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Odată cu dezvoltarea producției în serie au 
apărut și contrafacerile. Începând de la obiecte 
de vestimentație, ceasuri, bijuterii și 
terminând cu produsele electronice, toate 
mărcile de renume se confruntă cu problema 
contrafacerilor.
O replică reprezintă o copie cât mai fidelă a 
produsului, fabricanții încercând să imite cât 
mai bine toate detaliile, începând cu forma, 
apoi culorile, aspectul materialelor folosite în 
cazul originalului și chiar ambalajul. Unele 
copii sunt atât de bine realizate, încât unii 
comercianți reușesc să le vândă amatorilor 
drept originale. Problemele apar însă după ce 

ambalajul este desfăcut și produsul începe să fie folosit. Uneori chiar simpla atingere sau numai 
mirosul trădează imediat o copie, cu atât mai mult folosirea propriu zisă. În funcție de natura 
obiectului, disfuncționalitățile nu vor întârzia să apară, demascând astfel falsa proveniență.

Realitatea este că numărul replicilor unui produs este direct proporțional cu vandabilitatea 
acestuia. Fie că este vorba despre un produs de artă sau despre unul de larg consum, cu cât acesta 
este dorit și apreciat de mai mulți consumatori, cu atât probabilitatea de a fi plagiat este mai mare. 
Și pentru că interesul de a plagia Creștinismul este pe măsura importanței conflictului care se 
desfășoară în jurul lui, încă de la începuturi piața a fost invadată de contrafaceri ale acestuia în 
persoanele celor care-l mărturisesc: de la ultra-conservatori până la cei mai liberali. Și pentru ca 
șansa de a identifica autenticul să scadă dramatic, toate partidele se anatemizează între ele, fiecare 
pretinzând marca înregistrată. Acest haos general astfel creat a făcut mult mai multe victime decât 
ne putem imagina: atât de partea conservatorilor, cât și de partea liberalilor. Mulți au uitat Calea 
(dacă vor fi aflat-o vreodată), fiind complet absorbiți de conflictul îndreptățirii de sine cu prețul 
sacrificării celorlalți.

Acest peisaj dezolant face necesar răspunsul la întrebarea: ce face ca un om să fie creștin 
autentic? Care este elementul sau elementele emblemă ale adevăratului Creștinism în viața celor 
care-l mărturisesc? Cum putem ști dacă cineva este sau nu creștin autentic?

Vă propun ca pe parcursul acestui articol să explorăm această întrebare din punct de vedere 
Biblic, și chiar să dezbatem temutul concept de „ecumenism”.

Pe ce bază este un om mântuit?
Studiul nostru trebuie să înceapă cu această 

întrebare: pe ce bază este un om mântuit?  Și asta 
pentru că diferențele care se fac de obicei între cei care 
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mărturisesc că sunt creștini, sunt strâns legate de conceptul pe care-l avem despre fundamentul 
mântuirii.

Pentru că mântuirea vizează două părți, pe Dumnezeu și pe om, acest răspuns are două aspecte. 
Primul este legat de originea mântuirii:

„El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după 
harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii...” (2 Timotei 1:9).

Mântuirea omului reprezintă în exclusivitate alegerea și inițiativa lui Dumnezeu. Odată 
despărțit de Dumnezeu, omul nu mai avea nicio șansă de a supraviețui, cu atât mai puțin de a trăi 
în neprihănire. Destinul lui era acela de ucigaș și de sinucigaș. Dumnezeu însă a ales să-l 
mântuiască pe om din starea aceasta, oferindu-i „o chemare sfântă” atunci când el era încă în 
starea aceasta:

„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a 
murit pentru noi.” (Romani 5:8).

Povestea de dragoste a lui Dumnezeu cu omul începe înainte de a fi existat timpul, „înainte de 
veșnicii”, într-o dimensiune în care Dumnezeu a ales să ofere ucigașilor Săi încă nenăscuți toată 
dragostea în mod dezinteresat și nepreferențial: toți sunt așteptați cu brațele deschise, căci tuturor 
le-a fost oferită sfânta mântuire. Cum se face atunci că nu toți vor fi mântuiți?

Aici ajungem la cel de-al doilea aspect al mântuirii: dacă primul viza originea mântuirii, cel de-
al doilea vizează destinatarul acesteia:

„Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii.” (Romani 3:28).
Întrebarea „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” a fost una dintre cele mai disputate în istoria 

Creștinismului. Atunci când cineva ridică această problemă, răspunsurile diferă de la o 
denominațiune la alta, de la pastor la popă. Fără a intra în detaliile acestor răspunsuri, cert este 
faptul că toate conțin, pe lângă elemente ce vizează moralitatea, și aspecte doctrinare: despre 
modul și obiectele de închinare, diverse slujbe și zile de sfântă sărbătoare, ritualuri și interpretări 
ale unor pasaje Biblice considerate vitale pentru mântuirea omului. Răspunsul tipic ar fi acesta: 
„Noi suntem adevărata biserică a lui Dumnezeu. Așadar, dacă vrei să fii mântuit, trebuie să devii 
membru al bisericii noastre. Pentru aceasta însă, trebuie să accepți regulile și doctrinele pe care le 
vei găsi în Manualul Bisericii și în Principiile de credință ale Bisericii.”

Răspunsul Bibliei la întrebarea „Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” este însă cu mult, mult mai 
simplu:

„Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta.” (Fapte 16:31).
„Ei bine,” vor striga la unison mii de voci: „dar nu se poate să fie atât de simplu!”. Biblia insistă 

însă din nou și din nou: chiar este atât de simplu:
„Cine crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu 

rămâne peste el.” (Ioan 3:36)
„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică.” (Ioan 6:47)
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El 

să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)
Singurul lucru pe care cineva îl poate face (dacă poate fi numită „faptă) pentru a primi 

mântuirea, este pur și simplu s-o primească. Mântuirea este cadoul lui Dumnezeu pentru om, și 
pentru că nu este vorba despre o cutie legată cu o fundă, ci despre o transformare spirituală, 
primirea mântuirii nu se poate face decât prin acordul dat lui Dumnezeu de a opera această 
transformare în ființa lăuntrică. Exprimări ca „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în 
Împărăţia Ta!” (Luca 23:42), sau „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” (Fapte 8:36) au constituit 
mereu suficiente expresii ale credinței mântuitoare.

Așadar, mântuirea omului se bazează exclusiv pe decizia lui Dumnezeu, și se realizează exclusiv 
prin credința omului în Isus Hristos:

„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui 
Dumnezeu.” (Efeseni 2:8).

2

D
iv

in
a V

in
de

ca
re

 !
 N

r. 
66

 iu
ni

e 
20

15



Oricine, oricând, în orice stare s-ar găsi, dacă alege să-L primească pe Domnul Isus Hristos ca 
mântuitor personal, devine în acea clipă un creștin autentic, posesor al vieții veșnice.

La ce trebuie să se raporteze un om pentru a păstra mântuirea?

Întrebarea ridicată mai mereu în fața acestei interpretări simple a textului Biblic este: „Vrei să 
spui că un om care crede în Isus poate să facă orice fără a-și pierde mântuirea? Nu trebuie să 
trăiască după regulile bisericii?”. Realitatea este că un om care crede în Isus nu va face nimic din 
ceea ce contravine noii lui naturi, însă nu Manualul Bisericii este cel care regulează viața, deciziile 
și faptele creștinului, ci cu totul altceva:

„pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după 
îndemnurile Duhului.” (Romani 8:4).

N-am văzut niciodată în Manualul vreunei biserici o regulă ca aceasta: „Oricine poftește ce nu-i 
aparține, va fi exclus.” De fapt, dacă veți citi aceste reguli, ele vizează în exclusivitate exteriorul, 
formele, ceea ce poate fi văzut, observabilul, și asta datorită faptului că niciun om nu poate verifica 
mintea altui om, ci numai aparențele. Și de aici se naște aberația bisericii instituționalizate: ești 
declarat creștin atât timp cât te conformezi regulilor bisericii, chiar dacă mintea și inima pot fi 
pline de cele mai mari păcate. Această mentalitate s-a dezvoltat și s-a înrădăcinat atât de bine, 
încât mulți chiar cred lucrul acesta! „Nu contează că poftesc, mint, mă mânii etcetera; Domnul mă 
iartă pentru că eu stau lângă pietrele de hotar!”.

Realitatea este însă că adevăratul creștin va trăi, va decide și va acționa mereu „după îndemnurile 
Duhului”, ale Hristosului care trăiește acum în lăuntrul lui. Ori de câte ori creștinii au ales 
supunerea față de regulile general acceptate, calitatea experienței lor spirituale a scăzut până la 
dispariție. Însă atunci când aceștia au ales să meargă potrivit călăuzirii divine personale, chiar 
dacă aceasta era împotriva părerii general acceptate, s-au produs revoluții care au condus ulterior 
la revelații uimitoare ale caracterului lui Dumnezeu. În acest sens, cazul vizitei lui Petru la 
Corneliu este grăitor. Cu toate că Bisericii i-a luat multe secole pentru a accepta realitatea egalității 
oamenilor înaintea lui Dumnezeu, decizia lui Petru din acea după amiază memorabilă de a acționa 
„după îndemnurile Duhului” cu riscul de a fi apostrofat și poate chiar exclus de frații lui, a fost de 
un ajutor imposibil de evaluat în acest sens. Asemenea lui Petru, și Pavel care mărturisea că „n-am 
vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti” (Fapte 26:19), a urmat acelorași îndemnuri, chiar dacă aceasta 
a însemnat renunțarea la toată viața anterioară, la teologia în care devenise expert, și schimbarea 
renumelui pe care și-l câștigase, cu statutul de prigonit, chiar și până la pierderea vieții. Cine ar 
putea evalua valoarea acestor decizii ale marilor creștini, decizii care au condus mereu la reforme 
în sânul Creștinismului?

Pe de altă parte, probabil că numai veșnicia va descoperi magnitudinea dezastrelor provocate de 
decizia creștinilor de a rămâne lângă majoritate împotriva „îndemnurilor Duhului”, începând cu 
Adam și terminând cu fiecare dintre noi în momentele de slăbiciune generate prin presiunea de 
grup.

Cum se manifestă în viața unui om mântuirea primită?
Și pentru că cel care trăiește „după îndemnurile Duhului” este creștinul autentic, viața lui va 

mărturisi despre aceasta. Viața unui creștin nu este una obișnuită pentru că un creștin nu este un 
om obișnuit. Prin ce se evidențiază însă el? Ei bine, și la această întrebare de obicei răspunsurile 
vor viza diversele particularități doctrinare ale denominațiunilor: adevăratul creștin păzește cutare 
zi, sau are anumite obiceiuri culinare, se închină într-un anume fel, crede cumva despre cei 144.000 
etcetera. Oricine nu se conformează acestor particularități, nu este creștin.

Răspunsul Bibliei este însă uimitor și de această dată:
„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de 

bine, credincioşia blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui 
Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să 
şi umblăm prin Duhul.” (Galateni 5:22-25).
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În mod surprinzător, atunci când Biblia enumeră particularitățile experienței trăirii „după 
îndemnurile Duhului”, nu amintește de absolut nicio doctrină! Toate aceste elemente țin de aspectul 
moral al vieții, de ceea ce formează caracterul unei persoane. Cu alte cuvinte, cel în care Hristos 
manifestă dragostea Sa, bunătatea, blândețea etcetera, este un creștin autentic chiar dacă este 
posibil ca în unele doctrine să aibă o înțelegere diferită de alți creștini.

Desigur că cineva ar putea întreba: „Ce rost mai are atunci să studiem adevărurile adânci ale 
Bibliei și, mai mult decât atât, să le împărtășim și altor creștini?”. Chiar dacă acesta nu reprezintă 
subiectul acestui articol, de dragul echilibrului trebuie să răspundem la această întrebare. Toate 
afirmațiile anterioare nu au scopul de a minimaliza valoarea și rolul doctrinelor Bibliei, ci mai 
degrabă de a accentua faptul că puritatea doctrinară nu este de niciun folos dacă este despărțită de 
spiritul creștin. Adevăratul creștin este mai degrabă cel care are un spirit pur, decât cel care are o 
doctrină pură.

„Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17).
Cu cât un creștin va crește în înțelegerea lui Dumnezeu, cu atât va putea să reflecteze mai bine 

caracterul Lui. Însă înțelegerea doctrinelor fără de spiritul lui Hristos va conduce întotdeauna la 
fariseism, căci „roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr” (Efeseni 5:9).

Concluzia a ceea ce am studiat până aici este formulată tot de apostolul Pavel:
„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem 

cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, 
aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus 
Hristos.” (Tit 2:11-13).

Inițiativa este a harului lui Dumnezeu care oferă mântuirea tuturor oamenilor și care-i conduce 
pe fiecare în parte la o experiență curată într-o lume murdară, transformându-i într-un izvor al 
dragostei.

Care este elementul care-i leagă pe creștini?
În general, ceea ce-i leagă pe creștini este setul de doctrine cu care sunt de acord, apartenența la 

aceeași denominațiune. În alte sisteme, această legătură se concretizează într-o uniformă, eventual 
și un carnet de membru. Cumva, aceasta este o consecință firească a faptului că majoritatea se 
raportează la doctrine pentru a fi mântuiți și pentru a-și păstra mântuirea. Problema apare însă 
când, după mai mult sau mai puțin timp, creștinul înflăcărat de afilierea la cei care au tot adevărul, 
se descoperă pe sine în compania unor oameni cu care nu are absolut nimic în comun, în afară de 
câteva propoziții pe care le repetă la unison. Deodată începe să se simtă înstrăinat, o simplă rotiță 
dintr-un sistem de produs și păstrat membrii, rotiță care, de îndată ce dă semne de comportament 
ieșit din standardele sistemului, va fi aruncată ca nefolositoare, periculoasă chiar.

Biblia descoperă însă un alt liant între copiii lui Dumnezeu, membrele trupului lui Hristos:
„Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: ,Ava’, 

adică ,Tată!’” (Galateni 4:6).
Și aici se impune întrebarea: este posibil ca doi creștini să dețină duhul Fiului lui Dumnezeu în 

timp ce au înțelegeri diferite în anumite aspecte doctrinare sau nu aparțin de aceeași 
denominațiune religioasă? Probabil că unul dintre cele mai grăitoare exemple în acest sens îl 
reprezintă reacția lui Ioan atunci când a întâlnit un misionar de succes, dar care nu făcea parte din 
grupa lor:

„Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău şi l-am oprit, pentru că nu merge 
după noi.” (Luca 9:49).

Aceeași mentalitate exclusivistă tribală moștenită de ucenici din iudaism, este predominantă și 
în bisericile creștine de azi. Nu contează manifestările divine evidente din viața unei persoane, nu 
contează caracterul evident creștin, dacă nu mărturisește aceleași doctrine ca ale noastre, dacă nu 
este membru în biserica noastră, dacă nu este cu noi, atunci sigur este împotriva noastră și, 
necesar, împotriva lui Dumnezeu. Reacția lui Isus a fost neînțeleasă și a rămas până în zilele 
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noastre un mister pentru enoriașii zeloși ai diferitelor denominațiuni în frunte cu formatorii 
minților lor:

„,Nu-l opriţi’, i-a răspuns Isus, ,fiindcă cine nu este împotriva voastră este pentru voi.’” (Luca 9:50).
Iar ca dovadă că acest cuvânt al lui Isus a fost nu numai neînțeles, dar chiar neacceptat la data 

aceea de ucenici, este faptul că acest dialog este imediat urmat de o nouă reacție de-a lui Ioan 
însoțit de astă dată de fratele lui Iacov, într-o situație similară: niște săteni care nu erau probabil în 
favoarea mișcării Tânărului din Nazaret, au refuzat să-i găzduiască, motiv pentru care Ioan a tunat 
astfel:

„Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?” (Luca 9:54).
Răspunsul lui Isus care viza „de ce duh sunteţi însufleţiţi” (Luca 9:55) a fost probabil considerat de 

Pavel atunci când a scris:
„Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” (Romani 8:9).
Acesta este motivul pentru care îndemnul către creștini este „căutaţi să păstraţi unirea Duhului 

prin legătura păcii” (Efeseni 4:3), și nu unirea doctrinelor prin legătura argumentelor.
Ajunși aici, este tocmai nimerit să amintim câte ceva despre mișcarea ecumenică. Fără a intra în 

prea multe detalii, cu toate că teoretic mișcarea ecumenică are un scop nobil, practic s-a dovedit că 
cel care este mai puternic exercită cele mai eficiente presiuni în vederea uniformizării doctrinelor și 
unificării administrative. Cu alte cuvinte, negociem pentru a vedea cât poate să lase fiecare din 
punctele de doctrină care ne diferențiază, iar pe cele care rămân în continuare în contrast, încercăm 
să le reformulăm în așa fel încât să sune bine pentru toată lumea. Desigur că acest demers 
presupune violarea conștiinței de dragul unității, ceea ce nu este de dorit.

Cum se numește însă demersul de a convinge o persoană de o anumită doctrină folosind ca 
ultim argument autoritatea bisericii sau a unui pastor renumit? Câți creștini nu numai că nu pot să 
argumenteze cu Biblia anumite doctrine pe care le afirmă numai pentru că biserica crede așa, sau 
pentru că pastorul lor le-a spus că acela este adevărul, dar sunt și închiși la orice fel de dialog cu 
altcineva care are o opinie diferită de a lor? O conștiință astfel formată, nu este oare rezultatul unui 
ecumenism, a acceptării unor doctrine prin orice alt mijloc decât Biblia și din oricare alt motiv 
decât convingerea personală lucrată printr-o descoperire a lui Dumnezeu? Sigur că da! Oricine nu 
este dispus să-și supună crezul oricărui test, este o victimă a ecumenismului, a efortului de a-i 
unifica pe creștini prin orice alt mijloc, decât prin duhul lui Hristos.

Pe ce bază pot conlucra creștinii?
Până acum am observat că întreaga lucrare a mântuirii este în exclusivitate a lui Dumnezeu, prin 

Fiul Său: decizia mântuirii a fost în exclusivitate a Lui, harul a fost oferit prin Hristos, credința în El 
face ca omul să intre în posesia mântuirii, pentru ca mai apoi acesta să trăiască în exclusivitate 
potrivit îndemnurilor spiritului lui Hristos din el, spirit care-l unește cu toți cei care-L posedă. 
Acesta este motivul pentru care singura bază pe care doi creștini pot conlucra nu poate fi decât 
îndemnul spiritului lui Hristos din lăuntrul lor:

„În adevăr ... cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.” (Romani 8:5).
Observați din nou că și în acest aspect practic al vieții, chiar al misiunii creștine dacă vreți, nu se 

amintește nimic despre necesitatea acordului asupra vreunui set de doctrine. Tot ceea ce este 
necesar este ca cei doi creștini să fie direcționați de Dumnezeu în sensul de a conlucra împreună.

„Merg oare doi oameni împreună, fără să fie învoiţi?” (Amos 3:3) vor striga imediat ultra-
conservatorii, indicând evident la posibilele diferențe doctrinare dintre cei doi creștini. Problema 
este că acest pasaj nu face nicio referire la vreo doctrină, ci tocmai la descoperirea pe care 
Dumnezeu o face copiilor Săi în ceea ce privește planurile Sale:

„Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.” (Amos 
3:7).

Acesta este motivul pentru care Pavel comenta aceste situații astfel:
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„dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă. Dar în 
lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel.” (Filipeni 3:15, 16).

Aici avem una dintre cele mai valoroase promisiuni din partea lui Dumnezeu: dacă doi creștini 
au diferențe de opinie, ele le vor fi clarificate de Dumnezeu dacă vor rămâne deschiși călăuzirii 
Sale, dacă vor așeza Cuvântul Său ca autoritate supremă pentru conștiințele lor. Răspunsul 
Scripturii este așadar acesta: dacă doi creștini sunt călăuziți de Dumnezeu spre a conlucra 
împreună, trebuie să facă acest lucru în ciuda eventualelor diferențe doctrinare, căutând în același 
timp iluminarea din partea lui Dumnezeu care va veni cu siguranță. Dacă însă aceștia se vor lăsa 
cuprinși de spiritul îndreptățirii de sine și al condamnării celuilalt sub motivul că „Eu am adevărul 
pe care, dacă tu nu-l primești, nu pot avea nimic de-a face cu tine pentru că ești pierdut!”, fiecare 
își va înălța zidurile care-l înconjoară cu încă un rând de cărămizi, aruncând astfel revenirea 
Domnului Isus și mai departe în viitor.

Fie ca Dumnezeu să ne ajute să pătrundem realitatea întrupării Mântuitorului, a Celui care S-a 
făcut una cu cei mai mizerabili ucigași ai Săi; „şi fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până 
la capăt.” (Ioan 13:1).

Mulți ne-au acuzat pe noi, cei de la „Restoration Ministries” că am abandonat adventismul, și este 
adevărat că în anumite aspecte nu mai afirmăm ceea ce afirmă Biserica AZȘ. Acest lucru este în 
mod deosebit adevărat în ceea ce privește doctrina despre Dumnezeu. Biserica AZȘ afirmă că 
Dumnezeu este o Trinitate; noi nu credem că acesta este adevărul.

Unii mi-au sugerat că nu ar mai trebui să am 
nimic de-a face cu numele de „adventism.” 
Dar eu nu sunt penticostal, nu sunt baptist, 
nu sunt catolic, nu sunt martor a lui Iehova. 
Atunci când mă gândesc la lucrurile pe care 
le cred, concluzionez că încă mă identific cu 
adventismul mai mult decât cu orice altceva. 
Eu încă cred în ispășirea de la timpul 
sfârșitului, încă cred în sabat, încă cred în 
judecata de dinaintea revenirii lui Isus, încă 
cred în principiile sănătății. Mă identific cel 
mai bine cu adventismul. Dar autoritatea 
pentru mine este Biblia și pe baza ei, nu pot fi 
de acord în totalitate cu adventismul.
Pot enumera patru adevăruri principale care 

ne-au condus în punctul în care suntem azi. Vreau să arăt motivul pentru care aceste patru puncte 
sunt legate unele de altele și modul în care ne-au condus în locul în care suntem. Aceste patru 
adevăruri fundamentale sunt:

1. Adevărul este Dumnezeu.
2. Adevărul despre cei doi Adami.
3. Natura mântuirii.
4. Adevărul despre împărăția lui Dumnezeu.
Cred că aceste adevăruri sunt asemenea unei scări, și dacă începi cu primul înțelegându-l corect, 

nu poți să nu treci prin toate celelalte. În aceste patru adevăruri este încapsulată toată Evanghelia, 
toate adevărurile pentru timpul sfârșitului.

6

Aici stăm
David Clayton, aprilie 2015
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7

Adevărul despre Dumnezeu
Majoritatea lumii creștine crede în Trinitate. Și eu am crezut în Trinitate în prima jumătate a vieții 

mele. Am crescut cu acea înțelegere, asta este ceea ce am învățat și asta este ceea ce am crezut până 
când am început să studiez Biblia în mod personal. Crezul populat este că Dumnezeu este o 
singură Ființă care este formată din trei părți, care constă în trei persoană în acea singură Ființă. 
Una dintre ele este Tatăl, una este Fiul și cealaltă persoană din această Trinitate este Spiritul Sfânt.

Mai există și alte concepte care-L prezintă pe Dumnezeu ca pe o ființă de tipul trei în unu. Unii 
cred că Dumnezeu este format din trei ființe independente. Una dintre ele este Tatăl, una este Fiul 
și cealaltă este Spiritul Sfânt. În cadrul acestui concept există trei Ființe diferite, dar se spune că ele 
se înțeleg în toate privințele și, în acest sens, ele sunt „una”. Toate aceste ființe au aceeași putere, 
toate au aceeași vârstă, dar una dintre ele joacă rolul Tatălui, alta joacă rolul Fiului, alta a Spiritului 
Sfânt și toate lucrează împreună ca un singur Dumnezeu. Asta este ceea ce se numește „triteism”. 
Este de fapt credința în trei dumnezei.
Și mai există și un al treilea concept care afirmă că există un singur Dumnezeu, dar acest un 

Dumnezeu are trei fețe: Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt. În Vechiul Testament era Tatăl, în Noul 
Testament între anul 3 și anul 31 a fost Fiul, și din anul 31 este Spiritul Sfânt. Acest crez este  
cunoscut ca Modalism sau învățătura „numai Isus”. Acest crez afirmă că există un singur 
Dumnezeu, dar Acesta este trei fețe diferite, sau trei portofolii. Este asemenea unui om care acasă 
este tată, la muncă este director, dar când merge să joace fotbal, este portar. Același om cu trei 
slujbe diferite.

Acestea sunt celei trei idei populare despre Dumnezeul trei-în-unu, dar nici una dintre ele nu 
reprezintă imaginea corectă pe care Biblia ne-o oferă despre Dumnezeu.

Biblia afirmă că există un singur Dumnezeu:
„totuşi, pentru noi, nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care 

trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile şi, prin El, şi noi.” (1 Corinteni 
8:6).

„Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care 
este în toţi.” (Efeseni 4:6).

Acel un singur Dumnezeu al Bibliei este Tatăl. Biblia afirmă că la un moment dat, înainte de 
începerea timpului, Acest un Dumnezeu a născut din Sine Însuși o altă Persoană care este Fiul Său. 
Tatăl este bineînțeles mai mare decât Fiul Său, dar Fiul Său este egal cu El în faptul că deține 
aceeași natură. Biblia se referă la Fiul al lui Dumnezeu ca fiind „Singurul Fiu născut.”

Atunci când Biblia se referă la Isus ca Fiul lui Dumnezeu Cel născut, folosește termenul grecesc 
„monogenes”. În Ioan 3:16, 1 Ioan 4:9 și în alte câteva locuri, Biblia folosește acest cuvânt pentru a 
afirma că Isus este Singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. Acest cuvânt, „monogenes” înseamnă 
„singurul născut.” Cei care afirmă Trinitatea insistă că acest cuvânt înseamnă de fapt „unic”. Însă 
traducătorii versiunii „King James” l-au tradus prin „singurul născut” și asta este ceea ce înseamnă 
de fapt acest cuvânt.

Acest cuvânt „monogenes” este un cuvânt format din alte două cuvinte grecești, și anume 
„monos” care înseamnă „unu, singur, singurul”, și „genos” care înseamnă „născut”. Gândiți-vă la 
cuvântul „genos”. Este ușor să ne gândim la cuvinte care sunt înrudite cu acesta precum „gene”, 
„genetic”, „genealogie”, „generație”. Toate aceste cuvinte au de-a face cu nașterea și cu 
reproducerea. Așadar, atunci când Dumnezeu a ales acest cuvânt „monogenes”, El a vrut să spună 
„singurul născut.”

„Monogenes” este folosit de nouă ori în Noul Testament. De cinci ori se referă la Isus Hristos. În 
căutarea de a înțelege ce înseamnă, ne este de ajutor să cercetăm și celelalte locuri în care acesta 
apare.

1. Luca 8:42. Iair avea o fiică care era bolnavă și care a murit. El a mers la Isus pentru a-L ruga să 
vină și s-o vindece. El a spus. „Te rog, ajut-o; ea este monogenes a mea.” A vrut el să spună „ea este 
fiica mea unică”? Sigur că nu. El a vrut să spună „ea este singura mea fiică, singurul copil care ieșit 
din mine.”
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2. Luca 7:12. Următoarea ocazie în care acest cuvânt este folosit a fost cea în care Isus a mers în 
Nain. Pe când intra în cetate, s-a întâlnit cu o procesiune funerară care se îndrepta către locul de 
înmormântare a unui tânăr. Acest tânăr mort era fiul unei văduve, iar Biblia spune că el era 
monogenes al ei. Afirmă Biblia că acest copil era unicul fiu al femeii? Nu, ci înțelesul evident este 
că el era singurul copil născut al acestei femei.

3. Luca 9:38. Al treilea loc este ocazia în care un tată își aduce la Isus pe băiatul care era posedat 
de demon. Omul a spus: „Ai milă de el, pentru că el este monogenes al meu.” În fiecare caz descoperim 
că ideea care este subliniată este că acest copil este singurul născut al părintelui respectiv.

4. Evrei 11:17. A patra ocazie în care cuvântul este folosit, este ocazia în care se afirmă că Avraam 
l-a oferit pe Isaac, monogenes al său. Trinitarienii indică către acest loc și spun: „Vezi?  Avraam mai 
avea un fiu: pe Ismael!”. Dar trebuie să ridicăm această întrebare: a fost Isaac născut din Avraam? 
A fost el fiul lui Avraam? Sigur! El a fost fiul lui născut! Așadar, în fiecare caz în parte descoperim 
că termenul face referire literală la un copil născut dintr-un părinte. De ce să înlăturăm sensul 
atunci când acest cuvânt este folosit cu referire la Isus?

Biblia spune că „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe Singurul Lui Fiu născut” (Ioan 
3:16 - KJV). Aceasta este măsura după care putem înțelege cât de mult iubește Dumnezeu lumea. 
L-a dat El pe Fiul Lui? Desigur, dar mai mult decât atât, L-a dat pe Singurul Lui Fiu născut. 
Scoateți această parte, și veți distruge mesajul. Nu putem măsura dragostea lui Dumnezeu decât 
dacă înțelegem că Isus Hristos este literalmente Fiul lui Dumnezeu.

Atunci când am început să înțelegem adevărul despre Dumnezeu cu mai bine de 20 de ani în 
urmă, unul dintre lucrurile pe care le-am observat a fost că mulți erau interesați numai să discute 
despre acest aspect. Adevărul despre Dumnezeu era pentru ei numai o doctrină. Puteau 
demonstra din Scriptură și să ofere argumente, dar mulți dintre ei nu înțelegeau importanța 
acestui adevăr. Adevărul este că dacă credem ceea ce credem numai pentru că Biblia spune asta, 
vom sfârși în a fi niște legaliști, ceea ce înseamnă că vom crede orbește, fără să înțelegem.

Atunci când ne închinăm în acest mod, închinarea devine plictisitoare și lipsită de sens. Primul 
motiv important pentru care trebuie să înțelegem adevărul despre Dumnezeu este faptul că acesta 
este adevărul care descoperă cât de mult iubește Dumnezeu rasa umană. Dumnezeu Și-a 
descoperit dragostea pentru omenire în mod suprem prin faptul că L-a dat pe Fiul Său ca dar. 
Acesta este un lucru pe care-l putem aprecia dacă-l acceptăm și dacă-l credem. Dumnezeu încearcă 
să ne ajute să înțelegem ce simte față de noi atunci când spune „Te iubesc atât de mult încât L-am 
dat pe Singurul Meu Fiu născut pentru tine.” Atunci când acceptăm acest adevăr, începem să 
înțelegem cum simte Dumnezeu față de noi. Începem să înțelegem că nu există nicio barieră 
suficient de puternică și de mare care să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Nu ne mai este 
teamă datorită păcatelor pe care le-am făcut.

Spiritul lui Dumnezeu
Celălalt aspect al adevărului despre Dumnezeu este acesta: toți știu că Dumnezeu are un spirit 

pentru că Biblia afirmă lucrul acesta. Dar nu înțelegem cu toții același lucru. Biblia afirmă din nou 
și din nou că spiritul este spiritul lui Dumnezeu. Spiritul are un Proprietar, aparține Cuiva. Este o 
parte din Dumnezeu, un aspect al Său. De unde a venit ideea că spiritul este o persoană separată 
de Dumnezeu - o a treia persoană? Nu din Biblie!

De fiecare dată în care Biblia vorbește despre Spiritul Sfânt, face legătura dintre Dumnezeu și 
spirit, sau dintre Isus și spirit. Isus a spus: „spiritul Domului este peste Mine.” Nu este o a treia 
persoană, ci puterea și mintea lui Dumnezeu care era asupra Lui. Dumnezeu spune „Îmi voi turna 
spiritul peste toți oamenii”. David spune „Nu lua spiritul Tău cel sfânt de la mine.” Spiritul aparține 
Cuiva. Când înțelegem acest adevăr, descoperim că Spiritul Sfânt este chiar viața lui Dumnezeu. 
Acest aspect este vital. Majoritatea oamenilor nu înțeleg importanța lui, dar totul: mântuirea 
noastră, chiar Creștinismul însuși este clădit pe această realitate, chiar dacă majoritatea creștinilor 
nu o recunosc și nici măcar nu o cunosc.
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Cei doi Adami
Cel de-al doilea adevăr fundamental este adevărul despre cei doi Adami. Am început să înțeleg 

adevărul despre cei doi Adami în urmă cu 10 ani. Am ascultat câteva prezentări care mi-au oferit 
câteva idei despre acest subiect pe care nu-l înțelesesem înainte. Cu toții am citit despre cei doi 
Adami în Biblie, dar cumva pe mine nu m-a impresionat până la acea dată. Biblia spune:

„De aceea este scris: ,Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu.’ Al doilea Adam a fost făcut un duh 
dătător de viaţă.” (1 Corinteni 15:45).

Aceasta este doctrina despre cei doi Adami în esență: desigur că primul Adam a fost primul om 
care a trăit pe pământ. Cel de-al doilea Adam este Isus Hristos. Cuvântul „Adam” înseamnă 
„omenire”, ceea ce înseamnă că Adam a fost prima omenire, prima umanitate. Isus, ultimul Adam, 
este cea de-a doua sau ultima umanitate. Adam reprezintă prima rasă umană. Cel de-al doilea 
Adam reprezintă cea de-a doua sau ultima rasă umană. Toți cei are aparțin primei rase umane 
provin din primul Adam. Toți cei care aparțin ultimei rase umane, provin din cel de-al doilea 
Adam.

Primul Adam ne-a așezat într-un loc în care am fost pierduți, am fost firești, despărțiți de 
Dumnezeu, păcătoși, dușmani ai lui Dumnezeu. Biblia ne spune în ce condiție ne găseam: „De 
aceea, voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă 
tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului: aduceţi-vă aminte că în vremea aceea 
eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără 
Dumnezeu în lume.” (Efeseni 2:11, 12).

Aceasta a fost starea noastră pe care am moștenit-o de la primul Adam. Am fost născuți păcătoși 
și asta nu a fost vina noastră. Adam a luat această decizie. Noi devenim ceea ce suntem prin 
naștere, prin faptul că suntem născuți. Deci, ceea ce a făcut Dumnezeu a fost să creeze o altă rasă 
umană într-O Persoană - o altă rasă umană într-Un Om. Se aplică același principiu și anume: dacă 
suntem născuți în cea de-a doua rasă umană, atunci moștenim ceea ce există în Cel ce este capul 
acesteia, Cel de-al doilea Adam. Așadar, la fel cum am fost pierduți în primul Adam, acum suntem 
mântuiți în Cel de-al doilea Adam. Așa cum am fost firești, acum suntem spirituali; după cum 
eram fără de Dumnezeu, acum suntem cu Dumnezeu. În loc de a fi dușmani, suntem împăcați cu 
Dumnezeu, așa că totul este schimbat. Această schimbare nu s-a produs prin ceea ce am făcut noi, 
ci prin ceea ce a făcut Cel de-al doilea Adam.

Acest adevăr ne spune că modul în care noi experimentăm schimbarea nu este lupta de a o 
produce. Nu ne putem schimba pe noi înșine, dar cu toții experimentăm schimbarea prin faptul că 
suntem născuți din nou. Atunci când ne naștem din nou prin credință, primi viața Celui de-al 
doilea Adam și deci devenim o parte din cea de-a doua rasă umană - rasa care este salvată. Așadar, 
adevărata întrebare pentru toți oamenii este: ești tu născut în viața cea nouă?

Natura mântuirii

Cel de-al treilea adevăr fundamental are de-a face cu natura mântuirii. Acest aspect este foarte 
important. Majoritatea oamenilor cred că mântuirea are de-a face cu legea și cu chestiuni legale. 
Majoritatea structurilor și sistemelor din lume se bazează pe un soi de sistem legal. Întreaga 
omenirea gândește în termeni legali și întreaga omenire crede că Dumnezeu operează pe aceste 
principii legale. Așadar, majoritatea oamenilor cred că mântuirea are de-a face cu modul în care te 
raportezi la reguli și în mod deosebit, la cele zece porunci. Totul este despre supunere și dacă te 
poți supune, vei fi mântuit. Dacă nu te supui, vei fi pierdut. Dar care este de fapt fundamentul 
mântuirii noastre?  Atunci când înțelegem adevărul despre cei doi Adami, descoperim că 
mântuirea se fundamentează de fapt pe moștenire. Noi nu facem nimic pentru mântuire, ci o 
moștenim. Biblia afirmă că este un dar de la Dumnezeu: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. 
Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 
2:8, 9).

Noi suntem mântuiți prin moștenire. Ceea ce face Hristos este să ne dea viața la fel cum a făcut-
o Adam. Viața este transmisă prin naștere și acesta este maniera prin care viața lui Adam a fost 
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răspândită pe această planetă. În același fel, Hristos ne transmite viața Lui nouă dacă Îl primim. 
Așadar, sunt două surse de viață: una este primul Adam și când obținem viața de la aceasta, avem 
o viață pierdută. Dar când obținem viața de la Cel de-al doilea Adam, atunci avem o viață salvată. 
Așadar, mântuirea nu este despre legătura noastră cu reguli, ci despre legătura noastră cu unul 
dintre  acești doi Adami. Mulți creștini și majoritatea oamenilor din lume cred că mântuirea este 
despre modul în care ne raportăm la reguli. Această idee este adânc înrădăcinată în mințile 
oamenilor. Această idee provine din timpul în care Dumnezeu lucra pentru Israel punându-i sub 
un sistem legal. Dar aceasta nu este adevărul despre mântuire. Atunci când Dumnezeu a dat lui 
Israel sistemul legii, acesta ilustra un adevăr mai mare. Adevărata chestiune în discuție este 
aceasta: avem noi viața lui Hristos? Dacă avem viața lui Hristos, Biblia spune că „cel care este născut 
din Dumnezeu, nu păcătuiește.” (1 Ioan 3:9). Nu trebuie să ne îngrijorăm cu privire la lege; ceea ce 
trebuie să ne capteze atenția este dacă avem sau nu viața (spiritul) lui Isus. Dacă-L avem pe 
Hristos, dacă suntem născuți din Hristos, nu vom comite păcat, vom umbla în armonie cu legea.

Da, așa cum spune Biblia, vom fi judecați de legea libertății, dar înseamnă asta că drumul spre 
biruință este legătura cu legea? Răspunsul este „Nu!”. Un om poate folosi o ruletă pentru a-și 
măsura înălțimea, un cântar pentru a-și măsura greutatea, dar aceste instrumente nu-l pot ajuta să 
crească. Ele nu au absolut nimic de-a face cu modul în care el se dezvoltă. La fel este și cu legea: 
poate măsura starea spirituală a unei persoane în anumite limite, dar nu poate contribui la 
creșterea ei spirituală. Pentru a deveni ceea ce Dumnezeu dorește, trebuie să se hrănească din 
Hristos, nu din lege, chiar dacă legea poate fi folosită pentru a-l măsura la judecată.

Așadar, există două căi, două concepte ale căii mântuirii: calea legii, și cea a moștenirii. Cea 
legalistă spune: „Trebuie să te lupți continuu să aduci o schimbare în tine însuți!”, dar calea 
moștenirii spune „Crede, și vei fi transformat!”. Calea legalistă spune: „Trebuie să lucrăm pentru 
mântuire!”. Calea moștenirii spune: „Suntem mântuiți când vom fi găsit odihna.” Calea moștenirii 
spune: „Este un dar.”

Așadar, aceasta este natura mântuirii. Mântuirea nu este bazată pe o tranzacție legală, ci pe o 
moștenire naturală. Este vorba despre transferarea vieții. Există o moștenire natură. Aceasta este 
ceva ce nu poți alege pentru altcineva. Tatăl meu ar fi putut adopta un copil și să-l facă unul dintre 
copiii lui alături de ceilalți zece care îi eram copii prin naștere. Acel copil ar fi putut obține o parte 
legală din moștenirea pe care a lăsat-o tata la moartea lui. Însă această moștenire legală nu-l putea 
face pe copil să semene cu tata, nu i-ar fi conferit înfățișarea, părul și forma urechilor tatei. 
Asemenea aspecte ale moștenirii sunt posibile doar prin moștenire naturală, prin cea care este 
transmisă prin procesele genetice din naștere.

Moștenirea naturală este modul în care funcționează viața. Moștenirea legală este despre hârtii. 
Mântuirea nu reprezintă calea lui Dumnezeu de a rezolva chestiuni legale, ci de a inversa 
consecințele naturale ale păcatului, a acelor lucruri care sunt transmise prin natură. Dumnezeu ne-
a transmis viața prin Fiul Său. Aceasta este adevărata natură a mântuirii și, atunci când înțelegem 
acest lucru, lucrurile încep să se clarifice. Nu-ți mai este teamă de lege sau de judecată. Înțelegi că 
atunci când deții viața lui Hristos în tine, ești tot ceea ce Dumnezeu dorește ca tu să fii. Ești deja în 
locul în care Dumnezeu dorește și fii. Nu trebuie să-ți fie teamă de chestiuni legate de hârtii.

Să presupunem pentru o clipă că varianta legală este calea lui Dumnezeu. Să mai presupunem 
că există trei indivizi în dumnezeire: Tatăl, Fiul și spiritul sfânt, trei entități diferite. Ceea ce 
înțelegem în această variantă legală este următorul lucru: Dumnezeu L-a trimis pe Isus pe pământ. 
Isus a venit aici, a trăit, a murit și a revenit în cer. După ce S-a reîntors în cer, Dumnezeu a trimis o 
a treia persoană numită Spiritul Sfânt. Această persoană nu a fost niciodată om, această persoană 
nu a fost niciodată ispitită, această persoană nu a gustat niciodată din încercările noastre, această 
persoană nu a fost niciodată om. Și totuși această persoană este cea care trăiește acum în om și-i 
oferă biruința și mântuirea. Dar această persoană nu știe nimic despre omenire din experiență 
personală. Și atunci pentru ce a venit Isus aici și pentru ce a murit? În acestă imagine, El a venit 
aici să trăiască și să moară numai pentru a împlini o cerere legală. Această explicație afirmă că 
moartea lui Isus a fost necesară pentru a satisface cererea legală a lui dumnezeu. Dumnezeu 
spune: „Tu ai păcătuit; cineva trebuie să moară. Dacă tu nu mori, atunci Fiul Meu trebuie să 
moară.” Isus trebuie să moară pentru a satisface o cerere legală. Așadar, Dumnezeu spune: „Îl 
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trimit pe El pentru a împlini cererile legale, și apoi trimit Spiritul Sfânt pentru a oferi experiența 
mântuirii.” Aceasta explicația oferită de varianta legală, explicație care crează o idee confuză a 
plenului de mântuire. Dar aceasta este modul de înțelegere popular.

Dar iată care este adevărata imagine pe care o vedem atunci când înțelegem că mântuirea are 
de-a face cu moștenirea mai degrabă decât cu o substituire legală. Adevărul este că Dumnezeu 
Tatăl trimite spiritul Său atotputernic pentru a se uni cu spiritul Fiului său, și apoi spiritul lui 
Dumnezeu, lucrând prin Fiul, vine la noi aducând în noi atât prezența Tatălui, cât și a Fiului. Isus 
a vorbit despre această experiență:

„Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai 
trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.” (Ioan 17:23)

Pavel afirmă de asemenea: „Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.” (Efeseni 
2:18).

Mântuirea vine prin acest un spirit. Spiritul este viața lui Hristos, așa că dacă avem Spiritul 
Sfânt, Îl avem pe Hristos Însuși. Acum nu discutăm despre chestiuni legale, ci despre transferarea 
vieții. Viața lui Dumnezeu este în Fiul Său, și astfel acea viață este în noi. Ceea ce obținem este 
viața însăși, nu o acceptare legală, nu numai o mântuire teoretică.

Ceea ce a făcut Dumnezeu, a fost să-L trimită pe Isus Hristos, Fiul Său, să devină om. Când Isus 
a devenit om, a stat împotriva lui Satan, l-a învins, a luat păcatele mele, le-a învins, a trăit viața 
mea; ca om, El a trăit viața mea! Și când s-a terminat, Dumnezeu a spus: „Pentru prima dată am 
un Om care trăiește așa cum trebuie să trăiască omenirea. Îl voi așeza la dreapta Mea și-I voi oferi 
toată puterea.” Pentru prima oară o ființă umană stă pe tronul universului. Este un om, slavă 
Domnului, pentru că viața unui înger nu l-ar fi putut salva pe om, și chiar nici viața lui Dumnezeu 
nu ar fi putut salva omenirea! Acesta este motivul pentru care Dumnezeu L-a făcut pe Fiul Său 
om, pentru că El trebuia să trăiască viața mea, să stea în locul meu, să sufere durerile mele. Când 
S-a întors în cer, S-a întors ca om având o experiență biruitoare.

Iată care este aspectul important. Adam ne oferă viață. Isus ne oferă viață. Dar este ceva 
important pe care trebuie să-l înțelegem în ceea ce privește viața pe care o moștenim. Nu este 
numai viața pe care am primit-o: nu, nu este numai atât. Ceea ce ne-a fost dat este o viață care are 
o istorie! Și ce înseamnă asta? Înseamnă că în această viață pe care am primit-o unele dintre lucruri 
existau deja și aceste lucruri ne-au fost transmise. Am primit o viață care are o istorie. Atunci când 
Adam a păcătuit, noi am moștenit acea viață, dar am moștenit de asemenea și ceea ce este implicat 
în acea viață. Când Adam s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, noi am moștenit acea rebeliune. 
Nu a fost numai viața pe care am moștenit-o de la Adam; nu, ci viața lui Adam împreună cu 
istoria ei.

În același fel, când Hristos a murit pentru noi la cruce, ce s-a întâmplat? Pavel spune că „sunt 
răstignit împreună cu Hristos” (Galateni 2:20 KJV). Când Hristos a murit, eu am murit; când El a fost 
înviat, eu am fost înviat. Când El l-a biruit pe Satan, eu l-am învins. Ca și tânăr creștin în urmă cu 
ani de zile, mi-am dorit să postesc timp de 40 de zile. Credeam că cu cât făceam mai multe astfel 
lucruri, cu atât mai sfânt deveneam. Dar am început să mă gândesc mai bine despre ceea ce a făcut 
Isus. De ce a postit El timp de 40 de zile? Am început să înțeleg că dacă și eu trebuie să fac ceea ce-
I face plăcere lui Dumnezeu, nu voi reuși niciodată. Dar Cineva a făcut lucrul acesta pentru mine.

Ilie a fost un om plin de putere și a postit timp de 40 de zile. Moise a vorbit cu Dumnezeu față 
către față iar Biblia spune că el a postit 40 de zile de două ori, fără mâncare și fără apă! Uimitor! 
Cine ar vrea să repete o asemenea experiență? În trecut, în Vechiul Testament, când doreau să 
obțină un beneficiu de la Dumnezeu, cel care făcea cererea trebuia să facă un efort uimitor. Ezechia 
și-a întors fața la perete și a spus: „Oh, Dumnezeule, știi cum Te-am slujit, cum am păzit legea 
ta...” și a enumerat toate lucrurile bune pe care le-a făcut. Acesta este modul în care au trebuit să se 
apropie de Dumnezeu, și a fost greu.

Dar acum Isus ne spune că El a venit să facă calea mult mai simplă și mai ușoară pentru noi. 
Realitatea este că Isus a făcut deja ceea ce este necesar pentru a obține aprobarea lui Dumnezeu. 
EL a făcut-o pentru noi. Noi moștenim statutul lui Isus în fața lui Dumnezeu atunci când Îl 
primim; indiferent de ceea ce este necesar, El a făcut totul pentru noi!
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Atunci când Elisei l-a văzut pe Ilie fiind luat într-un car de foc, el a ridicat mantaua lui și s-a 
întors la râul Iordan. A ridicat mantaua deasupra capului cu aceste cuvinte: „Unde este acum 
Domnul Dumnezeul lui Ilie?” Apoi a lovit apa cu mantaua, iar apa s-a despărțit în două exact așa 
cum s-a făcut pentru Ilie. Cât de minunat ar fi să ai puterea lui Ilie! Dar Isus spune că noi avem 
ceva mult mai minunat; autoritatea noastră nu este numele lui Ilie! Noi nu folosim numele lui Ilie 
atunci când Îl chemăm pe Domnul Dumnezeu. Isus spune:

„Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie 
deplină.” (Ioan 16:24).

Nu trebuie să venim și să spunem „Unde este Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, 
Dumnezeul lui Iacov?” Nu! Noi avem ceva mult mai bun! Autoritatea noastră este Isus Hristos; 
întrebarea noastră este: „Unde este acum Domnul Dumnezeul Mântuitorului Isus Hristos?” Noi 
avem un Nume mult mai bun. Noi avem un Numa care a biruit pentru noi. Moise și Ilie au biruit 
pentru ei înșiși, dar Isus a biruit pentru noi. Noi am moștenit o viață cu o istorie. Mântuirea 
noastră și tot ceea ce avem nevoie sunt deja aici, pe deplin realizate, pe deplin împlinite, pe deplin 
satisfăcătoare și așteptând ca noi să credem.

A sosit timpul să credem și să înțelegem că El ne-a dat viața Lui, și că în El noi avem un drept. 
Atunci când mergem la Dumnezeu, avem un drept. Eu merg în Hristos, iar Hristos este un Om 
desăvârșit. Nu aș fi putut merge în mine însumi și să mă aștept să fiu primit. Eu nu mă voi califica 
niciodată. Dar Hristos este pe deplin calificat, pentru totdeauna calificat! El trăiește pentru 
totdeauna ca să fie Reprezentantul meu. Mediatorul meu între Dumnezeu și om. Nu mai poate 
interveni nimic între mine și Dumnezeu, atât timp cât vin în Hristos. Am dreptul să vin și să-mi 
pun capul pe umărul Lui, să mă așez, să mă relaxez și să spun „Tăticule!” pentru că sunt o parte 
din Isus Hristos. Asta este ceea ce s-a întâmplat atunci când am primit viața lui Isus Hristos! Viața 
este ceea ce am primit, nu numai o status legal! Nu numai un certificat! Am primit viața! Și despre 
asta este vorba. Dumnezeu mi-a dat viața prin Fiul Său. Așa că Îi aparțin.

Împărăția lui Dumnezeu
Cel de-al patrulea adevăr este despre împărăție. La început, Dumnezeu a oferit împărăția acestei 

planete lui Adam. Adam i-a vândut-o lui Satan, iar lumea a devenit împărăția lui Satan. Pentru un 
timp, Dumnezeu a așezat o împărăție fizică în împărăția lui Satan, iar această împărăție s-a numit 
Israel. Dar această împărăție era clădită din elemente din această lume. Ce vreau să spun cu asta? 
Biblia spune că oamenii au fost așezați sub elementele lumii (Galateni 4:3), principiile care i-a 
guvernat au fost principiile guvernării lumești, nu principiile guvernării spirituale.

Această împărăție pe care Dumnezeu a așezat-o la început în împărăția lui Satan, a fost în final 
numită „împărăția lui David.” Ea era bazată pe principiile (elementele) acestei lumi. Era fondată pe 
reguli exterioare mai degrabă decât pe schimbarea naturii lucrată prin spiritul sfânt. Această 
împărăție era guvernată prin intermediul a 613 reguli. La fiecare pas „Nu fă asta! N-o fă pe 
cealaltă!”. Era o guvernare exterioară. A funcționat?  Nu, căci ei nu s-au supus niciodată regulilor. 
Dumnezeu a trebuit să-i tot pedepsească, aducând mustrări, dar nu a funcționat niciodată; 
niciodată nu a produs ceea ce a dorit Dumnezeu. Împărăția era fondată pe elementele lumii 
acesteia.

Atunci când a venit Isus, primul lucru pe care a început să-l predice a fost că împărăția cerurilor 
a venit! Da, slavă Domnului! Adam a vândut-o lui Satan și Satan a controlat-o. Pentru o perioadă 
de timp, Dumnezeu a stabilit o împărăție lumească care a operat pe aceleași principii ale 
guvernării și legilor exterioare pe care se bazează împărățiile lumești. Însă Dumnezeu a clarificat 
faptul că această împărăție este temporară, o paranteză, un sistem reprezentativ care indica către o 
împărăție mai mare și mai desăvârșită care avea să vină și care avea principii ce se bazau pe 
adevărata neprihănire. Când a venit Isus, El a spus: „Acesta este timpul; împărăția lui Dumnezeu a 
sosit!”. Și mergea pretutindeni îndepărtându-l pe Satan, dându-l afară din propriul lui teritoriu.

Ceea ce a făcut Dumnezeu a fost să stabilească o împărăție în cadrul împărăției lui Satan, dar de 
o natură diferită: nu bazată pe principiile lumii, ci pe principiile spirituale. Nu bazată pe legalitate, 
ci pe moștenire spirituală. Bazată pe viață, pe transferarea vieții. Acesta este principiul acestei noi 
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împărății, iar aceasta este împărăția lui Hristos. Această împărăție nu a cucerit complet încă 
împărăția lui Satan, dar Isus l-a învins pe Satan și i-a zdrobit capul. De la grădina Eden, Dumnezeu 
a promis că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Aceasta este ceea ce a făcut Isus: a biruit 
principiul guvernării lui Satan și i-a luat puterea chiar din mijlocul împărăției lui. În Isus, 
Dumnezeu a început aici, pe această planetă, ceva ce nu operează pe principiile acestei lumi. El a 
clădit o împărăție înlăuntrul împărăției lui Satan, iar El spune: „Ridică-te și crește, domină și 
împinge împărăția lui Satan, și fă ca omenirea să știe că Dumnezeu Și-a trimis Fiul. Fă ca lumea să 
știe că Dumnezeu are un Fiu, și să El trăiește în tine.” Acestea sunt principiile împărăției.

Concluzie
Aceste patru adevăruri ne-au schimbat perspectiva în mod dramatic în ultimii 20 de ani. 

Legătura dintre aceste doctrine este viața lui Hristos sau Spiritul Sfânt. Dacă nu înțelegem 
adevărul despre identitatea Spiritului Sfânt, atunci sigur că ne va fi dificil dacă nu chiar imposibil 
să înțelegem, să apreciem și să experimentăm binecuvântările conținute în aceste adevăruri.

1. Spiritul Sfânt este chiar viața, prezența lui Hristos Însuși.
2. De aceea putem înțelege că în doctrina despre cei doi Adami, Isus este ultimul Adam nu 

numai în sensul în care el este în mod legal capul noii creații, dar mai important, în sensul în care 
literalmente El este Părintele acestei noi rase pentru că atunci când ne oferă spiritul sfânt în 
nașterea din nou, este literalmente adevărat că ne împărtășim de fapt din viața Sa Personală, din 
chiar experiența Lui. Deci, literalmente (nu numai legal sau figurat), sunt o parte din trupul lui 
Hristos.

3. Natura mântuirii. Astfel, câștigăm o înțelegere diferită a ceea ce înseamnă mântuirea. 
Dumnezeu mă acceptă nu pentru ceea ce a făcut Hristos în urmă cu 2000 de ani la cruce, ci mai 
degrabă datorită faptului că am devenit o parte din existența lui Hristos Însuși. Cu alte cuvinte, 
numai Hristos este vrednic de a fi mântuit și este numai Hristos Cel care va fi mântuit, dar eu voi fi 
mântuit în El pentru că am devenit o parte din chiar viața lui Hristos.

Așadar, nu este vorba despre faptele mele, despre faptul că păzesc poruncile, despre abilitatea 
mea de a face bine. Acestea sunt numai consecințe ale vieții lui Hristos care se manifestă pe sine în 
și prin mine. Este numai vorba despre a primi viața lui Hristos. Aceasta este mântuirea; punct. 
Mântuirea nu este nimic altceva. Atunci când înțelegem acest lucru, accentul va fi pus pe Hristos 
Însuși, iar menținerea legăturii cu El va fi totul în experiența noastră religioasă. Accentul legalist 
care rezultă mereu în eforul de a ne câștiga mântuirea, va dispare.

4. Împărăția lui Dumnezeu. Așadar, putem să vedem realitatea faptului că prezența împărăției 
lui Dumnezeu este Hristos care-Și trăiește propria viață prin copiii Lui, manifestându-Și puterea și 
caracterul prin el. Așadar, dacă este Hristos Însuși care cu adevărat trăiește în ei, atunci cum este 
posibil ca această viață să fie trăită diferit decât așa cum a trăit-o El în urmă cu 2000 de ani? Așadar, 
ne supunem Lui în mod desăvârșit pentru ca El să poată demonstra același stil de viață sfânt și 
extraordinara putere de a face minuni, așa cum El Însuși a făcut atunci când a umblat pe pământ. 
Aceasta este esența a ceea ce este împărăția lui Dumnezeu. Este Hristos care manifestă stilul de 
viață și putere cerului prin copiii Săi de pe pământ.

Așadar, Dumnezeu ne-a condus pe o cale desăvârșit de consecventă. În diferite momente din 
cadrul acestei călătorii, unii s-au opus cu tărie unuia sau mai multora dintre aceste adevăruri. În 
mod ciudat, mulți dintre cei care s-au opus, au fost persoane care au îmbrățișat adevărul despre 
Dumnezeu așa cum îl credem noi. Și totuși, eșuarea în a urma consecvenței adevărului, a 
determinat o stopare în progresul personal. Este clar că mulți au fost prinși în practici legaliste care 
sunt în totală lipsă de armonie cu adevărul că Hristos Însuși Își trăiește propria viață în copiii Săi.

Fie ca Hristos în mila Sa să ne deschidă ochii și inimile pentru a vedea și înțelege aceste 
adevăruri. Întreaga planetă, toată creația așteaptă cu nerăbdare ziua în care copiii lui Dumnezeu 
vor crede cu toată inima aceste lucruri, și universul să vadă descoperirea glorioasă a fiilor lui 
Dumnezeu.

Timpul este aproape!
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Heilung in Christus

14

Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.

La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le 

descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege

care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.

La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic, 
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre 

subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în

lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și 

audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale 
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă 
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul 

robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii 
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma 

experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în 
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta, 

descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o 
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar 

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

Nr.  66    Iunie  2015
Tiraj  640  exemplare

Scopul  revistei  Divina  Vindecare  este  acela  de  a-‐i  
motiva  pe  cititori  să  se  dedice  fără  nici  o  rezervă  pregătirii  
personale  pentru  revenirea  Domnului  Isus  Hristos  printr-‐

o  relaţție  directă  și  personală  cu  Mântuitorul.  Revista  
Divina  Vindecare  este  tipărită  lunar  şi  este  trimisă  gratuit  
oricui  dorește.  Multiplicarea  este  nu  numai  permisă,  ci  și  

puternic  încurajată.  Pentru  orice  informaţții  şi  alte  
materiale,  vă  rugăm  să  ne  contactaţți.

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

ul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele 

video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul 
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe” 
pentru a primi în mod automat știri de fiecare 

dată când postăm noi prezentări. Aceste 
prezentări video au fost înregistrate începând cu 

anul 2006 și tratează diverse aspecte ale 
Evangheliei strict din punct de vedere biblic. 
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă 

recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică. 
Vizionare binecuvântată!

Linkuri  utile

Restoration Ministry

Revelation 14:12

Hitből hitbe

Vă invităm să vizitați și saitul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect 
care este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca 
în mod gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul 

timpului, pe saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru 
cei mai mici și pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre 

materialele noi pe măsură ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la 
adresaedi@gmail.com pentru a ne comunica adresa dumneavoastră și orice alte 

gânduri și sugestii legate de acest proiect.
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