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Opiniile despre ceea ce constituie miezul marii controverse au fost mereu divizate și decise de 
prisma prin care este privită: vechiul sau noul legământ. Descoperirile făcute de Fiul lui 
Dumnezeu întrupat au deschis o nouă perspectivă tuturor celor ce au fost dispuși să avanseze în 
lumina ce merge crescând: miezul problemei din Grădina Edenului nu a fost călcarea unei reguli 
ci mai degrabă scurtcircuitarea unei relații. Atunci când omul a ales să-L suspecteze pe 
Dumnezeu de minciună, ființa lui s-a despărțit de Cea a Creatorului aruncând omul într-un abis 
neexplorat până atunci, abis care poartă numele de „păcat” sau „despărțirea de Dumnezeu”.

Consecințele acestei decizii au fost dintre cele mai dramatice și greu de imaginat. Chiar și 
acum, după 6000 de ani de la acea experiență, încă descoperim noi fațete ale reculului hotărârii 
capului rasei umane. Desigur, consecința naturală ar fi trebuit să fie una singură: moartea 
instantanee. Însă de dragul cunoașterii adevărului și datorită dragostei Sale pentru om, 
Dumnezeu a creat un sistem imposibil, un sistem care a făcut posibil ca păcatul să trăiască 
pentru o perioadă de timp numai ca toți să vadă care sunt în realitate roadele acestuia.

Zeu versus Părinte 
Întruparea Fiului lui Dumnezeu ne-a descoperit că marea problemă a lui Dumnezeu nu a fost 

niciodată ego-ul Său rănit de cutezanța unor creaturi de a nu I se supune, ci mai degrabă inima 
zdrobită a unui Părinte de hotărârea copilului Său de a se despărți deplin și definitiv de Sine. 
Probabil că una din pildele care evidențiază cel mai clar acest adevăr este cea a fiului risipitor și, 
mai exact, reacția naturală a tatălui la momentul reapariției fiului obraznic în zarea căminului 
demult părăsit.

Subiectul propus spre lămurire de fiul ce ce regăsea acum din nou în prezența tatălui său a 
fost dezbaterea condițiile în care putea fi acceptat înapoi ca rob, singurul tip de relație pe care și 
l-ar mai fi putut imagina ca un har deosebit din partea tatălui său. Acesta era așadar cel mai 
important aspect din mintea lui, centrul în jurul căruia gravitau toate celelalte posibile discuții, 
pivotul decisiv în cazul tuturor celorlalte aspecte.

Tatăl neagă cu desăvârșire această propunere chiar înainte ca fiul s-o termine de enunțat, și 
deschide o cu totul altă paradigmă, dezvăluind astfel ceea ce-i frământa inima: revenirea fiului 
său. Din punctul de vedere al tatălui, totul gravita în jurul existenței fiului său. Alegerile lui erau 
secundare ființei lui. Dacă fiul a decis să revină la tatăl său, alegerile trecute deveneau irelevante. 
Acestea meritau să fie discutate numai în cazul în care 
fiul încă ar fi argumentat în favoarea lor, însă de vreme 
ce acesta era pe deplin convins de eroarea făcută, acestea 
nici nu mai existau. Tatăl dorea un singur lucru și numai 
pe acela: refacerea relației dintre fiu și sine. Acesta era 
scopul ultim către care se îndreptau toate eforturile sale, 
toate planurile făcute între timp, toate sistemele folosite 
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Ardeiaș Vlad, august 2018

Dialoguri cu Dumnezeu
14. Fața lui Dumnezeu



de  a  ajunge  la  fiul  său:  revenirea  acestuia  în  sânul  căminului  părintesc.
Desigur, orice părinte rațional și sentimente sănătoase gândește la fel. Îmi amintesc de o serie 

de conversații pe care le-am purtat cu câțiva ani în urmă cu un tată care era disperat pentru că-i 
plecase fiul de acasă și nu avea absolut nicio informație despre el. Tatăl repeta obsesiv: „Nu mă 
interesează ce a făcut; vreau un singur lucru: să-l văd din nou acasă.”

Aceasta este adevărata perspectivă prin care ar trebui privite deciziile lui Dumnezeu de după 
alegerea omului de a se despărți de El. Lumina venită din viața Mântuitorului întrupat trebuie să 
ne vindece de perspectiva zeului înfuriat de cutezanța creaturii de a I se împotrivi și să ne ajute 
să câștigăm perspectiva Realității, a Tatălui obsedat în asemenea măsură de fiecare copil pierdut, 
încât nu a putut să nu sacrifice tot ceea ce avea mai scump: Singurul Său Fiu născut.

Spatele lui Dumnezeu 
Din chiar clipa în care s-a produs această sfâșietoare despărțire, omul a fugit instinctiv de 

Dumnezeu. Cu toate că simțea în inima lui o ciudată atracție către divin, natura alienată de 
prezența Creatorului a limitat dramatic orizontul omului de deasupra capului său. Sentimentul 
cauzat de conștientizarea propriei vinovății l-a determinat mereu pe om să simtă nevoia de a-I 
aduce ceva Creatorului său în compensare.

Înțelegând pe deplin toate aceste mecanisme interioare sufletului omului, Dumnezeu a ieșit în 
întâmpinarea nevoii sale oferindu-i un sistem provizoriu de jertfe și daruri. Prin toate aceste 
ofrande și o ascultare cât mai exactă de legile și poruncile Sale, omul a îndrăznit să spere că 
Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, îi va fi favorabil. Aceasta a fost cea mai fantastică, 
cea mai îndrăzneață speranță care s-a născut în mintea lui. Unii au sacrificat mult numai pentru 
a ști că Dumnezeu le este favorabil, că rostește un cuvânt de bine pentru ei și familiile lor, pentru 
țarini și cămine. Această conștiență a acceptării sale de către Creator îi oferea omului nu numai 
liniște și siguranță, dar și cea mai înaltă stare de fericire la care putea visa.

În timpurile cele mai fericite ale poporului evreu, prezența lui Dumnezeu se manifesta într-un 
cort sau într-o clădire, iar ei avea privilegiul și fericirea să meargă acolo pentru a I se închina, 
pentru a-și prezenta cererile personale și pentru a-I aduce ofrandele poruncite de El. Acest mod 
de raportare la Dumnezeu a continuat până într-o zi când cineva a avut o idee și mai fantastică, 
o idee pe care nicio minte de până atunci n-a putut-o plăsmui, o idee ce părea că vine din afara 
planetei.

„Moise a zis: ,Arată-mi slava Ta!’” (Exodul 33:18).
Probabil că pentru cei mai mulți dintre noi această exprimare nu reușește să spună prea multe, 

însă obiectul cererii lui Moise ne este dezvăluit imediat în răspunsul venit din partea lui 
Dumnezeu:

„Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!” (Exodul 33:20).
Oricine este familiarizat cu întâmplările vechiului testament și cu natura vechiului legământ 

înțelege imediat că această cerere este cu totul străină acelui sistem și acelui mediu. Imaginea pe 
care oamenii o aveau despre Dumnezeu era cea a zeului ce locuiește într-o lumină impenetrabilă, 
o lumină de o intensitate ce ar ucide pe loc orice ființă de pe planeta noastră. Acesta este motivul 
pentru care în mod natural o asemenea cerere ar fi fost imediat interpretată ca fiind o blasfemie 
vrednică de pedeapsa cu moartea pentru că, nu-i așa, nu te poți „trage de șireturi cu 
Dumnezeu”.

Întrebarea care se naște în mod natural din răspunsul lui Dumnezeu este: fiind atotputernic, n-
ar fi putut El lua o înfățișare suportabilă de om? Cu certitudine că răspunsul este pozitiv, însă 
Dumnezeu a dorit să afirme starea actuală a naturii omului: incompatibilă cu prezența lui 
Dumnezeu. Ceea ce este însă cel mai interesant este faptul că răspunsul Lui nu s-a oprit acolo:

„Iată un loc lângă Mine și vei sta pe stâncă. Şi când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii 
şi te voi acoperi cu mâna Mea când voi trece. Apoi Îmi voi trage mâna la o parte, iar tu Îmi vei vedea 
spatele; dar Faţa Mea nu se poate vedea.” (Exodul 33:21-23 KJV).
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Acesta este punctul culminant al tuturor dialogurilor cu Dumnezeu din vechiul testament: 
omul este ferit de slava lui Dumnezeu prin chiar mâna Sa, pentru ca mai apoi omul să poată 
privi spatele lui Dumnezeu. Aceasta a fost limita apropierii omului de Dumnezeu în vechiul 
legământ, asta este cel mai mult din ceea ce a putut omul să obțină prin ascultarea și supunerea 
față de Dumnezeu, punctul culminant al dialogurilor sale cu Dumnezeu și al eforturilor sale 
către Dumnezeu: spatele Tatălui său, încă departe de casa de unde plecase.

Fața lui Dumnezeu
Nimeni nu a depășit sau măcar egalat vreodată această culme atinsă de Moise și asta nu 

pentru că n-ar fi existat credincioși sinceri de-a lungul timpului, ci pentru că mai mult decât atât, 
omului îi era imposibil să se apropie mai mult de Dumnezeu. Dacă omul ar fi trebuit să 
experimenteze mai mult decât atât, o apropiere mai intimă de Dumnezeu, atunci era necesară 
intervenția directă a lui Dumnezeu.
Și pentru că omul nu-L putea vedea pe Dumnezeu și să trăiască, Dumnezeu S-a făcut om 

pentru ca acesta să-I poată vedea și fața, să-L poată privi chiar în ochi.
„De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. 

Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl’?” (Ioan 14:9).
În sfârșit umbrele, vălurile, perdelele și simbolurile au fost îndepărtate iar noi am putut privi 

„cu fața descoperită ... slava Domnului” (2 Corinteni 3:18) sau, în contextul dialogului lui Moise cu 
Dumnezeu, chiar FAȚA Domnului. Cel „care   este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei 
Lui” (Evrei 1:3) „S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, 
o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” (Ioan 1:14).

Oh, aceste cuvinte capătă un nou sens, o nouă valoare, deschid o nouă perspectivă când sunt 
puse în contextul istoric al strădaniei omului de a ajunge la Dumnezeu, în contextul celei mai 
năstrușnice idei născute vreodată în mintea unui muritor, aceea de a zări chiar și numai pentru o 
clipă fața lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu, chipul Său, fața Sa S-a făcut trup iar noi am putut-
o privi, ne-am putut delecta în lumina ei, am fost pentru o clipă atinși de o dragoste pe care nu 
am putut-o imagina, chiar de dragostea Tatălui pe care L-am părăsit cu prea mult timp în urmă.

Atunci, atunci și acolo când am zărit pentru prima dată în ultimii 6000 de ani chipul Tatălui, 
ne-am „venit în fire” și am „zis: ,Câţi argaţi ai tatălui meu au belşug de pâine, iar eu mor de foame aici! 
Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi zice...’” (Luca 15:17, 18).

Cel mai mare dar
Acesta este ultimul dialog cu Dumnezeu. Fiul ce a risipit și rătăcit mii de ani este trezit la 

realitate de întâlnirea cu Fața Tatălui și decide să revină acasă. Ce-și imaginează el că se va 
întâmpla nu ne ajută să înțelegem decât starea de degradare a minții lui, însă în ceea ce privește 
acceptarea sa este absolut irelevant. Dacă ar fi totuși să traducem propunerea lui în contextul 
studiului nostru, ea ar suna cam așa: „Te rog, îngăduie-mi să-Ți văd fața pentru totdeauna”. Și 
dacă am crezut că asta este tot ceea ce Și-a dorit Tatăl, ne-am înșelat amarnic.

Dumnezeu este Cel ce este iar noi suntem numai în măsura în care El este față de și pentru noi. 
Acesta este motivul pentru care orice imagine și-ar forma omul, ea este infinit mai mică decât 
Realitatea pregătită de Dumnezeu. Dacă fiul risipitor care-și imagina cel mai fericit scenariu 
locul de sclav în casa tatălui său a fost surprins de reprimirea identității de fiu, noi care ne-am 
imaginat cel mai fericit scenariu privirea feței lui Dumnezeu, restaurarea relației pierdute în 
Grădina Edenului, primim infinit mai mult:

„Eu în ei şi Tu în Mine...” (Ioan 17:23).
„Hristos în voi” (Coloseni 1:26) reprezintă surpriza lui Dumnezeu pentru întregul Univers, 

„taina lui Dumnezeu” (Coloseni 2:2) pe care desăvârșirea inteligenței create n-a putut-o intui, cu 
atât mai puțin înțelege. Experiența nașterii din Hristos și a contopirii cu Dumnezeu prin locuirea 
Sa în lăuntrul omului trece dincolo de cuvântul dialogului, de apropierea de spatele lui 
Dumnezeu, chiar și de a-L privi pe El în ochi, și totuși aceasta este experiența cu care El îl 
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Una dintre cele mai mari capcane în care a căzut Biserica Creștină a fost aceea de a așeza în 
centrul discursului și experienței sale doctrina Creștină și instituția bisericească. Motorul care a 
motivat și încă motivează majoritatea Creștinilor din diversele denominațiuni este puritatea 
doctrinală cu scopul de a menține instituția, singura și adevărata biserică în opinia lor. 
Conștiința formată în jurul acestor două principii a cauzat nu numai despărțirile și sentimentele 
de răceală până la ură dintre Creștini, dar și așezarea Persoanei Mântuitorului pe un plan 
secundar.

Ce este însă de fapt Creștinismul? Creștinismul ca și Creștinul și-au primit numele de la 
Hristos. Creștinismul este familia întemeiată de Hristos Însuși iar Creștinul este persoana 
născută din Hristos, acesta fiind singurul motiv pentru care-I poartă Numele. Iar despre Hristos 
Însuși, Scriptura ne spune că este „taina   ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, 
dar descoperită acum sfinţilor Lui” (Coloseni 1:26, 27). Prin ce alt cuvânt mai potrivit decât „taină” 
ar putea fi descris Cel „care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui” Dumnezeu (Evrei 1:3) 
și care S-a întrupat nu numai în urmă cu 2000 de ani, dar și de atunci până azi în fiecare dintre 
cei ce-L primesc în inimile și viețile lor?  Dumnezeu n-a mai vorbit prin cuvintele profeților 
(Evrei 1:1), ci a făcut Cuvântul Său trup pentru ca interacțiunea noastră cu El să treacă de la 
nivelul ideii la cel al experienței personale.

O realitate sumbră 
În contextul acestui privilegiu incredibil oferit tuturor oamenilor și pretins de Biserica 

Creștină, starea prezentă a acesteia reprezintă unul dintre cele mai mari eșecuri din istoria 
universală. În general, Biserica Creștină și-a pierdut cu desăvârșire relevanța pe arena mondială, 
discursul său fiind alcătuit din adevăruri sucite, tradiții bisericești, practici și ritualuri 
împrumutate din păgânism care-i încurajează pe enoriași mai mult la superstiție decât la o 
credință sănătoasă, practică și eficientă în Dumnezeu. Pe lângă asta, acapararea de averi colosale, 
îmbuibarea clerului și abuzurile de toate felurile ale conducătorilor bisericești nu fac decât să 
completeze imaginea unei instituții moarte.

În același timp există mulți Creștini sinceri, atât în aceste instituții cât și în afara lor, Creștini 
care trăiesc conform adevărurilor înțelese și care, în același timp, fac progrese pe cale pe măsură 
ce aceasta primește mai multă lumină de sus. În ciuda acestui lucru, glasul frustrărilor personale 
exprimat de aceștia se aude din ce în ce mai des și din ce în ce mai tare. Recunoașterea unei 
experiențe spirituale incomplete, neîmplinite alături de creșterea în înțelegere a dimensiunii 
Darului lui Dumnezeu, nu face decât ca această frustrare să devină din ce în ce mai dureroasă și, 
în același timp, să eclipseze orice altceva din jurul ei.

Unul din scopurile întrupării declarate de Mântuitorul Însuși este de a împărtăși „viață din 
belșug”:

Viață din belșug
Ardeiaș Vlad, august 2018

întâmpină pe orice om. Inelul din deget și haina cea mai bună (Luca 15:22) nu sunt altceva decât 
tronul pe care fiecare om este invitat să se așeze (Apocalipsa 3:21), chiar tronul universului. 
Omul nu va găsi fericirea până nu va intra în această experiență, până când nu va trece de la 
cuvintele dialogurilor cu Dumnezeu la experiența vieții lui Dumnezeu. Atunci omul primește 
mult mai mult decât ceea ce a pierdut în Grădina Edenului pentru că, nu-i așa: „unde s-a 
înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult.” (Romani 5:20).

Rugăciunea mea este ca fiecare cititor al acestor rânduri să intre pentru veșnicie în această 
uimitoare experiență, acest privilegiu care este acordat în exclusivitate omului păcătos. Amin!
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„Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10).
Exprimarea lui Isus nu dă loc de nicio înțelegere greșită: ceea ce oferă El este o experiență 

perfectă, desăvârșită în toate aspectele ei. „Viață din belșug” nu lasă loc niciunei frustrări, 
niciunei neîmpliniri, ci indică o experiență deplină, voluptoasă, apogeul părtășiei cu Divinitatea. 
În acest context, starea prezentă a Creștinilor nu poate fi decât consecința inevitabilă a unei 
legături defectuoase cu Mântuitorul care rezultă în lipsa „vieții din belșug”.

Aspectul cel mai interesant este dat de faptul că aici discutăm despre Creștini, nu despre cei 
ce-și mituiesc conștiințele pentru a trăi în păcat în timp ce încă pretind sfântul nume de Creștin. 
De aici rezultă următoarele întrebări:

Este posibil ca Isus să fie cu tine și tu să nu știi?
Este posibil ca Isus să umble lângă tine și tu să nu știi?
Este posibil să asculți adevărul despre Isus și să nu-L cunoști pe El?
Este posibil să afirmi adevărul despre Isus și să nu-L cunoști pe Isus?
Evident, răspunsul la toate aceste întrebări este afirmativ. Vă propun să studiem o istorie 

Biblică pentru a ilustra acest adevăr și în contrast cu alte stadii ale experienței Creștine, stadii 
utile dar nu suficiente. Este posibil să ne descoperim pe noi înșine la una din pietrele kilometrice 
ale drumului către Emaus însă această descoperire, cu toate că s-ar putea să fie dureroasă, va 
constitui un potențial resort pe drumul către „viața din belșug”.

1. Ignoranță 
Realitatea în care trăim fiecare dintre noi este subiectivă: niciunul dintre noi nu este conștient 

de tot ce se petrece pretutindeni. Numai Dumnezeu cunoaște realitatea obiectivă. Însă multe din 
evenimentele și aspectele realității obiective sunt irelevante pentru noi motiv pentru care ceea ce 
este important este să fim conștienți de ceea ce este real și relevant pentru experiența noastră 
personală. Frustrările și eșecurile provin nu numai când credem ce nu este adevărat, dar și 
atunci când suntem ignoranți față de evenimente prezente.

Dimineața duminicii următoare morții Mântuitorului i-a găsit pe ucenici nu numai profund 
dezamăgiți și îndurerați, dar și pe deplin dezorientați. Ultimii ani fuseseră petrecuți de 
majoritatea dintre ei numai în jurul lui Isus, motivați de așteptarea împlinirii profețiilor despre 
înscăunarea Lui ca rege și cucerirea întregii planete. În perplexitatea generală, doi dintre ei au 
concluzionat că cel mai bun lucru pe care-l pot face este să plece din Ierusalim. Destinația? Acasă 
poate.

Realitatea în care ucenicii trăiau la cel moment era aceea în care Isus era mort. Complet 
dezorientați, încercau să-și regăsească sensul într-o realitate fără Isus. Absența Lui schimba 
dramatic fiecare aspect al vieții lor. Ce trebuiau să facă ei în această realitate în care Isus era 
mort? Dată fiind incapacitatea Lui de a interveni, ei trebuiau să facă totul pentru El. Din 
momentul în care li s-a permis să se apropie de cruce, au trebuit să-L dea jos de acolo, apoi să-L 
învelească în pânză, să-L transporte, să-I spele trupul, să-L ungă cu miresmele tradiționale etc.

Din păcate, aceasta este realitatea în care trăiesc cei mai mulți Creștini: o realitate în care Isus 
nu există. El a murit, a înviat și S-a înălțat la cer. Inexistența lui Isus în imediata apropiere a 
fiecărei situații din viață, a fiecărei provocări, determină efortul susținut al Creștinului de a trece 
peste orice obstacol, de a rezolva fiecare dificultate, de a descurca fiecare problemă. Pentru că 
Isus nu este, atunci ei trebuie să facă totul pentru El. Nu există nicio bucurie prezentă, ci numai 
speranța unei vieți trăite într-un mod cât mai apropiat de cel al lui Isus pentru ca, în final, atunci 
când se vor întâlni cu Isus, El să-i răsplătească. Însă întrebarea adresată de îngeri femeilor este 
mai actuală ca niciodată:

„Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu?” (Luca 24:5).
Neștiința sau ignoranța în care sunt ținuți acești sărmani Creștini rezultă în această tristă 

experiență continuă. Din realitatea în care ei trăiesc lipsește elementul central și anume adevărul 
că Isus există cu ei și pentru ei, că El este viu și nu mort. Iar aceasta ne conduce la cea de-a doua 
fază a experienței:D
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2. Necredința
„Ba încă nişte femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt, nu I-

au găsit trupul şi au venit şi au spus că ar fi văzut şi o vedenie de îngeri, care ziceau că El este 
viu.” (Luca 24:22, 23).

Potrivit propriilor lor cuvinte, acești ucenici primiseră informația despre învierea lui Isus de la 
femeile care merseseră dis-de-dimineață la mormânt, însă această idee li se părea atât de 
fantastică încât au clasat-o în sertarul etichetat „ciudățenii femeiești”.

La acest moment trebuie să ridicăm o întrebare deosebit de importantă: de ce li S-a descoperit 
Isus acestor doi și nu oricăror altor iudei? Care a fost motivul pentru care Isus a făcut această 
alegere? Scriptura ne spune următoarele despre aceștia doi:

„vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat şi 
mergea pe drum împreună cu ei.” (Luca 24:14, 15).

Interesul inimilor și minților lor rămăsese Persoana Mântuitorului. În ciuda faptului că 
fuseseră teribil de îndurerați și dezamăgiți, nu renunțaseră la El ci depuneau eforturi susținute 
în încercarea de a face lumină în negura evenimentelor din ultimele zile. Indiferent de nivelul de 
înțelegere sau ignoranță, persoana care rămâne sinceră cu sine și cu Dumnezeu, acela care alege 
să nu ignore dovezile trecutului datorită lucrurilor pe care nu le înțelege în prezent va avea 
mereu asigurată prezența Mântuitorului care a promis că singura condiție pentru obținerea 
răspunsurilor, este căutarea (Matei 7:7).

Motivul stării prezente a acestor sinceri ucenici ai Domnului ne este descoperit în chiar 
cuvintele Sale.

„O, nepricepuţilor şi înceți cu inima în a crede ...” (Luca 24:25 KJV).
În această a doua etapă a „căii către Emaus” se găsesc Creștinii care au înțeles că sunt chemați 

să creadă nu într-Un Isus mort, ci într-Unul viu care trăiește pentru ei și se străduiesc să facă 
asta. Însă acest efort nu le aduce nicio binecuvântare pentru că ei așteaptă să SIMTĂ o 
schimbare. Și pentru că de multe ori aceste sentimente nu există, ei apelează la calea faptelor 
spunându-și „Trebuie să FAC ceva pentru a obține rezultatul mult dorit!”. În felul acesta, în loc 
de a-și păstra privirea ațintită la Hristos, ei caută răspunsul în propriile sentimente și eforturi.

3. Inima în flăcări
Cei care însă continuă să privească la Isus și să-I asculte glasul trec la o nouă etapă a  

experienței. Scriptura ne detaliază în continuare faptul că Isus a început să le explice Cuvântul 
lui Dumnezeu. Scriptura studiată sub influența spiritului Adevărului îl conduce pe Creștin într-o 
experiență care este probabil cel mai bine descrisă de cuvintele

„Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile?” (Luca 24:32).
Isus începe să le explice Scripturile, ochii le sunt deschiși și încep să înțeleagă Cuvântul. Pe 

măsură ce Isus le vorbea, o influență divină a venit asupra lor și au început să se simtă plini de 
bucurie și fericire. Poate vei spune: „Asta este exact ceea ce-mi doresc; asta este ceea ce caut de 
mult timp.” Problema cu acest tip de experiență este însă că nu durează decât până la un timp. 
Acesta este motivul pentru care Isus nu a promis numai o cană cu apă, ci un izvor, propria-ți 
inimă transformându-se într-o fântână ce va țâșni în viața veșnică. (Ioan 7:38).

Deseori, Creștinii petrec clipe parcă desprinse direct din Rai în cadrul întâlnirilor de părtășie 
Creștină, acolo unde prezența lui Dumnezeu inspiră nu numai studiile Biblice, dar și relațiile 
dintre participanți. Totul se transformă într-o pregustare a Cerului și parcă nimeni nu mai vrea 
să părăsească locul de adunare. Știți de ce? Pentru că fiecare este conștient de faptul că, odată 
întors la rutina zilnică, această experiență se va evapora. Acesta este motivul pentru care nimeni 
nu ar trebui să se mulțumească cu o pregustare a Darului lui Dumnezeu și să nu aibă liniște 
până când nu va avea

D
iv

in
a V

in
de

ca
re

 !
 N

r. 
10

4 
 A

ug
us

te
 2

01
8



7

4. Inima pe deplin satisfăcută
Atunci când au ajuns la destinație, Isus Și-a luat rămas bun de la cei doi pentru că, nu-i așa, 

„adunarea” se terminase și fiecare trebuie să plece spre casă. Dacă răspunsul celor doi ar fi fost 
un politicos „La revedere!”, nu s-ar fi ales decât cu un studiu Biblic pe cinste care le-ar fi furnizat 
suficient material de meditație și comparație pentru următorii ani.

Aceasta este condiția în care se găsesc mulți alți Creștini: știu că Isus a înviat, cred și au 
experiențe binecuvântate în cadrul adunărilor de părtășie Creștină și de studiu Biblic, inimile le 
sunt în flăcări atunci, însă nu-L cunosc pe Isus. Experiențele binecuvântate de care s-au bucurat 
se sting la fel de repede precum s-au aprins, ele depinzând mai degrabă de întâlnirile ocazionale 
la care participă.

Tot așa și acești doi ucenici, fiind conștienți de faptul că odată terminată această experiență de 
„inimă în flăcări” erau nevoiți să revină la pasul anterior, au decis să stăruiască (Luca 24:29) ca 
Cel ce le oferise experiența să nu mai plece niciodată de la ei. „Atunci li s-au deschis ochii şi L-au 
cunoscut” (Luca 24:31).

„Atunci” când au decis că orice altceva trebuie să ajungă pe un plan inferior. „Atunci” când au 
decis să plătească orice preț pentru această „comoară de mare preț”.

„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, 
pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3).

Viața veșnică despre care Ioan ne spune că ne-a fost deja oferită (1 Ioan 5:12) este experiența 
continuă, infinită, nesfârșită și personală a cunoașterii lui Dumnezeu. Atât timp cât Creștinii se 
vor limita la cunoașterea despre Dumnezeu, nu se vor bucura de împlinirea promisiunii 
Mântuitorului: „viață din belșug”.

Calea către viață din belșug
Dacă te-ai descoperit undeva pe această „cale către Emaus”, este necesar să identifici corect 

cauzele stării tale prezente.
În primă fază, Domnul Isus a indicat spre o „nepricepere” în înțelegerea corectă a afirmațiilor 

Scripturii și o lipsă de dispoziție în a crede descoperirile venite din partea lui Dumnezeu, mai 
ales a celor ce contrazic ideile preconcepute. În cazul ucenicilor, era vorba despre condiționarea 
interpretării iudaice a profețiilor și greutatea cu care au acceptat faptul că Isus a înviat din morți. 
A sosit așadar timpul să ne întrebăm: care sunt doctrinele pe care le afirm numai în virtutea 
faptului că biserica mea le crede? Care sunt doctrinele pe care nu le accept, dar împotriva cărora 
nu pot argumenta cu „Stă scris”?

În cea de-a doua fază, ucenicii nu s-au mulțumit numai cu un studiu excelent sub inspirația 
directă a Mântuitorului: și-au dorit mult mai mult decât atât. Și pentru că au ales să înlăture tot 
ceea ce-i preocupa anterior, stăruința lor a rodit: Scriptura afirmă că „Atunci li s-au deschis ochii şi 
L-au cunoscut” (Luca 24:31). Asemenea lui Iacov (Geneza 32:26), toți cei ce-și vor rearanja 
prioritățile și valorile potrivit cuvântului lui Dumnezeu, vor sfârși prin a primi descoperirea 
personală a Mântuitorului.

În cea de-a treia fază după ce-L vei fi descoperit personal pe Isus, El spune că există o singură 
condiție pentru a intra într-o relație de durată cu El. Și nu: aceasta nu este acceptarea vreunei 
doctrine, nici apartenența la vreo denominațiune, nu este puritatea doctrinală și nici renunțarea 
la o dietă în favoarea unei alte diete. Nimic din toate acestea:

„Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii 
săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu 
vine după Mine nu poate fi ucenicul Meu. ... Tot aşa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are 
nu poate fi ucenicul Meu.” (Luca 14:26, 27, 33).

Ucenicii greșiseră în multe și nu înțelegeau și mai multe, însă au părăsit totul pentru El. 
Numai atunci au intrat în acea legătură personală cu El, legătură ce nu s-a întrerupt nici chiar 
atunci când n-au mai înțeles nimic din ceea ce li se întâmpla.
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Este Isus cu adevărat Dumnezeu?
Cuvântul „Dumnezeu”, atunci când se referă la adevăratul Dumnezeu, are două aplicaţii în 

Scripturi.
1. Este folosit cu referire la Fiinţa Supremă din Univers, la Cel care are autoritate absolută 

asupra tuturor, Sursa tuturor lucrurilor.
2. Este folosit cu referire la calităţile şi atributele divinităţii.
Atunci când cuvântul „Dumnezeu” este folosit ca titlu cu referire la Fiinţa Supremă din 

Univers, la câte Fiinţe sau Persoane se referă? Dacă Scripturile sunt adevărate, atunci nu se poate 
referi decât la o singură Fiinţă. În acest sens, Tatăl este „Singurul Dumnezeu adevărat” (Ioan 17:3); 
nu este decât „un singur Dumnezeu, Tatăl” (1 Corinteni 8:6); nu este „alt Dumnezeu decât 
El” (Marcu 12:32); nu este decât „un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor” (Efeseni 4:6). Aceste 
versete declară în mod clar faptul că acest Conducător Suprem al Universului, Cel care este 
deasupra tuturor, neegalat de nimeni este Dumnezeu Tatăl.

Însă, cuvântul „Dumnezeu” este folosit în câteva locuri cu referire la faptul că Isus, ca Fiu al 
lui Dumnezeu, deţine toate atributele şi calităţile divinităţii. Un exemplu uimitor este în Ioan 1:1 
unde scrie: „La început a fost Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu”. 
(Ioan 1:1)

„Cuvântul a fost cu Dumnezeu”. La câte Fiinţe se face referire aici? Sunt două. Cine sunt 
Acestea?  Una este Cuvântul (Cine este Acesta?), iar Cealaltă este Dumnezeu (Cine este Acesta?). 
Sunt ambii aceeaşi fiinţă sau este vorba despre două Persoane distincte? Observaţi din nou că 
Una dintre Ele este Dumnezeu. Cealaltă este numită „Cuvântul” şi este cu Dumnezeu. Însă, 
propoziţia imediat următoare afirmă: „şi Cuvântul era Dumnezeu”. Atunci, cum să înţelegem asta? 
Poate însemna:

1. Sunt doi dumnezei, sau
2. El este Acelaşi Dumnezeu cu care era (ceea ce înseamnă că era cu Sine Însuşi?).
Prima sugestie sfidează Biblia, în timp ce a doua forţează raţiunea. Evident, există şi un al 

treilea înţeles, deseori ignorat şi nesocotit. Atunci când versetul afirmă: Cuvântul era Dumnezeu, 
acesta nu sugerează deloc faptul că Isus este Dumnezeu Însuşi. Nu există decât o singură 

Viața veșnică este ... să Te cunoască pe Tine
4

David Clayton

Dacă Hristos mi se va dărui pe deplin, El trebuie să știe că mă are pe deplin pentru Sine. 
Desigur, aici nu este vorba numai despre a preda ceea ce este rău; asta se întâmplă în prima fază, 
la nașterea din nou, atunci când omul moare și primește viața Mântuitorului. Cuvintele Sale 
indică însă mai adânc, chiar la multe lucruri care poate ne aparțin de drept și poate chiar la 
propria viață. Atunci când vom păși prin credință, când vom fi dispuși să renunțăm la totul și la 
orice pentru El, când nu ne vom îngădui liniște până când nu-L vom fi găsit pe El, atunci și 
numai atunci Isus Însuși ni se va descoperi și vom avea privilegiul și bucuria de a umbla cu El, 
experimentând astfel Darul lui Dumnezeu. Atunci vom fi Creștini împliniți de experiența vieții 
din belșug.

„Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba 
încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui 
Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos 
şi să fiu găsit în El... Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac 
asemenea cu moartea Lui...” (Filipeni 3:7-10).
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Persoană care deţine această identitate în sensul de a fi autoritatea supremă în Univers, şi Aceea 
este Persoana cu care era Cuvântul. Versetul spune de fapt că Isus avea natura lui Dumnezeu sau 
că El este divin prin natură - nu că El este Dumnezeu Însuşi. Redarea din limba greacă a 
versetului din Ioan 1:1 spune: „Cuvântul era cu Dumnezeul, şi Cuvântul era Dumnezeu”. Cuvântul, 
Isus Hristos, nu este Fiinţa numită „Dumnezeu”. Ci, aici este afirmat că El posedă atributele 
divinităţii. Acest verset afirmă în mod clar adevărul că este un singur Dumnezeu, dar două 
Fiinţe divine.

Atunci, Isus este cu adevărat Dumnezeu prin natură! El deţine toată plinătatea dumnezeirii 
(Coloseni 2:9). El posedă „toată puterea în cer şi pe pământ” (Matei 28:18). Abilităţile de a da viaţă, 
de a crea, de a cunoaşte toate lucrurile, de a vedea totul, de a face totul, Îi aparţin. Pavel declară 
că, în preexistenţa Sa, El „avea chipul lui Dumnezeu” (Filipeni 2:6), că El este „întipărirea Fiinţei 
Lui” (Evrei 1:3), că El este înainte de toate lucrurile (Coloseni 1:17) şi că El „ţine toate lucrurile prin 
cuvântul puterii Lui” (Evrei 1:3). De aceea, nimeni nu poate nega divinitatea lui Isus Hristos. A 
face aceasta trebuie ca, mai întâi, să negi Scripturile.
Şi totuşi, chiar recunoscând adevărul divinităţii depline a lui Isus Hristos, trebuie de asemenea 

să afirmăm, dacă suntem sinceri, că Biblia vorbeşte mereu de Dumnezeu ca de o singură 
Persoană individuală, şi clarifică faptul că această Persoană este în mod exclusiv Dumnezeu 
Tatăl. Următoarele versete ilustrează acest adevăr în mod clar: 1 Corinteni 11:3; Ioan 17:3; 1 
Corinteni 8:6; Efeseni 4:6; Apocalipsa 21:22. Acestea sunt numai câteva exemple. Există multe 
alte zeci de versete care afirmă acelaşi adevăr. Atunci, cum putem reconcilia aceste două 
adevăruri, ambele fiind afirmate de Scriptură şi, totuşi, aparent contradictorii?

Că Isus este Dumnezeu prin natură, pe deplin divin; şi
Că nu este decât un Singur Dumnezeu, care este Tatăl.
Adevărul este atât de minunat, atât de simplu şi de clar, încât chiar şi un copil care citeşte 

Biblia, fără să fi fost otrăvit de influenţa omenească, îl va înţelege imediat. Din nou şi din nou 
Biblia declară că Isus este „Fiul lui Dumnezeu”, „singurul Fiu născut al lui Dumnezeu”. În acest 
adevăr simplu, dar atât de profund, stă răspunsul la cele mai clare contradicţii.

Un Fiu adevărat, supus lui Dumnezeu
Isus Hristos a fost, este şi va fi mereu Singurul Fiu născut al Singurului Dumnezeu adevărat, 

Tatăl. Cu adevărat născut (de ce trebuie să tot subliniez acest lucru, când Biblia o afirmă atât de 
clar?), cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Născut din Tatăl (nu creat), născut din Tatăl în trecutul 
veşnic, El este separat, o Persoană distinctă de Tatăl. El deţine prin moştenire toate atributele şi 
calităţile Tatălui Său, motiv pentru care este cu adevărat divin, este cu adevărat Dumnezeu în 
natura Sa, în cel mai deplin sens posibil. Şi totuşi, putem vedea clar că insistenţa Bibliei asupra 
faptului că nu există decât un Singur Dumnezeu, Tatăl, este de asemenea adevărată, pentru că 
Tatăl este Sursa tuturor lucrurilor - autoritatea cea mai înaltă cu putinţă, chiar mai presus de Isus 
Hristos. Această legătură dintre Tatăl şi Fiul, în care Isus este conducător, dar totuşi supus 
Tatălui, care este Dumnezeu asupra tuturor, apare clar în 1 Corinteni 15:27, 28. „Dumnezeu, în 
adevăr, ,a pus totul sub picioarele Lui’. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce 
I-a supus totul. Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a 
supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi”.

Aici putem vedea că Dumnezeu (Tatăl) este Cel care pune toate lucrurile sub Hristos, dar că El 
Însuşi nu este supus lui Hristos, ci, chiar dacă Hristos este Conducătorul tuturor, El este totuşi 
supus Tatălui. Această învăţătură biblică evidentă explică, în mod simplu, cum Isus Hristos este 
o Fiinţă divină, Dumnezeu prin natură şi, în acelaţi timp, este de asemenea adevărat faptul că 
singurul Dumnezeu adevărat este Tatăl.

Cine a murit la cruce?
Fiecare idee falsă ridică un zid de minciuni în jurul său. Acest lucru este necesar pentru a 

răspunde contradicţiilor care rezultă în mod inevitabil din fiecare minciună. Dar întotdeauna, 
9
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atunci când acest zid sau lanţ de minciuni este examinat, se ajunge la rădăcină şi se descoperă că 
este plină de găuri care nu pot fi acoperite de toate minciunile din lume. Acesta este cazul şi cu 
minciuna dumnezeului trei în unul sau unul în trei. Să cercetăm câteva pietre din acest perete 
care stă să se prăbuşească.

Cei care insistă în ideea că Isus Hristos este veşnic, Însuşi Dumnezeul atotputernic, întâlnesc 
cu o imposibilitate în a explica moartea lui Hristos. Vedeţi, Biblia afirmă în mod clar faptul că 
Dumnezeu nu poate să moară (1 Timotei 6:16). Şi totuşi, Scripturile declară în mod clar că Isus 
Hristos a murit pentru păcatele noastre (Evrei 2:9, 14). Isus Însuşi declară: „Eu sunt Cel care 
trăiesc şi am fost mort...” (Apocalipsa 1:18).

Cei care cred în Dumnezeul trei în unu, încearcă să evite această dificultate prin a sugera că 
Isus Hristos era format din două personalităţi distincte şi separate: cea umană şi cea divină. Ei 
pretind că partea umană a murit, dar cea divină nu, şi asta pentru că, evident, Dumnezeu nu 
poate să moară. Şi totuşi, această sugestie nebiblică nu face nimic altceva decât să creeze o şi mai 
mare dificultate. Dacă este adevărat că numai partea umană a lui Hristos a murit, în timp ce 
partea divină a continuat să trăiască nederanjată în locurile veşnice, atunci se ridică două 
acuzaţii serioase împotriva lui Dumnezeu. Prima este că Dumnezeu a adus numai un sacrificiu 
omenesc pentru păcatele lumii. Poate un sacrificiu omenesc să răscumpere omenirea şi să 
satisfacă cerinţele legii lui Dumnezeu care a fost călcată? A doua acuzare este că Dumnezeu 
Însuşi nu a făcut niciun sacrificiu la cruce. Ceea ce ar fi făcut cu adevărat, potrivit acestei teorii, a 
fost să creeze o fiinţă omenească în pântecele Mariei, care apoi a umblat în acel trup omenesc 
timp de 33 de ani, dar când acea Fiinţă a fost omorâtă la cruce, El L-a abandonat şi L-a lăsat să 
plătească preţul singur. Dacă acest lucru este adevărat, atunci ce sacrificiu a mai făcut 
Dumnezeu? Atunci nu Dumnezeu este Cel care a suferit, ci sărmana creatură umană, fiul Mariei, 
pe care Dumnezeu L-a lăsat să sufere şi să moară.

Potrivit acestei teorii, Isus a fost o Fiinţă compusă din trei părţi. Prima, trupul omenesc; a 
doua, spiritul uman sau mintea; iar cea de-a treia, spiritul divin. Pe care parte din această fiinţă a 
dat-o Dumnezeu? Trebuie să fie spiritul divin. Acest spirit, potrivit teoriei de faţă, a fost a doua 
persoană a dumnezeirii şi a fost parte din Isus care nu se putea separa de restul din El. Trupul şi 
spiritul omenesc au fost create în pântecele Mariei. Existenţa lor a început în anul, luna şi ziua în 
care Maria a rămas însărcinată. Creaţia acestei părţi omeneşti nu a presupus niciun sacrificiu de 
partea lui Dumnezeu. Sacrificiul lui Dumnezeu a constat din spiritul divin pe care L-a pus în 
acel trup, Fiinţa care a fost cu Tatăl din veşnicie.
Şi totuşi, dacă acel Spirit nu a murit şi nici nu a putut să moară, ci a părăsit partea omenească 

în momentul morţii pentru a continua o existenţă conştientă, atunci ar putea moartea acestei 
Fiinţe să demonstreze dragostea lui Dumnezeu? Am putea fi atunci de acord că Dumnezeu a 
vărsat tot cerul într-un singur dar, că Fiul lui Dumnezeu a suferit şi a murit pentru păcatele 
noastre, dacă tot ceea ce a murit la cruce a fost numai o fiinţă omenească, creată cu scopul de a fi 
sacrificată.

10

Totul despre zecimea ta
3

Sánta János

Lecții de învățat 
La acest punct unii Creștini consideră subiectul zecimii pe deplin lămurit și spun: „Noi nu 

avem nimic de-a face cu asta pentru că nu ni se aplică.” Acest lucru este adevărat în sensul că nu 
ni se aplică ca o REGULĂ. Însă Vechiul Legământ ne oferă o mulțime de lecții valoroase și 
pentru biserica Noului Legământ.
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O lucrare a Evangheliei 
În timpul călătoriilor sale misionare, apostolul Pavel a fondat multe comunități Creștine în 

diverse locuri. Însă aceste grupuri de Creștini nu aveau aceleași obiceiuri atunci când venea 
vorba despre chestiunile practice. Pavel a încercat mereu să ofere sfaturi relevante fiecărei 
comunități în parte. Biserica din Corint, loc care abunda de probleme, a trebuit să fie sfătuită și 
în ceea ce privește aspectul financiar. Pavel i-a mustrat pentru că nu au sprijinit financiar cauza 
Evangheliei și, în mod deosebit, lucrarea apostolului. Argumentul adus de el merită studiat:

„N-avem DREPTUL să mâncăm şi să bem? N-avem DREPTUL să ducem cu noi o soră, care să fie 
nevasta noastră, cum fac ceilalţi apostoli şi fraţii  Domnului, şi Chifa? Ori numai eu şi Barnaba n-
avem DREPTUL să nu lucrăm?” (1 Corinteni 9:4-6).

Observați că Pavel se referă aici la drepturi (sau, în alte traduceri, putere sau libertate). 
Întrebările lui retorice pretind un răspuns pertinent: apostolii care se trudesc în lucrarea 
Evangheliei au dreptul să-și împlinească nevoile și cele ale familiilor lor prin intermediul 
darurilor ceea ce-i scutește de povara de a-și lua alte slujbe. Pavel argumentează astfel:

„Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădeşte o vie şi nu mănâncă din rodul ei? Cine paşte o 
turmă şi nu mănâncă din laptele turmei?” (1 Corinteni 9:7).

Primul argument aduce în discuție profesii foarte răspândite: militar, fermier, păstor. 
Numitorul comun al tuturor acestora este că se așteaptă să primească mijloace materiale în 
schimbul muncii depuse. Este normal, nu? Majoritatea își petrec cea mai mare parte din timp 
muncind pentru a-și câștiga pâinea, pentru a-și împlini nevoie personale și ale familiilor lor. 
Dacă cineva se angajează într-o activitate care nu-i satisface nevoile zilnice, mai devreme sau mai 
târziu acea persoană va fi împovărată. Toate acestea sunt evidente și nu necesită alte explicații.

„Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor? Nu le spune şi Legea? În adevăr, în Legea lui Moise 
este scris: ,Să nu legi gura boului care treieră grâul!’ Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbeşte 
El înadins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine ară trebuie să are cu nădejde şi cine 
treieră grâul trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea parte de el.” (1 Corinteni 9:8-10).

Așadar, primul argument al lui Pavel este că cei care lucrează în lucrarea spirituală au dreptul 
să primească mijloacele de întreținere prin această activitate. Practic asta înseamnă că cei care 
beneficiază spiritual de pe urma lucrării predicatorului Evangheliei, ar trebuie să-i împlinească 
nevoile fizice.

Cel de-al doilea argument al lui Pavel trimite în mod clar la sistemul zecimii din Vechiul 
Legământ. Această este cea mai clară afirmație care arată legătura dintre zecime și sprijinirea 
lucrării Evangheliei:

„Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu şi că cei ce slujesc 
altarului au parte de la altar? Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască 
din Evanghelie.” (1 Corinteni 9:13, 14).

Sub Vechiul Legământ, preoții făceau o „lucrare spirituală”: serveau la templu și la altar. Ei și 
familiile lor erau sprijiniți prin zecimea care se aduna de la templu. Pavel face o paralelă între 
preoții Vechiului Legământ și predicatorii Evangheliei și pretinde că Domnul Însuși a fost Cel 
care a poruncit ca cei ce duc Evanghelia să-și câștige existența prin lucrarea Evangheliei la fel 
cum preoții de sub vechiul sistem își câștigau existența prin lucrarea de la templu.

Această concluzie pare să contrazică ceea ce am concluzionat mai înainte, și anume că 
sistemul Vechiului Legământ nu poate fi aplicat în era Noului Legământ. Însă Pavel clarifică 
faptul că nu se referă la o continuare a vechiului SISTEM:

„Dacă se bucură alţii de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu 
ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul, ca   să nu punem vreo piedică Evangheliei lui 
Hristos. ... Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi. Şi nu vă scriu aceste lucruri ca să 
cer să se facă aşa cu mine, căci aş vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. ... Care 
este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc şi să nu mă folosesc de 
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dreptul meu în Evanghelie. Căci, măcar că sunt slobod  faţă de toţi, m-am făcut robul tuturor, ca  să 
câştig pe cei mai mulţi.” (1 Corinteni 9:12, 15, 18, 19).

Așadar, Pavel afirmă clar că avea tot dreptul de a se aștepta la renumeație materială de la 
Creștinii cărora le-a predicat Evanghelie. Însă el a renunțat la drepturile personale pentru a 
câțiva inimile lor oferindu-le un exemplu practic de slujire. El a început o afacere personală în 
Corint ca producător de corturi și, prin muncă fizică, a câștigat mijloacele de existență nu numai 
pentru sine, dar și pentru alții:

„N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singuri ştiţi că mâinile acestea au 
lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine. În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-
am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului 
Isus, care Însuşi a zis: ‘Este mai ferice să dai decât să primeşti.’” (Fapte 20:33-35).

Ce diferență este între această imagine și sistemul Vechiului Legământ! Căci aceste legi nu 
numai că pretindeau zecimea oamenilor, dar ele interziceau preoților și leviților angajarea în 
orice altă activitate (Numeri 18:20-24). Așadar, dacă aplicăm această lege lui Pavel, el ar fi fost la 
fel de vinovat ca și corintenii: el pentru că avea o afacere, iar ei pentru că neglijau plata zecimii!

Așadar, putem reafirma că SISTEMUL Vechiului Legământ nu se aplică în era Noului 
Legământ. Însă, în același timp descoperim că sprijinul material este necesar pentru avansarea 
Evangheliei, chiar dacă nu există nicio lege care să le pretindă asta Creștinilor. Sistemul zecimii 
din Vechiul Legământ indică spre planul Noului Legământ.

Preoți și servi 
La acest punct este necesar să clarificăm o deosebire importantă între sistemul cel Vechi și cel 

Nou. Sub Vechiul Legământ, preoții erau cei ce slujeau în templu și care primeau zecimea. Însă 
sub Noul Legământ fiecare credincios este un preot:

„Voi însă sunteţi o seminţie   aleasă, o preoţie   împărătească, un neam   sfânt, un popor   pe care 
Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui...” (1 Petru 2:9).

În terminologia Biblică, preotul este persoana care mediază între Dumnezeu și om. În acest 
sens, toți credincioșii Noului Legământ sunt preoți pentru că „toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai 
mic până la cel mai mare” (Ieremia 31:34).

Din această învățătură a preoției universale unii Creștini deduc că pot administra proprie 
„zecime” după cum văd ei că este nimerit. Însă această idee contrazice o altă fațetă a planului lui 
Dumnezeu. Cu toate că fiecare Creștin este un PREOT, nu fiecare Creștin este chemat 
instantaneu pentru a fi un LUCRĂTOR al Evangheliei. Ce înseamnă asta? Pavel explică detaliat 
că, în ciuda faptului că Dumnezeu împărtășește darul spiritului Său credincioșilor Noului 
Legământ, El nu le încredințează tuturor aceleași slujbe. Practic, nu toți Creștinii sunt apostoli, 
profeți, evangheliști, pastori sau învățători ci numai cei ce au fost chemați de Dumnezeu pentru 
aceste slujbe (1 Corinteni 12:29; Efeseni 4:11). Atunci când Noul Testament vorbește despre 
slujitorii Evangheliei, se referă în mod specific la cei care au fost chemați și pregătiți de 
Dumnezeu pentru a împlini slujbele de mai sus. Pavel își descrie propria slujbă astfel:

„Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia 
lui Dumnezeu.” (Romani 1:1).

Slujitorii Evangheliei nu sunt diferiți de ceilalți Creștini în sensul în care toți au o legătură vie 
cu Tatăl ceresc. Însă, Creatorul nostru ne cunoaște pe fiecare în parte și știe cel mai bine pentru 
ce activitate este suntem mai bine pregătiți fiecare dintre noi. Lucrarea lui Dumnezeu poate 
avansa cel mai eficient atunci când fiecare se angajează în lucrarea care i-a fost încredințată de 
Dumnezeu (Romani 12:3-8).

Ca un Tată iubitor, Dumnezeu se îngrijește de nevoile copiilor Săi, inclusiv a celor pe care El i-
a chemat la o lucrarea care le consumă tot timpul. Dumnezeu se îngrijește de predicatorii 
Evangheliei prin frații și surorile lor Creștini, indiferent dacă lucrează în teritorii noi ca apostoli 
sau evangheliști, sau în biserici deja organizate ca pastori sau învățători:
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„Cine   primeşte învăţătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l 
învaţă.” (Galateni 6:6).

Atunci când Pavel ne spune că Domnul a poruncit ca cei ce vestesc Evanghelia să trăiască din 
Evanghelie, el se referă la o poruncă exactă a lui Isus, poruncă care este apare în mod clar în 
Evanghelii. Atunci când i-a trimis pe ucenicii Săi să ducă Evanghelia, Domnul le-a dat 
următoarele instrucțiuni:

„Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: ‘Împărăţia cerurilor este aproape!’ Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe 
morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi. Să nu luaţi 
nici aur, nici argint, nici aramă   în brâiele voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici 
încălţăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui.” (Matei 10:7-10).

„În orice casă veţi intra, să ziceţi întâi: ‘Pacea să fie peste casa aceasta!’ Şi dacă va fi acolo un fiu al 
păcii, pacea voastră va rămâne peste el, altminteri, ea se va întoarce la voi. Să rămâneţi în casa aceea şi să 
mâncaţi şi să beţi ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblaţi din casă în 
casă.” (Luca 10:5-7).

Isus i-a învățat pe primii propovăduitori ai Evangheliei că nu trebuie să ceară plată și nici să 
nu aștepte nicio renumerație în schimbul serviciului făcut. Dar în același timp, i-a asigurat că 
cele mai elementare nevoi - hrana, îmbrăcămintea, acoperișul - le vor fi întotdeauna asigurate de 
cei pe care-i slujesc în această manieră dezinteresată.

Acesta este principiul la care se referă Pavel atunci când scrie despre zecime. El aplică același 
principiu în epistola către Timotei în care scrie despre prezbiterii care asigură hrană spirituală 
credincioșilor. Pavel afirmă că acești lucrători locale merită să le fie asigurate nevoile de către 
ceilalți credincioși:

„Prezbiterii  care cârmuiesc bine să  fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu 
propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora. Căci Scriptura zice: ,Să nu legi gura boului  când 
treieră bucate’ şi ,Vrednic este lucrătorul de plata lui’.” (1 Timotei 5:17, 18).

Chestiuni ale vieții de zi cu zi 
Unii Creștini se întreabă pe bună dreptate care este motivul pentru care Pavel subliniază 

faptul că cei credincioși ar trebui să-i susțină pe predicatorii Evangheliei în timp ce el însuși 
deseori a ignorat acest principiu și a muncit cu propriile-i mâini pentru a-și câștiga existența. 
Unii afirmă că ar fi mai bine ca pastorii să aibă o slujbă asemenea lui Pavel și să nu se bazeze pe 
salariul de la biserică.

Acest tip de mentalitate este de obicei alimentat de experienței amare. Dintr-o anumită 
perspectivă, aceste sugestii par logice, însă ele nu sunt în armonie cu scopul lui Dumnezeu și cu 
învățătura lui Pavel. Apostolul a considerat că este chemarea lui personală în situația aceea 
excepțională, dovadă fiind chiar propriile lui cuvinte. Le-a spus corintenilor deschis că avea 
dreptul să pretindă sprijin de la ei. Și atunci când a călătorit în biserici în care nu a trebuit să-i 
instruiască pe  credincioși referitor la datoria lor, el a acceptat cu bucurie darurile lor abundente 
și binevoitoare:

„Ştiţi voi înşivă, filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio Biserică 
n-a avut legătură cu mine în ceea ce priveşte ,darea’ şi ,primirea’ afară de voi. Căci mi-aţi trimis în 
Tesalonic, o dată şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, 
umblu după câştigul care prisoseşte în folosul vostru. Am primit întregul salariu și mai mult. Sunt bogat 
de când am primit prin Epafrodit ce mi-aţi trimis…, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită şi 
plăcută lui Dumnezeu.” (Filipeni 4:15-18 ESV).

Dacă Domnul Însuși a poruncit ca slujitorii Evangheliei să trăiască din lucrarea de 
propovăduire a Evangheliei, nu este înțelept să punem sub semnul întrebării validitatea acestei 
porunci decât dacă dragostea ne constrânge să urmăm o altă cale într-o anumită situație. Ar fi 
mult mai bine să întrebăm: de ce a ales El așa? Apostolul Pavel ne oferă o explicație clară și 
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sprijină acest principiu cu exemple din viața de zi cu zi. El îl încurajează pe Timotei să rămână 
credincios în lucrarea Evangheliei astfel:

„Niciun ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Şi cine 
luptă la jocuri nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul   trebuie să muncească 
înainte ca să strângă roadele. Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.” (2 
Timotei 2:4-7).

În acest pasaj Pavel se referă din nou la ceea ce le-a scris corintenilor „Cine merge la război pe 
cheltuiala sa?” (1 Corinteni 9:7). El îi compară pe lucrătorii Evangheliei care luptă pentru 
Împărăția lui Dumnezeu cu soldații plătiți care nu-și pot permite să se implice în probleme 
ordinare. Dacă un soldat este preocupat de propria lui afacere în timp de război, atenția lui va fi 
distrasă și nu va fi capabil să dea ce are mai bun în luptă. La final își va dezamăgi stăpânul sau, 
chiar mai rău, va muri pe câmpul de luptă!

Cel de-al doilea exemplu este cel al atletului care are succes în carieră numai datorită faptului 
că-și canalizează toată energia către o singură direcție și are un stil de viață temperat (1 Corinteni 
9:24-27). Dacă un sportiv nu se conformează principiilor fundamentale sau, cu alte cuvinte, nu 
joacă conform regulilor jocului, atunci nu are nicio șansă de câștig. În același fel și misionarul 
trebuie să excludă orice factori care i-ar distrage atenția de la Dumnezeu pentru ca nu eșua în 
lucrarea sa.

Cel de-al treilea exemplu, cel al fermierului, constituie o referință directă la învățăturile lui 
Pavel despre drepturile lucrătorului Evangheliei de a fi susținut în nevoile sale:

„Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădeşte o vie şi nu mănâncă din rodul ei? Cine paşte o 
turmă şi nu mănâncă din laptele turmei? ... au vorbeşte El înadins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris 
astfel, căci cine ară trebuie să are cu nădejde şi cine treieră grâul trebuie să-l treiere cu nădejdea că va avea 
parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovniceşti, mare lucru este dacă vom secera bunurile 
voastre vremelnice? Dacă se bucură alţii de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult 
nouă?” (1 Corinteni 9:7, 10-12).

Cu toții știm că procesul de câștigare al existenței, mai ales dacă se realizează printr-o 
ocupație lumească, consumă timp și energie și deseori necesită întreaga atenție. Lucrătorii 
Evangheliei nu-și pot permite nicio distragere dacă doresc să fie eficienți în lucrarea lui 
Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care este nevoie ca alții să le asigure nevoile de bază.

14

Anunț fericit
Ne folosim de această ocazie pentru a vă face fericitul anunț că atât cea de-a treia ediție a 

cărții „Divina Vindecare” cât și broșura „Arta de a umbla pe apă” au fost retipărite. După o 
lungă, prea lungă perioadă de timp în care aceste două titluri nu au mai fost disponibile, iată că 
acum le puteți comanda din nou. Tot ceea ce trebuie să faceți este să ne transmiteți numele și 
adresa dumneavoastră poștală fie telefonic la numărul 0752211191 sau prin email la adresa 
divinavindecare@gmail.com

Ca și celelalte materiale pe care le producem, această carte și broșura sunt de asemenea 
gratuite.

Datorită numărului limitat de exemplare, nu se poate comanda mai mult de o carte pentru 
fiecare adresă.

Vă reamintim și faptul că broșura „Arta de a umbla pe apă” conține patru capitole din cartea 
„Divina Vindecare”, motiv pentru care dacă optați pentru carte, broșura nu vă va mai fi 
necesară.

Lectură binecuvântată!D
iv

in
a V

in
de

ca
re

 !
 N

r. 
10

4 
 A

ug
us

te
 2

01
8



Heilung in Christus

15

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.
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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.

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

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

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

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

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

recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică. 
Vizionare binecuvântată!

Linkuri utile

Restoration Ministry

Revelation 14:12

Hitből hitbe

Vă invităm să vizitați și 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.
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