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Cuvântul scris
Ardeiaș Vlad, iulie 2013

Biblia ne descoperă faptul că în procesul de 
creație a timpului („la început” - Geneza 1:1), 
spațiului („Dumnezeu a făcut cerurile” - Geneza 
1:1) și materiei („Dumnezeu a făcut ... pământul.” - 
Geneza 1:1), Dumnezeu a folosit un singur mijloc: 
Cuvântul.
„La început era Cuvântul ... Toate lucrurile au fost 
făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost 
făcut fără El.” (Ioan 1:1, 3).
Așa cum vom observa pe parcursul articolelor 
din acest număr al revistei „Divina Vindecare”, 
Dumnezeu Și-a început lucrarea de creație prin 
Cuvânt, a desfășurat-o prin Cuvânt și a încheiat-o 
prin Același Cuvânt. Mijlocul și principiul de 
lucru al lui Dumnezeu în, pentru și cu creația Sa a 

fost, este și va fi Cuvântul.

Cuvântul salvator
Acesta este și motivul pentru care întreaga lucrare de salvare a omului este centrată în jurul Cuvântului la 

fel ca și lucrarea de creație: este începută prin Cuvânt, lucrată de Cuvânt și încheiată prin Cuvânt. Domnul 
Isus exprimă acest adevăr astfel:

„Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face 
slobozi. ... Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.” (Ioan 8:31, 32, 36).

Vorbind despre același proces al salvării omului, Pavel concluzionează prin cuvintele:
„Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu.” (Romani 10:17 - KJV).
Așadar, totul începe cu auzirea veștii bune a Evangheliei conținută de și transmisă prin cuvântul scris. 

Dacă omul înțelege și acceptă oferta lui Dumnezeu, intră într-un atelier de ucenicie, începând astfel să învețe 
de la Marele Maestru, chiar Cuvântul Cel viu al lui Dumnezeu. El promite că în această perioadă de ucenicie 
omul se va familiariza cu Adevărul, intrând într-o relație 
personală cu Acesta, iar consecința normală a acestei legături 
intime cu Adevărul care este Cuvântul, va fi chiar salvarea 
omului din păcat. Astfel, lucrarea de mântuire a omului 
începe prin auzirea cuvântului, continuă prin ucenicia în 
atelierul cuvântului cu familiarizarea cu Acesta, și este 
finalizată prin eliberarea omului de către Cuvânt prin chiar 
viața Sa.

Cuvântul singur este astfel Mântuitorul omului, Cel care 
inițiază, realizează și finalizează salvarea lui din moartea în 
care s-a născut. Fiind o lucrare de creație, mântuirea omului 
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este în exclusivitate opera Cuvântului creator, al Aceluiași prin care 
Dumnezeu a creat la început timpul, spațiul și materia.

Cuvântul controversat
Acesta este motivul pentru care marea controversă începută în ceruri și 
continuată pe pământ are ca subiect Cuvântul lui Dumnezeu. Să observăm 
împreună modul în care Satan a reușit să-l înșele pe om și astfel să cucerească 
întreaga planetă și pe locuitorii ei.
În Geneza capitolul 3, loc care descrie această istorie, ne este relatată bătălia 
pierdută de om în favoarea lui Satan, bătălie consumată în câteva cuvinte:
„Şarpele ... a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ,Să nu mâncaţi din toţi 
pomii din grădină?’ ... Atunci şarpele a zis femeii: ,Hotărât, că nu veţi muri, dar 
Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca 
Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.’” (Geneza 3:1, 4, 5)

Observați că Satan nu a propus minții omului o viziune ateistă, ci mai degrabă o 
reinterpretare a cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, Satan nu a negat faptul că Dumnezeu i-a vorbit 
omului și nici identitatea cuvântului lui Dumnezeu, ci numai modul în care omul a înțeles, felul în care acesta 
a interpretat acest cuvânt. Impactul noii viziuni asupra cuvântului lui Dumnezeu a fost atât de puternic încât 
omul a fost pregătit să-și riște viața pentru această teorie; și a greșit.

În câteva clipe certitudinea atât de bine înrădăcinată în mintea și sufletul omului cu privire la veridicitatea 
și înțelesul clar al cuvântului lui Dumnezeu, a fost spulberată cu desăvârșire de noua teologie, iar omul avea 
să-și piardă viața veșnică în exclusivitate datorită acceptării unui cuvânt travestit.

Consecințele imediate ale negării cuvântului lui Dumnezeu au fost dintre cele mai stranii pentru acea lume 
desăvârșită: omului i se face rușine și frică datorită goliciunii sale.

„Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut 
şorţuri din ele.” (Geneza 3:7).

În principiu, există două cazuri în care omului nu-i este rușine de goliciunea sa: atunci când și-a pierdut 
orice sens al identității sale și al vieții în raport cu alții, și în fața partenerului de viață. În cel de-al doilea caz, 
sentimentul de rușine dispare datorită intrării într-o relație de contopire:

„,Şi cei doi vor fi un singur trup.’ Aşa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup.” (Marcu 10:8).
Exact această legătură strânsă dintre om și Dumnezeu pe de o parte, și dintre cei doi oameni pe de altă 

parte, a fost pierdută datorită alienării de Cuvântul lui Dumnezeu. Iar de îndată ce unitatea a fost distrusă, 
sentimentul de înstrăinare a atras după sine și pe cel de rușine.

Mai mult decât atât, despărțirea de Dumnezeu conștientizată prin propria goliciune a născut în inima 
omului frica de Cel care-l înconjura în continuare cu o dragoste fără seamăn:

„Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.” (Geneza 3:10).
Conștient de faptul că totul a fost creat prin Cuvânt și că totul este menținut în neprihănire prin Același 

Cuvânt, Satan nu a adus în discuție decât cuvântul lui Dumnezeu și nimic altceva. Alterarea acestui cuvânt 
urma să fie suficientă pentru pierderea veșnică a vieții, iar el știa foarte bine acest lucru. Așadar, deformarea 
realității și lucrarea morții au debutat pe planeta noastră și în ființele noastre în exclusivitate prin acceptarea 
unei viziuni false a cuvântului lui Dumnezeu.

Cuvântul întrupat versus cuvântul scris
Chiar ideea de a ispiti Cuvântul lui Dumnezeu este nenaturală,  însă acest lucru s-a întâmplat tocmai 

pentru a aduce la normalitate ceea ce fusese stricat. Într-adevăr, Satan a continuat lupta împotriva 
Cuvântului și atunci când Acesta a fost întrupat pe pământ, iar lupta aceasta s-a purtat tot pe marginea 
cuvântului lui Dumnezeu. Cu toate că a încercat în câteva rânduri să-I curme viața prin acțiuni violente (Luca 
4:29, 30; Ioan 10:31, 39), Satan știa că singura metodă cu potențial succes era aceea de a-I tulbura mai întâi 
mintea printr-o teologie greșită, iar distrugerea totală urma în mod firesc:

„Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: ,El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te 
vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.’” (Matei 4:6)
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Pentru cititorul superficial, pentru creștinul tradițional pare ciudat să-l descopere pe Satan invocând 
cuvântul lui Dumnezeu ca motiv pentru îndemnurile lui. Să nu uităm însă că jumătate de adevăr este 
minciună. Cu siguranță că Satan nu se prezintă niciodată sub adevărata sa identitate atunci când 
interacționează cu copiii lui Dumnezeu, ci mereu deghizat ba într-un șarpe (Geneza 3:1), ba într-un înger de 
lumină (2 Corinteni 11:14). Și pentru că de la un înger de lumină nu te aștepți să auzi decât cuvântul lui 
Dumnezeu, acesta este rostit și de Satan, însă deseori insesizabil de trunchiat pentru ca decepția să 
funcționeze.

Sigur că Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul întrupat a sesizat capcana și a completat imediat imaginea 
denaturată prin scoaterea din context a pasajului din Psalmul 91 citat de vrăjmașul deghizat:

„,De asemenea este scris’, a zis Isus: ,Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.’” (Matei 4:7).

Cuvântul și ucenicii Săi
Devenind apropiații Fiului lui Dumnezeu, ucenicii s-au așezat în linia întâi a frontului de luptă tocmai 

deschis prin întruparea Cuvântului. Cu excepția lui Iuda, niciunul dintre ei nu a căzut pradă nici momelilor 
și nici amenințărilor cu care au fost întâmpinați pe parcursul anilor petrecuți alături de Isus. A existat totuși 
un mijloc pe care Satan l-a exploatat la maxim pentru a cauza mai multe situații triste și în final căderea 
tuturor celor unsprezece ucenici. Această cale de acces la mințile lor a fost interpretarea eronată a cuvântului 
profetic.

Puternic influențați de teologia vremii și de interpretarea rabinică a Scripturilor, și ucenicii făceau parte din 
mulțimea de iudei care nu făcea deosebire între profețiile care anunțau prima venire a lui Mesia pentru 
sacrificiu (Psalmul 41:9; Psalmul 22:7, 8; Isaia 53:4, 5; Psalmul 22:16; Isaia 53:9, 12; Psalmul 16:10; Psalmul 
49:15; etc.) și cele care vesteau a doua Sa venire în slavă (Daniel 7:13, 14; Zaharia 14:1-9; Isaia 40:10; etc.). 
Această interpretare greșită a cuvântului lui Dumnezeu, această teologie eronată, neconformă cu realitatea, i-
a condus la așteptări irealiste și deci la decepții amare. Convinși fiind că Isus din Nazaret este într-adevăr 
Mesia Cel așteptat de atât timp, au uzat la un moment dat de euforia maselor uimite de înmulțirea 
miraculoasă a hranei, și au vrut să-L proclame împăratul națiunii și astfel să pornească atât războiul de 
eliberare a națiunii de sub apăsarea romanilor, cât și cel de cucerire a întregii lumi (Ioan 6:15). Dezamăgirea a 
fost pe măsura grandioaselor lor închipuiri.

Iar când a fost pus în fața adevărului cuvântului despre apropiata și inevitabila moarte a Fiului lui 
Dumnezeu, erezia atât de adorată de către Petru l-a determinat chiar să mustre pe Însuși Cuvântul lui 
Dumnezeu (Matei 16:22), să-L contrazică și să se roage pentru neîmplinirea Sa!

„Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva!” (Matei 16:22).
Aceeași înțelegere greșită a cuvântului a constituit atât scânteia care a aprins o aprigă ceartă între ucenici 

(Luca 22:24), cât și ceea ce i-a conferit suficient curaj mamei fiilor lui Zebedei să vină la Isus pentru a pretinde 
cele mai privilegiate locuri pentru propriii copii:

„,Porunceşte’, I-a zis ea, ,ca, în Împărăţia Ta, aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga 
Ta.’” (Matei 20:21).

Este interesant de observat că toți acești apropiați ai lui Isus credeau cu toată puterea interpretarea eronată 
pe care o învățaseră încă din copilărie la „biserică”. Credința lor însă nu a avut puterea de a transpune în 
realitate o eroare, de a schimba minciuna în adevăr, de a modifica Cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat că 
sinceritatea și convingerea fermă cu care credeau scenariul bine înrădăcinat în mințile lor le-a oferit o forță 
extraordinară în lupta pentru a-și atinge idealul, însă în final au trebuit să guste decepția.

Cuvântul biruitor
„Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a 

acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, 
ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau 
în ţara umbrei morţii răsare o lumină.” (Isaia 9:1, 2).

Profeția care anunța apariția pe pământ a unei lumini fără precedent în conflictul derulat după alungarea 
din Eden, descrie planeta ca fiind sub dominația întunericului. Și cu toate că ne-am fi așteptat ca măcar 
poporul Israel să dețină lumina înțelegerii corecte a lui Dumnezeu prin cuvântul pe care-l citeau Sabat după 
Sabat, aceeași profeție afirmă că Fiul lui Dumnezeu urma să găsească poporul umblând în întuneric. Pe 
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parcursul deceniilor care trecuseră de la apariția cuvântului scris și până la întruparea Cuvântului, Satan 
depusese eforturi încununate de succes în a ascunde Cuvântul de locuitorii planetei și de a-l deforma prin 
interpretări false în mijlocul poporul care-l păstra pentru sine cu atâta gelozie. Alienarea desăvârșită de 
cuvânt a determinat abrutizarea națiunilor pământului, iar interpretarea eronată a aceluiași cuvânt avea să 
conducă poporul Israel la orbirea ce i-a împiedicat să-L recunoască pe Cel pe care-L așteptau de atâta timp, 
pe Cel în jurul venirii Căruia se centra întreaga lor tradiție, religie și chiar identitate.

Rezultatul împlinirii profeției din Isaia a fost unul grandios. Adevăratul Cuvânt Și-a dovedit pe deplin 
indestructibila natură a dragostei Sale, ieșind biruitor asupra celui care a stat la originea tuturor 
interpretărilor false ce dominaseră și subjugaseră planeta timp de două milenii:

„Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe 
pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit 
mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, 
care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.” (Apocalipsa 12:9, 10).

Venirea Cuvântului Celui adevărat și spulberarea ereziilor și miturilor fabricate de-a lungul timpului, au 
condus la deschiderea ușii pentru ca pământenii să poată accesa mântuirea și puterea lui Dumnezeu prin 
intrarea în Împărăția Sa. Dacă până atunci întunericul stăpânise pe pământ producând necaz prin ereziile 
ridicate la grad de adevăr, odată cu proslăvirea Omului Isus planeta a intrat sub stăpânirea Fiului lui 
Dumnezeu, Acesta devenind acum reprezentantul rasei umane la tronul lui Dumnezeu în locul celui ce-i 
pârâse fără încetare pe cei pe care-i dominase și reprezentase prin înșelăciune (vezi cazul lui Iov!).

Cuvântul asaltat
Nu după mult timp de la începerea cu putere a contraofensivei reprezentanților Cuvântului, Satan a creat 

noi căi și mijloace de a se infiltra chiar în mijlocul lor pentru a distruge mișcarea ce prevestea sfârșitul său 
rapid.

„Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei.” (2 
Tesaloniceni 2:7).

Numai păstrarea prin credință a prezenței personale a Domnului Isus în mijlocul bisericii primare a făcut 
ca „taina fărădelegii” să nu se răspândească în timpul vieții apostolilor. Vegherea constantă și repudierea 
oricăror erezii care au încercat să se strecoare în biserica primară, rămânerea permanentă lângă Cuvântul Cel 
viu a făcut ca tainica lucrare satanică să nu aibă succes prin ei. Din păcate însă, lucrurile nu aveau să rămână 
așa pentru mult timp:

„Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; şi se vor scula din 
mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.” (Fapte 20:29, 30).

Observați că mijlocul prin care acești agenți ai morții urmau să câștige acces în mijlocul copiilor lui 
Dumnezeu și să-i distrugă, erau învățăturile mincinoase, interpretările eronate ale cuvântului lui Dumnezeu. 
Natura acestor învățături era distructivă iar efectul îmbrățișării lor urma să fie despărțirea de Cuvântul 
creator, Sursa vieții și, deci, moartea.

Observând aceeași mișcare nelegiuită, Petru avertizează alături de Pavel atât despre prezența ei la timpul 
la care scria rândurile de mai jos, cât și despre consecințele inevitabile ale acestei capcane:

„În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş 
erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă  asupra lor o pierzare 
năprasnică.” (2 Petru 2:1).

După cum calea mântuirii omului începe prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, tot așa calea pierzării 
omului începe prin modificarea cuvântului lui Dumnezeu. Nu numai ateismul conduce la moarte, dar și 
predicatorii (popii, papii, misionarii, etc.) „creștini” care oferă „erezii nimicitoare” citind din Scriptură, își 
conduc auditoriul la o „pierzare năprasnică”. Observați că lucrarea „tainei fărădelegii” de a introduce aceste 
„erezii nimicitoare” urma să aibă un caracter parșiv, înaintând „pe furiș”.

Un exemplu al acestei lucrări este cel menționat de Pavel în cazul comunității galatenilor. Iată în ce termeni 
exprimă apostolul neamurilor controversatul caz:

„Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o 
altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar, chiar dacă noi 
înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, 
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să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe 
care aţi primit-o, să fie anatema!” (Galateni 1: 6-9).

La scurt timp după plecarea lui Pavel din acel loc, creștinii galateni au fost vizitați de un grup de învățători 
evrei care mărturiseau că s-au convertit la creștinism. Îl recunoșteau pe Isus din Nazaret și-i îndemnau pe 
oameni să se boteze și să creadă în El. Până aici totul suna minunat. Trecând mai departe în explicarea căii 
mântuirii, acești învățători afirmau însă că pe lângă încrederea în Isus, era necesar din partea credinciosului 
păzirea legii. Fără aceasta din urmă, credința în Isus singură nu avea să ajute la nimic.

Deseori auzim și astăzi: „De ce tot faceți caz de doctrina aceasta sau de cealaltă?  Cu toții suntem creștini și 
mai departe nu mai contează nimic!”. Nu aceasta era însă și părerea lui Pavel. El trăgea un serios semnal de 
alarmă afirmând că orice deviere de la detaliile exacte la Evangheliei atrage după sine „anatema” sau 
despărțirea de Dumnezeu.

Cuvântul distorsionat
Profețiile făcute de apostoli s-au adeverit și curând după moartea lor au fost strecurate „pe furiş erezii 

nimicitoare” (2 Petru 2:1) care au condus la pierderea experienței vieții lui Isus, cu toate caracteristicile 
acesteia: biruința asupra păcatului, autoritatea asupra demonilor, vindecarea bolilor prin rugăciune: Cel ce 
oprise până atunci taina fărădelegii fusese îndepărtat din calea ei iar consecințele nu s-au lăsat mult așteptate. 
Schimbările operate în doctrina creștină a bisericii lui Hristos din primul secol cu ocazia conciliilor de la 
Nicea, au readus întunericul asupra lumii creștine. Ecumenismul, doctrina trinității, închinarea la imagini, 
celebrarea duminicii, a zilei de 25 decembrie, închinarea la morți, etc. au migrat din păgânism în creștinism, 
primind în unele cazuri denumiri și explicații „biblice”. Creștinismul a devenit curând o sumă de tradiții și 
superstiții iar Biblia a fost literalmente legată în lanțuri de fier și într-o limbă moartă: latina. Oamenii au 
pierdut curând orice idee despre caracterul lui Dumnezeu, inimile fiindu-le umplute cu oroare numai la 
gândul de a se întâlni vreodată cu Tatăl lor ceresc.

Pe drept cuvânt, acea perioadă care a durat mai bine de un mileniu a fost numită „Evul mediu întunecat”. 
Generații întregi de creștini au fost ținuți într-un întuneric dens iar acest lucru a fost posibil numai prin 
exilarea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă pe ucenici nu i-a ajutat deloc credința sinceră într-un neadevăr, 
creștinii celui de-al treilea mileniu nu au beneficiat de niciun avantaj al realității stăpânirii lui Hristos față de 
care erau complet ignoranți. Despărțiți de înțelegerea realității făurite de Hristos prin nașterea, viața, 
moartea, învierea și proslăvirea Sa, creștinii au fost cu ușurință transportați într-o lume mincinoasă, o lume a 
fricii, frustrării și disperării. Diferența a făcut-o numai alienarea de cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.

Cuvântul dezlănțuit
Doctorul Martin Luther a fost cel care a avut curiozitatea și curajul necesare pentru a redeschide Scriptura. 

Pe când era încă student, a descoperit o copie a Bibliei în limba latină pe care a început s-o studieze. Prezența 
cuvântului și înțelegerea corectă a acestuia a făcut ca lumina pătrunsă în mintea tânărului să strălucească și în 
sufletul său atunci când lanțul întunericului ereziilor a fost rupt din mintea lui. În timp ce urca în genunchi 
treptele „scării lui Pilat” din Roma, cuvântul a răsunat cu putere în conștiința lui: „Cel neprihănit va trăi prin 
credință.” (Romani 1:17), iar ecoul său a străbătut întreaga creștinătate.

Solia neprihănirii prin credință prezentată prin doctorul Luther, a clarificat oamenilor natura caracterului 
lui Dumnezeu, iar când vălul întunecat al minciunii a fost înlăturat, creștinii au găsit calea deschisă către 
tronul Celui ce-i iubea atât de mult.

Rând pe rând au fost demascate ereziile introduse în creștinism prin Biserica Catolică, înțelegerea corectă a 
cuvântului scris aducând după sine o experiență mai înaltă pentru creștini. Pe parcursul următoarelor trei 
secole, Dumnezeu oferă din ce în ce mai multă lumină, „Soarele Neprihănirii” apropiindu-se de puterea pe 
care o are la miezul zilei, prevestind astfel apropierea unei experiențe fără precedent pentru creștini.

Diverși reformatori și grupări protestante și mai târziu neoprotestante își aduc contribuția la acest proces al 
eliberării cuvântului de ereziile despre care apostolii avertizaseră cu mult timp înainte. Fiecare mișcare însă 
se mulțumește cu adevărul specific ei, refuzând cu încăpățânare să înainteze în cunoaștere și în experiență. 
Fiecare trece pe rând prin fazele de rece, fierbinte și apoi „căldicel” (Apocalipsa 3:16), motiv pentru care după 
numai câteva secole de la debutul restaurării adevărului cuvântului lui Dumnezeu, creștinătatea intră într-o 
nouă fază, poate cea mai periculoasă.
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Cuvântul în prezent
Situația din zilele noastre este probabil cea mai periculoasă. Confuzia stării de „căldicel” (Apocalipsa 3:16) a 

determinat creșterea fără precedent a ratei ateismului, situația fiind din acest punct de vedere mult mai gravă 
decât cea din Evul Mediu. Enciclopedia „Wikipedia” raportează existența a mai mult de 41.000 de 
denominațiuni creștine în mijlocul cărora cuvântul a fost atât de distorsionat prin interpretări și explicații 
care mai de care mai „avizate”, astfel încât, în ciuda faptului că Biblia este cea mai tradusă carte din lume 
(„United Bible Societes” raporta în iunie 2013 că Biblia este tradusă în 495 de limbi, Noul Testament în 1278 
de limbi și fragmente din Scriptură în 817 limbi dintr-un total de 7105 limbi), cuvântul a fost redus la tăcere 
prin ignoranță. Acesta este principalul motiv nu numai pentru handicapul avansat al lumii creștine, dar și 
pentru întunericul în care zace întreaga omenire.

Descoperind astfel importanța înțelegerii corecte a cuvântului lui Dumnezeu, pentru cititorii acestei reviste 
se impun câteva întrebări:

Cât de multă atenție acorzi studiului (nu lecturării) Bibliei?
Cât de mult înseamnă pentru tine clarificarea diferențelor între diversele interpretări ale adevărurilor 

fundamentale ale Evangheliei?
Este posibil ca printre cauzele eșecurilor din experiența creștină personală să se numere și înțelegerea 

nebiblică a unora dintre fundamentele Evangheliei?
Aprecierea corectă a valorii Scripturii se va regăsi întotdeauna într-un progres evident în experiența 

personală cu Dumnezeu. Fie ca aceasta să fie calea pe care cu toții să mergem în mod consecvent!
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Cuvântul întrupat
Ardeiaș Vlad, iulie 2013

Sintagma care apare cel mai des (de nouă ori) în primul 
capitol al cărții Geneza este „Dumnezeu a zis ... Și așa a 
fost.” (Geneza 1:3, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 20, 24, 26, 29, 30), iar 
primul verset din următorul capitol trage concluzia:
„Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea 
lor.” (Geneza 2:1).
Așadar, Dumnezeu Și-a început lucrarea, Și-a desfășurat 
lucrarea și Și-a sfârșit lucrarea de creație în exclusivitate 
prin Cuvântul Său. Nu a existat niciun alt mijloc necesar 
pentru a aduce la ființă tot ceea ce ne înconjoară și pe noi 
înșine:
„Căci Cuvântul Domnului este adevărat, şi toate lucrările Lui 
se împlinesc cu credincioşie. ... Cerurile au fost făcute prin 
Cuvântul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii 
Lui. Căci El zice, şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia 

fiinţă.” (Psalmul 33:4, 6, 9).
Cuvântul lui Dumnezeu are natura lui Dumnezeu, și deci și puterea Sa. Acest Cuvânt a conținut, transmis 

și executat toate detaliile gândului proiectului lui Dumnezeu pentru fiecare componentă a creației în parte. 
Tocmai aceste detalii ne ajută să surprindem puterea Cuvântului lui Dumnezeu; să rememorăm câteva din 
cele legate de corpul omenesc:

Un centimetru pătrat de piele conține aproximativ 6 milioane de celule, 5 mii de receptori, 15 glande 
sebacee, 200 de fibre nociceptive, până la 25 de receptori tactili și corpusculi termosensibili, 4 metri de fibre 
nervoase, 1 metru de vase sanguine și peste 100 de glande sudoripare. Fiecare rinichi conține un milion de 
filtre individuale care procesează aproximativ 1,3 litri de sânge pe minut și elimină până la 1,4 litri de urină 
pe zi. Mușchiul ochiului este cel mai rapid din organism: se contractă în mai puțin de o sutime de secundă. 
Corpul unui om adult care cântărește 70 de kilograme este compus din 15 miliarde de miliarde de atomi din 
care 98% sunt înlocuiți anual.



Acestea sunt numai câteva din miliardele de componente ale sistemului ce formează corpul omenesc, toate 
interconectate pentru a crea un sistem de funcționare ale cărui taine suntem departe de a le înțelege.

Dumnezeu este uimitor, modul Său de gândire și planificare este fantastic, iar produsul artistic și 
tehnologic final este de-a dreptul uluitor. Aspectul principal în cadrul studiului nostru este că totul a fost 
adus la existență în exclusivitate prin Cuvântul Său.

Cuvântul întrupat
Ioan ne spune despre Cuvântul care era „la început ... cu Dumnezeu” (Ioan 1:1) și prin care au fost făcute 

„toate lucrurile” (Ioan 1:3), că într-o zi „S-a făcut trup şi a locuit printre noi” (Ioan 1:14). Să ne oprim o clipă și să 
ne gândim la Identitatea Celui ce S-a născut în grajdul din Betleem.

Probabil că de ajutor ne-ar fi din nou considerarea unor realități ale creației, și anume a dimensiunii 
Universului. Acesta este, așa cum știm cu toții, atât de mare încât folosirea unităților de măsură standard 
pentru calculele dimensiunilor cosmice, ne-ar împiedica mai mult decât să ne ajute. Acesta este motivul 
pentru care oamenii de știință folosesc pentru măsurarea și exprimarea acestor valori în exclusivitate „anul 
lumină.” „Un an lumină” reprezintă astfel distanța pe care o parcurge o rază de lumină în decursul a 365 de 
zile. Știind că lumina călătorește cu viteza de 300.000 kilometrii pe secundă, o rază de lumină înconjurând 
astfel pământul de șapte ori într-o secundă, înțelegem că distanța parcursă într-un an este de 9,46 de mii de 
miliarde de kilometrii. Dacă am putea călători cu o astfel de viteză,  am ajunge la Lună în 1,3 secunde și la 
Soare în 8 minute și 19 secunde. Însă pentru a ajunge la cea mai apropiată planetă (stea) de sistemul nostru 
solar, la „vecina” noastră „de peste gard”, ar fi nevoie să călătorim cu o viteză de 300.000 kilometrii pe 
secundă timp de mai mult de 4 ani! Oamenii de știință au mai descoperit că diametrul galaxiei noastre este 
100.000 de ani lumină și că în „Universul cunoscut” există mii de asemenea galaxii și chiar mai mari decât 
aceasta.

Ei bine, Cuvântul lui Dumnezeu prin care toate acestea și multe altele au fost făurite, S-a făcut într-o bună 
zi Om, mai exact Prunc, născut așa cum se naște orice om, slab și firav, intrând în experiența creației Sale care 
însă nu se găsea în stadiul în care era atunci când El o modelase, ci roasă de cangrena păcatului. Era Același 
din prima zi a creației, având aceeași natură, dar nu și aceleași atribute:

„El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,ci S-
a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.” (Filipeni 2:6, 7).

Evident că viața pe care a trăit-o aici a fost exact viața pe care a trăit-o înainte de întrupare, căci Identitatea 
Sa alături de natura Sa erau aceleași. Aceeași direcție de gândire, aceleași intenții și aceleași mijloace de lucru 
au fost urmate și de Cuvântul întrupat. Și pentru că „Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci” (Evrei 13:8), 
când Și-a început activitatea publică, toate lucrările și atingerile divine, toate planurile au fost materializate 
prin același mijloc ca la început: cuvântul:

„Seara, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate şi a tămăduit pe toţi 
bolnavii...” (Matei 8:16).

Cuvântul Cuvântului
Asemenea lucrării de creație, și lucrarea de restaurare și recuperare a ceea ce fusese pierdut a fost începută, 

desfășurată și finalizată prin cuvânt. Cuvântul întrupat rostea cuvântul creator care aducea la ființă gândul 
rostit prin acesta: bolile piereau, viața reapărea, demonii dispăreau; o nouă lucrare de creație începuse prin 
Cuvânt în lumea destrămată prin alienarea de Acesta.
Și astfel, Cuvântul abordează într-o dimineață pe malul apei un pescar furios: expertul în pescuit se 

chinuise toată noaptea fără niciun rezultat, iar acum soarele începuse să ardă lăsându-l fără nicio speranță 
pentru următoarele 12 ore. În clipa aceea, Cuvântul rostește cuvântul:

„Depărteaz-o la adânc şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuire.” (Luca 5:4).
Întreaga experiență pe care o adunase încă din copilărie îi spunea lui Simon că ar fi mai câștigat să doarmă 

câteva ore pentru ca următoarea noapte să aibă șanse reale; Cuvântul însă rostise un cuvânt care-l 
contrazicea. Observați lupta din inima pescarului și motivul deciziei finale:

„Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!” (Luca 
5:5).

Rezultatul încrederii în cuvântul Cuvântului a fost unul pe măsura naturii Acestuia: miraculos:
„După  ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn 

tovarăşilor lor care erau în cealaltă  corabie să vină să le ajute. Aceia au venit, şi au umplut amândouă corăbiile, aşa că 
au început să se afunde corăbiile.” (Luca 5:6, 7).
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Într-o altă ocazie Cuvântul este abordat de unul care, potrivit ereziilor vremii, nu avea niciun drept la 
cuvinte de bunăvoință din partea Cuvântului: un ofițer roman. Și pentru că înțelegea bine natura Cuvântului 
întrupat, ofițerul nu-i oferă nimic în schimbul cererii sale de a-i vindeca robul care era pe moarte. Ca și în 
cazul cererii iudeului Iair, Cuvântul Se oferă să Se întrupeze în casa ofițerului pentru a materializa răspunsul 
pozitiv la cererea acestuia. La acel moment, ofițerul replică într-o manieră care L-a mirat chiar și pe Cuvânt:

„,Doamne’, a răspuns sutaşul, ,nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul 
meu va fi tămăduit.’” (Matei 8:8).

Ofițerul a explicat astfel pentru cei de față natura creatoare a Cuvântului întrupat și puterea Acestuia de a 
materializa prin cuvântul rostit planurile Sale. Încrederea aceasta în cuvântul rostit de Cuvântul întrupat a 
fost numită de Acesta „credință așa de mare” (Matei 8:10).

Cuvântul salvator
În timp ce Cuvântul întrupat desfășura practic puterea și natura cuvântului lui Dumnezeu, Acesta începe 

să lămurească omului și natura relației intenționată de Dumnezeu între Cuvânt și om:
„Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei. Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face 

slobozi.” (Ioan 8:31).
Așadar, lucrarea de mântuire a sufletului omului începe prin Cuvântul lui Dumnezeu, printr-o intrare într-

o relație cu Acesta, relație pe care Cuvântul Însuși o numește de „ucenicie”. Acest atelier este menit să-l 
familiarizeze pe om cu Adevărul Cuvântului de care s-a rătăcit. La momentul acesta, decizia omului față de 
propunerea lui Dumnezeu va face diferența dintre libertate și sclavie, dintre viață și moarte:

„De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate, şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care 
vă poate mântui sufletele.” (Iacov 1:21).

Sămânța Cuvântului se naște din nou, dar de data aceasta în inima omului, firavă și fragilă asemenea 
Pruncului din staul. Atitudinea omului față de Cuvântul ce începe să prindă viață este importantă acum: 
dacă Cuvântul nou născut Își va duce sau nu până la capăt misiunea de a mântui sufletul depinde în 
întregime de gingășia cu care este tratat.

Lucrarea aceasta lăuntrică de eliberare a omului din moartea spirituală în care s-a născut este cât se poate 
de reală. Mulți creștini se gândesc la ea numai în termeni simbolici sau consideră că este o simplă modificare 
operată în scriptele cerești. În realitate însă ea presupune o lucrare de creație în lăuntrul omului, creație pe 
care numai Cuvântul o poate realiza:

„...  fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, 
prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” (1 Petru 1:23).

Renașterea omului dintr-un alt Părinte pentru a primi o nouă natură curată reprezintă lucrarea de 
mântuire realizată în exclusivitate de Cuvântul întrupat prin atributele divine pe care le posedă.

„El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui.” (Iacov 
1:18).

De îndată ce perioada de ucenicie este încheiată, „Cuvântul adevărului” este cunoscut de către om printr-o 
legătură atât de intimă încât Scriptura o numește „naștere”. Cei doi, omul și Cuvântul întrupat devin una și 
astfel omul este salvat de la moarte.

Puterea Cuvântului
Scriptura afirmă că „niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.” (Luca 1:37). Și dacă în prima parte 

a articolului am amintit numai câteva din exemplele uimitoare ale puterii Cuvântului în creația materială, să 
vedem ce poate realiza puterea Sa pe tărâmul spiritual.

„Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Luca 4:4).
Acest cuvânt a fost rostit de Cuvântul întrupat atunci când a fost ispitit cu de-ale gurii. Aceasta a fost 

experiența lui Simon din dimineața pescuirii minunate: s-a bazat pe cuvântul „aruncaţi-vă mrejele pentru 
pescuire.” (Luca 5:4) iar rezultatul a fost apariția hranei în locul și contextul cel mai lipsit de speranță. Din 
păcate, deseori creștinii au renunțat la Cuvânt pentru că le era amenințată hrana; rezultatul a fost că au 
rămas cu burțile pline și cu sufletele goale.

Scriptura ne descoperă însă că puterea Cuvântului trece dincolo de acest punct:
„Adevărat, adevărat vă spun că, dacă păzeşte cineva Cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea.” (Ioan 8:51).
Așadar, puterea Cuvântului asigură primirea vieții veșnice, și rămânerea în Cuvânt perpetuarea la infinit a 

acestei vieți.  Asta pentru că viața oferită de și prin Cuvântul întrupat este chiar viața Cuvântului pe care 
Acesta a primit-o de la Dumnezeu. Cuvântul fiind singurul mijloc prin care Dumnezeu a creat și crează, 
numai continuarea în Cuvânt poate asigura viața.
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Dar mai mult decât hrana fizică și viața spirituală, Cuvântul poate oferi chiar desăvârșirea lui Dumnezeu:
„Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în 

El.” (1 Ioan 2:5).
Totul este deci asemenea unui pachet: întâlnirea cu Cuvântul invită la intrarea într-o școală în urma căreia 

omul este născut din nou; contopirea cu Cuvântul garantează nu numai viața fizică cu toate nevoile ei, dar și 
pe cea spirituală în desăvârșirea lui Dumnezeu. Cel care a început, desfășurat și încheiat creația universului 
prin Cuvânt, este Cel care a plănuit și realizat salvarea omului prin Același Cuvânt și Care dorește să-Și 
implementeze acest plan în viața fiecăruia dintre noi tot prin și numai prin Cuvântul Său.

Așadar, întrebarea este: cum te raportezi la Cuvântul întrupat?  Te-ai întâlnit vreodată cu El, sau a rămas 
pentru tine numai la stadiul de cerneală și hârtie, cuvinte lecturate mai des sau mai rar?  Și dacă te-ai întâlnit 
cu El, L-ai lăsat să pătrundă în tine? A primit El de la tine dreptul absolut de a-Și exercita puterea creatoare în 
viața ta?

De răspunsurile la aceste întrebări atârnă moartea sau viața ... ta.
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Împărăția Cuvântului
Ardeiaş Vlad, Iulie 2013

„Gloatele s-au adunat din nou la El; şi, după obiceiul 
Său, a început iarăşi să-i înveţe.” (Marcu 10:1).
Timpul petrecut de Cuvântul întrupat pentru a 
dezvălui omului adevărul cuvântului a fost atât 
de mult încât se transformase într-un obicei, iar 
subiectul cel mai des abordat a fost cel al 
Împărăției lui Dumnezeu. Despre iminenta 
instaurare a acestei Împărății vorbise și Ioan 
Botezătorul, iar acum acest adevăr prezent fusese 
preluat de Isus care l-a transmis mai departe 
ucenicilor. Pentru ca omul să poată intra în 
această Împărăție era foarte important ca acesta 
să înțeleagă principiile și natura acesteia, motiv 
pentru care Isus a descris toate acestea în pilde 
simple, desprinse din viața de zi cu zi a celor 
care-L ascultau:

„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a 
semănat o sămânţă bună în ţarina lui.” (Matei 13:24).

„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muştar pe care l-a luat un om şi l-a semănat în ţarina sa.” (Matei 
13:31).

„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie...” (Matei 13:33).
„Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină.” (Matei 13:44).
„Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase.” (Matei 13:45).
„Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de peşti.” (Mat 13:47)
„Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi şi lucruri vechi.” (Matei 

13:52).
„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi.” (Matei 18:23).
„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieşit dis-de-dimineaţă să-şi tocmească lucrători la 

vie.” (Matei 20:1).
„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său.” (Matei 22:2).
„Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare...” (Matei 25:1).
„Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi şi le-a 

încredinţat avuţia sa.” (Matei 25:14).
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Cuvântul Împărăției
Isus a fost deseori abordat de oficiali ai Templului de la Ierusalim cu tot felul de întrebări atât legate de 

subiectul principal al cuvântărilor Sale, Împărăția lui Dumnezeu, dar și altele legate de ceea ce ei considerau 
a fi miezul credinței iudaice. Într-o astfel de ocazie, Isus a fost întrebat de unul dintre cărturari care este în 
opinia Lui „cea dintâi dintre toate poruncile” (Marcu 12:28). Indicarea către natura desăvârșită a lui Dumnezeu, 
dragostea, ca fiind miezul și scopul religiei, a trezit în inima cărturarului o surprinzătoare bucurie și 
recunoaștere a acestei realități:

„Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul în afară de El, şi că a-L iubi cu 
toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul, şi cu toată puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe sine, este mai mult decât toate 
arderile de tot şi decât toate jertfele.” (Marcu 12:32, 33).

Înțelegerea și acceptarea cu bucurie a acestei descoperiri care așeza la ani lumină esența iudaismului de 
Adevărul Cuvântului l-a pus pe cărturar într-o poziție față de Împărăția lui Dumnezeu: „Isus a văzut că a 
răspuns cu pricepere, şi i-a zis: ‚Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu.’” (Marcu 12:34).

Iată așadar care este mijlocul prin care omul se apropie sau se îndepărtează de Împărăție: cuvântul și 
înțelegerea acestuia. Așa cum am văzut și din articolele anterioare, descoperirea cuvântului duce la intrarea 
într-o experiență reală și autentică cu Dumnezeu, iar alienarea de acesta produce experiențe tragice care 
conduc la moarte. Înțelegerea adevărului cuvântului scris îl conduce pe om față în față cu experiența nașterii 
din nou sau a intrării în Împărăție, iar acordul acestuia îl introduce în experiența însăși.

Cuvântul auzit
Răspunzându-i unui alt oficial, de această dată un învățător al legii, la întrebarea „ce să fac ca să moştenesc 

viaţa veşnică?” (Luca 10:25) sau Împărăția lui Dumnezeu, Isus atrage atenția nu numai la cuvântul scris („Ce 
este scris în lege?” Luca 10:26), dar și la modul în care citim acest cuvânt: „Cum citești în ea?” (Luca 10:26). 
Oficialul de atunci s-a grăbit să răspundă prin a se limita la a cita din cuvânt, fără să sesizeze cel de-al doilea 
aspect, cel puțin la fel de importat ca cel dintâi.

Cineva ar putea replica: „Cum aș putea să citesc?  Citesc cum scrie și aud cum sună!”. Adevărul este că, așa 
cum am arătat și în articolul „Cuvântul scris”, deseori demonii sunt cei care citează Scriptura la urechile 
creștinilor, iar aceștia încep s-o citească potrivit interpretărilor demonice ceea ce-i conduce la experiențe pe 
măsură. Se pare așadar să doi oameni pot să citească aceeași Scriptură și să ajungă în locuri complet diferite.

Explicând pilda semănătorului și spunându-le ucenicilor Săi că aceasta conține o parte din „tainele 
Împărăției cerurilor” (Matei 13:11), Isus a concluzionat prin cuvintele: „Luaţi seama, deci, la felul cum 
ascultaţi…” (Luca 8:18).

Pilda semănătorului este așadar menită să detalieze această taină a modului în care omul poate auzi 
cuvântul, ceea ce determină succesul sau ratarea Împărăției lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care 
vă propun să o studiem cu atenție.

Cuvântul neînțeles
Imaginea folosită în această pildă este una desprinsă din viața iudeului acelor zile: agricultorul care iese pe 

propriul ogor pentru a începe procesul de producție cu cel dintâi pas: semănarea.
După ce clarifică faptul că „sămânța este cuvântul lui Dumnezeu” (Luca 8:11), Isus trece la primul caz:
„Iată,  semănătorul a ieşit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânţă  a căzut lângă drum, şi au venit păsările 

şi au mâncat-o.” (Matei 13:3, 4).
Explicația este după cum urmează: „Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine cel 

rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânţa căzută lângă drum.” (Mat. 13:19)
Așadar, totul se învârte în jurul modului în care omul aude Cuvântul despre Împărăție și consecința 

acestui proces. Ei bine, în acest caz lucrurile apar foarte încurcate și asta pentru că la prima vedere pare că 
succesul și insuccesul Cuvântului și a celui rău depinde de coeficientul de inteligență al celui care ascultă. Și 
dacă aceasta este realitatea, de ce se mai obosește Dumnezeu să transmită Cuvântul unei persoane care este 
sortită eșecului independent de alegerea ei?

Dincolo de acest aspect, se impune și întrebarea: ce ar putea face o astfel de persoană pentru a ieși din 
această situație?  Sau: care este vina ei că s-a născut din părinți care nu au cultivat și încurajat inteligența?  Sau: 
succesul Cuvântului depinde de nivelul de inteligență al auditoriului?

Realitatea este însă că nu coeficientul de inteligență și deci imposibilitatea de a înțelege ceea ce Cuvântul 
descrie la un moment dat este motivul pentru care cel rău are succes în a despărți inima de cuvântul semănat, 
ci altceva.
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Pentru a înțelege care este acest factor cheie, vă invit să rememorăm împreună momentul în care Isus a 
afirmat clar și răspicat în auzul tuturor că „cine mănâncă trupul Meu, şi bea sângele Meu, rămâne în Mine, şi Eu 
rămân în el.” (Ioan 6:56). Câți dintre cei prezenți au înțeles cuvântul Cuvântului?  Niciunul! Dar, în ciuda 
faptului că nimeni din grupul celor prezenți nu a înțeles cuvântul rostit, ei s-au împărțit în două grupuri: cei 
cărora le-a fost răpit cuvântul semănat în inimă și care deci s-au despărțit de Acesta, și cei în inima cărora 
cuvântul a rămas și și-au continuat experiența de cunoaștere a Acestuia. Vă rog să observați din cuvintele lui 
Petru ceea ce a făcut diferența dintre ei:

„‚Doamne’ I-a răspuns Simon Petru ‚la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am crezut, şi am ajuns 
la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.” (Ioan 6:69).

Cunoașterea identității și caracterului Cuvântului întrupat a determinat încrederea în El chiar și în clipa în 
care Petru nu a înțeles ce dorea Acesta să spună și calea pe care îi invita astfel să meargă în continuare. Petru 
a știut că va veni și timpul explicațiilor și nu a greșit.

Întrebarea este așadar: ce atitudine ai atunci când nu înțelegi un cuvânt rostit?  Cum auzi?  Ce alegi atunci 
când Calea pare nesigură, periculoasă, poate chiar amenințătoare? Ai încredere în Persoana Cuvântului, sau 
Îl abandonezi?

Cuvântul mistuit
Al doilea caz este acela al Cuvântului care „a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit 

îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit; şi, pentru că n-avea rădăcini, s-a 
uscat.” (Matei 13:5, 6), iar explicația acestei taine este următoarea:

„Sămânţa căzută în locuri stâncoase, este cel ce aude Cuvântul, şi-l primeşte îndată cu bucurie; dar n-are rădăcină în 
el, ci ţine până la o vreme; şi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de 
el.” (Matei 13:20, 21).

Iată că în acest caz omul aude Cuvântul într-o manieră care-i conferă Acestuia succes în prima parte a 
experienței. Nu stă prea mult pe gânduri; este dragoste la prima vedere. Omul se botează și își începe 
experiența de creștin care poate varia în durată până când răsare soarele peste el: șase luni, un an, poate chiar 
zece.

Majoritatea celor care citesc acest al doilea caz din pilda semănătorului, se gândesc la necazuri sau 
prigoane numai în termenii persecuției religioase inițiată și derulată de diverse regimuri politice. Realitatea 
este însă că întâlnim aceste șicane „din pricina Cuvântului” la fiecare pas al experienței de zi cu zi.

Orice convingere pe care Cuvântul o lucrează în conștiință în cadrul relației personale cu Acesta și care 
vine în opoziție cu orice aspect din viața noastră va crea dificultăți mai mici sau mai mari care necesită decizii 
majore: fie în direcția schimbării propuse de Cuvânt, fie în direcția renunțării la legătura cu Acesta. Suma 
deciziilor în favoarea evitării „necazurilor sau prigonirilor” va determina mai devreme sau mai târziu 
despărțirea de Persoana Cuvântului, chiar dacă în majoritatea cazurilor aceasta nu se va transpune în 
renunțarea la practicarea formelor religioase. Pe de altă parte, fiecare decizie de a continua pe baza puterii 
Cuvântului creator pentru rezolvarea oricărei situații ce pare imposibilă,  va conduce la adâncirea relației 
personale cu Acesta. Alegerea ne aparține!

Cuvântul înecat
Cel de-al treilea caz este acela al Cuvântului care „a căzut între spini: spinii au crescut şi au înecat-o.” (Matei 

13:7) acesta fiind al celui „ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest 
Cuvânt, şi ajunge neroditor.” (Matei 13:22).

Trebuie observat că majoritatea celor ce citesc aceste versete o fac într-un mod greșit, înțelegând că din 
această categorie fac parte cei al căror scop este strângerea bogățiilor materiale. Isus nu a spus însă 
„îngrijorările veacului acestuia sau înşelăciunea bogăţiilor”, ci „îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea 
bogăţiilor” (Matei 13:22).

Acesta este așadar cazul celui ce aude Cuvântul și-L primește. Pe parcursul experienței sale, intervin însă 
neajunsuri și piedici materiale și sociale care, în loc să-l determine să se încreadă mai mult în puterea 
Cuvântului creator, nasc în mintea și sufletul lui îngrijorări și frustrări. Omul intră într-un carusel al stresului, 
își pierde liniștea și pacea lucrate până atunci de siguranța pe care i-o conferise încrederea în Cuvânt și începe 
să caute alternative. Răspunsul societății la majoritatea nevoilor materiale este banul, iar atunci când creștinul 
acceptă această viziune, mintea lui începe să gândească astfel: „Trebuie să fac un împrumut la o bancă, obțin 
banii și rezolv problema.” Sau: „Trebuie să-mi găsesc o a doua slujbă sau să merg în străinătate pentru un 
timp, obțin mai mulți bani și rezolv problema.”
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Astfel, creștinul este înșelat de ideea că banii (bogățiile) îi vor rezolva problemele și că astfel se va liniști 
din nou. Problema este însă că după ce va fi obținut sumele dorite, va descoperi că adevărata cauză a 
neliniștii sale este alta. În multe cazuri este însă prea târziu; Cuvântul a fost deja înecat și nu mai poate da 
roadele specifice: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, 
înfrânarea poftelor.” (Galateni 5:22, 23).

Cel care însă își amintește în astfel de momente că „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese 
din gura lui Dumnezeu.” (Luca 4:4), se va baza pe „orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”, și pentru că 
„niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.” (Luca 1:37), toate situațiile critice vor fi rezolvate în 
maniera caracteristică a lui Dumnezeu: prin puterea creatoare a Cuvântului Său.

Cuvântul roditor
Cel de-al patrulea caz este cel fericit în care Cuvântul „a căzut în pământ bun şi a dat rod: un grăunte a dat o 

sută, altul, şaizeci, şi altul, treizeci. Cine are urechi de auzit să audă.” (Matei 13:8, 9). Explicația lui Isus este că 
„sămânţa căzută în pământ bun, este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege; el aduce roadă: un grăunte dă o sută, altul 
şaizeci, altul treizeci.” (Matei 13:23).

Ce a făcut diferența între toate aceste trei cazuri și cel de-al patrulea?  Isus spune că a fost calitatea solului 
în care sămânța Cuvântului a căzut. De aceea este atât de important ce facem cu propria noastră inimă. O 
inimă în care a fost cultivat binele, va primi „cu blândeţe Cuvântul sădit” (Iacov 1:21) iar Acesta va putea să 
producă prin puterea Sa rodul Său unic.

Este uimitor să descoperim că există atât de multe feluri de a asculta cuvântul care conduc la moarte, și 
numai unul singur care conduce la viață!

Fie ca Dumnezeu să ne ajute să avem inimi deschise și pregătite pentru ca puterea Cuvântului Său să 
creeze în noi Omul Cel nou care să crească până la plinătatea Sa, dovedind în mijlocul tuturor încercărilor 
natura dragostei Sale!
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În exclusivitate pentru păcătoși
David Clayton, iulie 2013

Într-o recentă călătorie în Statele Unite ale 
Americii discutam despre realitatea locuirii 
lui Hristos în noi și am fost uimit atunci 
când cineva m-a informat că o persoană 
importantă din cadrul celor care învață 
adevărul despre Dumnezeu a afirmat că o 
asemenea învățătură reprezintă esența 
învățăturilor spiritismului. Această 
persoană afirmă că spiritul lui Hristos nu 
locuiește de fapt în noi într-un sens literal, ci 
este de fapt vorba numai despre cuvintele 
lui Hristos care „locuiesc” în noi atunci când 
le citim și le absorbim. El afirmă că aceia 
dintre noi care cred că Hristos locuiește în 
noi într-o manieră reală, promovează de 

fapt principiile spiritismului.
Această idee nu îmi este nouă, dar bineînțeles că această acuzație adusă nouă că am învăța spiritismul este 

una foarte serioasă. Spiritismul este prin definiție elementul cheie pe care-l folosește Satan în eforturile pe 
care le depune pentru a înșela și distruge omenirea. Cei care sunt implicați în spiritism sunt cei mai periculoși 
oameni de pe planetă. Nu este puțin lucru să fii acuzat de spiritism. Dar este oare această acuzație 
întemeiată?

Adevărul este că nu sunt deloc surprins de această acuzație. Există două mari filosofii care există în lumea 
religioasă și toate ideile noastre religioase se nasc din poziția pe care o adoptăm față de aceste două filosofii. 
Una dintre ele conduce la legalism, o dependență de eforturile omenești și de neprihănirea omenească, în 
timp ce cealaltă conduce la o dependență de Hristos, nașterea unei noi creații și a adevăratei neprihăniri.



Dacă adoptăm una dintre ele, atunci, în mod logic, toate elementele care-i aparțin se vor regăsi în 
învățăturile și viețile noastre, iar dacă o adoptăm pe cealaltă, inversul este de asemenea adevărat. Acesta este 
motivul pentru care este foarte important să luăm poziția corectă chiar de la bun început dacă dorim să fim 
păziți de dezvoltarea practicilor și crezurilor distrugătoare în viețile noastre.

Aceeași veche problemă
Această acuzație este de fapt legată de aceeași veche și iritantă întrebare: ce este păcatul? Dacă nu 

identificăm în mod corect problema, vom căuta mereu un remediu care nu va funcționa.
Cărturarii și fariseii din timpul lui Hristos credeau că problema este comportamentul oamenilor, credeau 

că păcatul era de fapt ceea ce făceau oamenii și au decis să rezolve această problemă prin a-i educa pe oameni 
și prin a-i forța să se conformeze unei multitudini de reguli și legi. Știm bine care au fost rezultatele. A fost 
dezvoltată o religie dură, rece, lipsită de milă, care avea o formă de sfințenie care era foarte înșelătoare. Cei 
care erau cei mai neprihăniți conform standardelor vremii, erau în realitate cei mai împietriți și mai cruzi. 
Acesta a fost întotdeauna rodul religiei care este centrată pe eforturile și capacitățile omului. Dar acest soi de 
religie se dezvoltă mereu atunci când oamenii cred că păcatul are de-a face numai cu comportamentul 
oamenilor.

Este evident faptul că dacă comportamentul omului este singura problemă, atunci soluția trebuie să fie 
aceea de a-i oferi o educație mai bună și reguli mai stricte. Însă, ce-ar fi dacă problema este cu adevărat ceva 
fundamental, ceva atât de integrat în ființa umană încât niciun efort, nicio educație și nicio disciplină nu o 
poate înlătura? Ce se întâmplă atunci?

Dacă păcatul ține de natura omului și nu de comportamentul lui, atunci singura soluție trebuie să fie 
împărtășirea unei alte naturi. Încercarea de a educa și a disciplina vechea natură nu va produce niciodată o 
schimbare reală. Acesta este motivul pentru care este atât de important să înțelegem adevărata natură a 
păcatului. Când avem o înțelegere greșită la acest punct, vom aplica aceste remedii superficiale ca educația și 
disciplina în timp ce vom ignora sau minimaliza cel mai mare și singurul factor esențial, și anume viața lui 
Hristos în sufletul credinciosului care singură ne poate oferi noua natură.

Am cercetat pentru a descoperi care este diferența fundamentală dintre creștinism și toate celelalte religii. 
Mă gândeam la un răspuns înainte de a începe, dar ceea ce am descoperit a întrecut cu mult așteptările mele. 
De fapt nu a trebuit să caut prea mult, căci tot ceea ce a trebuit să fac a fost să caut pe internet crezurile celor 
mai populare religii de pe planetă în ceea ce privește păcatul. Mai jos puteți găsi ceea ce am descoperit. 
Încurajez fiecare creștin sincer care citește următoarele rânduri să le considere cu mare grijă implicațiile.

Alte religii și păcatul
Iudaismul
„Evreii cred că omul se naște în lume având puritatea originală și nu păcatul original. Știm că oamenii pot 

alege să facă răul, dar Iudaismul nu se bazează pe asta. Ci mai degrabă ne bucurăm știind că Dumnezeu se 
bucură atunci când oamenii aleg să facă binele.” (http://whatjewsbelieve.org/ explanation5.html)

Islamul
„Musulmanii cred că toți oamenii se nasc într-o stare naturală de puritate și fără de păcat. Nicio persoană 

nu moștenește păcatul original și nimeni nu este responsabil pentru păcatele altora.
Doctrina islamică învață că toți oamenii sunt născuți fundamental buni cu o înclinație naturală de a I se 

închina lui Dumnezeu (Alah). Această stare inocentă, liberă de păcat este numită „fitrah”. O educare a unei 
persoane într-o altă religie decât cea a islamului poate devia o persoane de la această stare naturală.

Cu toate că este născut fără păcatul originar, omul este vulnerabil în fața păcatului și devine responsabil 
pentru păcatele comise după ce devine conștient.” (http://suite101.com/article/origi- nal-sin-in-islam-
a75982).

Hinduismul
„Hinduismul nu crede că ființele umane suferă de vreun păcat originar și nici că ar moșteni vreo greșeală 

în natura lor care ar trebui corectată prin vreo influență exterioară sau vreun har special. Din contră,  Sanatana 
Dharma învață că natura noastră originală este curată și sfântă,  într-o stare de fericire conștientă și că suntem 
de la bun început cu toții una cu Dumnezeu. Conceptul hindus despre păcat este unul de necurăție, 
acumularea a ceva străin care trebuie înlăturat din noi pentru a reveni la puritatea noastră inerentă. Spre 
exemplu, trupul se murdărește în fiecare zi și trebuie curățat. O asemenea necurăția nu este păcat, cu toate că 
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este o impuritate, dacă nu chiar păcătoasă, putând să necurățească omul. Mai există asemenea impurități 
emoționale și mentale de care trebuie să ne curățim.” (http://www.hindubooks.org/ david_frawley/
hinduism/ hinduism_and_religions/ page5.htm).

Bahai
„Omul este născut într-o stare albă de „tabula rasa” fără vreun păcat original. O persoană este născută din 

nou atunci când devine Baha’i și când recunoaște glasul lui Dumnezeu pentru acest timp și apoi trăiește o 
viață de Baha’i, care este sfântă. (http://www.diffen.com/differ- ence/Baha%27i_vs_Christianity).

Budismul
„Budismul nu-l privește pe om ca fiind păcătos prin natură sau în rebeliune împotriva lui Dumnezeu. 

Fiecare ființă umană este o persoană de o mare valoare care deține în sine însuși o mare cantitate de obiceiuri 
bune și rele. Binele dintr-o persoană așteaptă mereu o oportunitate potrivită pentru a înflori și a aduce rod. 
Amintiți-vă de proverbul: ,Este atât de mult bine în cei mai răi dintre noi și atât de mult rău în cei mai buni 
dintre noi.’

Durerea omului este provocată de el însuși și nu de vreun blestem din familie sau de vreun păcat original 
al vreunui strămoș mitic și primitiv.” (http://www.budsas.org/ebud/ whatbudbeliev/182.htm).

Poate ar trebui să recitiți cu atenție aceste crezuri și apoi să vă întrebați: „Sunt eu creștin, sau mă potrivesc 
mai bine în cadrul unei dintre aceste religii?” Nu mă surprinde faptul că mulți dintre noi care nu au scăpat de 
o viziune legalistă, de o mentalitate orientată asupra comportamentului se întorc către practicile iudaismului 
asemenea galatenilor din timpul lui Pavel, pentru că aceste religii sunt pe deplin legaliste. Toate sunt centrate 
pe premisa că omul este născut fără nicio problemă morală și că toți oamenii sunt capabili de a se dezvolta în 
ființe morale, demne de viață. Tot ceea ce au nevoie să facă este că depună efort pentru a face ceea ce este 
bine.

Dar, pe măsură ce studiem ceea ce aceste religii învață, câteva concluzii se impun:
1. În aceste religii nu există nicio problemă cu natura omului, singura problemă fiind faptele lui.
2. În aceste religii nu este nevoie de un mântuitor din păcat, ci numai de un efort omenesc susținut.
Diferența esențială față de adevăratul creștinism este că noi avem nevoie de un mântuitor din natura 

noastră păcătoasă, pentru că suntem născuți cu o problemă. Ceva greșit este cu naturile noastre cu care ne 
naștem, și niciun efort, nicio educație omenească sau disciplină nu poate corecta această problemă.

Nu vina este problema
Creștinismul a încurcat problema prin faptul că a accentuat ideea vechiului testament potrivit căreia ceea 

ce avem noi cu adevărat nevoie este salvare din vină mai degrabă decât să accepte și să accentueze adevărul 
noului testament potrivit căruia ceea ce avem cu adevărat nevoie este un mântuitor de noi înșine, din 
propriile noastre naturi.

În vechiul testament, Dumnezeu a folosit simboluri și ilustrări. Lecțiile se centrau pe teme limitate, pe 
soluții temporale. În noul testament, Dumnezeu a introdus realitatea și soluția permanentă. Așadar, în 
vechiul testament accentul era pus pe lege. Atunci când aceasta era călcată, era comis un păcat. Sângele 
animalului reprezenta înlăturarea vinei acelui păcat dar niciodată nu a putut înlătura păcatul însuși! La 
vremea respectivă, în sistemul tipic, Dumnezeu a indicat către fapte și către soluții simbolice, temporale. Însă, 
în realitate, atunci când a venit Isus, El nu a dorit să rezolve numai problema iertării; El nu a venit să 
introducă un sistem care cerea o jertfă pentru păcat din nou și din nou. Printr-o singură mare lovitură, 
Dumnezeu a rezolvat problema păcatului odată pentru totdeauna. În Isus Hristos, Fiul Său, Dumnezeu a 
rezolvat problema păcatului, a îndepărtat natura păcatului prin faptul că I-a permis lui Isus s-o ia asupra Sa 
și s-o omoare. În acest fel, El a pus capăt păcatului pentru totdeauna în omenire. Acum, El oferă aceeași viață 
biruitoare în care păcatul a fost deja abolit, tuturor celor care-L primesc.

„...  pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să îndepărteze păcatul prin jertfa Sa.” (Evrei 
9:26 - KJV).

„Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.” (Evrei 10:14).
Acesta este motivul pentru care aveam nevoie de un Mântuitor. Aceasta nu a fost pur și simplu calea lui 

Dumnezeu de a ne ierta, nu a constituit mijlocul prin care Dumnezeu a început să se raporteze diferit față de 
noi, ci a fost calea prin care am fost eliberați de cea mai mare problemă, de cel mai mare dușman, și anume de 
noi înșine, de naturile noastre carnale, de păcatul care trăiește înlăuntrul nostru.
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Iudaismul nu crede că noi avem o asemenea problemă; islamul, hinduismul, budismul, bahaismul - 
niciuna dintre aceste religii nu cred că suntem născuți cu vreo problemă morală. Și nici creștinismul fals și 
legalist!

Îi uimește pe necredincioși gândul că lui Dumnezeu Îi este imposibil să ne ierte atât timp cât nu este vărsat 
sânge. Nu se potrivește din punct de vedere legal, dar asta este ceea ce majoritatea creștinilor au accentuat. 
Adevărul este că Isus a trăit și a murit în mod deosebit pentru ca să ne poată oferi o nouă viață.  El a venit 
pentru a făuri în sine Însuși o nouă existență umană care era unită cu viața divină. În această existență El, 
singurul Fiu născut al lui Dumnezeu a biruit păcatul. Acum, fiind făcut „un duh dătător de viață”, El oferă 
aceeași viață nouă și biruitoare tuturor celor care cred în El și Îl primesc.

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă  copii ai lui 
Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1:12, 13).

Ce plan cu adevărat minunat! Ce mântuire minunată! Slavă lui Dumnezeu pentru darul Său extraordinar! 
Cât de teribil este faptul că unii creștini neagă adevărul că Hristos trăiește acum într-un mod cât se poate de 
real? Dacă acest lucru nu este adevărat, atunci suntem în același loc ca și celelalte religii. Dacă nu este 
adevărat, atunci suntem lăsați pe mâna eforturilor noastre educate și a comportamentului legal pentru a 
deveni neprihăniți. Dacă acest lucru nu este adevărat, atunci nici nu avem cu adevăr nevoie de un Mântuitor 
din păcatul însuși, ci numai din vina faptelor păcătoase pe care le-am comis, și aceeași doctrină falsă a 
Dumnezeului dur, atât de greu de mulțumit, continuă să fie promovată ca fiind creștinism.

Spiritul lui antihrist
Această chestiune nu este trivială și nici lipsită de importanță. Ea lovește la chiar fundamentul planului de 

mântuire. Unul din crezuri Îl neagă pe Hristos Însuși, face inutile moartea și viața Sa și ne așează în același 
loc în care sunt toate celelalte religii. Cealaltă învățătură ne ajută să recunoaștem că nu putem trăi fără El, că 
nu trebuie să îndrăznim să ne dezlipim privirile de la El nici măcar pentru o clipă. Una din învățături este 
păgânism pur deghizat în creștinism, iar cealaltă este adevărata evanghelie care trebuie să lumineze lumea cu 
slava lui Dumnezeu.

Considerați următoarele versete:
„Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au 

ieşit mulţi proroci mincinoşi. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus 
Hristos vine în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este 
duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.” (1 Ioan 4:1-3 - KJV).

Acum înțeleg acest pasaj mai bine decât în trecut, mai ales în lumina acuzațiilor potrivit cărora este 
spiritism să crezi că Hristos trăiește literalmente în noi. Mereu am auzit creștini - mai ales printre adventiștii 
independenți - interpretând aceste pasaj ca însemnând că Isus a venit cu natura noastră păcătoasă, adică că a 
luat natura umană în starea ei decăzută. Ei afirmă că anticristul va nega faptul că Isus a fost un om asemenea 
nouă.

Însă vă rog să observați cu atenție ceea ce afirmă pasajul, și anume că antihrist neagă faptul că Isus vine în 
trup, nu că Isus a venit! Pasajul vorbește despre Isus la timpul prezent trăind în trupul credincioșilor, nu 
despre El trăind în trup atunci când a fost aici. La ziua cincizecimii Isus a venit pentru a trăi în poporul Său 
așa cum le-a promis apostolilor că va face. El le-a promis că va reveni ca Mângâietorul care „rămâne cu voi şi 
va fi în voi.” (Ioan 14:17). Această făgăduință a fost împlinită în ziua cincizecimii și fiecare dintre cei care au 
crezut ulterior în Hristos a primit acest dar al vieții lui Hristos.

Primind această viață a lui Hristos nu este numai o chestiune a învățării despre Isus. Nu este numai o 
chestiune a alegerii de a împlini voia lui Hristos, nu, ci este locuirea literală a vieții lui Hristos Însuși în 
credincios, astfel încât noi posedăm o nouă natură,  gândim gândurile lui Hristos, posedăm puterea Sa în 
trupurile noastre sau, așa cum spune Ioan, „în carne.”

Atunci când negăm această experiență,  negăm chiar inima veștii bune și ne plasăm de partea celui rău. 
Acesta este motivul pentru care Ioan se referă la această negare ca fiind spiritul lui antihrist. Este un lucru să 
negi că Isus Hristos este chiar Fiul lui Dumnezeu, negare care constituie un aspect al antihristului. Însă, de 
același caracter este și negarea că Hristos locuiește în trupurile noastre. Asta înseamnă să negăm chiar esența 
a ceea ce ne face creștini, înseamnă a înlătura chiar ceea ce ne desparte de toate celelalte religii în chestiunea 
păcatului, motiv pentru care este spiritul lui antihrist. Aceasta este filosofia care este diametral opusă lui 
Hristos și lucrării Sale, este anti (împotriva lui) Hristos.

Apostolul Pavel este foarte categoric: cei care nu-L au pe Hristos trăind în ei au o mare problemă motiv 
pentru care toți ar trebui să ne asigurăm că suntem în această legătură vie cu Isus trăind în noi:
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„Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos 
este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.” (2 Corinteni 13:5).

Acest cuvânt „lepădați” este tradus astfel din grecescul „adokimos”. Potrivit Dicționarului „Strong” acesta 
înseamnă a fi aruncat sau respins. Dicționarul „Webster 1828” ne oferă același înțeles, și anume „abandonat 
în păcat; pierdut din virtute sau din har.”

Așadar, apostolul ne spune că singura cale prin care Hristos nu trăiește în noi ca și creștini este dacă 
suntem respinși de Dumnezeu și am fost pierduți din virtute și din har! Nu este de mirare că ni se spune că 
acesta este spiritul lui antihrist! Este antihrist cel ale cărui doctrine conduc oamenii în locul în care sunt 
respinși și pierduți din virtute și din har!

Acesta este motivul pentru care aruncăm înapoi acuzația celor care înșeală oamenii cu abominabila 
doctrină potrivit căreia Hristos Însuși nu locuiește în noi și declarăm pe baza cuvântului clar al lui 
Dumnezeu că asemenea persoane posedă spiritul lui antihrist și învață erezii groaznice. Cei care îmbrățișează 
aceste minciuni vor ajunge în rândul păcătoșilor - respinși și pierduți! Care alta ar putea fi consecința?

Esența evangheliei este aceasta:
„cărora Dumnezeu a voit  să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos 

în voi, nădejdea slavei.” (Coloseni 1:27).
Acesta este adevărul! Minunat de simplu și desăvârșit: „Hristos în noi, nădejdea slavei!”. Ce altceva decât 

legalismul și religia orientată către om ar putea să-i conducă pe creștini să nege acest adevăr?  Oamenii doresc 
să depindă de propria educație, de propriile eforturi pentru a se supune regulilor morale, motiv pentru care 
resping darul lui Dumnezeu și-i amăgesc pe oamenii ignoranți să accepte ereziile lor periculoase. Aceasta 
este religia omului, nu cea a lui Dumnezeu. Este religia bazată pe vechea minciună că tot ceea ce este greșit la 
noi este comportamentul și că tot ceea ce trebuie să facem pentru a rezolva această problemă este să învățăm 
ceea ce este bine și ceea ce este greșit (legea). Aceasta este religia cărturarilor și fariseilor, fundamentul 
tuturor religiilor false și a tot ceea ce este anti-Hrist.

Hristos în tine este ceea ce face ca creștinismul să fie unic, motiv pentru care nu există altă religie care să se 
asemene câtuși de puțin cu creștinismul. Alte religii au mari învățători, mari motivatori, mari fondatori, chiar 
mari reguli. Numai creștinismul are un Mântuitor. Numai creștinismul învață că avem nevoie de un 
Mântuitor din păcat și numai creștinismul oferă un Asemenea Mântuitor. Dacă păcatul de care suntem atât 
de îngrijorați este legat numai de faptele noastre, atunci de ce mai avem nevoie de un Mântuitor?  Tot ceea ce 
ne trebuie este legea.

Oricine își poate schimba comportamentul exterior printr-o disciplină rigidă și prin controlul de sine. Dar 
adevărata problemă a omenirii este păcatul care locuiește înlăuntru, o problemă pe care religiile false o neagă, 
ceea ce aparent diavolul nu dorește să fie cunoscut de oameni. Niciun efort omenesc nu poate rezolva această 
problemă, educația sau un nou mediu nu o pot schimba. Este o problemă cu care ne naștem și acesta este 
motivul pentru care avem nevoie de un Mântuitor. Din aceasta a venit Isus să ne salveze - de noi înșine, de 
păcatul care locuiește în noi, de adevăratul dușman, de natura noastră carnală. Apostolul Pavel afirmă:

„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 7:19, 20).

Bineînțeles că el făcea ce este greșit, că făcea ceea ce este rău atunci când dorea să facă binele, dar acesta era 
păcatul de care era el preocupat?  Nu, ci el spune că problema reală era „păcatul care locuiește în mine.” Acea 
problemă particulară, păcatul din lăuntru nu era una care putea fi rezolvată prin efort omenesc. Acesta este 
motivul pentru care avem nevoie de un Mântuitor, acesta este motivul pentru care a venit Isus, aceasta este 
problema din care Isus ne salvează astăzi. Așa cum a concluzionat Pavel:

„O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte…? Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus 
Hristos, Domnul nostru!… Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească slujesc legii 
păcatului.” (Romani 7:24, 25).
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Jurnalul lui John Wesley
- "agmente - John Wesley, 1703 - 1791

13

Luni, 25 mai. Am călărit până la Durham și de acolo, pe 
niște drumuri și o vreme teribile, până la Barnard Castle. 
Am fost foarte sleit când am ajuns. Dar pentru că sosise 
timpul, am mers pe stradă și am început să predic; dar 
mulțimea era atât de numeroasă și de gălăgioasă încât 
multora le era imposibil să audă. Însă eu am continuat să 
vorbesc , iar cei care erau aproape de mine au ascultat cu 
mare atenție. Pentru a împiedica aceasta, unii din gloată au 
aruncat cu apă peste oameni, însă nicio picătură nu a ajuns 
la mine. După trei sferturi de oră am revenit în casă.
Marți, 9 iunie. Locul de cazare nu a fost tocmai cel pe care l-
aș fi ales eu; dar ceea ce Providența alege este mereu bun. 
Patul era sub pământ, încăperea servind atât ca dormitor cât 
și ca pivniță. Aglomerația nu m-a deranjat atât de mult la 
început cât frigul; dar am rupt puțin hârtia care era pusă la 
fereastră pe post de geam și a intrat puțin aer curat, după 
care am dormit bine până dimineața.
Marți, 25 August.  Am predicat într-o piață din Kinsale. 
Următoarea dimineață la ora opt am mers până la fort. Pe 
dealul de alături am găsit o depresiune adâncă în care 
puteau să intre două sau trei mii de persoane. Într-o parte 
sodații au curățat locul cu săbiile pentru ca eu să pot sta, loc 

în care am fost ferit de vânt și de soare, în timp ce oamenii s-au adunat în fața mea. Au fost prezenți mulți 
păcătoși eminenți, mai ales din armată; și cred că Dumnezeu le-a tras un mare semnal de alarmă pentru a se 
pocăi.

Luni, 2 octombrie. Am călărit încă o dată până la Bandon. Și, cu toate că am ajuns acolo neanunțat, în 
încăpere nu puteau intra nici măcar jumătate din numărul de persoane care erau adunate, motiv pentru care 
am predicat în stradă atât în după amiaza aceea, cât și marți dimineață. Luna ne-a oferit suficientă lumină 
până când soarele i-a luat locul.

1754. Miercuri 3 aprilie. Am făcut toate aranjamentele necesare și următoarea dimineață m-am retras la 
Paddington. Am petrecut acolo câteva săptămâni scriind; în oraș am mers numai sâmbetele după amiaza și 
lunea dimineață.

Luni, 29. Am predicat la Sadler’s Wells în ceea ce fusese cândva o încăpere destinată jocurilor. Sunt fericit 
atunci când Dumnezeu ia în posesie ceea ce Satan pretinsese a fi proprietatea sa. Locul, cu toate că era mare, 
a fost extrem de aglomerat și o atenție adâncă se vedea pe fiecare chip.

Luni, 9 septembrie.  Am predicat la Charlton, un sat aflat la șase mile de Taunton, unei mari adunări de 
oameni veniți din orașele și satele aflate la multe mile distanță. Toți fermierii locului luaseră decizia de a nu 
angaja pe nimeni care va asculta predicile vreunui predicator metodist. Dar niciun sfat împotriva Domnului 
nu are succes. Unul dintre conducătorii lor, domnul G., fusese nu cu mult timp în urmă convins de adevăr și-
i chemase chiar pe acei oameni să predice în casa lui. Mulți din împrejurimi veniseră să asculte, iar angajații 
lor i-au urmat cu bucurie. Așadar, întregul plan al lui Satan a fost dejucat; iar Cuvântul lui Dumnezeu a 
crescut și a ieșit biruitor.

Joi, 3 octombrie. Am călărit până la Reading unde a predicat seara. Am observat un bărbat care stătea 
lângă ușă (fusese cândva printre noi), și m-am aplecat intenționat în fața lui; dar el nu a reacționat. În timpul 
primei rugăciuni a stat în picioare și s-a așezat în timpul cântării. Pe parcursul prezentării chipul i s-a 
schimbat și în scurt timp a devenit alb ca varul. S-a ridicat în picioare în timpul celui de-al doilea imn după 
care s-a așezat în genunchi. Când am dat să ies afară, m-a prins de mână și ne-am despărțit binecuvântându-
mă.

Marți, 24 aprilie 1755. În mai puțin de patru ore am parcurs călare cele opt mile de la Bolton până la 
Newel Hay. Chiar când am început să predic, soarele a ieșit și a început să ardă foarte tare chiar deasupra 
capului meu. Am înțeles imediat că dacă ar fi continuat, nu aș fi putut să continui să vorbesc, motiv pentru 
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care mi-am înălțat inima către Dumnezeu. Într-un minut sau două soarele a fost acoperit de nori și a rămas 
astfel până când predica s-a terminat. Oricine dorește, poate să numească asta o nimereală; eu o numesc 
răspuns la rugăciune.

Duminică, 31 August. La ora cinci am predicat în Gwennap câtorva mii de oameni, dintre care niciunul 
ușuratic sau lipsit de atenție. După ce am terminat, a început o furtună iar ploaia a curs până pe la ora patru 
dimineața; apoi cerul s-a înseninat și mulți dintre cei ce se temeau de Dumnezeu s-au adunat înaintea Lui.

Sâmbătă, 6 septembrie. După amiaza am predicat la St. Just. Except din Gwennap; nu mai văzusem o 
asemenea adunare în Cornwall. Soarele a strălucit puternic direct în fața mea când am început să cânt imnul; 
dar chiar în clipa în care am terminat de cântat, a apărut un nor care a acoperit soarele până când am 
terminat de predicat. Este ceva prea mic pentru providența Celui prin care chiar și firele noastre de păr ni 
sunt numărate?

1756. Luni, 26 ianuarie. Am călărit până la Canterbury și am predicat după amiaza unei adunări cum n-am 
mai văzut niciodată înainte acolo, în care erau foarte mulți soldați și câți dintre ofițerii lor.
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Invitație
Dragi prieteni,
Așa cum am anunțat și în numărul trecut al revistei „Divina Vindecare”,  perioada de desfășurare a 

întâlnirii este marți, 13 August, duminică 18 August, 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.

Se vor servi două mese pe zi începând de miercuri, 14 August dimineață. Contravaloarea care trebuie 
achitată  pentru cazare, masă și chiria sălii de conferințe este de 55 ron / zi / persoană, adică 275 ron / 
persoană pentru întreaga perioadă, iar persoanele care se vor caza în altă  parte dar care doresc să 
servească masa împreună  cu noi, vor trebui să achite 20 ron / zi. Ca de obicei, pentru copiii cu vârsta de 
sub 10 ani nu trebuie plătit.

Este important să rețineți faptul că  locurile sunt limitate, motiv pentru care este imperios necesar să 
vi-l rezervați pe al dumneavoastră până în data de 15 Iulie prin depunerea sumei de 275 ron în contul 
RO66BTRL01301201M16722XX de la Banca Translivania pe numele „Trif Stanciu Olimpiu”. De 
asemenea este important să specificați la rubrica „detalii depunere” că aceasta reprezintă contravaloarea 
participării dumneavoastră la întâlnirea de la Moeciu și să-l anunțați pe domnul Trif Stanciu Olimpiu la 
numărul de telefon 0752211191. 

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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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 ale 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 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 la adresa divinavindecare@gmail.com iar 

noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Nr. 44 august 2013
Scopul	  revistei	  Divina	  Vindecare	  este	  acela	  de	  a-‐i	  

motiva	  pe	  cititori	  să	  se	  dedice	  fără	  nici	  o	  rezervă	  
pregătirii	  personale	  pentru	  revenirea	  Domnului	  Isus	  

Hristos	  printr-‐o	  relație	  directă	  și	  personală	  cu	  
Mântuitorul.	  Revista	  Divina	  Vindecare	  este	  tipărită	  lunar	  
şi	  este	  trimisă	  gratuit	  oricui	  doreşte.	  Multiplicarea	  este	  
nu	  numai	  permisă,	  ci	  și	  puternic	  încurajată.	  Pentru	  orice	  
informaţii	  şi	  alte	  materiale,	  vă	  rugăm	  să	  ne	  contactați.

Ne puteți urmări și pe canalul Divina 
Vindecare de pe YouTube (copiind în browser-

ul 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 prezentări. 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!
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Linkuri  utile

Heart for Truth

Restoration Ministry

Revelation 14:12

Filadelfia

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.
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