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Mișcarea fondată pe adevărul despre
Dumnezeu este în creștere, având un impact
mare asupra adventismului și a creștinilor
de alte credințe. Oamenii au fost determinați
să considere ceea ce afirmă Biblia despre
acest subiect și despre falsele concepte
despre Dumnezeu introduse de creștinismul
păgânizat. Unul dintre efectele secundare
ale faptului că atât de multe persoane au
îmbrățișat acest adevăr este că au apărut tot
felul de doctrine asociate cu el. Există
persoane care cred în teoria ce susține că
Isus a fost răstignit miercuri, alții care cred
în obligativitatea păzirii sărbătorilor iudaice,
în numele sfinte, în Sabatul după luna nouă,
etc. Pe lângă asta, există diferite înțelegeri ale adevărului neprihănirii prin credință și toate acestea au
contribuit la înmulțirea fracțiunilor din cadrul mișcării. Toate aceste lucruri sunt provocatoare și poate
puțin deranjante pentru cei care cred că copiii lui Dumnezeu trebuie să fie uniți - mai ales când sunt de
acord cu un adevăr atât de vital ca cel despre Dumnezeu. În ciuda bunelor intenții ale tuturor, problema
încă rămâne.
În ultimii opt noi, noi cei de la „Divina Vindecare” am fost obsedați de solia lui Hristos și a neprihănirii
Sale și toate energiile noastre au fost direcționate spre a obține o corectă înțelegere a acestui adevăr și spre
a-l împărtăși și altora. Ne-am străduit să cercetăm adevărul despre Dumnezeu din perspectiva soliei
neprihănirii lui Hristos, neprihănirea noastră, iar aceasta a constituit o minunată experiență care ne-a
deschis ochii. Totul s-a schimbat. Aprecierea pe care o simțim pentru Dumnezeu a crescut mult și putem
spune cu adevărat că Hristos a devenit „totul în tot.” Adevărul despre Dumnezeu a devenit mai mult
decât o simplă doctrină, o realitate vie în experiența noastră care influențează fiecare adevăr din Biblie.
Cei care citesc această publicație în mod regulat știu faptul că descoperirea adevărului ne-a condus către
o înțelegere a legii și a locului ei în planul lui Dumnezeu care a cauzat o alarmare pentru mulți. Zidurile
de apărare adventiste au fost ridicate și s-a născut o teamă că noi atacăm „temelia”. Pe măsură ce am
considerat cu grijă toate acestea în rugăciune, am ajuns la concluzia că există un motiv fundamental
pentru toate aceste îngrijorări iar acesta este neacceptarea
tuturor consecințe implicate în adevărul despre Dumnezeu.
Când am acceptat adevărul despre Dumnezeu, am fost
uimit de faptul că în cele mai multe cazuri acest adevăr era
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cu Dumnezeu și cu păcatul. Și cred că acest lucru era normal
pentru că mișcarea era la început atunci și, ca în orice

început, oamenii sunt mai interesați în a demonstra că au dreptate mai mult decât în orice altceva. Dar am
observat că accentul se schimba și am văzut cum atenția începea să se centreze pe dragostea manifestată
de Dumnezeu în faptul că L-a dat pe Fiul Său. Această schimbare de direcție a fost minunată și am văzut
modul în care acest lucru schimba percepția pe care oamenii o aveau despre Dumnezeu și, deci, și relația
lor cu Dumnezeu și cu Isus. În ultimii 17 ani am observat cum această accentuare creștea în această
mișcare. Rezultatele au fost minunate, dar, din nefericire, nu ne-a adus unitate în alte aspecte, așa cum
rezultă din toate doctrinele conflictuale din sânul mișcării.
Sunt convins că un element vital lipsește din modul în care accentuăm adevărul despre Dumnezeu. Am
atins acest subiect din timp în timp, dar nu l-am investigat pe deplin și nici nu i-am acceptat toate
implicațiile așa cum am făcut în cazul adevărului despre Tatăl și despre Fiul Său.

Hristos în noi
Mă refer la adevărul despre spiritul sfânt. Cred că acest aspect al adevărului despre Dumnezeu nu a fost
apreciat așa cum ar fi trebuit. Atunci când spiritul sfânt este pus în locul care i se cuvine, sunt convins că
va exista unitatea pe care ne-o dorim în această mișcare. Adevărata unitate pe care o aduce Hristos este
unitatea spiritului, căci nicio alta nu ne poate aduce în armonie. Ce vreau să spun cu asta: știu că suntem
aproape toți de acord cu faptul că spiritul sfânt este chiar viața lui Hristos și nu o a treia persoană din
dumnezeire. Mai exact, este viața Tatălui unită că viața biruitoare a Fiului și care vine la noi ca prezența
Tatălui și a Fiului. Suntem, cu câteva excepții, uniți în acest crez. Dar sunt convins că nu am acceptat toate
implicațiile a ceea ce înseamnă aceasta și, în mare parte, acest adevăr nu a devenit parte din experiența
noastră.
Citind în istoria a ceea ce s-a petrecut în biserica AZȘ în anul 1888, am realizat că existau două aspecte
ale adevărului: există aspectul teoretic al adevărului, și există impactul practic pe care această teorie o are
în viață.
Dintre toți cei care au fost implicați în predicarea soliei neprihănirii în Hristos, mi se pare că Alonzo
Jones a înțeles cel mai deplin implicațiile acestei solii. Jones a purtat adevărul că Hristos este neprihănirea
noastră prin toate concluziile sale logice, și când citim unele dintre lucrările sale, cum ar fi „Aceasta este
biserica”, „Scopul mai mare”, „De la Babilon la Noul Ierusalim”, „Spiritul papalității”, „Individualitatea în
religie” și altele, descoperim această înțelegere neobișnuită pe care el a primit-o din această solie. Acest
lucru l-a transformat într-un pericol și o amenințare pentru denominațiunea AZȘ motiv pentru care l-au
scos foarte repede din lucrare și din biserică atunci când au înțeles unde conduceau doctrinele lui.
Biserica AZȘ insistă azi că a acceptat solia „Hristos și neprihănirea Sa”, dar acest lucru demonstrează
faptul că cunoașterea adevărului nu înseamnă acceptarea adevărului. Jones a acceptat adevărul că Hristos
era neprihănirea lui, că Hristos era literalmente și în adevăr viața lui și a acceptat implicațiile în modul în
care și-a trăit viața. Acest lucru l-a făcut să-L accepte pe Hristos ca singura autoritate în viața lui în
chestiunile spirituale ceea ce a schimbat legătura sa cu religia și cu biserica.
Biserica AZȘ nu a făcut niciodată acest lucru și nici nu le-a îngăduit membrilor săi să facă asta. De fapt,
bisericii îi este imposibil să facă asta pentru că această solie este diametral opusă principiilor oricărei
ierarhii religioase, iar biserica AZȘ este chiar un astfel de sistem.
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Isus este viața noastră. Credem noi asta? Isus este singurul mijlocitor dintre Dumnezeu și noi. Credem
noi asta? Isus trăiește înlăuntru fiecărei persoane care este creștin. Credem noi asta? Isus ne conduce, ne
dirijează și ne controlează din lăuntru dacă ne predăm Lui. Credem noi asta? Sistemele și organizațiile
care îi învață pe oameni să caute la alți oameni și la instituții călăuzire, sunt în directă opoziție cu
principiul potrivit căruia Hristos este singurul nostru Mijlocitor.
Haideți să ne gândim cu atenție: credem noi? Aceasta este diferența dintre teorie și viață. În ultimii opt
ani am încercat să trăim potrivit principiului credinței în acest adevăr că spiritul sfânt, chiar viața lui Isus
ne-a fost dată pentru a fi propria noastră viață. Bazați pe această realitate am concluzionat următoarele:
1. Hristos este Cel care trăiește în mine. Omul cel vechi este mort.
2. Sunt în desăvârșită armonie cu Dumnezeu, pe deplin acceptat de El, pentru am am viața lui Isus și nu
pe a mea.
3. Sunt mântuit. Sunt eliberat de păcat și de moarte care nu mai au putere asupra mea. A nega acest
lucru înseamnă a-L nega pe Hristos.

4. Mi-au fost date daruri de spiritul sfânt care trebuie folosite pentru a duce omenirii binecuvântările lui
Dumnezeu.
5. Hristos este capul meu. Niciun om și nicio organizație nu trebuie să-I ia locul.
6. Înainte de venirea lui Isus, Dumnezeu și-a guvernat poporul prin legea scrisă. După Cincizecime, El îi
guvernează prin legea vie, spiritul Său înlăuntru.
7. Sunt sub har, nu sub lege. Sunt călăuzit în permanență de spiritul Dumnezeului Celui viu, nu de un
set de reguli.
Este evident faptul că dacă acest adevăr al locuirii lui Hristos înlăuntru are fi crezut și primit, nicio
organizație omenească nu ar putea să-i țină pe oameni în robie. Fiecare persoană L-ar avea pe Hristos
drept cap și L-ar urma numai pe El. Acest lucru nu înseamnă că părtășia creștină nu mai este necesară, ci
faptul că un om nu poate controla și dirija un alt om. Aceasta este lucrarea spiritului sfânt, Hristos
înlăuntru, Singurul Mijlocitor dintre Dumnezeu și om.
În al doilea rând, dacă credem acest adevăr înseamnă că lupta noastră cu păcatul s-a sfârșit. Noi cădem
în păcat pentru că nu credem că suntem liberi de el. Nu acceptăm adevărul că Hristos este Cel care trăiește
în noi, continuăm să ne luptăm cu noi înșine și în propria noastră putere pentru că nu credem ceea ce
afirmăm. Isus nu are de dus nicio luptă cu păcatul, căci El l-a biruit și l-a distrus. Lupta noastră denotă
faptul că viața Lui nu este viața noastră.

Eliberat de sub lege
În al treilea rând, înseamnă că suntem eliberați de sub guvernarea legii. Dacă Hristos este viața mea,
dacă El trăiește în mine, atunci El produce propria Sa viață plină de dragoste și puritate în mine. Cuvântul
lui Dumnezeu ne spune că scopul legii a fost acela de a ne conduce la Hristos. Hristos este sfârșitul legii
pentru neprihănire. Dacă am găsit sfârșitul sau scopul legii, dacă L-am găsit pe Hristos, dacă credem cu
adevărat evanghelia, atunci nu este posibil să-L căutăm încă pe Hristos prin lege. Dacă-L căutăm încă pe
Hristos înseamnă că nu L-am găsit încă. Dacă legea a fost un ghid care să ne conducă la El, atunci de ce
mai avem nevoie de un ghid în condițiile în care avem deja realitatea? Dacă acceptăm implicațiile a ceea ce
înseamnă că Hristos trăiește în mine, atunci imediat toate disputele din jurul legii, ca celebrarea
sărbătorilor evreiești, vor dispărea.
În experiența mea, pe măsură ce L-am văzut pe Hristos din ce în ce mai clar multe lucruri despre care
credeam că sunt foarte importante au deveni lipsite de importanță sau de o importanță minoră. Isus este
totul; El este totul în tot. Noi suntem desăvârșiți în El și nu avem nevoie de nimic mai mult! Lipsa lui
Hristos este cea care ne împinge să căutăm diferite metode și practici în încercarea noastră de a rezolva
problema păcatului. Dar credința în Isus a fost stabilită de Dumnezeu ca singurul fundament pe baza
căruia putem accesa binecuvântările Sale. Practica lucrării faptelor legii nu poate adăuga la ceea ce Hristos
a realizat căci ele nu au fost intenționate decât pentru a ne conduce pe noi la Hristos. Hristos a venit cu
adevărat și locuiește în noi. Nu avem nevoie de nimic mai mult.
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Ceea ce gândesc mulți dintre noi este că dacă nu vom continua să ne centrăm asupra legii, în consecință
vom cădea înapoi în păcat. Ținem de minciuna potrivit căreia singura cale prin care putem înțelege
păcatul este centrarea pe lege. Apostolul Pavel ne spune foarte clar că centrarea pe lege nu ne va desăvârși
decât în sclavia păcatului:
„Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam; dar, când a venit porunca, păcatul a înviat, şi eu am murit.” (Romani
7:9).
„Pentru că păcatul a luat prilejul, prin ea m-a amăgit, şi prin însăşi porunca aceasta m-a lovit cu
moartea.” (Romani 7:11).
Porunca renaște păcatul, readuce păcatul la viață. Aceasta este consecința pe care o vom găsi mereu în
viețile noastre atunci când ne centrăm pe lege. Și așa trebuie să fie pentru că legea nu a fost intenționată să
rezolve problema păcatului și mai degrabă s-o agraveze! Ea a trebuit să-l aducă pe om în starea în care săși simtă pe deplin propria păcătoșenie și astfel să se întoarcă la Hristos în nevoia sa după neprihănire.
Pavel ne spune că legea a devenit parte din planul lui Dumnezeu pentru omenire pentru a face
păcătoșenia noastră o realitate mai mare pentru noi.
„Ba încă şi Legea a venit pentru ca să se înmulţească greşeala; dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a
înmulţit şi mai mult.” (Romani 5:20).

Dumnezeu a introdus legea în planul Său de a rezolva problema păcatului omenirii pentru ca greșeala
să se înmulțească, să se amplifice. Motiv pentru care, atunci când ne centrăm pe lege, ceea ce se va
întâmpla va fi creșterea greșelilor. Vom deveni din ce în ce mai captivi ai păcatului. Nu este aceasta
experiența noastră? Ne consumăm viețile în lupta împotriva păcatului, întâlnirile la care participăm sunt
pline de prezentări despre modalitățile prin care putem birui păcatul, ne mărturisim și ne pocăim constant
de păcatele noastre, fiecare mijloc este folosit în lupta împotriva păcatului, dar realitatea este că nu scăpăm
niciodată de sub puterea lui. Fiecare zi ne găsește la fel de apăsați de puterea sa ca și în ziua precedentă.
Motivul pentru aceasta este că suntem încă sub lege! Încă ne raportăm la Dumnezeu din perspectiva legii!
Nu există nicio biruință în lege și nici nu va exista.
Realitatea este că legea ne menține în măsurarea propriilor noastre ființe, ne determină să privim
constant la modul în care ratăm ținta, ne determină să ne vedem păcatele, dar cu cât mai mult privim la
păcat, cu atât mai mare este supunerea noastră înaintea sa! Privind suntem schimbați! Acesta este teribilul
adevăr. Încercăm din greu să biruim păcatul iar în acest proces devenim din ce în ce mai înrobiți de el
deoarece calea de scăparea nu este aceea a efortului, ci calea credinței!
„Deci ce vom zice? Neamurile, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, şi anume, neprihănirea
care se capătă prin credinţă; pe când Israel, care umbla după o Lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la Legea
aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au lovit de Piatra de
poticnire ...” (Romani 9:30-32).
Biblia ne spune că Isus a pus capăt păcatului și că a făcut lucrul acesta pentru totdeauna. Sărbătoarea
azimilor ne învață această lecție. Această sărbătoare a fost împlinită când Isus a fost pus în mormânt în
ziua Sabatului și S-a odihnit. Asta este ceea ce ne spune Biblia despre lucrarea lui Hristos:
„fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii; pe când acum, la sfârşitul
veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa.” (Evrei 9:26).
„căci Legea n-a făcut nimic desăvârşit – şi, pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de
Dumnezeu.” (Evrei 7:19).
Legea nu a făcut nimic desăvârșit! Nu a făcut și nici nu poate să facă, dar Isus poate și chiar a făcut!
Observați că această lucrarea este la timpul trecut, căci El a împlinit-o deja. El a înlăturat păcatul atunci
când S-a jertfit pe Sine în urmă cu două mii de ani. El nu a înlăturat păcatul numai pentru Sine Însuși, ci
pentru întreaga omenire:
„Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.” (Evrei 10:14).
Putem înțelege acest adevăr minunat? Lupta împotriva păcatului este la timpul trecut. Isus a biruit
păcatul în mod desăvârșit pentru noi. Această viață biruitoare este cea pe care ne-o dă nouă. Păcatul nu
mai constituie o problemă pentru poporul lui Dumnezeu, pentru cel care posedă viața lui Hristos pentru
că în viața Lui păcatul este la timpul trecut. Tragedia teribilă este că noi încă ne luptăm cu păcatul!
Motivul pentru aceasta este că noi nu am acceptat adevărul a ceea ce înseamnă că Hristos este viața
noastră, că spiritul sfânt este chiar viața lui Hristos și că El Însuși Își trăiește propria viață în noi. Motivul
este că suntem fixați pe lege și încercăm să realizăm din nou ceea ce Hristos a realizat deja prin biruița
asupra păcatului. În loc de a accepta adevărul, și anume că suntem mai mult decât biruitori și că Hristos a
pus un sfârșit păcatului în urmă cu două mii de ani, noi credem minciuna că suntem încă păcătoși și că
metoda de a birui este aceea de a fi atenți la lege și de a păstra o legătură cu legea.
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Atât timp cât vom rămâne centrați pe lege, singura consecință va fi o legătură din ce în ce mai strânsă cu
păcatul. Viețile noastre vor gusta din ce în ce mai mult înfrângerea.
„... cel neprihănit prin credinţă va trăi.’ Însă Legea nu se întemeiază pe credinţă ...” (Galateni 3:11, 12).
Legea nu se întemeiază pe credință, punct. Motiv pentru care cei care își direcționează viețile potrivit
legii nu trăiesc prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință. Credința înseamnă încredere în
Dumnezeu. Îl credem pe Dumnezeu care spune că trupurile noastre sunt templele Sale, Îl credem pe El că
Hristos trăiește în noi și că în El suntem desăvârșiți. Nu ne lipsește nimic. În El avem deja viața veșnică,
stăm în locurile cerești și toate lucrurile sunt ale noastre!
Centrarea pe lege conduce mereu la un efort de a trăi potrivit standardelor legii. Prin chiar natura ei,
legea cere fapte și efort. Este un sistem prin care ne fixăm atenția pe lucrurile pe care le facem mai degrabă
decât pe ceea ce suntem. Ne determină să ne măsurăm continuu prin faptele pe care le facem decât prin
Darul lui Dumnezeu. Dar dacă numai Dumnezeu este adevărat și toți oamenii sunt mincinoși, atunci ceea

ce legea ne cere să credem este o minciună. Legea și-a împlinit rolul atunci când eram păcătos, dar acum,
în Hristos, nu mai am nevoie de un pedagog care să mă conducă la Hristos, așa că, în ciuda faptului că
legea nu este abolită, pentru mine a devenit irelevantă. Ea rămâne încă pentru că mai există păcătoși care
au nevoie de ea pentru a fi conduși la Hristos.
„căci ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi
şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de
oameni, pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură
strâmb şi pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase...” (1 Timotei 1:9, 10).
De ce ne este atât de greu să credem cuvântul lui Dumnezeu? Legea nu este făcută pentru cel neprihănit!
De câte ori trebuie repetat acest lucru? Nu are nevoie de ea și dacă ar fi existat numai oameni neprihăniți,
nu ar mai fi fost dată legea. Legea lui Hristos care trăiește în poporul lui Dumnezeu și care aduce cu Sine
dragostea cea curată, altruistă ar fi fost legea care i-ar fi guvernat pe toți oamenii și nu ar mai fi fost nevoie
de nicio altă lege. Legea este făcută pentru păcătoși, nu pentru neprihăniți! Nu înțelegem care sunt
implicațiile acestui fapt? De aceea, atât timp cât vom continua într-o legătură cu legea, vom demonstra că
nu suntem neprihăniți ceea ce înseamnă că L-am respins pe Hristos și neprihănirea Sa. Dacă Hristos este
neprihănirea noastră iar noi credem această realitate, că El Însuși trăiește în noi, atunci suntem păcătoși sau
neprihăniți? Este Hristos viața noastră, sau viața carnală este încă realitatea în care trăim? Să înțelegem
bine că vom trăi ceea ce credem. „Nu noi ne guvernăm crezurile, ci crezurile ne guvernează pe noi.”
Aceasta face clar faptul că noi nu am acceptat cu adevărat adevărul despre Dumnezeu într-o manieră
practică. Nu am acceptat cu adevărat că Hristos Însuși este Cel care trăiește în noi. Unii dintre noi au
acceptat minciuna că spiritul sfânt este cuvintele lui Hristos, alții au acceptat teoria că spiritul sfânt este
viața Sa, dar nu cred cu adevărat minunatul adevăr că Hristos Însuși este viața mea, viața mea cea nouă,
viața mea biruitoare, viața fără de păcat. Nu credem adevărul că în Hristos ne-am încheiat experiența
păcatului și că suntem mai mult decât biruitori în El.
Dragii mei, în Hristos ne-am despărțit de firea noastră pământească, omul cel vechi este mort, sunt o
creație NOUĂ. Nu mai suntem păcătoși! Experiența păcatului este terminată; îndrăzniți să credeți!
„Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau în mădularele noastre
şi ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta
care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă.” (Romani 7:5, 6).
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Dacă credem că legea este încă guvernatorul nostru și că tot mai trebuie să avem o legătură cu ea,
consecința inevitabilă este că ne vom deplasa de la un nivel al păzirii legii, la altul. Pavel spune că
neprihănirea lui Hristos este „de la credință la credință.” (Romani 1:17), dar sub lege mergem „din fapte în
fapte.” Mlaștina legalismului va deveni din ce în ce mai adâncă. Este uimitor, dar fără a mă aștepta să
găsesc așa ceva în mijloc celor care sunt centrați pe lege, apar noi practici asemenea purtării ciucurilor și a
robelor lungi, sunatul din trâmbițe de corn de berbec, studiul cuvintelor evreiești, purtatul bărbilor lungi
și, în general, adoptarea celor mai detaliate practici ale legii. Adventismul de ziua a șaptea a ținut ușa
deschisă în fața unor asemenea practici prin centrarea pe lege și chiar o ușă deschisă față de aspectele
ceremoniale ale legii prin menținerea unor reguli asemenea zecimii și abstinenței de la carnea necurată
datorită cerințelor legii. Nu sunt împotriva abținerii de la consumul cărnii necurate și a practicii zecimii,
dar nu pentru că așa spune legea. Putem să apărăm aceste practici datorită principiului a ceea ce este
folositor, dar în niciun caz datorită legii. Dacă vom încuraja aceste lucruri datorită autorității legii, atunci
ce scuză vom avea dacă nu vom împlini toate cele 613 porunci din lege? Unii au înțeles această logică și au
devenit preocupați cu împlinirea tuturor cerințelor legii. Unii nu au ajuns deocamdată atât de departe, dar
au lăsat ușa deschisă prin îmbrățișarea anumitor aspecte ale legii. Nu poți evita progresul logic al avansării
pe calea sistemului legii. În final, acolo se va ajunge.

Sabatul fără lege
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Unul din principalele motive pentru care
adventiștii au insistat că trebuie să menținem o
legătură cu legea, este Sabatul. Dacă nu ar fi
existat Sabatul, ar fi fost mult mai ușor să
accepte că nu avem nevoie de lege atunci când
suntem în Hristos. Însă, întrebarea rămâne:
dacă nu aș fi avut legea, cum aș fi știut că
trebuie să serbez Sabatul? Și cum voi împărtăși
adevărul despre Sabat dacă nu accentuez
importanța legii? Toate celelalte porunci îi vin
natural unei persoane care-L are pe Hristos viu
în el. Toate sunt roadele naturale ale spiritului,
manifestarea dragostei. Nimeni nu trebuie să
mintă, să fure, să ucidă, să poftească dacă-L are
pe Hristos înlăuntru. Adevărul este că nu am
dorința să fac toate acestea atunci când am
viața Lui. Cu Sabatul însă este altfel. Dacă nu mi s-ar fi spus despre Sabat, cum aș fi știut să păstrez o zi
sfântă mai presus de toate celelalte? Cum aș putea ști că această zi este ziua a șaptea? Chiar dacă sunt
născut din nou, nu pot cunoaște aceste lucruri de la sine, căci am nevoie să le învăț. Acesta este
principalul motiv pentru care adventiștii s-au agățat de lege. Ei o văd ca necesară pentru a păstra
învățătura despre Sabat. Însă, cuvântul lui Dumnezeu nu se contrazice și dacă ni se spune că nu mai
suntem sub lege, atunci înseamnă că într-adevăr nu mai avem nevoie de lege pentru a împlini voia lui
Dumnezeu.
Adevărul este că nu avem nevoie de lege pentru a menține Sabatul. Sabatul a fost stabilit cu mult
înainte ca legea să fie dată. Geneza capitolul doi ne spune următoarele:
„În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată
lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a
odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.” (Geneza 2:2, 3).
Acesta este cel mai mare motiv pentru celebrarea Sabatului. Observați că aceasta nu este o afirmație
citată din lege. Această afirmație descrie natura săptămânii, experiența lui Dumnezeu și atitudinea față
de ziua a șaptea. Aceasta este o înregistrare istorică și iată ce putem învăța din ea:
1. În ziua a șaptea Dumnezeu S-a odihnit.
2. Pentru că El S-a odihnit atunci, Dumnezeu i-a făcut ceva deosebit acelei zile.
3. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea.
4. Dumnezeu a sfințit ziua a șaptea.
Înțelegerea populară este că Dumnezeu S-a odihnit în ziua a șaptea pentru a stabili o zi ca memorial
al creațiunii. Însă Biblia nu afirmă lucrul acesta. Observați că Biblia afirmă că Dumnezeu a binecuvântat
ziua a șaptea „ pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui ...” Dumnezeu a binecuvântat
ziua pentru că atunci S-a odihnit. Cuvântul „pentru că” ne arată motivul pentru care Dumnezeu a făcut
ceea ce a făcut. De aceea ziua a șaptea nu este în primul rând un memorial al creațiunii, ci mai degrabă,
un memorial al odihnei lui Dumnezeu! În Exodul Dumnezeu ne spune mai mult:
„Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi
pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a fost reînviorat.” (Exodul 31:17 KJV).
Observați uimitoarea afirmație: Dumnezeu S-a odihnit și a fost reînviorat! Această afirmație este
uimitoare. Cum poate fi Dumnezeu reînviorat dacă nu a obosit? Ce înseamnă de fapt aceste cuvinte?
Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea pentru că S-a reînviorat în ea. Ceva I s-a întâmplat lui
Dumnezeu în acea zi și ca rezultat a binecuvântat-o. Atunci când înțelegem acest lucru, Sabatul începe
să însemne cu totul altceva. Devine un memorial al odihnei lui Dumnezeu, o consecință a ceva ce I s-a
întâmplat lui Dumnezeu și când înțelegem despre ce este vorba, atunci vom ști cum să ne raportăm mai
bine la Sabat.
Acea primă zi a șaptea a fost petrecută de Dumnezeu împreună cu noii Săi copii creați, Adam și Eva.
Spiritul Dumnezeului Celui Atotputernic a fost fericit, umplut de o nouă bucurie, reîmprospătat atunci
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când a observat fericirea pe care Adam și Eva au simțit-o privind creația Sa. Inima Lui a fost umplută de
satisfacție pe măsură ce avea părtășie cu ei în timpul acelei zile, arătându-le lucrurile minunate pe care
le crease pentru fericirea lor.
Simt aceeași fericire uimitoare când îl iau pe nepotul meu de 11 luni la o plimbare prin grădină și-i
arăt papaia, portocalele și banalele. Îi place atât de mult. Dacă-i spune: „Hai să mergem să vedem pawpaw!” („Asimina triloba” - pom fructifer care crește până la 11 metrii înălțime, 30 cm diametru, având
frunze mari (30 cm lungime) și fructe lungi de până la 16 cm.) fața lui se luminează și începe să mă tragă
de mână, ceea ce înseamnă „Hai să mergem!”. Să privesc acei pomi este extraordinar de plictisitor
pentru mine, dar când sunt împreună cu nepotul meu devin foarte fericit. Inima mi se umple de
„odihnă” și mă simt „reîmprospătat.” Această experiență mă ajută să înțeleg ce I s-a întâmplat lui
Dumnezeu în acea primă zi după ce creația Sa a fost încheiată.
Lucrarea de creație a durat șase zile. Da fapt, săptămâna ar fi trebuit să aibă șase zile. Însă, în cea de-a
șaptea zi I s-a întâmplat ceva minunat lui Dumnezeu și, în consecință, a decis să mai adauge săptămânii
încă o zi. Asta înseamnă că a pus-o deoparte pentru un scop sfânt. Acest eveniment s-a petrecut înainte
de apariția păcatului și înainte de darea legii; aceasta era parte din planul desăvârșit al lui Dumnezeu
pentru rasa umană! Și atunci cum ar putea Sabatul să fie desființat? Oamenii îl pot ignora, dar
binecuvântarea și sfințirea rămân pentru totdeauna. Nu există niciun alt scop pentru ziua a șaptea, nu
există niciun alt motiv pentru care aceasta există ca parte din săptămână. Atât timp cât vor exista șapte
zile în săptămână, va exista și Sabatul. Cea de-a șaptea zi nu există pentru vreun alt scop.
Să observăm faptul că celebrarea Sabatului nu a fost poruncită de Dumnezeu într-o lume fără păcat.
Ea nu era nimic altceva decât un prilej de închinare. Pentru Adam și Eva constituia o bucurie. Ei o
așteptau așa cum nepotul meu așteaptă să meargă împreună cu mine pentru a ne uita la „paw-paw”.
Nicio poruncă nu era necesară, căci tot ce era nevoie era ca Adam și Eva să fie conștienți de
oportunitatea prezentă în acea zi.
Atunci când păcatul a intrat în lume, lucrurile s-au schimbat. Omului îi era acum frică de Dumnezeu.
Părtășia cu El nu mai constituia o bucurie. Pentru omul carnal, timpul petrecut împreună cu Dumnezeu
era inconfortabil. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a trebuit acum să-i poruncească omului să
celebreze Sabatul! Omul carnal are nevoie de porunci pentru a petrece timp împreună cu Dumnezeu,
căci altfel nu o va face. Legea a fost făcută pentru păcătoși, pentru oamenii carnali și acesta este motivul
pentru care regulile referitoare la Sabat erau atât de stricte. Ele erau adresate oamenilor carnali, nu celor
neprihăniți. Porunca referitoare la Sabat se centrează pe cerințe de tipul „să faci asta și să n-o faci pe
celalaltă.” Aceste stipulări nu existau la început pentru că atunci Sabatul era o oportunitate pentru ca cei
ce se iubesc să se întâlnească, nu o datorie care trebuia împlinită. Însă atunci când legea a fost dată, a
fost transformat într-o datorie, una care trebuia împlinită sub amenințarea cu moartea.
Acum când suntem neprihăniți în Hristos, nu avem nevoie de Sabatul din lege. Revenim la Sabatul
din Eden, la fericita părtășie a dragostei celei curate, nepătată de cerințe și interdicții. Singura cerință
este aceea pe care o impune dragostea, iar singura interdicție este cea care stă în calea iubirii. Acesta este
Sabatul neprihănirii prin credință, un memorial al odihnei lui Dumnezeu, un semn că am găsit
adevărata odihnă în Hristos.
De aceea, nu avem nevoie de lege pentru a celebra Sabatul. De fapt, legea ne-a încuiat în păzirea
Sabatului așa cum se aplică aceasta păcătoșilor. Numai când suntem eliberați de lege în neprihănirea lui
Hristos putem păzi adevăratul și originalul Sabat, adevăratul semn al neprihănirii credinței.

7

Principii fundamentale
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Fiecare întrebare din marea controversă se naște din
chestiunea pe care Lucifer a adus-o în discuție chiar la
început. Care este această chestiune; avea ea de-a face cu
legea? A fost întrebarea: „Poate fi păzită legea lui
Dumnezeu?”. Nu se poate să fi fost aceasta pentru că ființele
cerești păzeau legea lui Dumnezeu cu veacuri înainte ca
marea controversă să fi început. Fiecare ființă creată păzea
legea în mod desăvârșit înainte de rebeliunea lui Lucifer.
Așadar, întrebarea nu era dacă legea putea sau nu să fie
păzită. Întrebarea era cu mult mai fundamentală decât atât.
Atunci când privim rebeliunea lui Lucifer din cer și
argumentele care s-au născut, când considerăm întrebările
pe care le-a ridicat lui Adam și Evei, devine evident faptul
că Lucifer a prezentat ideea potrivit căreia pot fi buni fără
de Dumnezeu. El le-a spus lui Adam și Evei că dacă vor
alege să fie independenți de Dumnezeu, vor deveni ei înșiși asemenea lui Dumnezeu. El le-a spus pur și
simplu că dacă vor mânca din fruct vor deveni dumnezei. Toate acestea atârnau de alegerea lor de a
face o anumită faptă. Dar înainte de a privi către fruct ei au trebuit să facă o alegere în mințile lor de aL îndepărta pe Dumnezeu de la controlul asupra vieților lor. Ei au crezut minciuna că, într-un fel, fără
de Dumnezeu, viața putea fi tot atât de bună. Acesta este același argument pe care Lucifer l-a folosit în
cer când i-a convins pe ceilalți îngeri că nu au nevoie să se supună lui Hristos și că vor fi tot atât de
buni ca și El.
Această atitudine a lui Lucifer este implicată în afirmația sa: „Voi fi ca Cel Preaînalt.” Nu este
rezonabil să credem că el plănuia să fie asemenea lui Dumnezeu în putere, știind că asta ar fi imposibil,
dar eforturile lui vizau ființarea unei împărății rivale, bazată pe principii diferite. Principiul acestei
împărății rivale era filozofia potrivit căreia ființele create puteau fi la fel de fericite, puteau funcționa la
fel, puteau fi tot atât de bune și fără Dumnezeu.
Din această dovadă putem concluziona că întrebarea principală din această mare controversă este
aceasta: pot fi creaturile bune fără Dumnezeu? Atunci când această chestiune fundamentală este
înțeleasă, se va deschide ușa către înțelegerea tuturor celorlalte doctrine ale Bibliei. Devine clar ce este
evanghelia, devine evident ce este biserica, adevărul despre judecata de cercetare și despre ispășirea
finală, toate aceste lucruri încep să aibă sens.
Propria neprihănire are următoarea atitudine: „Sunt capabil de a face binele. Eu pot păzi legea. Tot
ce am nevoie este puțin efort și disciplină. Dumnezeu spune, așa că eu voi împlini.” Este acea atitudine
care pretinde a avea respect față de poruncile lui Dumnezeu dar care nu simte nevoia după Dumnezeu
Însuși, căci are sentimentul că toți au capacitatea de a păzi aceste porunci. Aceasta nu este decât o
simplă manifestare a chestiunii din controversa în care Lucifer a pretins că nu are nevoie de Hristos
pentru că era capabil de a face tot ce este bine.
Cea mai importantă lecție pe care omul trebuie s-o învețe este exprimată în următoarele două
versete:
„Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.” (Romani 3:10).
„Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu.” (Marcu 10:17).
Acest adevăr nu este limitat numai la această planetă, căci în Apocalipsa găsim scris ceea ce cântă
ființele cerești:
„Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt ...” (Apocalipsa 15:4).
Acesta este un adevăr universal și ceva ce este absolut necesar pentru a putea înțelege cum trebuie.
Nimeni nu este bun, nu există nicio ființă bună în univers cu excepția Uneia, și Acela este Dumnezeu.
Trebuie să-L includem și pe Fiul lui Dumnezeu în această afirmație pentru că El este imaginea fidelă a
Tatălui Său și deține în Sine aceeași viață divină a lui Dumnezeu.
Atunci, care este condiția îngerilor și a lumilor necăzute? Ei nu sunt buni? Care este locul lor în
această imagine? Pentru a armoniza acest adevăr că numai Dumnezeu este bun și faptul că aceste ființe
necăzute nu păcătuiesc și că ele își trăiesc viața într-o neprihănire desăvârșită, nu putem ajunge decât
la o singură concluzie: desăvârșirea acestor ființe, comportamentul lor lipsit de păcat nu este un
rezultat al faptului că ei sunt buni în ei înșiși, ci al faptului că Dumnezeu trăiește în ei. Cu alte cuvinte,
viețile neprihănite pe care ei le trăiesc constituie o manifestare a faptului că Dumnezeu locuiește în ei.
El Își trăiește propria viață neprihănită în ei și astfel ei sunt buni, dar nu în ei înșiși.

Putem concluziona de aici că dacă în vreun moment vreo ființă desăvârșită ar alege să se despartă de
Dumnezeu, într-o clipă ar dispare toate bunătatea sa și ar deveni instantaneu rea. Lucifer reprezintă
exemplul desăvârșit al acestui fapt.
Creația a fost concepută pentru a fi o expresie a lui Dumnezeu. Dar numai Dumnezeu poate fi
Dumnezeu. Creația nu-L poate exprima pe Dumnezeu decât dacă Dumnezeu Însuși se manifestă pe
Sine în ea. În creația lipsită de inteligență Dumnezeu Se manifestă pe Sine prin atributele Sale „fizice”
și prin puterea Sa, oferind viață, formă, frumusețe, ordine fiecărei părți a universului Său printr-o
interacțiune intimă cu acesta. Acesta este motivul pentru care Pavel a putut afirma: „Căci în El avem
viaţa, mişcarea şi fiinţa ...” (Fapte 17:28).
Locuința lui Dumnezeu

Dar Dumnezeu se manifestă în creația Sa inteligentă la un alt nivel. Aici El Își manifestă propriul Său
caracter, chiar natura Sa. Și totuși, de vreme ce numai Dumnezeu este bun, înseamnă că natura și caracterul
lui Dumnezeu trebuie cumva infuzate în creaturile Sale inteligente. Numai Dumnezeu este Dumnezeu.
Numai Dumnezeu Îl poate descoperi pe Dumnezeu (Ioan 1:18).
Așadar, Dumnezeu a plănuit ca fiecare ființă inteligentă să fie o locuință pentru Dumnezeu Însuși. Un
vas în care Dumnezeu, prin spiritul Său, să locuiască și să-Și manifeste propriul Său caracter și propria Sa
natură. În felul acesta, Dumnezeu ar fi „totul și în toți.” (Coloseni 3:11). Bineînțeles, acest lucru este posibil
numai prin deplina cooperare a acestor ființe inteligente care se supun pe sine lui Dumnezeu cu bucurie și
din toată inima, prin propria lor alegere, într-o legătură desăvârșită de armonie în care ei și Dumnezeu
devin una în sensul în care ele se împărtășesc de viața Lui și sunt în desăvârșită armonie cu El.
În felul acesta a fost universul plănuit să opereze și dacă ar fi rămas astfel, nu ar fi existat decât o fericire
desăvârșită în fiecare colț al său. Dar nu a rămas astfel.
Unirea cu Dumnezeu este mereu revelată în supunerea desăvârșită față de Dumnezeu. Poate că este mai
bine să spunem că unirea cu Dumnezeu este mereu revelată într-o viață care este cu desăvârșit sfântă, căci
Dumnezeu este Cel care trăiește viața acelei persoane. (Filipeni 2:13; Galateni 2:20).
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Cea mai gravă înțelegere greșită în creștinism și în toate religiile false este ideea potrivit căreia facerea de
bine este calea de a fi în armonie cu Dumnezeu. Dar adevărul este că nimeni nu poate obține viața lui
Dumnezeu prin facerea de bine. Este exact invers. A fi în armonie cu Dumnezeu, a fi una cu Dumnezeu, a
obține viața lui Dumnezeu este singura cale prin care putem face binele. Dacă cineva se descoperă pe sine
făcând răul, nu trebuie să se gândească cum să înceapă să facă binele. Ceea ce trebuie să aibă în vedere este
să se unească cu viața lui Dumnezeu. Este un adevăr veșnic faptul că „oricine rămâne în El nu păcătuieşte.” (1
Ioan 3:6).
Lucifer a decis la început că nu are nevoie să fie în armonie cu Dumnezeu. Nu așa s-a exprimat. Dar el sa hotărât că nu vrea ca Dumnezeu să-i conducă viața și că, în loc de aceasta, el va fi asemena lui
Dumnezeu. El va deveni propriul său conducător, dar se aștepta ca și în acest caz să producă tot binele pe
care-l produsese până atunci când fusese unit cu spiritul lui Dumnezeu. Probabil că nu a realizat pe deplin
cât de prostesc era planul, nu a înțeles că fără de Dumnezeu „nu putea face nimic.” (Ioan 15:5). Poate că s-a
gândit că va face câteva lucruri, câteva fapte de opoziție față de voia lui Dumnezeu. Poate că n-a
considerat niciodată că se despărțise de Dumnezeu și de tot ceea ce era bun. Dar acesta a fost efectul
deciziei sale, iar condiția sa prezentă nu este decât manifestarea a ceea ce se întâmplă atunci când cineva se
desparte de Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, Lucifer nu a introdus în univers ceva numit „păcat”. El nu a decis să devină rău. El s-a
despărțit pur și simplu de sursa vieții și a binelui și tot ceea ce rămâne, fără ca el să încerce să facă asta, a
fost numai răutatea și moartea.
La fel s-a întâmplat și cu Adam și Eva. Ei au crezut că nu au ales decât o simplă faptă. Ei credeau că au
ales numai o acțiune și atât. Ei nu aleseseră decât să mănânce un fruct. De ce a rezultat atât de mult chin și
durere dintr-o simplă faptă, cu nimic mai semnificativă decât smulgerea unui fir de iarbă? Dar totul s-a
datorat nu acțiunii în sine. Faptele sunt nimic în ele însele. Totul s-a datorat faptului că înainte de a lua acel
fruct au decis ca Dumnezeu să nu le mai conducă viețile. Au acceptat principiul lui Satan potrivit căruia
sinele este un guvernator mai bun decât Dumnezeu, că ei puteau fi asemenea lui Dumnezeu și că puteau fi
tot atât de buni ca și El. S-au gândit probabil, asemenea multora din zilele noastre, că este vorba numai
despre căror reguli te supui. Ei au ales să ia un fruct, și au crezut că asta nu înseamnă că au făcut ceva rău.
Ei puteau ușor să aleagă să facă binele și să evite răul. Să mănânci dintr-un fruct nu era până la urmă ceva
atât de rău. Dar chestiunea în discuție nu era fapta în sine. Acest aspect era lipsit de importanță.
Chestiunea importantă era că aleseseră să se despartă de Dumnezeu. Ei nu știau că atunci când cineva se
desparte de Dumnezeu îi era imposibil să mai facă ceva bun. Dar cum este posibil așa ceva? Datorită
faptului că numai Dumnezeu este bun!
Așadar, atunci când s-au despărțit de Dumnezeu, în chiar acea clipă, ei nu au schimbat numai o faptă, ci
și-au schimbat întreaga existență. Acesta este motivul pentru care faptele nu reprezintă chestiunea în

discuție. Faptele nu ne pot face buni sau răi. Nu ne pot face neprihăniți sau păcătoși. Adevărata întrebare
este: care este relația ta cu Dumnezeu?
Satan a afirmat că omul nu are nevoie de Dumnezeu. El a spus de la început că dacă omul devine
independent de Dumnezeu va deveni asemenea lui Dumnezeu. Acesta a fost scopul omului încă de la
început: să devină asemenea lui Dumnezeu. Acesta este scopul care stă la baza tuturor eforturilor omenești
și a voinței sinelui. Reprezintă temelia a tot ceea ce înseamnă religia falsă, fie că este vorba despre
creștinism sau nu.
Acest adevăr trebuie înțeles pe deplin. El se găsește la rădăcina marii controverse. Omul nu poate deveni
bun. Numai Dumnezeu este bun. Dacă omul va ajunge vreodată să facă binele, trebuie ca mai întâi să
devină una cu Singurul care este bun. Aceasta este singura lui speranță și este tot ceea ce are nevoie.
Atunci când copiii lui Dumnezeu vor înțelege aceasta suficient de bine astfel încât să nu mai uite
niciodată și nu vor mai încerca nicio metodă decât aceea de a fi una cu Dumnezeu în Hristos, atunci
lucrarea lui Dumnezeu pentru această lume se va sfârși. Căci atunci și numai atunci copiii lui Dumnezeu
vor reflecta pe deplin chipul lui Hristos, căci în adevăr Hristos Însuși va fi Cel care Își va trăi propria viață
în copiii Săi. Va fi planul original restaurat în noi, cel intenționat de la bun început.
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Evanghelia veșnică
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Întreaga istorie a acestei planete reprezintă efortul lui Dumnezeu de a răspunde în mod concludent
acestei întrebări. Aceasta este temelia fiecărui adevăr din Biblie și tot ceea ce este important ca omul să
înțeleagă. Toate religiile false se opun acestui principiu cu toate că multe încearcă să se deghizeze pentru a
părea că sunt în armonie cu el. Aceasta este solia pe care toată omenirea are nevoie s-o audă. Această
chestiune va fi în final rezolvată în timpul ultimei generații de pe acest pământ. Acesta este motivul pentru
care solia critică ce trebuie să umple pământul este adevărul că „fără Mine (Hristos) nu puteți face nimic.”
„Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească
locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.” (Apocalipsa 14:6).
Toate religiile false își învață enoriașii cum să se supună regulilor. Singurele diferențe dintre religiile
sunt diferitele reguli. Dar singura chestiune este să înveți cum să faci ceea ce ți se cere pentru a fi acceptat
de Dumnezeu în speranța că într-o zi vei primi viața veșnică.
„Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită.” (Isaia 64:6).
Numai adevăratul creștinism înțelege și trăiește adevărul. Și care este acest adevăr? Adevărul este că nu
este vorba despre reguli. Nu este vorba despre a-l învăța pe om să facă binele. Nu este vorba despre a
învăța cum să te porți bine. Este o simplă, mare realitate: viața lui Dumnezeu în credincios prin Hristos!!
Islamul nu poate oferi aceasta, hinduismul nu știe nimic despre aceasta. Numai Dumnezeu poate oferi așa
ceva. Prin acest mijloc, cu o singură lovitură, Dumnezeu face ca un om să fie pregătit pentru veșnicie. El îi
oferă propria Sa viață neprihănită și astfel îl califică pentru veșnicie. Nu trebuie să se îngrijoreze despre
cum va trăi această persoane, căci viața lui Dumnezeu nu este decât neprihănită.
Dumnezeu nu-Și trăiește viața raportându-Se la reguli. Nu regulile Îl determină pe Dumnezeu să se
comporte corect, ci faptul că El este în natura Sa bun. Acesta este motivul pentru care atunci când primim
natura Sa, Biblia spune că nu mai suntem „sub lege.” Nu mai avem nevoie de a fi controlați și direcționați
de litera legii pentru că legea cea vie trăiește în inimile noastre; natura noastră este unită cu cea a lui
Dumnezeu.
Așadar, putem concluziona că neprihănirea nu este obținută prin ceea ce facem, căci neprihănirea nu
reprezintă o serie de fapte, ci este o Persoană. „Nu este niciunul neprihănit, nu, niciunul” și „bun nu este
decât Unul Singur, Dumnezeu.” O persoană care-și dorește neprihănirea nu o va găsi niciodată dacă o va
căuta prin intermediul comportamentului. Neprihănirea se găsește numai prin a ne uni cu Cel neprihănit,
prin care primim chiar viața Sa.
Așadar, Biblia ne spune că există o neprihănire care este „fără lege”. Adică obținerea ei nu are nimic de-a
face cu legea.
„Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi
Prorocii.” (Romani 3:21).
Aceasta este neprihănirea lui Dumnezeu, singura neprihănire veritabilă care există. Pentru a o obține,
Pavel a respins toate lucrurile socotindu-le ca pe nimic și a suferit pierderea propriei reputații, a statutului
și chiar a vieții fizice. Asta este tot ceea ce conteză. Atunci când vom înțelege asta, vom abandona toate
celelalte metode și vom face asemenea apostolului:
„Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos
Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos şi să fiu găsit în El,
nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe
care o dă Dumnezeu, prin credinţă.” (Filipeni 3:8, 9).

Biblia și știința
-1-

Lumina

Ardeiaș Mario, Decembrie 2013

Lumina este un fenomen complex, o formă de energie
observabilă de ochiul uman, energie radiată prin mișcarea
particulelor încărcate energetic. Radiație sau complex de radiații
electro-magnetice care impresionează ochiul omenesc (se mai
numeşte lumina vizibilă). Lumina este un flux de fotoni,
particule care posedă atât proprietăți ondulatorii, cât şi
proprietăți corpusculare. Proprietățile ondulatorii ale luminii se
manifestă mai ales în fenomenele de propagare (reflexie,
refracție, interferență, difracție, polarizație ş.a.), iar cele
corpusculare în fenomenele de emisie şi de absorbție, în efectul
fotoelectric, efectul Compton ş.a. Spectrul radiațiilor luminoase
este cuprins aproximativ între 350 nm (lumina violetă) şi 750 nm
(lumina roşie). Termenul de lumină se utilizează şi pentru
radiațiile invizibile ultraviolete (cu lungimi de undă între 10 şi 350 nm) şi infraroșii (cu lungimi de undă
de la 0,75 μm la 0,5 mm ), care sunt produse prin aceleaşi mijloace ca şi cele folosite pentru producerea
luminii vizibile. Viteza de propagare a luminii în vid este o constantă universală cu valoarea de 299792.5
km/s. Lumina naturală albă se compune dintr-un spectru de culori: roşu, oranj, galben, verde, albastru,
indigo şi violet, (culorile curcubeului), în funcție de lungimea de undă. Ca termen biblic, lumina şi
întunericul pot fi considerate a fi componentele câmpului electromagnetic universal, exprimate în
spectrul vizibil şi, respectiv, invizibil, ale căror proprietăți, între care unele sunt enumerate şi subliniate
mai jos, fiind certificate de știința contemporană, rezonează cu declarațiile Scripturilor.
Știința: Lumina este singura constantă universală cunoscută, şi nu materia, spațiul sau timpul.
Biblia: „Vestea pe care v-o propovăduim este că Dumnezeu este lumină.” (1 Ioan 1:5).
„Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” (Iacov 1:17).
„Dar Tu rămâi Acelaşi.” (Psalmii 102:27).
Știința: Lumina este prima realitate fizică creată, înaintea soarelui şi altor corpuri cerești.
Biblia: „Dumnezeu a zis: ,Să fie lumină!’ Şi a fost lumină. Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric.
Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineață:
aceasta a fost ziua întâi.” Geneza 1:3-5).
„Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi
luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să
lumineze pământul, să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Astfel, a fost o seară, şi apoi
a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a patra.” (Geneza 1:3-5)
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Știința: Lumina este spectrală, lumina albă fiind descompusă în cele şapte culori fundamentale –
curcubeul.
Biblia: „Pe ce cale se împarte lumina?” (Iov 38:24)
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Știința: Natura duală a luminii exprimă natura dublă a Domnului Isus Hristos, deopotrivă Dumnezeu
şi om, singura Persoană din Univers, aparținând Fizicii şi Metafizicii, Istoriei şi Meta-istoriei.
Biblia: „Isus a zis: „Eu sunt Lumina lumii.” (Ioan 8:12)
„Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi
Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.” (Mica
5:2)
„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu
Dumnezeu Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o
slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.” (Ioan 1:1,14)

Știința: Lumina este independentă de reacţiile de fuziune nucleară generatoare de energie din corpurile
cereşti.
Biblia: „Nu Soarele îţi va mai sluji ca lumină ziua, nici Luna nu te va mai lumina cu lumina ei; ci Domnul va fi
lumina ta pe vecie, şi Dumnezeul tău va fi slava ta.” (Isaia 60:19-20)
„Cetatea n-are trebuinţă nici de Soare, nici de Lună ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi
făclia ei este Mielul.” (Apocalipsa 21:23)
Știința: Întunericul este o realitate fizică, energia invizibilă care dilată Universul, împiedicându-i
implozia.
Biblia: „Eu întocmesc lumina şi fac întunericul.” (Isaia 45:7)
„El ştie ce este în întuneric.” (Daniel 2:22)
„Iată că nici întunericul nu este întunecos pentru Tine.” (Psalmul 139:12)
„Şi întunericul unde îşi are locuinţa?” (Iov 38:19)

Pagina copiilor
Fără vreo diplomă teologică
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Această poveste a fost tradusă din „The Hand That Still Intervenes, - W. A.
Spicer and Helen Spicer Menkel © 1982 by Concerned Publications.”
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Șeful Mayala, conducătorul unui trib din
Congo, a auzit câte ceva despre un
Conducător al cerului și al pământului de
la niște băștinași care auziseră și ei la
rândul lor de la alți băștinași și care la
rândul lor auziseră de la alți băștinași.
Aceste informații vagi care ajunseseră la
el la a patra mână au făcut diferența
dintre viață și moarte pentru fiul lui.
Fiul lui Mayala s-a îmbolnăvit dintr-o
dată și într-un mod foarte ciudat. Mayala
a mers tocmai până la până la misiunea
baptistă pentru a obține ajutor tocmai
datorită acelei superficiale înțelegeri pe
care o primise de la istorisirile pe care i le
spuseseră băștinașii.
Să ajungă până la misiunea baptistă nu a
fost foarte ușor, dar dragostea sa pentru
băiat l-a făcut să continue drumul.
După ce i-a descris medicului boala, a
cerut medicamente. După ce le-a primit, a parcurs toată distanța înapoi fără să doarmă și i-a dat băiatului
medicamentele cu propria sa mână.
Dar nu au existat rezultate satisfăcătoare și se părea că băiatul va muri cu siguranță. Unii din tribul său
au venit la el și l-au implorat să ducă băiatul în casa idolului lor, dar el a refuzat.
Iar starea de sănătate a copilului s-a deteriorat din ce în ce mai mult. În final, oamenii au mers la vraci
și l-au rugat să-l ajute pe băiat. Când acesta a ajuns la casa șefului de trib, el nu i-a permis să intre și să
facă toate ritualurile. Mayala nu a vrut să-l lase să-și folosească ierburile magice.
„Eu cred în puterea Conducătorului conducătorilor, Dumnezeu.”
„Am vrea să vedem și noi această putere a lui Dumnezeu,” au spus batjocoritor toți cei adunați în jurul
casei lui Mayala.
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Mayala, fără nicio urmă de răutate sau mândrie, a răspuns: „O veți vedea!”
A închis ușa de iarbă după el, a căzut pe genunchi pe podeaua de pământ și a început să se roage
Conducătorului cerului și al pământului. Singur în baraca sa, Mayala L-a implorat pe acest Dumnezeu săȘi arate puterea, nu de dragul său, nici de dragul copilului care era pe moarte, ci pentru a dovedi că
Dumnezeu există.
În timp ce Mayala se ruga, copilul era pe veranda din afara casei. Oamenii au observat că băiatul
căzuse într-un somn adânc. Au mai văzut asta întâmplându-se de multe ori când vraciul își folosea
trucurile pentru a salva alte cazuri terminale. Șeful cel sincer i-a auzit pe oameni discutând între ei despre
băiat cum că ar fi foarte aproape de moarte. Dar el s-a luptat în rugăciune cu o și mai mare tenacitate.
Disperarea s-a alăturat hotărârii sale și s-a rugat pentru viața copilului.
Oamenii continuau să stea acolo și să discute despre lucrurile uimitoare care se petreceau înaintea lor.
Copilul murea iar tatăl refuza să-l lase pe vraci să se apropie de el. Și, spre mirarea lor, șeful era închis
singur în baraca lui.
O pace ciudată a venit peste Mayala, așa cum stătea cu genunchii adânciți în podeaua de pământ. Se
simțea de parcă nu mai exista nicio îngrijorare, nimic de care să-i fie teamă.
Simțindu-se așa cum nu se mai simțise niciodată înainte, s-a ridicat, și-a șters pământul de pe genunchi
și a ieșit pentru a se uita la fiul său.
Oamenii agitați care șușoteau, au înmărmurit. S-a așternut o tăcere deplină în timp e Mayala se
îndrepta către fiul său. Dar înainte de a apuca să-și pună mâna pe fruntea lui pentru a verifica
temperatura, copilul și-a deschis ochii, și-a întors capul și a început să-i vorbească tatălui său ca și când
de-abia se trezise dintr-un somn odihnitor.
Tribul uimit a început să murmure! Toți ochii priveau scena uluitoare. Cineva a strigat de uimire când
băiatul s-a ridicat pe marginea patului de bețe. O uimire generală a pus stăpânire pe mulțime în
momentul în care fiul șefului a început să umble printre ei perfect sănătos.
Au durat numai câteva minute după ce șeful ieșise din baraca lui cu asigurarea stranie că fiul său era
sănătos până când băiatul se juca împreună cu ceilalți copii ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.
Chiar în clipa aceea Maya a strigat cu voce tare: „Iată puterea lui Dumnezeu despre care v-am vorbit.
Aceasta este puterea Dumnezeului cerului și al pământului. Și veți afla mai multe despre El, căci vă voi
aduce pe cineva care ne va învăța despre Conducătorul conducătorilor!”
Și toate acestea fără să aibă vreo diplomă teologică!
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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 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.

Linkuri  utile

Filadelfia
Heart for Truth
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Revelation 14:12
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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 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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