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Sigur că oricine citește acest titlu se va
gândi că articolul de față tratează un
subiect teologic care nu are nicio
legătură cu viața reală, practică a
creștinului lumii moderne. Vă provoc
însă să citiți cu răbdare și atenție atât
acest articol cât și cel care-i urmează
(„Taina
lui
Dumnezeu”)
cu
promisiunea că la final veți avea parte
de
o
surpriză
de
proporții,
descoperind că această taină are
reverberații profunde chiar în viața
practică a creștinilor de azi.
Acest subiect al tainei fărădelegii a fost
deseori abordat, câteodată în tandem cu cel al „antihristului”, cea mai des întâlnită explicație
fiind aceea că această taină se referă la o persoană sau un grup de persoane care pretind a fi
Dumnezeu. Primele versete din capitolul doi a celei de-a doua epistolă a lui Pavel către
tesaloniceni vorbesc într-adevăr despre „omul fărădelegii”:
„Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă
şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se
numeşte ,Dumnezeu’ sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu,
dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la
voi? Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fărădelegii a şi
început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei.” (2 Tesaloniceni
2:3-7).
Pavel descrie în mod profetic un asalt al celui rău în încercarea de a invada și acapara
Biserica Creștină, asalt care va culmina cu o surprinzătoare reușită. Sigur că pentru această
reușită el trebuie să-i momească pe creștini să i se alăture, iar aceasta nu poate fi posibil decât
prin despărțirea lor de Dumnezeu, ceea ce constituie
chiar fărădelegea. Păcatul este în esență despărțirea
de Dumnezeu și astfel ajungem chiar la subiectul
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creștini, trupul Său - Biserica, este greu de imaginat cum ar fi fost posibilă o alienare de
Dumnezeu până acolo încât „omul fărădelegii” să-L înlocuiască pe Acesta. Dicționarul
Explicativ al Limbii Române ne oferă următoarea definiție pentru cuvântul „taină”: „Ceea ce
este necunoscut, neînțeles, nedescoperit, nepătruns de mintea omenească; mister.”
Biblia nu afirmă că acest plan secret al celui rău a rămas tăinuit, dar ne așteptăm ca cel puțin
Pavel, pe care-l descoperim conștient de existența lui, nu numai să fi înțeles această taină, dar so fi și demascat și să facă din lupta împotriva acestui apogeu al apostaziei unul din scopurile
misiunii sale.
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Câteva indicii
Există două pasaje în Scriptură care au ca subiect central „taina fărădelegii” și care ne oferă
detalii prețioase pentru identificarea ei. Primul este semnat de Pavel, iar cel de-al doilea de
Ioan:
„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).
„Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că
acum s-au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieşit din
mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au
ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.” (1 Ioan 2:18, 19).
Descoperim așadar că această taină era deja activă în sânul Bisericii Creștine încă de la data
la care Pavel a semnat epistola sa către tesaloniceni, aproximativ anul 52. Din exprimarea sa
înțelegem că această lucrare diabolică nu prea avea succes la data aceea, și asta pentru că exista
Cineva care i se opunea cu succes. Sigur că Această Persoană nu poate fi decât Isus Hristos,
Singurul în fața Căruia Satan nu are niciun succes cu șiretlicurile și tainele lui. Însă, așa cum
Pavel a preconizat, Domnul Isus urma să fie înlăturat din locul pe care-l ocupa la acea dată,
condițiile pentru succesul tainei fărădelegii fiind astfel create.
Fiind vorba despre asaltul lui Satan asupra Bisericii Creștine, nu trebuie să ne așteptăm să
descoperim vreo propunere deschisă lansată creștinilor de a se alia cu forțele întunericului,
deoarece, creștinii fiind îndrăgostiți de Dumnezeu, o asemenea abordare ar fi fost sortită
eșecului încă de la bun început. Chiar acesta este motivul pentru care Scriptura indică spre
această tactică prin termenul „taină”, căci ea trebuia să se constituie într-o capcană întinsă
creștinilor, ceva ce urma să semene mult cu preocupările lor pentru a-i atrage, ceva atât de greu
de distins, încât trebuia să-i înșele chiar și pe cei mai buni dintre ei. Și pentru că preocuparea
majoră a creștinilor era aceea de a cunoaște cât mai bine Calea către Dumnezeu și de a-i invita
și pe alții pe ea, „taina fărădelegii” trebuie să fi fost o doctrină desprinsă din Scriptură, o
doctrină asemănătoare creștinismului, o doctrină care se pretindea a fi „Emanuel”, „Dumnezeu
cu noi”, o doctrină care le promitea oamenilor revenirea la Dumnezeu, dar care în realitate îi
ținea prizonierii fărădelegii. Acesta este motivul pentru care se și numește „taina fărădelegii”.
Trebuie așadar să fi fost opusul Evangheliei, opusul lui Hristos, de data aceasta deghizat în
straie religioase, pioase, preoțești. Acesta este și motivul pentru care Ioan folosește termenul
„anti - Hrist” căci această nouă cale, în ciuda pretențiilor și limbajului său „creștin”, urma să-i
orbească pe cei ce-i cădeau în plasă, conducându-i la moarte în timp ce le oferea senzația că
merg tot pe calea cea bună.
Scriptura merge chiar și mai departe în revelarea acestei capcane, și ne descoperă chiar și pe
promotorii ei. Ioan afirmă că „ei au ieşit din mijlocul nostru” (1 Ioan 2:19). Ioan, care a scris
această epistolă la 50 de ani după ce Pavel avertiza împotriva tainei fărădelegii în cea de-a
doua epistolă a sa către tesaloniceni, fusese deja martor ocular al lucrării și dezvoltării acestei
taine în Biserica Creștină și ne oferă un detaliu absolut uimitor: taina fărădelegii a ajuns nu
numai să fie acceptată de creștini, dar chiar și promovată de aceștia.
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Suntem așadar martorii unui scenariu asemănător calului troian: după încercările eșuate de a
distruge Biserica Creștină prin autoritatea Sinedriului de la Ierusalim, a sabiei lui Irod și a
pumnului de fier al romanilor, Satan a schimbat strategia, demonstrând un mai mare succes
prin infiltrarea unei idei care avea să-i transforme pe unii dintre cei mai loiali partizani ai lui
Hristos, în chiar purtătorii virusului ucigaș.
Recapitulând, iată așadar caracteristicile tainei fărădelegii pe care le-am descoperit până
acum:
1. Era deja activă în mijlocul Bisericii Creștine din timpul lui Pavel.
2. Trebuie să fi fost deghizată, altfel n-ar fi avut nicio șansă. Era o doctrină religioasă.
3. Era opusul Evangheliei, a lui Hristos.
4. Era crezută și promovată de o parte din cei ce erau în Biserica Creștină.
Toate acestea ne conduc la următoarea întrebare:
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Apariția tainei fărădelegii
Care a fost doctrina religioasă promovată în Biserica Creștină din timpul lui Pavel de către
creștini, împotriva căreia Pavel a luptat cu toată puterea și pe care a denunțat-o ca neavând
nicio legătură cu Hristos, și mai mult decât atât, că conduce la lepădarea de Hristos? Există o
astfel de doctrină pe care Pavel a condamnat-o în mod deschis și în termenii cei mai categorici?
Există o astfel de doctrină pe care Pavel a denunțat-o ca rezultând în despărțirea de Hristos? Vă
rog să citiți cu atenție următoarele două versete:
„Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din
har.” (Galateni 5:4).
„Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a
murit Hristos.” (Galateni 2:21).
Era așadar vorba despre o alternativă la calea credinței prin care promotorii ei promiteau
intrarea în posesie a neprihănirii lui Dumnezeu. Sigur că era vorba despre Legea lui Dumnezeu
pe care chiar Pavel însuși o descria ca fiind „sfântă, dreaptă şi bună” (Romani 7:12), însă a fost
oare intenția lui Dumnezeu în oferirea acestei Legi, ca împlinind cerințele ei omul să ajungă la
neprihănire? Sigur că nu! Ci din potrivă: Dumnezeu a oferit această Lege sfântă tocmai pentru
a-i descoperi omului identitatea și natura păcatului pe de o parte, și neputința lui de a scăpa
din această condiție în care se născuse pe de altă parte:
„Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine
cunoştinţa deplină a păcatului.” (Romani 3:20).
Observați că Legea nu acționează ca un simplu mediu prin care facem cunoștință cu păcatul,
ci pe calea Legii, păcătosul ajunge la ceea ce Pavel numește „cunoştinţa deplină a păcatului.”
Este vorba despre acea cunoaștere intimă de care Scriptura amintește vorbind despre unirea
deplină dintre Adam și soția sa Eva („Adam a cunoscut-o pe soția lui Eva, iar ea a rămas
însărcinată ...” Geneza 4:1 - KJV), sau despre dezideratul lui Dumnezeu de a fi una cu fiecare
ființă creată („Și viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe
Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” - Ioan 17:3). Tot Pavel este cel care ne explică și mecanismul
prin care, pe calea Legii, păcătosul ajunge să cunoscă nu despre păcat, ci chiar păcatul însuși:
„... păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi
spus: ,Să nu pofteşti!’ Apoi păcatul a luat prilejul şi a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul
de pofte; căci fără Lege, păcatul este mort.” (Romani 7:7, 8).
Îmi amintesc foarte bine ziua în care băiatul meu care pe atunci avea numai 3 ani, fascinat
fiind de păsările pe care le vedea zburând și de avioanele care treceau pe deasupra casei, mi-a
spus: „Tat’, eu pot să zbor chiar acum!”. Sigur că am încercat să-i explic că lucrul acesta nu este
posibil, oferindu-i motive pe care le putea înțelege. El însă a tot insistat, până când eu i-am
spus: „Bine; zboră!”. Nu l-am lăsat să sară din foișorul de unde planificase să decoleze, ci

Divina Vindecare w Nr. 52 aprilie 2014

numai de pe a treia treaptă a scării ce ducea la ușa de la intrare. Rezultatul nu este greu de
imaginat!
Ar fi un lucru folositor, bun ca oamenii să poată zbura asemenea păsărilor? Cu siguranță!
Mai mult decât folositor, ar fi chiar plăcut! Era posibil ca fiul meu să împlinească porunca mea
bună? Sigur că nu! De ce? Pentru că el nu este înzestrat cu aripi, cu pene, nu are forma și
greutatea necesare pentru o astfel de activitate. Cu alte cuvinte, propria lui natură îl împiedică.
Dacă însă se urcă într-un avion, un obiect în a cărui planificare și construcție s-au avut în
vedere legile portanței și aerodinamicii, atunci natura lui neputincioasă va fi anulată de cea a
avionului, și astfel ar putea realiza imposibilul.
Asemenea băiatului meu, omul născut din Adam nu are capacitatea de a împlini cerințele
minunate ale Legii celei sfinte a lui Dumnezeu, motiv pentru care încercarea sa de a trăi
potrivit standardelor ei va eșua lamentabil în fiecare caz, indiferent de cât de bine motivată este
persoana, de cât de sofisticat este planul, și asta pentru că noi nu ne putem supune natura, ci
întotdeauna propria noastră natură ne va supune pe noi.
Acesta este motivul pentru care Pavel numește această doctrină „taina fărădelegii”. Sigur că
nu este o taină motivul pentru care cei ce nu sunt creștini trăiesc în fărădelege, însă legea după
care funcționează creștinul trebuie să-l conducă pe acesta la experiența descrisă de Ioan:
„Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate
păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.” (1 Ioan 3:9)
Așadar, pentru creștin păcatul nu mai reprezintă nici măcar o opțiune, cu atât mai puțin o
posibilitate. Atât timp cât rămâne în Hristos, este imposibil ca păcatul să apară în viața lui, și
asta pentru că păcatul este despărțirea de Dumnezeu, iar Hristos este unirea cu Acesta. În
aceste condiții înțelegem de ce este o taină faptul că atât de mulți creștini găsesc ca imposibilă
scăparea de păcat. De vreme ce-L au pe Hristos, cum se face că păcatul abundă încă în viețile
lor? Sau, cu alte cuvinte: cum se poate să fii una cu Dumnezeu și, în același timp, despărțit de
El? Trebuie să fie într-adevăr o taină, taina existenței fărădelegii în viața creștinului, sau, așa
cum o numește Pavel: „taina fărădelegii.”
Se pare însă că în Biserica Creștină Primară apăruse această idee că omul poate și trebuie să
ajungă înapoi la Creatorul de care fusese despărțit prin alegerea primilor părinți, pe această
cale a împlinirii preceptelor Legii sfinte. Înainte de a detalia implicațiile profunde ale acestei
taine, vă propun să urmărim modul în care aceasta s-a strecurat în și a corupt Biserica Creștină.
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Disputa din Antiohia
Sigur că fiind vorba despre un subiect atât de important, Biblia alocă un spațiu generos
detalierii acestei istorii. Astfel, la finele capitolului 14 din cartea „Faptele apostolilor”, ni se
relatează faptul că Pavel împreună cu Barnaba „au mers cu corabia la Antiohia ... Şi au rămas
destul de multă vreme acolo cu ucenicii.” (Fapte 14:26, 28). Este foarte probabil ca această perioadă
mai lungă de timp petrecută în Antiohia să fi fost folosită de cei doi misionari pentru a-i întări
pe creștini în credință și pentru a predica Evanghelia și celorlalți băștinași. Scriptura însă ne
spune că acest timp a fost întrerupt de o vizită neașteptată:
„Și unii, coborând din Iudeea, învățau pe frați: ,Dacă nu sunteți circumciși după obiceiul lui Moise,
nu puteți fi salvați.’ De aceea după ce Pavel și Barnaba au avut nu puțină tulburare și dispută cu ei, au
rânduit ca Pavel și Barnaba și alți câțiva dintre ei să urce la Ierusalim la apostoli și bătrâni cu această
întrebare.” (Fapte 15:1, 2 - BF).
Se pare că această întâlnire a avut un efect cataclismic în rândul convertiților la creștinism
dintre păgânii din Antiohia, iar pasajul de mai sus ne oferă detalii prețioase pentru înțelegerea
modului în care taina fărădelegii a acționat în Biserica Creștină a acelor vremuri.
În primul rând observăm că promotorii doctrinei erau veniți din Iudeea, ceea ce înseamnă că
erau cel mai probabil evrei. Aspectul acesta va fi însă clarificat de un alt pasaj care va fi citat
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ulterior. Interesant este însă faptul că ei îi „învățau pe frați”, adică pe creștinii din Biserica
întemeiată de Pavel. Dacă creștinii i-au primit pe acești iudei în biserica lor și, mai mult decât
atât, dacă aceștia au avut o asemenea influență asupra lor, trebuie că acești iudei Îl acceptaseră
pe Isus din Nazaret ca Mesia. Dacă nu, cu siguranță că frații creștini nici nu i-ar fi băgat în
seamă.
Mai mult decât atât, ei veneau din Iudeea, adică de la sediul central al Bisericii Creștine (dacă
putem vorbi despre așa ceva la vremea aceea), ceea ce le conferea acestor creștini iudei o și mai
mare influență. Iar solia cu care au venit la credincioșii creștini convertiți dintre păgâni era că
mântuirea le era imposibilă fără împlinirea Legii pe care Dumnezeu a dat-o prin Moise. Cu alte
cuvinte, pentru a fi mântuit nu este suficient să-L primești pe Hristos în inimă prin credință, ci
înainte de a fi mântuit trebuie să aduci dovezile palpabile ale împlinirii Legii lui Dumnezeu.
De vreme ce Scriptura ne spune că reacția lui Pavel și a lui Barnaba a stârnit „nu puțină
tulburare și dispută cu ei”, înțelegem că celor doi misionari li s-a părut că această idee este teribil
de dăunătoare. Sigur că dacă ar fi considerat chestiunea nesemnificativă, nu s-ar mai fi angajat
într-o discuție care să genereze tulburarea și disputa care au zguduit ulterior întreaga Biserică,
însă se pare că lucrurile nu stăteau chiar așa.
Și mai uimitor este însă puterea de influență a celor care predicau această erezie. Pentru
creștinii din Antiohia nu au fost suficiente explicațiile lui Pavel și ale lui Barnaba, influența
acestora fiind se pare prea mică în fața forței cu care au venit cei din Iudeea, motiv pentru care
au decis să formeze o delegație care să urce la Ierusalim pentru a lămuri chestiunea. Așadar,
delegația urma să fie formată din Pavel, Barnaba, câțiva dintre credincioșii din Antiohia și,
bineînțeles, cei care veniseră din Iudeea.
La Ierusalim
Delegația ajunge la Ierusalim unde Pavel și Barnaba „au fost primiţi de biserică, de apostoli şi de
prezbiteri, şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei” (Fapte 15:4). „Atunci unii din partida
fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat şi au zis că Neamurile trebuie să fie tăiate împrejur şi să li se ceară
să păzească Legea lui Moise.” (Fapte 15:5).
Aici ni se dezvăluie un alt detaliu foarte important legat de identitatea celor ce presau în
Biserica Creștină ideea obligativității împlinirii Legii pentru mântuire: „unii din partida fariseilor,
care crezuseră”. Se pare așadar că unii evrei foști farisei, asemenea lui Pavel (Filipeni 3:5), se
convertiseră la creștinism, însemnând că L-au acceptat pe Isus din Nazaret ca Mesia, dar, spre
deosebire de Pavel, au uitat să mai treacă înainte pe la tomberon, aducând cu ei parte din
molozul iudaismului, și anume esența fariseismului: atitudinea față de Lege. Iată cum își
descria Pavel propria lui experiență:
„Eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, evreu din
evrei; în ce priveşte Legea, fariseu; în ce priveşte râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea
pe care o dă Legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere,
din pricina lui Hristos. 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
3:5-9).
Se pare așadar că Biserica Creștină de la Ierusalim fusese masiv inundată de iudei foști farisei
(calul troian al lui Satan) care încheiaseră probabil o înțelegere mai mult sau mai puțin verbală
cu conducătorii de la Ierusalim: „Noi Îl acceptăm pe Isus din Nazaret ca Mesia; voi acceptați
calea Legii în doctrina Creștină.” Sigur că pentru un evreu asta nu reprezenta un șoc deoarece
toată viața fusese obișnuit cu această cale; încercarea de a o impune creștinilor convertiți dintre
păgâni se pare că a generat însă o problemă majoră.
Chiar limbajul folosit și maniera de abordare trădează legalismul ce-i caracteriza pe farisei,
un spirit total opus celui al lui Hristos: „să li se ceară.” Singura pârghie ce putea fi folosită
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pentru impunerea acestei căi era autoritatea conducătorilor de la Ierusalim, nicidecum
Cuvântul lui Hristos despre care aceștia nu pomenesc nimic.
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Cuvântarea lui Petru
Imediat după această primă audiere, „apostolii şi prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este
de făcut.” (Fapte 15:6). Problemei nu i s-a putut răspunde pe loc, ceea ce este uimitor, motiv
pentru care această primă înfățișare a fost urmată de o întâlnire la care au participat toți
apostolii împreună cu prezbiterii din Ierusalim. Cum s-a desfășurat aceasta? Scriptura se
rezumă la aceste cuvinte:
„Și ... a fost multă dispută ...” (Fapte 15:7 - BF).
Se pare că Pavel împreună cu Barnaba nu au fost dispuși să cedeze nici măcar o palmă de loc
în acest conflict ce escalada uimitor de repede, iar pe de altă parte partizanii căii Legii luptau
vehement pentru principiile iudaismului pe care le doreau implementate pretutindeni în
Biserica Creștină.
La momentul acela, Petru s-a ridicat și a argumentat astfel:
„Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea,
Neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să creadă. Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit
pentru ei şi le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţat
inimile prin credinţă. Acum, dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu şi puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe
care nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin
harul Domnului Isus.” (Fapte 15:7-11).
Argumentul și afirmația lui Petru sunt extraordinare! El aduce în discuție dovada cu
neputință de tăgăduit, una la împlinirea căreia fusese martor ocular: credincioșii creștini dintre
păgâni primiseră neprihănirea lui Dumnezeu prin spiritul sfânt fără să împlinească Legea lui
Dumnezeu, unii dintre ei fără măcar să fi auzit de ea vreodată! Este așadar clar faptul că există
o cale care nu are nicio legătură cu Legea scrisă prin care se poate intra în posesia neprihănirii
lui Dumnezeu.
După această dovadă, afirmația lui este grăitoare: există un jug pe care părinții evreilor
prezenți în acea încăpere au încercat să-l poarte și nu au reușit. Apoi ei înșiși au încercat la
rândul lor să poarte același jug, dar cu același rezultat: eșecul! Despre ce jug este vorba aici?
Biblia ni-l descoperă în termeni imposibil de confundat:
„Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi
tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.” (Galateni 5:1, 2).
Sigur că era vorba despre jugul Legii pe care toți evreii, începând cu evenimentul de la
Muntele Sinai și până în clipa în care Petru rostea aceste cuvinte au încercat fără succes să-l
poarte. Petru afirmă că întoarcerea la acel sistem al Legii ar însemna nu numai așezarea unei
poveri imposibil de purtat pe fiecare dintre ei, dar chiar un act de ispitire a lui Dumnezeu. Și cu
siguranță că a avut dreptate de vreme ce Dumnezeu afirmase din nou și din nou eșecul lor timp
de sute de ani, iar ei fuseseră cei care-L cunoscuseră în mod personal pe Fiul lui Dumnezeu care
le adusese prin spiritul Său neprihănirea pe care Legea nu le-o putuse oferi.
Finalul cuvântării lui Petru reprezintă apogeul acesteia și, în același timp, o declarație de
credință făcută în Numele Creștinismului: „Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul
Domnului Isus.” (Fapte 15:11). Așezându-L pe Hristos în locul pe care Acesta trebuie să-l °Cupe,
Petru Îl declară ca fiind atotsuficient pentru mântuirea omului din starea de păcat, starea de
despărțire de Dumnezeu. Acesta este Creștinismul!
Cuvântările lui Pavel și Barnaba
După ce Petru s-a așezat, Scriptura ne spune că toți au rămas tăcuți, iar Pavel și Barnaba au
continuat nestingheriți cu o argumentație similară cu cea a lui Petru:

„Toată adunarea a tăcut şi a ascultat pe Barnaba şi pe Pavel, care au istorisit toate semnele şi minunile
pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul Neamurilor.” (Fapte 15:12).
Aceasta este argumentația pe care orbul vindecat de Isus a adus-o în fața acuzatorilor săi,
„spuma” de la Ierusalim:
„Dacă este un păcătos, nu ştiu; eu una ştiu: că eram orb, şi acum văd.” (Ioan 9:25).
Acțiunile și intervențiile supranaturale care poartă în mod direct semnătura personală a lui
Dumnezeu întrec de departe orice argumentație teologică și pe toate la un loc. Asemenea
orbului care aducea în fața teologilor de la Ierusalim ochii săi vindecați ca argument suprem,
Pavel și Barnaba au susținut Evanghelia pe care o predicaseră timp de aproape două decenii
printre păgâni, cu semnele și minunile pe care Dumnezeu le făcuse pentru și prin acești
ignoranți în ceea ce privește Legea primită de Moise pe Muntele Sinai. Nimeni nu mai putea săi contrazică, căci dacă sutele de ani de seminarii de teologie iudaică nu făcuse nici măcar un
singur suflet neprihănit ci rezultaseră într-o generație care L-a răstignit pe Fiul propriului lor
Dumnezeu, credința în Vestea cea Bună predicată de Pavel în lungul și latul pământului
născuse o generație de copii ai lui Dumnezeu de un caracter și o putere cum Pământul nu mai
văzuse de la păcatul lui Adam.
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Cuvântarea lui Iacov
„Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul şi a zis: ,Fraţilor, ascultaţi-mă! Simon a spus cum
mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care săI poarte Numele. Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor ... De aceea, eu sunt de părere să nu
se pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la Dumnezeu; ci să li se scrie doar să se ferească de
pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate şi de sânge. Căci încă din vechime, Moise are în
fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de Sabat.’” (Fapte
15:13-15, 19-21).
Iacov a fost cel care a concluzionat întâlnirea și toate discuțiile cu cele de mai sus. Înțelegând
că problema era acută și risca să degenereze într-o divizare în sânul Bisericii Creștine, Iacov
propune o soluție de compromis: o a doua Evanghelie. Dacă creștinii dintre iudei puteau
liniștiți să trăiască pe calea Legii, nefiind un lucru nefiresc pentru ei ca națiune, Iacov propune
ca acelor convertiți dintre păgâni să li se prescrie o altă lege, formată din patru porunci: „să se
ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate şi de sânge.” (Fapte 15:20).
Care a fost argumentul adus de Iacov în sprijinul ideii că aceste patru porunci sunt suficiente
pentru creștinii convertiți dintre păgâni? „Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni
care-l propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de Sabat.’” (Fapte 15:21). Cu alte
cuvinte: oricum există sinagogi pretutindeni iar acești creștini vor participa la serviciile
religioase din acele lăcașuri de închinare unde Legea lui Moise este citită în fiecare Sabat; au
deci de unde s-o învețe!
Sigur că ne-am aștepta ca această propunere să întâmpine de asemenea rezistență, însă, din
motive neexprimate în mod clar de Scriptură, toate discuțiile au luat sfârșit cu aceste cuvinte ale
lui Iacov.

7

Dezamăgirea din Ierusalim
După cuvântarea lui Iacov, „apostolii şi prezbiterii şi întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo
câţiva dintre ei şi să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel şi Barnaba. Şi au ales pe Iuda, zis şi
Barsaba, şi pe Sila, oameni cu vază între fraţi.” (Fapte 15:22).
Ei urmau să le ducă tuturor credincioșilor concluzia la care ajunseseră toți apostolii și
prezbiterii adunați la Ierusalim și au făcut-o printr-o misivă care a fost scrisă chiar acolo și care
conținea următoarele:
„Apostolii, prezbiterii şi fraţii: către fraţii dintre Neamuri care sunt în Antiohia, în Siria şi în Cilicia,
plecăciune! Fiindcă am auzit că unii, plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au
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tulburat prin vorbirile lor şi v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea; noi,
după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem nişte oameni şi să-i
trimitem la voi împreună cu preaiubiţii noştri Barnaba şi Pavel, oamenii aceştia care şi-au pus în joc
viaţa pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos. Am trimis, dar, pe Iuda şi pe Sila, care vă vor spune
prin viu grai aceleaşi lucruri. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi
nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de
dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi
sănătoşi!” (Fapte 15:23-29).
Nu este greu de imaginat ce influență a avut această scurtă epistolă printre credincioșii dintre
neamuri, ea exprimând concluzia la care au ajuns toți conducătorii Bisericii Creștine de la
Ierusalim adunați împreună „în sesiune”.
Observați că din această epistolă lipsește cu desăvârșire orice îndemn de a nu se despărți de
Hristos, de a se ține strâns de El prin credință, și că ea conține numai cele patru porunci
propuse de Iacov. Nu este greu de imaginat ce s-a întâmplat în mințile creștinilor care au citi-o:
atenția lor a fost redirecționată de la Isus la împlinirea celor patru reguli, cu promisiunea că
„dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi.” (Fapte 15:29). Se deschidea așadar o nouă cale pentru creștinii
dintre neamuri: nu era calea Legii de pe Sinai, ci a legii de la Ierusalim, principiul promovat
fiind de fapt același: fii atent la ceea ce faci și vei fi mântuit. Dacă nu vei călca regulile,
principiile (bune de altfel!), vei fi un creștin adevărat!
Într-o discuție similară, răspunsul Domnului Isus contrastează izbitor cu această veche
ideologie iudaică, pătrunsă de acum și în nou născuta Biserică Creștină:
„Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.” (Ioan 6:29).
Controversa născută în Galatia ulterior acestor evenimente din Antiohia și Ierusalim, i-a
prilejuit lui Pavel ocazia de a rememora acea întâlnire pe care o descrie în capitolul doi din
epistola sa către galateni care a fost scrisă în anul 56, la aproximativ 5 ani distanță de întâlnirea
din Ierusalim. Această descriere este deosebit de valoroasă deoarece ne oferă câteva detalii în
plus față de pasajele din Fapte 15, detalii prețioase pentru înțelegerea acestei triste istorii. Iată
cum descria el dezamăgirea pe care a avut-o cu acea ocazie la Ierusalim:
„După paisprezece ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba; şi am luat cu mine şi pe
Tit. M-am suit, în urma unei descoperiri, şi le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între
Neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. Nici chiar Tit, care
era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur din pricina fraţilor mincinoşi, furişaţi şi
strecuraţi printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Isus, cu gând să ne aducă la
robie; noi nu ne-am supus şi nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar, pentru ca adevărul Evangheliei să
rămână cu voi. Cei ce sunt socotiţi ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu nu caută la
faţa oamenilor – aceştia, zic, ei cei cu vază nu mi-au adăugat nimic. Ba dimpotrivă, când au văzut că mie
îmi fusese încredinţată Evanghelia pentru cei netăiaţi împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredinţată
Evanghelia pentru cei tăiaţi împrejur – căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiaţi împrejur, făcuse
şi din mine apostolul Neamurilor – şi, când au cunoscut harul care-mi fusese dat, Iacov, Chifa şi Ioan,
care sunt priviţi ca stâlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să
propovăduim: noi la Neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei
săraci, şi chiar aşa am şi căutat să fac.” (Galateni 2:1-10)
Trecuseră așadar paisprezece ani de la ultima vizită a lui Pavel la Ierusalim, ani plini de
experiențe extraordinare în misiunea sa de a duce Vestea cea Bună păgânilor. Se pare că unul
dintre cei ce l-au însoțit din Antiohia la Ierusalim a fost tânărul Tit pe care, tocmai pentru a-și
afirma cu tărie convingerile, Pavel nu l-a circumcis. Sigur că întrebarea firească este: „De ce ar fi
făcut-o?”. Ei bine, el îi amintește pe cei ce generaseră toată această controversă, pe cei „din
partida fariseilor, care crezuseră” (Fapte 15:5) și le descrie lucrarea în următorii termeni:
„... din pricina fraţilor mincinoşi, furişaţi şi strecuraţi printre noi ca să pândească slobozenia pe care o
avem în Hristos Isus, cu gând să ne aducă la robie; noi nu ne-am supus şi nu ne-am potrivit lor nicio
clipă măcar, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi.” (Galateni 2:4, 5).
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Se pare că într-adevăr era vorba despre un cal troian! Asemenea celor mai bine antrenați
ofițeri ai serviciilor secrete, acești farisei își asumaseră diabolica misiune de a distruge Biserica
Creștină din lăuntrul ei. Pavel afirmă că acești oameni nu erau sinceri, ci scopul lor deliberat era
acela ca, dându-se drept creștini, să răpească libertatea creștinilor prin a-i ademeni înapoi în
„jugul robiei” care era calea Legii. Pavel împreună cu Barnaba au fost deplin conștienți de faptul
că dacă vor ceda acestor presiuni, Evanghelia va fi stricată și răpită din mâinile și inimile
credincioșilor. Din dragoste pentru Adevăr și oameni, ei s-au împotrivit vehement, până acolo
încât au fost provocate toate aceste dispute.
Se pare însă că cei „care sunt priviți ca stâlpi” (Galateni 2:9), adică Iacov, Petru și Ioan, îi
acceptaseră pe acești „frați mincinoși”, cu toate că la acea oră situația nu era foarte clară. Poziția
lui Petru cu ocazia întâlnirii de la Ierusalim demonstrează că și acolo se duceau lupte crâncene
între influența Evangheliei și cea a falsei evanghelii.

9

Dezamăgirea din Antiohia
După încheierea întâlnirii de la Ierusalim, Scriptură continuă istoria cursului evenimentelor
astfel:
„Ei deci şi-au luat rămas bun de la biserică şi s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulţimii
adunate. După ce au citit-o, fraţii s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Iuda şi Sila, care şi ei
erau proroci, au îndemnat pe fraţi şi i-au întărit cu multe cuvinte. După câtăva vreme, fraţii i-au lăsat să
se întoarcă în pace la aceia de care fuseseră trimişi. Totuşi Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Pavel şi
Barnaba au rămas în Antiohia şi învăţau pe norod şi propovăduiau, cu mulţi alţii, Cuvântul
Domnului.” (Fapte 15:30-35).
În acest răstimp petrecut de Pavel și Barnaba în Antiohia, s-a întâmplat însă un alt eveniment
cu profunde semnificații pentru înțelegerea pătrunderii și dezvoltării tainei fărădelegii în
Biserica Creștină. Pavel descrie acest eveniment în epistola sa către Galateni:
„Dar, când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă, în faţă, căci era de osândit. În adevăr,
înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu Neamurile; dar, când au venit ei, s-a ferit şi a
stat deoparte, de teama celor tăiaţi împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă şi ceilalţi iudei, aşa
că până şi Barnaba a fost prins în laţul făţărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după
adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în faţa tuturor:...” (Galateni 2:11-14)
Dintr-un motiv sau altul, se pare că la scurt timp după întâlnirea de la Ierusalim, Petru a
decis să-i viziteze pe credincioșii din Antiohia chiar în perioada în care Pavel împreună cu
Barnaba erau încă acolo. De asemenea, din această descriere înțelegem că în ziua cu pricina, la
masa pe care o serveau împreună fuseseră invitați și evrei care nu erau creștini. Aceștia,
conform obiceiului, nu mâncau la aceeași masă cu cei care nu erau evrei, iar creștinii, din
dragoste și respect pentru ei, le așezaseră o masă separată de a lor la care erau așezați nu numai
creștini dintre neamuri, dar și dintre iudei, printre care se numărau și Pavel, Petru, Barnaba și
alții.
La un moment dat, Petru observă pe fereastră că se apropiau „limuzinele” unor iudei dintre
apropiații lui Iacov despre care toți știau că are o altă opinie despre statutul păgânilor convertiți
la creștinism. Atunci are loc acel eveniment absolut uluitor: Petru își ia farfuria și tacâmurile și
se mută la masa evreilor neconvertiți. Sigur că fiind vorba de chiar Petru, musafirul de seamă
de la Ierusalim, gestul nu rămâne trecut cu vederea, iar Pavel, Barnaba și ceilalți iudei creștini
înțeleg imediat ce se întâmplă, moment în care se petrece un alt eveniment încă și mai uimitor:
ceilalți iudei creștini împreună cu Barnaba în persoană, da, chiar cel care stătuse de partea lui
Pavel atât în cadrul disputei din Antiohia cât și a celei din Ierusalim, își iau și ei farfuriile și
tacâmurile și se mută la masa iudeilor necreștinați. Toți cu excepția unuia singur: Pavel.
Observați că Pavel folosește în continuare un limbaj care descrie un conflict și care zugrăvește
imaginea lui Satan care găsise mijloace prin care să întindă „lațuri” pentru picioarele
dușmanilor săi, creștinii. Se pare că puterea de influență a acestor „frați mincinoși” nu a fost
deloc știrbită de dovezile de necombătut prezentate la Ierusalim și de adevărul pe care
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Dumnezeu i-l prezentase lui Petru cu ocazia viziunii feței de masă (Fapte 10:9-16), și anume că
înaintea Sa nu era nicio diferență între evrei și celelalte națiuni și că pentru toți exista o singură
Evanghelie a unui singur Dar Ceresc. Ba dimpotrivă, se pare că influența aceasta malefică
crescuse considerabil de vreme ce atât Petru cât și Barnaba care luaseră poziție pentru adevărul
Evangheliei la Ierusalim, s-au simțit constrânși acum să acționeze diferit. Ce le putea provoca
această „teamă de cei tăiați împrejur”? Scriptura nu intră în detalii, însă nu este greu de imaginat
situația prezentă la acea dată în Biserica Creștină de la Ierusalim.
Sigur că Pavel, văzând că acești oameni cu mare influență „nu umblă drept după adevărul
Evangheliei” s-a ridicat și i-a mustrat în fața tuturor. Cu acea ocazie au fost rostite celebrele
cuvinte „Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa
în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos,
iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. ... Am fost
răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe
care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine
însuşi pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin
Lege, degeaba a murit Hristos.” (Galateni 2:14-21).
Nu știm ce s-a întâmplat mai departe cu acea ocazie în Antiohia, însă cert este că lupta se
întețea pe măsură ce această „altă Evanghelie” (Galateni 1:6) câștiga teren în mod agresiv.
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Ultima vizită la Ierusalim
După 6 ani de la ultima sa vizită la Ierusalim, sub presiunea multiplelor preziceri ale
iminentei sale arestări, în anul 57 Pavel decide să revină în capitală, ocazie cu care este
întâmpinat cu bucurie de creștinii de acolo.
„Când am ajuns la Ierusalim, fraţii ne-au primit cu bucurie. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov, şi
toţi prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu de-amănuntul ce făcuse
Dumnezeu în mijlocul Neamurilor prin slujba lui.” (Fapte 21:17-19).
„Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis: ,Vezi, frate, câte mii de Iudei au crezut, şi
toţi sunt plini de râvnă pentru Lege. Dar ei au auzit despre tine că înveți pe toţi Iudeii, cari trăiesc
printre Neamuri, să se lepede de Moise, că le zici să nu-şi taie copiii împrejur, şi să nu trăiască potrivit cu
obiceiurile.” (Fapte 21:20, 21).
Venirea lui Pavel acolo urma așadar să genereze din nou conflicte tocmai datorită Evangheliei
pe care el o predica în rândul evreilor care trăiau în străinătate și pe care-i învăța că „în Hristos
Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă.” (Galateni
6:15). Iacov îi atrage atenția lui Pavel că rândurile Bisericii Creștine fuseseră înmulțite de mii de
iudei care erau „plini de râvnă”. Dar vai: pentru ce? Pentru Hristos? Nicidecum; ci „plini de râvnă
pentru Lege.” Sigur că acest lucru nu ar fi trebuit să mire pe nimeni de vreme ce iudeii în
general, și fariseii în special erau dintotdeauna „plini de râvnă pentru Lege”. Atunci se ridică
întrebarea: acești „mii de Iudei (care) au crezut”, ce au crezut? Sigur că nu Evanghelia, ci „o altă
Evanghelie”, și anume cea care afirma că nu este suficient să-L primești pe Hristos pentru a fi o
făptură nouă; trebuie să împlinești și Legea.
Ne uimește din nou faptul că Iacov nu pomenește nici de această dată nimic despre persoana
Domnului Isus, despre credința în El, ci principala sa preocupare este calea Legii. Sigur că în
fața unei asemenea situații, Iacov are și un plan:
„Ce este de făcut? Negreşit, mulţimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. Deci, fă ce-ţi vom
spune noi. Avem aici patru bărbaţi, cari au făcut o juruinţă. Ia-i cu tine, curăţeşte-te împreună cu ei, şi
cheltuieşte tu pentru ei, ca să-şi radă capul. Şi astfel vor cunoaşte toţi că nu este nimic adevărat din cele
ce au auzit despre tine, ci că şi tu umbli întocmai după rânduială, şi păzeşti Legea. Cu privire la
Neamurile, cari au crezut, noi am hotărât şi le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite
idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie.” (Fapte 21:22-25).
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Propunerea lui Iacov trădează teologia pătrunsă în Biserica Creștină la acea dată: existau
două evanghelii: una pentru evrei care includea calea Legii, și o alta pentru convertiții dintre
păgâni, care, cel puțin pentru moment, nu includea și calea Legii de pe Sinai, ci numai cea
enunțată și formulată la Ierusalim în anul 51.
Desigur că ne-am aștepta ca răspunsul lui Pavel la această propunere să fie unul categoric
negativ, căci Iacov l-a invitat practic la participarea activă la aducerea jertfelor necesare pentru
curățirea unor nazirei care se spurcaseră (vezi Numeri 6!). Iată însă ce s-a întâmplat:
„Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s'a curăţit, şi a intrat cu ei a doua zi în Templu, ca să vestească
sfârșitul zilelor curăţirii când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei.” (Fapte 21:26).
Sigur că prin asta nu afirm că Pavel s-a despărțit de Hristos și că și-a negat credința în El.
Dragostea lui pentru evrei ajunsese să fie cunoscută de toți:
„Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele
trupeşti.” (Romani 9:3).
Pe fondul acestei iubiri pentru frații lui, Satan l-a înșelat și pe acest om al credinței care urma
să fie arestat la numai câteva zile în chiar clipa în care se pregătea să participe la sacrificarea
animalelor pe altar. Vi-l puteți imagina pe Pavel aducând jertfe pe altar? Este un exercițiu greu,
însă folositor pentru a cuprinde forța și caracterul tainic cu care lucrează taina fărădelegii.
Desigur că Pavel nu a făcut acest gest din frică de oameni, asemenea lui Petru în Antiohia, însă
nu motivația este importantă aici, nu metoda prin care Satan prinde în capcană, ci faptul că
reușește s-o facă.
Taina fărădelegii care este căutarea neprihănirii lui Dumnezeu pe calea legilor și a poruncilor
își făcuse loc în mințile și inimile creștinilor din Biserica Primară, ceea ce s-a văzut imediat și în
experiența lor. Dacă începând din capitolul doi din cartea Faptelor Apostolilor care marchează
debutul experienței botezului cu spiritul sfânt sau al locuirii lui Hristos în credincios, și până la
capitolul doisprezece al aceleiași cărți, experiența creștinilor era descrisă în termenii „prin
apostoli se făceau multe minuni şi semne” (Fapte 2:43) și „Prin mâinile apostolilor se făceau multe
semne şi minuni în norod.” (Fapte 5:12), intervenția supranaturală a Domnului Isus la fiecare pas
constituind stilul lor natural de viață, după capitolul doisprezece aceste manifestări devin din
ce în ce mai rare. Descrierea tuturor manifestărilor extraordinare a Domnului Isus din primii
aproximativ cincisprezece ani ai Bisericii Creștine ar fi fost cu neputință de enumerat într-o
singură carte, însă după acea perioadă de timp autorul nu mai amintește decât despre faptul că
„Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel; până acolo că peste cei bolnavi se
puneau basmale sau şorţuri care fuseseră atinse de trupul lui, şi-i lăsau bolile şi ieşeau afară din ei
duhurile rele.” (Fapte 19:11, 12). Este oare posibil ca Cel ce oprea taina fărădelegii să fi fost
încetul cu încetul luat din drumul ei (2 Tesalonicei 2:7)? Potrivit afirmațiilor lui Pavel, cei care
doresc să fie „socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har.” (Galateni
5:4).
Această istorie este într-adevăr uimitoare, însă probabil că cea mai folositoare întrebare
pentru noi este următoarea: dacă taina fărădelegii a reușit să răzbească în Biserica Creștină din
perioada în care majoritatea celor ce umblaseră personal cu Mântuitorul și apostolul Pavel erau
încă în viață, ce efect trebuie să fi avut în generația care le-a urmat? Dar în zilele noastre? După
aproape două mii de ani de dezvoltare și rafinare, cât de tainică trebuie să fie azi „taina
fărădelegii”? Este oare posibil ca și cei mai buni creștini dintre noi să fie afectați de ea?
Vă invit ca în articolul următor să intrăm în detaliile acestui conflict din Biserica Creștină
Primară prin a studia despre „Taina lui Dumnezeu.”

Taina lui Dumnezeu
Ardeiaș Vlad, martie 2014

Taina fărădelegii a fost născocită ca replică și contraatac la Taina lui Dumnezeu despre care
Scriptura ne spune că a fost „ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile” (Coloseni 1:26). Și
desigur că dacă taina fărădelegii viza menținerea subtilă a creștinilor în păcat, Taina lui
Dumnezeu trebuie să reprezinte chiar soluția Sa practică la problema păcatului.
De îndată ce Adam a ales să se despartă de spiritul lui Dumnezeu, Satan a știu că întreaga
rasă umană îi va aparține pentru totdeauna, căci este nevoie de spiritul lui Dumnezeu pentru a
te întoarce la El, iar Adam tocmai de aceasta se dezisese pentru vecie. Însă, în timp ce-și freca
mâinile și se felicita pentru ușurința cu care câștigase această bătălie, Satan a auzit teribilele și
neînțelesele cuvinte:
„Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi
tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15).
Desigur că Satan a fost conștient de faptul că atunci când Dumnezeu afirmă că un lucru se va
întâmpla, șansele de a-l evita sunt nule, însă chiar și pentru el a rămas o taină modul în care
Dumnezeu planifica să zdrobească puterea pe care tocmai o câștigase asupra rasei umane.
(Pentru mai multe detalii despre acest subiect, vă încurajez să studiați capitolele 12, 13 și
14 din cartea „Divina Vindecare”. Dacă nu ați primit încă o copie a ei, vă rog să ne
comunicați; cartea se distribuie gratuit!).
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Pavel afirmă însă că această Taină a fost „descoperită acum sfinţilor Lui, 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).
Desigur că împărtășirea acestei vești bune oamenilor a constituit lucrarea în care apostolul
Pavel a fost angajat de la convertire până la moarte, așa după cum el însuși declară:
„Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei
ce nu mi-au văzut faţa în trup; pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în dragoste şi să capete
toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care
sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.” (Coloseni 2:1-3).
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Două sisteme de viață
Ce înseamnă însă această „cunoaștere” a Tainei lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos? Isus a
trăit în urmă cu două mii de ani iar acum este în cer, la dreapta lui Dumnezeu. Despre ce
cunoaștere vorbește Biblia aici?
Desigur că am auzit și citit de multe ori această expresie pe care Pavel o folosește din nou și
din nou: „Hristos în voi”, Hristos în mine. Dar ce înseamnă acest lucru în termenii practici ai
vieții de zi cu zi? Căci dacă nu înțeleg despre ce este vorba, îmi va fi cu neputință să cred și
astfel să mă bucur de experiența eliberării din fărădelege pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru
mine. În ce fel calea Legii reprezintă taina fărădelegii, iar „Hristos în mine” Taina lui
Dumnezeu?
Unul dintre cel mai grăitoare pasaje în acest sens îl găsim în cea de-a doua epistolă a lui Pavel
către Corinteni:
„Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai
unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa. Acum, dacă
slujba aducătoare de moarte, scrisă şi săpată în pietre, era cu atâta slavă, încât fiii lui Israel nu puteau săşi pironească ochii asupra feţei lui Moise, din pricina strălucirii feţei lui, măcar că strălucirea aceasta era
trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului?” (2 Corinteni 3:5-8).
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Aici avem câteva elemente ajutătoare, iar pentru a înțelege ceea ce Dumnezeu dorește să ne
transmită prin acest pasaj, trebuie ca mai întâi să identificăm elementele despre care vorbește El
aici.
În primul rând apare noul legământ, pe care Pavel îl numește ca fiind legământul duhului
care ne dă viața, deci care ne salvează din moartea păcatului.
Apoi, în opoziție, Pavel prezintă legământul cel vechi, pe care-l numește al literei și despre
care afirmă că ne conduce în experiența morții. Sigur că aici este vorba despre Legea lui
Dumnezeu de vreme ce ne este amintit episodul în care Moise a coborât de pe Muntele Sinai cu
fața strălucitoare, însă vă rog să remarcați un detaliu foarte important: el se referă în mod
deosebit la Legea celor zece porunci, căci ea a fost cea „scrisă și săpată în pietre.”
Sigur că mulți creștini moderni interpretează pasajul în sensul în care Dumnezeu ar fi
desființat principiile celor zece porunci, ceea ce înseamnă că definiția păcatului a fost schimbată
și că de la Hristos încoace credincioșii pot fura, ucide, preacurvi etc. fără ca aceste lucruri să le
afecteze caracterele și astfel poziția față de Dumnezeu. Observați însă că Pavel nu se referă la
Lege ca fiind cea care aduce moartea, ci la „slujba” ei. Ce înseamnă asta?
„Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De
pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: ,Să nu pofteşti!’ Apoi păcatul a luat prilejul şi a
făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte... Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca
este sfântă, dreaptă şi bună. Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca
să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din
cale de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeaşi poruncă. Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească;
dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului.” (Romani 7:7-14 ).
Așadar nu Legea constituie problema, ci natura mea care nu o poate împlini. Ca și în cazul
fiului meu care dorea să zboare, natura lui era cea care făcea imposibil de împlinit dorința
aceasta frumoasă și bună. Legea lui Dumnezeu nu poate face altceva în afară de a oferi omului
principiile divine de viață, ceea ce este un lucru minunat, sfânt și bun. Problema apare însă în
momentul în care omul descoperă că natura lui este în totală opoziție față de aceste principii
drepte și bune. În ciuda tenacității și a bunelor intenții care stau în spatele efortului de a trăi o
viață dreaptă, sfântă și bună, natura se dovedește în fiecare caz mult mai puternică decât voința
omului, conducându-l astfel pe acesta în a experimenta într-un mod mult mai profund păcatul.
Legea este problema? Sigur că nu! Ci „slujba”, sistemul sau lucrarea la care aceasta este
limitată în experiența omului prin natura lui păcătoasă. Aici putem include orice lege, oricâte
porunci și cele mai drepte, sfinte și bune principii ce pot fi imaginate de chiar Dumnezeu Însuși,
căci sistemul acesta nu-l poate ajuta pe om deoarece natura sa păcătoasă „ ” (Romani 8:7). Nu
contează dacă sunt cele 10 porunci, cele 613 legi evreiești cunoscute sub numele de „Mitzvot”
sau chiar cele 4 ale lui Iacov.
Vorbim așadar despre un sistem de viață, despre un mod de a trăi. Dacă deciziile mele sunt
luate având drept ghid lucrurile interzise și cele încurajate de Lege, singura experiență pe care
o voi gusta va fi cea a păcatului. Este posibil ca această afirmație să șocheze, însă aș dori să vă
ofer
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Un exemplu practic
desprins din propria mea experiență. Eu îmi petrec o foarte mare parte din timp angajat în
diverse activități direct legate de lucrarea misionară, de transmiterea Veștii celei Bune
oamenilor. Să ne imaginăm că sunt la birou și lucrez la o traducere, la un material important
care urmează să fie tipărit și distribuit la sute de oameni. La un moment dat sunt întrerupt de
un gând ciudat: „Mergi și mătură în bucătărie!”. Ce ar trebui să fac?
Nu există nicio poruncă în Legea lui Dumnezeu care să-mi ceară să mătur în bucătărie.
Așadar, aș putea să ignor acest îndemn în numele lucrării misionare: „Eu mă ocup cu treburi
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serioase, nu cu chestiuni d’astea, mărunte!”. Îndemnul însă insistă, dar eu îl îndepărtez din ce
în ce mai agresiv ca pe ceva absurd și supărător.
Vedeți, în aceeași situație a fost pus și Avraam în momentul în care Dumnezeu i-a cerut să-l
sacrifice pe Isaac. Nu numai că nu exista nicio poruncă scrisă care să-i ceară asta, dar existau
multe porunci exprese care interziceau sacrificarea copiilor și trecerea lor prin foc. (2 Regi 17:31;
2 Cronici 28:3; Ieremia 19:5; Ezechiel 20:31; 23:37).
Așadar, pot să-mi trăiesc propria viață în limitele impuse de Lege. Pot să-I spun „Nu!” lui
Dumnezeu în limitele impuse de Lege. Pot fi departe de Dumnezeu, și totuși Legea să nu mă
poată condamna, și asta pentru că orice lege nu poate reglementa decât comportamentul
exterior.
Realitatea este că toate sistemele religioase, inclusiv bisericile creștine încurajează sistemul
Legii, singura diferență dintre ele fiind dată de conținutul regulilor impuse membrilor lor.
Unele impun restricții de dietă, altele de îmbrăcăminte, altele de comportament în diferite
situații, toate însă promițând că oricine trăiește în conformitate cu legile lor, va avea o viață
curată. Cu toate că regulile diferă, sistemul este același și deci și rezultatul.
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Alternativa
Încă din Vechiul Testament Dumnezeu a promis implementarea unui alt sistem care va
rezulta inevitabil într-o transformare lăuntrică:
„Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea
Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.
Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: ,Cunoaşte pe Domnul!’, ci toţi Mă vor
cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul...” (Ieremia 31:33, 34).
Iată așadar care era planul lui Dumnezeu, mecanismul împlinirii făgăduinței din Eden: nu o
schimbare impusă din exterior prin enunțarea unor principii, ci o transformare interioară a
naturii care să corespundă cu caracterul divin la neprihănirii lui Dumnezeu. Cu siguranță că
am mai auzit de această idee a noului legământ, însă cum funcționează acesta în termenii
practici ai vieții de zi cu zi?
Apostolul Pavel detaliază acest sistem de viață în capitolul opt al epistolei sale către Romani,
pasaj în care este repetat în mod obsesiv un cuvânt: „îndemnuri”. Din nou el așează în contrast
două experiențe: una care conduce la viață, și cealaltă care conduce la moarte:
„Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după
îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” (Romani 8:1).
Desigur că acea experiență care conduce la viață este aceea în care omul trăiește după
„îndemnurile duhului”, cea a noului legământ, sub „slujba duhului.”
Experiența care conduce la moarte este aceea în care omul trăiește după „îndemnurile firii
pământești”, cea a vechiului legământ, având drept ghid litera Legii. Cineva m-a întrebat: „Cum
se poate ca un om să trăiască după îndemnurile firii pământești dacă are drept ghid Legea cea
sfântă a lui Dumnezeu?” Răspunsul este că un păcătos care nu are nimic altceva decât
preceptele sfinte ale Legii lui Dumnezeu, nu poate trăi decât după îndemnurile firii pământești
care domină de departe voința individului și-l ține rob păcatului. Acesta este motivul pentru
care nimeni nu a ajuns la neprihănire pe calea Legii lui Dumnezeu.
Un Exemplu desăvârșit
Pentru a vedea un exemplu practic al acestui stil de viață, este suficient să studiem viața
Omului Isus în care s-a întrupat pentru prima dată făgăduința noului legământ. Iată câteva
pasaje în care El descrie în mod practic principiul Lui de viață:
„Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl
făcând; şi tot ce face Tatăl face şi Fiul înt°Cmai.” (Ioan 5:19).
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„Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste
lucrări ale Lui.” (Ioan 14:10).
„Căci Eu n-am vorbit de la Mine însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El însuşi Mi-a poruncit ce trebuie
să spun şi cum trebuie să vorbesc.” (Ioan 12:49).
„Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.” (Ioan 7:16).
„Când veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că nu fac nimic de la Mine
însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu.” (Ioan 8:28).
Așadar, Domnul Isus avea un sigur ghid în ceea ce gândea, vorbea, învăța, acționa: voia lui
Dumnezeu. Observați că nu Legea constituia inspirația pentru faptele Sale, că nu rostea
cuvintele Legii, că nu preda învățătura Legii; se pare că ceea ce guverna viața Lui nu avea nimic
de-a face cu sistemul Legii, ci în exclusivitate cu gândul lui Dumnezeu pentru El.
Probabil că unul dintre cele mai grăitoare exemple în acest sens este cel prilejuit de ocazia
ispitirii lui Isus de la debutul misiunii Sale publice. Biblia afirmă că
„Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit patruzeci de zile
şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.” (Matei 4:1, 2).
Aș dori să vă ridic o întrebare la care Biblia nu răspunde, dar care ne va ajuta să înțelegem ce
s-a întâmplat cu acea ocazie: a știut Isus din prima zi de post că toată acea experiență din pustiu
va dura patruzeci de zile? Cel mai probabil nu. Dacă ar fi știut, cu siguranță că ispita lui Satan
nu ar mai fi avut același impact. Isus a fost îndemnat „de Duhul în pustiu”, iar El S-a supus
călăuzirii. Desigur că nu există nicio poruncă care să pretindă patruzeci de zile și nopți de post
în pustiu înainte de debutul unei lucrări misionare, motiv pentru care Isus ar fi putut refuza
acest îndemn, această călăuzire în numele Legii. Dar dacă sistemul după care Și-a trăit viața ar
fi fost calea Legii, cu siguranță ar fi eșuat.
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Principiile noului sistem
Descriind acest sistem, Scriptura ne oferă câteva detalii impresionante care constituie
realitatea tuturor celor care trăiesc în Hristos. În primul rând, este vorba despre o fuziune a
două ființe, a două spirite:
„Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da,
este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii.” (Romani
8:9, 10).
Atunci când omul Îl primește pe Hristos prin credință, Acesta realizează minunea nașterii din
nou, a fuziunii dintre spiritul Său și spiritul omului.
„Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.” (1 Corinteni 6:17).
O Persoană vie începe literalmente să trăiască în trupul nostru, motiv pentru care avem o
minte nouă, chiar mintea Sa:
„Căci cine a cunoscut mintea Domnului, ca să-I poată da învăţătură? Noi însă avem mintea lui
Cristos.” (1 Corinteni 2:16 - BF).
Asta înseamnă că vechiul mod de gândire, de raportare la diversele situații din viață, de
evaluare a alternativelor, scara de valori și prioritățile, toate se schimbă. Dacă până deunăzi
prețuiai anumite lucruri, te luptai pentru anumite scopuri, decideai în funcție de anumite
priorități, după ce L-ai primit pe Isus și ai fost născut din nou toate acestea se schimbă numai
pentru că ai primit o altă minte de o altă natură. Dintr-o dată nu mai investești resurse în
împlinirea propriilor tale vise și mofturi, ci în a-i sprijini pe cei neajutorați. Și toate acestea
pentru că ai primit o nouă natură, o nouă minte, chiar mintea lui Isus Hristos.
Transformarea merge însă și mai profund în ființa omului, un alt aspect al experienței fiind
descris astfel:
„... noi ... trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” (Romani 8:4)
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În situațiile în care rațiunea nu mai poate cuprinde planul lui Dumnezeu, intervine îndemnul
puternic al spiritului lui Dumnezeu care sălășluiește înlăuntrul omului, un îndemn către o
anumită direcție care pare minții total inexplicabilă și irațională. Oh, de câte ori am trăit această
experiență a unui îndemn puternic pe care l-am ignorat numai pentru a constata ulterior că
aceea ar fi fost cea mai bună alegere! Sigur că o viață trăită sub deplina și constanta călăuzire a
spiritului lui Dumnezeu presupune credința în promisiunile Sale și conștiența propriei
identități.
Desigur că, asemenea copilașilor care abia învață să meargă, creștinul va avea momentele lui
de cădere. Ce se va întâmpla atunci?
„Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: ,Iată drumul, mergeţi pe el!’, când veţi voi să vă
mai abateţi la dreapta sau la stânga.” (Isaia 30:21).
Observați că la acest moment al experienței glasul nu mai este înăuntrul omului, ci a rămas
undeva în urmă, iar acest lucru a fost determinat numai de alegerea omului de a merge pe o
altă cale: „veţi voi să vă mai abateţi”. De fiecare dată când creștinul alege să ignore
„îndemnurile duhului” din el, intervine glasul care va insista în a-l avertiza că drumul cel bun
este altul decât cel pe care merge el.
În felul acesta, prin locuirea lui Isus în noi în fiecare clipă a vieții, El Își trăiește propria viață
neprihănită în trupurile noastre. Astfel, este neprihănirea Lui, și nu a noastră. Astfel este El Cel
neprihănit, nu eu care încerc să copiez faptele Lui neprihănite.
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Busola perfectă
Desigur că mulți se vor simți pierduți și într-o totală nesiguranță numai la gândul de a nu
mai avea cele zece reguli ca ghid al vieții de zi cu zi. Către ce a indicat însă Isus ca fiind busola
Lui, scopul vieții pe care a trăit-o ca om pe pământ?
„M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.” (Ioan 6:38).
Trebuie să facem din nou această observație: niciun cuvânt despre Lege. Atenția Lui era
mereu îndreptată spre Dumnezeu, motiv pentru care în Grădina Ghetsimani nu S-a putut simți
confortabil la gândul că, în ciuda despărțirii de Dumnezeu, avea sfintele precepte drept candelă
pentru pașii Lui. Știa că Legea nu era suficientă.
Identificarea lui Isus cu planurile lui Dumnezeu pentru El era atât de minuțioasă și deplină
încât El nici măcar nu mânca o bucată de pâine dacă acest lucru nu era în scopul lui Dumnezeu:
„Ucenicii au început să-şi zică deci unii altora: ,Nu cumva I-a adus cineva să mănânce?’ Isus le-a
zis: ,Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui.’” (Ioan 4:33, 34).
Acest dialog a fost purtat în momentul în care mulțimile din Samaria începuseră să se vadă
venind spre fântâna unde erau ucenicii împreună cu Isus. Ei erau foarte obosiți și înfometați,
acesta fiind și motivul pentru care au făcut acel popas. Oare n-ar fi putut Isus să folosească
acele câteva minute care treceau oricum până ce mulțimile aveau să ajungă la fântână pentru a
mânca puțină pâine ca să prindă putere? Îi putea chiar ruga pe oameni să aștepte zece minute
să mănânce și El ceva, iar unii dintre ucenici s-ar fi putut ocupa de ei în acest răstimp. Isus însă
știa că Dumnezeu Însuși este sursa tuturor lucrurilor bune, și deci și a energiei pentru viața
trupească, motiv pentru care cu o altă ocazie a spus:
„Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4:4).
Desigur că potrivit Legii nu ar fi greșit cu absolut nimic dacă ar fi mâncat atunci, însă dacă
Legea ar fi constituit busola Lui, L-ar fi refuzat pe Dumnezeu și s-ar fi îngăduit pe Sine. Niciun
om care își trăiește viața după sistemul Legii nu poate să spună „nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a
trimis.” (Ioan 6:38).
Creștinii care vor muri veșnic
Există așa ceva: creștini care să moară veșnic? Isus afirmă că da:
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„Nu oricine-Mi zice: ,Doamne, Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui
Meu care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ,Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în
Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’
Atunci le voi spune curat: ,Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi
fărădelege.’” (Matei 7:21-23).
Acest dialog este desprins din scena revenirii lui Isus, iar El ne spune că va exista un grup de
creștini care nu vor intra în Împărăția cerurilor. Știm că ei sunt creștini datorită faptului că au
luat Numele lui Hristos asupra lor și asupra vieților lor. Observați că acest grup de creștini
rememorează acțiuni misionare uimitoare pe care Isus nu le neagă! Ei prezintă ca argument
pentru dreptul lor de a intra în Cer toate faptele pe care le-au făcut în și pentru Numele lui Isus.
El le atrage însă atenția asupra faptului că nu despre asta este vorba: nu despre ceea ce ai făcut,
ci despre relația personală pe care ai avut-o sau nu cu Persoana Lui! „Nu ne cunoaștem!”, le
spune Isus, trimițându-ne astfel cu gândul la acea cunoaștere intimă, la dorința Sa de a fi una cu
fiecare dintre noi. Cu alte cuvinte: „Nu contează cât și ce ai făcut în și pentru Numele Meu.
Dacă tu ai fost acela care ai decis, planificat, realizat, ți-ai trăit propria viață după propriile tale
principii și planuri. Nu am fost Eu; ai fost tot tu.”
Întrebarea la care trebuie eu să răspund este deci aceasta: cine îmi face planul pentru fiecare
zi? Cine îmi planifică fiecare săptămână, fiecare lună, fiecare an? Ce mi-am propus să realizez și
cine m-a îndemnat la asta?
De obicei, creștinii se gândesc la păcat numai în termenii faptelor greșite pe care le fac; Biblia
ne arată însă că există și altfel de păcate:
„Cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat!” (Iacov 4:17).
Există așadar nu numai păcatul comiterii, ci și cel al omiterii. Cei care trăiesc sub sistemul
vechiului legământ, „al literei”, gândesc numai în termenii comiterii. Cei care sunt conduși
numai de Dumnezeu, știu că orice omitere a îndemnurilor Sale va rezulta într-o pierdere, în
durere și necaz.
Scriptura afirmă că „Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.” (1 Ioan
2:6). Mulți citesc însă acest verset ca și când ar spune „Cine zice că rămâne în El trebuie să facă
şi el ce a făcut Isus.” Dar așa ceva este imposibil! Numai Isus a fost chemat să fie Mântuitorul
lumii; nu poți să fii și tu mântuitorul lumii! Locul acela este deja ocupat!
Ceea ce afirmă pasajul este că toți cei ce sunt în Hristos trăiesc după același principiu sau
sistem după care a trăit și El. Scriptura ne oferă principii, nu metode! Vă amintiți care a fost
principiul de viață al lui Isus?
„M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.” (Ioan 6:38).
Se pare că acesta va fi exact criteriul de identificare al adevăraților creștini:
„Nu oricine-Mi zice: ,Doamne, Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui
Meu care este în ceruri. ... Atunci le voi spune curat: ,Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la
Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.’” (Matei 7:21-23).
Iată așadar cum se definește „fărădelegea” în era Creștină: eșecul de a împlini voia lui
Dumnezeu pentru tine. Să reținem că „după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după
cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.
Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci,
fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular,
ci mai multe. Dacă piciorul ar zice: ,Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup’ – nu este pentru aceasta
din trup? ... Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum,
dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur
mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate
zice mâinii: ,N-am trebuinţă de tine’; nici capul nu poate zice picioarelor: ,N-am trebuinţă de voi.’ ... Voi
sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.” (1 Corinteni 12:12-27). Acesta este
motivul pentru care niciun creștin nu-i poate spune altuia ce, când, cum, cu cine, unde și cât să
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facă. Acesta este motivul pentru care un creștin sau un grup de creștini nu pot formula reguli
care să fie respectate de toți ceilalți în orice situație.
Tu ești unic, iar Dumnezeu are un plan deosebit pentru tine. Nu-ți vei găsi fericirea până
când nu vei descoperi acest plan, și nu vei fi fericit până când planul nu va fi împlinit în
experiența ta.
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O singură condiție
Pentru a intra în această experiență supranaturală, omul trebuie să îndeplinească o singură
condiție pe care, desigur, a împlinit-o și Domnul Isus. Iată cum este aceasta descrisă de
Scriptură în ceea ce-L privește pe El:
„Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: 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. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi Sa făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” (Filipeni 2:5-8).
De obicei, atunci când întâlnim ideea negării sinelui, ne gândim la renunțarea la acele aspecte
din viața noastră care sunt în contradicție cu Legea lui Dumnezeu. În lumina pasajului de mai
sus înțelegem însă că această idee este total greșită: în Fiul lui Dumnezeu nu a existat nimic care
să contravină Legii lui Dumnezeu, și totuși Scriptura afirmă că El S-a negat pe Sine Însuși.
Acest aspect al experienței Sale ne conduce la înțelegerea spiritului dragostei lui Dumnezeu
care percepe ca pe ceva negativ orice ar împiedica fericirea celuilalt. Nu numai lucrurile
interzise de Legea sfântă a lui Dumnezeu sunt păcat, dar și refuzul de a renunța la drepturile
mele atunci când acestea împiedică ajutarea unei persoane.
Isus a renunțat nu la ceea ce era rău, pentru că în El nu era nimic rău. Isus a renunțat la
drepturile Lui pentru a-Și asuma ceea ce nu era responsabilitatea Sa. S-a întrupat în noi, cu
toate că nu era noi. Și-a asumat povara rezolvării problemei noastre fatale, cu toate că nu
avusese nicio participare în crearea ei.
Acesta este motivul pentru care El spune că „Dacă voieşte cineva să vină după Mine,” trebuie
să facă următoarele: „să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi și să Mă urmeze.” (Luca 9:23).
Sigur că crucea este simbolul morții, iar cuvintele Domnului Isus ne trimit cu gândul la cele ale
lui Pavel: „În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului
nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!” (Galateni 6:14).
De aceea „oricine nu-şi poartă crucea și nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu. ... Tot aşa,
oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.” (Luca 14:27, 33).
Vă rog să observați din nou că Isus nu amintește nimic despre împlinirea cerințelor Legii.
Niciun cuvânt despre păcate, ci mult mai mult decât atât: „oricine dintre voi, care nu se leapădă de
tot ce are”. Acesta este limbajul renunțării nu numai la păcat așa cum îl înțelegeam prin
perspectiva poruncilor din Lege, ci al renunțării la sine, la drepturile individuale de dragul lui
Isus și din iubire pentru semeni.
Cunosc o persoană care a servit mulți ani în Marina Militară a Statelor Unite ale Americii. El
povestea că atât timp cât era pe vas nu avea voie să facă nimic decât la ordin: nu avea voie să se
trezească, să se îmbrace, să mănânce, nici măcar să se spele pe dinți, decât dacă și când i se
ordona să facă aceste lucruri. Renunțase de bună voie la orice drept și nu era călăuzit decât de
glasul autorității superioare. Mi-a amintit de aceste cuvinte ale Mântuitorului.
Antagonice
Dicționarul Explicativ la Limbii Române ne oferă următoarea definiție pentru termenul
„Antagonic: contradicție care constituie conținutul procesului de dezvoltare și care nu se
rezolvă decât prin distrugerea elementului vechi în favoarea celui nou.” Scriptura explică
același lucru în următorul pasaj:
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„Izgoneşte pe roabă şi pe fiul ei; căci fiul roabei nu va moşteni împreună cu fiul femeii
slobode.” (Galateni 4:30).
Realitatea este că nimeni nu poate trăi în ambele sisteme în același timp, așa cum doreau unii
dintre evreii creștini ai Bisericii Primare. Cele două sisteme sunt antagonice, motiv pentru care
cine alege sistemul noului legământ, trebuie să-l distrugă din viața sa pe cel al vechiului
legământ. Domnul Isus a avertizat împotriva încercării de a le combina:
„Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic, ca să-l pună la o haină veche; altminteri, rupe şi haina
cea nouă, şi nici peticul luat de la ea nu se potriveşte la cea veche.” (Luca 5:36).
„Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altfel, vinul cel nou sparge burdufurile, şi vinul se
varsă, iar burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou este pus în burdufuri noi.” (Marcu 2:22).
Singurul sistem în care omul se poate bucura de neprihănirea lui Dumnezeu este acela care
presupune moartea vechii naturi, înlocuirea acesteia cu prezența personală a lui Isus și trăirea
vieții sub călăuzirea exclusivă a lui Dumnezeu:
„Spun, așadar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu veți împlini poftele firii pământeşti... Dacă sunteţi
călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.” (Galateni 5:16, 18 - KJV).
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Antihrist
Există un singur semn distinctiv pe care Scriptura ni-l oferă pentru a identifica fără greșeală
taina fărădelegii care este capcana lui Satan pentru creștini, iar pasajul următor ne așează acest
semn în contrast cu esența Evangheliei, care este vestea cea bună a tainei lui Dumnezeu:
„Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte pe Isus Hristos venit
în trup este de la Dumnezeu; şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus venit în trup nu este de la
Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.” (1 Ioan
4:2, 3 - KJV)
Desigur că dacă Ioan ar face referire la venirea în trup a lui Isus de acum două mii de ani,
întregul pasaj nu ar avea niciun sens pentru că nu există niciun creștin care să nege realitatea
întrupării Fiului lui Dumnezeu. Observați însă că timpul la care Ioan folosește verbul „a veni”
este participiul în limba română, „present perfect” în limba engleză care pune accentul pe
rezultatul acțiunii și care implică faptul că acțiunea nu este terminată sau completă: „Isus
Hristos venit în trup.” Înțelegem așadar că aici este vorba despre venirea lui Isus în trupul
credinciosului atunci când acesta se predă Lui.
Taina fărădelegii în viața creștinilor constă în acceptarea unui sistem în care aceștia să se
străduiască să trăiască conform unor principii sfinte și bune, cu speranța că într-o zi, după ce
vor fi reușit asta, vor fi ca Dumnezeu. Este aceeași vrajă veche din Eden:
„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 3:4, 5).
Toate religiile false sunt clădite pe acest principiu: învață care este binele și vei fi neprihănit.
Taina lui Dumnezeu care constituie rezolvarea problemei păcatului este moartea omului celui
vechi și realizarea unei noi creații prin nașterea din nou a lui Isus în trupurile noastre. El este
Singurul care poate să-Și trăiască viața neprihănită și să ne conducă în extraordinarele
experiențe pe care le-am văzut atunci când a fost pe pământ, și chiar mai mult decât atât:
promisiunea Lui este că
„cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât
acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl.” (Ioan 14:12).
Dumnezeu caută creștini care să fie dispuși la o încredere atât de mare în El, încât să lase în
mâinile Sale TOT ceea ce au. Atunci El Se va putea descoperi pe deplin pe Sine prin ei, atunci
„se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi, prorocilor.” (Apocalipsa
10:7).
Vei face și tu parte dintre aceștia?

Biblia și știința
Apa cea de toate zilele
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În ordinea creaţiei apa este întâlnită printre primele
principii materiale ale operei divine.
„Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era
întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra
apelor.” (Geneza 1:2).
Adevărată capodoperă a ingeniozităţii Creatorului,
prin proprietăţile şi structura ei apa se constituie întrun principiu de o importanţă primordială în
economia vieţii, atât ca mediu ambiental, pentru
vieţuitoarele subacvatice, cât, mai ales ca şi
constituent al diferitelor structuri care intră în
componenţa organismelor vii terestre. Apa este o
substanţă compusă din două elemente chimice gazoase, având molecula alcătuită dintr-un
atom de oxigen şi doi atomi de hidrogen (un element a cărui denumire rezultă din alăturarea a
două cuvinte greceşti care semnifică tocmai „a face apă”), având formula chimică H2O. În
natură, apa se găseşte în toate cele trei forme de agregare:
1. Solidă, sub formă de gheaţă şi zăpadă, la temperaturi mai mici decât cea a punctului de
îngheţ de la 0°C;
2. Lichidă, la temperaturi cuprinse între punctele de topire şi fierbere, şi
3. Gazoasă, sub formă de vapori la temperaturi mai ridicate decât punctul de condensare de
la 100°C, iar starea sub care se află la un moment anumit este determinată de temperatura
ambientală.
Apa ocupă 71% din totalul de 510 milioane de km2 ai suprafeţei terestre, adică 362 milioane
de km2, iar gheţarii °Cupă 16 milioane de km2, adică 11% din suprafaţa uscatului. Dacă toţi
gheţarii s-ar topi, nivelul apei mărilor şi °Ceanelor ar creşte cu aproximativ 80 de metrii. Din
totalul volumului de apă terestru apa dulce reprezintă numai aproximativ 3%, din care 2% se
află în gheţari, 0,9% se află în pânzele freatice, 0,09% în râuri şi lacuri, iar 0,01% sub formă de
vapori.
La temperatura obişnuită, de 20°C, apa este un lichid fără miros (inodor), fără gust (insipid)
şi fără culoare (incolor), în strat subţire. Unele proprietăţi fizice ale apei servesc la definirea
unităţilor de măsură ale unor mărimi fizice. De exemplu, temperatura de topire a gheţii,
precum şi cea de fierbere a apei la presiunea normală de o atmosferă, definesc gradul ca unitate
de măsură a temperaturii în scara Celsius, astfel încât se consideră că apa îngheaţă la 0°C şi
fierbe la 100°C. De asemenea, unitatea de măsură a masei, gramul, este masa unui cm3 de apă
pură la temperatura de 4°C, iar cea a căldurii, caloria, este egală cu căldura specifică a apei la
temperatura de 15°C. Pentru vâscozitate, în mod curent se foloseşte o subdiviziune a unităţii de
măsură, centipoise, egal cu vâscozitatea apei la temperatura de 20°C.
Importanţa apei în economia vieţii este fundamentală, deoarece ea intră în constituţia tuturor
celulelor şi ţesuturilor vii reprezentând mediul în care se produc toate procesele fizice şi
biochimice. Organismul uman se constituie în proporţie de 70% din apă, din care apă
intracelulară 70%, apă interstiţială 23% şi apă circulantă 7%. De asemenea, s-a evaluat
conţinutul de apă al unor elemente constitutive, cum ar fi plasma sanguină, care conţine 93%
apă, eritrocitele 60%, muşchii până la 80%, etc. Există şi structuri biologice care conţin o
cantitate mai mică de apă, cum ar fi unghiile, părul, porţiunea solidă a oaselor, dinţii, etc.
Este remarcabil faptul că, cu cât un organ sau un ţesut este sediul unor procese metabolice
mai intense, cu atât cantitatea de apă conţinută este mai mare. Astfel, ţesuturile embrionare pot
să ajungă la un conţinut de apă de până la 97%. De asemenea, apa se constituie într-unul dintre
principalele medii de transmitere a informaţiilor la nivel intercelular. Datorită capacitatăţii sale
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de a dizolva multe dintre substanţele minerale care intră în alcătuirea corpului uman, apa ajută
la transportul şi absorbţia substanţelor nutritive, facilitând digestia şi prevenind constipaţia.
Totodată, diluează şi epurează deşeurile, menţinând funcţionarea normală a rinichilor. Corpul
elimină deşeurile solubile prin tranpiraţie şi urină. Ca urmare apare setea ca şi indicator al
nevoii înlocuirii cantităţilor de apă eliminate astfel. De asemenea, apa menţine echilibrul
alcalin-acid al organismului. Iar datorită capacităţii termice ridicate, apa reglează temperatura
corpului. S-a observat că odată cu îmbătrânirea organismului uman, are l°C o diminuare a
proceselor metabolice şi, în consecinţă, o scădere a conţinutului său de apă. Cantitatea totală de
apă din corpul uman variază cu vârsta şi sexul şi se cifrează între 760ml/kg la copii de câteva
zile şi 460ml/kg la femeile de 60-80 de ani.
Datorită capacităţii sale de a dizolva multe dintre substanţele uzuale, apa spală murdăria,
fiind folosită pentru igiena corporală şi curăţenia domestică. În mod analog funcţionează şi
organismele animale. Pentru regnul vegetal, apa este un factor de legătură între plante şi
mediul înconjurător, facilitând absorbţia substanţelor organice din sol şi asigurând, totodată, şi
transportul acestora sub formă de sevă brută de la rădăcină la frunze şi sevă elaborată de la
frunze la organele de depozitare. Totodată, apa facilitează fenomenele osmotice şi are o
importanţă fundamentală în procesul de fotosinteză. Iată de ce Scriptura enumeră apa între
marile binecuvântări divine:
„Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită ţării tale ploaie la vreme şi ca să
binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale” (Deuteronomul 28:12), în timp ce lipsa ei este asociată cu
blestemul aducător de moarte.
În activitatea şi interconexiunea sa cu ambientul, omul utilizează apa în raport de
proprietăţile ei fizico-chimice. În uzul domestic, apa este folosită pentru consum, preperarea
hranei, igiena corporală şi curăţenia locuinţelor şi a gospodăriilor. În agricultură, se foloseşte la
irigaţii, pentru suplimentarea până la necesar a cantităţilor de apă rezultate din ploi. În
zootehnie, pentru adăpatul animalelor şi curăţarea adăposturilor. În piscicultură se constituie în
chiar mediul de viaţă subacvatică. Fiind un foarte bun dizolvant, apa este folosită pe scară largă
ca şi solvent industrial în industria energetică, în electrocentralele de tip hidro şi termo, iar apa
grea, o formă de apă având un conţinut mai ridicat de deuteriu, un izotop al hidrogenului, este
folosită ca şi moderator de reacţie în unele tipuri de reactoare nucleare (ca de exemplu cele de la
CNE de la Cernavodă). În industria chimică, se foloseşte ca agent chimic. În industria de
prelucrare a minereurilor, ca agent hidraulic la transportul materialelor. În mai multe ramuri
industriale, ca şi agent de încălzire sau de răcire pentru asigurarea desfăşurării în bune condiții
a unor procese tehnologice. În industria alimentară, ca materie primă. Pe de altă parte,
densitatea şi vâscozitatea îi conferă capacitatea sustenabilităţii obiectelor flotabile, mările şi
oceanele, precum şi unele cursuri de apă constituind mediul propice pentru navigaţie, pentru
transportul fluvial şi maritim, precum şi pentru agrement şi sport. Din totalul cantităţilor de
apă consumate la nivel mondial, pe domenii, se consumă aproximativ 50% în agircultură, cu
aproximaţie 40% în industrie, iar consumul casnic reprezintă 10%. Un domeniu aparte este
reprezentat de apele minerale cu conţinuturi bogate în diverse minerale, care sunt folosite în
unele tratamente medicale.
Unul dintre cele mai fascinante aspecte ale proprietăţilor apei, şi care o definesc drept una
dintre mărturiile incontestabile ale debordantei inteligenţe practice a Creatorului, se referă la
comportamentul acesteia la temperatura limită de îngheţ-topire. Şi aceasta deoarece în raport
cu variaţia temperaturii, faţă de toate celelalte substanţe şi elemente chimice întâlnite în natură,
apa înregistrează un comportament de excepţie. Legea dilataţiei şi a contracţiei exprimă faptul
că la creşterea temperaturii ambientale, toate substanţele şi elementele chimice din natură se
dilată, adică îşi măresc volumul şi, implicit, densitatea şi greutatea lor specifică scad. Iar la
scăderea temperaturii, acestea se contractă, adică volumul lor se micşorează, iar densitatea şi
greutatea lor specifică cresc. Faptul este cunoscut din timpuri imemoriale. Din acest punct de
vedere, apa prezintă un comportament similar cu al celorlalte substanţe şi elemente chimice, pe
o plajă de temperaturi cuprinsă între 4°C şi punctul de vaporizare-condensare la 100°C, în
sensul că volumul creşte şi scade liniar cu creşterea şi scăderea temperaturii. Însă la
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temperatura de 4°C, graficul volumului apei înregistrează o inflexiune iar comportamentul se
inversează, în sensul în care volumul apei începe să crească iar şi, implicit, densitatea şi
greutatea ei specifică se micşorează când temperatura continuă să scadă, astfel încât la
temperatura de 4°C apa are densitatea maximă, de 1g/cm3 şi volumul minim. Iar la punctul de
îngheţ densitatea ajunge la 0,9998g/cm3, continuând să scadă o dată cu scăderea temperaturii,
densitatea minimă a gheţii fiind de 0,9169g/cm3, în timp ce volumul ei va creşte proporţional.
Prin consecinţă, gheaţa ocupă un volum superior celui ocupat de cantitatea de apă din care
provine. Din această cauză, dacă o sticlă cu apă este expusă temperaturilor mai scăzute decât
punctul de îngheţ, atunci gheaţa care se va forma va sparge sticla. În natură, când vremea se
răceşte şi temperatura ambiantă atinge valoarea de 4°C, apa de la suprafaţa râurilor, bălţilor şi
lacurilor cu apă dulce, răcindu-se la temperatura ambiantă, fiind mai densă decât straturile mai
profunde, care au temperaturi superioare, va coborâ spre adâncuri, în timp ce apa mai caldă se
va ridica la suprafaţă, formând un circuit care va continua până ce toată masa de apă va atinge
temperatura de 4°C corespunzătoare densităţii şi greutăţii specifice maxime. Stratul de apă
superficial va continua să se răcească şi, la 0°C va îngheţa.
O altă consecinţă se referă la faptul că, atâta vreme cât greutatea specifică şi densitatea gheţii
sunt mai scăzute decât cele ale apei, gheaţa va pluti pe apă, iar la temperaturi sub limita de
îngheţ se va forma un strat superficial de gheaţă, în timp ce volumul de apă de dedesupt va
rămâne în stare lichidă la o temperatură superioară celei de îngheţ. Altfel exprimat, stratul
superficial de gheaţă are un rol termoizolant. Ca şi consecinţă directă, gheţa protejează de
îngheţ apa de dedesuptul ei, iar viaţa subacvatică va continua să se desfăşoare nestingherită.
Prin urmare, se înţelege că dacă apa nu ar fi avut acest comportament de excepţie prin
comparaţie cu celelalte substanţe şi elemente chimice din natură, atunci viaţa subacvatică ar fi
dispărut de la primul îngheţ. Astfel, este evident faptul că Proiectantul şi Creatorul a toate a
gândit în mod expres structura apei, unul dintre scopuri fiind acela de a proteja viaţa
subacvatică, ce constituie un mod superior de organizare faţă de materia amorfă.
Ingenios! Poate că de aceea răspunde rechizitoriului lui Iov printr-o contraîntrebare retorică:
„Din al cui sân iese gheaţa şi cine naşte promoroaca cerului, ca apele să se îngroaşe ca o piatră, şi faţa
adâncului să se întărească?” (Iov 38:29,30).
Înţelegând că, atunci când a proiectat structura şi funcţionarea fiecărei entităţi din universul
material care urma să fie creat, enunţând legea dilataţiei şi a contracţiei, Legiuitorul a pregătit
un corolar care prevedea că „se exceptează de la prevederile acestei legi apa, atunci când e
nevoie să se formeze gheaţa, cu scopul de a proteja viaţa subacvatică de pericolul îngheţului”,
gândul se întoarce la un anume decret nr. 328, care cuprindea legea circulaţiei pe drumurile
publice, şi care avea, în final, un articol care stipula că „se exceptează de la prevederile acelei
legi echipajele de ambulanţă, pompieri şi poliţie, atunci când se află în misiune”. Revenind la
considerentele prezentate anterior, se mai poate remarca şi faptul că, în fond, de această
proprietate se leagă şi formarea solurilor. Apa pătrunsă în fisurile şi porozităţile stâncilor,
îngheaţă la venirea gerului, iar gheaţa, prin presiunea enormă pe care o exercitată asupra
pereţilor fisurilor, va produce dezagregarea mecanică a rocilor. Tot astfel, ciclul îngheţ-dezgheţ
provoacă şi afânarea solului. Fascinant! Scripturile afirmă că „Dumnezeu, prin suflarea Lui, face
gheaţa şi micşorează locul apelor mari” (Iov 37:10). Divin!
Explicaţia acestui fenomen ţine de structura moleculelor de apă, precum şi de modul de
formare a legăturilor intermoleculare. Apa are molecula sub forma literei V, având atomul de
oxigen plasat la baza V-ului şi cei doi atomi de hidrogen plasaţi în cele două vârfuri. Molecula
de apă este polară, atomul de oxigen de la bază fiind încărcat cu sarcină negativă, iar cei doi
atomi de hidrogen de la vârfuri având sarcină pozitivă. În acest fel, între moleculele de apă
apropiate vor apărea forţe de atracţie între atomii de oxigen, încărcaţi negativ, şi atomii de
hidrogen, încărcaţi pozitiv, care vor provoca formarea unor legături interatomice numite
legături de hidrogen. În reţeaua cristalină a gheţii, fiecare dintre moleculele de apă este
înconjurată tetraedric de alte patru molecule. Fiecare atom de hidrogen al moleculei centrale
stabileşte o legătură de hidrogen cu câte o pereche de electroni neparticipanţi ai atomilor de
oxigen ai altor două molecule de apă şi fiecare pereche de electroni neparticipanţi ai oxigenului

Divina Vindecare w Nr. 52 aprilie 2014

23

din aceste molecule stabileşte câte o legătură de hidrogen cu atomii de hidrogen din alte două
molecule de apă. Multiplicând la infinit această structură se obţine o reţea spaţială hexagonală
afânată, imprimând apei solide o densitate mai mică decât cea a apei lichide. Este de subliniat
faptul că legăturile de hidrogen oferă nenumărate posibilităţi de cristalizare, aşa că fulgii de
zăpadă apăruţi ca urmare a îngheţării picăturilor de ploaie aflate în drum spre pământ
înregistrează, fiecare, scheme unice de cristalizare. Atunci când gheaţa se topeşte, aproximativ
15% dintre legăturile de hidrogen din cristale se desfac brusc. La temperatura de 40°C, jumătate
din aceste legături sunt deja desfăcute, pentru ca în stare de vapori să dispară în totalitate.
Formarea şi desfacerea acestor legături de hidrogen oferă o explicaţie consistentă şi pentru
capacitatea ridicată a apei de a acumula căldură. De fapt, energia calorică folosită pentru
încălzirea apei se consumă tocmai pentru desfacerea acestor legături de hidrogen, fapt ce
explică nivelul ridicat al temperaturii de fierbere. De asemenea, se mai observă că la schimbarea
stării de agregare, topire sau vaporizare, apa se purifică.
Capacitatea ridicată de acumulare şi redare a căldurii îi conferă apei rolul de termoregulator
atât pentru organismele vii cât şi pentru mediul ambiental.
Datorită procentului ridicat de apă conţinut de corpul uman, chiar şi atunci când se
înregistrează variaţii mari ale temperaturii exterioare, schimbul de căldură între corp şi mediul
ambiental nu va provoca diferenţe majore ale temperaturii organismului. De asemenea, acestei
proprietăţi hidrotermice i se datorează şi rolul şi influenţa apei asupra climei la nivel planetar.
Ca răspuns la variaţia condiţiilor atmosferice locale, la nivelul marilor bazine acvatice, în mări
şi oceane, se pot forma curenţi pe verticală şi pe orizontală, care deplasează apa în lungul
ţărmurilor sau dinspre plaje către larg, uneori pe distanţe de mii de kilometri, care permit
amestecul unor cantităţi foarte mari de ape cu temperaturi diferite şi omogenizarea acestora. O
imagine la nivel global va indica modul în care încălzirea diferită a apelor (în zonele tropicale
faţă de zonele polare) determină o circulaţie generală pentru întregul ocean planetar, care se
produce în câteva celule uriaşe. În fiecare ocean există câte două sisteme specifice regiunilor
subtropicale şi două celule de dimensiuni mai mici în regiunile subpolare, precum şi
numeroase alte sisteme locale de circulaţie, care produc stabilizarea temperaturii apelor mărilor
şi oceanelor, având un rol termoregulator. Prin contrast, capacitatea termică a pământului este
mult mai scăzută decât cea a apei, astfel încât variaţia de temperatură înregistrată de apa
mărilor şi oceanelor este mult inferioară celei de pe uscat: temperatura apei marine variază
intre -2°C și 35°C, în timp ce pe continente se înregistrează variaţii mari de temperatură,
cuprinse între -70°C și 57°C.
Sunt mulţi cei ce consideră că toate acestea sunt de la sine înţelese, şi că excepţia apă este o
simplă banalitate. Educaţia şcolară în sistemele publice, care pleacă de la considerentele care
susţin apariţia universului prin hazard şi evoluţia neprovocată de la simplu la complex şi care
se împotrivesc în mod îndărătnic evidenţelor covârşitoare ale preexistenţei unui proiect
inteligent al creaţiei, provoacă o deformare periculoasă a sistemului de gândire, făcându-i pe cei
ce îi devin astfel victime, să accepte cu nonşalanţă imposibilul, numai pentru că este declarat
oficial. Este absolut raţional faptul că, în conformitate cu principiul universal cauză - efect, orice
proiect presupune existenţa unui proiectant, şi orice lege presupune existenţa unui legiuitor. La
scara creaţiei universale, existenţa apei demonstrează o risipă debordantă de imaginaţie şi
inteligenţă încă de la stabilirea temei de proiectare: o substanţă simplă dar cu proprietăţi atât de
speciale, încât să poată răspunde atâtor cerinţe aşa încât să ofere atât de multe şi variate
întrebuinţări. Iar simplitatea şi universalitatea ei mărturisesc ingeniozitatea desăvârşită a
Proiectantului. Este, oare, deplasată întrebarea dacă „Are ploaia tată?” Sau încercarea de a afla
„Cine dă naştere picăturilor de rouă?” (Iov 38:28). Nu, nicidecum! Şi deşi răspunsul pare a fi
pueril, totuşi este ştiinţă de nivel foarte înalt. Da! Categoric! Ploaia are Tată! Este chiar
Dumnezeul univesrsului, Tatăl nostru ceresc, Acela care „face să răsară soarele Său peste cei răi şi
peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” (Matei 5:45). El să fie binecuvântat în
etern! Amin!
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Câmpiile fertile din Cehoslovacia și dealurile neregulate din Tennessee nu împărtășesc
multe în comun, cu excepția unui prizonier din Praga și a unei doamne metodiste din
Tennessee.
Matthias Dolanscious a fost aruncat în temnița din Praga sub acuzația de erezie în zilele
persecuției din Boemia. Datorită refuzului său de a accepta religia impusă deasupra credinței
sale creștine, nu numai că a fost închis într-una din cele mai mizerabile și izolate închisori,
dar a și fost complet dat uitării.
Hrana săracă care-i era adusă o
dată sau de două ori pe
săptămână conțineau ceea ce el
obișnuia să le ofere animalelor
din ferma sa, ceea ce a mărit și
mai mult suferința lui.
Într-o zi, el a descoperit că lipsa
mâncării regulate și suficiente se
datora faptului că gardienii
așteptau să primească bani de la
prizonieri, dar el nu avea niciun
ban și nicio cale de a obține, așa
că
a
prezentat
Domnului
problema în rugăciune.
În
timpul
pionierilor
din
America, o ceată de indieni au
capturat o doamnă metodistă și au
dus-o departe de casă tratând-o inuman. Într-o zi, indienii au descoperit câteva sticle de
lichior într-o casă pe care tocmai o distruseseră, și le-au golit pe toate până târziu după
miezul nopții după care au adormit. Atunci, femeia s-a strecurat afară din tabăra lor și a mers
cât a putut de repede și de departe până când a ajuns într-un loc deschis la pădurii, moment
în care a realizat că nu știa încotro s-o apuce. Înțelegea că dacă ar fi apucat în direcția greșită,
ar fi putut să-și piardă viața sau să ajungă din nou în mâinile indienilor. Așa că L-a rugat pe
Dumnezeu să intervină pentru a-i salva viața și a continuat să meargă.
Târziu după amiază a ajuns la o cărare de care și-a amintit: pe acolo trecuseră indienii după
ce o capturaseră; dar nu știa dacă trebuia să o apuce spre dreapta sau spre stânga.
Atât prizonierul cât și femeia fugară și-au primit răspunsul la rugăciuni: unul a primit
călăuzire, iar celălalt aur. Dar ambii au primit răspunsul prin același mijloc.
Când Matthias a început să se roage, el a fost foarte explicit: „Te rog, Doamne, să-mi trimiți
niște bani pentru a putea obține ceva de mâncare și pentru a trimite după cineva care să mă
ajute. Am atâtea de făcut în lucrarea Ta! Te rog, trimite-mi niște bani!”.
De asemenea, și femeia din Tennessee I-a vorbit Domnului direct: „Oh, Domnul meu: Tu iai călăuzit pe copiii lui Israel din robia egipteană până în țara promisă și cred că mă poți
călăuzi și pe mine înapoi la familia mea. Te rog, arată-mi în ce direcție trebuie să apuc pe
această cărare. Te rog, Doamne: direcționează-mi pașii!”.
Când Matthias s-a ridicat de pe genunchi așa cum făcuse de multe ori înainte, a observat
un obiect micuț sus într-o deschizătură a zidului care ar fi trebuit să fie o fereastră. A mers
până sub aceasta și a început să se holbeze la el pentru a fi sigur că nu este doar imaginația
lui. Dar când s-a apropiat, micuța a fugit. Însă a lăsat în urmă o bucățică de zdreanță pe

marginea ferestrei. Cățărându-se pe scaunul cel vechi, abia că a putut să ajungă cu vârfurile
degetelor la fereastră și să apuce obiectul
misterios; când l-a desfăcut, a căzut o bucățică
de aur pe care a putut-o folosi pentru a obține
mâncare și a contacta un prieten aflat în
libertate care l-a ajutat să iasă de acolo câteva
săptămâni mai târziu.
Doamna din Tennessee stătea nedumerită în
mijlocul acelei cărări, rugându-se pentru
călăuzire. Pe măsură ce se gândea la decizia
vitală pe care trebuia s-o ia, a privit în jos. Chiar
acolo, lângă picioarele ei, se mișca ceva
asemănător mesagerului din celula din Praga.
Ea a privit cu atenție și a văzut cum creatura a
apucat-o pe cărare în partea dreaptă. După
câțiva metri s-a oprit și a revenit la picioarele ei.
Neînțelegând ce se întâmplă, femeia a privit
mirată cum creatura s-a îndepărtat din nou spre
dreapta numai pentru a reveni din nou la
picioarele ei. Atunci a înțeles ce se întâmpla și a exclamat: „Cu adevărat aceasta este lucrarea
lui Dumnezeu! Îți mulțumesc Doamne!”. Apoi a pornit spre dreapta, dar după prima curbă a
observat că acea mică creatură dispăruse! Câteva ore mai târziu, fericită și mulțumitoare,
servea cina împreună cu cei dragi ai ei.
Două minuni făcute de Singurul Dumnezeu al universului.
Doi credincioși de pe două continente eliberați de Dumnezeul cerului prin același mijloc: o
păsărică.

Divina Vindecare w Nr. 52 aprilie 2014

- Anunț editorial -

25

Suntem bucuroși să vă anunțăm apariția
cărții „Divina Vindecare” scrisă de David
Clayton, o carte mult așteptată. Această carte
rezumă și însumează principalele subiecte
studiate de noi în ultimii 15 ani și concluziile
la care am ajuns în urma studiului Scripturii
și a încercării de a înțelege Evanghelia în
lumina descoperirii adevărului neprihănirii
prin credință. Iată care sunt câteva din
subiectele abordate în această lucrare:
• Înțelegând păcatul și neprihănirea.
• Nu imitare; substituire.
• Realitatea: viața lui Hristos în noi.
• Revelația lui Dumnezeu.
• Natura lui Hristos.
• Înțelegând planul.
• Blestemul rupt.
• Simbol și realitate.
• Locul credinței.
• Locul predării.
• Sfințirea.
Vă încurajăm să vă obțineți copia acestei
lucrări contactându-ne prin email la
divinavindecare@gmail.com sau prin telefon la
numărul 0742.248.883

Această carte nu se comercializează. Ea este
oferită gratuit oricui dorește s-o studieze în
limita a două exemplare.
Copierea sau multiplicarea și distribuirea
materialului din această carte este nu numai
permisă, ci și puternic încurajată.

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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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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