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Chiar de la debutul marii controverse a fost clar pentru toți locuitorii universului că aceasta nu
viza chestiuni teoretice, ci mai degrabă natura și caracterul lui Dumnezeu. Atunci când Acesta a
negat pretențiile lui Lucifer de a „şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei” și
de a „fi ca Cel Preaînalt” (Isaia 14:13, 14), îngerul L-a acuzat pe Dumnezeu de exclusivism,
nedreptate, manipulare și minciună. Și pentru că aceste acuzații Îl vizau pe Cel infinit, cum ar fi
putut El răspunde? Atunci când chiar cuvântul cuiva este pus sub semnul întrebării, orice
încercare a sa de a răspunde prin cuvinte este din start sortită eșecului. Acesta a fost motivul
pentru care demonstrația faptului că afirmațiile lui Dumnezeu sunt conforme cu realitatea,
trebuia oferită în experiență.
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Un test aparte
Întreaga Scriptură este plină de experiențele și încercările celor care s-au încrezut în
Dumnezeu. Descriind una din cursurile naturale ale vieții de Creștin, Pavel îi scria lui Timotei:
„De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.” (2 Timotei 3:12).
Acuratețea acestei informații poate fi atestată de fiecare Creștin în parte. Într-un fel sau în
altul, mereu potrivit propriilor circumstanțe și indiferent de statutul social, de cultura din care
provine sau în care trăiește, întotdeauna s-au găsit și se vor găsi căi și mijloace de a-l ataca pe
Creștin. Fie că a locuit într-o țară săracă sau una bogată, fie că a propășit sau nu din punct de
vedere material, fie că a trăit în timp de pace sau de război, fie că a avut sau nu familie, cel care a
decis să-L urmeze pe Dumnezeu a constituit mereu ținta atacurilor deosebite ale vrăjmașului.
Acest lucru se întâmplă nu numai datorită urii acestuia față de orice creație a lui Dumnezeu, dar
și pentru că omul reprezintă acum unul dintre mijloacele prin care Dumnezeu poate să răspundă
în mod practic acuzațiilor ce I-au fost aduse în cer cu mii de ani în urmă.
Într-unul dintre cele mai lungi monologuri ale Domnului Isus înregistrate în Scriptură, Acesta
ne vorbește despre condițiile în care se va găsi omenirea la timpul sfârșitului, amintind mai
multe detalii legate de acea perioadă de timp. Unul dintre aspectele experienței Creștinilor care
vor trăi atunci este legat de cel mai teribil test pe care omenirea îl va fi văzut vreodată:
„Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum
şi nici nu va mai fi.” (Matei 24:21).
În mod firesc, întrebarea care a frământat fiecare suflet ce a citit aceste cuvinte, a fost: „Despre
ce va fi acea încercare? Ce va viza acel test?”. În mod ciudat, mulți Creștini se comportă și
vorbesc despre acest test de parcă va avea în vedere cunoștințele doctrinare și determinarea de a
rămâne lângă doctrina adevărului. Ei își imaginează că,
asemenea unor școlari, vor fi chestionați pe marginea
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Subiectul oricărui test
Însă, datorită naturii marii controverse, subiectul testului Creștinilor nu a fost și nu va fi
vreodată nici doctrina și nici capacitatea lor de a o reproduce, ci mai degrabă caracterul.
Dumnezeu nu poate fi testat sub nicio formă tocmai datorită capacităților și atributelor Sale.
Este imposibil să testezi o persoană care le știe pe toate, care le poate pe toate și care este
prezentă pretutindeni în același timp. Tocmai datorită acestor atribute, oricine poate suspecta că,
în timp unui test, Dumnezeu ar putea să ascundă ceva sau să se folosească de puterea și
cunoștințele Sale fără ca cineva să știe.
Acesta este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu L-a trimis pe Singurul Lui Fiu născut,
pe Cel care „care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui” (Evrei 1:3), pentru a oferi
răspuns la întrebarea legată de caracterul lui Dumnezeu. Destituit de orice atribut divin, Fiul lui
Dumnezeu a constituit, în mijlocul încercărilor prin care a trecut, singurul mijloc prin care
Dumnezeu a putut fi pus la încercare. Dacă Dumnezeu Însuși ar fi murit, întregul univers ar fi
încetat să existe, însă Fiul Lui, „Isus a murit” (1 Tesaloniceni 4:14). Datorită atributelor Sale,
„Dumnezeu nu poate fi ispitit” (Iacov 1:13), însă Fiul Lui „în toate lucrurile a fost ispitit ca şi
noi” (Evrei 4:15). Astfel, datorită identității Sale, datorită naturii Sale moștenite prin nașterea din
Dumnezeu și datorită faptului că a avut un început al existenței, Fiul Lui a putut demonstra
caracterul lui Dumnezeu și veridicitatea spuselor Sale în mijlocul tuturor testelor la care a fost
supus.
Acest succes răsunător L-a calificat pe Isus pentru înviere și pentru poziția de al doilea Adam,
stăpânitor al acestei lumi în locul celui pe care l-a înfrânt. Însă una dintre dorințele Sale este
aceea de a ne mântui și pe noi, de a ne face „părtaşi firii dumnezeieşti” (2 Petru 1:4) și astfel,
părtași uneia dintre cele mai mari misiuni încredințată vreodată unei creaturi: revendicarea
caracterului lui Dumnezeu.
După ce S-a mântuit pe Sine din această lume, Fiul lui Dumnezeu, Cel de-al doilea Adam, a
pretins că prin nașterea din nou din Sine Însuși, orice om va moșteni natura Lui, natură pe baza
căreia va dezvolta un caracter ce va avea aceleași calități ca al Său. Desigur, oricine poate învăța
afirmațiile doctrinelor Cuvântului lui Dumnezeu și oricine își poate exprima acordul față de ele,
însă niciodată încercările nu au vizat această capacitate și decizie a omului. Învățăturile
Cuvântului lui Dumnezeu sunt importante și folositoare, însă nu ca scop în sine, ci mai degrabă
ca mijloc pentru învățarea căii biruitoare asupra tuturor încercărilor. Subiectul oricărui test a fost
și mereu va fi caracterul.
Dar ce este caracterul? Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește caracterul astfel:
„Ansamblul însușirilor fundamentale psiho-morale ale unei persoane, care se manifestă în
modul de comportare, în ideile și în acțiunile sale.” (https://dexonline.ro/definitie/caracter).
Însumând și exprimând însușirile fundamentale ale unei persoane, caracterul reprezintă nu
numai suma însușirilor personalității individuale, ci și, și mai ales, natura acesteia. Un proverb
spune: „Semeni un gând, culegi o faptă. Semeni o faptă, culegi un obicei. Semeni un obicei,
culegi un caracter.” Care este însă sursa gândului sau ce anume determină caracterul gândului
omului? Domnul Isus spune:
„Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile...” (Marcu 7:21).
Natura omului determină așadar natura gândurilor sale și implicit, a faptelor, obiceiurilor și,
în final, a caracterului său. Caracterul este așadar produsul și exprimarea finală a naturii omului
care a lucrat potrivit propriei sale decizii.
Pretenția lui Dumnezeu este că numai cel care este una cu El în spirit (sau natură) este în
siguranță pentru a locui pentru veșnicie în universul nepătat. După ce a trecut suficient timp și
destule încercări eșuate de a-și demonstra afirmațiile, Satan provoacă afirmația lui Dumnezeu în
cuprinsul inimii și experienței fiecărui om.
Cum testezi un caracter?
Desigur, cunoștințele sunt testate prin examene teoretice, însă cum poate fi testat un caracter?
Ca în cazul oricărui test, și atunci când vine vorba despre caracter el trebuie supus examinării.
Însă pentru că nu cunoștințele interesează în acest caz, examinarea nu se derulează prin
adresarea de întrebări, ci mai degrabă printr-o situație surprinzătoare.
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Loialitatea față de Dumnezeu este una dintre caracteristicile fundamentale ale Creștinului și
asta pentru că totul depinde de legătura personală cu Dumnezeu. Dumnezeu fiind Singurul Bun
(Marcu 10:18), orice despărțire de Acesta rezultă inevitabil în haos și moarte. Iată așadar ținta
fundamentală a oricărui test la care este supus Creștinul: loialitatea față de Dumnezeu. Cum
poate fi însă testată cel mai eficient loialitatea?
În primul rând, fiind vorba despre un atribut al caracterului, testul trebuie să includă
elementul surpriză. Chiar și atunci când vine vorba despre testarea cunoștințelor, chiar dacă ziua
și ora examenului sunt anunțate, subiectele rămân un secret până în clipa în care testul începe.
Oricine are acces la subiecte înainte de începerea examenului sau la răspunsurile din manual în
timpul examinării, nu este cu adevărat testat. Aici fiind vorba despre un test al naturii și deci al
caracterului, elementul surpriză trebuie să includă cel puțin maniera în care testul se va
desfășura, dar uneori chiar și timpul la care subiectul va fi supus examinării. Dacă cel puțin
prima condiție nu este împlinită, testul nu poate fi valid.
În al doilea rând, pentru ca testul loialității față de Dumnezeu să atingă maximul eficienței,
experiența testării trebuie să includă aparența eșecului Său de a împlini ceea ce a promis. Cu alte
cuvinte, dacă Creștinul testat ar avea susținerea activă, conștientă și deplină a lui Dumnezeu,
atunci testul nu ar mai fi valid datorită atotputerniciei Celui care îl sprijină pe Creștinul testat.
Elementul surpriză, perplexitatea, uimirea în fața unor așteptări justificate dar neîmplinite, în
fața unei nedreptăți aparente din partea lui Dumnezeu, în fața unui eșec al Acestuia constituie
ingredientul absolut necesar pentru relevarea în adevăr și cu desăvârșire al caracterului unui
Creștin. Înțelegem astfel de ce „dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa.” (Matei
24:22)
Două exemple
Scenariul ucenicilor lui Isus era simplu: fiind Mesia, Isus va ajunge pe tronul lui Israel. Odată
instaurat ca rege, datorită puterii pe care o deține va putea conduce armata poporului într-o
biruință fără nicio pierdere de partea lor, așa cum Dumnezeu făcuse odinioară pe vremea lui
Iosua. Potrivit profeției sau mai degrabă a interpretării pe care ei o învățaseră, Israel urma să
ajungă cât ai clipi cea mai puternică națiune de pe planetă, de fapt singura după ce le va supune
pe toate celelalte. Nu este deci de mirare că într-o ocazie au avut „de gând să vină să-L ia cu sila ca
să-L facă împărat” (Ioan 6:15). De aceea Petru a manifestat o opoziție hotărâtă atunci când Isus i-a
anunțat despre apropiata Lui arestare (Matei 16:22) și niciunul dintre ucenici nu a îndrăznit să
ceară explicații suplimentare ori de câte ori Isus readucea vorba despre acest subiect. Probabil că,
în mințile lor, așezau aceste cuvinte în rândul afirmațiilor lui Isus care erau cu neputință de
înțeles.
Încercarea a venit nu numai la un moment în care niciunul dintre ei nu se aștepta, dar a vizat
aspectul cel mai indiscutabil din mințile lor. Insistențele lui Isus de a veghea în rugăciune au fost
complet ignorate nu pentru că ar fi pus la îndoială cuvintele Sale, ci mai degrabă pentru că ele
nu făceau niciun sens pentru mințile lor. De ce ai „pierde” timpul prețios dedicat odihnei în
rugăciune atunci când nici măcar demonii nu ți se pot opune și, mai presus decât atât, ești în
prezența Celui ce în curând va deveni regele omenirii? Ce se poate întâmpla? Ei bine, în
contextul înțelegerii din mințile lor, nimic nu se poate întâmpla. Însă tocmai atunci când erau
absolut siguri de asta, inevitabilul s-a întâmplat. Testul ucenicilor în fața căruia au eșuat i-a luat
prin surprindere atât din perspectiva momentului cât și din cea a conținutului. Și pentru că
niciunul dintre ei nu era pregătit din punct de vedere al naturii și caracterului, „toţi ucenicii Lau părăsit şi au fugit.” (Marcu 14:50).
Ca Unul care avea o legătură desăvârșită cu Dumnezeu, Isus nu a fost surprins de momentul
în care a fost testat. Anunțase în repetate rânduri că acest moment era inevitabil (Matei 17:12, 22;
20:18) și nu numai atât, dar și ziua în care urma să fie testat: „Ştiţi că după două zile vor fi Paştele;
şi Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit!” (Matei 26:2).
Știa chiar și faptul că toți ucenicii Îl vor părăsi, motiv pentru care i-a avertizat în repetate
rânduri să singura cale de a împiedica acest eșec este rugăciunea și vegherea. Liniștea și calmul
cu care vorbea de fiecare dată despre acest teribil moment își avea sursa într-o singură
certitudine:
„Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur,
dar nu sunt singur; căci Tatăl este cu Mine.” (Ioan 16:32)
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Prezența lui Dumnezeu era singurul Său resort de liniște și putere. Motivul din spatele acestei
certitudini a prezenței continue a lui Dumnezeu cu El era unul singur:
„Cel ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este
plăcut.” (Ioan 8:29).
Cu alte cuvinte, „atât timp cât Eu nu Mă despart de Dumnezeu, am certitudinea prezenței Sale
pentru că El nu se va despărți niciodată de Mine.” Oare nu aceasta era promisiunea care-I fusese
făcută?
„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire şi Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca
legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoţi din temniţă pe cei
legaţi şi din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric.” (Isaia 42:6, 7).
Promisiunea ocrotirii lui Dumnezeu dublată de faptul că întotdeauna Isus a făcut ceea ce-I este
plăcut Lui, I-a conferit asigurarea fără nicio umbră de îndoială că nu va fi singur în ceasul
încercării caracterului Său. Nu este de mirare că atunci când această încercare a venit împreună
cu elementul surpriză al abandonării de către Dumnezeu a Fiului Său, Acesta a început să
transpire sânge iar în final a strigat în disperare „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce Mai părăsit?” (Matei 27:46).
„noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele
noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi, prin rănile
Lui, suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a
făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.” (Isaia 53:4-6).
Despărțindu-Se de Fiul Său, Dumnezeu L-a așezat în starea păcătoasă în care au fost născuți
toți oamenii pentru ca, de acolo, să biruiască pentru ei. Și a făcut-o. Însă viața lui Isus nu a fost
numai despre mântuirea oamenilor, ci și despre revendicarea caracterului lui Dumnezeu, iar
aceasta nu se poate face decât printr-un test care implică elementul surpriză.
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Nu despre dreptate, ci despre caracter
„Iov a zis: ,Sunt nevinovat și Dumnezeu nu vrea să-mi dea dreptate; am dreptate şi trec drept mincinos;
rana mea este jalnică, şi sunt fără păcat.’” (Iov 34:5, 6).
Tragedia lui Iov vine din surpriza cu care a fost lovit, din așteptarea justificată în care a fost
decepționat de Dumnezeu. Ce face însă Iov atunci când, în mijlocul cumplitei suferințe (și cine
dintre noi o poate înțelege?), nu primește niciun răspuns la întrebările Sale? Ce face Iov atunci
când, lovit pe nedrept, nu numai că nu primește niciun ajutor din partea Dumnezeului pe care La slujit cu credincioșie, dar nici măcar un răspuns alinător pentru mintea lui perplexă? Ce face
Iov atunci când nimic nu mai face sens, când realitatea pe care și-a bazat toate deciziile de până
atunci dispare, când Cel în care s-a încrezut îl abandonează suferinței fără nicio explicație
rațională? Ce face Iov în fața aparentei trădări?
„Viu este Dumnezeu, care nu-mi dă dreptate! Viu este Cel Atotputernic, care îmi amărăşte viaţa, că,
atâta vreme cât voi avea suflet şi suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti
nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat.” (Iov 27:2-4).
Decizia lui Iov de a nu-L nega pe Dumnezeu (pe care nu-L mai înțelegea) prin continuarea în
integritatea caracterului său, a revendicat cuvântul lui Dumnezeu: „Iov ... este un om fără prihană
şi curat la suflet. El se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.” (Iov 2:3).
Ecoul aceleiași decizii se aude și în răspunsul lui Petru care, testat prin cuvintele „Voi nu vreţi
să vă duceţi?”, a răspuns:
„,Doamne’, I-a răspuns Simon Petru, ,la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice. Şi noi am
crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.’” (Ioan 6:67-69).
Decizia de a rămâne lângă Dumnezeu chiar și atunci când suntem surprinși de diferite situații
nu este luată pentru că am avea toate răspunsurile, ci datorită identității exclusive a Celui lângă
care stăm: „Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.” (Ioan 6:69). În ciuda absenței răspunsurilor, în
ciuda lipsei de sens, în ciuda durerii nejustificate, în ciuda eșecului aparent, noi, Creștinii, Îl vom
urma mereu pe Isus nu pentru ceea ce ne oferă, ci pentru ceea ce Este. Iar noi vrem să fim ca El și
astfel să îndreptățim Numele și Cuvântul Său.
Aceasta este decizia noastră; aceasta este „Decizia lui Iov”.
Care este decizia ta?

A fost Isus diferit de noi?
David Clayton, februarie 2018

Există două puncte de vedere despre ceea ce Dumnezeu a realizat trimițându-L pe Isus să
devină Unul dintre noi:
1. Doar un alt om
Prima perspectivă este aceea că Isus nu a fost decât un alt om, exact ca toți ceilalți oameni,
care a fost capabil să trăiască o viață desăvârșită prin credință și predare lui Dumnezeu.
Dumnezeu Și-a trăit viața prin El, dar partea lui Isus a fost aceea de a Se încrede și de a Se preda.
În cadrul acestei perspective, subiectul central este dacă avem sau nu credință și dacă alegem să
ne predăm. Dacă putem să credem și să ne predăm așa cum a făcut Isus, putem trăi exact așa
cum a trăit El. Elementul cheie este cu ce ne luptăm, ingredientul principal este credința și
predarea noastră, dar cumva se pare că cel mai important aspect este participarea noastră
umană. Dacă există credință și predare, toate lucrurile devin posibile. Cei care cred asta nu
accentuează nevoia de a fi născut din nou, căci totul este numai despre eforul omenesc. A fost un
timp când și eu am crezut asta, dar asta a fost înainte de a înțelege ce înseamnă că Hristos este
neprihănirea mea.
2. O Persoană divino umană
Cea de-a doua perspectivă este aceea că Isus a fost o Ființă care a avut o minte, sau un spirit
divin. Din punct de vedere genetic, El a fost pe deplin om, cu toate limitările pe care le are un
om, însă lăuntric, în aspectul spiritual al Ființei Sale, El a fost Fiul lui Dumnezeu care a existat
înainte și care a venit din cer. Cu toate că Și-a abandonat memoria și puterea, El nu Și-a
abandonat identitatea. El era încă Fiul lui Dumnezeu. Însă întrebarea este: în ce sens era El încă
Fiul lui Dumnezeu? El era încă Fiul lui Dumnezeu pentru că poseda acea calitate esențială care
desparte divinitatea de creație, și anume că era bun în El Însuși. Natura Lui era bună, nu pentru
că Dumnezeu locuia în El, ci pentru că El Însuși era Dumnezeu prin natura Sa!
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Bunătate împrumutată?
Există două surse posibile ale bunătății care era în Isus. Prima este că această bunătate fusese
împrumutată, infuzată în El prin locuirea spiritului sfânt. Cu alte cuvinte, Isus nu era bun în Sine
Însuși, dar bunătatea a apărut în El pentru că Dumnezeu (Tatăl) S-a manifestat pe Sine prin El.
Fără această prezență a Tatălui în El, Isus nu ar fi fost bun, ci ar fi fost carnal și rău ca oricare alt
om.
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Bun în El Însuși?
Cea de-a doua alternativă este că Isus era bun în El Însuși, la fel cum este Dumnezeu Tatăl
pentru că El este Fiul NĂSCUT al lui Dumnezeu. El a moștenit natura lui Dumnezeu care este
esențial bunătate pură, dragostea altruistă. Cu toate că era pe deplin om, din punct de vedere
genetic identic cu toți oamenii, suferind aceleași deficiențe genetice ca noi toți, totuși mintea Lui
sau spiritul Lui nu erau ca ale noastre. Da, a fost limitat la capacitățile omenești ca fiecare dintre
noi, dar din punct de vedere MORAL era cu mult superior nouă. Isus nu a urât niciodată pe
nimeni; Isus nu a dorit niciodată răul cuiva; Isus nu a avut niciun motiv egoist, dar de unde
veneau toate acestea? Era vorba despre o Altă Ființă (Dumnezeu Tatăl) care iubea prin El, sau era
Isus Însuși care-i iubea pe oameni datorită naturii pline de iubire pe care o avea? Răspunsul la
această întrebare este foarte important și aș vrea să vă explic de ce.
Exemplu sau substitut?
Cei care susțin că Isus nu a fost bun în El Însuși vor afirma întotdeauna că Isus a venit în
principal pentru a fi EXEMPLUL nostru. Isus a trebuit să trăiască viața noastră, să fie ispitit ca
noi și să biruiască păcatul - toate acestea prin aceleași metode și în aceeași manieră prin care și
noi facem aceste lucruri. Ideea este că dacă El nu era ca noi și nu a biruit ca și noi, atunci nu ar

mai fi exemplul nostru iar noi nu am mai putea birui ca și El. Ideea este că El a venit pentru a
arăta că omul poate împlini legea lui Dumnezeu, motiv pentru care El a trebuit să demonstreze
acest lucru ca unul dintre noi în exact aceleași condiții și circumstanțe. Aceasta este o perspectivă
falsă și stă la baza a două perspective asupra mântuirii, una legalistă și centrată pe om, iar
cealaltă centrată pe Hristos, credință și nașterea din nou.
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Substitut
Cei care susțin că Isus a fost bun în El Însuși (ceea ce cred și eu), înțeleg faptul că Isus nu a
venit pentru a ne fi un exemplu despre cum să biruim păcatul. Aceasta nu a fost misiunea Lui
pentru că nu există niciun om, și nici nu a existat vreodată, care să poată trăi așa cum a trăit Isus.
El a fost Singurul Om care a trăit și care va trăi vreodată, Singura Persoană care a fost absolut
curat din punct de vedere moral, în care Satan nu a putut găsi nici cel mai mic aspect care să
cadă sub incidența principiilor sale. Isus nu a venit să ne arate calea, El a venit pentru A FI
CALEA! El nu este EXEMPLUL nostru despre cum să biruim păcatul, ci El Însuși este
BIRUINȚA NOASTRĂ ASUPRA PĂCATULUI! Cu alte cuvinte, El nu spune „Vezi cum am trăit
Eu? Urmează-Mi acum pașii.” Nu ,nu, nu! Ci El spune: „Stai în brațele Mele, iar Eu am să te
conduc. Voi trăi Eu în locul tău.” Noi nu urmăm exemplul lui Hristos, ci Îi îngăduim lui Hristos
să retrăiască, iar El, Cel care a trăit în mod desăvârșit odată, o va face din nou în noi. Nu este
vorba despre viața imitată, ci despre viața substituită!
Nu vreau să spun că nu este un lucru bun a căuta să imităm exemplul lui Isus. Viața Lui a fost
desăvârșită și constituie cu siguranță un ideal bun pentru fiecare dintre noi. Însă este mult mai
mult implicat în conceptul că Isus este exemplul nostru și aici este punctul în care eu obiectez.
Majoritatea celor care susțin că Isus este exemplul nostru insistă că Isus a fost exact cum suntem
noi, plus sau minus nimic. Mai sunt cei care cred că scopul ultim în univers este păzirea legii.
Așadar, ei spun că Isus a venit pentru a ne arăta că este posibil să împlinim în mod desăvârșit
legea. Viața Lui afirmă: „Eu am reușit, deci și tu poți.” Cu alte cuvinte, viața lui Isus a fost în
primul rând o provocare pentru noi care ne spune că dacă putem să-L imităm, vei putea să faci
exact ceea ce a făcut Eu; Eu am reușit; așadar, tu de ce nu reușești? Această perspectivă Îl
prezintă pe Isus ca pe indicatorul căii mai degrabă decât Calea în sine, Îl face pe Isus mijlocul
către sfârșit mai degrabă decât finalul în sine. Depinde viața biruitoare de imitarea lui Hristos,
sau de primirea Lui și de a-I îngădui Lui să trăiască prin noi pe măsură ce ne predăm Lui clipă
de clipă?
O nouă rasă de oameni
Este adevărat că Isus a venit ca om, pe deplin sub condițiile naturii umane decăzute. El a
trebuit să ia asupra Lui Însuși blestemul la cruce, dar a făcut asta pentru a fi un exemplu? A făcut
El aceasta pentru ca mai apoi să ne ceară să-L imităm? Aceasta este perspectiva care conduce la
legalism. Nu, El a făcut toate acestea pentru a lua asupra Lui vechea natură umană și să o
omoare la cruce. Apoi a fost înviat ca Cel de-al Doilea Adam, capul unei noi rase de oameni în
care blestemul a fost distrus și care posedă toate atributele pe care El le-a adăugat acelei vieți în
perioada în care a fost om. Asta este ceea ce MOȘTENIM când suntem născuți din nou în
Hristos. Este ceea ce moștenim, nu ceea ce IMITĂM! Isus a trebuit să fie ca noi astfel încât să
creeze această nouă realitate pentru noi, nu pentru ca noi să-L imităm pe El.

6

Dragostea arătată
Mai mult decât atât, să considerăm următorul adevăr: dacă Dumnezeu ar fi fost Cel care a trăit
viața lui Isus, atunci cum ar putea fi adevărat că dragostea lui Dumnezeu a fost cu adevărat
arătată în Isus? Dacă Isus nu a fost decât un vas predat pentru a fi folosit de Dumnezeu, atunci
când a murit pe cruce pentru noi, a făcut-o datorită faptului că ne-a iubit, sau datorită faptului că
așa a vrut Tatăl Lui? A fost crucea o manifestare a dragostei lui Isus pentru om, sau a supunerii
lui față de Tatăl Lui, sau ambele?
Dragostea lui Dumnezeu sau natura divină?
Mulți dintre cei care nu cred în doctrina trinității au tendința de a se contra pe darul lui Isus ca
ultimă manifestare a dragostei lui Dumnezeu, iar eu mă număr printre ei. Însă, mai există și alte
aspecte ale acestei demonstrații care necesită explorare. Nu numai sentimentele dragostei lui
Dumnezeu au trebuit demonstrate, dar și natura fundamentală a lui Dumnezeu. Singura
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manieră prin care Dumnezeu putea fi manifestat ființelor umane în adevărata Sa natură era
numai prin a Se coborî la nivelul nostru, să devină Unul dintre noi și să-Și trăiască viața pe
planeta noastră, sub condiții care nu pot fi contrafăcute. El ar fi putut să ia forma unui om, dar
nu a fi putut niciodată să fie cu adevărat om. Ar fi fost o prefăcătorie, un rol jucat. El ar fi fost
încă Atotputernicul Dumnezeu, dar într-o altă formă. Dar FIUL lui Dumnezeu putea deveni om!
Puterea Lui, slava, cunoștințele, amintirile etc. Îi puteau fi luate iar El putea fi așezat în
circumstanțe în care să-L reveleze pe Dumnezeu la nivel uman datorită faptului că natura Lui
este oglindirea slavei şi întipărirea Fiinţei Tatălui. Chiar dacă a devenit om, natura lăuntrică a lui
Dumnezeu a putut rămâne curată și sfântă, pe deplin altruistă. Acesta este motivul pentru care,
pe această cale, cu toate că era o ființă umană, totuși slava lui Dumnezeu - dragostea pură și
altruistă a lui Dumnezeu, mila și compasiunea tandră a lui Dumnezeu, au strălucit prin El la
nivel uman.
Propria Sa bunătate
Acesta este punctul critic. Dacă Isus nu a manifestat propria Lui bunătate divină, atunci El nu
a descoperit în realitate ceea ce este Dumnezeu. El nu a descoperit decât ceea ce Dumnezeu
poate descoperi prin orice om. De fapt, există posibilitatea ca totul să nu fi fost decât un
spectacol pus în scenă de Dumnezeu, folosindu-Se de un trup omenesc. Dovada de netăgăduit a
faptului că Isus a fost bun în El Însuși este Golgota. Pe cruce Dumnezeu L-a abandonat pe Isus,
L-a părăsit. De ce a rămas Isus bun și a continuat că aleagă binele? Nicio ființă creată nu poate fi
bună sau să aleagă ceea ce este cu adevărat bine fără influența spiritului lui Dumnezeu. Dar Isus
nu a beneficiat de această influență pe cruce. Dacă credem propriile cuvinte ale lui Isus,
Dumnezeu L-a părăsit pe cruce și a fost abandonat pentru a purta păcatul omenirii, pentru a lua
asupra Lui blestemul. De ce a ales El totuși binele? Cum a fost posibil ca El să facă asta în
condițiile în care a fost despărțit de Dumnezeu? Răspunsul este că a făcut lucrul acesta pentru că
El este bun în El Însuși, datorită naturii Sale, pentru că El este Dumnezeu!
Cu alte cuvinte, adevărata natură a lui Dumnezeu a fost revelată la cruce. Isus a demonstrat că
în mod fundamental, divinitatea este altruistă și că îi pasă mai mult de alții decât de Sine. Isus a
demonstrat că în mod fundamental, există o mare diferență între divinitate și creație. Bunătatea
nu este o chestiune ce ține de ceea ce știm sau de ceea ce alegem să facem. Bunătatea este ceva ce
se găsește numai în divinitate. Isus nu L-a apărat pe Dumnezeu Tatăl ca Persoană, ci chiar natura
lui Dumnezeu, natura divinității pentru a clarifica motivul pentru care oricărei creaturi îi este
imposibil să participe în același conciliu ca Dumnezeu (așa cum a dorit Lucifer). Numai o ființă
divină poate fi bună cu adevărat. Diferența dintre Dumnezeu și creatură nu este o diferență în
informație, ci este o diferență în natură. Cu toții putem învăța mai mult, dar nu ne putem
schimba natura. Niciunul dintre noi nu se poate face bun în sine pentru că aceasta este o calitate
care aparține NUMAI divinității. (Marcu 10:18).
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Ispitit ca și noi
Deseori se ridică întrebarea: „Dar nu a fost Isus ispitit în toate ca și noi? Cum ar fi putut fi
posibil dacă El a avut un spirit divin? Cum ar fi putut fi cu adevărat ispitit ca și mine, dacă El nu
a fost exact ca mine, cu toate tendințele și limitările? Au fost ispitele lui Isus numai prefăcătorii?”
În primul rând să observăm că Isus nu a fost ispitit ca și noi în toate detaliile. Isus nu a fost
niciodată ispitit să consume droguri, să fie homosexual, să ucidă pe cineva. Cel puțin, pentru
mine este imposibil de înțeles că ar fi fost. Eu unul nu sunt ispitit cu aceste ispite iar unele
lucruri, ca dorințele homosexuale, nu vor constitui niciodată ispite pentru mine. Natura mea le
respinge. Sunt convins că același lucru se întâmpla cu Isus în cazul multor ispite. Așadar, ideea
este că atunci când Scriptura afirmă că El a fost ispitit „în toate”, trebuie să însemne că a fost
ispitit asemenea nouă în principiu, nu în detalii. Principiul fundamental al tuturor ispitelor este
subliniat de Ioan:
„Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci
din lume.” (1 Ioan 2:16).
Trei categorii
Cu alte cuvinte, există trei categorii principale ale păcatului iar Isus a fost ispitit în toate la fel
ca și noi. Atunci când citim despre ispitele din pustiu, vedem clar că acestea se încadrează în
aceste trei categorii:
1. Pofta cărnii - ispita de a transforma pietrele în pâine într-un moment de foame extremă.

2. Pofta ochilor - ispita de a obține toate împărățiile lumii.
3. Mândria vieții - ispita de a arăta Cine este prin demonstrație vanitoasă de putere.
Cercetați acestei trei ispite. Aproape că par triviale. Nu-mi pot imagina că aceste ispite, dacă
mi-ar fi prezentate în mod deschis, m-ar tenta cu adevărat. Oamenii se miră: unde a fost puterea
în aceste ispite? Însă, atunci când considerăm adevărata natură a păcatului, devine mai ușor de
înțeles. Aceasta este cheia pentru a înțelege modul în care a fost Isus ispitit.
Principiul de bază
Rădăcina păcatului este VIAȚA CONDUSĂ DE SINE, viața care este trăită independent de
Dumnezeu. Satan nu ar fi avut nicio speranță de succes dacă ar fi încercat să-L ispitească pe Isus
să se angajeze într-un păcat dezgustător ca cele în care noi cădem atât de ușor. Nu L-ar fi putut
determina să comită adulter, să fure, să mintă etc. Însă, dar L-ar fi putut face să acționeze bazat
pe PRINCIPIUL păcatului, rezultatul ar fi fost același. Isus a fost ispitit să acționeze pe baza
guvernării de sine și, în acest sens, El a fost ispitit în aceleași puncte ca și noi. Noi păcătuim
(indiferent de maniera de manifestare) pentru că ne conducem singuri viețile! Nu există niciun
alt motiv și nicio altă explicație a faptului că Creștinii născuți din nou cad în păcat.
Ispitele lui Isus a fost mult mai subtile, mult mai sofisticate, dar în principiu au fost ca și ale
noastre. Au fost centrate pe a-L determina pe Isus să acționeze independent de Dumnezeu, pe
baza propriei inițiative. Guvernarea de sine este principiul împărăției lui Satan. Viețuirea după
directivele spiritului sfânt al lui Dumnezeu reprezintă principiul împărăției lui Dumnezeu.
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Natură sau caracter
Ar putea fi ridicată întrebarea: de ce continuă Creștinii să cadă în păcat, cu toate că sunt
născuți din nou? Nu demonstrează acest lucru că factorul determinant este în realitate efortul
omenesc, exercitarea propriei noastre voințe mai degrabă decât natura pe care o primim? Însă
mai sunt și alți factori implicați pe care trebuie să-i înțelegem.
Atunci când o persoană este născută din nou, primește o NATURĂ nouă, nu un CARACTER
nou. Natura este moștenită; o primim când suntem născuți, însă caracterul este format și
dezvoltat în mijlocul conflictelor vieții. Suntem mântuiți pe baza naturii pe care o avem, cea pe
care o primim în Isus, însă Îl proslăvim pe Dumnezeu în lume prin caracterul pe care-l înfățișăm.
Fundamentul mântuirii noastre este într-o anumită măsură diferit de fundamentul pe baza
căruia eu Îi descopăr slava lui Dumnezeu pe pământ.
Sunt om; aceasta este natura mea și, instinctiv, mă comport ca un om. Dar cu toții știm că toți
oameni se poartă neomenește atunci când sunt ispitiți suficient de puternic. Ar fi fost mai rău
dacă ar fi existat un alt tip de natură implicată care să ne împingă într-o altă direcție. Ceea ce
vreau să spun este că cu toate că avem o nouă natură iar instinctele ni s-au schimbat, tot trebuie
să facem alegeri și să ne predăm într-un mod conștient, să ne supunem și să exercităm credință
în Hristos care ne-a fost dat pentru a ne călăuzi viețile. Cu alte cuvinte, avem instinctele,
dorințele și capacitatea de a face ceea ce este bine din punct de vedere moral, dar dacă toate
acestea nu sunt aliate credinței, obiceiurile dependenței de sine și alegerea unei căi mai „sigure”,
mai plăcute, vor anula impulsurile noii naturi și ne vor trage pe calea guvernării de sine.
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Nașterea din nou
Una dintre probleme este că nu am înțeles adevărata natură a omului și nici natura schimbării
care are loc atunci când o persoană este născută din nou. Scriptura afirmă că
„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au
făcut noi.” (2 Corinteni 5:17).
Este clar că această afirmație nu este adevărată în sens absolut. Nașterea din nou nu reprezintă
renașterea minții conștiente, a amintirilor sau a intelectului. Tot ceea ce vom fi învățat, amintirile
și obiceiurile rămân în creierul nostru, chiar și după ce am fost convertiți și născuți din nou din
spiritul lui Hristos. Însă ceea ce afirmă Biblia este că Domnul Isus a venit să locuiască în
SPIRITELE noastre (2 Timotei 4:22). Este o renaștere a spiritului, nu o renaștere a minții
conștiente. În omul lăuntric s-au reînnoit motivele și instinctele, dar mintea conștientă este încă
locul în care sunt luate deciziile și este încă influențată de amintirile, obiceiurile și informațiile
pe care le-am strâns pe parcursul vieții. Așadar, pe de o parte avem impulsurile noii naturi care

ne îndeamnă să facem ceea ce este bine, în timp ce pe de altă parte avem intelectul care ne
direcționează către vechile obiceiuri. Aici este locul în care puterea voinței are încă un loc de
jucat. Aici este punctul în care umblarea cu Isus, rămânerea în El în mod conștient, au un rol
determinant în deciziile pe care le luăm.
Spirite, nu intelect
Dar iată care este aspectul determinant: spiritele noastre sunt reînnoite, în lăuntru toate
lucrurile s-au înnoit. Această transformare lăuntrică este manifestată în comportamentul exterior
pe măsură ce învățăm să „umblăm în duhul”, pe măsură ce „umblăm prin credință, nu prin
vedere.” Pe măsură ce „nu ne sprijinim pe înțelegerea noastră” și învățăm să acționăm prin spirit
mai degrabă decât prin intelect. Aici este locul în care are loc creșterea în experiența noastră.
Așadar, ne confruntăm cu paradoxul faptului că suntem deja transformați, oameni noi, și totuși
încă creștem și ne schimbăm. Răspunsul aparentei contradicții stă în faptul că suntem alcătuiți
din trup, suflet și spirit. Mintea conștientă continuă să învețe și să fie înnoită. Nu scăpăm
niciodată de informația care se găsește în ea. Pe tot decursul vieții noastre, spiritul va continua să
crească, să se schimbe și să se dezvolte. Însă, pe de altă parte, spiritul este transformat pe deplin
atunci când suntem născuți din nou.
Partea bună este că avem asigurarea că nu suntem mântuiți pentru că avem caractere perfecte.
Dacă acesta ar fi adevărul, nu cred că ar exista vreun om mântuit. Nu; suntem mântuiți pentru că
viața lui Hristos a fost unită cu viața noastră, spirit cu spirit în așa fel încât Sămânța Lui este în
noi și rămâne în noi. Acesta este fundamentul mântuirii noastre, nu că noi învățăm sau că ne
dezvoltăm, ci Sămânța care este în noi.
Nicio putere disponibilă
Isus nu a folosit nicio putere pe care noi să n-o avem în cadrul conflictului cu păcatul. Cum
împăcăm acest lucru cu faptul că Isus a fost foarte diferit în spiritul Lui față de orice altă ființă
umană? Trebuie să fie adevărat pentru că Isus Însuși este Cel care Își retrăiește viața Lui în noi.
Desigur, tot ceea ce a făcut atunci când a fost în trup, este capabil să facă din nou atunci când I
ne supunem. Însă ideea este că El este Cel care trăiește, El este Cel care acționează, nu suntem
noi cei care facem totul copiindu-L pe El. Dacă vrei să știi motivul pe care se pare că nimeni nu
trăiește viața lui Isus, atunci nu este nevoie să investigăm mai departe după ce am înțeles acest
adevăr. Eșuăm lamentabil, vorbim dar nu trăim pentru că încercăm să-L copiem pe Hristos,
pentru că nu este Hristos Cel care trăiește. Avem o relație cu principiile lui Hristos, cu
moralitatea lui Hristos, cu filozofia lui Hristos, dar lui Hristos Însuși nu-I este îngăduit să
trăiască.

Viața veșnică este ... să Te cunoască pe Tine
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David Clayton

Mărturia Vechiului Testament
Cu toate că mărturia Vechiului Testament nu este atât de clară pe cât este cea a Noului, există
câteva versete şi în acesta care descoperă, în mod clar, adevărul că Dumnezeu a avut un Fiu cu
mult înainte ca Isus să fi venit pe acest pământ.
„Cine s-a suit la ceruri şi cine s-a coborât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns
apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numeşte el şi cum cheamă pe fiul
său? Ştii tu lucrul acesta?”. (Proverbe 30:4)
Despre care două fiinţe vorbeşte acest verset? Unul dintre Ele este în mod clar Creatorul
tuturor lucrurilor, Cel care „a strâns apele în haina lui” şi care „a hotărât toate marginile
pământului”. Însă, este încă o Persoană menţionată aici. Cu mult înainte de momentul în care
Hristos S-a născut în Betleem, a fost ridicată întrebarea: „cum Îl cheamă pe fiul Său?”. Dacă
Dumnezeu nu a avut un Fiu la acel moment, atunci care este sensul acestei întrebări?
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Din nou, atunci când citim Proverbe 8:22-31 este atât de greu să înţelegem greşit:
„Domnul M-a avut înainte de începerea căii Sale, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost
aşezată din vecinicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu
erau adâncuri ... am fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile ... Când a întocmit
Domnul cerurile, eu eram acolo; ... când a pus temeliile pământului, eu eram lângă El, ca Unul crescut cu
El, mereu bucurându-Mă înaintea Lui, bucurându-Mă pe pământul Său, şi găsindu-Mi plăcerea în fiii
oamenilor”.
Despre Cine vorbesc aceste pasaje? Chiar primele versete ale capitolului indică faptul că aici se
vorbeşte despre „înţelepciune”. Însă, aşa cum este deseori cazul pasajelor profetice sau poetice ale
Vechiului Testament, subiectul se schimbă de la o aplicare generală la una specifică, particulară.
Este clar că aceste versete trebuie să vorbească despre o Persoană mai degrabă decât despre
calitatea abstractă a înţelepciunii, şi asta pentru că este scris că „am fost născută” (versetele 24 şi
25). Dacă concluzionăm că acestea se referă la calitatea înţelepciunii, atunci trebuie să credem că
a existat un timp în care Dumnezeu a născut înţelepciunea, că înţelepciunea nu a existat şi deci
că, până la acel punct, Dumnezeu nu a fost înţelept. Această Persoană menţionată în versetele
22-31 are anumite caracteristici particulare care nu se pot aplica decât Unei Singure Fiinţe din
întregul Univers. Să cercetăm câteva din aceste caracteristici:
1. Persoana a fost „născută” (versetele 24 şi 25).
2. Persoana a fost „aşezată” (născută) înainte de a fi creat vreun lucru, o perioadă la care se
referă prin termenul „veşnicie” (versetul 23).
3. Persoana a fost prezentă pe parcursul tuturor actelor de creaţie ale lui Dumnezeu (versetele
27-29).
4. Prezenţa Acestei Persoane împreună cu Dumnezeu a fost constantă şi a adus „desfătare” lui
Dumnezeu (versetul 30).
Despre Cine spune Biblia că a fost „născut” din Dumnezeu (Ioan 3:16) din zilele
„veşniciei” (Mica 5:2), Persoană care a fost prezentă şi activă pe parcursul creaţiei întregului
Univers (Efeseni 3:9; Geneza 1:29) şi care a adus bucurie inimii lui Dumnezeu (Matei 3:17)?
Numai o singură Fiinţă din Univers poate fi încadrată în această descriere. Acest pasaj se referă
în mod clar la Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care, potrivit pasajului din 1 Corinteni 1:24, este
înţelepciunea lui Dumnezeu.
Acei care neagă faptul că Isus este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, au două probleme cu acest
pasaj. În primul rând, ei văd foarte limpede că pasajul vorbeşte în mod evident despre Hristos,
despre un timp în care El a fost născut. Indiferent de faptul că acest timp este atât de îndepărtat
în veşnicie încât se face referire la el ca fiind „veşnicie”, ei au o problemă pentru că ei cred că Isus
Hristos este Dumnezeu Însuşi, iar Acesta nu poate să aibă un început. În al doilea rând, ei cred
că termenul „născut” implică creaţia şi, evident, dacă Isus a fost creat, atunci nu poate să fi fost o
Fiinţă Divină şi astfel, nu putea să plătească preţul pentru răscumpărarea omului.Născut sau
creat?
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Şi totuşi, Scripturile sunt mai mari decât opiniile, temerile, ideile greşite ale oamenilor.
Acceptarea afirmaţiilor Scripturii ar aduce înţelegere şi ar face ca dificultăţile să dispară. Să
examinăm mai întâi cea de-a doua obiecţie. Sugerăm noi că Isus ar fi CREAT dacă acceptăm că a
fost NĂSCUT din Dumnezeu? Haideţi să fim rezonabili. Există vreun loc în Biblie în care
„născut” înseamnă „creat” sau vice versa? Această chestiune este foarte simplă. Creaţia are
legătură cu formarea, cu aducerea cuiva la existenţă folosind materiale care nu sunt parte din
mine însumi sau fără a folosi materiale preexistente. Procesul naşterii este cu totul diferit. În
cadrul acestui proces, noua entitate a fost odată parte din original şi este formată din aceeaşi
substanţă şi deţine aceleaşi calităţi ca şi originalul. Despre noua entitate se poate chiar afirma că
a existat înainte de a fi născută în sensul că viaţa sa era deja prezentă în viaţa părintelui său
(Evrei 7:9, 10). Întreaga mărturie biblică este că Hristos a fost născut din Dumnezeu, şi nu creat
de Dumnezeu.
Cealaltă obiecţie are de-a face cu următoarea întrebare: ar fi putut Hristos să fie cu adevărat
Dumnezeu dacă a avut un început? Dar, înainte de toate, Isus nu ar fi putut niciodată să fie
Dumnezeu (Însuşi). În Biblie nu există decât O singură Fiinţă care poartă titlul de „Dumnezeu” în
sensul deplin al acestuia, iar Acesta este Tatăl (Ioan 17:3; 1 Corinteni 8:6; Apocalipsa 21:22). Însă,

întrebarea relevantă este: putea Isus să fie o Fiinţă divină, să deţină calităţile lui Dumnezeu dacă
a avut un început?
Ce calităţi are un copil atunci când se naşte? Dincolo de faptul că dezvoltarea sa nu este
completă, este el diferit în vreun fel de părinţii săi? Evident că, dacă Isus a fost NĂSCUT de
Dumnezeu, atunci El trebuie să posede TOATE calităţile lui Dumnezeu! Este clar faptul că El nu
este inferior lui Dumnezeu în niciun fel, ci că deţine în chiar natura Sa fiecare atribut care, prin
natură, Îi aparţine lui Dumnezeu. În ce fel neagă divinitatea Sa faptul că a avut un început cu
trilioane de ani în urmă? Este ca şi cum am spune că, datorită faptului că un fiu nu are aceeaşi
vârstă ca şi tatăl lui, atunci este mai puţin om decât acesta! Întrebarea cheie este dacă Isus a fost
CREAT sau NĂSCUT. Martorii lui Iehova susţin că a fost creat. Trinitarienii spun că nu a fost nici
născut şi nici creat. Însă Biblia afirmă că El a fost născut din Dumnezeu în „zilele veşniciei”.
Aceasta este singura concluzie care se potriveşte tuturor afirmaţiilor Scripturii.
Luminaţi sau încurcaţi?
Multe şi încurcate sunt căile prin care duşmanul întregului adevăr a căutat mereu să ascundă
acest adevăr. Un alt grup de creştini, zeloşi pentru vechile tradiţii, au speculat (şi au impus
aceste speculaţii şi altora) că Isus, care a fost Dumnezeu Însuşi, a decis cu miliarde de ani în
urmă să joace rolul de fiu, în timp ce Dumnezeu Însuşi (altul de data aceasta) să joace rolul de
Tată. În acelaţi timp, Dumnezeu Însuşi (acum al treilea) va juca rolul Spiritului Sfânt. Această
decizie a fost luată de Dumnezeu Însuşi care era nu trei dumnezei, ci un singur Dumnezeu în
trei roluri!!

Totul despre zecimea ta
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Sánta János

Banii, o chestiune delicată
Pentru majoritatea, banii reprezintă un subiect delicat în timp ce în unele culturi este chiar un
subiect tabu. Scopul meu nu este acela de a ofensa pe cineva ci mai degrabă de a elabora un
studiu sincer și deschis pe această temă. Când considerăm cu atenție, ne dăm seama că banii
reprezintă cea mai puternică legătură cu lumea materială. Avem nevoie de bani pentru a împlini
cele mai elementare nevoi (hrană, îmbrăcăminte, locuință) și avem nevoie de bani pentru a
împlini nevoile noastre personale și familiare, dar și dorințele persoane (automobil, vacanțe,
mobilă nouă etc.).
Banii nu reprezintă un rău în sine ci un mijloc practic prin care putem obține lucrurile pe care
le prețuim. Este o realitate faptul că multe de lucrurile pe care oamenii le consideră importante
pot fi evaluate și cumpărate cu ajutorul banilor. Acesta este motivul pentru care renunțarea la o
parte din mijloacele materiale pare a însemna renunțarea la o parte din viața noastră. Să-ți
împărați banii nu pare logic cu excepția cazului în care avem un motiv serios, și anume ceva care
ne este mai valoros decât ceea ce am fi putut cumpăra cu acei bani. Dacă concluzionăm că prin
cheltuirea banilor nu am obținut ceva valoros, atunci considerăm că am înregistrat o pierdere.
Toate aceste lucruri sunt, bineînțeles, naturale, însă deseori nu considerăm faptul că noi, ca și
Creștini, tindem să ne raportăm la bani în aceeași manieră. Majoritatea spun că modul în care își
cheltuiesc veniturile reprezintă o chestiune personală care nu are nimic de-a face cu credința.
Însă, pentru un adevărat Creștin, cuvintele lui Isus ar trebui să constituie călăuza principală.
„Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele
bogăţii?” (Luca 16:11).
Isus ne învață că nu suntem proprietari pe mijloacele noastre (bogățiile nedrepte), ci că mai
degrabă trebuie să I le încredințăm lui Dumnezeu pentru a le folosi și chivernisi cu credincioșie.
Apostolul Pavel le reamintește Creștinilor același adevăr:
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„Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi
cum nu l-ai fi primit?” (1 Corinteni 4:7).
„Căci noi n-am adus nimic în lume şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.” (1 Timotei 6:7).
Dacă suntem Creștini, felul în care ne raportăm la bani nu poate fi o chestiune privată de
vreme ce vom fi trași la răspundere de Dumnezeu pentru modul în care am administrat
mijloacele pe care ni le-a încredințat.
Practici discutabile
Există multe interpretări în lumea Creștină despre responsabilitatea personală față de
Dumnezeu în ceea ce privește administrarea mijloacelor. Majoritatea bisericilor istorice pretind o
taxă simbolică numai de la membrii, cum ar fi o taxă bisericească anuală. Însă taxează serios
atunci când vine vorba despre anumite „servicii religioase” cum ar fi căsătoria sau funerariile.
Această practică seamănă mai degrabă cu modelul unei companii de afaceri; însă Scriptura
condamnă fără reținere astfel de maniere de a profita în numele religiei (2Petru 2:3).
Pe de altă parte, anumite denominațiuni promovează zeciuiala regulată cu diverse argumente
solemne și dovezi biblice. În anumite grupări, membrii pot fi excluși dacă nu-și aduc cele zece
procente în mod regulat la visteria bisericii. Această practică pare că-i ofensează pe mulți; însă
sentimentul unității îl suprimă pe cel al îndoielii. Oricum, multe întrebări rămân neadresate în
ceea ce privește atât validitatea sistemului zeciuielii cât și modul de folosire a acestor mijloace.
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O experiență personală
În ultimii ani multe persoane mi-au adresat întrebarea: „Ar trebui să plătesc zecimea?”.
Motivele din spatele acestei întrebări au în comun aceeași idee principală: grupul Creștin la care
participă persoana în cauză s-a îndepărtat de lumina biblică și/sau folosesc banii din zecime
pentru scopuri egoiste. Acești frați au simțit că nu mai pot susține o organizație care, din
perspectiva lor, nu mai face lucrarea lui Dumnezeu. Dar dacă nu-și duc zecimea la trezorerie,
atunci ce să facă? Acestea au fost unele dintre întrebările care m-au provocat să studiez acest
subiect al zecimii din Biblie. Și am găsit răspunsuri surprinzătoare!
Majoritatea bisericilor accentuează doctrina zecimii, considerând-o o „instituție divină” care
trebuie respectată de toți Creștinii ca parte din datoria lor. Pentru a dovedi această afirmație, ei
citează versete biblice care promit o binecuvântare celui ce plătește zecimea și un blestem celui
ce nu o face: „Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: ‘Cu ce Team înşelat?’ Cu zeciuielile şi darurile de mâncare. Sunteţi blestemaţi câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot
poporul în întregime! Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţiMă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi
dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.” (Mal. 3:8)
Mulți Creștini sunt convinși de aceste argumente că zeciuiala este necesară. Mai mult decât
atât, anumite biserici accentuează faptul că banii de zecime trebuie strânși în acea numită
„visterie”. În interpretarea lor, „visteria” este în exclusivitate trezoreria acelei biserici sau
denominațiuni. Așadar, dacă cineva nu-și aduce zecimea în acea „visterie” - trezoreria acelei
biserici - atunci acea persoană nu plătește zecimea motiv pentru care Îl jefuiește pe Dumnezeu!
Aceste gânduri îi tulbură pe mulți Creștini sinceri care, observând toate abuzurile care se
petrec cu banii bisericii, totuși nu îndrăznesc să-și rețină zecimea din „visterie” ca să nu fie loviți
de un blestem. Datorită acestor învățături, mulți sunt neliniștiți chiar și după ce au ieșit din
aceste biserici și se întreabă dacă cumva Dumnezeu îi mai poate binecuvânta acum că-și rețin
zecimea din fosta „visterie”.
Aceste întrebări tulburătoare ca și sentimentele negative care le însoțesc (teamă, îngrijorare,
îndoială) se nasc dintr-o înțelegere greșită a planului lui Dumnezeu. Pentru a găsi răspunsuri
potrivite acestor întrebări, vom revizui în numărul următor învățătura Bibliei despre aceste
subiect.

INVITAȚIE
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Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la o nouă întâlnire de studiu şi rugăciune în
perioada 24 – 29 iulie 2018. Prezentatorii din acest an vor fi Imad Awde și Nader Mansour din
Australia, alături de Olimpiu Trif Stanciu și Vlad Ardeiaș.
Spre deosebire de anii precedenți, această întâlnire va avea loc în localitatea Hațeg, județul
Hunedoara. Cazarea se va face la Pensiunea „Casa Răzvan” (cu acces de pe drumul european
79) care oferă camere cu trei paturi, costul fiind de 35 lei/noapte/persoană. În fiecare cameră
trebuie să fie cazate minim 3 persoane. Pentru copiii care nu ocupă pat nu se percepe taxă
pentru cazare. Persoanele care vor fi cazate în alte locuri vor plăti 5 lei pe zi pentru sala de
conferință. Pensiunea nu oferă servicii de restaurant. În zonă însă există atât firme de catering
cât și restaurante și super-market.
Este important să rețineți faptul că locurile sunt limitate, motiv pentru care este imperios
necesar să vi-l rezervați pe al dumneavoastră până în data de 31 mai prin depunerea sumei
integrale în contul RO66BTRL01301201M16722XX de la Banca Transilvania pe numele Trif
Stanciu Olimpiu. Vă rugăm să specificați la rubrica „detalii depunere” că suma reprezintă
contravaloarea participării la întâlnirea de la Hațeg și să-l anunțați telefonic pe domnul Trif
la numărul 0752211191.
Cazarea se va face marţi, 24 iulie, începând cu ora 14, iar plecarea va fi duminică 29 iulie la
ora 12. Pensiunea oferă apă caldă non-stop, sală de conferință, acces gratuit la internet,
bucătărie comună, foișor, leagăne și un generos spațiu de joacă securizat pentru copii. Puncte
de interes turistic: Lacul de acumulare „Gura Apelor” , Rezervația de Zimbri, Parcul Național
Retezat, Parcul Dendrologic Simeria, Sarmizegetusa Ulpia Traiana etc.
Cel mai important este însă faptul că aceasta este o întâlnire de studiu al Bibliei, rugăciune
și părtășie Creștină în vederea pregătirii personale pentru revenirea iminentă a Domnului
Isus și a evenimentelor premergătoare acesteia. Spiritul, așteptările și participarea efectivă pe
toată perioada întâlnirii a fiecăruia dintre dumneavoastră vor scrie istoria acestor 5 zile și vor
înclina balanța fie în favoarea revărsării abundente a spiritului sfânt, fie în favoarea unei
simple întâlniri sociale și turistice. Rugăciunile noastre sunt ca fiecare participant să aibă
curajul de a se lăsa în totalitate călăuzit de Cel care este Calea, Adevărul și Viața.
Vă așteptăm cu inimile
deschise!
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Vă invităm să vizitați și site-ul www.lectiicuobiecte.ro, loc de unde veți putea
parcurge materiale special concepute de noi pentru copii și părinți. Efortul nostru este
de a pune la dispoziție noi materiale în fiecare zi.
Vă invităm să vizitați și site-ul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect care
este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca în mod
gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul timpului, pe
saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru cei mai mici și
pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre materialele noi pe măsură
ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la adresaedi@gmail.com pentru a ne
comunica adresa dumneavoastră și orice alte gânduri și sugestii legate de acest proiect.
Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.
La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le
descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege
care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.
La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic,
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre
subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în
lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și
audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul
robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma
experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta,
descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar
noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Linkuri utile

Hitből hitbe
Revelation 14:12
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Heilung in Christus
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Ne puteți urmări și pe canalul Divina
Vindecare de pe YouTube (copiind în browserul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele
video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe”
pentru a primi în mod automat știri de fiecare
dată când postăm noi prezentări. Aceste
prezentări video au fost înregistrate începând cu
anul 2006 și tratează diverse aspecte ale
Evangheliei strict din punct de vedere biblic.
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă
recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică.
Vizionare binecuvântată!

Restoration Ministry
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Tiraj 730 exemplare
Scopul revistei Divina Vindecare este acela de a-i
motiva pe cititori să se dedice fără nici o rezervă
pregătirii personale pentru revenirea Domnului Isus
Hristos printr-o relaţie directă și personală cu
Mântuitorul. Revista Divina Vindecare este tipărită lunar
şi este trimisă gratuit oricui dorește. Multiplicarea este
nu numai permisă, ci și puternic încurajată. Pentru orice
informaţii şi alte materiale, vă rugăm să ne contactaţi.
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