cu slavă, cu cât mai mult va
rămâne în slavă ce este netrecător!” şi m-au întrebat: „Ce este ceea ce a trecut?”. Mărturisesc că, la acel moment,
nu am avut nici un răspuns. Pasajul părea să afirme că cele zece porunci au trecut şi un timp am stat privindu-i pe
acei oameni. În final, am spus ceva de genul: „Nu pot explica pasajul. Ştiu că legea este încă în vigoare, dar nu pot
explica pasajul”. Şi am mers acasă cu capul plecat, fiindu-mi ruşine.
Dar ulterior, am recitit pasajul şi dintr-o dată am văzut ceea ce nu înţelesesem. Există acolo un cuvânt foarte
important care îmi scăpase, şi anume „slujba”. Versetul 7 spune foarte clar că subiectul pe care-l tratează Pavel
este slujba pe care o numeşte „slujba aducătoare de moarte”.
Ce înţeles are acest cuvânt „slujba” în pasajul de faţă? În loc de a spune „slujba”, Pavel ar fi putut spune
„administrarea” sau „guvernarea”. Acesta este sensul cuvântului în pasajul acesta. O „administrare” este un sistem
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de control sau de guvernare. Ea determină modul în care se comportă sau operează oamenii.

Sub legea părinţilor mei
Când eram un copil, eu nu-mi controlam propria viaţă. Părinţii mei luau aceste decizii, iar ei aveau unele idei
pe care nu le agream. Spre exemplu, mama mea credea în mămăligă. Ea credea că mămăliga ne făcea puternici şi
sănătoşi şi astfel, în fiecare dimineaţă trebuia să mâncăm mămăligă, motiv pentru care am ajuns să urăsc această
mâncare. Dar mama nu era o femeie absurdă. Aşeza mămăliga pe masă şi, indiferent dacă ne plăcea sau nu,
cuvântul mamei guverna alimentaţia noastră.
Mai avea o regulă pe care un băieţel ca mine o găsea foarte lipsită de sens. Această regulă spunea că trebuie să
fac baie în fiecare zi şi de multe ori nu înţelegeam motivul, pentru că atunci când mă priveam, mi se părea că eram
destul de curat. Dar ea spunea că trebuie să fac baie în fiecare zi, aşa că, fie că-mi convenea sau nu, trebuia să mă
supun, deoarece cuvântul mamei guverna comportamentul meu. Cuvântul ei era legea care guverna viaţa mea.
Dar, datorită faptului că era legea ei şi nu a mea, ştiţi ce făceam? Uneori, când se uita la fraţii mei, aruncam
mămăliga la câine. Nu ne supuneam în mod desăvârşit pentru că regula nu reprezenta dorinţa noastră, nu era
regula noastră. Îmi aduc aminte de ocazii în care nu mă spălam cum trebuie. Mă spălam numai cât să trec de
inspecţia mamei.
Doresc să evidenţiez un aspect important. Atunci când mă găseam sub guvernarea mamei, pentru că nu eram
de acord, pentru că aceasta era opusul dorinţelor mele, mă supuneam la limită. Nu îmi plăceau unele reguli şi le
respectam mereu la limită. Făceam numai atât cât să scap nepedepsit. Supunerea mea nu era desăvârşită, nu venea
din inimă.
Era ceva rău în a mânca mămăligă? Dar în a face baie în fiecare zi? Nu era nimic greşit în ele; de fapt, sunt
necesare. Cel puţin baia regulată. Dar mă rugam să vină ziua în care să fiu destul de mare încât să fac cum doream
eu. Ei bine, a venit în sfârşit ziua în care nu mai eram sub guvernarea părinţilor. Am început să muncesc şi îmi
câştigam proprii bani, îmi cumpăram singur hainele şi eram în sfârşit liber să nu mai fac baie, eram liber să nu mai
mănânc mămăligă. Dar este uluitor faptul că, acum, uneori fac baie de două ori pe zi, chiar dacă nu mai sunt sub
controlul mamei!
Pe măsură ce m-am maturizat, iar gândirea şi atitudinea mi s-au schimbat, mi s-a modificat chiar şi gustul!
Învăţând despre igienă şi sănătate, am ajuns să apreciez baia, iar acum, tot ceea ce n-aş fi făcut când eram copil,
fac fără prezenţa mamei care să mă verifice. Nu mai sunt sub guvernarea ei şi adevărul este că, nici nu mai am
nevoie de asta.

Adevărata problemă
Toate acestea m-au ajutat să înţeleg ce vrea Biblia să spună prin a nu mai fi sub lege. Atunci când eram copil
exista o problemă reală, dar unde era aceasta? De ce era atât de greu pentru lege să acţioneze sub administrarea
mamei, şi atât de uşor acum, când sunt liber de controlul ei?
Pavel explică problema în Evrei 8:7-10 – „În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi
fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată, vin zile, zice
Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou; nu ca legământul pe care l-am făcut
cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână, ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentru că n-au rămas în
legământul Meu, şi nici Mie nu Mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui
Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi
Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu”.
El afirmă foarte clar că cel dintâi legământ avea o problemă şi acesta este motivul existenţei celui de-al doilea.
Asta este ceea ce afirmă versetul, iar persoana care susţine că legea a fost abolită va spune: „Vezi! Ceva era greşit.
Dumnezeu a trebuit să abolească legea şi legământul şi să le înlocuiască cu altceva”. Dar haideţi să observăm
unde exact era greşeala. El spune: „Căci, găsind vină în ei …” (Evrei 8:8 KJV). Cine sunt aceştia despre care se
vorbeşte aici? Poporul! Problema legământului nu era legea, ci poporul. Atunci când eram copil, iar mama îmi
spunea „Mănâncă mămăligă!”, această regulă a generat un asemenea conflict încât aruncam mămăliga la câini. Ce
era greşit între mine, mămăligă, mama şi regulă? Ce era greşit? Era mămăliga rea? Era regula mamei greşită? Ce
era în neregulă? Adevărul este că natura mea nu era în armonie cu regula mamei, ceva era greşit cu natura mea în
ceea ce priveşte mămăliga şi în ceea ce priveşte îmbăiatul. Ceva trebuia să se schimbe.
Biblia spune că aceasta era problema cu primul legământ. Dumnezeu a găsit greşeală în popor. Şi astfel, El a
promis că va schimba sistemul. El va face un nou legământ în care legile vor fi scrise în inimile şi minţile lor, şi
nu pe table de piatră.
Dar pe care legi le va scrie El în minţile şi inimile lor? Aceleaşi legi pe care nu le păzeau. Dumnezeu a spus că
ceva nu era în regulă cu sistemul; acesta nu funcţiona, iar ei nu făceau ceea ce trebuia. Dar nu era decât o singură
cale prin care Dumnezeu putea rezolva problema, şi anume prin a lucra cu poporul. Ar fi putut Dumnezeu să
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rezolve problema pe vreo altă cale? Dar dacă ar fi schimbat legea, de vreme ce, evident, păzirea ei constituia o
asemenea povară pentru oameni?
Ei bine, vă daţi seama că ar fi fost ca şi când mama ar fi spus: „Am tot încercat să-i determin pe copiii ăştia să
se spele în fiecare zi şi nu merge. Ştiţi ce: de acum înainte nimeni din casa asta nu mai trebuie să se spele, şi cu
asta am rezolvat problema”. Această decizie ar fi rezolvat conflictul dintre mine şi mama. Atunci nu ar mai fi
trebuit să mă spăl, iar ea nu mai trebuia să mă pedepsească pentru neascultare. Însă ar fi greşit amarnic. Dacă ar fi
procedat astfel, ar fi încurajat mizeria. Ar fi distrus un principiu perfect. Încercând să rezolve astfel problema, ar fi
generat alta şi mai mare.

Ce anume trebuia să se schimbe
Nu, nu ar fi fost corect ca mama să schimbe regulile; ceea ce trebuia să se schimbe era mintea mea. Trebuia să
se întâmple ceva cu mine înainte de a ajunge în armonie cu acea regulă a spălatului şi a consumului de mămăligă.
Trebuia să mă maturizez. Acest lucru este exact ceea ce a promis Dumnezeu că va face: o schimbare în urma
căreia poporul Lui va ajunge în armonie cu ceea ce obişnuia să urască, cu ceea ce le era contrar. Le va da o minte
nouă şi o inimă nouă, le va scrie legile în minte şi în inimă.
Aşadar, Biblia afirmă că păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră pentru nu mai sunteţi sub lege, ci sub har.
(Romani 6:14). A fi sub lege înseamnă a fi sub un sistem în care motivaţia pentru faptele tale este legea. De ce fac
cutare lucru? Pentru că legea spune astfel.

Legea versus noua natură
Isus spune că ar trebui să ne iubim aproapele ca pe noi înşine, şi merge şi mai departe în a afirma că ar trebui
să ne iubim chiar şi duşmanii. Aşadar, un creştin spune: „Îmi voi iubi duşmanii”. Dar de ce va face el asta? Pentru
că aşa scrie, pentru că aşa cere o regulă? Acesta este motivul pentru care Isus Şi-a iubit duşmanii? Pentru că aşa a
spus legea sau pentru că aşa este natura Lui? Şi de ce Îşi iubeşte Dumnezeu duşmanii? Pentru că există o regulă
care-I cere lui Dumnezeu să-Şi iubească duşmanii? Realitatea este că motivul pentru care Dumnezeu face asta este
pentru că nu poate face altfel, pentru că aşa este El. Nu poţi fi altfel decât eşti.
Unul din lucrurile pe care le urăsc cel mai mult este homosexualitatea. Chiar numai gândul în sine mă face să
tremur. Dacă cineva ar sugera că într-o zi voi comite un act homosexual, l-aş privi ca pe un duşman tocmai
datorită faptului că îmi este atât de silă de ideea aceasta. Asta este natura mea, aşa sunt eu şi nu pot fi altfel. Nu
am nevoie de o lege care să-mi spună: „Nu trebuie să întreţii relaţii intime cu un alt bărbat”. Aproape că m-ai
insulta dacă mi-ai da o astfel de regulă pentru că acest lucru este atât de dezgustător pentru natura mea. În acelaşi
fel, Dumnezeu nu are nevoie de o regulă care să-I ceară să-i iubească pe toţi; El nu poate face altfel; aşa este El.
Acum: este planul lui Dumnezeu pentru creştini să aibă un comportament neprihănit datorită unor reguli,
pentru că sunt pedepse care ne ameninţă? Absolut nu! Creştinii vor trăi în armonie cu legea şi o vor împlini în
mod desăvârşit atunci când sunt sub guvernarea potrivită. Domnul a spus că ne va da o inimă nouă şi că aceasta va
produce neprihănirea. Dar atât timp cât motivaţia noastră este legea, atât timp cât ne supunem pentru că aşa spune
o regulă, înseamnă că natura noastră nu s-a schimbat. Operăm pe baza unor motivaţii exterioare, iar istoria
poporului lui Dumnezeu a demonstrat că aceasta nu funcţionează.
Porcii nu sunt plăcuţi celor care au un trecut adventist, dar porcii îşi au locul lor, datoria lor de a curăţa locul.
Unul din lucrurile plăcute porcului este de a se tăvăli în noroi. Dar să presupunem că avem un porc de când era
pui şi îl trimitem în fiecare zi la şcoală, loc în care este învăţat: „Să nu te tăvăleşti în noroi!” El participă la cursuri
timp de zece ani şi în fiecare zi este învăţat: „Să nu te tăvăleşti în noroi!”. Apoi, după zece ani, fiind acum educat,
porcul iese afară şi se plimbă pe drum. A fost învăţat vreme de zece ani să nu se tăvălească în noroi şi ajunge la o
mlaştină. Ce va face? De ce credeţi că-şi va scoate haina şi cravata, va renunţa la toată educaţia şi va face o „baie”
bună? Pentru că din ziua în care s-a născut a existat ceva în inima lui care i-a spus: „Noroiul este cel mai bun lucru
de pe lume!” Asta este în el, s-a dezvoltat în inima lui şi nu poate fi scos prin educaţie.
În acelaşi fel, păcatul nu poate fi scos dintr-un păcătos prin educaţie. Unui păcătos i se tot poate repeta:
„Trebuie să te opreşti din a consuma alcool, trebuie să te opreşti din a-ţi bate soţia, trebuie să te opreşti din a fura
sau, dacă nu, vei muri”. Poate fi mustrat, educat şi bătut cu legea şi ştiţi ce se va întâmpla? Se va simţi din ce în ce
mai vinovat, dar nu se va opri pentru că legea nu poate schimba natura cuiva! Tot ceea ce poate legea să facă este
să-ţi spună: „Eşti condamnat şi vei muri”. Legea poate numai să spună „Să nu furi!” şi atunci când furi să-ţi spună
„Hoţule!, Vei muri!”. Ea spune „Să nu ucizi!” şi când ai ucis: „Criminalule!, Vei muri!”. Nu te poate ajuta deloc;
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nu poate face mai mult decât să-ţi spună unde ai greşit. Legea poate defini păcatul, îl poate condamna pe păcătos,
dar nu-l poate ajuta.
Aşadar, pentru o persoană firească, a fi sub lege înseamnă a fi sub guvernarea a ceva din afara sa, ceva ce-l
forţează să trăiască contrar propriei naturi. Dar Biblia spune despre creştini că nu sunt sub lege, că nu sunt
guvernaţi de lege. Dar ce anume îl controlează pe creştin şi determină comportamentul său? Este Spiritul lui
Dumnezeu. Avem o nouă minte, mintea lui Isus Hristos. Isus nu a avut nevoie de o regulă care să-I spună cum să
facă binele, cum să iubească oamenii. El Şi-a trăit viaţa în mod simplu, potrivit dragostei din inima Lui şi iată,
neprihănirea era prezentă peste tot unde mergea. El nu putea face altfel, şi a promis: „Vă voi da inima şi mintea
Mea astfel că lucrurile pe care nu le puteaţi face, le veţi face în mod natural”. (Romani 8:4).
Probabil că datorită rapidei dezvoltări a tehnologiei, într-o zi vom putea să transplantăm creierul unei pisici în
capul unui porc. Şi astfel, fără nici o zi de educaţie, acest porc cu creier de pisică se plimbă pe drum şi ajunge la o
mlaştină. El merge asemenea unui porc, arată ca un porc, vocea lui este cea a unui porc, cu toate că spune:
„Miau!”. Ajunge astfel la acea mlaştină, şi ce face? Cu mare grijă ocoleşte noroiul deoarece, cu toate că are trup
de porc, are creier de pisică. A suferit un transplant de creier sau de minte. Trupul arată la fel, dar, datorită faptului
că mintea este alta, iar mintea este cea care controlează trupul, porcul evită noroiul şi nu mai este necesar să-i
spui: „Să nu te tăvăleşti în noroi!”. Nu mai are nici o dorinţă de a face aceasta şi dacă-l arunci spre noroi, spre
uimirea ta, va face tot soiul de mişcări acrobatice pentru a-l evita.
Aşadar, Biblia accentuează faptul că ceea ce este important este natura pe care o avem. Mulţi, foarte mulţi
adventişti au făcut greşeala de a încerca să împlinească legea, de a se supune regulilor, de a încerca să fie
guvernaţi de ceea ce spune legea şi s-au concentrat atât de mult pe „fă asta” şi „fă-o pe cealaltă” mai mult decât pe
a dezvolta o legătură cu Dumnezeu şi cu Fiul Său care ar fi rezultat în transformarea naturilor lor. Ei aşază pe
primul loc legea, ceea ce este greşit. Tot ceea ce poate legea să facă, este să ne educe, să ne ajute să înţelegem
puţin mai bine ce-I face plăcere lui Dumnezeu sau ce nu-I face plăcere, dar nu ne poate ajuta şi nici nu ne poate
guverna cu forţa vieţile.
Am văzut lucrul acesta în cazul copiilor noştri. Le spunem să facă ceva care le place, ceva ce este în armonie
cu ce doresc ei să facă şi nu avem probleme. Dar atunci când le cerem să facă ceva ce nu doresc, încep să se
plângă pentru că sunt guvernaţi de o lege care este contrară voinţei lor. Legea lui Dumnezeu este contrară inimii
fireşti, iar Biblia spune că Dumnezeu a ştiut că un astfel de program nu va produce ceea ce este cu adevărat bun.
Nu a adus rezultatele potrivite, chiar dacă a produs o supunere exterioară. Atunci când Moise sau un alt profet era
de faţă, sau când simţeau că Dumnezeu priveşte, încercau să se supună. Dar atunci când se simţeau
nesupravegheaţi, reveneau la vechea lor natură.
Probabil că atunci când un fost alcoolic începe să meargă la biserică, membrii bisericii încep să-i spună despre
alcool şi insistă că trebuie să renunţe la el. Îi vorbesc despre suferinţa prin care au trecut soţia şi copiii lui, iar el se
gândeşte: „Ştii, am să fiu mai bun; am să încerc cu toată puterea”. Aşa că începe să participe la un program de
dezalcoolizare. Cu ajutorul puterii de voinţă, este posibil să ajungă să nu mai folosească lichiorul, dar când trece
pe lângă un bar, acesta acţionează aproape ca un magnet, pentru că natura lui nu a fost schimbată. Aceasta nu este
biruinţa pe care Dumnezeu doreşte s-o avem!

Nu a fost făcută pentru cel neprihănit
Există un verset interesant în 1 Timotei 1:8-10 – „Noi ştim că Legea este bună dacă cineva o întrebuinţează
bine, căci ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei
nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru
ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru
cei ce jură strâmb, şi pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase…”.
Cei care resping adevărul despre Sabat, folosesc deseori acest verset afirmând că ceea ce spune pasajul este că
Sabatul nu a fost făcut pentru omul neprihănit, motivând că dacă eşti creştin, legea nu este pentru tine. Un timp,
nu am înţeles ce spune versetul, dar m-am opus ideii că legea nu a fost făcută pentru creştini. Dar ştiţi, ceea ce
spun ei este corect pentru că versetul afirmă: „Legea nu este făcută pentru cel neprihănit”. Dar întrebarea este: ce
înseamnă lucrul acesta? Iată o altă ilustraţie care va evidenţia răspunsul.
5

Nr. 8 / august 2010

În Jamaica, unde trăiesc eu, în Manchester, noroiul are culoarea roşie şi când îţi ajunge pe haine, este foarte
greu să-l mai scoţi. În sol există mult aluminiu, iar acest tip de sol este de obicei roşu. Atunci când plouă şi se face
noroi, este foarte greu să cureţi podeaua. Femeile detestă noroiul roşu de pe podea şi uneori atunci când vin
oaspeţi pe timp de ploaie, soţia mea pune un semn pe uşă: „Nu uitaţi să vă ştergeţi pe picioare!”
Acum, eu am observat că ea pune acel semn numai atunci când avem anumiţi vizitatori. Alteori nu-l pune. Dar
de ce? Motivul este că sunt unii oameni care nu sunt obişnuiţi să se şteargă pe picioare. Semnul sau legea devine
necesar datorită unor persoane care, prin natură, sunt împotriva legii. Atitudinea lor a determinat necesitatea
existenţei regulii pentru a păstra locul curat.
Dar sunt unii care îşi şterg mereu picioarele sau îşi scot încălţămintea înainte de a intra, mai ales atunci când
este noroi afară. Aceştia nu au nevoie de semnul de pe uşă. Numai când ceilalţi vin, soţia mea pune semnul.
Aşadar, am văzut că legea nu este făcută pentru cel neprihănit; el nu are nevoie de o lege care să-i spună cum să se
comporte, pentru că el are o altă natură. Nu legea îl călăuzeşte. Nu are nevoie de cineva care să umble după el cu
un băţ şi să-i spună: „Trebuie să te speli, trebuie să mănânci mămăligă, trebuie să te ştergi pe picioare…”, datorită
faptului că el deja are o natură care îl determină să facă lucrurile care sunt corecte.
Dar cel care nu are natura schimbată, are nevoie de reguli. Societatea trebuie ţinută în ordine şi disciplină,
altfel ar fi anarhie. Aşadar, Dumnezeu a făcut legea în primul rând pentru ca noi să înţelegem ce este păcatul,
pentru a stabili un standard al comportamentului, astfel încât chiar şi în acest sistem nesfânt să fie menţinută o
ordine. Dar idealul lui Dumnezeu pentru poporul Lui şi ceea ce ne va salva nu este acel soi de supunere. Nu este
acea supunere în care trupul tău face ceva, dar inima ta face altceva. Doreşte Dumnezeu să ne forţăm trupurile să
se comporte contrar dorinţelor inimii, în timp ce sufletele ne sunt consumate de frustrări pentru a ajunge să păşim
pe străzi de aur? Ce soi de eliberare ar mai fi şi asta? Asta este ce vrea Dumnezeu să spună atunci când vorbeşte
despre biruinţă? Absolut nu!

Sub har
Aşadar, Pavel spune că am fost eliberaţi de sub lege, că nu mai suntem sub lege, ci sub har. Ce este harul? Am
afirmat că harul este favoarea nemeritată a lui Dumnezeu, dar de cele mai multe ori am limitat harul la o simplă
atitudine binevoitoare. Însă harul lui Dumnezeu include fiecare dar care vine de la El, nu? Care dintre darurile lui
Dumnezeu le merităm? Nu este darul Fiului Său o parte din har? Nu este atitudinea lui Dumnezeu o parte din
harul Său? Dar Spiritul Sfânt? Toate acestea şi toate celelalte pe care Dumnezeu le-a asigurat sunt incluse în harul
lui Dumnezeu. Sub har avem viaţa lui Dumnezeu, avem puterea lui Dumnezeu, avem mintea lui Dumnezeu. Sub
har, păcatul nu are stăpânire asupra noastră. Atunci când suntem controlaţi de Spiritul lui Dumnezeu, va fi mult
mai greu pentru noi să păcătuim decât este pentru mine să devin un homosexual. Păcatul este atât de dezgustător
pentru Hristos încât atunci când mintea Lui este mintea noastră, păcatul devine, prin natură, duşmanul tău; inima
nu-l mai doreşte. Biblia afirmă despre Isus: „El a iubit neprihănirea şi a urât nelegiuirea”. Atunci când mintea Lui
este mintea noastră, şi noi vom iubi neprihănirea şi vom urî nelegiuirea. Ceea ce două mii de ani de educaţie nu au
putut face pentru biserică, Dumnezeu va face pentru cei care-I îngăduie să vină şi să locuiască înăuntru.
Fiind sub lege, mulţi creştini au ajuns să creadă că drumul spre biruinţă este acela de a-L imita pe Hristos. Ei
spun: „Priveşte la ceea ce a făcut Isus şi dacă-L poţi imita, dacă poţi face totul la fel, atunci vei birui păcatul”. Dar
această idee ignoră un element vital şi anume faptul că inima noastră este diferită de a Sa. Ceea ce avem nevoie nu
este de a-L imita pe Hristos, ci de a-L avea pe El în inimile noastre. Hristos spune: „Tu nu poţi face aceasta, dar
Eu voi face în tine. Dacă Îmi vei îngădui, voi veni în inima ta şi voi face pentru tine ceea ce tu nu poţi face”. Nu
avem nevoie de imitare, ci de înlocuire. Viaţa Lui în locul vieţii noastre, mintea Lui în locul minţii noastre.
Indiferent de cât de perfect înţelegem legea şi indiferent de cât de mult ne este predicată legea, indiferent de cât de
vinovaţi ne simţim şi cât de mult de acuză conştiinţa, niciodată nu vom face mai bine dacă nu vom primi o nouă
inimă, darul lui Dumnezeu. Aşadar, Biblia spune: „Dacă este cineva în Hristos, este o creaţie nouă. Cele vechi sau dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi”. 2 Corinteni 5:17.
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Adevărul Evangheliei
David Clayton, Martie 2004
Evanghelia reprezintă învăţătura centrală a creştinismului. De fapt, am putea spune pe bună dreptate că în
Biblie nu există nici un adevăr care să nu-şi găsească centrul în Evanghelie. Acest cuvânt, „Evanghelie” înseamnă
„veste bună” şi această centrare pe vestea cea bună este ceea ce desparte creştinismul de toate celelalte religii. În
timp ce alte religii se centrează pe modul de a găsi calea către Dumnezeu, creştinismul afirmă că Dumnezeu a
făcut o cale pentru noi şi a rezolvat deja problemele care ne despărţeau de El.

Punctele fundamentale ale Evangheliei
Prin Fiul Său, Isus Hristos, Dumnezeu a adus omenirea înapoi la Sine. Prin întruparea, viaţa, moartea şi
lucrarea prezentă a lui Hristos, Dumnezeu a înlăturat toate barierele care au stat în calea omenirii de a fi pe deplin
împăcată cu El. Lucrarea lui Hristos pentru noi poate fi prezentată pe scurt în următoarele patru puncte:
1.
Dragostea lui Dumnezeu pentru noi a fost manifestată prin darul lui Hristos. (Ioan 3:16).
2.
Hristos L-a revelat pe Dumnezeu prin viaţa pe care a trăit-o. (Ioan 1:18; 1 Ioan 5:20).
3.
Hristos a trecut prin experienţele noastre pentru a ne putea reprezenta. (Evrei 2:16, 17).
4.
Hristos a murit pentru a plăti pentru păcatele noastre. (Romani 6:8; 1 Corinteni 15:3; Evrei 2:14).
Să studiem aceste puncte. Este esenţial să înţelegem importanţa a ceea ce a făcut Hristos. Aceasta este
Evanghelia. Fără aceste patru puncte, întreaga noastră credinţă este în van, un exerciţiu fără rost.

Scopul principal al lui Satan
Pentru a împiedica înlăturarea împărăţiei sale şi pentru a menţine supuşii în robie, scopul principal al lui Satan
a fost acela de a împiedica creştinismul să-şi împlinească misiunea. Cele mai persistente şi serioase eforturi le-a
depus în direcţia de a-L împiedica pe Isus de la a îndeplini cele patru însărcinări menţionate mai sus. Dacă ar fi
reuşit aceasta, omenirea nu ar fi putut fi niciodată reconciliată cu Dumnezeu. Astfel, Satan şi-a concentrat toate
eforturile spre a stopa lucrarea lui Hristos. Acesta a fost efortul lui pe tot parcursul vieţii lui Hristos, de la staul
până la mormânt.
În primă fază, a încercat să-L distrugă la naştere, apoi L-a urmărit fiecare clipă a vieţii, încercând să-L
provoace până acolo încât să manifeste caracteristici care nu erau în concordanţă cu caracterul plin de dragoste al
lui Dumnezeu. Ceva care ar fi scos la iveală că există greşeli în caracterul lui Dumnezeu şi că nu este o Persoană
în care te poţi încrede atunci când este sub presiune. Mai târziu, pe măsură ce Se apropia de momentul morţii Sale,
Satan a făcut tot ce i-a stat în putinţă prin intermediul duşmanilor lui Hristos şi chiar prin intermediul ucenicilor,
să-L determine să renunţe la scopul Său. Chiar şi când era pe moarte şi atârna de cruce, Satan a încercat cu
disperare să-L clintească de pe cale, folosindu-se de batjocurile trecătorilor.
„Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de
pe cruce, şi vom crede în El! S-a încrezut în Dumnezeu: să-l scape acum Dumnezeu, dacă-L iubeşte. Căci a zis:
‚Eu Sunt Fiul lui Dumnezeu!’”. Matei 27:42, 43.

Următoarea mişcare a lui Satan
Toate aceste eforturi ale duşmanului au fost înfrânte de Fiul lui Dumnezeu. Isus a demonstrat pe deplin că
esenţa naturii lui Dumnezeu este dragostea care se sacrifică pe sine şi că toată durerea şi suferinţa din univers nuL pot întoarce pe Dumnezeu de pe calea dragostei şi a milei. Şi totuşi, în ciuda acestui lucru, lupta lui Satan nu s-a
terminat. El nu s-a predat atunci când Isus Şi-a terminat lucrarea pe pământ. Cu toate că nu-L mai putea ajunge pe
Hristos, putea totuşi continua lupta asaltându-i pe cei dragi ai lui Hristos de pe pământ. Suntem familiarizaţi cu
atrocităţile pe care le-a făcut împotriva poporului lui Dumnezeu. Milioane au fost torturaţi şi ucişi în cele mai
cumplite moduri de cei care erau agenţii lui Satan, în încercarea de a-i determina să renunţe la Dumnezeu.
Şi totuşi, succesul lui Satan prin persecuţie a fost limitat. Atunci a început să lucreze pe o cale mai puţin
directă, dar mult mai vicleană şi a avut un mult mai mare succes în a distruge credinţa poporului lui Dumnezeu.
Cu toate că Isus a dus la îndeplinire cu credincioşie şi în mod desăvârşit lucrarea Sa pentru om, dacă Satan îi
poate împiedica pe oameni de la a crede şi astfel de la a beneficia de aceste adevăruri cheie, atunci va face
lucrarea lui Hristos fără nici un efect! Dacă ar putea prezenta o idee care ar conduce la concluzia sau ar sugera că
lucrarea lui Isus nu a fost chiar ceea ce părea să fie, că a fost o prefăcătorie, dacă i-ar putea determina pe creştini
(dintre toţi oamenii!) să creadă în ceva care ar anula credinţa lor în ceea ce a realizat Hristos pentru ei, atunci ar
anula eficienţa lucrării lui Hristos.
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Hristos a făcut toate acestea pentru om, dar dacă omul nu va crede şi nu va accepta ceea ce a fost făcut,
lucrarea lui Hristos nu va însemna nimic! În această direcţie a început Satan să lucreze şi a avut un succes uimitor.
Satan nu-i putea determina pe creştini să mărturisească cele patru adevăruri din Evanghelie. Afirmaţiile Bibliei
sunt prea clare pentru ca orice creştin să nege deschis aceste afirmaţii. Şi totuşi, nu contează de fapt ce mărturisim,
atât timp cât în inimile noastre credem altceva. Comportamentul nostru este determinat de ceea ce credem cu
adevărat mai degrabă decât de ceea ce mărturisim a crede. De aceea, datorită credinţei într-o minciună, în timp ce
mărturisesc adevărul, creştinii nu au putut beneficia de ceea ce a realizat Hristos, chiar dacă lucrarea Lui a fost
deplină.
Hristos este centrul Evangheliei. El este inima a tot ceea ce afirmă Biblia. El este singura speranţă a omenirii.
Tot ceea ce I se opune şi obstrucţionează lucrarea Lui reprezintă cel mai periculos duşman al lui Dumnezeu şi al
omenirii. Nimic altceva nu poate fi mai distructiv. Biblia a creat un cuvânt pentru a descrie un astfel de duşman,
un cuvânt ce reprezintă ceea ce este cel mai de temut pentru toţi oponenţii Evangheliei: „antihrist”. În el este
întrupat tot ce este dăunător cauzei lui Dumnezeu.
Papalitatea a fost identificată timp de multe secole ca fiind marele antihrist din profeţia biblică. Chiar înainte
de reforma protestantă, credincioşii au văzut în acest creştinism păgânizat întruparea principiilor satanice care l-au
compus, papa fiind reprezentantul cheie, chiar esenţa antihristului. Însă, pe măsură ce oamenii s-au concentrat
asupra antihristului de-a lungul secolelor, înţelegerea lor a avut de suferit şi în mare măsură au pierdut elementul
cheie. Majoritatea celor care au identificat papalitatea ca fiind antihristul, s-au concentrat asupra persecuţiilor
acestei puteri împotriva creştinilor, asupra faptului că această putere a schimbat legea lui Dumnezeu şi asupra
introducerii masive a practicilor păgâne în închinarea romano-catolică.

„Antihrist” în Biblie
Este însă interesant de observat faptul că acest termen, „antihrist”, nu este niciodată folosit în Biblie în legătură
cu vreuna din aceste lucrări cunoscute ale papalităţii asupra cărora se concentrează atât de mult creştinii. Cuvântul
„antihrist” este menţionat de patru ori în Biblie şi în fiecare din aceste locuri se referă la învăţătura falsă în ceea
ce-L priveşte pe Hristos.
Termenul este prima dată menţionat în 1 Ioan 2:18 – „Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi
auzit că are să vină anticrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul
de pe urmă”.
Din acest verset nu putem înţelege prea multe referitor la modul în care primii creştini înţelegeau antihristul. În
primul rând, ei credeau într-un mare antihrist sau într-o mare putere antihrist care se va ridica undeva în viitor, în
ultimele zile. Ioan a afirmat că existau deja în zilele lui mulţi antihrişti şi că, pentru el aceasta era o dovadă a
faptului că trăiau în „ultimele zile”.
Este evident faptul că Ioan a crezut într-un singur mare antihrist. El a spus: „aţi auzit că are să vină antihrist”.
Acesta era modul de înţelegere al lui Ioan şi al primilor creştini. Dar chiar şi în acea perioadă au apărut unii pe
care Ioan îi numea „antihrişti”. Dacă ei nu erau antihrişti, atunci de ce se referea la ei ca fiind „antihrişti”? Ideea
de antihrist nu este cea a unei figuri escatologice şi a unui distrugător al creştinismului prin persecuţie?
Evident, există încă o caracteristică atât de fundamentală a antihristului, încât chiar şi în cazul în care o
persoană nu trăieşte în timpul sfârşitului (ca în timpul lui Ioan) şi nu persecută în mod activ poporul lui
Dumnezeu, totuşi poate purta numele şi caracterul antihristului dacă deţine această particularitate. Care este cheia
pentru a identifica această caracteristică a antihristului?

Semnele unui antihrist?
„Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, care
tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul”. (1 Ioan 2:22).
Cea dintâi învăţătură a acestui verset este evidentă. Nu ar fi necesar s-o menţionăm dar, datorită uimitoarei
înşelăciuni care a cuprins creştinismul, subliniem faptul că Ioan afirmă că antihristul este un mincinos. Un
principiu fundamental al spiritului şi principiilor antihristului este faptul că el se opune adevărului. Acest principiu
reprezintă fundamentul împărăţiei sale şi de aceea, în învăţăturile sale, putem găsi minciuni la fiecare pas. Ar
trebui să avem mare grijă să nu credem ce spune.

Prima minciună
Care este prima sa minciună? El neagă faptul că Isus este Hristosul (Cel uns). O asemenea învăţătură ar fi de
înţeles dacă Ioan s-ar referi la păgânii care neagă acest adevăr. Ar fi de asemenea simplu de înţeles dacă ar fi
vorbit despre evrei. Dar el nu se referă nici la evrei şi nici la păgâni. Termenul şi conceptul antihristului sugerează
8
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pe cineva care lucrează din interior (2 Tesaloniceni 2:4; 1 Ioan 2:19). El este un pretins creştin care stă într-o
biserică creştină. Acesta este motivul pentru care este atât de uluitor faptul că el neagă aceste adevăruri.
Învăţăturile sale neagă faptul că Isus este Mesia!

Cea de-a doua minciună
Cea de-a doua minciună a sa este faptul că-L neagă şi pe Tatăl şi pe Fiul. Cum face asta? Neagă el (a) realitatea
existenţei lor, (b) legătura de tată şi fiu care este între ei?
Este foarte puţin probabil că el neagă existenţa Tatălui şi a Fiului. Nimeni care pretinde a fi creştin nu poate
nega aşa ceva. Este mult mai probabil faptul că Ioan spune că antihristul neagă relaţia de Tată şi Fiu care există
între cei Doi.

Cea de-a treia minciună
„Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup,
este de la Dumnezeu; şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui
Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum”. (1 Ioan 4:2, 3).
„Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul,
iată Antihristul!” (2 Ioan 1:7).
Cea de-a treia minciună menţionată despre antihrist este negarea faptului că Isus Hristos a venit în trup. Ce
vrea să spună prin acest termen „în trup”? Timp de mulţi ani a existat o mare dezbatere în comunitatea adventistă
pe marginea acestui verset. Unii susţin că atunci când Isus a venit pe pământ, El a luat natura necăzută, fără de
păcat a lui Adam dinainte de căderea în păcat. Cealaltă parte insistă asupra faptului că El a luat natura decăzută pe
care omul a dezvoltat-o după căderea lui Adam. Ei indică spre acest verset din Ioan ca un avertisment împotriva
credinţei potrivit căreia Isus a luat natura fără de păcat a lui Adam dinainte de căderea acestuia în păcat. Ei pretind
că termenul „în trup” înseamnă că El a luat trupul păcătos sau decăzut, şi anume natura omului care a suferit timp
de patru mii de ani de degenerare. Ei indică şi alte versete din Biblie în care termenul „în trup” este folosit pentru
a sugera că o persoană este într-o stare păcătoasă sau care are o minte păcătoasă. (Spre exemplu Romani 7:5, 18).
Oricum, acest termen „în trup” are un alt înţeles în Biblie şi, când citim cu atenţie şi examinăm cu grijă aceste
afirmaţii ale lui Ioan şi de asemenea şi antihristul papal în lumina acestor afirmaţii, este evident faptul că trebuie
să aplicăm celălalt înţeles acestei expresii.

„În trup”
Care este celălalt înţeles al acestei expresii? Pur şi simplu faptul că Isus a luat carnea şi sângele nostru. Cu alte
cuvinte, El nu era un spirit sau o fiinţă supranaturală. Termenul „în trup” este folosit cu acest înţeles în
următoarele versete:
„Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la
Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh…”. (1 Petru 3:18).
„Astfel, deci, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit
în trup, a sfârşit-o cu păcatul”. (1 Petru 4:1).
„Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă
întocmai ca slava singurului născut din Tatăl”. (Ioan 1:14).
Ceea ce Ioan ne spune este că Isus era de fapt o fiinţă umană. Termenul „în trup” înseamnă literalmente
umanitate. Pentru a aprecia pe deplin adevărul a ceea ce am afirmat, trebuie să înţelegem unele dintre ideile
greşite în ceea ce-L priveşte pe Hristos, idei pe care le aveau cei care au trăit pe timpul apostolilor. Unele dintre
afirmaţiile făcute de evrei din timp în timp ne oferă câteva idei despre ceea ce credeau referitor la Mesia. Faptul că
Isus nu a împlinit aceste aşteptări i-a nedumerit pe ucenici şi i-a condus pe mulţi evrei, şi mai târziu pe creştinii
apostaziaţi (1 Ioan 2:19) să nege faptul că El era Hristosul.

Idei greşite despre Hristos
Să studiem cele patru pasaje de mai jos pentru a afla unele dintre ideile greşite ale evreilor despre Hristos.
1. Ei credeau că Hristos va fi nemuritor.
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„Norodul I-a răspuns: ‚Noi am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac; cum, deci, zici Tu că Fiul omului
trebuie să fie înălţat? Cine este acest Fiu al omului?’”. (Ioan 12:34).
2. Ei credeau că Hristos va cunoaşte toate lucrurile.
„‚Ştiu’ i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia I se zise Hristos; când va veni El, are să ne spună toate
lucrurile.’” (Ioan 4:25).
3. Ei credeau că Hristos nu va avea nici o origine.
„Dar noi ştim de unde este omul acesta; însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va şti de unde este.” (Ioan
7:27).
4. Ei credeau că Hristos va avea puteri supranaturale.
„Mulţi din norod au crezut în El, şi ziceau: ‚Când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut
omul acesta?’” (Ioan 7:31).

Două erori; o singură temelie
Care este elementul comun care întreţinea toate aceste aşteptări? Ce idee greşită este evidentă citind aceste
versete? Este clar faptul că evreii se aşteptau ca Mesia să fie un supra-om supranatural. Ei aşteptau pe cineva care
era mult mai mult decât o fiinţă omenească, cineva care era de fapt un spirit sau, cu alte cuvinte, cineva care nu
vine „în trup”. Adevărul este că Isus era prea uman pentru unii dintre ei. (1 Ioan 2:22). În estimările lor, El era
prea uman şi ei erau cei care negau faptul că Isus era Hristosul.
Pe de altă parte, au existat unii care au acceptat că El era Hristosul, dar care au insistat asupra faptului că Isus
nu era pe deplin o fiinţă omenească. (1 Ioan 4:2). Ei credeau că nu a venit „în trup”, ci că El era o fiinţă
supranaturală. De ce afirmau ei acest lucru?
Ei credeau că El nu putea să fi făcut lucrurile pe care le-a săvârşit dacă ar fi fost mai puţin decât o fiinţă
supranaturală. Lucrările minunate ale lui Dumnezeu pe care le-a făcut prin El, i-a convins că El nu era o fiinţă care
trăise în trup.
Într-unul din cazuri, El era prea uman pentru a-L accepta; în celălalt caz, lucrările Lui erau prea supranaturale
pentru ca ei să poată crede că El era pe deplin om.
Care este eroarea care apare în aceste cazuri? Care este elementul comun ambelor grupuri? Ei afirmă lucruri
diferite. Unii spun că Isus nu era Hristos. Ceilalţi spun că era Hristos, dar că nu era om. Ambele erori sunt fondate
pe aceeaşi credinţă: un Hristos supranatural. Ambele grupuri credeau într-Un Mesia care era mai mult decât om,
în cineva a cărui identitate era puterea Sa şi abilităţile supranaturale mai degrabă decât caracterul Său nepătat.
Spiritul lui antihrist este acela care se prinde de conceptul unui Mesia supranatural. Aici găsim chiar esenţa
filozofiei romano-catolice, ideea potrivit căreia principala dovadă a divinităţii o reprezintă faptele supranaturale
(minunile), mai degrabă decât puritatea caracterului. Indiferent de cât de sfântă este o persoană, indiferent de cât
de mult bine a făcut, nu poate fi canonizat sau declarat sfânt în Biserica Catolică dacă nu au fost asociate cu el
câteva minuni.
În cadrul romano-catolicismului găsim această accentuare a relicvelor, a amuletelor care au vreo legătură cu o
„persoană sfântă” şi care se presupune că deţin puteri miraculoase. În acest sistem găsim apariţii ale Mariei sau ale
altor persoane moarte care sunt imediat acceptate ca o dovadă a interacţiunii divinului cu umanul.
Acesta este spiritul sau principiul predominant al lui antihrist: un accent pus pe putere mai mult decât pe
caracter. Să reţinem acest aspect cu grijă şi să-l considerăm cu rugăciune pentru că este foarte important.

O credinţă falsă care urmează
Acest concept al unui Hristos care a fost mai mult decât carne şi sânge conduce imediat la alte doctrine false
care lovesc la chiar temelia lucrării lui Hristos. Unele dintre acestea sunt:
1. Credinţa că Hristos nu putea să moară cu adevărat.
2. Credinţa că noi avem nevoie de un mijlocitor care să fie cu adevărat om (Hristos nu este, motiv pentru care
avem nevoie de Maria şi de sfinţi).
3. Credinţa că numai Hristos a fost Cel care a suferit (de vreme ce este vorba numai de dureri fizice), nu şi
Tatăl.
4. Credinţa că tot ceea ce a suferit Hristos au fost durerile fizice de pe urma loviturilor şi a răstignirii
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deoarece ca Dumnezeu, El avea toată cunoştinţa şi era pe deplin conştient de tot ceea ce se petrecea. Chiar şi
strigătul Său „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu pentru ce M-ai părăsit?” a fost o simplă parte a unui act
orchestrat, mai degrabă decât strigătul disperat al Fiului suferind. Dacă Isus a avut toate aceste puteri, atunci nu ar
fi putut experimenta nici o despărţire reală de Tatăl Său. Nu ar fi simţit nici un stres al minţii la gândul că
Dumnezeu L-a părăsit la cruce. Tot ce ar fi suferit ar fi fost durerea fizică datorită trupului omenesc.

Doctrina Trinităţii este antihrist
Biblia declară că atributele omnipotenţei, omniscienţei, nemuririi şi imutabilităţii sunt caracteristice exclusive
ale lui Dumnezeu. Ele aparţin fundamental Fiinţei Sale şi nu pot fi despărţite de El. Cei care declară că Isus este o
parte dintr-un Dumnezeu Trinitarian nu au altă opţiune decât de a crede că El le deţinea pe toate acestea în timp ce
era pe pământ, şi că tot ce a făcut a fost să-şi ia o manta omenească, în timp ce înăuntru El a rămas omnipotentul
Dumnezeu. Acest lucru neagă cu adevărat faptul că Isus a venit „în trup”. Reprezintă de fapt chiar esenţa spiritului
lui antihrist. Este credinţa potrivit căreia Hristos a fost un superman supranatural.

A fost Hristos o fiinţă supranaturală?
Unii au sugerat faptul că Isus a deţinut cu adevărat toate puterile divinităţii în timp ce a fost pe pământ, dar că
nu le-a folosit niciodată. Este necesar să afirme că nu le-a folosit niciodată datorită motivelor menţionate mai sus.
A avut Isus aceste puteri sau nu? Şi dacă le-a avut, le-a folosit?
Dacă Isus a avut disponibile toate aceste puteri, cum am putea să nu bănuim că nu le-a folosit în mod ascuns
pentru a birui ispita? Cum pot cei care sunt biruiţi de păcat să nu ajungă la concluzia că nu putem birui niciodată
păcatul atât timp cât suntem în trupul omenesc? Suntem lăsaţi într-o zonă gri de care Satan s-a folosit cu toată
puterea în avantajul lui. Mulţi creştini au concluzionat că biruinţa asupra păcatului în această viaţă este imposibilă
şi că tot ceea ce putem face mai bine, este să rezistăm păcatelor mari. Atunci când Isus ne este arătat ca exemplu
pentru biruinţa împotriva păcatului, toţi răspund: „Da, dar Isus era Dumnezeu!”.
În anii ’60, un autor pe nume John Griffin, a scris o carte intitulată „Negru ca şi mine”. Autorul era alb, dar şi-a
injectat o substanţă care i-a schimbat culoarea pielii şi arăta ca un negru. Timp de mai multe luni a trăit în partea
de sud a Statelor Unite ale Americii sub identitatea pe care şi-a asumat-o, şi a experimentat bigotismul, ura,
despărţirea şi prejudecăţile care erau normale pentru o persoană de culoare în acele zile. La finele experienţei sale,
a avut o mai bună înţelegere a problemelor cu care persoanele de culoare din America se confruntau. Fără îndoială
că a experimentat amărăciunea şi resentimentul pe care-l simţeau mereu, fiind trataţi ca cetăţeni de clasa a doua.
Însă, în ciuda empatiei cu experienţa oamenilor de culoare, John Griffin nu a fost niciodată în exact aceeaşi
poziţie ca a unui om de culoare. El nu a avut aceeaşi moştenire ereditară, nu şi-a petrecut jumătate din viaţă
crescând în ghetouri, având caracterul modificat de depravare, circumstanţe disperate şi moştenirea a sute de ani
de sclavie şi opresiune. Mereu, în spatele măştii sale negre, exista siguranţa interioară a conştienţei faptului că el
aparţinea de fapt clasei privilegiate, că această personalitate asumată era numai o faţadă de care se putea
descotorosi în orice moment. Chiar şi tratamentul negativ pe care l-a primit nu era de fapt îndreptat spre el, căci el
nu era de fapt cel din exterior. Era îndreptat numai spre cel pe care-l reprezenta.
Acesta a fost şi cazul lui Isus? Deţinea el o identitate a unui ego divin, diferit de fiinţa umană care a păşit pe
acest pământ? Era Dumnezeu purtând un trup omenesc sau a DEVENIT El ceea ce Biblia afirmă, o fiinţă
omenească? Este posibil ca Isus să fi posedat puteri divine în Sine şi să nu le fi folosit? Dar chiar faptul că El le-a
avut ar fi ruinat scopul pentru care a venit.

O demonstraţie validă
Viaţa lui Isus a fost intenţionată să demonstreze cum era de fapt divinitatea. Trebuia să arate oamenilor şi
universului că Dumnezeu este în mod desăvârşit bun prin natura Sa, şi că nici o durere şi nici o circumstanţă nu-L
pot determina să renunţa la principiile Sale de dragoste desăvârşită. Diavolul a încercat să demonstreze că El nu
este o Persoană vrednică de încredere, ci că este interesat numai să Se înalţe pe Sine şi să-Şi subjuge creaturile.
(Geneza 3:5). Isus a venit pentru a demonstra că aceste acuzaţii sunt false.
Pentru ca Isus să arate ce este cu adevărat Dumnezeu, trebuia ca El să fie aşezat în situaţii în care era cu
adevărat ispitit să facă rău. A trebuit să întâlnească circumstanţe în care viaţa Îi era pusă în primejdie, în care
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părea că nu are nici o posibilitate decât de a face ceea ce nu era fondat pe dragostea altruistă. El a trebuit să fie
asaltat de ispite despre care nu ştia dinainte. Cu alte cuvinte, a trebuit să fie pus în situaţii în care adevărata Sa
natură să fie descoperită, situaţii atât de clare pentru ca toţi să poată vedea adevăratul Său caracter.
Această demonstraţie nu putea fi validă dacă Isus ar fi avut puteri divine. Ideea în sine din spatele
demonstraţiei este că trebuia să fie infailibilă. Trebuia să poată fi făcută astfel încât să nu existe loc de şmecherii
sau înşelătorii. Trebuie să fie foarte clar pentru cei care o urmăresc faptul că ceea ce ei privesc nu poate fi decât o
demonstraţie veritabilă având toţi factorii la vedere.
Am putea spune că El nu S-a folosit de aceste puteri, dar cum poate fi asta dovedit? Cum putem demonstra că
Isus chiar nu S-a folosit de puterile Sale divine pentru a-L ajuta să învingă păcatul? Cum putem stabili faptul că El
n-a făcut uz de puterile divine atunci când a fost ispitit, când dădea de necaz – cum putem dovedi că descoperirea
lui Dumnezeu în Isus Hristos nu a fost decât un teatru?
Când erau pe mare, în pericol de a se scufunda, Isus i-a mustrat pe ucenici pentru că aveau credinţă mică.
Această mustrare era legitimă dacă şi Isus era în aceeaşi poziţie ca şi ei. El trebuia să Se poată baza numai pe
bunătatea Tatălui. Mustrarea Lui ar fi spus: „Cum vă puteţi îndoi de faptul că Tatăl vostru ceresc Se va îngriji de
voi?” Însă, dacă Isus avea puteri divine în Sine, puteri pe care le putea exercita oricând, atunci ucenicii ar fi putut
replica: „Tu poţi vorbi astfel. Tu poţi scăpa oricând, dar noi nu”.
Imaginaţi-vă un grup de oameni aflaţi într-un avion care se prăbuşeşte. Majoritatea sunt panicaţi, dar unul
dintre ei este calm şi fără teamă. Îi mustră pe ceilalţi pentru teama lor şi îi îndeamnă să aibă încredere. Totuşi, câtă
greutate pot avea cuvintele lui când se descoperă faptul că el este singurul care are o paraşută? Dar cât de
convingător poate fi dacă şi el este în aceeaşi postură ca ceilalţi, şi totuşi îi încurajează să nu se teamă şi rămână
calmi?
Adevărul este că acest concept potrivit căruia Isus a deţinut puterea divină în Sine, dar că n-a folosit-o
niciodată, merge pe aceeaşi direcţie cu învăţătura lui antihrist. Această idee Îl reprezintă pe Hristos ca pe Unul
care avea în Sine puteri pe care nici o fiinţă umană nu le poate avea. Deschide uşa pentru acuzaţiile lui Satan că
biruinţa lui Isus asupra păcatului nu a fost a unui om ispitit cu adevărat ca şi noi, ci a unui Dumnezeu care a jucat
cu măiestrie un teatru.

Dovada divinităţii
Biblia şi scrierile lui Ellen White insistă asupra deplinei naturi umane a lui Hristos la întrupare. De fapt,
apostolul Ioan declară că cei care sugerează că El a fost mai mult decât un om, au spiritul lui antihrist. Cuvântul
lui Dumnezeu nu indică niciodată către minunile pe care Isus le-a făcut ca fiind dovezi ale divinităţii Sale, ci ca
dovezi ale lucrării Tatălui în El. (Ioan 14:10, 11).
Şi totuşi, nu este nici o îndoială că Isus a fost exact ca noi în toate aspectele. Cu toate că era pe deplin om,
paradoxal, era absolut divin. Era ceva la El, ceva ce-L diferenţia de toţi ceilalţi oameni, asemenea soarelui de
lumina focului. (Isaia 9:2). Care era diferenţa, dacă El nu poseda puterea infinită a lui Dumnezeu?
Era calitatea vieţii Sale. Biblia indică spre viaţa Sa de o puritate infinită, ca fiind dovada faptului că era Fiul lui
Dumnezeu.
„Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr”. (Ioan 1:14).
„Căci Dumnezeu, care a zis: ‚Să lumineze lumina din întuneric’ ne-a luminat inimile, ca să facem să
strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.” (2 Corinteni 4:6).
„În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.” (Ioan 1:4).
Isus nu Şi-a lăsat de-o parte natura şi caracterul divin. Pe acestea a trebuit să le păstreze dacă trebuia să
demonstreze cu adevărat cum este Dumnezeu. Dar, cu siguranţă, El Şi-a lăsat de-o parte puterea divină.
„Umanitatea Fiului lui Dumnezeu este totul pentru noi. El este lanţul de aur care leagă sufletele noastre de
Hristos şi prin Hristos de Dumnezeu. Acesta trebuie să fie studiul nostru. Hristos a fost un om real; a dovedit
umilirea Sa prin faptul că a devenit om. Şi totuşi era Dumnezeu în trup omenesc. Când ne apropiem de acest
subiect, am face bine să ascultăm de cuvintele lui Hristos către Moise la rugul arzător: ‚Scoate-ţi încălţămintele
din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt’. La studierea acestui subiect să păşim cu umilinţa unui
învăţăcel şi cu inima zdrobită. Studiul întrupării lui Hristos este un câmp roditor şi va răsplăti pe cercetătorul care
sapă adânc după adevărul ascuns”. (YI, 13 Octombrie 1898 paragraful 6).
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Adevărata credinţă
– 3. Credinţa –
Ardeiaş Vlad, Februarie 2011
Romani 10:17 – „Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos”.
Calea către adevărata credinţă, aşa cum afirmă versetul călăuzitor în studiul nostru, începe de la Cuvântul lui
Hristos, de la acel Cuvânt care deţine în sine toată puterea creatoare a lui Dumnezeu. Credinţa reală, autentică,
roditoare nu se bazează pe fantezii, tradiţii sau autosugestie, ci pe Realitatea creată de Cuvântul rostit. Mijlocul
prin care se naşte credinţa este auzirea Cuvântului. Aşa cum observam şi în partea a doua a studiului, toţi creştinii
aud Cuvântul, dar puţini, prea puţini ajung să trăiască viaţa biruitoare şi plină de putere a Domnului Isus. Motivul
pe care ni-l descoperă Scriptura constituie chiar una din tainele Împărăţiei cerurilor: felul în care creştinii aud
Cuvântul. Sunt diferite moduri în care creştinii aud sau se raportează la Cuvântul rostit în auzul lor, şi tocmai
aceasta face diferenţa dintre credinţă şi necredinţă, dintre viaţă şi moarte. Dacă Satan a adaptat diverse căi prin
care să înşele oamenii în funcţie de preocupările şi slăbiciunile acestora, calea credinţei sănătoase este una
singură:
„Iar sămânţa căzută în pământ bun, este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege; el aduce roadă: un grăunte dă o
sută, altul şaizeci, altul treizeci.” Matei 13:23.
Aşadar, ce determină calitatea pământului? Cum se face că, în unele cazuri, pământul este plin cu pietre, în
altele cu spini şi mărăcini, iar în cazul altor persoane solul este fertil şi aduce rod? Sigur că nu este vorba despre o
predestinare fie spre moarte, fie spre viaţă. Dumnezeu a hotărât ca toţi oamenii să fie „asemenea chipului Fiului
Său” (Romani 8:29), El a oferit tuturor capacitatea de a crede.

Capacitatea de a crede
Da, este adevărat! Cu toate că auzim la fiecare pas creştini plângându-se „N-am credinţă!” sau pe alţii
mustrându-i pe cei apropiaţi „Nu ai deloc credinţă!”, adevărul este cu totul altul: toată lumea are credinţă, şi am să
vă demonstrez imediat nu numai că toţi oamenii au credinţă, dar şi faptul că într-o mare proporţie, viaţa noastră
socială se bazează pe credinţă.
Prima mea întrebare este următoarea: este cineva dintre dumneavoastră care a fost vreodată la Polul Sud? Este
puţin probabil!
A doua întrebare: este cineva dintre dumneavoastră care se îndoieşte de existenţa acestui loc pe care-l numim
„Polul Sud”? Nu cred! De fapt, cred că dacă aţi auzi pe cineva care ar afirma că nu crede în existenţa acestui loc,
v-aţi îndoi şi dumneavoastră de facultăţile lui mintale.
Dar cum aţi ajuns să fiţi atât de convinşi de existenţa unui loc pe care nu l-aţi văzut niciodată, cu care nu aţi
interacţionat niciodată în mod direct, personal? Oh, îmi veţi spune: „Dar am văzut fotografii şi imagini filmate de
acolo. Sunt oameni care au fost acolo şi au povestit detalii despre locul acela. Mai mult, hărţile şi atlasele
mărturisesc de existenţa lui”.
Aşadar, credinţa dumneavoastră nu se bazează pe o interacţiune personală cu locul respectiv, ci pe autoritatea
celor care afirmă că locul există. Credinţa dumneavoastră este de fapt în autoritatea profesorului de geografie, a
celor care au desenat hărţile şi a postului de televiziune „National Geographic”.
Cum se face că aveţi curaj să călătoriţi cu un autobuz sau cu un avion al cărui şofer sau pilot vă este cu totul
necunoscut? Ce vă determină să aveţi atâta încredere, credinţă într-o persoană cu totul necunoscută, astfel încât să
vă puneţi viaţa în mâinile lui, şi chiar şi viaţa întregii familii? Este vorba despre încrederea în autoritatea celui care
l-a evaluat pe şofer şi care i-a oferit permisul de conducere. Este încrederea în medicul care îl evaluează periodic
şi în buna lui intenţie. Gândiţi-vă îndeaproape la modul în care ne petrecem o zi obişnuită şi veţi descoperi că
aproape totul se bazează pe credinţă: de la faptul că traversăm o stradă, până la faptul că mâncăm şi bem ceea ce
cumpărăm din comerţ. De la faptul că ne punem economiile în bancă, până la faptul că ne trimitem copiii la
şcolile publice. Totul se bazează pe credinţă în diversele autorităţi cu care interacţionăm.
Aşadar, credinţa sau capacitatea de a crede o are orice om. Ne naştem cu această capacitate şi acesta este un
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dar de la Dumnezeu! El a oferit acest dar fiecărui om, tocmai pentru că pe toţi oamenii „ pe care i-a cunoscut mai
dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său.”

Identificarea problemei
Atunci, dacă toţi oamenii au această capacitate, unde este problema? Domnul Isus spune: „Aveţi credinţă în
Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine”. (Ioan 14:1). Problema oamenilor nu este lipsa credinţei, ci a credinţei în
Dumnezeu, în Cuvântul Lui: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus
proorocii!”. (Luca 24:25). În aspectele practice din viaţa de zi cu zi oamenii nu recunosc autoritatea lui
Dumnezeu, chiar dacă afirmă inversul.
Recunoscând această realitate, ucenicii L-au rugat pe Domnul: „Măreşte-ne credinţa!” (Luca 17:5). Ne-am
aştepta ca în faţa unei astfel de cereri, Domnul să fie foarte bucuros şi s-o rezolve aşa cum rezolva orice altă cerere
de ajutor: prin rostirea Cuvântului creator: „Să aveţi o credinţă mare!” şi gata; problema este rezolvată! Dar, în loc
de aceasta, Domnul continuă trist: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice dudului acestuia:
‚Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare’ şi v-ar asculta.” (Luca 17:6).
Adevărul este că dragostea şi credinţa nu pot fi poruncite! Credinţa nu este asemenea unui obiect pe care îl poţi
avea sau nu, care poate fi fabricat, cumpărat sau care poate fi creat instantaneu printr-o minune. Credinţa nu este
altceva decât încrederea în altă persoană, încredere care se dezvoltă în timp, în urma experienţei, a cunoaşterii
reciproce. Dacă nu ai suficiente experienţe cu o persoană, nu o cunoşti destul de bine pentru a te putea încrede în
ea atât de mult încât să-i dai viaţa ta.
Iar Dumnezeu ştie lucrul acesta. El ştie faptul că ne este imposibil să ne încredem în El, pur şi simplu pentru că
ne-am născut despărţiţi de El şi nu-L cunoaştem. Da, putem spune că am acceptat teoretic anumite informaţii
despre El, dar Îl cunoaştem noi atât de bine astfel încât atunci când ne găsim într-o situaţie limită, să fim liniştiţi,
ştiind că El trăieşte pururi pentru noi?
Acesta este motivul pentru care, pentru a avea credinţă nu trebuie să căutăm credinţa, ci pe Dumnezeu. El
spune „Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul!” Psalmul 34:8. Cu alte cuvinte: „Ştiu că nu vă puteţi încrede în Mine
şi aceasta pentru că nu Mă cunoaşteţi personal, pentru că nu avem experienţe împreună. Ştiu şi înţeleg. Dar puteţi
face un lucru: încercaţi! Gustaţi! Luaţi o muşcătură şi decideţi apoi dacă hrana este gustoasă sau nu! Faceţi o
încercare şi apoi concluzionaţi dacă sunt vrednic de încrederea voastră sau nu”.
Încrederea, relaţia dintre două persoane are nevoie de timp pentru a se dezvolta, timp în care, prin experienţă,
cei doi să se cunoască din ce în ce mai bine. Încrederea va creşte astfel direct proporţional cu experienţele
consumate în respectiva relaţie.
Acesta a fost cazul tuturor eroilor din Biblie. Nici unul dintre ei nu s-a născut având încredere în Dumnezeu. Ei
L-au descoperit pe Dumnezeu pe parcursul timpului şi al experienţelor cu El, mereu existând un element cheie
pentru a intra şi avansa în aceste experienţe. Haideţi să-l identificăm în cadrul vieţii celui pe care Scriptura îl
numeşte „tatăl nostru al tuturor”!

Avraam – primul pas
Experienţa sa începe cu propunerea lui Dumnezeu: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino
în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare…” (Geneza 12:1, 2). O propunere care suporta un
grad destul de ridicat de risc şi multe inconvenienţe: despărţit de familie, era mai slab! Cine urma să-l apere în faţa
diverselor primejdii pe care le presupunea o astfel de călătorie? Cum urma să cucerească teritoriile promise, de
vreme ce nu avea nicio armată? Cum urma să iasă din el un neam mare, din moment ce soţia lui nu putea să
nască?
Acestea trebuie să fi fost numai câteva din întrebările care frământau mintea lui Avram şi pentru care nu exista
decât un singur răspuns: „Dacă Dumnezeu a spus că aşa va fi, atunci El ştie şi modul prin care toate acestea se vor
realiza”. În urma tuturor gândurilor, a nopţilor de nesomn şi a frământărilor, Avram ia o decizie: „Voi face această
încercare să văd dacă ceea ce spune acest Dumnezeu este sau nu adevărat! Voi gusta!” Aşadar, „Avram a plecat,
cum îi spusese Domnul…” (Geneza 12:4).
Călătoria se face în condiţii de siguranţă şi ajung cu bine la destinaţie: Canaan! După acest prim pas important
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în relaţia lor, consecinţele nu se lasă aşteptate: binecuvântările prezenţei lui Dumnezeu sunt vizibile, iar Avram se
bucură de alte întâlniri personale cu Domnul în care făgăduinţele îi sunt repetate.

Credinţa tremură
Dumnezeu doreşte să-l aducă pe Avram mai aproape de Sine, să îi descopere personal mai mult din grija,
dragostea şi puterea Sa, astfel că Avram întâmpină o situaţie de criză: „A venit însă o foamete în ţară…” (Geneza
12:10). Avram decide să părăsească locul în care îl condusese Dumnezeu, şi se îndreaptă către Egipt. Odată ajuns
la intrarea în ţară, se confruntă cu o nouă situaţie de risc: datorită frumuseţii soţiei sale şi a caracterului
conducătorului acestei ţări, îşi poate pierde viaţa. Nu este greu să ne imaginăm tremurul inimii sale şi probabil că
majoritatea dintre noi am fi făcut aceeaşi alegere pe care a făcut-o şi Avram: să mintă. Speriat de perspectiva
sumbră, Avram arată că înţelegerea pe care o avea despre Dumnezeu era încă foarte limitată: în astfel de condiţii
grele, nu te poţi bizui în întregime pe El: „Spune, rogu-te, că eşti sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta şi
sufletul meu să trăiască datorită ţie.” (Geneza 12:13). El afirmă cu alte cuvinte că Sarai, soţia lui, era mai vrednică
de încredere decât Dumnezeu în astfel de situaţii, bizuindu-se pe bunăvoinţa ei pentru salvarea vieţii.

Două ocazii memorabile
Experienţa lui Avram continuă cu două alegeri în urma cărora încrederea sa în Dumnezeu devine mai
puternică, iar relaţia lor mai matură.
În prima din ele, este descrisă o situaţie de conflict care a apărut între păstorii care-i slujeau lui Avram, şi cei
care-i slujeau nepotului său, Lot. Numărul capetelor din turmele celor doi crescuse considerabil, motiv pentru care
terenurile pe care le ocupaseră nu mai erau suficiente. Pentru a preîntâmpina escaladarea situaţiei, Avram îi
propune lui Lot să se despartă, propunere pe care acesta o acceptă imediat.
Acum, considerând diferenţa de vârstă, poziţiile pe care le ocupau cei doi în comunitatea lor, relaţia de nepot –
unchi a lui Lot cu Avram, era normal ca Avram să fie cel care îşi alege locul de şedere, nepotul său urmând să
aleagă după el. Orbit însă de perspectiva câştigului mai mare, Lot trece peste toate drepturile unchiului său şi, fără
a-L întreba pe Dumnezeu, se grăbeşte să aleagă primul, şi anume câmpia Iordanului, singurul considerent fiind că
„toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime.” (Geneza 13:10). Astfel, Lot şi familia lui îşi continuă
existenţa în apropiere de cetatea Sodomei, acesta fiind începutul sfârşitului familiei lor.
Este evident faptul că Avram ar fi putut uza de autoritatea lui pentru a face primul alegerea, însă, spre
deosebire de Lot care „şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată Câmpia Iordanului era bine udată în întregime ”
(Geneza 13:10), Avram şi-a ridicat ochii către Dumnezeu, ignorând atât dreptul său, cât şi avantajele materiale ale
şederii în apropierea cetăţilor din câmpie. El rămâne în Canaan, alegând astfel să se încreadă mai departe în
făgăduinţa lui Dumnezeu.
Imediat după această alegere, imediat „după ce s-a despărţit Lot de el” (Geneza 13:14), Dumnezeu îi vorbeşte
din nou şi îl invită într-o călătorie pe tot cuprinsul ţării, repetându-i promisiunea că tot ceea ce vede îi va aparţine
lui şi descendenţilor săi.
Capitolele 13 şi 14 din cartea Genezei ne descriu în detaliu un alt eveniment major din experienţa lui Avram cu
Dumnezeu. Lot şi familia lui cad prizonieri în mijlocul unui conflict armat. Vestea ajunge la Avram care, fără să
socotească faptul că era vorba despre o coaliţie de patru împăraţi, care până atunci biruiseră împreună pe zuzimi,
pe horiţi, pe amaleciţi, pe amoriţi şi coaliţia de cinci împăraţi ai Sodomei, Gomorei, Admei, Teboimului şi
Ţoarului, pleacă împreună cu 318 oameni înarmaţi pentru a-şi elibera nepotul. Avram ştia că Dumnezeu îi
promisese copii pe care nu-i primise încă; aşadar, era imposibil să moară în acea luptă. Încrezându-se pe deplin în
Dumnezeul care-i dovedise prezenţa Sa puternică în Egipt, acest păstor împreună cu supuşii lui pun pe fugă o
coaliţie de patru împăraţi împreună cu armatele lor. Şi nu numai atât, dar Avram recuperează toţi prizonierii şi
toată prada de război pe care aceşti împăraţi o luaseră în urma acestei campanii militare. Biruinţa este uluitoare,
dar mai strălucitoare este încrederea celui care s-a pus la dispoziţia lui Dumnezeu.
Întorcându-se de la luptă, Avram este întâmpinat de Melhisedec, împreună cu care I se închină lui Dumnezeu
într-un serviciu frăţesc de adorare.
Acolo era şi împăratul Sodomei care, conştient că nu poţi fi împărat dacă nu ai supuşi, îl întâmpină bucuros pe
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învingător cu o propunere diplomatică: „Dă-mi oamenii şi ţine bogăţiile pentru tine.” (Geneza 14:21). „Destul de
corect!” ar spune oricine. „Avram a fost iniţiatorul şi executorul planului de recuperare a oamenilor şi a bunurilor
pierdute, şi-a riscat viaţa în acel conflict, este dreptul lui să fie răsplătit”. Avram priveşte însă dincolo de acel
avantaj de moment, priveşte în viitor şi afirmă: „Ridic mâna spre Domnul, Dumnezeul Cel Prea Înalt, Ziditorul
cerului şi al pământului, şi jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de aţă, nici măcar o curea
de încălţăminte… Nimic pentru mine!” (Geneza 14:22, 23). „Dar de ce?” am putea întreba mai departe. „Ce
legătură are Dumnezeu cu asta? Prin ce ar fi fost Dumnezeu ofensat dacă Avram ar fi luat ceea ce-i aparţine de
drept, mai ales că propunerea a venit din partea împăratului Sodomei, şi nu din partea sa?” Motivul lui Avram ne
descoperă modul corect în care el a perceput propunerea: „…ca să nu zici: ‚Am îmbogăţit pe Avram.’” (Geneza
14:23).
Avram şi-a amintit că Dumnezeu a fost Cel care i-a promis că-l va face un neam mare care va stăpâni o ţară, şi
a văzut imediat că această propunere nu era nimic altceva decât planul lui Satan de a-L jefui pe Dumnezeu de
slava Lui. Dacă Avram ar fi luat acele bogăţii (care nu erau puţine!), în viitor, oricine ar fi putut spune că mijlocul
prin care Avram şi urmaşii lui au intrat în posesia ţării, a fost prin bogăţiile pe care le primiseră de la împăratul
Sodomei, minunea lui Dumnezeu nu ar mai fi fost recunoscută, iar meritul ar fi fost cel al bogăţiilor pământeşti.
Astfel, cu privirea aţintită la făgăduinţele lui Dumnezeu, Avram dispreţuieşte iarăşi avantajele materiale pe
care le oferă această lume, şi-L alege din nou pe Dumnezeu. Binecuvântarea nu întârzie să vină, căci chiar „după
aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: ‚Avrame, nu te teme; Eu sunt
scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare.’” (Geneza 15:1).
Oh, binecuvântată încredere în Dumnezeu! Cum au pălit imediat toate acele bogăţii în faţa experienţei întâlnirii
personale cu Dumnezeu care a urmat, căci cine ar putea evalua un minut de conversaţie cu Cel Atotputernic?

O nouă criză
Cu aceeaşi ocazie în care Avram a avut viziunea după întoarcerea de la război, Dumnezeu i-a întărit
promisiunea unui copil, spunându-i despre Eliezer, slujitorul lui, că „Nu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi
din tine, acela va fi moştenitorul tău.” (Geneza 15:4).
Însă, pe fondul aşteptării şi dorinţei intense după împlinirea făgăduinţei lui Dumnezeu, Avram îşi mută privirea
de la Cuvântul divin jos, pe pământ, şi începe din nou să creadă cuvintele omului: „Domnul m-a făcut stearpă”
(Geneza 16:2), i-a spus Sarai, soţia lui. Avram este derutat. Planul de a o accepta pe Agar, roaba Sarei, începe să i
se pară bun, de vreme ce copilul care urma să se nască ar fi ieşit din el, aşa cum i-a promis Dumnezeu.
Dumnezeu reacţionează prompt în urma deciziei lui Avram, schimbându-i numele imediat atât lui, cât şi soţiei
lui după naşterea lui Ismael. În felul acesta, Ismael este dezmoştenit, iar în momentul în care Avram insistă ca
Ismael să fie binecuvântat ca moştenitor la Său, Dumnezeu îi spune deschis că Sara este cea care-l va naşte pe
moştenitor. Pentru a-i întări credinţa care avusese de suferit în urma alegerii greşite pe care o făcuse, Dumnezeu îi
oferă lui Avraam semnul fizic al legământului pe care-l făcuse cu el: tăierea împrejur.
Nu este greu de imaginat ce trebuie să fi simţit atunci Avraam, dar, cunoscând deja bine caracterul plin de
dragoste al Tatălui său ceresc, înaintează în relaţia cu Acesta, el şi toată casa lui fiind tăiaţi împrejur.

Un episod memorabil
Capitolul 18 din cartea Genezei este unul dintre capitolele Vechiului Testament care vorbeşte cel mai clar
despre caracterul lui Dumnezeu, despre modul în care El se raportează la noi, şi despre cum Se aşteaptă ca noi să
ne raportăm la El. Probabil că ceea ce i-a dat curaj mai târziu lui Moise să negocieze cu succes anularea
consecinţei păcatului evreilor de a se închina la viţelul de aur, au fost tocmai evenimentele descrise chiar în acest
capitol al istoriei. (vezi Exodul 32:11-14, 30-32!).
La scurt timp după ce Avraam şi toată casa lui sunt tăiaţi împrejur, Domnul însoţit de doi îngeri, îl vizitează pe
el şi pe Sara pentru a le descoperi timpul în care urma să se nască Isaac. Înainte de a pleca, Domnul îl invită
indirect pe Avraam să înainteze în cunoaşterea Sa.
„Şi Domnul a zis: ‚Strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit, şi păcatul lor, într-adevăr, este nespus de
greu. De aceea Mă voi pogorî acum să văd dacă, în adevăr, au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine; şi
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dacă nu va fi aşa, voi şti.’ Bărbaţii aceia s-au depărtat şi au plecat spre Sodoma.” (Geneza 18:20-22).
Oricine ar primi o astfel de informaţie de la Dumnezeu, ar gândi: „Ei bine, dacă acesta este planul lui
Dumnezeu, atunci El îl va împlini”. Îngerii se depărtau spre Sodoma, „dar Avraam stătea tot înaintea Domnului.”
(Geneza 18:22). Avraam gândeşte repede: „De ce mi-a spus Dumnezeu mie asta? Trebuie să existe un motiv. Ce
legătură am eu cu Sodoma şi cu ceea ce urmează să se întâmple?”.
Ceea ce a urmat stă ca dovadă a faptului că Dumnezeu nu Se schimbă şi că „ Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi
şi în veci!” (Evrei 13:8). Scriptura spune că, fiind tot în prezenţa Domnului, „Avraam s-a apropiat şi a zis…”
(Geneza 18:23). Un om ia iniţiativa şi se apropie de Dumnezeu, apoi începe să vorbească cu El. Un om vorbeşte
cu Dumnezeu; ba nu; mai mult decât atât, un om se târguieşte cu Dumnezeu! Începând de la cifra de 50, Avraam
încearcă să găsească împreună cu Dumnezeu o cale de a salva cetăţile al căror caracter îi era bine cunoscut.
Dumnezeu îi promite că „Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul
acela din pricina lor.” (Geneza 18:26). Un om schimbă planurile lui Dumnezeu! Uluitor!
După ce obţine această excepţie, în loc să plece fericit de experienţa avută, Avraam continuă, afirmând că este
pe deplin conştient de ceea ce se întâmpla: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf şi
cenuşă.” (Geneza 18:27). Avraam continuă să negocieze cu Dumnezeu, schimbând succesiv condiţiile de cinci
ori! Iar Dumnezeu zâmbeşte! Este fericit să descopere un om care Îl cunoaşte atât de bine încât nu-i este frică de
El, ci că relaţia lor este bazată pe dragoste şi pe încredere. Domnul a plecat din acel loc numai după ce Avraam a
terminat de vorbit.
Deseori Domnul Isus ar fi vrut să discute cu prietenii Lui, dar aceştia preferau să discute numai între ei, la
spatele Său. Uneori îi întreba direct „dar ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea, şi se temeau să-L întrebe. …
Când era în casă, Isus i-a întrebat: ‚Despre ce vorbeaţi unul cu altul pe drum?’ Dar ei tăceau…” (Marcu 9:32-34).
Alteori le spunea numai „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta.” (Ioan 16:12). Avraam
ajunsese însă la o relaţie matură cu Dumnezeu, ştiind că Domnul este Prietenul lui şi că ia în considerare ceea ce
el spune: Avraam înţelesese de pe atunci ceea ce Domnul Isus avea să afirme mii de ani mai târziu: „ Adevărat vă
spun, că orice veţi lega pe pământ, va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ, va fi dezlegat în cer. ” (Matei
18:18). Relaţia lui Avraam cu Dumnezeu devine astfel mai puternică decât niciodată: Avraam Îl cunoaşte pe
Dumnezeu şi astfel încrederea în El creşte.

Credinţa cea mai mare
Despre văduva săracă, Domnul Isus a spus că „a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în vistierie” (Marcu
12:43), cu toate că valoarea de azi a ceea ce a oferit ea, este de 0,015 ron, iar motivul pentru această evaluare este
că „ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.” (Marcu 12:44). Încrederea în
Dumnezeu este direct proporţională cu cunoaşterea de Dumnezeu, iar cunoaşterea de Dumnezeu este direct
proporţională cu negarea sinelui. Domnul Isus a folosit un limbaj extrem pentru a afirma aceasta, tocmai datorită
caracterului imutabil al acestui adevăr: „Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este
vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Cine nu-şi ia
crucea lui, şi nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine.” (Matei 10:37, 38). Moartea sinelui, încrederea deplină
în Dumnezeu în toate aspectele vieţii este absolut necesară pentru a atinge cota maximă în relaţia cu Dumnezeu, şi
anume pentru a fi una cu El. Avraam urma curând să înveţe acest lucru din experienţă.
Trecuseră mai bine de zece ani de când Isaac fusese născut, şi în tot acest răstimp copilul devenise bucuria
tatălui său. Îl urmărea îndeaproape în fiecare zi cum creştea, cum se dezvolta; fiecare lucru nou pe care copilul îl
învăţa constituia o bucurie de nedescris pentru sufletul său. Acest copil era parcă împlinirea vieţii bătrânului
peregrin, lumina ochilor lui. În el vedea împlinirea făgăduinţei lui Dumnezeu, rodul luptelor lui sufleteşti de ani de
zile pentru a rămâne în această făgăduinţă şi, mai mult decât atât, viitorul!
Era o zi ca oricare alta când Domnul l-a chemat pe Avraam pentru o discuţie. „‚Iată-mă!’ a răspuns el. ”
(Geneza 22:1), ştiind că de fiecare dată când Dumnezeu l-a vizitat, rezultatul a fost o binecuvântare. Aşa avea să
fie şi de data aceasta, dar într-o altă manieră decât se aştepta Avraam.
Cuvintele lui Dumnezeu au răsunat clar, iar mesajul a fost limpede, imposibil de a fi greşit interpretat: „Ia pe
fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte
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pe care ţi-l voi spune Eu.” (Geneza 22:2).
Gândindu-se la fiul său, lupta din inima lui trebuie să fi fost mai mare decât ne putem imagina. Dar zbuciumul
şi perplexitatea trebuie să fi fost şi mai mari atunci când se gândea la Dumnezeu: „Cum este posibil ca El să-mi
ceară aşa ceva? Nu El mi-a promis acest copil? Nu a spus că prin el sămânţa mea se va înmulţi? Nu este El
împotriva jertfelor umane, mai ales împotriva trecerii prin foc a copiilor? Nu este chiar această practică, una
păgână?”. Acestea trebuie să fi fost numai câteva dintre întrebările care îl chinuiau pe bătrânul Avraam.
Experienţa sa cu Dumnezeu era însă bogată, şi nu putea confunda Glasul pe care-L auzise.
Asemenea lui Petru care a fost întrebat de Domnul dacă nu vrea să plece şi el împreună cu ceilalţi care-L
părăseau, Avraam nu înţelegea motivul din spatele cuvintelor lui Dumnezeu, dar Îl cunoştea pe Cel ce le rostise
suficient de bine pentru a alege să se încreadă în El.
Credinţa este autentică, reală, vie, atunci când eşti gata să mergi chiar la moarte pentru ceea ce spune Cuvântul
lui Dumnezeu, şi chiar mai mult decât atât, să îţi trimiţi la moarte chiar şi copilul pe baza Cuvântului creator,
ştiind că „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4:4).

Concluzie
Există un element prezent pe tot parcursul zecilor de ani de experienţă ai lui Avraam, iar acesta este decizia.
Aşa cum arăta şi Domnul Isus în pilda semănătorului pe care am studiat-o în numărul trecut al revistei „Divina
Vindecare”, Cuvântul se adresează tuturor oamenilor, dar ceea ce determină calitatea solului în care cade această
Sămânţă divină, este alegerea personală.
Avraam a ales să plece din Haran; Avraam a ales să locuiască în Canaan şi nu în Sodoma; Avraam a ales să nu
se atingă de bogăţiile împăratului Sodomei; Avraam a ales să nu se depărteze de Domnul şi a ales să continue să-I
vorbească de şase ori pentru cetăţile Sodomei şi Gomorei; Avraam a ales să pună şaua pe măgar, să taie lemne, să
pornească la drum şi să ridice cuţitul pentru a-l înjunghia pe fiul său. Întreaga lui viaţă este presărată de propriile
alegeri faţă de Cuvântul pe care Dumnezeu i-l oferea. Întreaga lui relaţie cu Dumnezeu este croită de aceste
alegeri personale. Cunoaşterea şi încrederea sa în Dumnezeu nu au fost decât consecinţele naturale ale alegerilor
sale.
Şi Avraam putea fi în categoria celor simbolizaţi prin sămânţa căzută în locuri stâncoase, atunci când
Dumnezeu i-a cerut să părăsească confortul familiei şi să plece către o destinaţie necunoscută, dar, cu toate că nu a
înţeles planul lui Dumnezeu, a ales să se încreadă în El, această alegere fiind cea care a făcut ca „pământul” să fie
roditor.
Şi Avraam putea fi în categoria celor simbolizaţi prin sămânţa căzută între spini atunci când i s-au oferit
bogăţiile acestui pământ ca alternativă de a intra în posesia ţării, alternativă mult mai uşoară decât cea de a crede
pur şi simplu Cuvântul auzit; dar el a făcut din nou o alegere, acesta fiind factorul cheie în formarea „pământului
roditor”.
Şi Avraam putea fi în categoria celor simbolizaţi prin sămânţa căzută lângă drum atunci când i s-a cerut să-l
jertfească pe fiul său, iar el nu înţelegea cum este posibil ca acesta să fie Cuvântul lui Dumnezeu, dar din nou
Avraam a făcut o alegere, încrederea sa în Domnul crescând şi „pământul” devenind foarte roditor pentru
Împărăţia lui Dumnezeu.
Noi am fost învăţaţi că doctrinele pe care le mărturisim cu gura reprezintă credinţa! Deseori am fost întrebat:
„Ce crezi despre …” un anumit subiect. Urma răspunsul meu, apoi replica: „Aşadar, aceasta este credinţa ta”. Dar
tocmai preoţii şi cărturarii din timpul Domnului Isus, cei care aveau cunoştinţa cea mai avansată în ceea ce
priveşte înţelegerea adevărurilor spirituale, au fost cei care au planificat şi executat planul de a-L ucide pe Fiul lui
Dumnezeu. Adevărul este însă că nu doctrinele, nu înţelegerea teoretică reprezintă credinţa în Dumnezeu şi
credinţa în Isus, ci capacitatea de a te încrede în El în aspectele practice ale vieţii, capacitate dictată de decizia
personală faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. „Credinţa este manifestarea încrederii în Dumnezeu – încrederea că El
ne iubeşte şi ştie ce este cel mai bine pentru noi.” (2MCP 164).
„Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17). Tocmai
pentru că Dumnezeu înţelege foarte bine imposibilitatea noastră de a ne încrede în El datorită lipsei experienţei,
propunerea este: „Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul!” (Psalmul 34:8). El ne invită să facem o încercare, să
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decidem experienţa cu Dumnezeu. Dacă aceasta va fi decizia noastră, viaţa biruitoare şi plină de putere va urma
inevitabil drept consecinţă naturală.

Cele patru feluri de moarte
David Clayton, Iulie 2006
În numărul 13, din ianuarie 2011, al revistei „Divina Vindecare” am publicat un articol intitulat „A murit Isus
de moartea de doua?”, articol ce a provocat o controversă. Încă îmi menţin convingerea că El nu a murit de
moartea a doua. Dar acum, pentru că am înţeles mai bine problema, în lumina Neprihănirii prin Credinţă, pot
vedea că explicaţiile pe care le-am oferit atunci au fost limitate. Sper ca acest articol să clarifice mai bine
subiectul.
Cuvântul „moarte” este folosit în Biblie pentru a face referire la câteva stări şi faptul că nu s-a făcut deosebirea
între ele, a cauzat confuzie. Vom studia cele patru feluri de moarte care sunt cele mai amintite în Biblie şi, pentru
o mai bună înţelegere, mă voi referi la ele astfel:
1. Prima moarte.
2. Moartea spirituală.
3. Moartea faţă de păcat.
4. Moartea a doua.
Atunci când înţelegem moartea aşa cum o prezintă Biblia, vom descoperi că există o legătură între aceste patru
feluri de moarte. De asemenea, vom înţelege mai bine ce s-a întâmplat atunci când Isus a murit şi motivul pentru
care a trebuit să moară.

Prima moarte
Prima moarte este cea pe care o numim „somn”. Este moartea care vine asupra tuturor oamenilor ca rezultat al
păcatului lui Adam. Pavel vorbeşte despre ea astfel: „ De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în
lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au
păcătuit...”. (Romani 5:12).
Omenirea, în general, nu este responsabilă pentru această moarte. Este în întregime vina unui singur om, a
strămoşului nostru Adam. El este cel care a adus-o în lume atunci când a introdus păcatul şi, ca rezultat, ea a trecut
asupra tuturor oamenilor. În acest caz, moartea se referă la momentul în care respiraţia încetează, iar trupul se
întoarce în ţărână. Toţi oamenii mor de această moarte, cu rarele excepţii ale acelora care au fost luaţi la cer. Când
cineva şi-a trăit anii şi a ajuns la finele lor, acesta este sfârşitul. Păcatul a adus moartea asupra lui, iar această
moarte ar fi fost veşnică dacă Hristos nu ar fi asigurat învierea. Aşa cum ne spune Pavel: „ Căci dacă moartea a
venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în
Hristos”. (1 Corinteni 15:21, 22).

Moartea spirituală
Următoarea moarte menţionată este cea spirituală. Biblia nu se referă la ea astfel, dar aminteşte despre starea în
care omul este fără spiritul lui Dumnezeu şi este controlat pe deplin de păcat. Biblia spune că un astfel de om este
„mort în greşeli şi păcate”. (Efeseni 2:1).
Cum ajunge cineva în această condiţie? Prin propria alegere sau suntem cu toţii născuţi astfel? Din nou,
această condiţie este un rezultat al păcatului lui Adam. Atunci când Adam a păcătuit în grădină, Spiritul lui
Dumnezeu S-a depărtat de la el, iar natura lui s-a schimbat. El a devenit egoist şi nefericit. Această condiţie a fost
transmisă tuturor descendenţilor lui, născuţi fără viaţa spirituală oferită de Spiritul Sfânt. Acesta este motivul
pentru care toţi oamenii au nevoie să se nască din nou. (Ioan 3.3).
Această condiţie a morţii spirituale se referă la starea relaţiei omului cu Dumnezeu. O persoană nu poate fi
salvată în această condiţie; şi deşi este viu din punct de vedere fizic, dacă spiritul lui nu este unit cu cel al lui
Dumnezeu, el este mort spiritual.
„Dar cea dedată la plăceri, cu toate că trăieşte, este moartă.” (1 Timotei 5:6).

Mort faţă de păcat
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Următoarea moarte este cea în care murim împreună cu Hristos sau când intrăm în moartea lui Hristos. Această
moarte a fost realizată pentru toată omenirea la cruce şi aceasta înlătură consecinţele morţii spirituale care ne-a
fost impusă de Adam. În această moarte murim faţă de păcat sau faţă de natura păcătoasă.
„Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat
de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.” (Romani 6:6).
Această moarte este realizată de Spiritul Sfânt care ne este restaurat când suntem născuţi din nou, eliberândune astfel de legea păcatului şi a morţii, astfel încât nu mai suntem morţi în fărădelegi şi păcate. Cu alte cuvinte,
prin puterea Spiritului Sfânt, prin viaţa lui Hristos, această moarte devine realitatea experienţei noastre întrucât am
primit viaţa lui Hristos în care păcatul a fost răstignit, iar neprihănirea este o realitate. Această moarte este pentru
toţi oamenii, dar poate fi experimentată numai de cei care o cred, care vor intra în Hristos prin credinţă. Această
moarte este în Hristos. Este moartea lui Hristos şi poate fi experimentată numai dacă devenim parte din viaţa Sa.

Moartea a doua
Moartea a doua este experienţa finală a morţii, experienţa care a cauzat controversa despre care aminteam la
începutul articolului. Ce este această a doua moarte şi de ce este ea necesară? În cuvinte simple, moartea a doua
este distrugerea finală a păcătoşilor şi a tuturor lucrurilor care sunt rele şi dăunătoare. Această moarte este
menţionată în Apocalipsa, în patru locuri: Apocalipsa 2:11; 20:6; 20:14; 21:8.
„Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi
mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8).
Este clar faptul că această moarte a doua reprezintă un sfârşit deplin din care nu mai există întoarcere. Aici,
această distrugere finală este numită „iazul de foc”.
Dacă studiem legătura dintre aceste patru feluri de moarte, putem vedea că toţi oamenii mor de prima moarte.
De asemenea, toţi oamenii sunt născuţi în starea de moarte spirituală. Însă, cei care aleg, vor experimenta moartea
lui Hristos, care este moartea faţă de păcat. Condamnarea pe care au experimentat-o în Adam, va fi înlăturată când
experimentează moartea şi învierea lui Hristos. (Romani 6:8). Datorită acestui lucru, ei nu vor experimenta
moartea a doua.
Toţi oamenii trebuie să moară faţă de păcate pentru totdeauna. Cei neprihăniţi experimentează această moarte
veşnică faţă de păcat în Hristos. Cei păcătoşi experimentează această moarte faţă de păcat în ei înşişi atunci când
sunt distruşi la final. Cei care nu aleg să moară în Hristos, vor trebui să moară de moartea a doua pentru că vor
menţine condamnarea în trupurile lor, trupul păcatului şi mintea morţii.

Darul lui Hristos pentru toţi oamenii
„Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos,
Domnul nostru.” (Romani 6:23).
Mulţi cred că acest verset afirmă că, atunci când murim fără să ne pocăim pentru păcatele noastre, vom fi
condamnaţi la moartea a doua. De aceea, moartea a doua este privită a fi plata păcatului. Dar nu acesta este
adevăratul înţeles al versetului.
Care este această moarte, plata păcatului, care vine peste toţi oamenii? În primul rând, aceasta se referă la
moartea spirituală sau despărţirea de Dumnezeu. Această moarte este o consecinţă naturală a păcatului. Este o
parte a păcatului şi oriunde este prezent păcatul, şi această moarte este acolo cu el. În toţi oamenii, fiind păcătoşi,
această moarte lucrează de la momentul naşterii.
Dar adevărul este că moartea spirituală presupune şi faptul că omul trebuie să moară şi fizic. Omul, fiind mort
spiritual, neavând prezenţa protectoare şi susţinătoare a lui Dumnezeu, trebuie să-şi piardă şi viaţa fizică.
Realitatea este că toţi oamenii au primit plata păcatului pentru că toţi oamenii au păcătuit. Aceasta este ceea ce
Pavel afirmă în Romani 5:12 – „Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit...”. Dar
Dumnezeu ne dă un dar care oferă un răspuns pentru plata păcatului. El a asigurat viaţa veşnică pentru toţi
oamenii în Hristos.
Dacă lucrurile decurgeau normal, moartea fizică ar fi intervenit în acelaşi timp cu cea spirituală. Dar Hristos a
asigurat un timp de probă pentru viaţa omului, moartea fiind întârziată pentru un timp. El a oferit tuturor
oamenilor viaţă fizică, o perioadă de timp în care este posibil ca omul să-şi găsească drumul înapoi la credinţă şi
viaţă spirituală. De vreme ce această viaţă are numai un caracter de test numai pentru a-l ajuta pe om să aleagă, ea
nu este permanentă, ci limitată. În final, se sfârşeşte pentru toţi oamenii, indiferent dacă vieţile lor au fost bune sau
rele.
Atunci când înţelegem că moartea este starea noastră naturală, perspectiva asupra vieţii se schimbă. Suntem în
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viaţă numai datorită faptului că, prin Hristos, Dumnezeu a creat o stare nenaturală care ne îngăduie să trăim pentru
un timp ca păcătoşi. În cursul natural al lucrurilor, păcatul nu poate exista în univers, iar destinul nostru ar fi fost
distrugerea totală dacă Hristos nu Şi-ar fi exercitat puterea de a restrânge forţele care, cu siguranţă, l-ar fi distrus
pe păcătos.

De care moarte a murit Hristos?
Pe lângă viaţa pentru probă, Hristos a obţinut încă ceva pentru toţi oamenii, şi anume, învierea din moartea
fizică. Moartea din care ne-a salvat Hristos prin moartea Lui, este moartea care a venit peste noi datorită păcatului
lui Adam. Aceasta include atât moartea spirituală, cât şi cea fizică. Hristos a învins moartea prin faptul că S-a
supus puterii ei, devenind victima ei, şi apoi rupându-i lanţurile atunci când a înviat, desfiinţându-i astfel puterea.
Acum El spune: „Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.”
(Apocalipsa 18:1).
Acum El are puterea şi dreptul de a ne salva din moarte, de a rupe lanţurile prin care aceasta îi ţinea pe oameni,
pentru că El a învins-o. Dar să observăm că El nu ne-a eliberat din moartea a doua. Dacă Isus a murit pentru a-i
elibera pe oameni de moartea a doua, atunci măcar unii ar fi înviaţi din moartea a doua. Dar nu; Isus nu are nimic
de-a face cu moartea a doua. Era moartea, pur şi simplu, cea care constituia problema omenirii, moartea care ne-a
fost impusă prin Adam şi astfel, Isus a venit, Cel de-al doilea Adam, pentru a anula răul făcut de primul Adam. În
primul rând, să ne ofere o viaţă spirituală, să ne învie din moartea spirituală; şi în al doilea rând, să ne învie din
moartea fizică.
„…Hristos Isus … a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie. ” (2 Timotei
1:10).
Am privit cu uşurinţă prima moarte pentru că nu am apreciat faptul că, dacă n-ar fi fost Hristos, nu ar fi existat
înviere din această moarte. Dacă Hristos n-ar fi murit pentru noi, fiecare om care ar fi fost născut ar fi trebuit să
meargă în mormânt, şi acesta ar fi fost sfârşitul său. Uitaţi de judecată, uitaţi de moartea a doua. Asemenea lucruri
n-ar fi fost necesare dacă Hristos nu ar fi asigurat învierea. Isus a anulat răul făcut de Adam. Acum, prima moarte
este numai un somn, dar asta numai pentru că Hristos a intervenit. Observaţi ce spune Biblia atât de clar: „Şi după
cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos. ” (1 Corinteni 15:22).
Toţi mor în Adam, şi anume toţi cei care au viaţa lui Adam. Tot astfel, în Hristos, toţi vor fi readuşi la viaţă.
„Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.” (1 Corinteni 15:21).
Experienţa morţii a venit prin om. Toţi cei care experimentează moartea, trebuie să-i mulţumească lui Adam
pentru asta. Tot astfel, toţi cei care experimentează învierea, trebuie să-I mulţumească lui Hristos pentru asta.

De ce păcătoşii vor învia?
Vă puteţi întreba: „Ei bine, dar de ce să-i mai învie pe păcătoşi?” Adevărul este că toţi oamenii sunt înviaţi
datorită lui Hristos. El este Cel de-al doilea Adam. El a venit să anuleze răul făcut de primul Adam, iar aceasta
include moartea. Să observăm că tot ceea ce a realizat Hristos pentru omenire, a fost făcut pentru toţi oamenii.
Dumnezeu nu lucrează cu predestinarea, aşa că totul a fost făcut pentru fiecare fiinţă umană. Cu alte cuvinte,
Dumnezeu a oferit darul pentru ca toţi să fie salvaţi. Aceasta include şi asigurarea învierii.
Întrebarea este: de vreme ce Hristos a anulat răul făcut de Adam, de ce nu sunt mântuiţi toţi oamenii? De
vreme ce Hristos îi va învia pe toţi oamenii, de ce nu vor primi cu toţii viaţa veşnică?
Atunci când Adam a păcătuit, el a ales în cine să creadă, cui să se închine. Urmaşii săi, cu toate că au fost
născuţi păcătoşi, trebuia să facă şi ei o alegere. Prin Hristos, Dumnezeu a asigurat un timp de probă pentru copiii
lui Adam, timp în care El urma să le umple vieţile cu binecuvântări într-un efort de a le face cunoscută dragostea
şi calea Sa. Oamenii urmau să înţeleagă nevoia de a crede şi a avea încredere în Dumnezeu. În Hristos, Dumnezeu
a asigurat o cale prin care este posibil să-l recupereze pe om din toate efectele păcatului lui Adam. Dar, de vreme
ce alegerea omului trebuie respectată, această cale de recuperare este accesibilă numai pentru cei care cred în
Hristos. Pe parcursul acestei vieţi de probă, omul se întâlneşte cu marea provocare: să creadă în Dumnezeu şi să-L
primească pe Hristos sau să nu creadă în El asemenea lui Lucifer şi Adam, şi să rămână în viaţa pierdută a lui
Adam?
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Aşadar, Adam şi copiii lui se întâlnesc cu alegeri similare, dar radical diferite. Starea naturală a lui Adam era
viaţa. Tot ce avea de făcut era să păstreze ceea ce avea deja, continuând să trăiască prin credinţă. Pentru a pierde
viaţa, trebuia să păşească pe calea necredinţei. Dar starea naturală a copiilor lui este moartea. Ei trebuie numai să
continue să trăiască în necredinţă şi vor păstra moartea care este deja starea lor naturală. Provocarea lor este aceea
de a scăpa de moarte prin credinţa în Hristos.
Cei care acceptă remediul, vor scăpa de boală; cei care-l resping, vor păstra boala şi astfel vor suferi în final de
moartea a doua, pentru că ceea ce a făcut Hristos pentru ei nu-i va ajuta, deoarece boala păcatului este încă
prezentă în ei.

O judecată necesară
Dar între prima şi cea de-a doua moarte, intervine o judecată. Care este scopul acesteia? Ce problemă trebuie
să lămurească?
De vreme ce nu toţi oamenii Îl aleg pe Hristos, este necesar să se demonstreze că oamenii fie L-au ales pe El,
fie pe Adam. La sfârşit, judecata demonstrează alegerea pe care au făcut-o oamenii. Cei care cred, nu sunt
condamnaţi, dar cei care nu au crezut, rămân în condamnare.
„Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele
singurului Fiu al lui Dumnezeu.” (Ioan 3:18).
Dar la întrebarea dacă oamenii au crezut sau nu în Hristos se răspunde prin cercetarea faptelor oamenilor,
pentru că adevărata credinţă produce întotdeauna fapte. Dacă o persoană a crezut în Hristos, dovada sigură o vor
constitui faptele pe care le-a făcut. (Matei 7:17-20; Iacov 2:17).
Judecătorul a spus: „Toţi vor fi îndreptăţiţi prin credinţă, şi judecaţi după faptele lor.” („Serviciul creştin”,
pagina 88).
Însă, cu toate că judecata se bazează pe fapte, adevărata întrebare nu este „Ce soi de fapte am făcut?”, ci „Sunt
în Adam sau în Hristos?”.
Aşadar, toţi oamenii merg în moarte, având această chestiune de lămurit: în timpul de probă de pe pământ, Lau ales pe Hristos sau au ales să rămână în Adam? Cei care au mărturisit că sunt creştini, problema este lămurită
în cadrul judecăţii înainte de revenirea lui Hristos, căci cei neprihăniţi nu sunt înviaţi pentru judecată, ci pentru a
se bucura de viaţa veşnică.
Cei care nu au mărturisit niciodată credinţa în Hristos vor fi de asemenea judecaţi cât timp sunt morţi, dar mai
târziu, în timpul celor o mie de ani. Când sunt înviaţi la sfârşitul acelei perioade de timp, dovezile vor fi fost deja
cercetate. Tot ceea ce mai rămâne este ca şi ei să le vadă.
Ei sunt înviaţi având condamnarea lui Adam, pentru că sămânţa păcatului este încă în ei. Ei nu au ales
niciodată să renunţe la păcat sau să accepte darul vieţii în Hristos. Ei au demonstrat faptul că viaţa lui Adam le
este mai plăcută. Moartea încă lucrează în ei în ciuda învierii lor şi, în mod inevitabil, în ciuda lucrării lui Hristos
pentru toţi oamenii, ei trebuie să se întoarcă în moarte, căci nu au scăpat niciodată de condamnare. Dacă Hristos iar învia de o mie de ori, ei s-ar întoarce în moarte de fiecare dată, pentru că viaţa pe care o au este o viaţă moartă.
În contextul judecăţii, în cadrul legii, ei sunt condamnaţi pentru faptele lor păcătoase. Însă, legea şi
înregistrarea păcatului nu au făcut altceva decât să demonstreze că ei nu L-au ales niciodată pe Hristos, că ei nu au
renunţat niciodată la viaţa lui Adam şi la condamnarea ei. Acesta este motivul real pentru care ei trebuie să moară.
Când Dumnezeu va înlătura legăturile care au susţinut această planetă şi locuitorii ei în starea lor păcătoasă, cei
care au rămas în păcat nu pot supravieţui. Asemenea microbilor care nu pot supravieţui la lumina soarelui, la fel şi
păcătoşii şi tot ceea ce ţine de păcat nu pot supravieţui în prezenţa lui Dumnezeu, şi sunt nimiciţi de „focul” care
vine de la Dumnezeu.
„Printr-o viaţă de rebeliune, Satan şi toţi cei care se unesc cu el se aşază pe ei înşişi în afara armoniei cu
Dumnezeu, motiv pentru care prezenţa Sa este pentru ei un foc mistuitor. Slava Celui care este dragoste, îi va
nimici.” (Hristos, Lumina lumii, pagina 764).
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Clubul obezilor
Viorica Dumitru, Ianuarie 2011

Stau în bancă şi-s hrănită
În fiecare Sabat venind la adunare.
Sunt mulţumită, fericită
Numai că uit să fac mişcare.
Tot ce aud e aşa frumos!
Aprob şi gust şi mă îngraş…
Am remuşcări, chiar dureros
Că nu am timp de nevoiaşi.
Că nu mă mişc spre a lucra…
Dar uit în şase zile de vâltoare
De ani de zile tot aşa
Ajung obeză-n adunare.
Refuz să mă uit în oglindă
Să nu mă sperii de realitate
Biblia-i neatinsă-n tindă
Mă uit la ceilalţi, de aproape.
Mulţi dintre ei, obezi ca mine,
Vin regulat şi cotizează.
Apreciaţi că stau chiar bine,
Nu li se dă de lucru, nu li se sugerează.
Nemişcarea îşi spune cuvântul.
Se-adună pe creier grăsime.
Muşchii spirituali? Îi bate vântul,
Nu e o adiere măcar, de prospeţime.
La clubul de obezi ar trebui urgent
Un Doctor să ne pună în mişcare,
Să piară indolenţa, să fim perseverenţi,
În fiecare zi, să dăm cuiva salvare!
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