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Toţi cei care doresc să fie mântuiţi
trebuie să fie născuţi din nou.
Nicodim a învăţat acest adevăr atunci
când a discutat cu Isus într-o noapte:
„Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător
venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu
poate face semnele pe care le faci Tu, dacă
nu este Dumnezeu cu el.’ Drept răspuns,
Isus i-a zis: ,Adevărat, adevărat îţi spun
că, dacă un om nu se naşte din nou, nu
poate
vedea
Împărăţia
lui
Dumnezeu.’” (Ioan 2:2, 3).
Dar de ce trebuie ca cineva să se nască
din nou? Atunci când mi s-a născut
primul fiu, am mers să-l văd la spital.
Lângă el, într-un pat vecin era o fetiţă
atât de frumosă. Se născuse odată cu
fiul meu. Am privit-o iar chipul ei
desăvârşit m-a făcut să gândesc: „Ce
copil frumos!”.
Dar verdictul lui Isus este că acel copil
a fost născut greşit. Judecat de
adevărata moralitate a universului,
acest copil atractiv nu este potrivit
pentru viaţa veşnică. Singurul lucru
care poate pregăti o asemenea
persoană
pentru
împărăţia
lui
Dumnezeu este naşterea din nou!
Această chestiune nu este lipsită de
importanţă. Isus a vorbit foarte serios
atunci când a rostit aceste cuvinte. Să medităm la implicaţiile pasajului următor:
„Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştilor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le
făcea. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi. Şi navea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El
însuşi ştia ce este în om.” (Ioan 2:23-35).
Cuprins:
Aici este vorba despre un grup de oameni care crezuseră în
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Isus. Această situaţie pare a fi perfectă, căci tot ceea ce mai
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rămăsese de făcut era să-i boteze, să-i ducă în biserică şi în felul
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acesta ei ar fi fost pregătiţi pentru împărăţie. Dar observaţi că Isus
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nu S-a încrezut în ei! De ce nu? Pentru că El ştie ce este în lăuntrul
omului. El ştie că noi promitem, că pretindem, dar Isus nu poate
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fi păcălit căci El ştie ce este în om, că ceea ce este în noi prin
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naştere, nu este potrivit veşniciei, şi mai ştie că singura speranţă
pentru cei mai buni dintre noi este aceea de a fi născuţi din nou.
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Aşadar, atunci când Biblia vorbeşte despre naşterea din nou, acesta nu este un
subiect care să fie desconsiderat. Am putea înţelege toate profeţiile, toate
doctrinele, dar până când nu lămurim această cea mai importantă chestiune,
toate celelalte nu ne vor ajuta deloc. Ai fost tu născut din nou? Dară răspunsul
este nu, am putea renunţa la tot ceea ce am făcut în această viaţă; ar trebui să
te opreşti şi să lămureşti această chestiune înainte de a mai înainta chiar şi
numai un singur pas. Până când nu ai intrat în această experienţă, toate
celelalte reprezintă o pierdere de timp.

Subiectul naşterii
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Să nu pierdem din vedere un aspect important: răspunsul pe care Dumnezeu
l-a dat pentru problema omului poate fi exprimat într-un singur cuvânt:
naştere. Răspunsul lui Dumnezeu este naşterea; trebuie să fim născuţi din nou.
Dar trebuie să înţelegem implicaţiile acestui lucru. În primul rând trebuie să
ne întrebăm: ce este naşterea? Am găsit în dicţionar o definiţie pe care nu o pot
accepta pe deplin. Dicţionarul afirmă că naşterea înseamnă „a fi adus la existenţă.” Dar atunci când Adam a
fost adus la existenţă, a fost el, oare, născut? Nu, nu a fost născut, ci creat, motiv pentru care nu sunt de acord
cu dicţionarul. Atunci când Dumnezeu a creat pomii, aceştia nu au fost născuţi, motiv pentru care dacă vom
accepta această definiţie, vom ajunge în confuzie.
Sunt de acord cu faptul că naşterea implică aducerea la existenţă, dar trebuie adăugat faptul că înseamnă a
fi adus la existenţă dintr-o viaţă care a existat înainte, dintr-o viaţă pre-existentă. Toţi cei care s-au născut au
părinţi. Aşadar, trebuie să existe o viaţă din care se naşte cea nouă. Aşadar, atunci când Isus a spus că omul
trebuie să se nască din nou, aceasta înseamnă că trebuie să existe o viaţă pre-existentă din care omul să se
nască.
Când aveam treisprezece ani, fără să înţeleg deloc ce se întâmpla, am fost botezat pentru că mi s-a spus că
asta trebuie să fac pentru a fi mântuit. Nu am ştiut că pentru a fi născut din nou trebuie să mă fac părtaş unei
vieţi pre-existente, o viaţă despre care nu ştiam nimic. Eu înţelegeam că Dumnezeu spunea: „Dacă nu eşti
botezat, vei muri fără speranţă.” Dar nu ştiam nimic despre viaţa care este în Hristos, despre neprihănirea
Lui, nu ştiam nimic despre darul lui Dumnezeu.
Naşterea implică o viaţă pre-existentă şi acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie
să le înţelegem în legătură cu naşterea din nou. Atunci când cineva este născut din nou, el se împărtăşeşte din
această viaţă pre-existentă în mod figurativ, sau lucrul acesta se întâmplă cu adevărat? Trebuie să înţelegem
ce înseamnă acest lucru. Eu ştiu că am primit viaţa pe care o am de la mama mea şi de la tatăl meu pentru că
exist, dar în ceea ce priveşte viaţa lui Dumnezeu: am primit eu această viaţă? Aceasta este întrebarea pe care
trebuie să şi-o pună toţi cei care pretind a fi creştini şi când am găsit răspunsul potrivit, acesta ar trebui să ne
determine să ne comportăm într-o manieră extraordinară. Trebuie, pentru că aceasta presupune transmiterea
vieţii de la o Entitate (Hristos), la o alta (tu).
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Există şi alte alternative la naşterea din nou? Există şi alte metode prin care cineva poate veni la existenţă?
Bineînţeles că da, este creaţia, dar unii cred că este posibil şi prin intermediul evoluţiei (pe cât de nebunească
pare această idee).
După cum ştim, evoluţia este un proces de dezvoltare graduală în cadrul căruia se produce o transformare
de la o stare la alta. Un număr incredibil de mare de creştini cred în evoluţia religioasă. Ei cred că trebuie să
porneşti prin a încerca să faci binele, şi te îmbunătăţeşti căci pe măsură ce treci prin viaţă şi înveţi din ce în ce
mai multe, devii din ce în ce mai bun şi într-o zi vei fi suficient de bun pentru a intra în împărăţie.
Îmi amintesc o conversaţie pe care am avut-o cu cineva căruia i-am spus: „Sunt creştin.” Doamna m-a
întrerupt şi mi-a spus: „Nu spune că eşti creştin; spune că încerci să fii creştin.” Am fost uimit, dar am realizat
că ea vorbea pe baza a ceea ce învăţase în educaţia religioasă pe care o primise. Ea credea că creştinismul
funcţionează după o dezvoltare graduală pe măsură ce omenirea încearcă să devină din ce în ce mai bună şi
depune eforturi în vederea atingerii acestei ţinte. Devii din ce în ce mai bun, şi treptat este posibil să fii numit
creştin. Ai putea spune: „Sper că voi fi mântuit.” dar totul depinde de atingerea punctului desăvârşirii
morale.
Dar ce a-ţi spune despre copilul meu care s-a născut din soţia mea şi care, pe măsură ce creşte, ar spune:
„Încerc să devin un Clayton, o să depun eforturi pentru aceasta şi sper că voi deveni un membru al acestei
familii!” După ce a fost născut din sângele şi viaţa părinţilor săi, copilul spune: „Încerc să fiu, sper să fiu.”

Am concluziona că ceva nu este în regulă cu modul de gândire al acelui copil. Dar aceasta este gândirea
multora dintre pretinşii creştini care nu înţeleg frumuseţea şi simplitatea naşterii din nou.
O altă idee falsă care reprezintă o altă formă de gândire evoluţionistă, este aceea potrivit căreia naşterea
din nou trebuie atinsă prin educaţie. Că noua creatură poate fi adusă la existenţă prin studiu riguros. Evident
că cei care cred aceasta vor spune că se referă la educaţie biblică, educaţie religioasă. Însă, aceasta este unul
dintre substituturile Diavolului pentru adevăr.
Naşterea nu este un proces lung, ci un eveniment care se întâmplă de obicei în câteva momente scurte, şi
atunci când are loc, o nouă entitate vine la existenţă. Orice se întâmplă cu acea entitate după aceea, orice
dezvoltare, orice îmbunătăţire, nu-i răpeşte ceea ce a devenit la naştere. A devenit o fiinţă umană, un membru
al familiei sale, viaţa părinţilor a fost împărtăşită acestei persoane, ceea ce l-a făcut un membru al acelei
familii. Aşa este naşterea, iar atunci când Dumnezeu vorbeşte despre trecerea de la o viaţă veche la una nouă,
cuvintele pe care le foloseşte sunt instructive. El vorbeşte despre creaţie şi despre naştere.

Sfinţirea nu este naştere
Dar în ceea ce priveşte sfinţirea? Nu există un proces al sfinţirii în viaţa creştină, un proces de creştere? Aşa
l-ar defini mulţi dintre noi. Eu cred în creştere în viaţa creştină şi cred şi în sfinţire. Dar cred în sfinţire aşa
cum o descrie Biblia, ca fiind un proces în care trăieşti viaţa pe care ai primit-o la naşterea din nou. Când unii
vorbesc despre ea, ei se referă la un proces de îmbunătăţire graduală. Îi ve-ţi auzi spunând: „În primul rând
primeşti îndreptăţirea, ceea ce înseamnă că Dumnezeu te vede bun cu toate că nu eşti, apoi primeşti sfinţirea,
ceea ce înseamnă că ai devenit acum bun şi eşti pregătit pentru cer, motiv pentru care Dumnezeu te va lua
acolo.” Dar naşterea din nou este un eveniment prin care ne împărtăşim de viaţa veşnică, este momentul în
care primim acest dar. Sfinţirea nu reprezintă un mijloc adiţional prin care să primim acest dar, ci continuarea
vieţii noastre în Hristos de la o zi la alta.
Aceşti termeni au fost greşit folosiţi şi greşit definiţi. Dacă viaţa creştină ţi-a părut grea şi dificilă şi
provocatoare, dacă ţi-a părut ca un lucru fără speranţă, poate că te-ai gândit: „Nu mă voi schimba niciodată;
sunt aşa de 40 sau 50 de ani...” Dacă gândeşti astfel, atunci trebuie să înţelegi că niciodată nu te vei putea
schimba singur. Soluţia este să crezi în darul milostivului nostru Dumnezeu. Răspunsul este naşterea din
nou; trebuie să te naşti din nou. Faptul că Isus s-a exprimat în aceşti termeni, nu este un accident sau o
greşeală. El a dorit ca noi să înţelegem cât mai bine.
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Puteţi vedea frumuseţea acestui fapt? Avem viaţa cea veche, vechiul om Adam, acest om mort şi pierdut.
Toţi cei care au fost născuţi în acea viaţă veche, a lui Adam, au fost născuţi prima dată; motivul pentru care
fiecare dintre noi am fost în acea stare pierdută este pentru că am fost născuţi în acea viaţă. Problema noastră
nu este că am fost răi sau urâţi, ci am fost pierduţi pentru că am existat în acea viaţă, căci viaţa lui Adam este
în sine lipsită de speranţă. De cealaltă parte este viaţa pe care a oferit-o Dumnezeu, viaţa celui de-al doilea
Adam, ultimul Adam. În această viaţă este neprihănire, desăvârşire, puritate, bunătate, tot ceea ce avem
nevoie, iar Dumnezeu spune: „Trebuie să te naşti, trebuie să treci de la viaţa cea veche la aceasta nouă.” Şi
cum se întâmplă aceasta? Acest lucru se întâmplă atunci când Dumnezeu îţi dă viaţa lui Hristos. El îţi oferă
spiritul cel sfânt care este chiar viaţa lui Hristos şi, prin acest mijloc, te trece de la viaţa primului Adam la
viaţa celui de-al doilea. Noi primim această viaţă când credem că Dumnezeu ne-a oferit-o şi astfel o
acceptăm.
„Mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor în lumină. El ne-a izbăvit de sub
puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui.” (Coloseni 1:12, 13).
Asta nu înseamnă că în momentul în care am primit viaţa cea nouă totul este instantaneu desăvârşit.
Trebuie să învăţăm să mergem prin credinţă; credinţa constituie o provocare. Trebuie să credem adevărul,
căci dacă credem adevărul, acesta ne face liberi. Să presupunem că am primit viaţa lui Dumnezeu, dar ne este
greu să acceptăm lucrul acesta; ce se va întâmpla atunci? Adevărul este că vom continua să trăim viaţa veche
cu toate că ni s-a oferit cea nouă, şi asta deoarece credem că Dumnezeu este un mincinos. Să-L crezi pe
Dumnezeu este un lucru simplu, dar deseori dificil pentru că toate atmosfera care ne înconjoară este plină de
necredinţă. Am fost învăţaţi să credem că suntem atât de nevrednici ca Dumnezeu să facă ceva pentru noi.
Asta este o minciună, dar slăbeşte experienţa atâtor creştini.
Cu toţii suntem nepotriviţi pentru cer, motiv pentru care chiar şi unii criminali din închisoare într-o zi,
înainte de a fi executaţi, au găsit calea către această viaţă nouă pentru că atunci au învăţat să creadă adevărul.

Ce este spiritul?
David Clayton, martie 2013

Adevăratul înțeles al nașterii din nou a
fost modificat de ideile false. Oamenii au
crezut în biserici, în botezul cu apă,
îndoctrinare și chiar reîncarnare. Dar mai
este ceva care distorsionează adevărul.
Cineva mi-a spus odată că spiritul lui
Dumnezeu nu este ceva care vine în
trupul creștinului, asemenea unei entități
reale sau a unei prezențe adevărate. Am
obiectat afirmând că Dumnezeu locuiește
în noi și că El este omniprezent,
pretutindeni în același timp. El mi-a
spus: „Da, dar dacă tu stai undeva și ai
un telescop, poți vedea pe cineva care
este la depărtare prin acel telescop și,
într-un sens, ești acolo cu el. Pentru că
Dumnezeu stă acolo și pentru că El poate
vedea totul, în acest sens El este prezent
pretutindeni, dar asta nu înseamnă că un
aspect al lui Dumnezeu este prezent în
fiecare loc.” Ceea ce sugera el este că de
fapt Dumnezeu nu este prezent în mod
personal cu creștinul, că Isus nu trăiește
în noi, ci că este mereu capabil să ne vadă
și că în acest sens trebuie să înțelegem că
El este aici cu noi.
Cu câțiva ani în urmă, un anumit cântec a devenit foarte popular. Muzica era foarte frumoasă, dar nu am
ajuns niciodată să-l plac pentru că versurile mă îndepărtau. Era intitulat „De la distanță.” În timp ce părea că
vorbea despre Dumnezeu, mesajul lui era: „Dumnezeu este departe, foarte departe, dar totuși te veghează.”
Îmi sugera faptul că Dumnezeu era o persoană care ne privește, dar nu este în legătură cu noi personal.
Acest lucru este important și îl menționez pentru că modul în care îl înțelegem va determinat modul în
care înțelege nașterea din nou.
Unul dintre motivele pentru care acest subiect este provocator este faptul că noi nu am văzut niciodată un
spirit. O parte din problema noastră este că, încercând să ne raportăm la lucrurile pe care nu le înțelegem,
suntem limitați de ceea ce am văzut sau experimentat în trecut. Nimeni dintre noi nu a văzut sau atins un
spirit și nici nu am înțeles ce este un spirit, dar știm că spiritul lui Dumnezeu este mijlocul nașterii spirituale.
Isus a spus:
„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui
Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.” (Ioan 3:5, 6)
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Așadar, ce este spiritul? Știm că atunci când primim spiritul, aceasta produce o viață de biruință asupra
păcatului, dar ce este acest spirit? Biblia nu ne spune multe, dar ne oferă câteva idei din care putem trage
câteva concluzii.
Știm că îngerii sunt un fel de spirite, la fel ca și demonii. De fapt, sunt unii care cred că expresia „spiritul
lui Dumnezeu” sau „spiritul sfânt” se referă de fapt la îngeri! Știm că Dumnezeu Însuși este o Ființă
Spirituală, însă, nu știm foarte multe despre aceste entități în ceea ce privește construcția lor și modul în care
operează. Dar Biblia ne-a spus câteva lucruri despre atributele lor, lucruri care ne-au ajutat să înțelegem că ei
există într-un tărâm care este diferit de al nostru.
În mod normal, aceste ființe sunt invizibile pentru noi și nu le putem atinge decât dacă, într-o manieră
extraordinară, ele se fac tangibile. În ceea ce privește capacitatea noastră de discernământ, ele nu sunt reale.
Folosind toate mijloacele pe care le avem la îndemână pentru a cerceta mediul nostru înconjurător, ajungem
la concluzia că aceste ființe nu există.

Oamenii de știință au încercat să studieze această lume spirituală. Au folosit instrumente sofisticate în
încercarea de a înțelege mai multe despre această dimensiune. Uneori Satan îi păcălește. Dar nu există nimic
pe tărâmul fizic care să poată detecta prezența acestor ființe, așa că în ciuda faptului că sunt reale, ele există
numai pe un tărâm pe care oamenii nu pot descoperi nimic despre ele folosind mijloacele pe care le au la
îndemână. Dar Biblia ne descoperă lucruri despre spirite care ne ajută să înțelegem că ele interacționează cu
oamenii.
Să studiem câteva pasaje care ne oferă detalii despre lucrarea și natura tărâmului spiritual și despre modul
în care acesta ne afectează atunci când interacționează cu noi.
„Samson s-a coborât împreună cu tatăl său şi cu mama sa la Timna. Când au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieşit
înainte un leu tânăr mugind. Duhul Domnului a venit peste Samson; şi, fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâşiat pe
leu cum se sfâşie un ied. N-a spus tatălui său şi mamei sale ce făcuse.” (Jud. 14:5, 6).
Biblia afirmă că Samson a fost un om puternic, dar această putere o avea de la sine? Atunci când o femeie ia tăiat părul, a devenit la fel de slab ca oricare alt bărbat, așa că Samson însuși nu era extraordinar de
puternic, și totuși a făcut lucruri extraordinare. Într-o ocazie a luat falca unui măgar și a omorât cu ea o mie
de oameni; cu o altă ocazie a luat porțile unei cetăți, porți care erau enorme, le-a aruncat pe spate, le-a urcat
în vârful unui munte și le-a lăsat acolo. Oricine trece în revistă lucrurile pe care le-a făcut, rămâne uimit. Cu o
altă ocazie a prins un leu care-l ataca și l-a sfâșiat cu mâinile goale. Dar Biblia ne explică cum au fost posibile
aceste lucruri. Biblia spune că spiritul Domnului a venit cu putere asupra lui.
Dar cum se întâmplă asta? Ce implică asta? Nu înțelegem pe deplin, dar putem învăța ceva din relatările
Bibliei. Spiritul este cel care lucrează prin mâinile lui? Sau spiritul este cel care face lucrarea în timp ce
Samson însuși nu face nimic? Putem vedea că ceva a intrat în trupul lui și lucrează într-o asemenea manieră
încât mâinile lui se mișcă dar cu o putere pe care el nu o avea înainte; puteți vedea acest lucru? Samson se
luptă cu leul. Nu prea merge să spunem că aici spiritul reprezintă lucrarea îngerilor. Este evident faptul că
ceva a preluat controlul trupului lui Samson și lucrează prin acesta, prin degetele lui, prin mâinile lui.
Această putere lucrează prin el și produce un rezultat care este dincolo de capacitatea omului.
Așadar, iată unul din lucrurile pe care le putem înțelege: atunci când un spirit interacționează cu un om,
una dintre consecințe este că trupul îi este luat sub control. Am văzut lucrul acest întâmplându-se atunci
când a fost vorba despre spirite rele, dar în acest caz îl vedem întâmplându-se cu spiritul lui Dumnezeu.
Spiritul lui Dumnezeu preia controlul trupului lui Samson și lucrează prin el într-o manieră supranaturală.
Mai există un alt exemplu în istoria lui David care era urmărit de Saul:
„Atunci Saul s-a dus el însuşi la Rama. Ajungând la fântâna cea mare fără apă, care este la Secu, a întrebat: ,Unde
sunt Samuel şi David?’ I s-a răspuns: ,Sunt în Naiot, lângă Rama.’ Şi s-a îndreptat spre Naiot, lângă Rama. Duhul lui
Dumnezeu a venit şi peste el; şi Saul şi-a văzut de drum proorocind până la sosirea lui în Naiot, lângă Rama. S-a
dezbrăcat de haine şi a prorocit şi el înaintea lui Samuel; şi s-a aruncat dezbrăcat la pământ toată ziua aceea şi toată
noaptea. De aceea se zice: ,Oare şi Saul este între proroci?’” (1 Samuel 19:22-24).
În versetul 23 este scris că spiritul lui Dumnezeu a venit peste Saul în timp ce-l urmărea pe David cu
scopul de a-i lua viața, dar în momentul acela a început să proorocească. Spiritul lucra prin el, prin gura lui.
Nu cred că spiritul lucra și asupra minții lui pentru că mintea lui nu a fost transformată, căci el dorea să-l
ucidă pe David și asta era a doua oară când acest lucru se întâmpla. Dar vedem că Saul pierde controlul
facultăților sale iar spiritul lui Dumnezeu lucrează prin gura lui și asupra trupului lui. Acest lucru este
ciudat, căci el se dezbracă iar spiritul lui Dumnezeu îl umilește pentru că-l urmărește pe slujitorul Domnului
pentru a-l omorâ. Se dezbracă, se întinde pe pământ și proorocește. Oamenii nu înțeleg ce se întâmplă și
ridică întrebarea: „Oare şi Saul este între proroci?”
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Ceea ce vreau să subliniez este că spiritul lui Dumnezeu este mai mult decât numai gândurile lui
Dumnezeu. Atunci când spiritul lui Dumnezeu vine asupra unei persoane, acest lucru presupune mult mai
mult decât numai faptul că modul de gândire al acelei persoane se modifică. Este important să înțelegem
acest lucru pentru că există unele voci care afirmă că atunci când spiritul lui Dumnezeu vine într-o persoană,
tot ceea ce se întâmplă este schimbarea modului de gândire. Mintea lui se schimbă pentru Îl înțelege pe
Dumnezeu și căile Sale diferit și asta înseamnă de fapt nașterea din nou. Biblia demonstrează că este mult
mai mult decât atât, că spiritul lui Dumnezeu include o putere care afectează oamenii într-o manieră în care
uneori apare un comportament pe care noi nici măcar nu-l alegem.
În Geneza 1:2 este afirmat în mod clar faptul că spiritul lui Dumnezeu este un fel de putere, nu numai o
dispoziție mentală, căci se afirmă că „Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.” Aici nu este vorba
despre dispoziția mentală a lui Dumnezeu sau despre gândurile Sale care se mișcau pe deasupra apelor, ci
mai degrabă despre puterea Sa. Dumnezeu era pregătit să înceapă lucrarea de creație iar puterea Sa era
deasupra acestei planete. Dar în Geneza 6:3 Dumnezeu afirmă că spiritul Său nu se va lupta mereu cu omul,
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ceea ce ne arată că spiritul lui Dumnezeu nu este numai o putere care afectează trupurile noastre ca în cazul
lui Saul, sau o putere care poate crea lumi, ci și o influență asupra minților noastre, asupra facultăților noastre
mentale. Este ceva care poate afecta sau influența procesul gândirii noastre. Așadar, nu este rezonabil a
afirma că spiritul lui Dumnezeu sunt numai îngerii sau numai o dispoziție mentală.
La învierea lui Isus, El S-a ridicat din morți ca o Ființă spirituală. Este adevărat că i-a spus lui Toma că
„spiritul nu are carne și sânge așa cum vedeți că am Eu,” dar ceea ce le spune era „Eu nu sunt o fantomă.”
Biblia afirmă că El a fost făcut un spirit.
„De aceea este scris: ,Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu.’ Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de
viaţă.” (1 Corinteni 15:45).
Atunci când ucenicii erau împreună într-o încăpere cu ușile închise, El a trecut prin pereți. Materia din care
era compus trupul Lui nu interacționa cu materia de pe această planetă căci a trecut prin perete fără nicio
problemă pentru că acum era într-o stare diferită de lucrurile fizice. Acestea sunt unele dintre adevărurile pe
care le putem înțelege atunci când studiem ceea ce arată Biblia despre lucrurile spirituale.
Ce vreau să spun cu toate acestea? Ei bine, atunci când Biblia spune că suntem născuți din spirit, ea
încearcă să ne ajute să înțelegem că am intrat pe un tărâm pe care regulile normale nu se mai aplică. Pe
această planetă prima regulă este cea a păcatului și a morții. Cu toții am experimentat puterea acestei reguli.
Am experimentat realitatea faptului că nu ne putem opri din păcat. Dar atunci când cineva este născut din
nou, ce se întâmplă cu acea regulă?
„Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă
este născut din Dumnezeu.” (1 Io. 3:9)
Legea păcatului este prima regulă a acestei planete pe care o calci pentru că ai intrat pe un tărâm pe care
regulile planetei noastre nu se mai aplică! Ni s-a spus că Dumnezeu ne-a dus din împărăția întunericului în
cea a Fiului Său, ceea ce înseamnă că am fost născuți din nou, am devenit entități spirituale iar regulile acestei
planete nu ni se mai aplică. Așadar, trăim într-o dimensiune diferită și aceasta este prima consecință a nașterii
din nou pe care o experimentăm, acesta este primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem, că am devenit
entități diferite. Mințile noastre sunt înnoite și, în aceea ce privește mințile noastre, trăim acum pe tărâmul
lumii spirituale, motiv pentru care cel care este născut din Dumnezeu nu păcătuiește.
Dar nu putem accepta aceasta fără a accepta tot ceea ce experiența aceasta presupune. Dacă gândim logic,
trebuie să acceptăm și restul. Este posibil ca viața lui Hristos să fie în mine și totuși eu să nu trăiesc acea
viață? Aceasta este următoarea provocare cu care ne confruntăm. Spiritul lui Dumnezeu locuiește în noi, ne
afectează mințile oferindu-ne o minte nouă, dar nu ne afectează sau influențează restul ființei noastre? Este
posibil ca atunci când ne îmbolnăvim, sau când obosim sau când suntem îndurerați, spiritul lui Dumnezeu
nu este implicat în acel aspect al vieții noastre?
Când Isus a fost aici, a trăit o viață model, a produs această viață desăvârșită pentru a ne-o oferi nouă. Dar
mulți dintre noi cred că numai anumite părți a ceea ce a făcut El ni se aplică nouă azi. El a vindecat bolnavii și
a alungat demonii, a înviat morții, dar acea parte nu ni se aplică nouă astăzi. Dar cum putem accepta prima
parte fără a o accepta și pe a doua? Dacă o respingem pe a doua, avem toate motivele pentru a o respinge și
pe prima.
Bineînțeles că încă ne confruntăm cu provocarea credinței, căci nu putem primi decât dacă credem, dar
Isus ne-a spus clar ceea ce ne-a dat El când ne-a oferit darul spiritului sfânt:
„Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar
cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi
în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi
bolnavii se vor însănătoşi.” (Marcu 16:15-18)
Cum este posibil ca aceste semne să nu-i însoțească pe cei care cred? Cum putem neglija această realitate
când o citim în Biblie? Cum putem spune că am fost născuți în viața lui Hristos și totuși să nu experimentăm
puterea acestei vieți? Când sunt născut în Hristos, pe măsură ce mă maturizez în experiența și înțelegerea
mea, mă aștept ca viața lui Hristos în plinătatea ei să fie reprodusă în mine. Dacă nu înțelegem astfel, este
pentru că nu am înțeles cu adevărat ce înseamnă în realitate nașterea din nou.
Nașterea din nou este ceva unic. Ce vreau să spun prin asta? Nașterea nu poate fi experimentată decât o
singură dată. Nu se poate întâmpla decât o singură dată pentru că nașterea este începutul existenței dintr-o
viață preexistentă. De cum ai început să exiști, singurul lucru care îți mai rămâne este moartea, căci nu mai
există altceva în acea viață care să constituie nici începutul și nici concluzia decât moartea. Așadar, atunci
când cineva este născut din pântecele mamei sale, este născut din trup și nu mai există o a doua naștere din
trup. Nu mai poate intra în pântecele mamei sale pentru a fi născut din nou. Putem scăpa de acea primă viață
prin moarte, dar în afară de moarte nu mai există decât o singură cale de a scăpa de acea viață.
Cea de-a doua cale de a scăpa din nașterea trupească este nașterea din spirit. Dacă ești născut din al doilea
Adam, atunci poți începe o altă viață, dar este important de reținut că în fiecare caz nașterea poate avea loc
numai o singură dată. Am întâlnit o persoană care a fost botezată de cinci ori și cunosc oameni care au fost
botezați pentru fiecare adevăr nou pe care l-au înțeles. Această practică s-a născut din înțelegerea greșită a
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nașterii din nou. Acest soi de comportament face ca nașterea din nou să fie o glumă. Dar aceste lucruri se
întâmplă pentru că oamenii gândesc că nașterea din nou este mersul la biserică, sau acceptarea unei doctrine,
și nu înțeleg că nașterea din nou este o experiență în care spiritul lui Dumnezeu, viața lui Isus Hristos vine în
trupul credinciosului. De câte ori într-o viață se poate întâmpla asta? Potrivit Bibliei, numai o singură dată, și
cred că de aceea spune Pavel:
„Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.” (Efeseni 4:5).
Atunci când ne botezăm de mai multe ori transformăm adevărul în minciună pentru că o persoană nu
poate fi născută în Hristos de mai multe ori. Atunci când cineva se naște fizic, îi este imposibil să repete
această experiență. Nu poate scăpa de acea viață decât prin moarte, dar nu mai poate să intre în ea din nou.
Atunci de ce glumim cu lucrurile spirituale prin presupusa naștere din nou și din nou prin botezul repetat?
Pentru că nu înțelegem ce se întâmplă când ne naștem din nou. În acest caz devenim părtași de o altă
existență, iar Biblia ne învață că dacă pierdem această existență devenim morți spiritual și atunci suntem
pierduți. Unii se referă la aceasta ca fiind păcatul de neiertat.
„Căci cei ce au fost luminaţi odată – şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt, şi au gustat
Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor – şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi
iarăşi şi aduşi la pocăinţă, fiindcă ei răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L dau să fie
batjocorit.” (Evrei 6:4-6).
Observați că o asemenea persoană a fost părtașă duhului sfânt (a fost născută din nou) și a gustat puterile
lumii viitoare. A văzut puterea lui Hristos manifestându-se în viața lui și în trupul lui. Ce soi de puteri sunt
aceste „puteri ale veacului viitor”? Acestea sunt puterile ființelor spirituale. Atunci când o persoană a gustat
puterile veacului viitor înseamnă că a experimentat abilitățile ființelor spirituale. El este capabil de a vindeca
bolnavii, de a învia morții, de a curăța leproșii, de a alunga demonii, este capabil de a muta munții.
Dar observați că atunci când o persoană cade din această experiență, când pierde această viață, îi este
imposibil să se pocăiască, îi este imposibil să revină la acea experiență. Dacă îi întorci spatele, cum te mai
poate întoarce Dumnezeu înapoi? Cu ce să te mai aducă El înapoi dacă tu ai gustat deja ceea ce este cel mai
bun și i-ai întors spatele? Acest lucru nu se referă la ignoranți ca mine când aveam treisprezece ani, care se
botează fără a avea nicio experiență cu Hristos. Nu asta este ceea ce înseamnă a fi născut din nou. Eu am
căzut repede, nu am gustat niciodată cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, nu am gustat niciodată puterile
veacului viitor, nu am fost niciodată făcut părtaș duhului sfânt, puteam fi mântuit și mulți dintre cei care
merg pentru a fi botezați din nou și din nou sunt în aceeași condiție: nu au gustat niciodată, nu sunt
conștienți de ceea ce fac. Dar dacă ai fost cu adevărat născut din nou și ai ales să întorci spatele acestei
experiențe, Dumnezeu nu mai are putere pentru a te atrage înapoi și ești mort spiritual.
„Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci
doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi.” (Evrei 10:26, 27).
Observați că el spune că dacă păcătuim cu voia. Asta înseamnă că alegem să ne întoarcem pe calea
păcatului. Asta nu înseamnă că dacă o persoană alunecă, este pierdut. Cu toții am alunecat din când în când
căci în natura noastră umană uităm și suntem nepăsători. Este trist, dar asta nu înseamnă că ne-am întors de
la Hristos și am revenit la păcat. Pentru a reveni pe calea păcatului trebuie să decidem că nu-L mai dorim pe
Hristos. Așa cum am luat o decizie conștientă de a-L alege pe Hristos, tot așa putem să luăm o decizie
conștientă de a ne îndepărta de El. Dacă facem acest lucru intenționat, cuvântul lui Dumnezeu spune că nu
mai există speranță pentru noi.
Noi oamenii tindem să ne temem de lucrurile pe care nu le înțelegem pe deplin, și majoritatea dintre noi ne
temem de lucrurile spirituale. Nu avem nicio problemă cu gândul că mintea noastră s-a schimbat, dar ideea
că o forță exterioară vine să locuiască înlăuntrul trupurilor noastre este puțin înfricoșătoare dacă nu avem o
încredere absolută în acea entitate. Presupun că Saul s-a trezit din starea de proorocie și a spus: „Ce m-a
lovit?”. Și s-a temut pentru că i s-a întâmplat ceva ce nu a putut explica. Dar când apostolii au primit spiritul
sfânt în ziua Cincizecimii nu s-au temut și sunt sigur că ei se rugau în acea zi pentru o repetare a acelei
experiențe pentru că au înțeles că în acea putere este prezența Domnului lor înviat. Cei care-L iubesc pe Isus
pot spune: „El poate face orice cu mine, nu-mi pasă, poate să facă orice dorește.”
Sper că aceasta este atitudinea fiecăruia dintre noi. Este frumos de simplu să primești viața lui Isus și să
devii al Lui, o nouă creație, nu prin efort și luptă omenească ci prin darul lui Dumnezeu. Doresc să vă
încurajez să vă urmați convingerea, să mergeți la Hristos, să-L invitați să vă schimbe viața și voința. Spiritul
lui Dumnezeu transformă oamenii, dar nu trebuie să te temi de acea schimbare și de efectele ei atunci când ai
de-a face cu Cineva pe care-L iubești. Nu lăsa această zi să treacă până când nu vei avea asigurarea că ți-ai
predat cu adevărat viața în mâna Lui și ai primit spiritul Său în viața ta.

Păcatul și vina
David Clayton, martie 2013

Una dintre cele mai mari provocări ale credinței creștine este modul în care să echilibrăm corect Vechiul cu
Noul Testament. Unii dintre cei mai vehemenți critici ai creștinismului s-au ridicat datorită modului în care
este descris Dumnezeu în Vechiul Testament, a lucrurilor pe care le-a poruncit și a celor pe care le-a făcut.
Uneori este dificil să ai de-a face cu Dumnezeul descris în Vechiul Testament căci El este prezentat ca fiind
Dumnezeul iudeilor, nu al celorlalte națiuni și, în timp ce îi protejează pe iudei, îi nimicește fără milă pe
ceilalți, ștergând de pe faţa pământului culturi întregi cu porunca specifică de a nu cruța pe nimeni,
indiferent de sex sau vârstă. Nici măcar bebelușii sau animalele necuvântătoare nu erau cruțați în unele
dintre aceste campanii de anihilare care sunt azi catalogate ca genocid. Cum putem împăca toate acestea cu
imaginea milostivului și iubitorului Isus pe care-L descoperim în Noul Testament și care insistă că
Dumnezeu este Tatăl nostru care-i iubește pe toți oamenii?
Dar aceasta nu este singura zonă de conflict. Poruncile Vechiului Testament par uneori arbitrare și fără
nicio rațiune și cu atât mai mult când vedem pedepsele teribile impuse celor care nu au reușit să se
conformeze. Oamenii trebuiau să fie omorâți fără niciun compromis pentru crime ca blestemarea părinților
sau întreținerea unui raport sexual cu un animal. Homosexualilor nu li se permitea să trăiască. Cum poate fi
această imagine împăcată cu cea a milostivului și răbdătorului Dumnezeu al Noului Testament?
În alte arii ca interpretarea profețiilor, înțelegerea legii și a harului, natura lui Israel azi - în toate acestea și
în altele, descoperim o totală neînțelegere și confuzie în creștinismul de azi. Este evident faptul că este nevoie
de o înțelegere clară și consecventă a diferenței dintre Vechiul și Noul Testament și a motivelor pentru
existența acestor diferențe. Unii creștini prezintă o explicație foarte bună a tipului și antitipului, sau poate a
descoperirii scopurilor lui Dumnezeu în diferitele veacuri, dar, deseori, principiile aplicate acestor explicații
nu sunt urmate cu consecvență în explicațiile altor subiecte. Așa că o persoană sau un grup poate oferi o
foarte bună explicație despre diferența dintre Israelul fizic și cel spiritual, sau despre jertfele care-L
simbolizau pe Hristos, dar, în același timp au o înțelegere greșită despre lege și scopul acesteia în Vechiul
Testament versus legea și scopul ei în Noul Testament.
În acest articol nu putem analiza toate ariile de conflict, chiar și numai dacă am face-o într-o manieră
superficială. Însă există un anumit subiect greșit înțeles care a avut efecte devastatoare de-a lungul secolelor
asupra experienței religioase a milioane de creștini și care a rezultat în doctrine majore false și într-o
semnificativă reprezentare greșită a lui Dumnezeu. Acest concept fals este încă puternic susținut de fiecare
biserică și grup de pe planetă și chiar și astăzi constituie rădăcina primară a conflictelor și diviziunilor chiar
și dintre noi, cei care credem adevărul despre Tatăl și Fiul Său.
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„Când va păcătui cineva făcând, fără să ştie, împotriva uneia din poruncile Domnului, lucruri care nu trebuie făcute,
se va face vinovat purtându-şi astfel vina.” (Leviticul 5:17 KJV).
Acest verset prezintă o idee stranie pentru cineva care crede în dreptate. Aici scrie că cineva care a călcat
oricare dintre poruncile lui Dumnezeu va fi vinovat chiar și în cazul în care nu a fost conștient de aceasta!
Mai mult decât atât, o asemenea persoană „își va purta vina.” Prima noastră reacție în fața unei astfel de
afirmații este: „Dar nu este corect! Cum poate cineva să fie vinovat dacă nu a știut că ceea ce a făcut este
greșit?” „Vinovat” poate fi definit ca o stare în care cineva este responsabil pentru fapte rele, dar ar trebui
oare responsabilizată o persoană pentru faptele pe care le-a făcut neștiind că sunt greșite? În sistemul judiciar
injust și irațional al acestei lumi, acest lucru se întâmplă deseori, dar în sistemul de justiție al lui Dumnezeu
care se presupune a fi corect și care consideră și motivele, este acceptabil ca o asemenea persoană să fie trasă
la răspundere pentru că a călcat legea fără să știe?
Înainte de a înainta în a examina această chestiune, aș dori să afirm că acest verset constituie un punct de
plecare foarte bun pentru cei care cred în doctrina păcatului originar sau a vinei originare. Această doctrină
afirmă că toți oamenii sunt răspunzători pentru păcatul pe care Adam la comis în grădină. Aceasta îi include
chiar și pe bebeluși. Prefer să mă refer la această doctrină mai degrabă ca la „vina originară” decât ca la
„păcatul originar” pentru a înlătura orice confuzie care ar putea apărea. Este clar faptul că toți oamenii au
suferit consecințele păcatului lui Adam. În acest sens, toți creștinii cred în păcatul originar. Însă unii merg
mai departe decât atât și afirmă că toți au moștenit vina lui Adam motiv pentru care sunt vinovați și
răspunzători înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut Adam. În acest sens eu împreună cu mulți alții nu
credem că am moștenit păcatul lui Adam.
Versetul citat mai sus, Leviticul 5:17, împreună cu altele pe care le putem găsi în cartea Levitic, afirmă că o
persoană poate fi vinovată de păcat chiar dacă îl săvârșește în mod inocent, într-o neștiință totală. Acest lucru

pare să afirme ideea că o persoană poate fi în mod inocent vinovată! Nu trebuie să fie conștientă de păcat, nu
trebuie să comită un păcat în mod conștient căci, chiar dacă păcătuiește accidental, este vinovată! Acest lucru
nu este prea departe de conceptul păcatului originar, ideea că putem fi vinovați de păcat și răspunzători de el
fără a participa de fapt la comiterea actului însuși. Nu este la fel, dar pare să aibă principii similare. Cum să
înțelegem acest lucru? Cum poate fi explicat?

Înțelegând păcatul
Există o diferență între modul în care păcatul este înțeles în Vechiul Testament și modul în care este înțeles
în Noul Testament. Acest lucru nu a fost înțeles de creștini în ultimii două mii de ani. Cheia pentru a înțelege
această chestiune în mod corect este de a menține perspectiva faptului că Vechiul Testament prezintă tipuri și
simboluri în timp ce Noul Testament are de-a face cu realitatea acestor simboluri. Așa cum am afirmat mai
sus, vedem acest lucru în cazul mieilor de jertfă și a legilor ceremoniale. Înțelegem că acestea Îl reprezentau
pe Hristos și lucrarea Sa. Însă, atunci când vine vorba despre păcat și lege, nu am mai avut o lumină similară.
Biblia afirmă că există o diferență uriașă între legea Vechiului Testament și cea a Noului Testament.
Principiul tipului și a antitipului există aici în aceeași măsură ca și în jertfe și ceremonii. Noul Testament se
referă la acestă diferență vorbind despre „literă” și „spirit”. Ea se referă la legea scrisă pe pietre versus legea
scrisă în inimă. Una era în exterior și cealaltă în interior; una consista în instrucțiuni scrise iar cealaltă într-o
natură schimbată; una era scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe piatră, iar cealaltă este produsă de spiritul lui
Dumnezeu care transformă inima credinciosului. Una putea afecta numai comportamentul persoanei, în
timp ce cealaltă transformă chiar gândurile, intențiile și motivele. Este vorba despre regulile lui Dumnezeu
versus viața lui Dumnezeu.
Unii au reușit să înțeleagă acest lucru, dar în ceea ce privește subiectul păcatului descoperim o insuficiență
în înțelegerea principiului tipului și antitipului. În Vechiul Testament păcatul era mereu reprezentat ca fiind o
faptă de călcare a legii. De fiecare dată când o persoană făcea ceva greșit, era vinovat chiar dacă nu a fost
conștient de ceea ce a făcut. Putem vedea că acest mod de a înțelege păcatul depinde de modul de înțelegere
a legii din Vechiul Testament. Legea era văzută ca fiind un set de reguli iar nevinovăția sau vinovăția unei
persoane depindea de faptele sale în raport cu legea. Dar în Noul Testament? Ce-ar fi dacă am aplica Noului
Testament modul de înțelegere al legii în ceea ce privește chestiunea păcatului? Ce descoperim atunci?
Dacă legea din Noul Testament este viața lui Dumnezeu, spiritul lui Dumnezeu, noua natură, inima
transformată, atunci este evident faptul că chestiunea în discuție nu este supunerea față de un set de reguli, ci
mai degrabă opoziția față de spiritul lui Dumnezeu, rămânerea în vechea natură, inima cea veche. Dacă
cineva împlinește regulile celor zece porunci dar nu are spiritul lui Dumnezeu, este vinovat de păcat? Sub
sistemul Vechiului Testament nu, dar sub sistemul Noului Testament o asemenea persoană este pierdută!
„Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” (Romani 8:9).
Potrivit înțelegerii Nou Testamentare, problema nu este ce face cineva, ci dacă persoana în cauză are sau
nu spiritul lui Dumnezeu. Nu este vorba despre supunerea față de câteva reguli, ci dacă omul are legea cea
vie în inima lui. Acesta este motivul pentru care păcatul nu este atât fapta de călcare a legii, ci mai degrabă
starea în care omul este despărțit de Dumnezeu. De aceea, dacă cineva nu calcă legea dar nu este una cu
Hristos, este într-o stare păcătoasă și este un călcător al adevăratei legi a lui Dumnezeu. El nu este în armonie
cu viața lui Dumnezeu și nu este potrivit pentru viață! De aceea în Noul Testament chestiunea principală în
discuție nu este supunerea față de lege ci, mai degrabă, primirea vieții lui Dumnezeu în Hristos. Această
chestiune nu a fost niciodată centrul Vechiului Legământ, căci tot ce era cerut atunci era ascultarea.
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Așa cum am afirmat înainte, creștinismul nu a trecut niciodată de înțelegerea chestiunii păcatului în
lumina Vechiului Testament. Cei care cred în păcatul originar și cei care nu o fac au înțeles cu toții căderea
omului ca pe o chestiune de vină. Cei care cred în păcatul originar afirmă că omul moștenește vina lui Adam.
Cei care resping doctrina păcatului originar afirmă că omul devine vinovat numai atunci când calcă legea.
Însă ambele grupuri și tot creștinismul crede că problema reală este VINA. Ei cred că Isus a murit pentru a
rezolva problema vinei omenirii. Unii cred că noi moștenim această vină în timp ce alții cred că o aducem
asupra noastră prin propriile noastre fapte, dar toți insistă că problema este vina.
Bineînțeles că atunci când ne centrăm pe vină, trebuie să privim chestiunea din perspectiva legală a legii.
Nu poate exista vină dacă nu există o lege și dacă vina este cu adevărat problema, atunci este evident că
legea este cu adevărat chestiunea în discuție. Mântuirea înseamnă conformarea la lege. Dar acesta este un
concept al Vechiului Testament, este vechiul legământ care spune „supune-te și vei trăi.” Noul Legământ
spune „crede și vei trăi”; el spune „fii născut din nou și vei trăi.” Nu este vorba despre lege, ci despre viața

lui Hristos în noi. Însă atunci când ne ținem strâns de conceptele păcatului și al iertării prezentate în Vechiul
Testament, nu putem scăpa de concluzia că toată discuția este despre lege.

Caracterul lui Dumnezeu distorsionat

Descoperim această confuzie în fiecare aspect al doctrinelor creștine. Unul dintre subiectele predominante
din aproape toate învățăturile creștine este ideea că Dumnezeu L-a pedepsit pe Isus pe cruce pentru a-Și
satisface propria mânie. Această idee îi determină pe toți cei care gândesc să se dea înapoi. De fiecare dată
când o aud, mă cutremur. Ea sugerează că există ceva în natura și caracterul lui Dumnezeu care necesită
tortură și moarte pentru ca El să ierte. Această idee nu a fost niciodată explicată într-o manieră care să
satisfacă gândirea și logica noastră despre dreptate. Nu are absolut niciun sens, indiferent de câte ori este
afirmată. Ceea ce face cu adevărat această învățătură este să creeze un concept despre Dumnezeu care-L face
să pară o Persoană irațională care are propria Lui idee despre dreptate care este mult mai lipsită de rațiune
decât tot ceea ce s-a văzut în cazul celor mai teribili tirani de pe pământ. Această idee pare și mai teribilă
atunci când realizăm că sute de creștini bine intenționați merg mai departe și afirmă că oamenii vor fi
torturați pentru vecie cu o durere inexplicabilă pentru a suferi pentru toți anii veșniciei pur și simplu pentru
că sunt vinovați de călcarea legii.
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Dar atunci când aplicăm chestiunii vinei și păcatului principiul tipului și antitipului, înțelegem că păcatul
este cu mult mai mult decât ceea ce facem noi în raport cu un set de reguli. Păcatul de fapt inundă întreaga
ființă a păcătosului și este integrat în chiar natura sa. O asemenea boală nu poate fi vindecată prin
conformarea exterioară la un set de reguli, chiar dacă acestea sunt foarte bune. Problema păcătosului nu este
cea a vinei, ci a coruperii. Nu este vorba despre ceea ce face păcătosu, ci despre ceea ce este el! Tipul
Vechiului Testament s-a centrat pe ceea ce făcea păcătosul. Problema lui era că acumula vină prin călcarea
legii iar această vină trebuia să fie anulată prin sângele unui animal. Dar ce tragic este faptul că noi nu am
văzut dincolo de tip pentru a cuprinde adevărurile mai mari ale antitipului! Am trecut de la umbră la lumină
în atât de multe aspecte, dar aici ne ținem încă agățați de tip.
Noul Testament afirmă adevărul mai mare: nu este vorba despre ceea ce face păcătosul, ci despre ceea ce
este. Aceasta este adevărata problemă. Păcatul nu este înțeles în legătură cu un set de reguli, ci în raport cu
legătura noastră cu Hristos. Problema nu este vina acumulată, cu natura carnală înnăscută. Problema noastră
nu este rezolvată prin a-I oferi lui Dumnezeu sânge, ci prin a primi viața Fiului Său. Oh, slavă lui Dumnezeu
pentru o asemenea mântuire! Slavă lui Dumnezeu că planul de mântuire rezolvă problema păcatului până la
rădăcina acestuia, chiar acolo unde zace adevărata problemă, la chiar natura omului.
Așadar, acum înțelegem că Isus nu a murit pentru a împăca mânia lui Dumnezeu și nici pentru a satisface
furia Sa în sensul în care acest lucru este de obicei înțeles. Nicidecum. Isus a murit pentru că a trebuit să ia
asupra Sa boala omenirii pentru a o vindeca. El a trebuit să devină om și să ia blestemul păcatului asupra
Sieși. Atunci când a făcut lucrul acesta, Dumnezeu a trebuit să se despartă de El. Asta este relația dintre păcat
și Dumnezeu; păcatul desparte întotdeauna de Dumnezeu. Această stare de despărțire pe care Isus a luat-o
asupra Sa L-a ucis! A trebuit s-o ia pentru că aceasta era adevărata natură a păcatului nostru și nu există
niciun sens în care să se fi putut exprima faptul că El a luat păcatul nostru decât prin faptul că a fost despărțit
de Dumnezeu. Această despărțire a stat chiar la rădăcina bolii păcatului. (Pentru mai multe informații, vă
încurajăm să audiați prezentarea „Blestemul rupt” de pe saitul www.divinavindecare.ro de la secțiunea
„Media” din anul 2008).
Așadar, Isus a luat păcatul nostru și l-a omorât. Despărțirea de Dumnezeu conduce mereu la egoism, la un
comportament păcătos. Însă atunci când Isus a luat păcatul nostru, nu a devenit egoist și păcătos. Dar a murit
față de Sine. El a ales mai degrabă să moară decât să Se salveze de pe cruce. În acest fel, a omorât păcatul. În
cea de-a treia zi a înviat la o nouă viață care a biruit în mod desăvârșit păcatul. În această viață păcatul a fost
distrus în chiar esența lui, viața orientată către sine a despărțirii de Dumnezeu.
Aceasta este viața care ne aparține acum în Isus Hristos. Aceasta este viața care transformă natura noastră
atunci când o primim; aceasta este viața care ne unește cu Dumnezeu și ne întoarce de la egoism la altruism,
viața care ne umple cu dragostea cea curată care Îi aparține numai lui Dumnezeu. De aceea a trebuit Isus să
moară. Nu a fost vorba despre vină, nici despre a satisface un set de reguli legaliste, și nici despre sângele de
jertfă. Oh, fie ca Dumnezeu să ne ajute să vedem dincolo de tip, în slava antitipului. Fie ca perdeaua să fie
înlăturată dinaintea ochilor noștri pentru a putea vedea slava lui Dumnezeu pe chipul lui Isus Hristos.
Dragii mei, sfârșitul este aproape. A sosit timpul să creștem la statura deplină în Isus Hristos. Este timpul
pentru a trece de tipurile copilărești la înțelegerea matură a celor care au trecut de lapte și se hrănesc cu
hrană tare.
„Dar ei au rămas greoi la minte: căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne
neridicată, fiindcă marama este dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi, când se citeşte Moise, rămâne o maramă
peste inimile lor. Dar, ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată.” (2 Corinteni 3:14-16).

Experiențe din „Visteria” saitului web
La spitalul județean
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Duminică 8 martie 2009 m-am trezit
ca de obicei la ora cinci și L-am
rugat pe Dumnezeu să-mi descopere
planul Său cu mine pentru ziua
respectivă. În timpul rugăciunii am
primit îndemnul de a merge la
spitalul județean din Târgoviște, și
anume la secția oncologie.
Nu aveam decât 20 de lei, dar i-am
pus înaintea lui Dumnezeu și L-am
rugat să facă cu ei o minune similară
celei relatate în Matei 14:13-21 când
Domnul Isus a înmulțit cei doi pești
și cele cinci pâini. El poate totul.
Am luat 20 de cărți creștine iar de
banii avuți am cumpărat câteva
alimente în drum spre spital. Am
intrat în primul salon al secției de
oncologie și am întrebat dacă este vreun bolnav pe care nu-l vizitează nimeni. Mi-a fost indicată o
doamnă care zăcea pe pat tristă.
Costache Elena, în vârstă de 51 de ani este bolnavă de cancer de 13 ani. Boala i-a distrus tot corpul: are
ambii sâni extirpați, rinichii sunt afectați și are și probleme psihice. I-am oferit alimentele și i-am ascultat
istoria: are opt copii dintre care un băiat handicapat mintal iar soțul ei este bolnav de artrită. Fratele ei se
mutase la ei în casă cu fiul de 18 ani în urma decesului soției, motiv pentru care locuiesc 9 persoane întro singură cameră plină de igrasie.
Am încurajat-o și i-am promis că voi reveni s-o vizitez. M-a rugat să-i aduc un ghiozdan, o geacă și
alimente, ceea ce am și făcut.
Apoi am discutat cu o altă doamnă din Pierșinari care avea metastază la ficat și I L-am prezentat pe
Marele Medic care dorește să vindece pe oricine prin credință. Am vizitat-o de mai multe ori, i-am dus
diverse ceaiuri și am avut ocazia de a discuta și cu fiul ei, povestindu-le despre prietenele mele care au
fost vindecate de cancer.
Tot atunci am cunoscut-o și pe doamna Marinescu Maria care mi-a cerut să-i aduc o Biblie; avusese
una care-i fusese luată de o rudă și-și dorea foarte mult să mai aibă Cuvântul lui Dumnezeu. La
următoarea vizită când a primit-o, a strâns-o puternic la piept, a sărutat-o și mi-a mulțumit. Bolnavele
din salon mi-au relatat că nu se mai dezlipea de Carte și că o citea tot timpul, iar ea îmi povestea mereu
ceea ce citea. După ce s-a externat am păstrat legătura și am ajutat-o prin diverse sfaturi de sănătate
pentru prevenția bolilor.
Vizitele mele la spital au continuat cu multe ore de dialog cu bolnavii cărora le împărtășeam atât
informații valoroase despre prevenirea bolilor și tratarea acestora prin remedii naturiste, cât și despre
iertarea divină prin meritele Domnului Isus, despre darul mântuirii și exercitarea practică a credinței.
Vedeam cum li se luminau fețele atunci când auzeau că moartea pentru credincioși nu este decât
examenul de absolvire a vieții și că, după odihna din pământ, urmează veșnicia. Tresăltau de bucurie la
gândul că vom sta în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
Relația cu Costache Elena continuă și acum, după patru ani, continuând s-o vizitez de fiecare dată
când se internează în spital. De asemenea, am fost și la locuința ei împreună cu o echipă de creștini
dispuși s-o ajute.
În decurs de doi ani am oferit peste 4000 de cărți în acel loc multor suflete care au fost mângâiate.
Dumnezeu este bun!

Jurnalul lui John Wesley
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John Wesley, 1703 - 1791

Duminică, 28 August 1748. Am fost invitat de domnul
U., predicatorul din Goodshaw, pentru a predica în
biserica lui. Am început cu rugăciunile la ora șapte, dar
când am observat că biserica era numai pe jumătate
plină, după rugăciuni am ieșit afară și am stat pe zidul
bisericii, într-un loc umbrit, și am explicat și subliniat
următoarele cuvinte din cea de-a doua lecție: „Curând mai
vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!” (Fapte 26:28)
Mă mir de cei care vorbesc atât de tare despre indecența
predicării pe stradă. Cea mai mare indecență este
întâlnită în biserica Sfântul Pavel atunci când o mare
parte din adunare doarme, sau vorbește sau se uită
aiurea, fără a fi atenți la ceea ce spune predicatorul. Pe de
altă parte, în curtea bisericii sau chiar și pe câmp întâlnim
cea mai mare decență atunci când întreaga adunare are
un comportament liniștit și privesc de parcă L-au văzut
pe Judecătorul tuturor și-L aud vorbind din ceruri.
La ora unu am mers la Crucea din Bolton. Acolo era o
mare mulțime de oameni, dar mulți dintre ei erau tare
sălbatici. Imediat ce am început să vorbesc, au început să
se foiască, dorind să mă arunce jos de pe scările pe care
stăteam. Ceea ce au și reușit odată sau de două ori, dar
m-am urcat iarăși acolo și mi-am continuat discursul.
Atunci au început să arunce cu pietre; în același timp unii s-au urcat pe crucea din spatele meu pentru a
mă împinge jos, moment în care nu am putut decât să observ modul în care Dumnezeu controlează
chiar și cele mai neașteptate circumstanțe. Un bărbat răcnea chiar la urechea mea moment în care o
piatră l-a lovit peste obraz și s-a liniștit. Un altul s-a împins pentru a ajunge până la mine când o piatră la lovit chiar în frunte; s-a lăsat pe spate, sângele a țâșnit și nu a mai putut înainta. Cel de-al treilea, fiind
aproape de mine, și-a întins mâna și în chiar acea secundă o piatră ascuțită l-a lovit peste încheieturile
degetelor. Și-a scuturat mâna și a fost foarte liniștit până când mi-am terminat discursul și apoi a plecat.
Vineri, 12 mai, 1749. Între ora șase și șapte am predicat la Mardyke (un loc deschis fără ziduri) unei
mulțimi de aproape două mii de persoane; nu am observat pe niciunul dintre ei care să râdă, sau să
privească aiurea sau să se concentreze asupra vreunui alt lucru decât asupra predicii.
Luni, 15 mai. Un grup de acrobați și dansatori au intrat după amiază în posesia clădirii în care
obișnuiam să predic. Unii m-au sfătuit să merg în altă parte, dar am știut că nu este nevoie. De îndată ce
am apărut acolo, mulțimea petrecăreață a dispărut.
Miercuri, 19 iulie. Am terminat traducerea lucrării despre viața lui Martin Luther. Fără îndoială că a
fost un bărbat foarte favorizat de Dumnezeu și un instrument binecuvântat în mâna Sa. Dar vai! Ce
păcat că nu a avut niciun prieten credincios! Nimeni nu a îndrăznit, asumându-și toate riscurile, să-l
mustre deschis și direct pentru spiritul său dur și respingător, pentru zelul său amar în discuții, atât de
obstructiv pentru lucrarea lui Dumnezeu!
Miercuri, 6 septembrie. Am ajuns la Newcastle; și, după ce m-am odihnit o zi și am predicat două
dimineți și două după amiezi cu o asemenea binecuvântare cum rar am mai primit, vineri am pornit
pentru a vizita bisericile din nord. Am început cu cea de la Morpeth unde am predicat la ora 12 într-o
parte a pieței. M-am temut că piața îi va atrage pe oameni de la predică, dar s-a întâmplat invers: și-au
liniștit tarabele și nu s-a mai vândut sau cumpărat nimic până când nu s-a terminat predica.
Miercuri, 18 octombrie. Am mers călare pâna la Rochdale în Lancashire la dorința lui John Bennet.
Imediat ce am intrat în oraș, am descoperit străzile pline de ambele părți cu mulțimi de oameni care
strigau, înjurau, blestemau și care scrâșneau din dinți la noi. Înțelegând că nu ar fi chiar bine să
predicăm afară, am intrat într-o încăpere mare, deschisă către stradă și am strigat tare: „Să se lase cel rău
de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui.” (Isaia 55:7). Cuvântul lui Dumnezeu a fost mai tare
decât furia omului. Nimeni nu s-a opus și nici nu m-a întrerupt; și a existat o remarcabilă schimbare în
comportamentul oamenilor pe care am observat-o când am mers ulterior prin oraș.

Am ajuns la Bolton pe la ora cinci după amiază. Imediat ce am intrat pe strada principală am
descoperit că leii din Rochdale erau miei în comparație cu cei din Bolton. Nu am mai văzut până atunci
o asemenea furie și ură în niciuna dintre creaturile care au formă de om. Ne-au urmat urlând cu toată
puterea până la clădirea în care am intrat, și imediat după aceea au ocupat toate străzile înconjurătoare,
umplându-le de la un capăt la altul.
După un timp valurile furiei s-au mai liniștit. Domnul P s-a gândit atunci să se aventureze până afară.
L-au înconjurat imediat, l-au aruncat pe jos și l-au târât prin noroi în așa fel încât, după ce a reușit să se
strecoare dintre ei și a intrat înapoi în casă, cu greu l-ai mai fi recunoscut. Când a ajuns printre noi prima
piatră aruncată prin fereastră, m-am așteptat să urmeze o ploaie pentru că acum făcuseră rost de un
clopot cu care își chemaseră toate forțele. Dar nu au vrut să ne atace de la distanță; atunci cineva a venit
și ne-a spus că mulțimea intrase în casă; și a mai adăugat că-l prinseseră pe J. B. care s-a folosit de ocazie
pentru a le spune despre „frica de Domnul.”
Între timp, D. T. începuse să le vorbească folosind cuvinte dulci. Atunci am știut că sosise timpul
potrivit și am coborât chiar în mijlocul lor. Ei deja umpluseră toate camerele. Am cerut un scaun.
Vânturile se domoliseră și atmosfera era acum calmă. Inima mi-a fost umplută de iubire, ochii cu lacrimi
și gura cu cuvinte. Au fost uimiți; au fost rușinați, au fost topiți; au devorat fiecare cuvânt. Ce
schimbare! Oh, cum a mai schimbat Dumnezeu sfatul bătrânului Ahitofel în nimic și i-a determinat pe
toți bețivii, blasfemiatorii, călcătorii de Sabat și păcătoșii din acel loc să asculte despre răscumpărarea Sa
abundentă.

Pregătiri pentru vacanța de vară
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Dragi prieteni,
Vara se apropie și suntem convinși că unii dintre voi își fac de pe acum planurile pentru vacanța care
urmează. Multe persoane ne-au întrebat dacă plănuim să mai organizăm o nouă întâlnire de studiu și
rugăciune pentru vara aceasta, motiv pentru care dorim să vă anunțăm că planurile pentru o nouă
întâlnire sunt avansate, dar nu definitivate. Ceea ce vă putem spune cu certitudine este că perioada în
care se va desfășura această întâlnire este începând de marți, 13 August, și până duminică 18 August.
La momentul acesta nu este o certitudine, însă sperăm ca și anul acesta să ne putem întâlni în aceeași
locație ca și în anii precedenți, și anume la Pensiunea „Roua Dimineții” din localitatea Moeciu de Sus,
județul Brașov, în zona turistică Bran.
Nu avem încă confirmarea deplină, dar sperăm ca anul acesta să studiem împreună cu prietenii noștri
David Clayton și Howard Williams din Jamaica. Ceea ce știm însă sigur este că prietenul nostru Sánta
János din Ungaria va prezenta o serie de studii legate de profețiile din Biblie. De îndată ce vom avea mai
multe detalii, vă vom anunța.
Ca de obicei, programele vor include studii biblice, discuții libere pe marginea subiectelor abordate,
momente de rugăciune, dar și ieșiri în natură.
Sperăm să ne revedem acolo!
Prietenii de la „Divina Vindecare”
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Sánta János
Howard Williams & David Clayton

Vă invităm să vizitați și saitul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect
care este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca
în mod gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul
timpului, pe saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru
cei mai mici și pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre
materialele noi pe măsură ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la
adresaedi@gmail.com pentru a ne comunica adresa dumneavoastră și orice alte
gânduri și sugestii legate de acest proiect.
Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.
La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le
descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale are creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege
care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.
La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic,
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre
subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în
lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și
audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă
visteria acestui saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace,
talantul robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru
micuţii Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus
sub forma experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme
în mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta,
descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor într-un caz pentru rugăciunile celorlalţi la
adresa divinavindecare@gmail.com iar noi o vom publica acolo pentru a sluji ca
ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Linkuri  utile

Filadelfia
Heart for Truth

Divina Vindecare w Nr. 41 Mai 2013

Revelation 14:12

14

Ne puteți urmări și pe canalul Divina
Vindecare de pe YouTube (copiind în browserul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele
video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe”
pentru a primi în mod automat știri de fiecare
dată când postăm noi presentări. Aceste
prezentări video au fost înregistrate începând cu
anul 2006 și tratează diverse aspecte ale
Evnagheliei strict din punct de vedere biblic.
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă
recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică.
Vizionare binecuvântată!

Restoration Ministry

Nr. 38 Februarie 2013
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