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Mireasa lui Hristos 
 

În Efeseni capitolul 5 există un pasaj interesant care tratează relaţia de căsătorie. Sunt subliniate atitudinile şi 
dăruirea care ar trebui să existe într-o căsnicie creştină. Acesta este un pasaj deosebit de interesant pentru că, în 
timp ce se referă la soţi şi soţii, el are un înţeles şi mai adânc, fiind intenţionat să ne înveţe lecţii vitale despre 
legătura dintre Hristos şi biserică. În versetele 25-27 citim: 

„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, 
după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără 
pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci Sfântă şi fără prihană”. 

Aici descoperim cum Cuvântul lui Dumnezeu compară legătura dintre soţ şi soţie cu legătura dintre Hristos şi 
biserică. Biserica este prezentată ca fiind „Mireasa lui Hristos.” În Apocalipsa 19:7-8 citim: 

„Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit, şi i s-a dat 
să se îmbrace cu in subţire, strălucitor, şi curat. (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor)”. 

Biblia prezintă această relaţie dintre Hristos şi biserica Sa folosind simbolul nunţii. Acest lucru este interesant. 
Uneori căsniciile se plafonează, dar majoritatea celor căsătoriţi îşi pot aminti de cea mai frumoasă şi intensă 
perioadă din viaţă când au întâlnit, au curtat şi s-au căsătorit cu persoana pe care au iubit-o mai presus de oricare 
alta. A fost o experienţă care a constituit punctul central în vieţile multor oameni. Privim în urmă la această 
perioadă: ea reprezintă o amintire pentru tot restul vieţilor noastre. Chiar şi atunci când totul se întunecă în cadrul 
căsniciei, nu uităm niciodată prima dragoste. 

Biblia prezintă legătura lui Hristos cu biserica folosind această terminologie. Este scris că Hristos Şi-a iubit 
atât de mult biserică încât S-a dat pe Sine pentru ea. Un bărbat de nădejde îşi va da viaţa pentru soţia lui; el este 
protectorul ei şi va înfrunta orice provocare mai degrabă ca ea să fie rănită. Hristos este la fel şi El spune că S-a 
dat pe Sine pentru biserică. Scopul Său final este acela de a-Şi prezenta în ziua nunţii biserica drept mireasa fără 
pată, curată şi frumoasă, ca o mireasă îmbrăcată în veşmintele de nuntă, pregătită pentru soţul ei. Aceasta este 
finalizarea planului de mântuire. 

 

O mare taină 
 

Care este esenţa acestei căsătorii a lui Hristos? Ce înseamnă aceasta cu adevărat? Citim din nou în Efeseni 
5:31-32: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur 
trup. Taina aceasta este mare; (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică)”. În versetul 31, Pavel explică unirea 
care are loc între un bărbat şi soţia lui. Bărbatul şi soţia devin „un singur trup”. Aceasta este o unire literală ce are 
loc atunci când cei doi se întâlnesc în cadrul relaţiei de căsătorie. Această unire nu este o taină; profesorul de 
anatomie poate explica cum are loc. Nu este dificil de explicat această unire a trupurilor ce rezultă în concepţia 
copiilor. Aceasta nu este o taină. 

Dar Pavel spune că el vorbeşte despre „Hristos şi biserică”. La aceasta se referă ca fiind „o taină mare”. Ce 
este această taină? Este secretul modului în care Hristos şi biserica devin una. Aceasta este taina la care se referă 
Pavel mereu şi mereu în scrierile sale. Se referă la unirea care are loc între Hristos şi poporul Lui. Este această 
unire reală? Putem să o înţelegem literal? Isus şi poporul Său devin cu adevărat o singură entitate? 

În 1 Corinteni 6:17, apostolul Pavel ne spune că „cine se lipeşte de Domnul, este un singur duh cu El”. Am 
auzit diferite persoane explicând aceste verset în asemenea fel încât m-a făcut să mă întreb dacă ei îl cred cu 
adevărat. Unii spun că aceasta nu este literalmente adevărat, ci numai într-un sens figurativ. Ei au argumentat că 
nu este posibil ca două persoane să trăiască într-un singur trup. Ei au explicat că ceea ce se întâmplă în realitate 
este că, pe măsură ce citim Scripturile, modul nostru de gândire se schimbă şi începem să gândim asemenea lui 
Hristos şi astfel, putem spune într-un sens figurativ că Hristos trăieşte în noi, dar acest lucru nu este adevărat în 
mod literal. 

Dar Biblia insistă foarte mult şi exprimă în mod foarte clar adevărul potrivit căruia Isus Însuşi trăieşte în 
credincios. Isus Însuşi a spus: „Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el”. Ioan 14:23. 
Apostolul Ioan declară: „părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos”. 1 Ioan 1:3. Pavel spune: „noi 
suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: ‚Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi 
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Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu’”. 2 Corinteni 6:16. Şi acest lucru este clar şi este prea des repetat în 
Biblie şi de prea mulţi dintre noi interpretat ca o simplă idee figurativă. 

1 Corinteni 6:17 ne spune în mod evident: „cine se lipeşte de Domnul, este un singur duh cu El”. Este minunat 
să citeşti aşa ceva; dar este şi mai minunat să crezi. Aceasta este esenţa a ceea ce înseamnă să fii căsătorit cu 
Hristos. În Efeseni 5:28-29 citim: 

 

Iubirea de sine 
 

„Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe 
sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica”. 

Putem cu uşurinţă înţelege acest adevăr. Atunci când Adam a văzut-o prima dată pe Eva a afirmat: „Aceasta 
este os din oasele mele şi carne din carnea mea. Această fiinţă minunată a ieşit din mine, nimic mai mult sau mai 
puţin decât o extensie a mea”. Aşadar, Pavel concluzionează că cel care îşi iubeşte soţia, prin chiar acest lucru, se 
iubeşte de fapt pe el însuşi! Nu există o cale mai bună de a spune că un bărbat şi soţia sa au devenit cu adevărat 
una, perfect uniţi. Un bărbat ar trebui să-şi iubească soţia pentru că ea este el. Cu cât mai adevărat este acest lucru 
despre Hristos şi biserica Sa, mireasă. De fapt, experienţa cuplului omenesc nu ilustrează perfect legătura dintre 
Hristos şi biserica Sa. Un bărbat şi soţia lui devin fizic una în anumite ocazii. Dar Biblia foloseşte această legătura 
pentru a ilustra legătura permanentă a lui Hristos cu poporul Său şi spune că El a devenit una cu noi. De aceea, 
iubindu-ne, Hristos se iubeşte pe Sine. Ceea ce afirmă Biblia cu toată puterea este că noi şi Hristos am devenit una 
în cel mai deplin sens în care doi pot deveni una. 

Una din cele mai mari probleme ale credinţei creştine de azi este că majoritatea dintre noi nu tratăm 
învăţăturile Bibliei cu seriozitate, nu le înţelegem literal. Când descoperim că ceva nu este adevărat în experienţa 
noastră, ne gândim că este ceva figurativ acolo. Făcând astfel, noi potrivim Biblia la noi înşine mai degrabă decât 
să-i îngăduim Bibliei să ne schimbe modul de gândire şi, în consecinţă, vieţile. Să nu uităm că veridicitatea Bibliei 
nu depinde de experienţa noastră. 

În timp ce este adevărat că fiecare creştin este unit cu Hristos, este de asemenea adevărat faptul că biserica, 
privită ca întreg, nu este deocamdată pregătită pentru căsătoria cu Hristos. Hristos dezvoltă această legătură cu noi 
la nivel individual, dar la o scară mai mare El se va căsători cu întreaga biserică într-o zi. Atunci când întreaga 
biserică va fi pregătită, îmbrăcată în veşmintele albe, neprihănirea sfinţilor, atunci va sosi ziua nunţii Sale şi El Se 
va căsători cu biserica. 

 

Unirea cu prostituata 
 

Este interesant de observat că toţi locuitorii planetei vor fi implicaţi într-o legătură. Nu toţi vor fi căsătoriţi cu 
Hristos, dar toţi vor avea o legătură. Ce alternativă vor avea cei care nu se vor uni cu Hristos? Găsim răspunsul în 
Apocalipsa 17:1-2 „Apoi unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire, a venit de a vorbit cu mine, şi mi-
a zis: ‚Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care stă pe ape mari. Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi 
locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!’”. 

Toţi vor fi implicaţi într-o legătură: fie căsătoria cu Hristos, fie legătura cu prostituata. Dar principiul unirii cu 
Hristos este diferit de cel al legăturii cu prostituata. Atunci când o persoană se uneşte cu Domnul, ei devin un 
singur spirit, dar când o persoană se uneşte cu prostituata? Iată ce ni se spune în 1 Corinteni 6:16: „Nu ştiţi că cine 
se lipeşte de o curvă, este un singur trup cu ea?” Acest verset urmează exact celui în care ni se spune că persoana 
care este unită cu Domnul este una în spirit, şi aceasta este într-un direct contrast cu acesta. Cei care sunt una cu 
Hristos sunt uniţi cu El în spirit; cei care sunt uniţi cu prostituata sunt una cu ea numai în trup. 

Atunci când un bărbat are o legătura intimă cu soţia lui, în fapt pare că nu este nici o diferenţă de legătură cu o 
prostituată. Dar experienţa este tot atât de diferită ca lumina de întuneric. Una dintre experienţe implică inima şi 
spiritul, este plină de tandreţe, de sentimente calde. În cealaltă legătură, nu este nimic altceva decât un interes, o 
satisfacţie carnală a trupului, ceva exterior care nu are nimic de-a face cu inima. De fapt, dacă unui bărbat îi pasă 
de o femeie nu o va trata niciodată ca pe o prostituată. Prin chiar natura sa, legătura dintre un bărbat şi o 
prostituată nu cere niciodată dragoste, ci numai o dorinţă de satisfacere a instinctelor animalice şi de a face o 
tranzacţie de afaceri. 
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Conformare vs. transformare 
 

Aşadar, să aplicăm principiul acestor două feluri de relaţii la cele două legături pe care Biblia le prezintă ca 
destin al tuturor locuitorilor planetei. Legătura cu Hristos este bazată pe două spirite unite în dragoste, iar relaţia 
cu prostituata, care este bazată pe o legătură exterioară a trupurilor, reprezintă numai un târg pentru un profit 
mutual. Romani 12:2 ne arată foarte clar care este diferenţa dintre aceste două relaţii: „Să nu vă potriviţi chipului 
veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea 
bună, plăcută şi desăvârşită”. 

Aici descoperim două feluri de comportament: unul este numit „conformare”, iar celălalt „transformare”. Care 
este diferenţa fundamentală dintre acestea două? Conformitatea reprezintă o schimbare superficială, o ajustare a 
exteriorului, îmbrăcarea hainelor potrivite, modificarea comportamentului pentru a crea o anumită aparenţă, dar 
fără nicio schimbare în interior. Transformarea, pe de altă parte, provine din reînnoirea minţii. Aceasta este o 
schimbare care are loc din interior şi care afectează întreaga fiinţă. Nu este numai o ajustare cosmetică a unor 
fapte, ci o recreare a întregii fiinţe din interior. 

Există o singură persoană în tot universul care poate schimba pe cineva din interior. Orice altceva din această 
lume, instituţie sau persoană am alege, indiferent de mijlocul folosit, nu poate decât să relaţioneze la nivelul 
conformării – schimbarea exterioară. Nimic nu poate schimba un om în interior, decât Spiritul lui Dumnezeu. De 
aceea, dacă nu suntem căsătoriţi cu Hristos, nu ne vom schimba niciodată cu adevărat; nu vom face altceva decât 
să ne conformăm. 

 

Principii diferite 
 

Aceasta este diferenţa dintre legământul cel vechi şi cel nou. În cadrul legământului celui nou, Dumnezeu 
spune: „Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile 
Mele”. Evrei 8:10; Ezechiel 36:27. În cadrul legământului celui vechi, legile erau scrise pe table de piatră. În 2 
Corinteni 3:7, Pavel se referă la vechiul legământ ca fiind „slujba aducătoare de moarte, scrisă şi săpată în pietre”. 
Atunci când ceva este scris pe pietre, poate să-mi adreseze cerinţe, dar nu va putea să mă schimbe. Pot încerca să 
împlinesc aceste cerinţe, să-mi pun trupul la treabă, să-mi pun mâinile la treabă, să-mi pun picioarele la treabă 
pentru a nu fura, pentru a minţi, dar inima rămâne aceeaşi pentru că pietrele nu pot schimba inima omului. Aşadar, 
principiul vechiului legământ este comportamentul exterior, iar principiul noului legământ este schimbarea 
lăuntrică, prin unirea cu Hristos. 

Principiul prostituatei este conformarea, schimbarea exterioară. Este trist, dar majoritatea religiilor de astăzi, 
chiar şi aşa-numitele grupări creştine, clădesc pe principiul prostituatei. Ei încearcă să-i schimbe pe oameni prin 
reguli, reglementări şi autoritate bisericească. De fapt, nu numai bisericile, ci fiecare sistem care este fondat pe 
principiile acestei lumi. Aceste principii reprezintă de fapt chiar fundamentul principiilor împărăţiei lui Satan, şi 
anume, păstrarea oamenilor în supunere faţă de minţile altora prin intermediul regulilor exterioare, a autorităţii şi a 
forţei. 

Este adevărat că, într-o anume perioadă de timp, Dumnezeu a dat legea şi a folosit acel sistem pentru a păstra 
ordinea şi pentru a conserva viaţa omului chiar printre cei care erau aleşi pentru a-L reprezenta în această lume. În 
Epistola către Galateni citim: „Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până 
când avea să vină ‚Sămânţa’ căreia îi fusese făcută făgăduinţa; şi a fost dată prin îngeri, prin mâna unui 
mijlocitor”. Galateni 3:19. 

Dar sistemul legii reprezenta o măsură temporară, menită să dureze până va veni sămânţa. Aceasta nu poate fi 
metoda creştină, deoarece creştinismul nu are de-a face cu o formă de schimbare (schimbarea exterioară), ci cu 
adevărata schimbare (schimbarea interioară). Acesta este principiul noului legământ, principiul lui Hristos în tine, 
principiul unirii dintre Hristos şi mireasa Sa. Cu cât înţelegem mai bine acest lucru, cu atât mai uşor putem vedea 
de ce este atât de periculos să continuăm a ne raporta la Dumnezeu pe baza literei legii. Trebuie să ne mutăm de la 
legea exterioară care nu guvernează decât comportamentul exterior, la Hristos Însuşi, legea vie care, unindu-se cu 
noi, ne transformă din interior. 

Există încă unii creştini care cred că schimbarea naturală nu este realistă. Ei insistă că nu este posibil ca o 
persoană să se schimbe decât dacă este educată într-un nou soi de comportament. Ei simt că nu este planul lui 
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Dumnezeu acela de a transforma o persoană printr-o minune, astfel încât într-o clipă să nu-şi mai dorească să facă 
răul în care îşi găsea odinioară plăcerea. Ei simt că avem nevoie de a fi instruiţi continuu în ceea ce priveşte legea 
şi avem mereu nevoie să ni se amintească cerinţele ei, căci altfel nu vom avea niciun motiv pentru a ne schimba 
comportamentul. Ei se tem de faptul că, dacă legea nu va fi ţinută în mod constant înaintea creştinilor, ei vor fi 
ispitiţi să abuzeze de har. Dar aceasta este o nebunie; oricine abuzează de har nu este creştin. Prietenii lui 
Dumnezeu, copiii Săi nu depind de instrucţiuni pentru a trăi neprihănit, căci viaţa lui Dumnezeu în ei produce în 
mod natural rodul duhului. Atunci când trebuie să folosim reguli exterioare pentru a produce un comportament 
adecvat în popor, atunci puteţi şti că operăm pe baza principiilor Babilonului. 

 

Religie naturală 
 

În Romani 2:12-15 descoperim un pasaj interesant care exprimă în mod lămurit acest adevăr al „religiei 
naturale”: 

„Când neamurile, cu toate că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt 
singuri lege; şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte 
cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele”. 

Pavel afirmă că aceşti păgâni, care nu cunosc legea, împlinesc din natura lor lucrurile din lege! Să ne gândim la 
acest lucru cu atenţie. Ei nu au învăţat niciodată ce spune legea, ei „nu au legea”. Totuşi ei împlinesc cerinţele 
legii! Cum este posibil aşa ceva? Pur şi simplu pentru că ei au legea scrisă în inimi. Cum a ajuns să fie scrisă acolo 
dacă ei nu au legea şi dacă ei nu au auzit şi nici nu au văzut niciodată legea? 

Este clar că aceşti păgâni au experimentat noul legământ, au fost transformaţi prin locuirea lăuntrică a 
Spiritului lui Dumnezeu şi astfel ei împlinesc cerinţele legii, cu toate că ei nu au auzit niciodată de lege. Asta este 
ceea ce eu numesc „religie naturală”, religia care produce în mod natural comportamentul lui Hristos fără ca 
persoanei să i se spună cum să se comporte, dar care este înfăptuit pur şi simplu pentru că o asemenea persoană a 
ajuns sub controlul Spiritului lui Hristos. Ei arată „lucrarea legii scrisă în inimile lor”. Aceasta este exact ceea ce 
spune Hristos că va face pentru poporul Său prin noul legământ: „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”. Evrei 8:10. 

Naşterea din nou este o experienţă reală, şi aşa cum o persoană se naşte fizic, ea nu are nevoie să fie învăţată 
cum să devină om, ci este om datorită naşterii sale, acelaşi lucru este valabil în cazul unui creştin născut din nou. 
O asemenea persoană nu are nevoie să fie învăţată cum să fie creştin, ci produce comportamentul creştin pur şi 
simplu datorită faptului că este născută din Dumnezeu. Ioan declară foarte lămurit: „Oricine este născut din 
Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din 
Dumnezeu”. 

Observaţi care este motivul pentru care nu păcătuieşte: pentru că sămânţa Lui, chiar viaţa lui Hristos, rămâne 
în el. 

Vechiul legământ spune de fapt: „citeşte, învaţă şi conformează-te”. Noul legământ, pe de altă parte, produce 
transformarea prin împărtăşirea literală, reală a vieţii lui Hristos Însuşi. Aceasta este religie naturală, opusă religiei 
legaliste. Căsătoria lui Hristos este despre principiul noului legământ. Un spirit care uneşte atât mireasa cât şi 
Mirele. 

Fraţi şi surori, avem nevoie să ne întrebăm: pe baza cărui principiu trăim? Trăim pe baza principiului unirii cu 
prostituata? Conformare fără implicarea inimii? Sau am înţeles cu adevărat principiul noului legământ care 
produce creaţia cea nouă? 

 

Marele obstacol 
 

Aceasta ne aduce la următoarea întrebare: ce ne împiedică să experimentăm acest nou legământ? Uneori, 
ajungem în punctul în care ne spunem: „Înţeleg lucruri care sunt minunate. Adevărul mă face să plâng, să râd, să 
cânt şi să ţopăi! Dar, eu nu găsesc acea viaţă neprihănită apărând în mod natural. Tot mă străduiesc şi mă lupt 
având puţin succes. De ce mi se întâmplă aşa?”. Răspunsul poate fi găsit în Romani 7:1-6: „Nu ştiţi, fraţilor, căci 
vorbesc unor oameni care cunosc Legea; că Legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăieşte el? Căci femeia 
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măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el; dar, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de 
legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăieşte bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă; dar dacă-i 
moare bărbatul, este dezlegată de Lege, aşa că nu mai este preacurvă, dacă se mărită după altul. Tot astfel, fraţii 
mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din 
morţi; şi aceasta, ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile 
păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau în mădularele noastre, şi ne făceau să aducem roade pentru moarte. 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”. 

Să ne asigurăm că înţelegem ideea acestei ilustraţii. Este vorba despre o femeie care este căsătorită cu un 
bărbat. Există un altul de care-i place şi cu care ar vrea să fie căsătorită. Dar nu-l poate avea pentru că soţul ei este 
încă în viaţă şi în aceste condiţii, legea îi interzice să se căsătorească cu altul. Dar dacă soţul ei moare, atunci ea 
este liberă să se căsătorească cu cel pe care-l doreşte. Acum, este clar că cel de-al doilea bărbat este Hristos. Este 
spus evident în versetul 4. Femeia mă reprezintă pe mine, individul. Deci, descoperim că eu, femeia, doresc să mă 
căsătoresc cu Hristos şi dacă acest lucru s-ar realiza, atunci aş deveni un spirit cu El. El şi cu mine am fi uniţi. 
Problemele mele cu păcatul s-ar sfârşi, aş termina cu prefacerea, conformarea, cu căderile şi cu vina. Aş trăi în 
locurile cereşti împreună cu Hristos Isus. 

Dar, să nu uităm că înainte de asta trebuie să se întâmple ceva. Înainte de a mă putea căsători cu Hristos, soţul 
meu trebuie să moară. Dar cine este acesta? Pe cine îl reprezintă? Acesta reprezintă mintea carnală, uneori 
reprezentată prin „omul cel vechi” sau „trupul păcatului”. Pavel mă împarte pe mine, individul, în două părţi. O 
parte, voinţa şi conştiinţa reprezentate prin femeie, care doreşte ceea ce este bun şi vrea să se căsătorească cu 
Hristos. Cealaltă parte din mine, mintea carnală sau trupul păcatului, controlează şi domină voinţa şi conştiinţa şi 
mă obligă să fac aşa cum voieşte el. Această parte este reprezentată prin soţul femeii. Aşadar, sunt căsătorit cu 
cealaltă jumătate a mea, iar aceasta este mintea carnală! 

Puţin mai departe în capitolul 7, Pavel descrie conflictul care se naşte în interiorul omului ca rezultat al 
conflictului dintre aceste două părţi ale lui reprezentate de soţie şi de soţ: 

„Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că 
Legea este bună. Şi atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Ştiu, în 
adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac 
binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată 
ce fac! Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine”. 
Romani 7:15-20. 

 

Moarte parţială 
 

Aceasta este problema fiecărei persoane care nu este unită cu Hristos. Ei nu pot fi niciodată uniţi cu El atât 
timp cât mintea carnală trăieşte şi astfel vieţile lor sunt într-un continuu chin datorită acestei fricţiuni dintre 
conştiinţele lor şi mintea carnală. Mintea carnală este acea parte din mine care aşează sinele la controlul vieţii 
mele. Atât timp cât această parte din mine rămâne în viaţă, Hristos nu poate trăi. Asta este ceea ce spune Biblia. 

Mulţi dintre noi nu sunt pregătiţi pentru a muri complet, ci încercăm să murim 80% sau 90%. Dar adevărul este 
că o persoană nu poate muri atât timp cât nu este pe deplin moartă. 80% mort presupune încă multă viaţă şi aşa ni 
se întâmplă atunci când nu ne predăm pe deplin lui Hristos. Rămânem foarte mult în viaţă şi deţinem controlul, 
dar ne punem o faţadă, pretindem a fi morţi, şi astfel ne schimbăm în exterior, ne conformăm! Ne schimbăm 
comportamentul şi începem să păzim majoritatea poruncilor. Dar ne întrebăm care să fie motivul pentru care nu ne 
iubim duşmanii şi pentru care nu ne prea pasă de ceilalţi, cu excepţia alor noştri şi a propriilor noastre persoane, şi 
de ce oare nu putem vedea slava şi puterea lui Dumnezeu manifestându-se în vieţile noastre? Aceasta se întâmplă 
datorită faptului că ne minţim pe noi înşine că sinele este mort când de fapt nu I-am dat lui Dumnezeu decât 
câteva fărâme. 

Pavel spune că nu-L putem avea pe Hristos atât timp cât soţul trăieşte. Aceasta este un adevăr clar. … Aici 
sunt incluse şi propriile noastre opinii, doctrinele care nu sunt dragi, principiile la care ţinem atât de mult – multe 
dintre ele fondate pe existenţa vieţii egoiste. Dar de ce ne-am agăţa de ceea ce Îl împiedică pe Hristos să trăiască? 
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Ne-am trăit vieţile prea mult în felul acesta! Am suferit prea mult pentru a continua pe calea aceasta! Când vom 
înţelege că această cale nu duce decât la dezastru? Avem nevoie să renunţăm la tot şi să ne încredem în Domnul 
pentru orice. Avem nevoie să spunem: „Doamne, cred că Tu ştii cel mai bine. Nu ştiu cum voi fi eu fericit, dar 
cred că voi fi fericit cu Tine. Aleg să mor, ca Tu să trăieşti”. 

Dacă există un Dumnezeu căruia să-I pese atât de mult încât L-a dat pe Fiul Său pentru mine şi care nu m-a 
lăsat singur nici o clipă din viaţa mea, atunci cum pot fi atât de nesăbuit încât să-I rezist? Ce-i cu calea asta a mea 
de nu pot renunţa la ea? Dar Biblia ne spune clar care este problema noastră. Soţul este încă în viaţă. Nu suntem 
dispuşi ca sinele să moară. 

Obiceiurile de-o viaţă au condiţionat gândirea şi comportamentul nostru. Am fost săturaţi de gândul că trebuie 
să luăm propriile noastre decizii şi să facem propriile noastre alegeri, să ne făurim propriul destin, iar când citim 
că Hristos cere predarea, nu am fost radicali sau suficienţi de extremi în a tăia legăturile care ne ţineau strâns de 
sine, de soţul nostru. Nu am înţeles ce înseamnă să renunţi la tot. 

 

Cea mai mare lumină 
 

Atunci când Hristos apare la orizont, nu există nicio lumină care să poată fi comparată cu Aceasta. Când 
ajungem să-L vedem pe El, Lumina lumii, avem experienţa lui Pavel de pe drumul către Damasc. Slava noastră 
este aruncată în ţărână, acolo unde trebuie să stea. Ajungem să ne vedem pe noi înşine şi căile noastre aşa cum 
sunt de fapt, pline de lucruri prosteşti şi fără niciun sens: toate ideile noastre, planurile şi visele noastre le 
descoperim a fi mai mult decât gunoi atunci când vedem slava Lui. Următorul lucru care va urma cu siguranţă, 
este auzirea glasului Său: „De ce îţi este atât de greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş? De ce te opui 
glasului Meu atunci când vorbesc conştiinţei tale? Nu ştii că te-am iubit din veşnicie? Nu ştii că tot ceea ce doresc 
este să am ocazia de a te face fericit?”. 

Asemenea lui Pavel, întrebarea noastră este: „Cine eşti Tu, Doamne? Am crezut că pe Tine Te-am slujit în tot 
acest răstimp. Cine eşti Tu de fapt?” Şi atunci auzim răspunsul Lui: „Eu sunt Isus, Cel care te iubeşte şi doreşte să 
te facă fericit”. În sfârşit, L-am întâlnit, L-am văzut aşa cum este, ne-am văzut pe noi înşine aşa cum suntem şi 
singurul nostru răspuns nu poate fi decât cel al lui Pavel: „Doamne, ce vrei să fac?” Dumnezeu să ne ajute să fim 
asemenea lui Pavel: „De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti”. 

Pentru tot restul vieţii, Pavel a fost obsedat, cu un singur gând în minte (citiţi mărturisirea lui din Filipeni 3:7-
10!). Oamenii spuneau că este nebun. Presupun că părea un soi de manie să nu ai decât un singur lucru în minte şi 
să fii cu toată inima concentrat numai asupra unui singur subiect. Oamenii pot spune: „Dar lărgeşte-ţi orizontul, fii 
mai echilibrat!”. Dar nimic nu-l putea întoarce pe Pavel. Nu lucrarea sau misiunea erau cele care îl motivau, ci 
Hristos. Ceea ce a văzut pe drumul către Damasc nu a uitat niciodată. De fiecare dată când a avut ocazia, el a 
repetat acea experienţă care i-a schimbat viaţa. I-a intrat în fiecare fibră a fiinţei sale şi i-a motivat fiecare clipă a 
vieţii. 

Aceasta este ceea ce trebuie să se întâmple cu noi. Din păcate, nu sunt mulţi dintre noi care au curajul de a 
preda totul lui Isus. Vă rog să consideraţi următoarea pildă: 

 

Încredere 
 

Un bărbat iubeşte foarte mult o femeie. Ea înseamnă totul pentru el, dar, din păcate, cu toate că i-a cerut să fie 
soţia lui de mai multe ori, ea îi tot repetă: „Nu, am nevoie să mă mai gândesc la asta. Nu cred că te cunosc 
suficient de bine”. Care este problema? Evident, ea nu este sigură că se poate încrede în el. Foarte des aceasta este 
problema. El poate fi un bărbat foarte prezentabil, da. Poate să aibă o situaţie financiară stabilă şi poate oferi 
siguranţă şi pare că ţine la ea cu adevărat, dar până când ea nu este sigură că se poate încrede în el, ea va continua 
să i se opună. 

Dar dacă acest bărbat este cu adevărat vrednic de încredere, ce trebuie să se întâmple pentru ca obstacolul să 
fie înlăturat? Evident, ceea ce trebuie să se întâmple este ca femeia să ajungă să-l cunoască mai bine. Singurul 
motiv pentru a nu avea încredere într-o persoană vrednică de încredere este faptul că nu-l cunosc suficient de bine. 
Eu nu cunosc ceea ce îl face vrednic de încredere pentru că eu nu-l cunosc suficient de bine. 

Sunt multe persoane care încă se îndoiesc de faptul că vor fi cu adevărat fericite dacă Îi vor preda totul lui 
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Hristos. Pentru ei, gândul predării depline este asemenea unui medicament amar. Ceva ce doare şi pare a fi 
dezastruos, dar care trebuie să fie făcut pentru că există avantaje de pe urma lui. Dar, dacă există o altă alternativă, 
sau dacă se poate evita medicamentul, această alternativă va fi aleasă cu siguranţă. Aceasta este starea multor 
oameni care încă se îndoiesc că pot fi fericiţi dacă Îi vor preda lui Hristos totul. Problema este că ei nu cunosc 
Persoana. Au nevoie să-L cunoască mai bine. 

 

Nu este prea târziu pentru schimbare 
 

Haide-ţi să abordăm problema într-o manieră practică; haideţi să facem un program pentru a-L cunoaşte pe 
Hristos! 

Cu toţii avem capacitatea de a face schimbări la nivel superficial. Au fost persoane care şi-au schimbat modul 
de a trăi chiar la 60 de ani sau mai mult. Unii dintre noi cunoaştem persoane care au revenit la şcoală la vârsta 
aceea. Şi-au schimbat programul la 60 de ani pentru că s-au hotărât să obţină ceva. Dacă cunoaşterea lui Hristos 
este cu adevărat un lucru important, vom găsit timp şi căi pentru aceasta. Îmi amintesc de un scriitor creştin 
renumit care s-a exprimat astfel: „Nu este nevoie nici de artă şi nici de îndemânare pentru a-L găsi pe Dumnezeu, 
ci numai o inimă hotărâtă să nu se predea decât Lui, de dragul Lui”. Deci, dacă cineva mă întreabă cum Îl pot găsi 
pe Dumnezeu, nu-i voi oferi o formulă, ci-i voi spune simplu: „Dacă Îl doreşti suficient de puternic, vei găsi o cale 
de a-L găsi”. 

Fie ca Dumnezeu să ne ajute să vedem ceea ce El a făcut, ceea ce El vrea să facă şi cum I-am limitat noi înşine 
capacitatea de a lucra în vieţile noastre prin teama de a ne preda pe deplin Lui. Să ne ajute Dumnezeu să ne 
decidem să ne schimbăm obiceiurile, să schimbăm modul de a acţiona astfel încât vieţile noastre să fie orientate 
spre a-L cunoaşte şi primi pe El. Atunci când Îl vom cunoaşte, nu vor mai exista rezerve în a ne preda Lui 100%. 
Aceasta este garanţia faptului că vom fi şi noi incluşi atunci când El Îşi va lua mireasa la Sine! 

 
David Clayton, Ianuarie 2010 

 
Ce este biserica? 

 

Cu ceva timp în urmă mi-au fost oferite patru copii ale revistei „Adventist Review”. Răsfoindu-le, mi s-a părut 
interesant faptul că, în fiecare dintre ele, era scris ceva despre „independenţi” şi despre loialitate faţă de 
„Biserică.” Am citit cu atenţie articolele şi am fost uimit de două lucruri: 

a. Conducerea Bisericii AZŞ pare cu adevărat îngrijorată de faptul că mişcarea disidentă are un impact 
semnificativ asupra membrilor. 

b. Apelurile pentru „loialitate faţă de biserică” sunt simpliste, nefondate biblic, descoperind fie intenţia de a 
amăgi, fie o tristă ignoranţă faţă de învăţăturile Bibliei. Vă ofer câteva citate: 

„Ea (Biserica AZŞ) reprezintă singura cale creată şi stabilită de Dumnezeu pentru mântuirea păcătoşilor”. 
„Ea este poarta cerului pentru sufletul bolnav de păcat”. 
„Nimeni nu pretinde că biserica lui Dumnezeu este fără vină sau că nu are nicio greşeală … dar este 

BISERICA LUI DUMNEZEU şi toţi ar trebui să facă un pas înapoi şi să-L lase pe Dumnezeu să se ocupe de ceea 
ce este al Său”. („The Adventist Review”, Ediţia inter-americană, Feb. 1995, pg. 2) 

„Mulţi au fost ispitiţi să se îndoiască de faptul că noi suntem rămăşiţa sau de chemarea noastră deosebită. Ei 
fac o greşeală care poate fi veşnică. Inspiraţia ne spune că Dumnezeu va ‚conduce în siguranţă nava nobilă care 
poartă poporul lui Dumnezeu la port’ şi că ‚a intra în orice organizaţie nouă … ar fi apostazie’. (2SM 390). 
Scriptura este clară: Dumnezeu are o biserică a rămăşiţei pentru aceste zile din urmă. Corporativ, niciun alt trup 
bisericesc nu se potriveşte descrierii, decât biserica noastră, singura căreia i-a fost încredinţată solia adevărului 
Său prezent.” (Idem, Sept. 1994, pag. 7). 

Chiar mulţi dintre cei care caută o reformă şi o redeşteptare arată o mare lipsă de înţelegere şi orbire atunci 
când vine vorba despre subiectul „biserică.” Într-o carte scrisă de prezbiterul Ron Spear de la „Hope 
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International”, intitulată „Ce este biserica?,” apare următoarea afirmaţie, după ce este citată pagina 300 din 
„Mărturii pentru predicatori”: 

„Această afirmaţie ne spune de ce este important pentru mântuirea noastră să rămânem membrii ai bisericii, 
afară de cazul în care suntem excluşi, până când Dumnezeu va lua frâiele.” (pag. 45) 

„Trebuie să rămânem în biserică şi să nu devenim niciodată separatişti.” (pag. 62) 
Ei bine, unde este suportul biblic pentru toate acestea? Unde în Biblie descoperim o denominaţiune identificată 

ca fiind biserica lui Dumnezeu? 
Chestiunea în discuţie este următoarea: biserica lui Dumnezeu este denominaţiunea AZŞ? Este aceasta 

organizaţia AZŞ? Este aceasta mişcarea AZŞ? Este vreuna dintre acestea sau toate? Nu avem nevoie să mergem 
mai departe de doctrina cheie a adventismului de ziua a şaptea pentru a răspunde acestei întrebări, şi anume, de 
doctrina judecăţii de cercetare. 

Vă rog să consideraţi cu atenţie următoarea întrebare: care grup vorbeşte despre judecata de cercetare de la 
1844 şi până acum? Nu este „Casa lui Dumnezeu” cea care este judecată (1 Petru 4:17)? Nu este „judecata 
bisericii” cea care are loc în prezent? Atunci, vă rog să consideraţi, de asemenea, şi următoarele afirmaţii semnate 
de Ellen White: 

„Aşadar, în marea zi a ispăşirii finale şi a judecăţii de cercetare, singurele cazuri luate în considerare sunt cele 
ale pretinsului popor al lui Dumnezeu. (Hristos în Sanctuarul Său, pag. 16) 

„La timpul stabilit pentru judecată – terminarea celor 2300 de zile în 1844 – a început lucrarea de cercetare şi 
de ştergere a păcatelor. Toţi cei care au luat asupra lor numele lui Hristos trebuie să treacă prin cercetarea sa.” 
(Marea luptă, pag. 486). 

Numai adventiştii de ziua a şaptea sunt cercetaţi în cadrul acestei judecăţi? Nu include ea TOATE 
denominaţiunile? „Toţi cei care au luat asupra lor numele lui Hristos” sunt cei care sunt cercetaţi în cadrul 
„judecării Bisericii!” (Marea luptă, pag. 486) 

Atunci, din toate acestea, ceea ce observăm în mod clar este că biserica vizibilă este formată din grâu şi 
neghină, din toţi cei care au luat numele lui Hristos, indiferent de afiliaţia denominaţională. Printre ei se găsesc 
adevăraţii creştini, grâul printre neghină; cei ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii Mielului! 

Dacă mişcarea Adventă nu reprezintă în exclusivitate biserica lui Dumnezeu, atunci care este rostul ei? Care 
este locul ei deosebit în planul lui Dumnezeu? 

Cu adevărat Dumnezeu a ridicat mişcarea Adventă pentru un scop înalt; ea reprezintă cu adevărat o mişcare 
profetică, ridicată într-un timp critic. Dar acest scop nu a fost ca ea să devină în exclusivitate biserica lui 
Dumnezeu pe pământ, „singura cale creată şi stabilită de Dumnezeu pentru mântuirea păcătoşilor.” Nu există 
mântuire în afara bisericii lui Hristos. Dar, cu siguranţă, vor fi multe persoane mântuite în afara bisericii AZŞ, 
chiar în afara acestei mişcări. Numai lucrul acesta ne spune că ea nu poate fi în mod exclusiv biserica lui 
Dumnezeu de pe pământ. 

Mişcarea Adventă este cu adevărat mişcarea proorocului Ilie care a fost profeţită pentru ultimele zile (Maleahi 
4:5). Ea este mişcarea ce trebuie să restaureze toate adevărurile care au fost călcate în picioare de marea apostazie 
din evul mediu întunecat. (Daniel 8:14) 

„Mii au fost conduşi să îmbrăţişeze adevărul predicat de William Miller, iar servi ai lui Dumnezeu au fost 
ridicaţi în spiritul şi puterea lui Ilie pentru a proclama această solie. Asemenea lui Ioan, premergătorul lui Isus, cei 
care au predicat această solemnă solie s-au simţit constrânşi să pună secera la rădăcina pomului şi să cheme 
oamenii la a aduce roade vrednice de pocăinţă. Mărturia lor a fost menită să ridice şi să afecteze cu putere 
bisericile pentru a-şi manifesta adevăratul lor caracter. Şi, când a fost auzită avertizarea solemnă de a fugi de 
mânia viitoare, mulţi dintre cei care erau uniţi cu bisericile au primit solia vindecătoare; ei şi-au văzut erorile şi cu 
lacrimile amare ale pocăinţei şi cu o adâncă agonie a sufletului, s-au smerit înaintea lui Dumnezeu. Şi când 
Spiritul lui Dumnezeu a venit asupra lor, ei au ajutat la a vesti solia ‚Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă; căci a 
sosit ceasul judecăţii Lui’”. (Scrieri timpurii, pag. 233). 

„Lucrarea lui Ioan Botezătorul reprezintă lucrarea pentru aceste zile. Lucrarea sa şi lucrarea celor care merg în 
spiritul şi puterea lui Ilie pentru a-i trezi pe oameni din apatia lor sunt asemănătoare în multe aspecte. Hristos va 
reveni pentru a judeca lumea în neprihănire. Solii lui Dumnezeu care transmit lumii această ultimă solie de 
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avertizare trebuie să pregătească drumul pentru a doua venire a lui Hristos, aşa cum Ioan a pregătit calea pentru 
prima Sa venire”. (Instructorul tineretului, 05-17-00, „Cei ce dau năvală, pun mâna pe ea”) 

„Ioan a venit în spiritul şi puterea lui Ilie pentru a proclama prima venire a lui Isus. Am fost îndreptat spre 
ultimele zile şi am văzut că Ioan îi reprezenta pe cei care trebuie să meargă în spiritul şi puterea lui Ilie pentru a 
vesti ziua mâniei şi a doua venire a lui Isus”. (Scrieri timpurii, pag. 155) 

Să observăm faptul că Ilie a fost trimis LA ISRAEL cu o solie de mustrare. Nu pentru a începe un nou Israel. 
Nu pentru a deveni dintr-o dată singurul obiect al atenţiei lui Dumnezeu din întreaga lume. De fapt, la un moment 
dat, el a simţit că Dumnezeu nu mai avea pe nimeni. Dar Dumnezeu l-a mustrat cu vestea că mai sunt 7.000 care 
nu şi-au plecat genunchiul lui Baal. 

Organizaţia Adventistă de ziua a şaptea a interpretat chemarea lui Dumnezeu la servire ca fiind o chemare la o 
favoare exclusivă. Ce greşeală! Dumnezeu ne-a chemat să facem o lucrare. Asta nu înseamnă că numai noi Îi 
aparţinem Lui, ci pur şi simplu că noi am fost aleşi pentru această slujbă. Slujba este importantă, da. 
Responsabilitatea este uluitoare: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, şi să aşeze din nou toate lucrurile”. 
Matei 17:11. Dar chemarea aceasta nu înseamnă că, dintr-o dată, am devenit singura biserică a lui Dumnezeu din 
întreaga lume, la fel cum credincioşia lui Ilie nu l-a făcut singurul evreu în viaţă! 

Dacă spunem că Biserica AZŞ este „o biserică” sau „o mişcare” nu este nici o greşeală în asta. Dar atunci când 
pretindem că este BISERICA, plinătatea trupului lui Hristos în lume, emitem o pretenţie care sună a îngâmfare. 

Isus Însuşi a definit în mod clar temelia bisericii Sale într-o conversaţie cu ucenicii Săi, într-o zi la Cezareea lui 
Filip. „Pe Stânca aceasta Îmi voi clădi biserica; şi porţile iadului nu o vor birui”. Matei 16:18 

„Stânca este Petru.” Asta afirmă Biserica Romano-catolică. Dar fără a cerceta pasajul cu minuţiozitate, o 
persoană raţională poate demonstra imediat falsitatea acestei afirmaţii. Temelia este rădăcina, fundamentul, 
aşezământul din care creşte clădirea. Nici un om nu poate ocupa această poziţie. De aceea Spiritul Sfânt spune în 
1Corinteni 3:11 „Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos.” 
Isus Însuşi, Cel care este Stânca, este temelia Bisericii Sale. 

„Cine spun oamenii că sunt?” i-a întrebat pe ucenici. „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu” a fost 
răspunsul lui Petru, şi am face bine să-l studiem, căci Isus a afirmat instantaneu că acest răspuns a venit de la 
Dumnezeu Însuşi şi că acesta este adevărul pe care El Îşi va clădi biserica. 

Ce implica răspunsul lui Petru? Pentru a prinde impactul deplin al afirmaţiei sale, trebuie să încercăm să 
gândim asemenea iudeilor din timpul acela. Cuvântul „Hristos” (sau „Mesia” în limba ebraică) a adus minţii 
evreieşti diferite imagini timp de patru mii de ani. Viziuni ale eliberării, imagini ale slavei, ale stabilirii împărăţiei 
în care va domni neprihănirea şi pacea; a unui conducător a cărui venire nu numai că va supune duşmanii lui 
Israel, dar va conduce şi la încetarea disputelor doctrinale. 

De la acea primă profeţie făcută lui Adam şi Evei în grădină despre Cel care va strivi capul şarpelui, un şir de 
făgăduinţe au fost răspândite de-a lungul întregii Scripturi de la Geneza la Maleahi, despre un Conducător 
misterios care va schimba viaţa poporului lui Dumnezeu într-un mod dramatic şi permanent. 

Iacov, pe patul său de moarte a declarat: „Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de 
cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Şilo, şi de El vor asculta popoarele”. Geneza 49:10 

„O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel. … Cel ce se naşte din Iacov domneşte ca 
stăpânitor”. Numeri 24: 17, 19 

Cea mai puternică profeţie este cea din Isaia: „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe 
umărul Lui; Îl vor numi: ‚Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii’”. Isaia 9:6 

Aceste profeţii şi multe altele au descris o imagine clară a lui Hristos pentru minţile evreilor. Unele dintre 
ideile lor despre El erau vagi şi nedefinite, este adevărat; dar de un lucru erau siguri, şi anume, de faptul că El va fi 
conducătorul absolut, plin de autoritate, că El va prelua controlul absolut şi că de atunci înainte, toate aspectele 
vieţii se vor centra în El. Aşteptările lor în ceea ce-L priveşte pe Mesia se regăsesc în cuvintele femeii de la 
fântâna lui Iacov: „Ştiu că are să vină Mesia, căruia I se zise Hristos; când va veni El, are să ne spună toate 
lucrurile”. Ioan 4:25. Fără întrebări, fără argumente, fără dubii. Când vine Mesia, va pune capăt TUTUROR 
controverselor. 

Aceasta este identitatea pe care Petru a recunoscut-o în Isus. Cel care era absolut, infailibil şi desăvârşit, iar 
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Isus a declarat că „pe stânca (adevărul) aceasta Îmi voi zidi biserica MEA.” Vă rog să observaţi accentul pus pe 
cuvântul „MEA”. 

Cuvântul „biserică” înseamnă „cei care sunt chemaţi afară.” Au existat multe grupări de oameni care au fost 
chemaţi afară. Mulţi care au fost chemaţi în Numele lui Dumnezeu. Iudeii se credeau un astfel de grup, clădiţi pe 
linia genealogică a lui Avraam şi pe scrierile lui Moise. Dar Isus a spus: „Biserica Mea, cei ai Mei care vor fi 
chemaţi afară vor fi diferiţi. Cum aşa? Ei Mă vor recunoaşte ca autoritate absolută. Ca şi Cuvânt final al lui 
Dumnezeu”. 

Acesta este motivul pentru care Isus este „Uşa” staulului (Ioan 10:9). Intrăm în staulul bisericii Sale prin 
supunerea faţă de El într-o predare absolută. Nu există nici o altă cale şi nici o altă cerinţă pentru a intra în staul. 
Oricând cineva prezintă un alt criteriu ca cerinţă pentru a deveni membru în orice „biserică”, atunci este clar că o 
asemenea biserică nu este a lui Dumnezeu, ci trebuie să fie una falsă! Cuvântul lui Dumnezeu este foarte limpede 
în acest punct. 

„În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim 
mântuiţi”. Fapte 4:12 

„Nici un alt Nume” spune Scriptura. Vă este suficient acest verset? Dar numele „Adventist de ziua a şaptea”? 
Este acesta numele prin care trebuie să fim mântuiţi? 

Cuvântul lui Dumnezeu clarifică faptul că există diferite braţe ale Bisericii Creştine. Asemenea unora dintre 
creştinii neştiutori de astăzi, ucenicii lui Isus au fost centraţi pe sine şi exclusivişti. Ei ştiau că în Hristos aveau o 
comoară şi doreau fierbinte să-L păstreze ca pe o proprietate exclusivă. 

„Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău; şi l-am oprit, pentru că nu venea după noi”. 
Marcu 9:38 

Cât de limpede se vede aici manifestat spiritul din multe denominaţiuni de astăzi! Acel spirit care spune: „Noi 
suntem în mod exclusiv poporul lui Dumnezeu. Noi aparţinem lui Hristos şi Hristos este numai al nostru. Tu nu te 
închini cu noi; tu nu eşti membru al denominaţiunii noastre, motiv pentru care eşti afară şi nu poţi fi mântuit.” Cât 
de contrar învăţăturilor lui Isus! „Nu-l opriţi…” a fost porunca lui Isus „căci … cine nu este împotriva noastră, 
este pentru noi”. Marcu 9:39-40 

Cu siguranţă, Dumnezeu are o singură biserică, căci în Cuvântul Său ni se spune că „Este un singur trup… un 
singur Domn, o singură credinţă, un singur botez”. Efeseni 4:4-5. Nu este decât un staul. Dar să ne asigurăm că 
acest staul nu reprezintă doar o singură denominaţiune. 

Isus a spus: „Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc”. Ioan 10:16. Dar 
staulul la care se referea aici este Biserica Creştină. Cei care erau lângă El atunci când a rostit aceste cuvinte erau 
ucenicii Lui, „turma mică”. Cei care aparţineau atunci staulului. Cei care Îl urmau pe El atunci. Dar, împrăştiaţi 
printre iudei şi printre neamuri erau mulţi alţi închinători sinceri şi adevăraţi ai lui Dumnezeu care nu ştiau nimic 
despre Isus, care nu-L urmau şi nici nu erau în acel staul. „Şi pe acelea trebuie să le aduc … şi va fi o turmă şi un 
Păstor”. Ce îi făcea pe ei atunci să fie în afara staulului? Simplul fapt că nu-L urmau pe Isus! 

A crede în Isus, a te preda Lui şi a-L urma – aceasta este cheia! Acesta şi numai acesta este criteriul pe baza 
căruia poţi deveni parte din Biserica lui Isus, iar în momentul în care o denominaţiune se declară a fi staulul, 
Biserica lui Dumnezeu în mod exclusiv, nu face decât să abuzeze de Cuvântul lui Dumnezeu. Şi în mod necesar, o 
asemenea denominaţiune trebuie să stabilească un criteriu pe baza căruia să primească membrii, criteriu care să 
ceară mai mult decât simpla loialitate faţă de Isus. Citiţi vă rog Fapte 19:3-5; Fapte 16:31; Fapte 8:36-38! 

Faptul că nu este decât un singur trup, o singură biserică nu trebuie să ne determine să pierdem din vedere 
ideea că „Sunt felurite daruri … sunt felurite administraţii … sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care 
lucrează totul în toţi”. 1 Corinteni 12:4-6 

Nicio administraţie, denominaţiune sau ramură a lucrării nu reprezintă întreaga lucrare a lui Dumnezeu din 
această lume. Cât de contrar Scripturii este numai a sugera aşa ceva! Prin diferite grupări, Isus Îşi face propria Sa 
lucrare şi cu toate că unii, asemenea lui Ioan, încearcă să-i oprească pe alţii care „nu merg cu noi”, lucrarea lui 
Dumnezeu rămâne sub controlul lui Isus Hristos, şi nicio apostazie omenească nu-I poate lua locul şi autoritatea 
de Cap şi dirijor al propriei Sale Biserici. 
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David Clayton, Februarie 2000 

 
Fără lege 

 

Deşi au fost îmbrăţişate diverse concepţii despre neprihănire de către grupuri diferite de oameni, în realitate, 
există un singur standard adevărat al neprihănirii şi anume, caracterul lui Dumnezeu aşa cum este exprimat în 
legea Sa. Ellen White afirmă că „neprihănirea este a face ce este drept” (COL, 312) şi concluzionăm că această 
facere a ceea ce este drept este definită de legea lui Dumnezeu când este înţeleasă cum se cuvine în aplicaţia ei 
spirituală. Totuşi, citim câteva cuvinte în Romani 3:21 care ne dau o perspectivă interesantă a neprihănirii: „Dar 
acum s-a arătat neprihănirea lui Dumnezeu fără lege, fiind mărturisită de lege şi profeţi”. 

Dacă a face ce este drept este neprihănire, iar a face ce este drept este definit de lege, cum e posibil să existe o 
neprihănire „fără lege”? Aceasta este dificultatea pe care o au mulţi creştini. Le vine greu să creadă că există o 
cale de mântuire şi biruinţă care nu depinde de lege sau de păstrarea legii. Ei cred că o asemenea idee ar distruge 
reverenţa faţă de lege şi ne va conduce la o religie care este indolentă, trândavă şi lipsită de fapte bune. Totuşi, 
haideţi să ne punem înţelegerile noastre greşite la o parte şi să lăsăm Biblia să vorbească! 

Dacă aşa cum spune Ellen White, neprihănirea este „a face ce este drept” şi aceasta este adevărata definiţie a 
neprihănirii, atunci este clar că nu poate fi neprihănire dacă cineva nu face ce este drept. Aceasta este atât de uşor 
şi de simplu de înţeles încât majoritatea oamenilor concluzionează că răspunsul la problema lipsei lor de 
neprihănire este pur şi simplu a începe să faci ceea ce este drept. Totuşi, cei sinceri se vor confrunta cu o problemă 
insurmontabilă. Descoperă că au luat asupra lor o sarcină imposibilă, pentru că toate eforturile lor de a face ce este 
drept sfârşesc doar în eşec şi descoperă că este imposibil pentru ei să facă ce este drept, adică nu pot deveni 
neprihăniţi făcând ce este drept. Unii care nu sunt oneşti se conving pe ei înşişi că reuşesc şi sunt neprihăniţi 
pentru că păstrează formele exterioare ale legii, dar o asemenea neprihănire nu este mai bună decât nişte cârpe 
murdare şi produce numai ipocrizie. 

Este clar că omul nu poate deveni neprihănit păzind legea, totuşi, de vreme ce neprihănirea este „a face ce este 
drept” nu poate exista neprihănire dacă nu se face ce este drept, dacă nu este păzită legea. 

Ellen White, de asemenea, spune că singura definiţie a păcatului este aceasta: „păcatul este călcarea legii”. 
Aceasta indică faptul că păcatul nu se poate ridica dacă nu se calcă legea. Opusul „păcatului” este „neprihănirea”. 
Dacă spunem că o persoană nu poate fi păcătoasă dacă nu calcă legea, atunci trebuie să fie la fel de adevărat că o 
persoană nu poate fi neprihănită dacă nu păstrează legea sau nu face ce este drept. Este aceasta în armonie cu 
învăţătura Bibliei? 

 

Neprihănire fără lege 
 

În contradicţie aparentă, Biblia vorbeşte despre o neprihănire care este „fără lege”. Dacă neprihănirea este 
definită de lege, cum poate exista neprihănire „fără lege”, aşa cum o descrie Pavel? 

Răspunsul simplu este că Pavel o descrie în acest fel deoarece a deveni neprihăniţi prin acest mijloc nu are 
nimic de-a face cu problema dacă noi am păzit legea sau am făcut ce este bine – nu pentru că legea nu a fost 
păzită, ci pentru că nu suntem noi cei care am păstrat-o. Este propria neprihănire a lui Dumnezeu, o neprihănire 
care este egală cu Dumnezeu Însuşi, o puritate care implică perfecţiune, facere de bine nepătată, dar care în mod 
uimitor, devine a noastră fără absolut nici un efort sau faptă de-a noastră. Este a noastră pe baza simplului fapt că 
noi credem în Hristos. 

Întrebarea este, care este mecanismul legal prin care Dumnezeu mă face pe mine neprihănit, fără faptele mele? 
Cum poate El să declare în mod corect şi just că eu sunt fără păcat, că sunt fără pată, cum mă poate restaura la 
prietenie cu El Însuşi şi să îmi ofere darul vieţii veşnice când nu am făcut nimic bun toată viaţa mea? Cum poate 
aşa ceva să fie corect? Observaţi că Biblia declară că darul neprihănirii este „prin credinţa lui Isus Hristos” 
(Romani 3:22) şi că noi suntem făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu „în El”. 2 Corinteni 5:21 

Există o singură Persoană care a păzit legea în mod perfect, adică în mod absolut perfect. Este Unul care a 
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împlinit fiecare cerinţă a legii. Această Persoană, bineînţeles, este Isus Hristos. Nimeni altcineva nu a făcut asta 
vreodată. Dar cum mă ajută acest lucru pe mine? El a făcut-o, nu eu. Răspunsul se găseşte în expresia „în El”. 
Suntem făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu în El. 2 Corinteni 5:21 

 

Condamnaţi în Adam 
 

Putem înţelege acest lucru doar atunci când recunoaştem condiţia naturală a omenirii şi învăţăm cum am ajuns 
noi în acea condiţie. 

Când Adam a păcătuit la început, el a afectat întreaga rasă umană. Acţiunile lui nu au fost realizate doar în 
propria lui experienţă, ci au afectat toată omenirea. Pe baza acţiunii sale, toţi descendenţii săi au fost destinaţi să 
se nască: 

a. păcătoşi, slabi, vânduţi în mod natural păcatului; 
b. degeneraţi, muritori, bolnavi, infirmi; 
c. despărţiţi de Dumnezeu, inacceptabili în faţa Lui, în mod natural vrăjmaşii Lui; 
d. condamnaţi, destinaţi să moară şi să rămână morţi pentru totdeauna. 

Nici un cercetător onest al Bibliei nu poate nega aceste adevăruri, cu toate că mulţi le găsesc greu de acceptat. 
Este uşor de văzut că degenerarea lui Adam a trecut asupra copiilor lui. Este o consecinţă logică a faptului că 
legile naturale au dictat astfel. Copiii lui Adam vor fi slabi, înclinaţi păcatului, bolnavi, infirmi prin moştenire. 
Aceste lucruri le-au fost transmise prin gene. Totuşi, unora le este greu să creadă că Adam şi-a pierdut şi statutul. 
El nu mai era acceptabil înaintea lui Dumnezeu şi era condamnat să moară. În mod deliberat Dumnezeu l-a 
îndepărtat de la pomul vieţii, astfel încât să poată muri. Aceasta a fos,t de asemenea, o consecinţă a păcatului, dar, 
de vreme ce a fost o acţiune deliberată a lui Dumnezeu, trebuie de asemenea să fie privită ca o pedeapsă pentru 
păcatul lui. Nu a fost rezultatul acţiunilor forţelor suferit copiii lui Adam numai consecinţele păcatului lui sau au 
suferit şi pedeapsa? Această întrebare este foarte naturii (consecinţe), ci a fost impunerea sentinţei de către un 
judecător (pedeapsă). 

Întrebarea critică este aceasta: au importantă. Dacă înţelegem greşit acest lucru, atunci este imposibil să 
înţelegem corect îndreptăţirea prin credinţă. Să luăm în considerare simplul fapt că fiilor lui Adam li s-a interzis 
accesul la pomul vieţii. Nu doar Adam a fost îndepărtat de la pom, dar un înger a fost pus de pază acolo, în mod 
special pentru a-l împiedica pe el sau pe copiii şi descendenţii lui din a mânca din pom. 

„Dacă omului i s-ar fi permis accesul la pomul vieţii după căderea sa, ar fi trăit pentru totdeauna şi astfel 
păcatul ar fi fost imortalizat. Dar un heruvim şi o sabie aprinsă au ţinut ‚drumul de la pomul vieţii’ (Geneza 3:24) 
şi nici unuia din familia lui Adam nu i s-a permis să treacă bariera şi să se împărtăşească din fructul dătător de 
viaţă. De aceea nu există păcătos nemuritor”. (GC, 533-534) 

Cu alte cuvinte, este limpede că nu numai degenerarea lui Adam a fost împărtăşită de descendenţii lui, ci şi 
faptul că ei nu erau excluşi de la pedeapsa impusă lui. Ei erau de asemenea condamnaţi împreună cu el. Acum, 
până vom înţelege aceasta corect, pare că este cea mai ofensatoare doctrină şi recunosc că a fost foarte greu pentru 
mine să o accept la început. Dar, când am înţeles-o şi am văzut legătura cu mântuirea mea, am fost plin de bucurie 
şi cu fericire am îmbrăţişat-o ca pe unul dintre cele mai folositoare adevăruri pe care le-am înţeles în legătură cu 
Evanghelia. 

Presupunând că Hristos nu ar fi intervenit în favoarea omenirii, câţi dintre descendenţii lui Adam ar fi moştenit 
viaţa veşnică? Nici măcar unul singur! Câţi ar fi fost înviaţi din mormânt o dată ce au murit? Nici măcar unul! 
Poate cineva să nege aceste adevăruri clare? Nu ar fi contat dacă ar fi murit la o zi sau la o mie de ani. În afara 
intervenţiei lui Hristos omul este condamnat la moarte veşnică. Toată omenirea este inclusă în această 
condamnare. De unde a venit această condamnare? Este pentru ceea ce am făcut noi personal? Pentru că am călcat 
noi legea? Nu! Ne-am născut în acest fel! Din momentul naşterii suntem vrăjmaşii naturali ai lui Dumnezeu şi 
condamnaţi să murim. 

 

Un învăţător calificat 
 

Aceasta este ceea ce Pavel spune cât se poate de evident în Romani 5:12-19, un pasaj care în mod specific 
explică Evanghelia. După cum ştim cu toţii, Pavel a fost apostolul căruia i s-a dat sarcina de a duce Evanghelia la 
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neamuri, oameni care nu aveau bază în lucrurile lui Iehova şi care aveau nevoie de învăţături atente în principiile 
fundamentale ale adevărului. Pentru a-l pregăti pe Pavel pentru slujba lui, Hristos Însuşi l-a învăţat Evanghelia 
prin revelaţie divină specială. Galateni 1:11-12 

Calificările lui Pavel de a învăţa adevărul sunt extraordinare. Probabil că este cel mai calificat să facă aceasta 
dintre toţi scriitorii Bibliei şi cu toate că mulţi oameni găsesc dificil de înţeles scrierile lui, problema este că ei 
refuză să accepte ceea ce el spune. De exemplu, vor citi acolo unde Pavel spune „noi nu suntem sub lege” 
(Romani 6:14) şi gândesc „Aceasta este imposibil. Ce-o vrea Pavel să spună prin asta?”. Apoi ei consideră acest 
lucru unul din „lucrurile greu de înţeles”. Problema nu este la Pavel, ci la ideile lor preconcepute. 

În mod similar, Pavel spune: „Păcatul lui Adam ne-a făcut pe toţi păcătoşi şi ne-a condamnat pe toţi”. 
Răspunsul nostru tipic a fost: „Am auzit ce spui, Pavel, dar nu poţi să intenţionezi să spui asta. O asemenea idee 
nu este rezonabilă, aşa că presupun că eşti puţin neglijent în exprimarea ideilor tale”. Şi apoi, plasăm din nou 
ideea în categoria „lucrurilor greu de înţeles”. Dar pasajul este la fel de clar ca lumina zilei şi spune exact ceea ce 
Pavel a vrut să spună. Problema este refuzul nostru de a accepta ce citim. Eu însumi am fost vinovat de aceasta 
mulţi ani! Am citit aceste afirmaţii ale lui Pavel şi refuzam să accept ceea ce citeam. Concepţia mea era că eu nu 
aş putea fi condamnat decât pentru propriul comportament, iar afirmaţiile lui Pavel păreau că sunt în contradicţie 
cu acest lucru. Aşa că, pentru mulţi ani, am fost furat de înţelegerea adevărată a celor mai importante aspecte ale 
Evangheliei pentru că ideile mele limitate mă făceau să rezist învăţăturii lui Pavel. 

 

Condamnaţi fără lege 
 

O persoană ar putea spune: „Ei bine, nu poate fi aşa pentru că Isus a luat măsuri ca omul să fie salvat”. Aceasta 
este absolut adevărat, mulţumim lui Dumnezeu. Dar, ca să înţelegem ceea ce Hristos a făcut, trebuie să înţelegem 
poziţia omului în afara măsurii lui Hristos. Prin urmare, Biblia spune că toţi am fost condamnaţi de păcatul lui 
Adam (Romani 5:18-19). Aceasta înseamnă că am fost condamnaţi „fără lege”. Adam este cel care a fost 
condamnat în lege, pentru că el este cel care a încălcat-o. Noi primim acea condamnare înainte de a nu respecta o 
singură lege, în mod personal. Condamnarea noastră iniţială nu are nimic de-a face cu faptul dacă noi ţinem sau 
nu legea. Bineînţeles că cineva a încălcat-o. Acea persoană a fost Adam şi făcând acest lucru a devenit lipsit de 
neprihănire. Acum, lipsa lui de neprihănire a trecut la toţi descendenţii lui, la toţi cei care erau în el. Ei sunt 
condamnaţi pentru ceea ce a făcut el. 

 

Acelaşi principiu 
 

Cineva ar putea spune: „Acest lucru este nerezonabil şi nedrept”. Dar staţi un moment, este rezonabil ca un 
singur Om, al doilea Adam, să păstreze legea, să facă neprihănire, iar noi toţi să fim îndreptăţiţi şi declaraţi 
neprihăniţi datorită acestui lucru? Spuneţi-mi, care este baza legală pentru asta? Cum poate acest lucru să fie 
corect, drept şi just? Când Satan Îl acuză pe Dumnezeu că nu are niciun drept de a ne îndreptăţi pe noi pe baza 
acţiunilor unei alte persoane, ce spune Dumnezeu? Este El nedrept? Face El ce este corect, drept şi just? Fraţi şi 
surori, dacă putem înţelege că Dumnezeu acţionează drept îndreptăţindu-ne pe baza a ceea ce UN om a făcut, 
atunci de ce să fie nedrept când El operează după exact acelaşi principiu şi ne condamnă pentru ceea ce a făcut un 
om? Ambele acţiuni sunt bazate pe acelaşi principiu, şi anume: că toţi primesc beneficiile acţiunii unuia singur 
(Romani 5:15-19). Dacă acest principiu este greşit în modul în care Adam se relaţionează cu descendenţii săi, 
atunci nu poate fi corect în felul în care Hristos se relaţionează cu descendenţii Săi spirituali. Să fim consecvenţi, 
pentru că Dumnezeu este consecvent! 

Dar întrebarea se ridică din nou, în ambele cazuri, cum poate fi acest lucru acceptabil din punct de vedere 
legal? Cum poate să fie corect faptul că mulţi primesc beneficiile (sau dezavantajele) obţinute de unul singur? Pe 
baza cărei reguli poate fi justificat un astfel de lucru? 

 

Baza legală 
 

Acest lucru poate fi lămurit numai când înţelegem ideea că Dumnezeu tratează omenirea ca o singură entitate. 
El tratează rasa umană pe baza faptului că noi toţi suntem o parte a uneia şi aceleiaşi existenţe, că noi toţi existăm 
în aceeaşi viaţă. Această viaţă este viaţa lui Adam şi, după cum ne învaţă Biblia, există doi Adami. Cei doi posedă 
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o viaţă diferită, o existenţă diferită, una condamnată şi depravată, cealaltă fără cusur şi acceptabilă pentru 
Dumnezeu. Dumnezeu tratează omenirea pe baza acţiunilor acestor doi oameni, primul şi ultimul Adam. 

Gândiţi-vă un moment, de ce este Isus numit ultimul Adam (1 Corinteni 15:45)? Pentru că El a fost făcut capul 
sau reprezentantul omenirii aşa cum a fost Adam. Adam a fost tatăl omenirii şi astfel, toată rasa umană a fost 
creată în el în momentul când el a fost creat. Toată omenirea de astăzi este pur şi simplu extensia vieţii originale a 
lui Adam, pervertită la scurt timp după momentul de origine şi trecută în starea sa condamnată la şase miliarde de 
oameni astăzi. Deşi Dumnezeu ne iubeşte în mod individual, totuşi în termenii marilor evenimente ale istoriei 
căderii şi răscumpărării omului, Dumnezeu ne tratează ca o rasă, El a acţionat în favoarea umanităţii ca întreg şi 
din această perspectivă trebuie să vedem planul răscumpărării. 

Cu alte cuvinte, Adam a comis păcat. Toţi, în el, suntem condamnaţi. Hristos a făcut neprihănire. Toţi, în El, 
suntem îndreptăţiţi. Salvarea sau condamnarea noastră depinde în întregime de relaţia noastră cu unul din aceşti 
doi Adami. Nu de relaţia mea cu legea, ci de relaţia mea cu aceşti doi oameni. Salvarea este în Hristos, 
condamnarea este în Adam. Dumnezeu ne va salva individual, dar salvarea individuală depinde numai şi numai de 
un singur lucru: de relaţia noastră cu aceşti doi Adami. Într-unul, suntem pierduţi, fără a ţine seama de ce am făcut 
(adică, fără lege). În celălalt, suntem salvaţi, fără a ţine seama de ce am făcut (adică, fără lege). Când vorbim de 
salvare, acţiunile acestor doi Adami sunt cele care contează, nu acţiunile noastre. Tot ce putem noi să facem este 
să alegem din care om vom face parte. A rămâne în primul Adam în care ne găsim de la naştere, care înseamnă 
moarte veşnică, sau a fi născuţi din nou în cel de-al doilea Adam prin credinţă, care înseamnă viaţă veşnică. 

Aceasta este baza legală pentru faptul că noi suntem pierduţi prin acţiunea lui Adam sau salvaţi prin acţiunea 
lui Hristos. Nu că am luat vina lui Adam sau că Hristos a luat-o pentru noi. Ambele idei ar fi contrare raţiunii şi 
justiţiei. Singurul fel în care acest lucru este rezonabil şi acceptabil din punct de vedere legal este când înţelegem 
că noi eram în Adam când el a păcătuit. Noi eram acolo, eram implicaţi, de aceea sentinţa ce a trecut asupra lui 
Adam în acea zi a fost şi a noastră, pentru că eram acolo. Viaţa care este a noastră, existenţa noastră în Adam este 
una condamnată. Iată cum au înţeles câţiva pionieri acest adevăr! 

 

Viziunea pionierilor 
 

„Întrebarea este următoarea: îmbrăţişează neprihănirea celui de-al doilea Adam la fel de mulţi câţi îmbrăţişează 
păcatul primului Adam? Fiţi atenţi! Fără consimţământul nostru, fără ca noi să avem ceva de-a face cu acest lucru, 
am fost toţi incluşi în primul Adam; noi eram acolo… Toată rasa umană era în primul Adam. Ceea ce acel prim 
Adam – acel prim om – a făcut, ne-a implicat şi pe noi. Ceea ce a făcut primul Adam ne-a adus pe toţi în păcat, iar 
sfârşitul păcatului este moartea şi aceasta ne atinge pe fiecare dintre noi şi ne implică pe fiecare dintre noi”. A.T. 
Jones, Buletinul Conferinţei Generale 1895, Predica 14. 

 

„Când Dumnezeu l-a creat pe Adam a creat întreaga familie umană. A creat toate naţiunile care sunt pe pământ 
când l-a creat pe Adam. Aceasta arată că făcându-l pe Adam şi dându-i putere să nască în imaginea lui, Dumnezeu 
a văzut în el, aşa cum şi era, un izvor de viaţă; şi când l-a creat pe Adam, a văzut în Adam fiecare fiinţă umană 
care a fost sau care va fi pe suprafaţa pământului, şi a creat fiecare fiinţă umană de pe faţa pământului în Adam”. 
W.W. Prescott – „Capul familiei” (1895, Conferinţa Generală). 

 

„Aceasta este ceea ce pasajul din Evrei 7, la care ne-am referit, a ilustrat, şi anume că Dumnezeu a văzut în 
Adam toată familia umană; şi că atunci când El l-a creat pe Adam, a creat toată familia umană. Acel pasaj 
înseamnă chiar mai mult. Citiţi din nou Evrei 7:9-10: ‚Aşa cum am spus, Levi de asemenea, care primeşte zecimi, 
a plătit zecimi în Avraam. Căci era încă în coapsele strămoşului său când l-a întâlnit pe Melhisedec”. Când 
Avraam a plătit zecimi lui Melhisdec, Levi a plătit zecimi în el, pentru că era în coapsele strămoşului său când 
Melhisedec l-a întâlnit. Tot ce a făcut Avraam, a făcut Levi în el”. W.W Prescott – „Capul familiei” (1895, 
Conferinţa Generală). 

 

Neprihăniţi în Hristos 
 

În acelaşi fel, noua rasă umană era în Hristos când El a trăit aici, a murit şi a înviat. Toţi din noua omenire erau 
acolo şi această nouă omenire a trăit în mod neprihănit, a păzit legea lui Dumnezeu în mod perfect şi de aceea este 
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perfect legal, rezonabil şi logic că toţi care au devenit o parte din această nouă omenire, vor moşteni, se vor 
împărtăşi de beneficiile disponibile în ea. Neprihănirea lui Hristos este atribuită celor care cred în El şi aceasta nu 
este doar o situaţie simulată. Nu este vorba că Dumnezeu pretinde că ei sunt neprihăniţi, dar realitatea nu este aşa. 
Nu, aceasta nu ar fi dreptate. Ar fi nerezonabil şi ilegal ca Dumnezeu să judece oamenii ca neprihăniţi doar pentru 
că un altul a fost neprihănit. Dar adevărul este că Dumnezeu este capabil să ne atribuie neprihănirea lui Hristos 
pentru că noi într-adevăr DEVENIM o parte chiar a existenţei lui Hristos!!! De aceea suntem acum capabili să 
ţinem în mod perfect legea. 

Oh, ce minune! Aceasta nu este pretenţie; am fost botezaţi, scufundaţi chiar în trupul, viaţa lui Hristos prin 
împărtăşirea Spiritului Sfânt (1 Corinteni 12:13). Suntem cu adevărat o parte din chiar viaţa lui Hristos, noua 
omenire sau ultimul Adam. De aceea suntem făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu ÎN EL!!! Suntem o parte a trupului 
Său, membre din „trupul şi oasele Lui” (Efeseni 5:30). De aceea, El este neprihănirea noastră. Neprihănirea Lui 
este neprihănirea noastră. Pentru că noi suntem una, suntem din trupul Lui, din viaţa Lui, din existenţa Lui. 

Termenul „Hristos neprihănirea noastră” a tins să dea o înţelegere greşită a naturii relaţiei noastre cu Hristos. 
Oamenii au ajuns să creadă că Dumnezeu ne dă pe baza unui principiu insondabil neprihănirea lui Hristos în 
izolare. Dacă nu vedem că nu doar „neprihănirea” este ceea ce Dumnezeu ne dă, ci o viaţă nouă, deplină – o nouă 
existenţă în care neprihănirea este deja o realitate îndeplinită, un fapt îndeplinit, atunci va fi imposibil să vedem 
legalitatea a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos. 

Adevărul este că Dumnezeu nu a făcut aceste lucruri prin Hristos, ci în Hristos. Să ne gândim la aceasta, fraţi şi 
surori! Este o diferenţă, una foarte mare şi doar dacă vedem această distincţie vom fi capabili să câştigăm o 
înţelegere adevărată a îndreptăţirii prin credinţă şi a planului de mântuire. 

 
 

David Clayton, Ianuarie 2006 

 
Minciuna mortală a lui Satan 

 

Duşmanul lui Dumnezeu şi al nostru, diavolul, a încercat să ne jefuiască de una dintre cele mai mari 
binecuvântări pe care le putem experimenta în această viaţă. Dumnezeul şi Tatăl nostru ceresc ne-a dăruit 
binecuvântări atât de minunate încât cu greu putem găsi cuvinte pentru a le explica. 

Cea mai mare binecuvântare este aceea că Tatăl nostru ne iubeşte atât de mult încât L-a dat pe Fiul Său să 
moară pentru păcatele noastre. L-a dat pe Fiul Său. Pe singurul Său Fiu născut. Unul care a fost născut din chiar 
substanţa Tatălui Însuşi. Tatăl şi Fiul Său erau împreună de milioane de ani. Erau foarte apropiaţi şi Tatăl Îşi iubea 
Fiul cu o dragoste foarte mare (vezi Proverbe 8:22-31!). Dar Dumnezeu ne-a iubit pe noi atât de mult, încât atunci 
când a ştiut că suntem sortiţi morţii veşnice a decis să-L dea pe singurul Său Fiu născut. Fiul de la pieptul Său, Cel 
pe care L-a iubit din zilele veşniciei, pentru a muri pentru noi (Romani 8:32). Iar acest lucru chiar s-a întâmplat. 
Pentru noi, Dumnezeul cerului L-a dat pe adevăratul Său Fiu la moarte. 

A doua mare binecuvântare pe care Tatăl ne-a dat-o este că El Însuşi şi Fiul Său au venit pentru a trăi împreună 
cu noi. Vă rog să vă gândiţi puţin la acest lucru. Dumnezeu ÎNSUŞI, Atotputernicul, trăieşte în fiecare creştin 
adevărat!! Prin asta nu vreau să spun că îngerii Săi sunt prezenţi cu noi (cu toate că sunt). Nici că puterea Sa este 
cu noi (cu toate că este). Ceea ce vreau să spun este că El Însuşi, marele Dumnezeu şi Fiul Său, trăiesc împreună 
cu noi şi în noi dacă Îi aparţinem. Doriţi să întrebaţi CUM este posibil aşa ceva? Eu nu ştiu. Ştiu că Dumnezeu nu 
trăieşte în noi în forma Sa trupească, dar, oricum, prezenţa Sa este aici. Puterea Sa, viaţa Sa, El Însuşi este aici, 
chiar dacă nu-L putem vedea. Acest lucru este ceea ce ne promite în Cuvântul Său: 

„Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui 
împreună cu el”. Ioan 14:23. Vezi de asemenea şi 1 Corinteni 6:17, 19; 2 Corinteni 6:16; Fapte 17:27/28. 

Putem vedea acum cât de mari sunt aceste două binecuvântări pe care ni le-a dat Dumnezeu? 
1. El L-a dat pe propriul Său Fiu, unicul Său Fiu născut, la moarte pentru ca noi să fim salvaţi de pedeapsa 
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morţii veşnice. Cât de minunat este faptul că o asemenea persoană ne-a putut iubi atât de mult! 
2. El Însuşi şi Fiul Său vor trăi împreună cu noi dacă alegem să ne predăm vieţile Lui. El va fi cel mai bun 

Prieten al nostru, Însoţitorul nostru apropiat. Putem fi prieteni cu Dumnezeul Cel Atotputernic. El, El Însuşi 
personal va fi cu noi pentru totdeauna. 

Nu există binecuvântare mai mare în toată experienţa creştină. Eu însumi am descoperit faptul că părtăşia cu 
Dumnezeu şi cu Fiul Său constituie cea mai mare bucurie pe care o pot avea în această viaţă. Vă puteţi imagina? 
Dumnezeu, Cel Atotputernic este Prietenul meu personal! Când Îi vorbesc, ştiu că El îmi conduce viaţa. Uit de 
problemele mele pentru că ştiu că El are grijă de ele. 

Aceasta este viaţa veşnică! A-L cunoaşte şi a avea o legătură personală cu Dumnezeu (care este Tatăl) şi cu 
Fiul Său, Isus Hristos. Aceasta este ceea ce Isus Însuşi a spus: 

„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care 
L-ai trimis Tu”. Ioan 17:3 

 

Învăţătura anticristului 
 

De aceea, orice învăţătură falsă care îmi răpeşte aceste binecuvântări trebuie să fie una dintre cele mai 
periculoase doctrine false ale lui Satan. Şi totuşi există o învăţătură foarte populară printre bisericile creştine care 
distruge aceste două mari binecuvântări. Această învăţătură falsă afirmă că: 

a. Isus nu este cu adevărat Fiul născut al lui Dumnezeu. 
b. Fiul lui Dumnezeu nu a murit cu adevărat. 
c. Isus şi Tatăl Său, care este Dumnezeul nostru, nu sunt prezenţi în mod personal în noi, ci au trimis o altă 

persoană în locul Lor. 
Puteţi vedea că aceasta este o doctrină falsă mortală. Şi totuşi, majoritatea creştinilor au acceptat această 

învăţătură. Poate chiar tu ai acceptat-o. Această doctrină afirmă că Isus nu a avut niciun început al existenţei şi că 
El şi Dumnezeu sunt de aceeaşi vârstă, că sunt egali în putere şi autoritate. Vă întreb, cum poate atunci Isus să fie 
Fiul lui Dumnezeu? Poate un fiu să aibă aceeaşi vârstă cu tatăl său? Această doctrină neagă faptul că Isus este şi 
că a fost dintotdeauna Fiul lui Dumnezeu. Biblia afirmă despre această doctrină următoarele: „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 

Cred că v-aţi dat seama că vorbesc despre doctrina TRINITĂŢII. Aceasta este doctrina falsă care neagă faptul 
că Isus este adevăratul Fiu născut al lui Dumnezeu. Potrivit acestei învăţături, Isus nu este cu adevărat Fiul lui 
Dumnezeu, ci Unul dintre cele trei Fiinţe care sunt toate Dumnezeu. Această doctrină afirmă că El a fost Fiul lui 
Dumnezeu numai cu numele, dar nu în sensul că El a fost născut din Dumnezeu. 

Dacă acest lucru este adevărat, atunci Isus nu ar fi putut să moară cu adevărat pe cruce pentru că Dumnezeu nu 
poate să moară şi, potrivit acestei învăţături, Isus era chiar Dumnezeu! Ei spun că numai trupul Lui a murit, dar 
spiritul era viu şi în siguranţă la Tatăl. Dacă acest lucru este adevărat, atunci ce a suferit Dumnezeu atunci când 
Isus a murit? Dacă acest lucru este adevărat, la Calvar nu a murit decât un trup omenesc. Poate un trup omenesc să 
plătească pentru păcatele lumii? 

Atât timp cât crezi această doctrină, vei fi incapabil să înţelegi ce a făcut Dumnezeu pentru tine atunci când L-
a dat pe singurul Său Fiu născut să moară pentru păcatele tale. Nu vei înţelege niciodată cât de mult te iubeşte. 
Cum L-am putea iubi şi sluji dacă nu putem aprecia cât de mult ne iubeşte? 

Al doilea pericol mortal al doctrinei trinităţii constă în faptul că-L îndepărtează pe Dumnezeu şi pe Isus de noi. 
Isus ne-a făcut următoarele promisiuni: 

„Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi”. Evrei 13:5 
„Şi iată că Eu Sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului”. Matei 28:20 
„Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui 

împreună cu el”. Ioan 14:23 
„Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi”. Ioan 14:18 
„Aţi auzit că v-am spus: ‚Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi’”. Ioan 14:28 
„Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos”. 1 Ioan 1:3 
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El a promis că va fi cu noi împreună cu Tatăl Său în Persoană. Dar, potrivit doctrinei trinităţii, nu Isus Însuşi 
împreună cu Tatăl Însuşi sunt cei care sunt împreună cu noi, ci o altă persoană numită Spiritul Sfânt. Aceasta este 
a doua învăţătură falsă a doctrinei trinităţii. 

 

Cine este Spiritul Sfânt? 
 

Adevărul este că, în cadrul dumnezeirii, nu sunt decât două persoane. Nu trei. Cele două persoane sunt 
Dumnezeu, Tatăl, şi Isus Hristos, Fiul Său. (Vă rog să urmăriţi acest adevăr exprimat în 1 Corinteni 8:6; 1 Ioan 
1:3; Apocalipsa 5:13; 7:10 şi în multe alte versete!). Este adevărat că există un Spirit Sfânt, dar întrebarea este: 
cine sau ce este Spiritul Sfânt? Spiritul Sfânt nu este a treia persoană, separată de Dumnezeu şi de Isus. Spiritul 
Sfânt este de fapt prezenţa personală a Tatălui şi a Fiului, dar nu în forma Lor trupească. 

Biblia învaţă că este numai UN Domn. Efeseni 4:5. 
Biblia învaţă că este numai UN Spirit. Efeseni 4:4. 
Cine este Acel Un Domn şi acel Un Spirit? Răspunsul îl găsim în 2 Corinteni 3:17. „Căci Domnul (unu) este 

Duhul (unu); şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia”. 
Observaţi cum acelaşi adevăr este exprimat şi în următoarele versete: 
„Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi. În 

ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu Sunt în Tatăl Meu, că voi Sunteţi în Mine, şi că Eu Sunt în voi”. Ioan 14:19-20. 
„Eu în ei, şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una”. Ioan 17:23. 
Vedeţi? Este Tatăl în Isus, şi Isus în noi. Ei sunt cu noi în formă de spirit, nu în formă de trup. Acesta este 

motivul pentru care prezenţa Lor în noi este numită Spiritul Sfânt. 
Satan vrea să vă răpească aceste preţioase binecuvântări. Una dintre ele este cunoaşterea dragostei lui 

Dumnezeu şi a Fiului Său. Acea dragoste care a fost atât de minunat demonstrată atunci când Dumnezeu L-a dat 
pe Fiul Său să moară pentru oameni (1 Ioan 4:9). Cealaltă este cunoaşterea locuirii prezenţei lui Dumnezeu şi a 
Fiului Său. Fără acestea, ce ne-a mai rămas? Nimic. Suntem orfani, oameni pierduţi în căutarea unei căi de a fi 
mântuiţi, încercând să facem faţă vieţii, dar fără ajutor şi pierduţi. 

Mulţumim lui Dumnezeu pentru Evanghelia Fiului Său! Mulţumim lui Dumnezeu pentru o mântuire completă 
şi desăvârşită! Ce bucurie să ştiu că am fost răscumpărat nu cu aur şi cu argint, ci cu preţiosul sânge al singurului 
Fiu născut al marelui Dumnezeu al acestui univers. Sunt cineva! Valorez ceva! Cât de minunat este să ştiu că 
prietenii mei şi permanenţii mei însoţitori sunt Dumnezeu şi Fiul Său! Acest lucru îmi dă curaj şi încredere. Acest 
lucru mă ajută să ştiu că sunt în siguranţă, chiar şi când umblu prin valea umbri morţii. Acest lucru mă ajută să 
ştiu că nicio situaţie nu este prea dificilă. Dumnezeu trăieşte cu mine şi în mine. Am un Prieten care nu mă va 
dezamăgi niciodată. 

Dragul meu prieten, te invit acum să abandonezi această doctrină falsă a trinităţii. Acceptă adevărul despre 
Dumnezeu şi despre Fiul Său. Predă-le viaţa ta pentru totdeauna şi decide că de acum înainte Îi vei sluji numai pe 
Ei până în ziua în care Îi vei întâlni faţă în faţă. 

 
 

David Clayton, Iunie 1999 

 
Panorama creaţiei 

Cap. 1 
Orchestraţia implică un Pământ tânăr 

 

În această carte ne vom raporta la cercetările pe care le-am întreprins la Muzeul Dovezilor Creaţiei din Glen 
Rose, Texas. Mai bine de patruzeci de oameni de ştiinţă au participat la derularea unui proiect de cercetare la Glen 
Rose. Am descoperit un imens dinozaur Acrocanthosaurus. Suntem în curs de a construi o enormă biosferă 
hiperbarică. Construim de asemenea şi un model 1/20 pentru arca lui Noe. 
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În decursul cercetărilor noastre pentru aceste proiecte, am întreprins studii intensive asupra modelului creaţiei. 
În această carte voi încerca să vă prezint primul model al creaţiei compuse care, după câte cunoaştem noi, a fost 
prezentat vreodată. Noi îl numim „Creaţia în simfonie”. 

Există un motiv special pentru această expresie: „Creaţia în simfonie”. Din Cuvântul lui Dumnezeu găsim un 
indiciu foarte clar al faptului că această creaţie a lumii fizice a fost proiectată sau „orchestrată” pentru om, care a 
fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Toate zilele creaţiei au constituit o dezvoltare a părţii finale care a 
reprezentat creaţia celui ce a fost făcut după chipul lui Dumnezeu şi a tovarăşului său, femeia, care a fost creată 
să-l însoţească şi să răspundă nevoilor sale. Relatarea biblică este evidentă, căci Isus a spus: „Dar de la începutul 
creaţiei, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască”. Marcu 10:6. Acest verset ne spune mai multe 
lucruri. 

În primul rând, afirmă că universul nu are şaisprezece miliarde şi jumătate de ani. Afirmă că Pământul nu are 
patru miliarde şi jumătate de ani. Dumnezeu a specificat că „la începutul creaţiei Dumnezeu i-a făcut parte 
bărbătească şi parte femeiască”. Dumnezeu a existat din veşnicie. În relatarea Lui, El ne oferă o expunere lămurită 
a factorilor din creaţia Sa. 

De la începutul creaţiei, putem vedea istoria omului în forma sa maiestuoasă, plină de viaţă. Omul a apărut pe 
scenă deplin funcţional, având abilitatea de a împlini toate scopurile pentru care Dumnezeu l-a proiectat. Omul 
putea să comunice cu sine, cu mediul său înconjurător şi cu Creatorul său. Putem urmări istoria omului încă de la 
începutul creaţiei. 

Acest lucru implică o altă idee. Bărbatul şi femeia au fost făcuţi în cea de-a şasea zi a creaţiei. Numai după cea 
de-a şasea zi a creaţiei Biblia afirmă: „S-a sfârşit”. Aşadar, întreaga creaţie a fost făcută într-o formă progresivă în 
decursul a şase zile, şi totuşi, scala timpului pentru acea creaţie de şase zile este exprimată prin „începutul”. Avem 
această exprimare folosită în Cuvântul lui Dumnezeu: „Isus Hristos, începutul, Autorul şi Desăvârşitorul credinţei 
noastre”. Aici Îl avem pe Omul-Dumnezeu ca început al acestei creaţii fizice, ceea ce înseamnă că întreaga creaţie 
este orchestrată pentru folosul Său – şi pentru folosul celor pe care El i-a creat. 

Există un termen special pe care oamenii de ştiinţă l-au conceptualizat şi care se referă la această latură. Este 
vorba despre termenul anisotrofie. Aceasta înseamnă că tu observi creaţia fizică şi complexitatea vieţii amibei prin 
amfibieni minusculi, reptile, creaturi ale aerului (păsările cerului) şi alte forme complicate de viaţă, şi observi de 
asemenea, că omul este repertoriul creaţiei fizice. Creierul omului este cel mai sofisticat şi mai complicat 
mecanism observat vreodată în universul fizic. 

Omul este depozitul bunătăţii lui Dumnezeu, făcut după chipul lui Dumnezeu, reflectând bunătatea şi 
capacitatea Sa de a iubi, de a examina ceea ce este corect şi greşit, virtutea şi răul. Dumnezeu l-a proiectat pe om 
ca ultimă formă a creaţiei Sale fizice. Apoi, Dumnezeu a suflat în nările sale suflarea de viaţă şi omul a devenit un 
suflet viu. Omul este mai mult decât o simplă creatură biologică. El este un suflet viu, un descendent direct al 
atributelor Dumnezeului Celui Atotputernic într-o formă imediată. Omul nu a evoluat; omului i-au fost date 
instantaneu aceste capacităţi. 

Tot ceea ce vedem pare să completeze existenţa omului: lumea aranjată din jurul nostru, ecosfera şi stelarsfera. 
Acesta este conceptul pe care îl prezentăm noi. Această creaţie orchestrată a fost făcută pentru beneficiul omului 
şi a necesitat mâna Dumnezeului Atotputernic. 

Zilele creaţiei au fost literale. Să începem de la Geneza capitolul 1. 
„La început, Dumnezeu a creat cerul şi pământul. Pământul era fără formă şi gol; peste faţa adâncului era 

întuneric. Şi Spiritul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor. Şi Dumnezeu a zis: ‚Să fie lumină!’. Şi a fost 
lumină. Şi Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. Dumnezeu a 
numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Şi seara şi dimineaţa au fost ziua întâi. Dumnezeu a zis: ‚Să fie o 
întindere în mijlocul apelor şi să despartă apele de ape’. Şi Dumnezeu a făcut întinderea şi a despărţit apele care 
sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Şi 
seara şi dimineaţa au fost ziua a doua”. 

Descrierea zilelor continuă. În Geneza 1:14-19 citim: 
„Dumnezeu a zis: ‚Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte 

semne care să arate anotimpurile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze 
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pământul’. Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să 
stăpânească ziua şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. Dumnezeu i-a aşezat în 
întinderea cerului, ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua şi noaptea, şi să despartă lumina de întuneric. 
Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Şi seara şi dimineaţa au fost ziua a patra”. 

O expresie care se repetă mereu este „seara şi dimineaţa”. Am fost deseori întrebat: dacă Dumnezeu a creat 
omul şi universul în zile literale, de ce a început cu noaptea în loc de a începe cu ziua? Există un motiv foarte 
profund pentru acest lucru, motiv pe care l-am anticipat în studiul nostru. 

Mai întâi, Dumnezeu a folosit mintea ebraică pentru a face descoperit Cuvântul Său. Limba ebraică este, în 
esenţă, cea mai perfectă limbă cunoscută omului. Limba greacă are o posibilitate de exprimare mai mare, dar 
limba ebraică poate exprima într-un mod fundamental ideile generale despre viaţă. Mintea ebraică începe ziua cu 
seara; adică, ziua următoare începe la ora şase seara. Dar, bineînţeles, mintea ebraică a preluat această idee de la 
Dumnezeu. Dar de ce începe Dumnezeu ziua cu seara? 

Credem că răspunsul este pur şi simplu următorul: Dumnezeu nu începe cu nimic altceva decât cu seara şi cu 
liniştea. Prin abilitatea Sa promptă, directă de a crea (care este limitată numai de propria Sa dorinţă), Dumnezeu, 
din nimic, creează lumina, frumuseţea şi viaţa. Noi, în schimb, luăm acea frumuseţe, viaţă şi lumină cu o zi 
luminoasă, şi o transformăm în noapte. Dumnezeu începe cu seara şi cu întunericul şi creează ceea ce-I aduce 
slavă. 

Accentul în textul ebraic este pus asupra faptului că zilele creaţiei sunt literale. Termenul Yom este folosit în 
limba ebraică, şi dacă nu există un aranjament textual specific, acesta înseamnă, fără excepţie, o zi literală. Cum 
este cu putinţă ca aceste şase zile ale creaţiei şi cea de-a şaptea a odihnei să fie zile literale? 

Iniţial, motivul pentru care zilele creaţiei trebuie să fie literale se datorează inter-legăturii vieţii. În ziua întâi, 
Dumnezeu a creat lumina şi Pământul. De fapt, El a început prin a crea Pământul. Pământul a apărut prin 
intervenţia specială, directă şi creativă a mâinii Sale – o manifestare a maiestăţii şi puterii Sale. În ziua a doua, 
Dumnezeu a făcut o lucrare specială şi a creat întinderea sau firmamentul. Vom acorda o atenţie specială creaţiei 
firmamentului în capitolele ce vor urma. Şi apoi, în ziua a treia, Dumnezeu a creat restul elementelor, „terra 
firma”, atât deasupra cât şi dedesubtul Pământului; a creat de asemenea şi formele de viaţă pe care le numim 
„botanice”, vegetaţia. În ziua a patra, a creat cerurile stelare. În ziua a cincia, Dumnezeu a creat peştii şi păsările. 
În ziua a şasea, Dumnezeu a creat marii dinozauri; ei au existat împreună cu omul înainte de potop şi pentru un 
scurt timp după acesta. Dumnezeu a creat greierii, fluturii, libelulele şi licuricii. A creat mamiferele şi restul 
animalelor de pe câmp. Şi apoi, Dumnezeu a culminat, în activitatea Sa deosebită, creându-l pe om. L-a creat pe 
om cu o legătură deosebită cu mediul său înconjurător, chiar folosind lutul cu care a modelat un trup pentru om. 
Înainte de a se încheia această zi, Dumnezeu a creat de asemenea şi femeia. 
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