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Neprihănire prin credinţă 
 

Una dintre definiţiile credinţei care provoacă cea mai adâncă meditaţie se găseşte în Evrei 11:1. Pavel începe 
marele capitol astfel: „Acum, credinţa este substanţa lucrurilor nădăjduite, evidenţa lucrurilor care nu se văd”. 

Nu mulţi oameni ar fi descris şi definit credinţa în acest fel. Probabil că definiţia populară ar suna cam aşa: 
„Credinţa înseamnă să crezi ceva cu toată inima ta chiar şi atunci când nu poţi vedea”. Există valoare în acea 
definiţie şi de aceea definiţia lui Pavel este aşa de intrigantă. De ce a ales el această definiţie care este atât de bine 
gândită şi precis exprimată? Chiar faptul că este atât de neortodoxă ne obligă să fim atenţi la ea. 

Recent, mi-am pus o întrebare care m-a ajutat să prind definiţia credinţei lui Pavel şi să prind adevăratul impact 
al acestui verset. Întrebarea era: „Cum ştii că eşti în Hristos şi că ai primit Spiritul Sfânt?” Adică, nu au fost limbi 
de foc ca în ziua Cincizecimii, nu a existat vorbire în alte limbi, nu a fost nicio vindecare a bolnavilor sau înviere a 
morţilor. Cum ştiu? Ce evidenţă există că eu sunt în Hristos şi că am primit viaţa Lui? Această întrebare nu a fost 
a mea la origine. Când am vorbit despre subiectul ce înseamnă să fii în Hristos şi mă bucuram în adevărul 
mântuirii complete în Hristos mai multe persoane m-au întrebat: „Unde este evidenţa?” Aşa că a trebuit să înfrunt 
această întrebare. Unde este într-adevăr dovada, evidenţa? 

 

Credinţa este evidenţa 
 

Această definiţie neobişnuită pare concepută tocmai pentru o astfel de întrebare. „Credinţa este evidenţa”. Dar 
ce vrea să spună cu asta? Şi, are sens până la urmă? Când vorbim de evidenţă ne referim la realităţi demonstrabile 
şi tangibile, ne referim la fapte măsurabile pe care oricine le poate examina. În contrast total Pavel vorbeşte despre 
„lucruri care nu se văd”. Credinţa este evidenţa lucrurilor nevăzute. Aici avem o contradicţie. În lumea materială a 
statisticilor, datelor şi faptelor suntem năuciţi de afirmaţia lui Pavel şi o încadrăm în misticismul primului secol. 
Dar Pavel nu vorbeşte figurativ sau simbolic. Ceea ce spune este că evidenţa adevărată a realităţilor spirituale 
(inclusiv naşterea din nou) nu este ceea ce vedem, simţim sau putem măsura. Nu este ceva ce alţi oameni pot 
evalua şi examina. Adevărata dovadă, substanţa, evidenţa este credinţa însăşi. 

În această definiţie a credinţei, vorbeşte Pavel despre credinţa personală a vreunei persoane? Conţine această 
definiţie întrebarea pe care mi-am pus-o eu: „Cum poate un om să ştie cu adevărat că este în Hristos”? Răspunde 
la întrebarea: ce evidenţă să caute un om ca dovadă a poziţiei lui faţă de Hristos? Eu cred că definiţia lui Pavel 
acoperă această întrebare. O persoană nu are nevoie să caute nicio altă evidenţă a împlinirii Cuvântului lui 
Dumnezeu decât faptul că el crede acest lucru. Dimpotrivă, toată evidenţa din întreaga lume nu poate să răstoarne 
împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu. Ochii noştri, sentimentele noastre ne pot spune altceva, dar Cuvântul lui 
Dumnezeu este adevărul. Există întrebarea referitoare la cum sunt lucrurile în realitate. Când credem, atunci aceea 
este evidenţa. Credinţa este propria ei dovadă. Când un om crede, el ştie că este aşa şi nicio evidenţă din lume nu 
poate fi mai puternică decât aceea sau nu poate răsturna o asemenea dovadă. Aşa că o persoană se va bucura din 
toată inima sa în ceea ce crede chiar dacă toate evidenţele din lume par că se contrazic cu ceea ce credinţa îi 
dovedeşte că este adevărat. 

Citim în 1 Ioan 3:9: „Oricine este născut din Dumnezeu nu comite păcat; pentru că sămânţa lui rămâne în el: şi 
nu poate păcătui, pentru că este născut din Dumnezeu”. 

Ce ar trebui să facă un creştin când citeşte acest verset? Ar putea spune: „Atunci trebuie să mă străduiesc să nu 
comit păcat” şi încearcă cu toată puterea să nu păcătuiască. Crede acest om Scriptura? Un alt om poate citi acest 
verset şi să spună: „De vreme ce aşa stau lucrurile, atunci păcatul nu mai este problema mea”. Este plin de bucurie 
când realizează că în Hristos a fost eliberat de păcat şi se bucură că a fost eliberat. Care din aceste două răspunsuri 
este cel al credinţei? Care om crede cu adevărat Scriptura? 

Credinţa este evidenţa, credinţa însăşi este dovada. Faptul că eu într-adevăr cred Cuvântul lui Dumnezeu este 
tot ce îmi trebuie. A cere mai departe dovezi demonstrează că eu nu cred în realitate şi este cea mai sigură garanţie 
că nu am binecuvântarea promisă. 

Un dar primit prin credinţă 
 

Astfel, în lumina acestui lucru, care este adevărata însemnătate a termenului „neprihănire prin credinţă”? Iată 
cum descrie Pavel această binecuvântare: 
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„Chiar neprihănirea lui Dumnezeu care este prin credinţa lui Isus Hristos către toţi şi peste toţi cei ce cred: căci 
nu este nicio diferenţă.” Romani 3:22. 

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că neprihănirea vine peste toţi cei care pur şi simplu cred şi că aceasta este 
prin credinţa lui Isus Hristos. Versetul este foarte clar, de fapt tot pasajul din care este luat este la fel de clar. Când 
o persoană crede în Isus Hristos, când crede în darul lui Dumnezeu, exact în acel moment el primeşte acel dar. 
Neprihănirea este în întregime darul lui Dumnezeu oferit tuturor celor care pur şi simplu cred. Pavel spune că este 
la fel de clar pe cât pot cuvintele să o exprime. Romani 4:4, 5. 

Întrebarea este de fapt, cât timp îţi trebuie ca să primeşti darul neprihănirii? Aceasta este întrebarea spinoasă 
care produce adesea multe dezbateri şi diferenţe de opinii. 

a. Este acest dar al neprihănirii instantaneu acordat unei persoane în momentul când crede, aşa încât este 
instantaneu transformat dintr-un păcătos într-un sfânt? Este el făcut imediat o creaţie nouă? S-au dus cu adevărat 
lucrurile vechi şi toate lucrurile s-au făcut noi? 

b. Sau atunci când crede, Dumnezeu începe lucrarea de a-l face neprihănit, iar în acest interval de timp el 
este doar parţial neprihănit, în parte păcătos, în parte sfânt? 

c. Este el instantaneu văzut de Dumnezeu ca neprihănit când de fapt el nu este cu adevărat neprihănit? 
(Aceasta ar sugera că Dumnezeu acceptă ceea ce nu este adevărat în realitate.) 

Dacă neprihănirea este prin credinţă şi exclusiv prin credinţă şi dacă este pe deplin, în întregime DARUL lui 
Dumnezeu, atunci întrebarea este, de ce ar eşua Dumnezeu să dea acest dar imediat unei persoane în momentul în 
care ea crede? Acest lucru ar fi posibil doar dacă Dumnezeu ar fi incapabil să dea imediat sau dacă nu este dispus 
să dea imediat. Nici una din aceste sugestii nu are sens. Dacă neprihănirea este 100% darul lui Dumnezeu, atunci 
este rezonabil, logic şi biblic să accept că Dumnezeu dă acest dar în totalitate unei persoane în momentul în care 
crede. 

 

Neprihănire instantanee? 
 

Dar să examinăm o altă obiecţie. Este posibil ca neprihănirea să fie instantaneu plasată asupra unei persoane 
aşa încât instantaneu ea să fie schimbată din rea în bună? Poate caracterul unei persoane să fie transformat într-un 
moment, aşa încât obiceiurile unei vieţi întregi să fie şterse şi noi atitudini să fie implantate imediat? Nu trebuie să 
răspundem la această întrebare pe baza experienţei noastre, ci pe baza Cuvântului lui Dumnezeu. Acest cuvânt 
este foarte clar şi nu lasă loc la neînţelegeri. 

„De aceea, dacă este cineva în Hristos, este o nouă creaţie: cele vechi s-au dus; iată, toate lucrurile s-au făcut 
noi…” 2 Corinteni 5:17. 

În multe locuri în care Biblia vorbeşte despre viaţa neprihănită a creştinului născut din nou, despre viaţa 
victorioasă asupra păcatului, această viaţă nu este prezentată ca rezultatul luptei aprinse cu păcatul sau ca rezultat 
al procesului de a dezvolta neprihănirea. Nu, viaţa neprihănită este prezentată ca rod al unui singur eveniment 
decisiv şi revoluţionar în viaţa credinciosului, rezultatul unei singure acţiuni, la un moment dat, în timp. Să 
analizăm câteva exemple. 

Romani 6:3-7: „Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Hristos Isus am fost botezaţi în moartea Lui? De aceea 
suntem îngropaţi cu El prin botez în moarte: pentru ca, aşa cum Hristos a înviat din moarte prin slava Tatălui, aşa 
şi noi să umblăm în înnoirea vieţii. Căci dacă am fost sădiţi împreună în asemănarea morţii Sale, vom fi de 
asemenea în asemănarea învierii Sale. Cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi este răstignit împreună cu El, 
pentru ca trupul păcatului să fie distrus, pentru ca de acum înainte să nu mai slujim păcatului. Căci cel ce este 
mort este eliberat de păcat.” 

Observaţi că eliberarea noastră din păcat este îndeplinită de un singur lucru, şi anume, faptul că noi am murit 
împreună cu Hristos. Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, trupul păcatului este distrus! Atunci 
cum este posibil ca păcatul să mai fie viu în viaţa mea? Concluzia logică este că cel care este mort este eliberat de 
păcat. Întrebarea este, credem acest lucru? În acest pasaj aflăm că noi nu suntem eliberaţi prin muncă aprinsă sau 
prin procesul dezvoltării unui caracter, ci pur şi simplu prin actul morţii experimentat prin credinţă. 

Coloseni 2:11 – „În care de asemenea noi suntem circumcişi cu circumcizia făcută fără mâini, în dezbrăcarea 
trupului păcatelor cărnii prin circumcizia lui Hristos.” 
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Aici, observăm din nou că păcatele cărnii sunt „dezbrăcate” printr-o singură acţiune. Prin circumcizia pe care o 
primim în Hristos. Această circumcizie constă în dezbrăcarea, scăparea de trupul păcatului (mintea carnală). Când 
intrăm în Hristos, experienţa nu numai că ne-a dat plinătatea dumnezeirii, dar ne-a eliberat de plinătatea umanităţii 
carnale. 

Simbolismul circumciziunii este plastic. În circumcizie, ceea ce reprezenta cauza potenţialei impurităţi sau boli 
era îndepărtată pentru totdeauna. Acelaşi lucru se întâmplă în circumcizia spirituală îndeplinită în Hristos. Mintea 
carnală, omul cel vechi, trupul păcatului este înlăturat în Hristos, aşa încât cauza care producea boala şi 
impuritatea spirituală este îndepărtată. 

1 Ioan 3:9 – „Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte; pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu 
poate păcătui, pentru că este născut din Dumnezeu.” 

Din nou observăm extremismul Bibliei. Există puţin loc de înţelegere greşită. Nu numai că este dificil pentru o 
persoană în Hristos să păcătuiască, dar este imposibil. Atât timp cât sămânţa Lui Dumnezeu (viaţa Sa) rămâne în 
el, nu poate păcătui. Ce anume îi dă această viaţă pe care păcatul nu o poate atinge? Strădania? Eforturile lui 
aprinse? Mai multă luptă? Procesul lung al dezvoltării caracterului care în final îl duc în locul în care nu poate 
păcătui? Nicidecum! Este pur şi simplul faptul că este născut din nou din Dumnezeu şi sămânţa lui Dumnezeu este 
în el. Aceasta şi doar aceasta este ceea ce distruge puterea păcatului în el şi produce viaţa şi caracterul neprihănit 
al lui Dumnezeu. Din nou, vedem că nu este ceva care cere lupte agonizante şi lungi, ci pur şi simplu, credinţa 
care crede şi acceptă Scriptura şi prin care primim darul naşterii din nou, noua existenţă în Hristos. 

 

Locul efortului omenesc 
 

Atunci cum putem asocia toate acestea cu adevărul indiscutabil că există efort, luptă şi bătălie asociate cu viaţa 
creştinului? Care este locul acestor strădanii dacă doar credinţa este cea care ne aduce aceste daruri de la 
Dumnezeu? De ce trebuie să luptăm dacă neprihănirea este în întregime darul şi lucrarea lui Dumnezeu? Să 
răspundem la această întrebare examinând un moment din viaţa lui Hristos. 

Când S-a coborât de pe muntele schimbării la faţă cu Petru, Iacov şi Ioan, Isus se confruntă cu o situaţie care ar 
fi pus în încurcătură cauza Sa, dacă nu ajungea în acea scenă la timp. Un om şi-a adus fiul posedat la ucenici cu 
cererea ca ei să îl elibereze de posesiunea demonică, dar toate încercările lor de a scoate afară demonul au eşuat. 
Nu putem decât să ne imaginăm cât de mult s-au străduit. Poate că au certat demonul cu porunci dure, poate şi-au 
ridicat mâinile la ceruri, chemând pe Dumnezeu şi poate chiar s-au retras ca să se roage, dar toate eforturile lor au 
fost în zadar. Diavolul a batjocorit toate eforturile lor de a-l scoate afară şi doar şi-a arătat puterea cu mai mare 
forţă când ei i-au cerut să plece. 

Frustrarea lui Isus faţă de ucenicii Săi este exprimată în cuvintele: 
„…O, generaţie necredincioasă şi perversă, cât timp voi mai fi cu voi? Cât timp vă voi mai suferi? Aduceţi-l 

aici la Mine.” Matei 17:17. 
Imediat, El a certat demonul care a fugit repede. Ucenici dezorientaţi L-au întrebat cu sfială: „De ce nu am 

putut să îl alungăm?”. Observaţi răspunsul lui Isus: 
„Iar Isus le-a spus: ‚Din cauza necredinţei voastre: căci adevărat vă spun, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte 

de muştar, aţi spune muntelui:’ Mută-te în altă parte’ şi s-ar muta; şi nimic nu ar fi imposibil pentru voi. Totuşi, 
acest tip iese afară numai prin rugăciune şi post.’” Matei 17:20, 21. 

Acum uitaţi-vă la ceea ce a spus Isus. Examinaţi motivul pe care l-a adus El pentru eşecul lor. Mai întâi El a 
zis: „din cauza necredinţei voastre” şi este uşor să îl înţelegem, deoarece este în conformitate cu ceea ce a spus la 
început: „oh, generaţie necredincioasă şi perversă”. Evident, problema lor era lipsa credinţei. Credinţa este ceea ce 
Îi place lui Dumnezeu, credinţa va muta munţii, nimic nu este imposibil pentru cei care cred. 

Dar apoi Isus spune ceva care la prima vedere pare că a contrazis tot ce a spus la început. „Totuşi, acest tip iese 
afară numai prin post şi rugăciune.” Ce vrea să spună aici? Care a fost de fapt problema ucenicilor, lipsa credinţei 
sau lipsa postului şi a rugăciunii? Isus i-a certat pentru lipsa credinţei şi apoi afirmă că asemenea demon iese afară 
numai prin post şi rugăciune. S-a contrazis? Bineînţeles că nu. 
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Credinţa cere faptă 
 

Adevărul este că Dumnezeu nu cere nimic, absolut nimic de la sufletul predat, în afară de credinţă. Doar 
credinţa Îi place lui Dumnezeu, credinţa este mâna care deţine puterea lui Dumnezeu şi aruncă demonii afară. 
Postul şi rugăciunea nu aruncă afară demonii. Atunci care este scopul postului şi al rugăciunii? Când examinăm 
afirmaţiile lui Isus cu atenţie ajungem să realizăm că, în timp ce postul şi rugăciunea nu pot mişca mâna lui 
Dumnezeu, reprezintă un mijloc de a întări credinţa! Este un mijloc de a produce acel singur lucru care Îi place lui 
Dumnezeu şi care primeşte binecuvântările Sale. Aşa cum Ellen White a spus: 

„Rugăciunea înseamnă deschiderea inimii faţă de Dumnezeu ca unui prieten. Nu că este necesară cu scopul de 
a-I face cunoscut lui Dumnezeu cine suntem, ci cu scopul de a ne face pe noi capabili de a-L primi. Rugăciunea 
nu Îl coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalţă pe noi la El.” (SC, 93). 

Deci, în timp ce doar credinţa este cea care Îi place lui Dumnezeu, eforturile sunt necesare pentru a ne menţine 
credinţa. Obiectivul nostru nu este întotdeauna perfect. Trăind în trupul căzut, slab, cu aptitudini scăzute în 
circumstanţe păcătoase, lupta de a ne menţine focalizarea credinţei este o luptă îndârjită. Doar credinţa Îl 
mulţumeşte pe Dumnezeu, dar menţinerea acelei credinţe cere efort aprins. Umblarea eşuată a lui Petru pe apă 
ilustrează această lecţie. De aceea, Pavel ne avertizează: „luptaţi lupta cea bună a credinţei.” 1 Timotei 6:12. 
Postul şi rugăciunea reprezintă unul din lucrurile care ne ajută să ne întoarcem atenţia de la lucrurile fără 
importanţă ale pământului către lucrurile care sunt reale şi eterne. Mai sunt şi alte lucruri care sunt la fel de 
folositoare. Părtăşia creştină, studiul biblic etc. Nici unul din aceste lucruri nu are vreun merit salvator în el însuşi, 
nici unul nu obţine favoarea lui Dumnezeu. Credinţa este cea care Îi place lui Dumnezeu şi este singurul lucru 
care obţine binecuvântările Sale, dar aceste alte lucruri sunt folositoare pentru că ne ajută să obţinem lucrul cu 
adevărat necesar, şi anume, credinţa. 

Iată unde intră energia noastră. Lupta împotriva păcatului nu este a noastră. Este un conflict ce a fost deja dat şi 
câştigat. Viaţa biruinţei este un dar, oferit gratuit tuturor celor ce vor CREDE. Provocarea noastră este să credem. 
Aceasta este lupta noastră, aici este locul în care intră postul şi rugăciunea. Sunt ajutoare în căutarea noastră de a 
crede. 

Probabil că întotdeauna am postit şi ne-am rugat. Întotdeauna ne-am citit Bibliile, am participat la serviciile de 
închinare şi am lucrat cu seriozitate să mărturisim altora. Aşa au făcut iudeii care L-au răstignit pe Isus. Este 
posibil să faci toate lucrurile bune pentru motive greşite. În aceste exerciţii religioase, ei se străduiau să cumpere 
darul lui Dumnezeu prin serviciile lor religioase şi strădanii serioase. Aceasta nu le-a adus nimic. Deoarece 
concepţiile lor erau greşite, ceea ce trebuia să fie un mijloc de a le stabiliza credinţa a devenit mijlocul de a o 
obstrucţiona. Au devenit atât de absorbiţi şi de dependenţi faţă de ritualurile lor religioase încât nu au putut să 
vadă dincolo de forme, realitatea şi astfel a devenit imposibil pentru ei să obţină adevărata neprihănire care este în 
întregime un dar de la Dumnezeu, obţinut NUMAI prin credinţă. 

Astăzi trebuie să fim atenţi să nu repetăm greşeala iudeilor. Niciodată nu a fost şi nici nu va fi vreun timp când 
noi putem contribui cu ceva la salvarea noastră. Îndreptăţirea este darul lui Dumnezeu, sfinţirea este darul lui 
Dumnezeu, glorificarea este darul lui Dumnezeu (Romani 8:30; 1 Corinteni 6:11). Nu poate fi un dar dacă trebuie 
să lucrăm pentru a-l obţine sau dacă trebuie să aducem vreo contribuţie la el (Romani 4:4, 5). Tot ceea ce cere 
Dumnezeu este să acceptăm darul prin credinţă. 

Să recunoaştem, fraţilor, că problema noastră nu a fost deloc lipsa lucrării, a disciplinei, a luptei sau a efortului. 
Cât am mai lucrat şi ne-am luptat! Nu ne-a ajutat să facem nici măcar un pas mai aproape de desăvârşire sau de 
cer. Dumnezeu a spus în 1888 şi continuă să ne amintească astăzi: „NEPRIHĂNIRE PRIN CREDINŢĂ”. De 
aceea, să lucrăm pentru a intra în odihna lui Dumnezeu prin credinţă (Evrei 4:11) şi să ne oprim de la propriile 
noastre fapte aşa cum şi Dumnezeu S-a oprit de la ale Sale. Evrei 4:10. 

 
David Clayton, Martie 2006 
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Să înţelegem punctele în discuţie 
 

Câţi dumnezei? 
 

Nu există decât un singur Dumnezeu. Acesta este un adevăr biblic de neschimbat. Atât Vechiul cât şi Noul 
Testament declară acest adevăr într-un limbaj clar: Deuteronomul 6:4; Marcu 12:29; 1 Corinteni 8:6. Fiecare 
persoană care priveşte Biblia ca fiind autoritatea supremă, recunoaşte acest adevăr. Insistenţa Bibliei asupra 
monoteismului cere ca Dumnezeu să fie definit ca unul; ca „El”. Nu este decât Unul! 

 

Cum devine un Dumnezeu trei persoane? 
 

Biblia vorbeşte de asemenea foarte evident despre natura divină a lui Isus şi despre Spiritul Sfânt, ca şi despre 
Tatăl: Ioan 1:1; 1 Corinteni 3:16. Cum se împacă acestea cu adevărul că este numai un singur Dumnezeu? La 
conciliul de la Niceea din anul 325, ei au dezbătut şi s-au certat pe marginea acestei chestiuni. Finalmente, 
conciliul a ajuns la o concluzie şi a formulat doctrina trinităţii care a rămas până în prezent, cu mici modificări. 

 

Conceptul istoric (catolic) al trinităţii 
 

Ceea ce a decis conciliul a fost că termenul „Dumnezeu” se referă de fapt la o singură substanţă sau Fiinţă. 
Această substanţă se manifestă pe Sine în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, care nu sunt trei dumnezei, ci 
un singur Dumnezeu în trei moduri. Aceste termen „fiinţă” nu înseamnă că El este o singură Persoană, ci că El 
este o singură substanţă numită „Dumnezeu”, şi că această substanţă se exprimă pe Sine pe trei căi, precum trei 
manifestări sau trei persoane: Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt. De aceea, se afirmă că Isus şi Spiritul Sfânt sunt co-
substanţiali (de aceeaşi substanţă) cu Tatăl. Veţi observa că aceasta este o depărtare radicală de la conceptul 
Bibliei despre Dumnezeu care este mereu prezentat ca o Fiinţă personală, individuală, pe care o putem privi ca pe 
Tatăl nostru şi cu care ne putem bucura de părtăşie personală. Conceptul Niceean despre Dumnezeu Îl preschimbă 
într-o substanţă impersonală. Ar trebui să fie evident faptul că dacă Dumnezeu este Fiinţa cu trei moduri, Tatăl, 
Fiul şi Spiritul Sfânt, atunci Dumnezeu, Fiinţa sau substanţa trebuie să fie mai mare decât Tatăl, Fiul sau Spiritul 
Sfânt, de vreme ce El este întregul ale cărui cele trei persoane în parte nu sunt decât o manifestare. 

Nu ar trebui să credem că termenul „fiinţă” aşa cum este folosit în definiţia trinitariană are acelaşi înţeles de 
fiecare zi. În timp ce cuvântul „fiinţă” se referă în mod normal la o persoană, atunci când este folosit în legătură 
cu doctrina trinităţii, i se conferă un alt înţeles. Următorul citat dintr-o carte al cărei subiect era trinitatea, ne oferă 
această definiţie a lui Dumnezeu: 

„Doctrina Trinităţii spune simplu că există o fiinţă eternă a lui Dumnezeu – indivizibil, infinit. Această o 
singură fiinţă a lui Dumnezeu este împărtăşită de trei persoane co-egale, co-eterne: Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt. 
Aici este necesară deosebirea între termenii ‚fiinţă’ şi ‚persoană’. Evident că ar fi o contradicţie a spune că sunt 
trei fiinţe într-o singură fiinţă sau trei persoane într-o singură persoană. Aşadar, care este diferenţa? Zilnic ne 
putem da seama care este diferenţa dintre fiinţă şi persoană. Înţelegem ce este şi de asemenea înţelegem că sunt 
indivizi în clasificarea respectivă. Spre exemplu, vorbim despre ‚fiinţa’ om – fiinţa umană. O piatră are ‚fiinţă’ – a 
fi o piatră, asemenea pisicii, câinelui, etc. Dar, de asemenea, înţelegem că există şi atribute personale. Anume, 
înţelegem când vine vorba despre ‚ce’ şi ‚cine’ atunci când ne referim la o persoană. 

Biblia ne spune că sunt trei clasificări ale fiinţelor personale – Dumnezeu, omul şi îngerii. Ce este o 
personalitate? Abilitatea de a avea o emoţie, voinţă să te exprimi pe tine însuţi. O piatră nu poate vorbi. Pisicile nu 
pot gândi, nu pot vorbi sau lucra. Prin urmare, spunem că există o singură fiinţă veşnică, infinită a lui Dumnezeu, 
împărţită pe deplin şi complet în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Spiritul. Un ‚ce’ şi trei ‚cine’”. „O scurtă definiţie a 
Trinităţii” de James E. White (nicio legătură cu soţul lui Ellen White!) 

Oricum, acest punct de vedere distruge în mod desăvârşit conceptul biblic al unui Dumnezeu care are 
sentimente de iubire. O persoană cu care putem interacţiona şi cu care putem avea părtăşie, şi nu o existenţă 
impersonală care locuieşte în trei persoane. 

De fapt, conceptul trinitarian nu a fost îndepărtat din ideile panteiste ale mişcării „New Age” şi ale 
misticismului din răsărit, care-L privesc pe Dumnezeu ca pe o existenţă universală care cuprinde şi include totul 
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din univers, şi nu ca pe o persoană individuală care are propria personalitate unică. 
 

Trinitatea AZŞ 
 

Conceptul prezent al denominaţiunii Adventiste de Ziua a Şaptea este diferit. Unii adventişti preferă să se 
refere la acest concept ca la „dumnezeire”, sau „Dumnezeul triunic”. Acest concept afirmă că există, au existat din 
totdeauna şi mereu vor exista trei Fiinţe sau Persoane separate, care au exact aceeaşi autoritate, putere şi vârstă, 
fiecare fiind Dumnezeu în sens absolut. În cadrul acestui concept, se spune despre aceste Persoane că sunt „Un 
Dumnezeu” şi acest lucru este explicat prin afirmaţia că ei sunt în perfectă armonie în tot ceea ce fac. Oricum, ei 
nu sunt o singură substanţă, ci Fiinţe separate, individuale. Atunci când acest concept este înţeles, va deveni 
evident faptul că Biserica AZŞ nu este monoteistă, ci, în realitate, crede şi se închină la trei dumnezei, indiferent 
de cât de mult vor protesta împotriva acestei afirmaţii. 

Conceptul prezent al Bisericii AZŞ despre trinitate provine din eforturile lui Le Roy Froom de a aduce 
adventismul pe aceeaşi cale cu celelalte biserici creştine. În anii ’20, când trinitarianismul a fost introdus în 
adventism, conceptul adventist despre Dumnezeu era unic în lumea creştină prin faptul că era strict fondat pe 
învăţăturile Scripturii, şi nu pe tradiţiile religioase. 

 

Crezul istoric AZŞ 
 

Adventiştii au crezut într-un Dumnezeu, care era o Persoană, o Fiinţă, Tatăl. Două Fiinţe divine, Tatăl şi Fiul. 
Trei personalităţi divine (expresii ale naturii lui Dumnezeu): Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt. Pentru a simplifica: ei 
credeau într-un Dumnezeu, Tatăl, care a născut un Fiu după propriul Său chip, din propria Sa substanţă, Fiu care 
poseda toate atributele divinităţii. Şi că acest un Dumnezeu, Tatăl, era prezent pretutindeni prin spiritul Său 
invizibil, numit „Spiritul Sfânt”. Prin această „personalitate” a Spiritului Sfânt, Tatăl se manifesta altfel decât 
stând pe tronul din cer în forma Sa trupească. 

Putem vedea că acest concept nu anulează natura divină a lui Hristos sau divinitatea şi personalitatea Spiritului 
Sfânt, dar în acelaşi timp recunoaşte adevărul că există un singur Dumnezeu. 

1. Singurul Dumnezeu adevărat este Tatăl. Exclusiv, absolut. Nu există niciun alt Dumnezeu în afară de El. 
El este autoritatea supremă şi sursa tuturor lucrurilor şi tuturor persoanelor. „…nu este decât un singur Dumnezeu: 
Tatăl, de la care vin toate lucrurile…”. 1 Corinteni 8:6. 

„Îmbătrânitul de zile este Dumnezeu Tatăl… El, sursa tuturor fiinţelor şi izvorul întregii legi, prezidează 
judecata”. „Marea Luptă”, pag. 479. 

2. Isus nu este Acest un singur Dumnezeu adevărat, nici nu este un alt Dumnezeu adevărat, nici nu este o 
parte din aceeaşi substanţă a adevăratului Dumnezeu. El este Fiul adevăratului Dumnezeu, căci a fost născut din 
Dumnezeu, din aceeaşi „substanţă” sau fiinţă a lui Dumnezeu, dar a devenit, la naştere, o fiinţă separată, 
independentă, de sine stătătoare, moştenind de la Tatăl Său toate atributele şi puterile divinităţii. El este, mereu a 
fost şi mereu va fi subiectul autorităţii Tatălui Său, singurul Dumnezeu adevărat. Ioan 17:3; 1 Corinteni 15:27, 28. 

3. Spiritul Sfânt este manifestarea invizibilă a Tatălui (Matei 10:20). Este personalitatea Tatălui operând 
independent de forma Sa trupească. Reprezintă mijlocul prin care Dumnezeu, Tatăl, este omniprezent, vede totul 
şi influenţează pretutindeni, cu toate că forma Sa trupească este mereu prezentă în cer. 

De vreme ce Dumnezeu se manifestă pe Sine pe două căi, precum o Fiinţă personală vizibilă, limitată prin 
spaţiu, stând pe tronul universului în cer, şi ca o prezenţă invizibilă, personală, universală care umple cerul şi 
pământul, este evident faptul că Dumnezeu are două personalităţi sau manifestări ale Sale. Şi de vreme ce Isus, ca 
Fiul născut al lui Dumnezeu, este „imaginea fidelă” a persoanei Sale care-L descoperă pe Tatăl în tot ceea ce face, 
putem vedea că există trei personalităţi în dumnezeire, două Fiinţe divine şi numai un singur Dumnezeu. 

Acest mod de a-L înţelege pe Dumnezeu este singurul care se armonizează cu învăţătura din Cuvântul lui 
Dumnezeu. Aici, Dumnezeu este, în armonie cu Biblia, numai o singură Persoană, Tatăl. Aici, Isus este, în 
armonie cu Biblia, o Fiinţă divină, dar nu Dumnezeu Însuşi. Divin pentru că provine din aceeaşi substanţă cu 
Dumnezeu şi moşteneşte toate atributele Sale, dar nu Dumnezeu Însuşi pentru că este o Fiinţă separată, 
individuală, care este supusă lui Dumnezeu şi care a provenit din Dumnezeu. Aici, Spiritul Sfânt este Dumnezeu, 
o Fiinţă personală, care posedă toate caracteristicile personalităţii, nu o a treia Fiinţă, ci o altă manifestare a 
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personalităţii Tatălui. 
 

Schimbările adventismului 
 

Ceea ce au făcut Froom şi prietenii lui a fost să ajusteze acest concept biblic şi să-i pună eticheta: „Trinitate”. 
Aceasta a rezultat într-un concept amestecat care nici nu păstrează linia trinităţii populare, şi nu este nici în 
armonie cu învăţăturile Bibliei. De fapt, se poate spune că adventismul şi-a creat propria erezie personală. 

Ce schimbări au adus ei adevărurilor biblice? 
1. În loc ca Dumnezeu să fie o Persoană individuală, Tatăl, ei L-au transformat într-un comitet de trei. 
2. În loc ca Isus să fie Fiul singurului Dumnezeu adevărat, divin prin natură, dar supus Tatălui Său, ei L-au 

făcut Dumnezeu Însuşi. Nu Fiul lui Dumnezeu, ci egal cu Dumnezeu, separat de El, dar absolut egal cu Tatăl în 
fiecare aspect. 

3. În loc ca Spiritul Sfânt să fie o personalitate sau o manifestare a Tatălui, ei L-au transformat într-un alt 
Dumnezeu cu propria sa personalitate şi fiinţă individuală. 

4. Peste această enigmă, ei au pus eticheta trinităţii, iar lumea evanghelică, fără a cerceta cu grijă trinitatea 
adventistă, au acceptat adventismul cu braţele deschise şi l-au primit pentru a avea părtăşie cu cea apostaziată. 
Însă, conceptul adventist al lui Dumnezeu nu este monoteist. Este înşelător şi contrar raţiunii să afirmi că 
adventismul crede că există un singur Dumnezeu. A trage o astfel de concluzie trebuie ca mai întâi să ne 
schimbăm în mod drastic propriul nostru concept şi definiţia despre Dumnezeu. De la o persoană, un individ, El 
trebuie să fie transformat într-un comitet. De la un „El”, trebuie să devină „Ei”. 

Cei mai mulţi susţinători adventişti ai Dumnezeului trei-în-unul şi-au închis ochii faţă de aceste realităţi şi la 
fiecare apel făcut către Scripturi şi către raţiune, ei şi-au găsit refugiul în spatele cuvântului „mister”. 

 

Reformatori non-istorici 
 

Unele grupări independente din cercurile adventiste au respins cuvântul „trinitate” în legătură cu Dumnezeu. Ei 
au preferat cuvântul „dumnezeire”, mărturisind faptul că trinitatea populară care învaţă Dumnezeul trei-în-unul 
este departe de învăţătura biblică. Însă, nereuşind să facă din Biblie autoritatea supremă, au sfârşit în aceeaşi 
confuzie ca şi doctrina trinităţii. 

1. Ei au refuzat să accepte că Singurul Dumnezeu adevărat este Tatăl. 
2. Ei au refuzat să accepte că Isus este Fiul literal al lui Dumnezeu, născut, provenit şi nu creat din Tatăl. 
3. Ei s-au agăţat de ideea greşită că divinitatea lui Isus nu este în niciun caz legată de divinitatea Tatălui, şi 

anume, că Ei sunt doi indivizi complet separaţi şi fără nicio legătură, care au coexistat mereu, absolut egali în 
putere, autoritate şi natură. 

4. Ei au continuat să se ţină de aceeaşi eroare în ceea ce priveşte Spiritul Sfânt, ca fiind o a treia fiinţă, 
separată, independentă, una cu Dumnezeu şi cu Isus numai în sensul că au aceleaşi scopuri şi atitudini ale minţii şi 
cooperează. 

În mod clar, aceşti fraţi învaţă că există trei dumnezei. Dacă uniunea lui Dumnezeu, Isus şi Spiritul Sfânt 
rezidă numai în faptul că ei gândesc la fel, au atitudini asemănătoare, caractere identice, etc., dar nu au nicio 
legătură în ceea ce priveşte substanţa şi fiinţa, atunci în mod categoric vorbim despre trei dumnezei. Nu se poate 
nega acest lucru, în ciuda faptului că este atât de categoric împotriva declaraţiei Bibliei că nu există decât un 
Singur Dumnezeu, iar unii au fost suficient de îndrăzneţi încât să susţină deschis că sunt trei dumnezei! Robert 
Sessler, în cartea „Dumnezeirea, 1, 2 sau 3 Dumnezei?” afirmă la pagina 28: 

„Astfel, Dumnezeirea este formată din trei Persoane divine distincte, Fiinţe şi Dumnezei – formând un trio 
ceresc – uniţi într-un singur scop”. 

În timp ce-i admir curajul de a recunoaşte deschis locul în care l-au condus propriile concluzii, trebuie să pun 
sub semnul întrebării raţionamentul care l-a determinat să abandoneze cel mai clar şi fundamental adevăr al 
Scripturii în favoarea tradiţiilor Bisericii AZŞ. 

Kenny Shelton vorbeşte de asemenea despre cele „trei divinităţi” cu toate că nu poate pronunţa „trei 
dumnezei.” (Trinitatea sau Dumnezeirea – video – Partea a 2a de K. Shelton). În această predică el citează 
versetul care afirmă că este numai un singur Dumnezeu, Tatăl (1 Corinteni 8:6) şi recunoaşte că este adevărat. 
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Însă, potrivit propriei sale înţelegeri, există trei fiinţe independente, omnipotente. Concluzia sa este că există trei 
„divinităţi” cu toate că nu afirmă „trei dumnezei.” 

Aceasta este situaţia confuză cu care avem de-a face astăzi şi adevărul este că majoritatea celor care apără 
trinitatea nu au nici cea mai mică idee despre ceea ce implică doctrinele pe care le-au îmbrăţişat. Însă, dacă a-L 
cunoaşte, iubi şi venera pe Dumnezeu este cel mai important aspect al experienţei creştine, atunci este clar faptul 
că unul din lucrurile pe care trebuie să le înţelegem este adevărata identitate a Dumnezeului pe care-L venerăm. 

 
David Clayton, Iulie 2000 

 
Diagramă care ilustrează pe Singurul Dumnezeu 

 
 
 

Măsura dragostei lui Dumnezeu 
Partea a doua 

 

Indiferent dacă este sau nu evident lucrul acesta, Dumnezeu ne iubeşte mereu, dar uneori, când este tăcut, noi 
începem să ne îndoim de acea dragoste. Noi spunem uneori: „Doamne, am nevoie de nişte bani; am problema 
aceasta, şi Tu nu o rezolvi”. Sau: „Omul acesta este bolnavă şi Te rog să o vindeci, dar nu am mi-ai răspuns”. Dar, 
indiferent dacă este tăcut sau dacă vorbeşte, dacă acţionează sau nu, Dumnezeu ne iubeşte mereu. 

Cât de mult I-a trebuit lui Dumnezeu să Se gândească dacă să mă mânuiască sau nu, sau dacă să moară Isus 
pentru mine sau nu? Cât a trebuit să se gândească la asta? Mintea mea nu poate înţelege timpul, distanţa sau 
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veacurile. Dumnezeu a avut la dispoziţie veşnicia pentru a Se gândi la moartea lui Hristos pentru mine, la lipsa 
mea de recunoştinţă, la Fiul Său sângerând pe lemnul acela pentru un nerecunoscător, pentru un inconştient. Ar 
trebui să ne gândim la modul în care L-au bătut, cum L-au scuipat în faţă sau chiar la modul în care eu, care spun 
că sunt creştin, nu L-am ascultat zi după zi. El a avut tot timpul din univers pentru a Se răzgândi, dar n-a făcut-o 
pentru că dragostea Lui pentru mine nu s-a schimbat niciodată. 

Eu nu pot face astăzi ceva care să fie atât de rău încât să-L surprind. El S-a uitat la toate aceste lucruri încă din 
veşnicie şi totuşi a considerat că merită să-L dea pe Fiul Său să moară pentru mine. De aceea, să nu mai pui 
niciodată la îndoială dragostea lui Dumnezeu. Nu poţi face ceva atât de rău încât să te scoată din acea dragoste. Te 
poate priva de manifestarea acelei iubiri, se poate ca El să nu mai poată să ţi-o mai arate pentru că I-ai închis uşa, 
dar nu-L poţi opri din a te iubi. Să nu mai laşi niciodată această întrebare să-ţi vină în minte. Atunci când te rogi şi 
se pare că nu primeşti niciun răspuns, aminteşte-ţi că Dumnezeu, în dragostea şi înţelepciunea Sa, lucrează la ceva 
mai bun pentru tine. 

 

Mai mult decât biruitori 
 

Romani 8:28 spune: „Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu”. Dacă citim 
mai jos, vom descoperi locul în care Pavel întreabă: „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Dumnezeu?” 
Despărţirea se produce în momentul în care a intervenit un obstacol între voi doi, iar aceasta uneori îl împiedică pe 
unul să-l vadă pe celălalt. „Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Dumnezeu?” El menţionează „necazul, sau 
strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia”. Îi menţionează 
chiar şi pe îngeri! Despre care îngeri vorbeşte el aici? Aparent despre Satan şi îngerii lui. 

Una dintre expresiile pe care le rostesc creştinii este: „Satan lucrează într-adevăr!” Sper să nu mai aud pe 
nimeni folosind-o vreodată, ca şi când Satan te desparte de dragostea lui Dumnezeu, ca şi când el ar avea putere 
asupra lui Dumnezeu. Acum, iată o expresie pe care Pavel o foloseşte ulterior: „Totuşi, în toate aceste lucruri, noi 
suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit”. 

Doresc să vă întreb: „Cine este biruitor, şi cum ajungi să biruieşti?” Biruieşti prin luptă, nu este adevărat? Cel 
care luptă împotriva altuia şi-l înfrânge este biruitor; dar cine este „mai mult decât un biruitor”? 

Mergi la luptă împotriva cuiva, iar cel împotriva căruia vrei să lupţi începe să lupte de partea ta. Tu nu trebuie 
să lupţi. El începe să lupte pentru tine, aşa că eşti mai mult decât biruitor. Tu nu trebuie să te lupţi şi nu trebuie să-
l învingi deoarece chiar duşmanii tăi luptă pentru tine. Asta este ce spune el aici! Cine ne va despărţi pe noi de 
dragostea lui Dumnezeu? „Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, 
sau primejdia, sau sabia”? Nimic nu se poate interpune între tine şi dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui 
Dumnezeu este asemenea unui zid în jurul tău care te protejează şi nimic nu poate trece prin el fără a fi măsurat şi 
testat de Dumnezeu. Dacă este spre beneficiul tău, El îl lasă să intre, dar dacă nu te ajută, El nu-l lasă să treacă. 
Aşadar, atunci când Satan te atacă, ce este aceasta? Este un dar de dragoste de la un Părinte iubitor. Este un dar de 
dragoste atunci când eşti vorbit de rău; este Dumnezeu care lucrează în viaţa ta. De ce te plângi? Cum te poţi 
plânge atunci când ştii că Tatăl tău a îngăduit ca aceasta să ţi se întâmple? Dragostea care te înconjoară nu poate fi 
distrusă. Nimic nu te poate despărţi de acea dragoste. Aceasta este frumuseţea acestui pasaj din Scriptură. Acesta 
este motivul pentru care afirmă că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care-L iubesc pe 
Dumnezeu. Nimic nu te poate atinge, nimic nu poate penetra acea dragoste, decât cu voia Tatălui. Nici viaţa, nici 
moartea, nici domniile sau puterile, nici îngerii sau lucrurile prezente şi nici cele viitoare! Nimic! Şi din acest 
motiv apare ploaia şi soarele, boala şi sănătatea, viaţa şi moartea. Slăvit să fie Acel Părinte al Dragostei! 

 

O educaţie necesară 
 

Dumnezeu a făcut o afirmaţie prin Fiul Său, afirmaţie atât de importantă şi cuprinzătoare, atât de pătrunzătoare 
şi completă încât nu mai avem niciodată nevoie să ne îndoim de dragostea Sa. Dumnezeu ne-a oferit o 
demonstraţie care nu este asemenea expresiilor sau emoţiilor nestatornice. Un bărbat îi spune unei femei astăzi: 
„Te iubesc!”, iar mâine este posibil să nu-i mai pese de ea. Uneori chiar proprii noştri fraţi se pot comporta astfel 
cu noi. „Îmi pasă de tine; voi fi mereu lângă tine pentru a te sprijini”. Dar când ajungi în nevoie, nu poţi vedea 
demonstraţia acelei iubiri. Dumnezeu a ştiut că vor veni situaţii în care El va trebui să rămână tăcut. Dumnezeu 
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ştie că, pentru binele nostru, pentru educaţia noastră, trebuie să îngăduie să ni se întâmple lucruri dureroase, şi asta 
nu pentru că El nu ne poate ajuta sau pentru că nu ar mai avea resurse, ci pentru educaţia noastră. 

De ce îşi trimite tatăl băiatul la muncă în grădină? Pentru că nu poate plăti pe cineva s-o facă? Nu, ci pentru că 
fiul trebuie educat. De ce îngădui ca fiii sau fiicele să spele vasele în loc de a chema pe altcineva s-o facă? De ce îi 
trimit la şcoală pentru a petrece ore întregi pe scaune, nevoiţi să fie atenţi la lecţii în fiecare zi, când ei ar dori mai 
degrabă să meargă afară şi să se juca? Pentru că nu le doresc fericirea? Nu, ci pentru că au nevoie de educaţie. 
Tatăl meu de asemenea ştie că şi eu trebuie să fiu educat, şi îl foloseşte pe Satan pentru a mă educa. Slăvit să fie 
Domnul! Atunci când Satan mă atacă, Domnul îl foloseşte pentru a mă curăţa şi pentru a mă aduce în condiţia în 
care mă doreşte El. Dar eu spun: „Satan lucrează cu adevărat!” şi cad în depresie şi sunt descurajat. Sărmanul de 
mine! 

Nimic nu mă poate atinge; tot ce ajunge la mine trece prin Tatăl meu. Chiar şi atacurile lui Satan constituie o 
binecuvântare pentru mine! Slăvit să fie Domnul! Acesta este motivul pentru care apostolul Pavel a văzut lucrurile 
ca fiind atât de frumoase! Acesta este motivul pentru care el a putut spune: „…simt plăcere în slăbiciuni, în 
defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări…” 2 Corinteni 12:10. 

El menţionează toate lucrurile de care ne temem atât de mult, şi apoi spune: „Sunt fericit; mă bucur în aceste 
lucruri”. În toate lucrurile, suntem mai mult decât biruitori prin Cel care ne-a iubit. 

 

O soţie de opt vaci 
 

Cu ceva timp în urmă am citit în revista „Reader’s Digest” o istorie. Era intitulată „Soţia de opt vaci a lui 
Johnny Lingo”. Nu ştiu dacă era adevărată, dar este o lecţie de învăţat din ea şi aş dori să v-o prezint. 

Johnny Lingo trăia pe una dintre insulele din sud. S-a remarcat ca fiind o persoană foarte înţeleaptă şi un 
afacerist foarte atent şi iscusit. 

Articolul spune că, într-o zi, Johnny Lingo făcuse ceva ce punea la îndoială înţelepciunea sa: se căsătorise, dar 
acolo, dacă doreai să te căsătoreşti, trebuia să plăteşti o zestre de una sau două vaci pentru soţie. În felul acesta 
puteai obţine o soţie în ţara respectivă. În mod normal, se plătea o vacă, dar dacă fata era foarte frumoasă, atunci 
plăteai două vaci. Istoria spune că Johhny Lingo a cumpărat o soţie pentru opt vaci! Dar semnatarul articolului a 
fost şi mai uimit când a aflat identitatea fetei. Era o fată care mereu umbla cu capul plecat şi căreia nimeni nu-i 
dădea atenţie. Probabil că ar fi putut-o cumpăra pentru un viţel. Dar el a plătit opt vaci pentru ea! 

Atunci când semnatarul articolului a auzit istoria, a spus: „Ceva nu e în regulă aici”. Aşa că a mers la Johnny 
pentru a afla ce s-a întâmplat cu adevărat. În timp ce vorbeau, soţia lui Johnny a intrat în cameră. Vizitatorul a fost 
uluit pentru că nu înţelegea cum se poate ca această frumoasă creatură să fie aceeaşi persoană pe care o văzuse 
atât de des. Avea o atitudine regală şi îşi ţinea capul ridicat. Era o lumină în ochii ei şi întregul comportament era 
schimbat. „Ce i s-a întâmplat?”, a întrebat el uluit. Johnny a zâmbit. „Acum văd clar că valorează mai mult de opt 
vaci”, a continuat omul, „dar ştii că ai fi putut-o avea pentru mult mai puţin? De ce ai plătit atât de mult?” Johnny 
a spus simplu: „Este adevărat, dar mi-am dorit o soţie de opt vaci”. 

Lecţia din această istorie este ceea ce încerc să spun şi eu: pentru că a plătit acel preţ mare pentru acea femeie, 
ea a început să se simtă valoroasă. A înţeles că are valoare pentru cineva. Tatăl ei a cerut o vacă, dar Johnny a 
insistat să plătească opt. Evident că tatăl nu a ezitat să accepte oferta. Atunci când ea a aflat că valorează pentru 
cineva atât de mult, acest lucru a transformat-o pentru că s-a simţit mai valoroasă decât oricare altă femeie de pe 
insulă. A început să-şi ţină capul ridicat şi să se îmbrace mai bine, ochii i s-au luminat şi un sentiment de 
frumuseţe a copleşit-o. A devenit cineva valoros. Nu numai că a devenit valoroasă în ochii lui Johnny, dar datorită 
gestului lui, a devenit mai valoroasă şi în proprii ei ochi. 

Ei bine, aceasta este ceea ce a făcut pentru noi Dumnezeu. Ce valorăm noi? Care este valoarea mea? M-ai 
putea compara cu un munte de aur? Dumnezeu ar fi putut face rost de asta cu un pocnet de degete. Ce valorez eu? 
Nu ştiu! Pe scara fiinţelor create, eram nimic, un gunoi. Dar El a plătit un preţ pentru mine, un preţ incredibil de 
mare. Nu era nimic mai valoros decât acesta, iar El l-a plătit. „Cine sunt pentru ca un rege să sângereze şi să 
moară pentru mine?” Simt că valorez ceva. Mă simt asemenea unui fiu de Dumnezeu. Dumnezeu m-a înălţat în 
acel loc şi trebuie să mă port ca atare. Trebuie să mă port ca unul dintr-o familie regală. 
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Răsuciţi cheia 
 

Am o imagine în minte, o imagine a unui zid mare şi întunecat care ne-a despărţit de tot ce este frumos şi 
valoros. Un zid mare şi negru, iar de cealaltă parte a lui era Dumnezeu. Îşi ţinea capul în mâini şi se gândea la ce 
trebuia făcut pentru a sparge acel zid. S-a gândit la asta timp de un miliard de ani, şi nu S-a răzgândit. Ştia că 
spargerea zidului necesita moartea Fiului Său iubit. S-a gândit la preţul pe care trebuia să-l plătească. De cealaltă 
parte a zidului, eram eu; eram noi. Dumnezeu a ştiut că trebuie să plătească un preţ pentru a ne oferi o şansă, un 
preţ care L-a costat mai multă agonie decât poate înţelege întregul univers. Nimeni nu va înţelege vreodată ce L-a 
costat pe El ca să-L dea pe Fiul Său să treacă prin toate acestea. Biblia încearcă să ne dea o idee, dar nimeni nu 
poate reuşi să ne descrie exact. 

Acum există o spărtură în acel zid. Cheia a fost răsucită de partea Lui. Asta este ceea ce spune Biblia: „El, care 
n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate 
lucrurile?” Romani 8:32. 

Când citesc acest verset Îl văd pe Dumnezeu şi pe Fiul Său stând la uşă, iar în spatele Său un munte 
inimaginabil de mare de bogăţii. Fiecare lucru bun îmi aparţine pentru că Dumnezeu mi-a dat deja tot cerul într-un 
singur dar. Singurul motiv pentru care Îl rog pe Dumnezeu ceva şi nu primesc trebuie să fie că acel lucru nu este 
bun pentru mine. Toate aceste bogăţii aşteaptă în spatele Tatălui, iar El a răsucit cheia de partea Sa. Dar mai 
trebuie să se întâmple ceva: şi noi trebuie să răsucim cheia de partea aceasta a zidului. Noi suntem îngrămădiţi în 
spatele uşii, uitându-ne la cheie, temându-ne că uşa se va deschide. De ce? Pentru că aici am câteva jucării, am 
ceva bani, câţiva prieteni, un obicei rău, ceva la care ţin, şi îmi este teamă că cineva o să deschidă uşa şi o să mi le 
ia. Le îngrămădesc şi le strâng la piept. Sunt îmbrăcat în aceste zdrenţe şi sunt un nenorocit. Dar priviţi la 
Persoana de care mă tem! Priviţi la ceea ce este în spatele Său, aşteptându-mă, şi priviţi la lucrurile de care mă 
agăţ eu! El aşteaptă şi ne roagă să deschidem uşa pentru a primi abundenţa bogăţiilor Sale. 

Singura cale prin acea uşă este încrederea în Isus Hristos! Dacă ar fi existat o altă cale, Dumnezeu n-ar fi plătit 
un asemenea preţ. Este desăvârşit, dar este singura cale. Dumnezeu s-a gândit la asta miliarde de ani, şi nu a avut 
niciun alt plan. Acesta este motivul pentru care nu există un alt Nume sub soare oferit oamenilor prin care să poată 
fi mântuiţi. Isus Hristos este singura cale. 

 

Cât valorez? 
 

Doresc să subliniez ceva: în ochii Regelui valorez mai mult decât universul material. Tot universul nu 
valorează mai mult decât viaţa Fiului Său, aşa că nu există nicio planetă, galaxie sau orice altceva mai bună decât 
mine. Dumnezeu a dat viaţa Fiului Său pentru mine. Dragostea Sa este singura unitate de măsură prin care putem 
estima corect valoarea lucrurilor. Nu putem face aceasta folosind cursul de la bancă sau cântarul. Ar trebui să 
estimăm lucrurile folosind dragostea Sa ca unitate de măsură. Şi folosind aceasta, unde sunt eu? Chiar în vârf, şi 
aceasta pentru că El a dat cel mai mare dar pentru mine. Singurul lucru pe care-l pot aşeza deasupra mea sau la 
egalitate cu mine este Fiul Său. Pe Singurul Său Fiu născut. Ne aşez pe noi în egalitate în termenii dragostei Sale 
pentru că Isus spune: „Cum M-a iubit Tatăl pe Mine, la fel v-a iubit şi pe voi”. Iar dragostea lui Isus pentru noi nu 
este diferită de cea a Tatălui. Cu adevărat, nicio altă fiinţă din univers nu a obţinut o asemenea demonstraţie a 
dragostei lui Dumnezeu. 

 

Datoria noastră 
 

Cât de teribilă este atunci realitatea miliardelor de suflete obţinute cu acest preţ, obiecte ale măreţei manifestări 
ale dragostei lui Dumnezeu care sunt încă învăluite în ignoranţă, păcat, întuneric şi moarte. 

Gândiţi-vă la o persoană faţă de care aveţi sentimentele cele mai negative sau la cel pe care-l consideraţi cel 
mai nerecunoscător. Gândiţi-vă la cel care vă deranjează cel mai mult şi amintiţi-vă de faptul că Dumnezeu l-a 
văzut şi pe el atunci când L-a dat pe Fiul Său. Dumnezeu l-a văzut, iar Fiul lui Dumnezeu Şi-a vărsat sângele 
pentru el. Pentru Dumnezeu, el a avut o valoare mai mare decât suferinţele Fiului Său; cel pe care-l dispreţuieşti, 
care-ţi displace şi pe care nu-l suporţi. Gândeşte-te la asta! 

Dar ei merg în continuare pe căile obişnuite ale vieţii, pe căile rebeliunii şi nesiguranţei, pe căile morţii. Cât de 
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vital este să ajungem la ei cumva şi să le spunem despre această dragoste pentru a-i face conştienţi de propria 
valoare şi să le vorbim despre darul mântuirii, şi aceasta nu numai datorită pierderii lor, ci şi datorită pierderii 
Tatălui nostru care a dat totul; Tată a Cărui dragoste, cu toate că a fost nepretinsă şi neîmplinită, încă tânjeşte după 
copiii Săi pământeşti cu o dorinţă mai tare decât moartea. El îi aşteaptă, iar noi nici măcar nu am început să 
apreciem cât de mult îi iubeşte, căci altfel inimile noastre ar tânji după ei. L-am iubi pe cel mai rău şi pe cel mai 
degradat pentru că nici unul dintre noi nu a fost mai bun atunci când Hristos a murit pentru noi. 

 

O comoară 
 

Am găsit o comoară în scrierile Ellen White şi m-am mirat atunci când am observat cât de frumos sunt 
exprimate gândurile acestea: 

„Domnul Dumnezeul cerului a strâns toate bogăţiile universului şi a renunţat la ele pentru a obţine perla 
omenirii pierdute. Tatăl a pus toate resursele Sale divine în mâinile lui Hristos pentru ca cele mai mari 
binecuvântări ale cerului să poată fi revărsate asupra rasei decăzute. Dumnezeu nu a putut să-Şi exprime mai bine 
dragostea decât prin faptul că L-a dat acestei lumi pe Fiul de la pieptul Său”. YI 17 Octombrie 1895. 

Reţineţi bine aceste lucruri! Dacă vreţi să înţelegeţi pe deplin dragostea lui Dumnezeu, nu o veţi găsi în copaci, 
nici în munţi sau meditând asupra lucrărilor Sale. Unde putem descoperi acea dragoste a lui Dumnezeu pe deplin 
revelată? O găsim în darul Fiului Său. Acesta este un lucru important pe care să-l reţinem. Dacă vrei să descoperi 
dragostea lui Dumnezeu, nu privi la ceea ce se petrece în viaţa ta, pentru că uneori în vieţile noastre intervin 
lucruri dificile şi amare. În loc de a privi acolo, uite-te la darul Fiului Său. Aceasta este unitatea de măsură a lui 
Dumnezeu pentru totdeauna. „Am dat atât de mult pentru tine; te poţi îndoi de Mine vreodată?” Nu te îndoi pentru 
că eşti pe tărâmul morţii şi suferi şi se pare că forţele vrăşmaşului te înfrâng. Nu te îndoi de dragostea lui 
Dumnezeu pentru asta. Dacă un copil este pe moarte, dacă te rogi pentru el şi nimic nu se întâmplă; dacă-ţi este 
foame şi nu ai de mâncare, nu te îndoi de dragostea Lui pentru că, atunci când L-a dat pe Fiul Său să moară pentru 
tine, El ţi-a arătat dragostea Sa, dragoste care nu poate fi pusă niciodată la îndoială. Acea dragoste a fost afirmată 
în mod clar odată pentru totdeauna. Dacă vrei s-o apreciezi, studiază ce a făcut El pentru noi, în Hristos. 

Citatul continuă: „Acest dar a fost dat omului pentru a-l convinge că Dumnezeu a făcut tot ce putea să facă. Nu 
a reţinut nimic”. 

Aşa că nu te aştepta ca Dumnezeu să dea mai mult. El nu a reţinut nimic. 
„Tot cerul a fost revărsat într-un singur mare dar. Fericirea prezentă şi veşnică a omului stă în primirea 

dragostei lui Dumnezeu şi păzirea poruncilor Sale. Universul cerului, lumile necăzute, lumea decăzută şi 
confederaţia răului nu pot spune că Dumnezeu ar fi putut face mai mult decât a făcut pentru salvarea omului. 
Niciodată nu poate fi întrecut acest dar, niciodată El nu va putea arăta o dragoste mai mare. Calvarul reprezintă 
încoronarea lucrării Sale. Este partea omului aceea de a răspunde marii Sale iubiri. Trebuie să arătăm aprecierea 
noastră faţă de minunatul dar al lui Dumnezeu prin a deveni părtaşi de natură divină, după ce am scăpat de 
stricăciunea care este în lume prin poftă”. 

L-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să nu mă opresc niciodată din a studia acest subiect, şi sper să începeţi cu 
toţii un asemenea proiect. Sunt hotărât să nu mă opresc pentru că ştiu că vreau să trăiesc mai presus decât păcatul. 
Dar cheia nu stă în lupta cu sinele; nu stă în a încerca să transformi firea în ceea ce nu este, ci în a privi la 
dragostea lui Dumnezeu, iar prin privire vei fi schimbat. „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, 
slava Domnului, şi Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă.” 2 Corinteni 3:18. Dacă vrei să te 
schimbi cu adevărat, sau dacă într-adevăr vrei să devii ceea ce Dumnezeu doreşte, atunci opreşte-te din a te lupta 
împotriva altora. Opreşte-te din a te lupta împotriva ta însuţi. Îndreaptă-ţi privirea către frumuseţea dragostei 
Tatălui nostru şi îţi garantez că, aşa cum eu însumi am experimentat, lucrurile se vor schimba în viaţa ta. Misterios 
şi ciudat, dar cu siguranţă se vor schimba, pentru că aceasta este puterea care conduce universul. Cu siguranţă te 
poate conduce şi pe tine. 

 
David Clayton, Aprilie 2001 
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Mai multe gânduri despre dragostea lui Dumnezeu 
 

„Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele”. Ioan 14:15. 
Isus a spus „dacă Mă iubiţi”. Aceasta este condiţia, descoperind factorul de care depinde totul. Dragostea 

pentru Isus este factorul determinant. Totul depinde de asta. Având aceasta, totul poate fi realizat. Fără aceasta, 
nimic nu poate fi făcut. Nu există o motivaţie mai puternică. „Căci dragostea lui Hristos ne strânge”. 2 Corinteni 
5:14. 

„A păzi” înseamnă „a respecta”, „a face”, „a împlini”. Pentru a păzi poruncile lui Isus, omul trebuie să le aibă 
înaintea minţii. Dar pentru aceasta, trebuie să-L păstreze pe Isus în mintea sa. 1 Ioan 3:24; Efes. 3:19. 

 

De ce L-aş iubi pe Isus? 
 

„Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi”. 1 Ioan 4:19. 
Acesta este motivul pentru care ar trebui să-L iubesc pe Isus. Dar cum ajung să-L iubesc? În mod evident, prin 

a realiza, prin a vedea, prin a înţelege că El mă iubeşte. 
 

Cum ştiu că Isus mă iubeşte? 
 

„Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi, deci, trebuie să ne dăm viaţa 
pentru fraţi”. 1 Ioan 3:16. 

„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe Singurul Său Fiu, 
ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe 
noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.” 1 Ioan 4:9-10. 

Dovezile dragostei lui Dumnezeu sunt arătate aici: 
1. L-a trimis pe Singurul Lui Fiu născut în lume; 
2. Să-Şi dea viaţa pentru noi; 
3. Să fie o jertfă pentru păcatele noastre; 
4. Pentru ca noi să trăim prin El. 
El L-a trimis; El, Cel veşnic, Cel Atotputernic, Dumnezeul care umple tot universul, care este dincolo de 

înţelegerea noastră, a descoperit minţilor noastre această realitate minunată a dragostei Sale pentru noi, dragoste 
care este de neexplicat, prin faptul că L-a trimis pe Fiul Său. El a avut de făcut o alegere. Nu era ceva ca de la 
sine. Nu era automat. El a făcut alegerea de a-Şi trimite Fiul. De ce? Datorită măririi dragostei pe care o are pentru 
mine. El a simţit durerea pe care Singurul Său Fiu născut a trebuit s-o simtă. El a ştiut de tratamentul ruşinos la 
care urma să fie supus, de calea suferinţei pe care trebuia să meargă. A ştiut de disperarea de la final, atunci când a 
trebuit să-Şi ascundă prezenţa de El, a ştiut de oroarea acelui mare întuneric care a frânt inima Fiului Său. Dar a 
ales să-L trimită pe Isus, Singurul Lui Fiu născut, pentru mine, în ciuda tuturor acestor lucruri. 

De ce? Cum a putut face o asemenea alegere? Ce gând sau sentiment este în mintea Celui veşnic atunci când 
mă priveşte? Durere? Da, datorită stării mele păcătoase. Milă? Da, datorită suferinţei şi ignoranţei mele. Dar şi 
dragoste de asemenea! Da, o iubire atât de mare, atât de minunată încât a înclinat balanţa în favoarea mea atunci 
când a cântărit viaţa mea şi gândul la suferinţele Fiului Său. 

Dumnezeu a trimis; ce mângâiere minunată se găseşte în aceste cuvinte! Valorez ceva! Merită să lupţi 
împotriva păcatului! Viaţa mea are un scop! 

Pe Singurul Lui Fiu născut L-a trimis. Aici se găseşte dovada dragostei Lui. Dragostea Lui ne este demonstrată 
pe mii de căi zilnic: în razele soarelui sau în ploaie, în hrană şi în toate lucrurile bune. Pe toate căile El Îşi revarsă 
dragostea peste noi. Dar cea mai înaltă demonstraţie a dragostei Sale, adevărata descoperirie a inimii Sale pentru 
noi se găseşte în darul Singurului născut. Isus nu a fost numai Comandantul îngerilor, Creatorul universului, 
apropiatul Tatălui. Nu! El era Fiul Cel preaiubit. Singurul născut. El era deliciul inimii Tatălui Său. Proverbe 8:20; 
Matei 3:17. 
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Ce I-a costat pe Tatăl meu şi pe Isus? 
 

El L-a trimis pe Fiul Său pe arenă pentru a lupta împotriva unui duşman de moarte. Dar cum L-a trimis? Nu 
asemenea unui luptător cu un arsenal egal cu cel al duşmanului. Nu! El a venit asemenea unei fiinţe omeneşti 
neajutorate, având toate limitările unei fiinţe omeneşti, ştiind că va fi asaltat la fiecare pas de un vrăjmaş cu o 
putere şi o viclenie nemaivăzute. El a avut o singură armă. Aceasta a fost credinţa. Cu adevărat, a fost o armă 
teribilă, căci cu ea El a putut să beneficieze de orice armă din arsenalul cerului. Dar credinţa putea fi probată, 
putea fi zdruncinată, putea fi înfrântă. Credinţa a însemnat nu să se lupte El Însuşi, ci să depindă de un Altul ca să 
lupte pentru El. Îl va ajuta Acela în orice împrejurare? Nu-L va dezamăgi niciodată? În momentele de încercare, 
când se pare că nu mai există niciun ajutor, va ceda credinţa Lui? Isus a acceptat toate aceste riscuri pentru mine. 
Tatăl a ales toate acestea pentru ca eu să pot trăi. Cel preaiubit al Lui a fost Cel care a suferit toate acestea, şi este 
mai uşor să suferi tu însuţi decât să-l vezi pe cel pe care-l iubeşti suferind. Dar datorită dragostei Lor pentru mine, 
Dumnezeu şi Fiul Său au făcut acest uluitor sacrificiu pentru mine. 

În momentul în care El a făcut alegerea de a veni să trăiască şi să moară pentru mine, Isus împreună cu Tatăl 
au privit de-a lungul timpului. El a văzut că, pentru o perioadă lungă de timp, trebuia să fie despărţit de iubitul Său 
Părinte din toate punctele de vedere, mai puţin credinţa. A văzut că Îşi va pierde capacitatea de a cunoaşte toate 
lucrurile, nu va cunoaşte deciziile consiliului ceresc şi, cu excepţia credinţei, nu va putea să vadă dincolo de 
perdeaua ce desparte lumea vizibilă de cea invizibilă. Şi totuşi Şi-a luat rămas bun de la Tatăl Său, Şi-a abandonat 
poziţia de Prinţ şi Comandant al cerului şi a venit jos pe pământ pentru a se lupta pentru mine; pentru mine!!! 
Pentru că nu ar fi putut fi fericit în pace, lumină şi bucurie cerească, în timp ce eu pieream fără speranţă. 

Să-Şi dea viaţa? Cineva ar putea întreba: „Dar nu a înviat Isus?” Da, este adevărat, dar dimensiunea 
sacrificiului Său nu poate fi apreciată decât dacă înţelegem prin ce a trecut. Gradul suferinţei prin care a trecut este 
cel care face sacrificiul Său să fie mare sau mic. 

Isus a suferit: 
1. Durerea şi realitatea morţii fizice; 
2. Agonia mentală şi teama nesiguranţei morţii; 
3. Despărţirea spirituală de Tatăl Său; ascunderea feţei lui Dumnezeu, care este realitatea morţii a doua. 
4. Atacurile îngrozitoarea ale unui duşman puternic şi hotărât (Satan) care a folosit toate mijloacele pentru a-I 

frânge voinţa, pentru a-I sfărâma credinţa, pentru a-L conduce în păcat şi distruge. 
Da, Isus Şi-a dat viaţa, a suferit şi a murit aşa cum nu a murit niciodată un om, pentru a fi ispăşire pentru 

păcatele noastre, ca să putem trăi prin El. 
Astăzi putem trăi prin El. Trăiţi viaţa cerului, viaţa plină de biruinţă pentru că, prin El, putem avea viaţa lui 

Dumnezeu (Spiritul cel sfânt). Avem viaţa veşnică; viaţa care nu se va sfârşi niciodată; viaţa care poate fi 
măsurată cu viaţa lui Dumnezeu. Toate acestea pentru că Isus m-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru mine. Oh, dacă 
am aprecia cu adevărat acest dar şi dacă am trăi ca unii care l-au primit! 2 Corinteni 9:15. 

 

Care este măsura dragostei lui Dumnezeu pentru mine? 
 

„Domnul mi Se arată de departe: ‚Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!’” Ieremia 
31:3. 

Veşnică înseamnă că nu are sfârşit; continuă mereu şi mereu. De ce a ales Dumnezeu acel cuvânt? De ce nu a 
spus „puternică” sau „adâncă” sau „adevărată”? Pentru că El vrea să aflu că nu se va opri niciodată din a mă iubi. 
Indiferent de ceea ce fac, încotro mă îndrept, cât de des uit, El nu se va opri niciodată din a mă iubi. Aceasta este o 
realitate pe care mă pot baza pentru totdeauna. Dragostea lui Dumnezeu pentru mine este veşnică. Nimic nu o 
poate opri, bloca sau slăbi. 

„De aceea”, spune El, „îţi păstrez bunătatea Mea!” Această dragoste nu este pasivă. Ea Îl face pe Dumnezeu să 
mă atragă spre El, să caute mereu căi şi mijloace prin care să mă aducă mai aproape de Sine pentru a cunoaşte o 
bucurie şi mai mare. Când am căzut din nou şi din nou, când conştientizez propria mea inimă rea şi propria-mi 
neputinţă, oh, să-mi amintesc de iubirea veşnică a Tatălui meu! De acea iubire care nu mă va părăsi niciodată şi 
nici nu mă va abandona păcatului. Această dragoste care mă convinge reprezintă garanţia biruinţei mele. Partea 
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mea este de a mă întoarce şi de a accepta pur şi simplu această iubire care s-a luptat mereu să mă convingă. Nu 
este nevoie să-L caut. El m-a căutat dintotdeauna. Tot ce am de făcut este să accept acea dragoste. 

 

Numiţi „fiii lui Dumnezeu” 
 

„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu!” 1 Ioan 3:1. 
Prin natură noi suntem fiii lui Adam, carne şi sânge, o combinaţie a unor elemente care se vor dezintegra, 

urmând să devenim ţărâna din care am fost făcuţi. În comportament şi în minţile noastre eram copiii lui Satan 
vânduţi păcatului, incapabili de a face ceva bun, stricaţi şi corupţi până în miezul fiinţei noastre, potriviţi numai 
pentru a fi eradicaţi de pe faţa pământului. 

Dar Dumnezeu, în dragostea Sa care este cu neputinţă de descris, a lucrat o transformare minunată, a făcut o 
minune extraordinară prin viaţa şi moartea Fiului Său Isus, şi ne-a mutat din împărăţia morţii în cea a luminii. El 
ne-a făcut fiinţe cereşti, cu mintea şi înfăţişarea lui Isus, Singurul Său Fiu născut, pentru ca şi noi să devenim fiii 
lui Dumnezeu. 

Ce fel de dragoste este aceasta? Să-I pese, să ne iubească pe noi, care eram duşmani, cărora ne era teamă de El, 
degradaţi, dezgustători, stricaţi şi despărţiţi de El. A iubi atât de mult încât nu a fost suficient să ne facă numai 
slugi, nici numai prieteni, nici numai musafiri sau numai să ne dea viaţă. Nu! Datorită acestei iubiri minunate, prin 
harul Său, în înţelepciunea Sa infinită, prin darul Singurului Său Fiu, noi suntem fii ai veşnicului Dumnezeu! 
Moştenitori ai tuturor drepturilor şi privilegiilor copiilor. De la paria, scursurile universului, la prinţi, adevăraţi fii 
ai Regelui! 

Această stare de fiu nu constă numai în a purta un titlu; nu înseamnă, în principal, acceptarea unor datorii şi 
responsabilităţi. Nu! În realitate, înseamnă unirea sufletelor noastre cu sufletul lui Dumnezeu în cea mai apropiată 
legătură posibilă. Înseamnă accentuarea a cât de completă, adâncă, sigură şi caldă este dragostea Lui pentru noi. 
Înseamnă asigurarea faptului că am fost acceptaţi în mod desăvârşit de El în fiecare situaţie, în orice circumstanţă, 
în fiecare clipă indiferent de situaţia în care mă aflu, indiferent de circumstanţele în care mă găsesc. El este Tăticul 
meu („Abba”) Rom. 8:15. Reprezintă şi accentuarea poziţiei noastre de copilaşi; umili, supuşi şi smeriţi. 
Întotdeauna ascultând instrucţiunile Tăticului nostru. Ştiind că El este atât de înţelept şi având o cunoştinţă net 
superioară nouă; şi, datorită faptului că El este Tăticul nostru, este atât de dispus să ne călăuzească pe calea cea 
dreaptă pentru a nu ne răni pe noi înşine. 

 

După cum Dumnezeu Îl iubeşte pe Isus 
 

„Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.” Ioan 15:9. 
„Cum M-a iubit Tatăl” – în acelaşi fel, cu aceeaşi dragoste. Cu tot atât de multă dragoste. 
Cum Îl iubeşte Tatăl pe Isus? 
1. El este Cel preaiubit. Matei 17:5. 
2. El este bucuria Sa. Proverbe 8:30. 
„Iubit” este termenul folosit pentru a face referire la cineva care este iubit într-o manieră deosebită, unul care 

este iubit nu din principiu, ci într-o manieră intimă. Unul după a cărui comuniune şi părtăşie se tânjeşte şi care 
aduce mare bucurie. Unul care este luat la piept, îmbrăţişat şi mângâiat. 

În această manieră ne iubeşte Isus. Asemenea dragoste nu se intimidează uşor. O asemenea dragoste caută 
mereu căi de a se manifesta, de a se demonstra. Dumnezeul nostru îşi găseşte plăcerea în noi; noi Îl facem fericit. 
El priveşte fiecare gest al nostru. Îl putem face să zâmbească dacă facem lucrurile care Îi plac. 

 

Demonstraţia lui Dumnezeu 
 

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

O demonstraţie reprezintă o manifestare publică cu scopul de a-i convinge pe alţii. Aşadar, aş putea spune: 
„Dumnezeu Şi-a expus public dragostea; a găsit o cale de a o arăta în aşa fel încât să fie apreciată”. Într-un sens 
general, aceasta nu a fost dragoste. Aceasta este propria dragoste a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu mai există 
ceva asemănător în univers. Acolo unde apare acest fel de dragoste, putem fi siguri că acolo vedem propria 



Nr. 7 / iulie 2010 

 16 

dragoste a lui Dumnezeu. 
 

Către noi 
 

Această demonstraţie a dragostei lui Dumnezeu reprezintă în mod deosebit o demonstraţie a dragostei Sale 
către rasa lui Adam. Cu toate că fiinţele necăzute pot găsi în această demonstraţie un indicator al dimensiunii 
dragostei lui Dumnezeu, totuşi aceasta este o declaraţie de dragoste, nu în sens general, ci pentru fiii oamenilor. 
Noi nu avem niciun drept la iubire, niciun motiv pentru a fi iubiţi. Astfel, cea mai mare caracteristică a iubirii lui 
Dumnezeu descoperită aici şi probabil neînţeleasă înainte, este faptul că dragostea lui Dumnezeu nu este 
condiţionată. 

„Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi 
rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să 
răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.” Matei 5:44, 45. 

Aceasta este cheia. Acesta este detaliul care ne ajută să înţelegem natura acestei iubiri. 
 

Pe când eram noi păcătoşi 
 

Noi eram, în mod voluntar, despărţiţi şi străini de Dumnezeu. 
Noi nu L-am căutat şi nici nu aveam vreo înclinaţie către aceasta. 
Noi am ales căile marelui vrăjmaş al lui Dumnezeu, Satan. 
Inimile noastre erau rele; natura noastră rea şi plină de gânduri şi fapte stricate. 
Noi am dispreţuit ce era bun, curat şi înălţător. Chiar şi azi, despre o persoană bună se spune că este „moale”. 
Noi eram cei mai mârşavi, cele mai respingătoare fiinţe din univers. 
În natura noastră de fiinţe decăzute stă să batjocorim, să dispreţuim, să evităm şi să urâm pe cei care sunt 

respingători şi răi. Dar nu aşa este Dumnezeu; El priveşte dincolo de suprafaţă. El vede inimile torturate, dorinţa 
pentru ceva mai bun, potenţialul de a fi schimbaţi în mâinile Sale şi de a deveni frumoşi, curaţi. De aceea El ne-a 
iubit în acea condiţie nenorocită şi a pus în mişcare tot cerul şi a dat cel mai mare dar pentru ca noi să avem o 
viaţă nouă. În felul acesta a fost demonstrată dragostea lui Dumnezeu pentru noi. În faptul că a dat ceea ce era cel 
mai bun pentru cei ce erau cei mai răi. Pentru aceşti fii ai lui Adam, El a vărsat tot ce avea în cer. El S-a risipit pe 
Sine peste cei care erau în starea lor nenorocită, şi i-a ridicat la o poziţie de apropiere de Sine mai intimă decât 
poate ajunge orice altă fiinţă creată. În El Însuşi, liniştindu-le durerea, spălându-le mizeria, copleşindu-i cu un 
asemenea torent de iubire încât să şteargă amintirile de 6000 de ani de oroare. 

Trimiţându-L pe Isus să moară „pe când eram noi păcătoşi”, Dumnezeu a demonstrat că dragostea Sa nu este 
condiţionată. Nu contează cine sunt şi ce-am făcut. El L-a dat pe Isus pentru mine. Eu sunt numai unul din 
miliardele şi miliardele de pete infime dintr-un univers infinit, dar El nu mă va părăsi! Dacă m-ar pierde, asta ar 
însemna o pierdere infinită, măsurabilă numai cu singura scară adevărată din univers, care este dragostea lui 
Dumnezeu. Este lipsit de sens să întreb cum sau de ce a putut iubi astfel. Aceasta este descoperirea inimii 
Dumnezeului universului. Descoperirea a ceea ce este El. Nu există niciun motiv pentru care El m-ar iubi. El mă 
iubeşte pentru că El este aşa. De aceea pot fi sigur de aceasta: atât timp cât Dumnezeu trăieşte, eu voi fi iubit! 

 

Hristos a murit pentru noi 
 

Ce aveam în noi ca să fim atât de atrăgători? Ce era în noi ca să convingă voinţa lui Dumnezeu? Nimic. Nu era 
nicio urmă de vreun lucru atrăgător. Aşadar, aici se demonstrează o dată pentru totdeauna că Dumnezeu ne iubeşte 
nu pentru ceea ce suntem sau pentru ceea ce am făcut, ci pentru că El este dragoste! Aceasta este siguranţa veşnică 
a universului. Dumnezeu este dragoste! Atitudinea Sa veşnică faţă de toate creaturile Sale este caracterizată de o 
bunăvoinţă. El nu poate fi altfel pentru că aşa este El. Trebuie să ai mereu încredere într-o asemenea Fiinţă. 
Hristos a murit pentru noi. Şi în sacrificiul Său Dumnezeu a dat ceea ce era mai bun pentru cei care erau cei mai 
răi. Mai mult decât atât, El a dat tot ce putea da pentru cei care, în ei înşişi, nu valorează nimic. El Şi-a dat viaţa 
pentru şi celor care erau potriviţi numai pentru moarte. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu şi numai Dumnezeu 
este dragoste. 

„Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile 
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de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de 
dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” Romani 8:38, 39. 

Pavel menţionează viaţa, moartea, puterile, stăpânirile, suferinţa, persecuţia, înălţimea şi adâncimea, lucrurile 
prezente şi cele viitoare. Dar cel mai prezent lucru din minţile oamenilor, în ceea ce priveşte acest aspect, este că 
păcatul ne poate şi chiar ne desparte de dragostea lui Dumnezeu. Care este adevărul aici? 

Adevărul este că păcatul ne desparte de demonstraţiile dragostei lui Dumnezeu. Atunci când alegem deliberat 
să nu-L ascultăm, noi închidem canalele prin care El ne poate binecuvânta. Dar nu ne putem ascunde de dragostea 
Lui. Acea dragoste caută mereu căi şi mijloace de a ne atrage înapoi în locul binecuvântării. Înapoi în locul în care 
El Se poate din nou manifesta pentru noi. 

De aceea, celor cărora le este oferit privilegiul de a fi persecutaţi şi urâţi pentru ca ei să manifeste dragostea lui 
Dumnezeu, sunt binecuvântaţi într-o manieră specială. Lor le-a fost oferită o încredere deosebită şi o mare onoare, 
aceea de a manifesta dragostea unică a lui Dumnezeu pentru lume. Oriunde este demonstrată această dragoste 
pentru cei care sunt josnici, respingători şi nerecunoscători, putem şti că este prezent Dumnezeu. 

 

Care întrece cunoştinţa 
 

„…şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea 
lui Dumnezeu”. Efeseni 3:19. 

Cunoştinţa are de-a face cu informaţia primită. Înţelegerea intelectuală, ceva ce poate fi descris în cuvinte. 
Dragostea lui Dumnezeu este dincolo de toate acestea. Să nu credeţi că numai lecturând 1 Corinteni 13 vom 
înţelege dragostea lui Dumnezeu! Pentru a aprecia această dragoste, trebuie s-o experimentezi. Există o înţelegere 
care pătrunde adânc în suflet, şi pe care cuvintele nu o pot exprima. Aceasta se petrece atunci când Dumnezeu 
locuieşte înăuntru. Nu este informaţie, ci chiar dragostea însăşi, El Însuşi. Asemenea unei persoane care poate 
povesti o experienţă, o trăire asemenea celei pe care o experimentează un cuplu atunci când se căsătoreşte; o poate 
compara cu alte lucruri; poate folosi cuvinte ca „satisfăcător”, „valuri de bucurie” şi altele, dar, ce pot însemna 
toate acestea pentru cineva care nu a avut experienţa? Ce impresie sau concept va rămâne în minte? Ceva cu totul 
diferit de realitate, pentru că nu există nimic în experienţa omului cu care să o poţi compara. Aşa este cu dragostea 
lui Dumnezeu. Ea vine în inima celui care este una cu Dumnezeu; o înţelegere uluitoare. Ce cuvinte sau 
comparaţii o pot exprima? Este de nedescris, trece dincolo de cunoştinţă. Nu este un simplu concept, ci o putere 
constrângătoare care transformă cu desăvârşire percepţia asupra vieţii. 

 

Cum am văzut personal dragostea Sa pentru mine? 
 

1. Înţeleg că pentru mine personal, Tu, Tatăl meu, L-ai trimis pe Singurul Tău Fiu să sufere şi să moară 
pentru mine. Tu mă cunoşti. Eu am fost în mintea Ta din veşnicie şi Tu m-ai iubit tot atât de mult, de deplin, de 
desăvârşit ca şi când aş fi fost singura persoană din întregul univers. Tu mi-ai văzut durerea, suferinţa, lipsa de 
speranţă şi ai ales să-L trimiţi pe Isus ca eu să pot trăi, să pot fi eliberat de sclavia faţă de Satan şi pentru a primi 
un destin înalt, nobil şi minunat. Oh, Tatăl meu, cu o asemenea dragoste, cu un asemenea sacrificiu, ce îngrozitor 
este că nu am apreciat-o, că am continuat să trăiesc în păcat! Oh, mintea mea este întunecată datorită abuzului şi 
obiceiurilor rele, dar Te rog să mă ţii agăţat de Tine, Tată, pentru ca viaţa Ta, înţelepciunea, puterea şi 
desăvârşirea Ta să apară în mine. 

2. Am simţit atracţia Spiritului Tău Cel Sfânt; Ţi-am auzit vocea plină de iubire, chemându-mă toată viaţa 
mea. Niciodată nu ai încetat să mă rogi, pentru binele meu. Mereu mă atrăgeai mai aproape şi după ce am devenit 
creştin, doreai să vin şi mai aproape, încă mai aproape. Rugându-Te de mine, de dragul meu, să nu Te părăsesc, să 
nu Te neglijez. 

3. Iertându-mă din nou şi din nou. Eu, Tată, Te-am întristat. Am căzut în cele mai amarnice şi arogante 
păcate. Mă tem să mă gândesc la consecinţele unora dintre aceste păcate şi mă înfior când îmi amintesc de 
propria-mi aroganţă. Şi totuşi Tu m-ai iertat mereu, mi-ai şters vinovăţia, m-ai tratat de parcă nu m-am retras 
niciodată din cercul dragostei Tale. De ce? Pentru că Tu mi-ai simţit nevoia şi suferinţa. Pentru că îţi place 
compania mea şi m-ai dorit înapoi la Tine, fără nicio barieră între noi. 

4. În faptul că mi-ai păstrat viaţa şi sănătatea… Ştiu, Doamne, că unii nu au văzut mâna Ta în vieţile lor în 
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acest aspect, atât de clar cum am văzut eu (cu toate că nu mă îndoiesc de faptul că Ţi-ai descoperit dragostea şi 
mila pentru ei pe alte căi!). Totuşi, văd mila Ta în viaţa mea şi în acest aspect. Mă gândesc la toţi anii în care am 
circulat cu motoreta, la toate accidentele prin care am trecut, la sănătatea excelentă de care m-am bucurat mereu. 
Atunci când pescuiam, jucam fotbal, cricket şi toate celelalte nebunii pe care le făceam, Tu nu m-ai părăsit, ci m-
ai ocrotit exact cum continui s-o faci şi azi, pe mine şi familia mea. 

5. În faptul că mi-ai asigurat tot ce mi-a trebuit pentru nevoie mele. Ce pot spune la capitolul acesta? Cu 
toate că nu am lucrat timp de şase ani şi jumătate (la data la care a fost scris acest articol), nu am dus lipsă nicio 
clipă de nimic din cele materiale. Aceasta, în ciuda greutăţilor economice din această ţară, în ciuda nevredniciei 
mele şi uneori, a necredinţei mele. Indiferent de cât de mare sau cât de neaşteptată a fost nevoia, ajutorul Tău a 
fost mereu peste aşteptări. În toate acestea, şi multe altele, Tată, Tu mi-ai arătat personal dragostea Ta minunată. 
Cine sunt şi ce sunt eu ca să primesc o asemenea iubire? Oh, dacă aş fi măcar cât un grăunte de muştar vrednic de 
o asemenea iubire! 

6. În mici semne inutile ale iubirii. Tatăl meu trece dincolo de necesităţi. El Îşi găseşte plăcerea în a-Şi 
revărsa dragostea peste mine. Să mă facă fericit, să mă vadă zâmbind. Îmi arată o floare frumoasă, îmi trimite un 
curcubeu, îmi descoperă un adevăr frumos şi-mi trimite un dar dincolo de nevoile mele. Tată, Te rog să mă ajuţi 
să caut şi să apreciez semnele iubirii Tale azi şi mereu. 

 

Ce destin aş fi avut dacă nu m-ar fi atins dragostea Sa? 
 

Aceasta este realitatea: dacă Dumnezeu ar fi abandonat rasa lui Adam, cu toţii am fi pierit fără nicio speranţă 
cu mii de ani în urmă. Satan şi propria noastră natură ne-ar fi distrus. De ce nu ne-a părăsit Dumnezeu? De ce a 
insistat să intervină chiar şi după ce am ales? Pentru că este Tatăl nostru. Pentru că ne iubeşte şi gândul lipsei de 
speranţă în ceea ce ne priveşte I-a cauzat multă durere. Cu toate că milioane vor fi pierduţi, totuşi, cum ar putea 
închide uşa atât timp cât încă mai există speranţă? Pentru că dragostea Sa pentru fiecare dintre noi este tot atât de 
deplină şi de desăvârşită ca şi când fiecare ar fi singura fiinţă care trăieşte în întregul univers! Aşadar, în timp ce 
spunem: „Oh, Doamne, Te rog vino acum şi pune capăt păcatului!”, El spune: „Încă mai sunt câţiva copii iubiţi 
care ar putea fi salvaţi! Te rog să fii mâna Mea şi glasul Meu. Mergi la ei pentru Mine. Ajută-i să primească viaţa 
Mea, căci nu pot suporta gândul de a-i şti pierduţi. Eu nu voi închide uşa; nu voi aduce sfârşitul atât timp cât încă 
mai este speranţă chiar şi numai pentru un suflet care încă este în întuneric!” 

Pentru mine personal, acea dragoste a fost eficientă! Ce eram eu? Eram un ticălos, cu gânduri murdare şi un 
moral stricat. Nu-mi păsa de durerea pe care o produceam altora şi nici de drepturile lor. Cum mi-am mai rănit 
conştiinţa, am abuzat şi m-am dezonorat pe mine însumi! Azi, aş fi putut fi beţiv sau un dependent de droguri, tată 
a unor copii nelegitimi. Dar Dumnezeu m-a atins cu dragostea Sa! Prin harul Său m-a salvat de robia unei 
asemenea mizerii şi mi-a dat o valoare (şi urmează încă lucruri mult mai mari, chiar în această viaţă!). 

Iartă-mă Tată că am apreciat atât de puţin dragostea Ta. Cu toate că trebuie să-Ţi acoperi faţa, totuşi Ţi-ai 
descoperit inima pentru ca toţi să putem vedea, cei care alegem să vedem. 

 
David Clayton, August 2001 

 
 

Panorama creaţiei 
Cap. 4 

Firmament în jurul pământului 
 

În decursul discuţiilor noastre, vom observa unele detalii despre lumea de dinaintea potopului. Vom examina 
efectul pe care l-a avut marele potop asupra mediului şi vom face un proiect al lumii în mod profetic pe Pământul 
restaurat. Vom observa din relatarea biblică şi din cercetările ştiinţifice corelate un posibil mecanism pentru 
restabilirea bolţii firmamentului în timpul Pământului restaurat. 
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Pe măsură ce am susţinut seminarii în Statele Unite şi în străinătate, am descoperit, în această zonă de studiu, 
un răspuns mai mare decât în oricare alta a creaţionismului ştiinţific. Să ne gândim la cum arăta lumea dinaintea 
potopului. 

Imaginaţi-vă cum ar arăta Pământul dacă ar fi tăiat pe jumătate. O comparaţie potrivită ar fi cu a unui măr tăiat 
pe jumătate, căci Pământul nu constituie o sferă perfectă şi există o înclinaţie a câmpului electromagnetic. Acea 
înclinaţie trebuie să fie înfăţişată într-un proiect schematic. 

Geneza îl relatează: 
„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Pământul era fără formă şi gol; peste faţa adâncului de 

ape era întuneric şi spiritul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor”. 
Aceste versete arată că, încă din prima zi a creaţiei, înainte ca Dumnezeu să fi creat lumina, El a creat 

Pământul într-o formă lichidă. Acest aspect este extrem de important. 
Studii făcute de fizicieni de renume, ca Dr. Russell Humphreys, arată că fiecare moleculă de apă deţine un mic 

câmp electromagnetic. Atunci când aceste molecule sunt aliniate, rezultatul este un compus electromagnetic 
încărcat cu toate moleculele de apă care sunt aliniate. Atunci când toate aceste molecule sunt într-un aliniament 
compus, avem energia însumată a tuturor acestor molecule. 

Dumnezeu a început să creeze prima dată Pământul din tot universul, chiar înainte de a crea spectrul 
electromagnetic al luminii în corpurile cereşti, asemenea soarelui şi cerurilor stelare. Dumnezeu a avut un scop 
deosebit pentru Pământ, scop ce este descris de-a lungul Cuvântului lui Dumnezeu. Pe Pământ, a fost scopul lui 
Dumnezeu să creeze omul după asemănarea Sa. După căderea omului, Pământul a primit o atenţie deosebită din 
partea lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, după aproximativ patru mii de ani, a venit pentru a trăi pe Pământ şi Şi-
a dat viaţa ca preţ de răscumpărare. Pe Pământ, Isus Hristos Şi-a vărsat sângele. Pe Pământ a fost înfrântă 
moartea. Pe Pământ a avut loc învierea. Dumnezeul Creator, în forma celei de-a doua persoane, Isus Hristos, a 
experimentat moartea şi a fost înviat prin propria Sa putere şi prin puterea Spiritului Sfânt. Pe Pământ, Dumnezeu 
Şi-a exercitat puterea, chiar prin faptul că a permis răul şi distrugerea, dându-i omului o şansă morală. 

Drama finală a înfrângerii satanice va avea loc pe Pământ. Pe Pământ va reveni Hristos şi Îşi va exercita 
puterea, domnind şi împărăţind timp de o mie de ani. Pe Pământ se va vedea o licărire veşnică a cetăţii celeste, 
căci Cerul va orbita deasupra Pământului într-o formă perpetuă, veşnică. În Galateni 4:4, 5 ni se spune: 

„Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, 
ca să căpătăm înfierea.” 

Toate acestea au avut loc pe Pământ. Pământul este foarte important. 
Credem că avem indicii ale motivului pentru care Dumnezeu a creat prima dată Pământul în forma unei sfere 

de apă. Dumnezeu are răspunsul înainte ca noi să avem problema. Formele de viaţă pe care Dumnezeu le-a creat 
în ziua a treia, în formă botanică, aveau nevoie de această apă. În ziua a cincea, Dumnezeu a proiectat peştii şi 
păsările. Fiecare dintre aceste creaturi au nevoie de apă. În ziua a şasea, Dumnezeu a creat insectele, dinozaurii, 
omul şi femeia înainte de a se termina ziua. Dumnezeu nu lasă creaţia Sa să aştepte în nevoie. Dumnezeu are 
problema în forma apei înainte ca noi să avem problema de a avea nevoie de ea. 

Credem de asemenea că Dumnezeu a început prin a crea Pământul ca o sferă de apă deoarece apa este un 
simbol al Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt revigoraţi prin Cuvântul lui Dumnezeu. Această descoperire din 
relatarea biblică ne oferă o perspectivă clară, dimensională a ceea ce Dumnezeu a făcut cu acest compus gol şi 
fără formă de apă numit Pământ. Ştim ce a făcut Dumnezeu cu acest compus de apă, deoarece este descoperit în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de relatarea biblică pentru o înţelegere clară a ceea ce El a făcut cu 
Pământul şi zilele în care a evidenţiat anumite detalii. 

Apa este un simbol al Spiritului Sfânt. Avem nevoie de Spiritul Sfânt pentru a ne călăuzi pe parcursul studiului 
Bibliei. Dumnezeu a folosit Spiritul Sfânt şi Spiritul Sfânt a fost foarte activ în întreaga creaţie a întregului plan 
orchestrat. În timp ce Isus Hristos, cea de-a doua Persoană a Trinităţii, era agentul prim în creaţie, Dumnezeu 
Tatăl şi Dumnezeu Spiritul Sfânt erau cu siguranţă activi de-a lungul procesului. 

Apa este un simbol al planului de salvare. Având un Pământ şi un univers desăvârşit planificat şi orchestrat, cu 
un om desăvârşit creat şi întovărăşit, nu este suficient. Omul are nevoie de părtăşie cu Creatorul Său. Apa este un 
simbol al salvării în Isus Hristos. Avem nevoie de acea părtăşie cu Creatorul nostru. 
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Apa este un simbol al persoanei lui Isus Hristos. Isus a spus: „Eu sunt Calea. Eu sunt Adevărul. Eu sunt Viaţa. 
Eu sunt Apa. Eu sunt Uşa.” El reprezintă toate aceste lucruri; El este apa vieţii. Isus a spus femeii samaritene de la 
fântână în Ioan 4:14: 

„Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă apa pe care i-o voi da Eu, se va 
preface în el într-un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică.” 

Isus Hristos este simbolizat prin apă, iar creaţia orchestrată evidenţiază planul lui Isus Hristos. 
În ziua a treia, Dumnezeu a creat celelalte elemente într-un echilibru desăvârşit. El a creat formele de viaţă 

botanice, pe deplin înflorite, cu seminţe ce conţineau forma de viaţă. Dar în ziua a doua, Dumnezeu a făcut un 
lucru special. Este evident, din context, faptul că Dumnezeu a folosit elementele apei – adică hidrogenul şi 
oxigenul – pentru a crea firmamentul. În Geneza 1:6-8, avem o afirmaţie uimitoare. La prima vedere este simplă, 
dar uimitoare în consecinţele sale. 

„Dumnezeu a zis: ‚Să fie o întindere între ape şi ea să despartă apele de ape.’ Şi Dumnezeu a făcut întinderea şi 
ea a despărţit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost. Dumnezeu 
a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.” 

Din contextul biblic, este evident faptul că acest firmament includea două straturi compuse de apă, învecinate 
de fiecare parte şi cu un firmament la mijloc. Unii exegeţi biblici au sugerat că probabil acest firmament se referă 
la întindere, iar apa de pe suprafaţa Pământului era într-o singură formă compusă. De asemenea, ei susţin că a 
existat un balon de apă la aproximativ 18 kilometri deasupra Pământului care constituia cel de-al doilea strat. 
Oricum, afirmaţia clară a Scripturii este că acest întreg firmament era aşezat pe straturi de apă de ambele părţi, 
asemenea unei părţi a firmamentului. Mai târziu, Scriptura descrie mările şi oceanele la suprafaţa Pământului. 

De aceea, ne putem imagina un model al firmamentului la aproximativ 18 kilometri deasupra suprafeţei 
Pământului. Noi credem că firmamentul era la aproximativ 18 kilometri deasupra suprafeţei deoarece există o 
trapă caldă la acea înălţime ... Dacă am acumula cantităţile de apă de pe Pământ şi le-am aşeza împreună cu marea 
cantitate de apă din interiorul Pământului, aceasta ar rezulta într-un înveliş de câţiva centimetri grosime de apă 
într-o formă cristalină solidă ca firmament. 

Acest lucru este extrem de important. Avem un firmament, nu numai apă în nor sau într-o formă de vapori, ci 
în formă solidă. Contextul ebraic arată că apa şi firmamentul sunt într-o formă specială. Era aparent într-o formă 
cristalină – pură, transparentă, gheaţă relativ subţire. Probabil că nu avea mai mult de 6 metri în cele mai groase 
locuri. Termenul ebraic folosit pentru a descrie acest firmament este cu adevărat uimitor. De fapt, dacă nu 
urmărim literalmente limba ebraică, modelul nu funcţionează deloc. Relatarea biblică trebuie să fie literală, exact 
aşa cum a afirmat Scriptura. 

Cuvântul din ebraică folosit pentru a descrie firmamentul este raqia. Scolasticii ebraici afirmă că acest cuvânt 
înseamnă a comprima sau a pisa, a întinde această arcă a cerurilor în foi subţiri de metal. Oricum, elementele 
folosite în firmament sunt elementele apei. Numai în ziua a treia Dumnezeu a creat restul elementelor. 

În prima zi, Dumnezeu a iniţiat procesul de creaţie afirmând: „Este bun.” În zilele trei până la şase, El a 
încheiat zilele creaţiei de asemenea spunând: „Este bun.” Totuşi, în ziua a doua, Dumnezeu nu a spus că este bun. 
Acest lucru nu înseamnă că nu era bun. Înseamnă pur şi simplu că în prima zi, El deja spusese că era bună. Dacă 
Dumnezeu spune ceva la o dimensiune singulară, se aplică la toate. El spusese deja că era bună. El nu a creat noi 
elemente în ziua a doua; El a folosit pur şi simplu elementele pe care le-a creat în prima zi – hidrogenul şi 
oxigenul. 

Mulţi cercetători creaţionişti excelenţi şi-au imaginat timp de secole că, înainte de potop, a existat un efect de 
seră, şi se prea poate să fi fost aşa. Ei şi-au imaginat că au existat vapori de apă, probabil sub formă de nor, 
deasupra Pământului. Oricum, dacă folosim apa sub formă de vapori, mandatul Scripturii din Geneza 1:14-18 nu 
poate fi împlinit deoarece acesta afirmă că stele au fost „aşezate” sau ridicate – adăugate în dimensiunea lor 
completă la acest firmament. Dacă firmamentul ar fi fost pur şi simplu vapor de apă, stelele nu ar fi putut fi 
observate decât într-un procent de aproximativ optzeci la sută din ceea ce noi putem observa astăzi. Şi totuşi 
relatarea biblică afirmă că ele au fost ridicate. Termenul original ebraic folosit este nathan. Traducerea literală 
spune că ele au fost adăugate şi produse la dimensiunea deplină în acest firmament. Singura cale prin care ar fi 
fost posibil acest lucru este dacă ar fi fost folosit cuvântul raqia. 
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Cercetătorul Dan Cook a vorbit cu unul dintre fizicienii care au lucrat la proiectul bombei cu hidrogen de la 
Laboratoarele Naţionale Laurence Livermore. Acest fizician i-a spus că oamenii de ştiinţă din acel loc au luat, în 
urmă cu câţiva ani, elementele din apă şi le-au comprimat în condiţii foarte reci, criogenic. Hidrogenul a devenit 
aproape metalic în formă şi a luat caracteristici de metal. A devenit cristalin, transparent, ca o fibră optică, super-
conductiv şi feromagnetic. Toate aceste caracteristici au implicaţii imense. 

Hidrogenul din apă a fost comprimat şi energizat, iar presiunea l-a păstrat într-o formă de stază datorită gheţii 
cristaline de fiecare parte, căci relatarea biblică afirmă că Dumnezeu a făcut firmamentul la mijloc, având apă 
deasupra şi dedesubt. În aceste condiţii foarte reci în care există o presiune foarte mare, pe lângă energia imensă, 
hidrogenul capătă caracteristici metalice. Imaginaţi-vă Pământul înainte de potop, cu un firmament consistând în 
hidrogen energizat şi comprimat care capătă caracteristici aproape metalice, în mijlocul unei formaţiuni de apă 
solidă suspendată la aproximativ 18 kilometri deasupra Pământului. Din această configuraţie trebuie să fi rezultat 
lucruri minunate. 

În ziua a patra, atunci când a fost creat soarele, energia acestuia în contact cu acest hidrogen trebuie să fi 
rezultat într-o lumină domoală roz. La amiază, trebuie să fi fost o lumină de culoare roz pe cer; la răsărit şi la apus 
trebuie să fi fost un colorit roz viu; iar la miezul nopţii trebuie să fi fost un cer roz magneta. Cu alte cuvinte, cerul 
de dinainte de potop nu a fost niciodată întunecat. 

Relatarea biblică afirmă că Dumnezeu a făcut luminătorul mai mare pentru a stăpâni ziua şi luminătorul mai 
mic pentru a stăpâni noaptea. Timp de secole, am presupus că luminătorul mai mare era soarele, iar cel mic era 
luna. Cu siguranţă că luna are un impact şi, într-o anumită măsură, influenţează Pământul. Oricum, luna nu este 
mereu în raza vizuală. De aceea, lumina mai mică ce stăpâneşte noaptea nu era numai luna, chiar dacă luna are cu 
siguranţă un scop în modelul orchestrat. Luminătorul mai mic care stăpânea noaptea includea un transfer de 
energie din partea Pământului unde era lumină, de-a lungul liniilor acestui firmament raqia. Energia 
electromagnetică era purtată de-a lungul liniilor elementare ale hidrogenului care era aproape metalic şi care avea 
caracteristicile fibrei optice în natura sa. Acest lucru a cauzat o lumină crepusculară în partea Pământului unde era 
noapte, în timp ce în partea Pământului unde era zi, luminătorul mai mare stăpânea literalmente ziua. 

Afirmaţia spune că acest luminător „stăpânea ziua”. Oamenii de ştiinţă şi cercetătorii au descoperit faptul că 
cea mai importantă culoare din spectru este roz. Aceasta este culoarea care este produsă de hidrogenul energizat. 
Ei au descoperit că plantele cresc mai bine la lumina roz şi că indivizii răspund mai pozitiv în ceea ce priveşte 
starea generală la culoarea roz. Cercetătorii au descoperit că, în momentul în care o persoană intră în contact cu 
spectrul potrivit al culorii roz, creierul secretă norepinefren. Norepinefrenul este un sedativ şi neurotransmiţător 
natural. Înainte de potop, omul era dominat de un spectru variat al luminii roz. Liniştea mediului său i-a oferit 
abilitatea de a-şi folosi creierul la capacitate maximă. Firmamentul a făcut posibil acest lucru datorită unei lumini 
uşor roz în forme spectrale variate, având luminătorul cel mare care stăpânea ziua şi luminătorul cel mic care 
stăpânea noaptea. Dumnezeu a făcut o creaţie minunat orchestrată, iar omul a primit în final un beneficiu deplin. 

 
 

Dr. Carl E. Baugh 
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 „…umblaţi cârmuiţi de Duhul.” 

Invitaţie 
Moeciu, 27 iulie – 1 august 2010 

 

Ne folosim şi de acest mijloc pentru a vă invita la o nouă întâlnire de studiu biblic. Fiecare dintre aceste ocazii 
reprezintă un dar deosebit din partea lui Dumnezeu pentru toţi cei ce duc lupta cea bună a credinţei. Timpul pe 
care îl trăim are o valoare inestimabilă din perspectiva lucrării care ne stă în faţă. Aşa cum a făcut-o şi în cazul lui 
Moise în perioada „Madian”, Domnul Îşi continuă lucrarea de pregătire a fiecăruia dintre cei care-L iubesc şi-L 
doresc mai presus decât orice. 

Ca de fiecare dată, şi această întâlnire ne va aduce ocazia de a studia adevărul prezent, de a ne ruga împreună şi 
de a ne îmbogăţi din experienţele celorlalţi. Şi anul acesta ne vom bucura să-i avem în mijlocul nostru pe Ken 
Corklin din SUA, David Clayton şi Howard Williams din Jamaica. 

Întâlnirea va avea loc în minunatul cadru natural din staţiunea Moeciu de Sus, judeţul Braşov, la Pensiunea 
„Roua Dimineţii” (http://www.romania-turistica.ro/Cazare-Moeciu-de-Sus/Pensiunea-Roua-Diminetii) în perioada 
27 iulie – 1 august. Sunt disponibile camere cu baie proprie pentru 2 sau 3 persoane la preţul de 42 ron / zi / 
persoană (210 ron pentru întreaga perioadă), preţ în care sunt incluse 2 mese pe zi şi închirierea sălii de conferinţe. 
Plata trebuie făcută integral pentru toată perioada întâlnirii. Pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 10 ani nu se 
percepe taxă. 

Locurile sunt limitate, motiv pentru care cei ce doresc să rezerve, vor putea efectua plata în avans la Raiffeisen 
Bank, cont RO40RZBR0000060003875987 Mureşan Reti Rodica. Vă rugăm ca după efectuarea plăţii să anunţaţi 
la numărul de telefon 0752211185 de unde veţi putea obţine orice alte informaţii de care aveţi nevoie. 

Pentru cei care aleg să vină cu automobilul, ruta cea mai cunoscută este Braşov - Bran - Moeciu de Jos 
(culoarul Rucăr - Bran, ieşirea spre Piteşti, până în Moeciu de Jos, aproximativ 30 de km). Din centrul localităţii 
Moeciu de Jos se deschide un drum la stânga în prima bifurcaţie (8 km) către Moeciu de Sus (fiţi atenţi la 
indicator!). 

GPS: N45.4432640° E25.3303108° 
 

 
 
Pentru cei care aleg transportul în comun, traseul este următorul: sosiţi în Gara Braşov (dacă veniţi cu 

microbuzul, asiguraţi-vă că ştiţi unde trebuie să coborâţi pentru a ajunge uşor la obiectivul următor); vă deplasaţi 
la Autogara Bartolomeu. Pentru a ajunge acolo, trebuie să luaţi autobuzul 23 barat (din Gara Braşov), a cărui 
staţie este în partea dreaptă a gării. Coborâţi la Autogara Bartolomeu (punct de reper este stadionul). Din Autogara 
Bartolomeu pleacă autobuze la fiecare 30 de minute spre Moeciu de Jos, atât în cursul săptămânii cât şi în week-
end. Din Moeciu de Jos pleacă autobuze spre Moeciu de Sus. Programul lor de funcţionare este următorul: de luni 
până vineri: 8:00, 13:30, 16:00, 17:30, 20:00; sâmbăta si duminica: 8:00, 16:00, 20:00. La întoarcere, autobuzul 
Moeciu de Sus, Moeciu de Jos funcţionează după următorul program: de luni până vineri: 5:30, 6:30, 8:30, 14:00, 
16:30; sâmbăta şi duminica: 8:30, 13:00, 16:30. 

 
Vă aşteptăm cu inimile deschise! 

 
Prietenii de la „Divina Vindecare” 
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Moştenirea 
Viorica Dumitru, Iunie 2010 

Alungat din moştenire, 
Fiind orgolios din fire, 
Ismael, ridică pumn spre Dumnezeu; 
,,De ce m-ai smuls din locul meu? 
De ce Isaac e-acum în loc? 
Invidiez al său noroc...” 
Câţi oameni revoltaţi ca el 
Nu au vorbit în aşa fel? 
Dar cei ce-aşa gândesc şi fac, 
Pot accepta trăirea lui Isaac? 
Ar suporta, predaţi ca el 
Să sufere pe-altar ca miel? 
Cum s-ar simţi ca jertfă stând, 
Altul spre ei cuţitul arătând? 
Cuţitul vorbelor nedrepte, 
Al patimii urcând în trepte? 
Cum înţeleg părinţii lor bătrâni, 
Ce şovăie tremurător din mâini? 
I-ar ajuta în greul sufletesc 
Citând făgăduinţe, pe care le nutresc? … 
Vrei să fii şi tu moştenitor? 
Eşti gata să laşi tot? Să mori?! 
Nu trebuie să fii sinucigaş! 
Ci un copil supus, al cerului urmaş, 
Să moară numai firea pământească, 
Cu plănuirea ei, ce-i omenească! 
Sperând, de pâlpâi în credinţă, 
Când nu se-arată sort de biruinţă... 
Celor care-acceptă şi jertfa şi calvarul, 
CREDINŢA-I moştenirea şi DUHUL este darul! 

 
 
 

 
Scopul revistei „Divina Vindecare” este acela de a-i motiva pe cititori să se dedice fără nici o rezervă lucrării de 
pregătire personală pentru revenirea Domnului Isus Hristos şi de a duce ultima solie la orice seminţie, orice limbă, 
orice norod şi orice neam. Revista „Divina Vindecare” este tipărită lunar şi este trimisă gratuit oricui doreşte s-o 
primească. Pentru orice informaţii şi alte materiale, vă rugăm să ne contactaţi la 
 

Redacţia „Divina Vindecare” 
Loc. Balşa nr. 139 jud. Hunedoara cod 337015 
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