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Pentru a înțelege care este esența Creștinismului trebuie mai întâi să înțelegem ce este
Creștinismul. Dicționarul Explicativ al Limbii Române ne oferă următoarea definiție:
„Religie la baza căreia stă credința în persoana și învățăturile lui lisus Hristos. Totalitatea
formelor de credință în persoana și scrierile care conțin cuvintele și învățăturile lui Isus Hristos.
Ansamblul religiilor la baza cărora se află credința în persoana și învățăturile lui Iisus Cristos.”
Desigur, oricine se gândește la Creștinism are în minte o religie, una dintre multele existente.
Cuvântul „religie” a căpătat în ultimele decenii o conotație negativă pe fondul filosofiei
umaniste a libertății absolute a individului și asta pentru că religia este percepută ca unul din
mijloacele de îngrădire a acestei libertăți. Același Dicționar Explicativ al Limbii Române ne
spune că religia este un „ansamblu de idei, sentimente și acțiuni împărtășite de un grup și care
oferă membrilor săi un obiect de venerare, un cod de comportament, un cadru de referință
pentru a intra în relația cu grupul și universul; confesiune, credință.” Această definițe este
enunțată pe dos și asta pentru că în general definiția unui cuvânt exprimă modul în care acesta
este folosit într-o anumită cultură sau într-un anumit timp. De aceea, pentru a înțelege
însemnătatea adâncă a unui cuvânt, trebuie să căutăm la rădăcina acestuia.
Cuvântul „religie” vine din latinescul „re-ligio” care înseamnă „relegare”. Ca orice alt termen,
cuvântul și conceptul de religie s-a născut din nevoia omului de a exprima o realitate, și anume
realitatea necesității refacerii unei legături pierdute. Despre ce legătură este vorba și de ce era
nevoie de o „religie”, de o „re-legare”? Desigur, pentru a găsi adevărata soluție trebuie mai întâi
să te asiguri că ai înțeles adevărata problemă. Identificarea greșită a unei probleme va genera
mereu o experiență frustrantă.
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„La început”
Religia adresează nevoia reconectării omului cu Dumnezeu, însă la ce se rezumă aceasta și
care este viziunea sau esența Creștinismului? Pentru a înțelegea aceasta, trebuie să mergem la
începuturi, atunci când problema a fost creată și, studiind informațiile pe care le avem scrise
despre acel eveniment, să descoperim dacă răspunsul Creștinismului adresează adevărata
problemă.
„Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: ,Unde eşti?’” (Geneza 3:9).
Imediat după apariția problemei, Dumnezeu a venit ca de obicei să se întâlnească cu omul iar
întrebarea Lui a vizat persoana omului, mai exact unde este acesta. Răspunsul normal ar fi
trebuit să fie „Aici!” sau „După tufiș” sau „În spatele pomului.” Însă omul răspunde oarecum
sucit; observați cuvintele lui:
„Ţi-am auzit glasul în grădină şi mi-a fost frică, pentru
că eram gol, şi m-am ascuns.”
Cuprins:
Încă de la început omul preia dialogul și-l sucește
Dinamica libertății Creștine$
$
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evitând propria responsabilitate pentru alegerea
De ce Creștinismul?$$
$
$
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făcută și indicând către Dumnezeu: „TU ai venit și mi
Invitație$
$
$
$
$
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s-a făcut frică.”
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„Şi Domnul Dumnezeu a zis: ,Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi
poruncisem să nu mănânci?’”
Efortul pentru a stabili un dialog normal continuă cu următoarea întrebare: „Ai mâncat?”.
Răspunsul normal ar fi trebuit să fie un simplu „Da, am mâncat!” sau „Nu, nu am mâncat!”.
Observăm însă din nou un răspuns care începe printr-o evitare a responsabilității care nu
înseamnă nimic altceva decât un suicid:
„Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.”
Dumnezeu, ca unul care înțelegea nu numai cauza, dar și problema în profunzimea ei, nu-l
constrânge pe om la -un dialog normal, ci îi îngăduie derapajul minții, incoerența ideilor poate
tocmai pentru ca noi, astăzi, să ne putem înțelege mai bine. Astfel, Dumnezeu se îndreaptă către
femeie cu o întrebare la fel de simplă:
„Ce ai făcut?”
Răspunsul femeii urmează aceeași cale a incoerenței prin evitarea responsabilității, retragerea
din centrul dialogului și introducerea unui nou personaj, șarpele:
„Şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom.”
Este evident faptul că armonia desăvârșită fusese întreruptă de schimbări fundamentale iar
prima întrebare care trebuie adresată Îl vizează pe Dumnezeu: se schimbase ceva în El?
Narațiunea ne arată că nimic nu s-a schimbat în Dumnezeu, în Cel în care „nu este nici schimbare,
nici umbră de mutare.” (Iacov 1:17). Dimpotrivă, alegerea omului nu a făcut decât să evidențieze
noi trăsături ale Dragostei infinite.
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Un om nou
Schimbarea s-a produs în om. Odată cu alegerea acestuia de a se despărți de Dumnezeu prin
investirea încrederii în cuvântul opus Acestuia, s-a născut un om nou cu o nouă natură. Acest
om este produsul cunoașterii binelui și răului, experiență care l-a modificat fundamental. Natura
omului a suferit o schimbare atunci când acesta a ales experiența răului care a adus umbra morții
asupra spiritului său prin despărțirea de viață.
Acest om nou care este acum deconectat de Dumnezeu, este deseori incapabil să interpreteze
corect realitatea interioară și exterioară sieși și, mai mult decât atât, el nu mai poate controla
nimic în direcția binelui. Regretele, promisiunile, deciziile, voința și puterea sa sunt acum
insuficiente pentru a întoarce totul înapoi. Experiența păcatului sau a despărțirii de Dumnezeu ia alterat natura iar problema este că nimeni nu-și poate modifica propria natură.
Observați atât conflictul pe care omul în descoperă în sine, cât și imposibilitatea acestuia de a
se înțelege și controla pe sine însuși:
„Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. ... Şi atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul
acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea
mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele, pe
care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu
mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta:
când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place Legea lui
Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi
mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de
acest trup de moarte?” (Romani 7:15-24).
Descrierea pe care Pavel o face aici este asemănătoare unei boli autoimune. Rațiunea, voința și
întreaga putere a omului doresc să se îndrepte într-o direcție, însă în lăuntrul său există un
element care-l forțează în direcție opusă și, uimitor, reușește de fiecare dată. Acest element
determină moartea omului care nu mai are niciun control asupra propriului destin. Sistemul,
natura omului a fost afectată de un virus care face ca aceasta să nu mai funcționeze în parametrii
normai. În mod normal, natura omului ar fi trebuit să-l susțină pe acesta pe calea vieții însă, în
acest nou context al păcatului, tocmai propria lui natură determină moartea acestuia în ciuda
voinței și eforturilor sale către viață. Acesta este motivul pentru care omul nu se mai înțelege pe
sine.

Problema
Faptul că omul încă există este o dovadă suficientă a faptului că există o soluție. Dacă n-ar fi
existat nicio soluție la problema naturii umane, Dumnezeu l-ar fi lăsat pe om să se piardă pentru
totdeauna în neființă. Însă noi existăm iar acest lucru înseamnă că Dumnezeu a găsit o cale de
vindecare a acestei boli autoimune. De obicei, atunci când un om nu poate sau nu știe să facă un
anumit lucru, metodele variază de la învățare, pedeapsă, recompensă adică, dresare. Ar putea
acestea și altele asemănătoare să funcționeze și în acest caz? Istoria a demonstrat că nu, iar
Scriptura ne descoperă și motivul:
„Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci
ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună.” (Romani 8:7).
Omul, în mod natural, este incapabil de a se supune lui Dumnezeu.
„omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie, şi nici nu le
poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte.” (1 Corinteni 2:14).
Această incapacitate nu poate fi rezolvată prin antrenament sau învățare datorită faptului că
problema a fost cauzată de despărțirea de o Persoană, Sursa Binelui. Mai mult decât atât,
legătura dintre om și natura sa este determinată de o lege naturală, nu de una juridică care ar
putea fi abrogată. Natura omului este ceea ce-l determină, este identitatea fundamentală a
acestuia, motiv pentru care el nu poate interveni pentru a o modifica prin nicio decizie autoritară
sau legală.
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Soluția
Unul dintre cele mai vechi vise ale omului a fost acela de a zbura. Multiple încercări au fost
făcute, de la schițe până la teste, însă fiecare experiment a eșuat. În 1687 când matematicianul
englez Sir Isaac Newton a vorbit despre „forța gravitației”, oamenii au început să înțeleagă cum
funcționează legea naturală de care se loveau de fiecare dată când încercau să zboare. Desigur,
nimeni nu a reușit să modifice sau să anuleze această lege naturală, însă oamenii au reușit să
zboare iar astăzi transportul aerian este cel mai sigur dintre toate. Cum a fost posibil asta? Cum
a reușit omul să învingă o lege naturală fără a o altera?
În anul 1726 același Sir Isaac Newton a devenit unul dintre primii cercetători moderni ai
aerodinamicii atunci când a dezvoltat teoria rezistenței aerului iar 73 de ani mai târziu, George
Cayley a identificat cele patru forțe fundamentale ale zborului. A durat numai 7 ani până când
inventatorul român Traian Vuia a efectuat primul zbor autopropulsat cu un aparat mai greu
decât aerul, aparatul desprinzându-se de sol prin forțe proprii.
Așadar, omul a reușit să învingă o lege naturală folosind o altă lege naturală, „eliberându-se”
astfel în zbor. Acest principiu a stat la baza progresului omului de-a lungul timpului:
descoperirea legilor pe care Dumnezeu a fondat întregul Univers l-a ajutat să înțeleagă mediul
înconjurător și astfel să avanseze prin invenții care funcționează pe baza acestor legi combinate.
În același fel, soluția pentru problema omului care a fost generată de propria lui natură trebuie
să fie tot una naturală. Desigur, așa cum am mai afirmat, ea nu poate fi produsă de om deoarece
nicio creatură nu-și poate determina propria natură, chiar dacă ajunge s-o înțeleagă.
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O pildă familiară
Scriptura ne introduce atât în natura problemei cât și în rezolvarea acesteia printr-o pildă
desprinsă din viața cotidiană:
„Nu ştiţi, fraţilor – căci vorbesc unor oameni care cunosc Legea – că Legea are stăpânire asupra omului
câtă vreme trăieşte el? Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el, dar,
dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă, deci, când îi trăieşte bărbatul, ea se
mărită după altul, se va chema preacurvă, dar, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de Lege, aşa că nu mai
este preacurvă dacă se mărită după altul.” (Romani 7:1-6).
Pilda este ușor de imaginat. Soția unui bărbat care nu mai prezintă interes pentru ea, este
atrasă de un altul cu care și-ar dori să se căsătorească. Ceea ce o împiedică este legea în fața
căreia s-a legat de soțul ei prin cuvântul pe care l-a dat. Desigur, aceasta este o întâmplare
desprinsă din timpurile în care cuvântul încă avea o astfel de valoare iar căsătoria încă deținea
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atributele divine originare. Divorțul, sau „cartea de despărțire” nu este considerată în acest caz
tocmai pentru că aceasta a fost introdusă artificial, legal, ca o îngăduință datorită pervertirii
omului, nefăcând astfel parte din legile naturale care guvernează Universul. Această pildă
tratează însă chestiuni fundamentale, motiv pentru care totul este prezentat din această
perspectivă.
Așadar, ceea ce stă în calea femeii este prezența soțului ei și a legii care nu-i îngăduie să se
căsătorească cu cel pe care acum îl iubește. Presupunând că soțul o tratează rău, pilda descrie
exact situația omului: dorește să scape de propria fire pământească, însă o lege naturală îl
împiedică să facă binele. Acestă lege naturală este ceea ce Scriptura numește „legea păcatului și a
morții”, natura despărțită de Dumnezeu cu care fiecare om se naște. Cum poate așadar omul
(femeia din pildă) să scape de cel de care este legat (soțul) prin legea naturală (legea civilă)
pentru a se căsători cu cel pe care acum îl iubește (Hristos). Răspunsul Scripturii este simplu:
soțul trebuie să moară.
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Esența Creștinismului: viața prin moarte
Nu există nicio altă cale a eliberării decât Hristos, iar când spunem aceasta ne referim mai
exact la crucea pe care El a murit, adică la moartea Lui:
„oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine nu poate fi ucenicul Meu.” (Luca 14:27).
Soluția unei probleme naturale trebuie să fie naturală. Ce este greșit în natura omului?
Evident, lipsa lui Dumnezeu. Această problemă nu poate fi rezolvată însă în mod miraculos prin
aceasta înțelegând în afara legilor naturale, ci numai în cadrul acestora. Dacă Dumnezeu Și-ar fi
propus să rezolve această problemă într-un mod miraculos, El rostea un simplu cuvânt și totul
era rezolvat. Nașterea, viața, lupta, moartea, învierea, înălțarea și proslăvirea Fiului Său nu mai
erau necesare, însă toate acestea s-au întâmplat tocmai pentru a crea cadrul natural pentru
rezolvarea problemei omului. Atunci,
„Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi, deci, prin
botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi
prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. ... Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost
răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai
fim robi ai păcatului, căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.” (Romani 6:3-7).
Omul Isus Hristos este numit de Scriptură „al doilea Adam” (1 Corinteni 15:45) tocmai pentru
că El este Capul unei noi rase de oameni. Prin nașterea din El, primim viața care conține moartea
față de sine și prezența lui Dumnezeu. Astfel, așa cum prin aplicarea legilor aerodinamicii omul
s-a ridicat deasupra legii gravitației care-l ținea legat de pământ, prin aplicarea nașterii din nou
omul este ridicat deasupra legii păcatului și a morții care-l făcea incapabil să se bucure de
prezența lui Dumnezeu.
„În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.” (Romani
8:2).
Scriptura ne spune că „Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă” (1 Corinteni 15:45) iar
acest duh sfânt ne oferă viață prin procesul natural al nașterii. Desigur, este vorba despre
nașterea spiritului nu a trupului, spiritul reprezentând natura intimă a omului, aceea care devine
una cu Dumnezeu: „cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.” (1 Corinteni 6:17).
Ioan Botezătorul a exprimat în aceste cuvinte esența Creștinismului, anticipând astfel soluția
lui Isus la problema păcatului:
„Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.” (Ioan 3:30).
Religia Creștină, re-legarea omului de Dumnezeu și astfel rezolvarea problemei sale
fundamentale, are la bază moartea vieții celei vechi și renașterea la una nouă din Fiul Său, Omul
Isus Hristos. El a fost dat pentru ca fiecare om să se poată bucura de eliberarea în viața veșnică.
„V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa
veşnică.” (1 Ioan 5:13).

Dinamica libertății Creștine
Vlad Ardeiaș, aprilie 2019

Libertatea reprezintă unul dintre cele mari deziderate ale omului. Pentru mulți, libertatea
înseamnă viața căci au renunțat la aceasta pentru ca generațiile viitoare să se poată bucura de
libertate. Ce este însă libertatea, acest ingredient indispensabil dezvoltării armonioase a
individului și relațiilor?
Libertatea este condiția în care omul poate să facă orice alege din toate posibilitățile existente.
Dacă este ținut în necunoștința alternativelor sau, dacă din acestea, nu poate accesa vreuna
dintre ele, omul nu este liber. Concluzionăm astfel că, în mod absolut, Dumnezeu este singura
Ființă cu adevărat liberă.
Și pentru că, într-adevăr, libertatea constituie unul dintre elementele esențiale vieții,
Mântuitorul o oferă tuturor oamenilor și o face cu generozitate și în mod absolut:
„dacă Fiul vă face liberi, veţi fi cu adevărat liberi.” (Ioan 8:36).
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Libertatea Creștină
Afirmația citată mai sus a fost făcută în contextul unei discuții care avea ca subiect tocmai
libertatea. Unii dintre conducătorii evreilor tocmai afirmaseră că nu fuseseră „niciodată robii
nimănui” (Ioan 8:33) ceea ce înseamnă într-adevăr libertate absolută, când Mântuitorul a afirmat
că „oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului.” (Ioan 8:34).
Libertatea Creștină promite așadar eliberarea din păcat. Ce înseamnă practic însă această
libertate? Ei bine, atunci când vine vorba despre neprihănire și păcat, pentru a fi cu adevărat
liber, omul trebuie așezat în poziția în care să poată alege dintre cele două. Dacă el nu poate
alege între a trăi în neprihănire sau a trăi în păcat, atunci nu este liber ci, în mod evident, sclavul
uneia dintre cele două căi, determinat să meargă pe ea.
Poate omul, în starea lui naturală, să facă această alegere? Evident, pentru a o face, trebuie ca
mai întâi să înțeleagă ce presupune calea neprihănirii și cea a păcatului. Odată această chestiune
clarificată, poate omul opta pentru a trăi în oricare dintre acestea două?
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Imposibil
Pasajul din Romani 7 pe care l-am dezbătut în articolul anterior arată că, în starea lui naturală,
omului îi este imposibil să trăiască o viață neprihănită. Motivul acestei imposibilități este dat de
realitatea naturii sale care este despărțită de Dumnezeu, Singurul care este Bun (Marcu 10:18). În
ciuda faptului că omul poate ajunge la înțelegerea căii neprihănirii, la detestarea căii păcatului,
în ciuda alegerii absolute a binelui și a determinării de a face binele, omului îi este imposibil să
urmeze acestei decizii. Numai atunci omul descoperă că, în realitate, libertatea este un vis, o
condiție de care îl desparte chiar propria lui persoană, chiar propria lui condiție naturală. Pentru
a putea urma acestei alegeri, omul trebuie eliberat de sub tirania stăpânului său de către un altul
mai puternic decât acesta. Iar Mântuitorul, Salvatorul, chiar asta este ce face pentru fiecare dintre
cei ce-L aleg:
„legea Duhului de viață în Hristos Isus, m'a izbăvit de Legea păcatului și a morții.” (Romani 6:2).
Prin nașterea din nou, omul este eliberat de sub stăpânirea propriei naturi, fiind acum liber să
trăiască potrivit propriilor alegeri.
Natura noii condiții
Toți Creștinii afirmă că Mântuitorul i-a făcut liberi. Ce înseamnă însă acest lucru în mod
practic pentru experiența ulterioară convertirii? Să ne amintim definiția libertății oferită de
Dicționarul Explicativ al Limbii Române: „Posibilitate de a acționa după propria voință.” Așadar,
libertatea nu este condiția în care fostul păcătos urmează automat noului stăpân, ci condiția în
care el poate nu numai alege, dar chiar și acționa potrivit acestei alegeri, indiferent care este
aceasta. Adresându-se Creștinilor, Pavel scria:

„Nu știți că, dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultați, sînteți robii aceluia de care ascultați, fie că este
vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?” (Romani
6:16).
Aici este descris omul în starea de absolută libertate atunci când vine vorba despre calea
păcatului și cea a neprihănirii. Înainte de a fi eliberat, atunci când se afla sub dominația propriei
sale naturi, omul se simțea liber atât timp cât alegea păcatul și-l înfăptuia. Însă de îndată ce a
ales neprihănirea, a descoperit că legea păcatului și a morții îl forța, prin anularea propriei
decizii, să făptuiască păcatul, obstrucționându-i astfel libertatea. Asta înseamnă că această lege a
păcatului făcea nulă alegerea omului, obligându-l să acționeze în direcția contrară acesteia.
Aceasta este dinamica legii păcatului care oferă mirajul libertății atât timp cât omul alege
nelegiuirea.
Întrebarea foarte importantă este dacă dinamica libertății Creștine funcționează la fel. Cu alte
cuvinte, atunci când omul este eliberat de Mântuitorul și trece astfel de sub dominația vechiului
stăpân sub Cel Noul, va fi el determinat de Acesta să acționeze numai potrivit voinței Sale?
Răspunsul este un categoric „NU!”. Mântuitorul a spus că El ne va face liberi „cu adevărat”. (Ioan
8:36). Asta înseamnă că Dumnezeu ne garantează libertatea de a acționa potrivit propriei alegeri,
fie că aceasta este bună sau rea. Dacă nu am avea această alternativă în mod practic, atunci
libertatea promisă de Mântuitorul ar fi un miraj.
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Cum funcționează?
Ceea ce este însă relevant este cum beneficiem practic de această libertate de alegere după ce
am devenit Creștini. Care este mijlocul practic prin care putem accesa alternativa la calea lui
Dumnezeu? Atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, i-a pus la îndemână pomul cunoștinței ca
mijloc prin care acesta putea accesa alternativa la Adevăr. Dacă acel pom nu ar fi existat, atunci
libertatea omului de a-L alege sau a-L respinge pe Dumnezeu ar fi fost o simplă idee fără nicio
relevanță practică. Tocmai existența acestui fruct tangibil, accesibil, a reprezentat materializarea
libertății oferite de Dumnezeu omului.
Care este acum, de partea aceasta a Grădinii Edenului și a experienței nașterii din nou, acel
mobil prin care putem accesa libertatea garantată și oferită de Mântuitorul?
„Măcar că trăim în firea pămîntească, totuș nu ne luptăm călăuziți de firea pămîntească. Căci armele
cu cari ne luptăm noi, nu sînt supuse firii pămîntești, ci sînt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe
întăriturile.” (2 Corinteni 10:3, 4).
Observați că Pavel se exprimă aici generic în numele Creștinilor și afirmă că ei trăiesc în firea
pământească. Foarte probabil, această afirmație va șoca pe mulți și anume pe cei ce încă nu și-au
însușit toate piesele care împreună formează imaginea întreagă, coerentă a experienței Creștine.
Dacă nu vom înțelege corect afirmațiile Scripturii, vom avea așteptări nejustificate care vor
rezulta în frustrări la nivelul experienței.
Așadar, la ce se referă Pavel atunci când afirmă că noi, Creștinii, cei care am murit față de sine
și am fost născuți din nou, trăim încă în firea pământească?
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Omul înainte de convertire
În multe cazuri, unele traduceri au generat multă confuzie motiv pentru care, deseori, pentru
un studiu aprofundat, este indicat să folosim mai multe în comparație. Cornilescu a folosit
expresia „fire pământească” acolo unde ar fi trebuit să folosească „carne” sau „trup”. Așadar,
atunci când citim „firea pământească” trebuie să înțelegem trupul omului.
Așadar, iată cum descrie Scriptura starea naturală a omului înainte de convertire:
„Între ei eram și noi toți odinioară, cînd trăiam în poftele firii noastre pămîntești, cînd făceam voile firii
pămîntești și ale gîndurilor noastre, și eram din fire copii ai mîniei, ca și ceilalți.” (Efeseni 2:3).
În starea lui naturală, gândurile omului coincid cu înclinațiile naturale ale trupului motiv
pentru care omul se simte liber. Asemenea unui individ care lucrează de bună voie, din
convingere pentru un aparat opresiv, omul care trăiește în păcat are iluzia libertății pentru că
ceea ce dorește coincide cu cerințele stăpânului său, natura păcătoasă. Apoi intervine
descoperirea Realității:

Trezirea la Realitate
Acum „Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pămîntească, pentrucă,
ce-i drept, am voința să fac binele, dar n'am puterea să-l fac.” (Romani 7:18).
De îndată ce informatorul își schimbă convingerea concluzionând că organizația dictatorială
pentru care lucrează are un caracter malefic și decide să se dezică de aceasta, descoperă cu
stupoare că libertatea de care se bucura nu era decât o formă mascată de sclavie. Orice
informator descoperit că este în realitate agent dublu, va fi urmărit până când va fi lichidat.
În același fel, orice păcătos care descoperă destinația căii păcatului de care s-a bucurat până
acum și alternativa vieții veșnice pe care o oferă Dumnezeu, va realiza propria stare mizerabilă
imediat ce încearcă să facă binele. Descoperind că tot binele pe care l-a făcut vreodată este în
realitate alterat de propriile interese egoiste, omul înțelege dintr-o dată că în el însuși, adică în
natura sa, nu există absolut nimic bun. Înțelegând că Singurul Bun este Dumnezeu, omul
realizează că este despărțit de Aceasta, că îi lipsește binele pentru că este despărțit de Sursa
binelui, de Binele Însuși.
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O nouă identitate
„tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu; născuți nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din
Dumnezeu.” (Ioan 1:12).
Prin nașterea din Omul Isus Hristos, omul primește exact ce-i lipsea și anume prezența Tatălui
și a Fiului Său prin spiritul sfânt. Acum când spiritul său a devenit una cu spiritul lui Hristos
prin naștere din Acesta, omul găsește ceva bun în sine și anume pe Hristos. Ceea ce ne
interesează însă la acest moment al studiului este dacă acum, în această nouă experiență, mai are
el natura umană sau „firea pământească”? Să lăsăm Scriptura să răspundă:
„Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții; nu în curvii și în fapte de rușine; nu în
certuri și în pizmă; ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos, și nu purtați grijă de firea pămîntească,
pentruca să-i treziți poftele.” (Romani 13:13, 14).
Observați că aici avem cu adevărat o alternativă ceea ce înseamnă că suntem cu adevărat
liberi, așa cum a promis Mântuitorul. Această alternativă este exprimată de Pavel prin expresiile
„îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos” și „nu purtați grijă de firea pământească”. Evident, aceste
expresii exprimă două filosofii de viață, două abordări care se exclud reciproc.
A avea grijă de firea pământească sau de propria natură, de propria persoană, înseamnă a-ți
asuma vechea identitate, a trăi în frică la perspectiva viitorului și deci în neîncredere în
Dumnezeu. Pe de altă parte, a fi îmbrăcat în Hristos înseamnă a-ți asuma noua identitate de fiu
al Creatorului Universului, unul care nu are de ce să se teamă pentru că este călăuzit și protejat
de chiar Creatorul Însuși.
Când este Creștinul pus în fața acestei alegeri? Când trebuie el să se îmbrace în Hristos și să
nu poarte grijă de firea pământească, negându-se astfel pe sine? Numai atunci când devine
Creștin, la botez, după care, odată pornit pe acest drum, experiența va veni de la sine fără
participarea lui? Categoric „Nu!”. Aceasta ar nega libertatea absolută pe care Hristos a promis-o.
Așadar, este posibil ca un Creștin să nu se îmbrace la un moment dat în Hristos și astfel să se lase
cuprins de firea pământească? Răspunsul este evident nu numai din Scripturi, dar și din
experiența zilnică.
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O nouă perspectivă
Trebuie așadar să reținem că libertatea Creștină nu este un dat o dată pentru totdeauna, ci
aceasta trebuie păstrată prin lupta cea bună a credinței, practic prin asumarea responsabilităților
care sunt inerente libertății. În articolul anterior am descoperit că prima reacție a omului după ce
a ales să se despartă de Dumnezeu și astfel să devină rob al păcatului, a fost fuga de
responsabilitate iar asta pentru că responsabilitatea este un privilegiu care aparține în
exclusivitate celor liberi. Creștinul este singurul om care este într-adevăr liber să aleagă între
păcat și neprihănire, ceea ce înseamnă că EL este responsabil de alegerea pe care o face în fiecare
clipă, și nu altcineva.
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Scriptura conține ideea de „rob al neprihănirii” sau „rob al lui Dumnezeu”, însă aceasta
trebuie înțeleasă numai în contextul scrierilor care o compun. Observați exprimările de mai jos:
„dupăcum odinioară v'ați făcut mădulările voastre roabe ale necurăției și fărădelegii, așa că săvîrșeați
fărădelegea, tot așa, acum trebuie să vă faceți mădulările voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la
sfințirea voastră!” (Romani 6:19).
„Acum dar nu este nici o osîndire pentru ceice sînt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile
firii pămîntești, ci după îndemnurile Duhului.” (Romani 8:1).
Observați că noul statut de rob este fundamental diferit de cel vechi. Dacă vechea robie
impunea supunerea necondiționată, robul Domnului este oricând liber să se despartă de Acesta
și asta pentru că această nouă relație nu este fundamentată pe frică în vederea exploatării, ci pe
dragoste în vederea creșterii și a dezvoltării. În cazul vechii robii, indiferent dacă omul dorea sau
nu, el tot făptuia păcatul. În cadrul noii robii, omul este liber să aleagă ce, cum și când să
făptuiască, libertatea fiind condiția imperios necesară dezvoltării personale și a dragostei ca
fundament al relației.
Acesta este motivul pentru care Creștinii sunt îndemnați să trăiască, ceea ce înseamnă să
acționeze potrivit îndemnurilor spiritului sfânt care locuiește în ei, și nu îndemnurilor naturii în
care ei încă trăiesc. Fiind absolut liber, Creștinul însuși este singura persoană care-și poate alege
experiența; nimeni altcineva nu poate face această alegere în locul lui: niciun alt Creștin, niciun
înger, nici Mântuitorul, nici Creatorul Însuși. Aceasta este libertatea Creștină.
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Lupta Creștină
Această alternativă crează mereu o tensiune concretizată în îndemnurile venite din două surse
opuse: firea pământească și spiritul lui Dumnezeu. Desigur, alegerea de a trăi după îndemnurile
firii înseamnă a acționa astfel, a face anumite fapte. Care sunt acestea?
„Și faptele firii pămîntești sînt cunoscute, și sînt acestea: preacurvia, curvia, necurăția,
desfrînarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mîniile, neînțelegerile, desbinările,
certurile de partide, pizmele, uciderile, bețiile, îmbuibările, și alte lucruri asemănătoare cu
acestea.” (Galateni 5:19-21).
Expresia „alte lucruri asemănătoare cu acestea” indică faptul că lista este deschisă și se
modifică în funcție de cultură, tradiție și perioadă în timp. Tabloul general prezentat aici ne arată
o viață mânjită, necurată, plină de mizerie. Este posibil ca un Creștin să nu ajungă să trăiască
astfel, însă este foarte posibil în același timp ca experiența lui să fie alterată de astfel de „scăpări”
mai dese sau mai rare. Cu toții știm că Hristos dorește ca viața sfântă pe care ne-a oferit-o să
constituie experiența noastră continuă iar asta ne conduce la următoarea întrebare: cum este
posibil ca un Creștin născut din nou, unul în care locuiește Hristos să alunece urmând
îndemnurilor propriei naturi? Cum funcționează această capcană?
„Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor
diavolului. Căci noi n'avem de luptat împotriva cărnii („sarx” - firea pământească) și sîngelui, ci
împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunerecului acestui veac, împotriva
duhurilor răutății cari sînt în locurile cerești.” (Efeseni 6:11, 12).
Pavel afirmă că într-adevăr, Creștinul nu mai are de luptat împotriva naturii lui așa cum făcea
înainte de convertire, în cadrul experienței descrise în capitolul 7 din Romani, pentru că acum el
este una cu Hristos și, prin El, cu Dumnezeu, Singurul care este bun. Însă demonii se folosesc de
slăbiciunea trupului care este supus morții din pricina păcatului, pentru a ne ispiti. Așadar, lupta
prezentă, lupta cea bună a credinței, nu mai este împotriva trupului, ci mai degrabă împotriva
demonilor care se folosesc de orice slăbiciune găsesc în acest trup pentru a ne despărți de calea
vieții.
Să ne imaginăm că demonii lucrează o situație în care ni se îngăduie să intrăm spre slava lui
Dumnezeu. Poate că un exemplu clasic ar fi o nedreptate venită din partea unei persoane căreia
i-ai oferit toate motivele pentru a-ți fi îndatorat și deci, recunoscător. Atunci demonii, folosinduse de natura omenească, de creier, de sistemul nervos, te ispitesc cu sentimente de mânie
alimentate de rațiuni justificatoare care produc și mai multe sentimente de mânie care sunt
urmate de o altă listă întreagă de motive reale, corecte, logice de răzbunare, furie și ceartă. În
cazul acesta, datorită libertății care i-a fost dăruită, Creștinul are două variante:
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Logica justificatoare
Prima variantă cade sub incidența avertismentului oferit de apostolul Pavel:
„Fraților, voi ați fost chemați la libertate. Numai, nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru
firea pămîntească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste.” (Galateni 5:13).
Cum este posibil ca tocmai libertatea dăruită de Mântuitorul să constituie cadrul în care firea
pământească să se poată manifesta? Ei bine, atunci când Creștinul se lasă influențat de o logică
care justifică un comportament bazat pe corectitudine și dreptate, se va manifesta egoismul:
„Cum să-mi facă el MIE una ca asta? A uitat câte am făcut EU pentru el? ÎMI este dator vândut
pentru toate câte i-am trecut EU cu vederea, iar acum el să se poarte cu MINE astfel?”. Observați
că în această argumentație sunt prezentate fapte care nu pot fi negate, acțiuni trecute motivate de
adevărată iubire a celui acum nedreptățit. Problema apare când el alege să se raporteze la
situația nou creată așezându-se pe sine în centru, propriile lui drepturi care nu pot fi negate de
nimeni decât de el însuși dacă ar alege asta pentru a continua pe aceeași cale a dragostei
necondiționate. Ce se va întâmpla cu un Creștin dacă va persista pe această cale?
„Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri...” (Romani 8:13).
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Alternativa: moarte permanentă
Alternativa este afirmată de Pavel în a doua parte a versetului citat mai sus:
„... dar dacă, prin Duhul, faceți să moară faptele trupului, veți trăi.” (Romani 8:13).
Avantajul Creștinului în fața celui neconvertit este că primul se bucură de prezența lui Hristos
în el și de libertatea de a alege călăuzirea Acestuia față de impulsurile firii pământești, libertate
de care nu se bucura înainte de convertire.
„Zic dar: umblați cîrmuiți de Duhul, și nu (veți) împliniți poftele firii pămîntești. Căci firea
pămîntească poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pămîntești: sînt lucruri protivnice unele
altora, așa că nu puteți face tot ce voiți.” (Galateni 5:16, 17).
Această tensiune crează o frustrare la fiecare pas și tocmai modul în care Creștinul alege să se
raporteze la această frustrare va determina biruința sau înfrângerea acestuia. Frustrările sunt
percepute de obicei ca musafirul nepoftit care te deranjează într-o liniștită după-amiază de
duminică. Realitatea este însă că tocmai aceste provocări constituie resorturile folosite de
Dumnezeu pentru dezvoltarea caracterului. Cine face din timp prioritate dorind în primul rând
să scape de frustrare cât mai repede, numai să scape, va ceda ușor și astfel se va jefui singur de
experiența cu care Hristos dorea să-l îmbogățească. Pe de altă parte, cine face din biruință
prioritate, va transforma frustrarea în rampa de lansare către noi culmi neatinse încă. Observați
cum este descrisă această experiență în Scriptură:
„Cei ce sînt ai lui Hristos Isus, și-au răstignit firea pămîntească împreună cu patimile și poftele
ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne
unii pe alții, și pizmuindu-ne unii pe alții.” (Galateni 5:24-26).
Prioritatea biruitorilor nu este propriul confort ci mai degrabă experiența indicată aici generic
prin expresia „umblare în duhul”. Indiferent de costuri, Creștinul care își dorește experiența lui
Hristos mai presus de orice, va zâmbi în fața provocărilor și va folosit fiecare frustrare, fiecare
tensiune creată de ispită prin propria fire pământească pe de o parte și de îndemnurile lăuntrice
ale lui Hristos pe de altă parte, în ocazii de aur pentru a străluci și mai puternic spre slava lui
Dumnezeu.
Această răstignire a firii pământești „împreună cu patimile și poftele ei” este complementară
„umblării cârmuiți de duhul” și nu reprezintă un eveniment unic și singular în experiența
Creștină, ci mai degrabă un mod de viață care produce „sarea pământului” și „lumina lumii”.
Acesta este motivul pentru care Pavel accentuează nevoia continuității permanente a acestei
experiențe:
„Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorîrea Domnului Isus, pentruca și viața lui Isus să
se arate în trupul nostru.” (2 Corinteni 4:10).

Dinamica libertății Creștine
Libertatea garantată de Mântuitorul oricărei persoane care vine la El este Realitatea în care
trăiește fiecare Creștin. Responsabilitatea alegerii este unul dintre cele mai mari daruri care i-au
fost încredințate vreodată omului, fundamentul și garanția unei experiențe bazate pe dragoste.
Acesta este motivul pentru care Pavel, adresându-se nouă, fraților, Creștinilor, lansează
avertismentul:
„Așa dar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pămîntești, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă
trăiți după îndemnurile ei, veți muri; dar dacă, prin Duhul, faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci
toți ceice sînt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sînt fii ai lui Dumnezeu.” (Romani 8:12-14).
Să nu ne amăgim singuri: orice Creștin care va persista în a trăi după îndemnurile firii
pământești, va muri. Îndemnul este de a lupta lupta cea bună a credinței prin umblarea
călăuzirii lui Hristos din lăuntrul nostru, rodul acestei umblări fiind experimentarea vieții
veșnice a lui Hristos.
Cât despre dinamica mijloacelor de luptă, vom studia într-un articol viitor.

De ce Creștinismul?
Ardeiaș Vlad, aprilie 2019
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Această întrebare pare inutilă într-o audiență Creștină de vreme ce cu toții am ales deja
Creștinismul. Însă orice încercare de a clarifica și mai mult fundamentele este întotdeauna bine
venită, Scriptura încurajându-ne să fim „totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de
nădejdea care este în voi” (1 Petru 3:15). Pentru aceasta însă trebuie să facem efortul de a analiza
critic, de a fi cât mai obiectivi cu putință într-o cercetare sinceră, mereu pregătiți de a accepta
ceea ce se dovedește a fi adevărat, indiferent de ceea ce am crezut până atunci.
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Tradiția?
Marea majoritate a celor ce se declară Creștini s-au născut în societăți cu tradiții Creștine.
Acesta este și motivul pentru care mulți vor răspunde nu numai „Pentru că așa m-am născut!”,
dar vor folosi acest argument pentru a justifica refuzul în fața oricărei invitații de a cerceta și
altceva. Fie că motivația este comoditatea, lipsa de interes sau credința adevărată, realitatea este
că mulți Creștini invocă acest argument pentru a-și bloca mintea în tradiția pe care au moștenito.
O categorie minoritară dintre aceștia acceptă totuși dialogul pe care-l transformă imediat întrun monolog justificativ. Fie din dorința de a câștiga noi adepți la propria credință, fie din nevoia
inconștientă de a-și justifica propria credință din nou și din nou în propriul for interior, aceștia
vor exploata fiecare ocazie în care pot discuta cu altul de o altă credință nu pentru a cerceta o
perspectivă diferită, ci mai degrabă pentru a-și o justifica pe a lor. Deseori, aceste discuții iau
întorsături penibile atunci când cei ce dezbat nu se dau înlături de a folosi chiar ridicolul în
efortul de a-și apăra credința.
Această atitudine a stat la baza respingerii și răstignirii Mântuitorului. Partizanii tradiției au
rămas orbi în fața celor mai puternice dovezi ale faptului că Dumnezeu le vorbea, iar atunci când
nu au mai avut niciun argument, în loc să-și accepte condiția, au trecut la represalii. Cele mai
puternice dovezi în favoarea unei credințe nu sunt de ordin teoretic, ci practic. Dovada practică a
unei soluții propuse trebuie în mod normal să pună capăt oricărei dezbateri. Partizanii tradiției,
trăind într-un univers dictatorial datorită orbirii, în loc să se schimbe conform Realității
demonstrate, vor proceda la eliminarea dovezilor și a celor ce le prezintă. Așa se face că „din
ziua” în care conducătorii evrei au aflat că Mântuitorul i-a redat viața lui Lazăr, „au hotărât să-L
omoare” (Ioan 11:53).
Acest spirit nu a murit odată cu cei ce L-au răstignit pe Isus. El a continuat să se manifeste dea lungul istoriei împotriva tuturor celor ce au căutat Adevărul și l-au afirmat cu orice preț. În

realitate, așezarea tradiției mai presus de Adevăr constituie motivul fundamental pentru care
Creștinismul a ajuns atât de fracționat.
Justificarea tradiției cu orice preț a fost implementată în mințile oamenilor prin inducerea
temerii de schimbare, de progres în cunoaștere pe de o parte, și prin alimentarea supremației în
cunoaștere pe de altă parte. Expresii ca „noi avem tot adevărul” sau „noi suntem tezaurizatorii
adevărului” sau chiar „noi suntem stăpâni pe adevăr” au condus întotdeauna la orbire prin premărirea sinelui.
Ca unul care am trăit câțiva ani în acest miraj satanic, am descoperit că această atitudine
stopează înaintarea în cunoaștere și, în consecință, determină plafonarea și, în final, moartea
spiritului. În final, oricine știe că a aflat adevărul, indiferent de ce domeniu al cunoașterii este
vorba, nu se va teme să-și supună cunoștințele niciunui test ci dimpotrivă, va fi deschis la
aceasta căci orice test nu va face altceva decât să-l confirme. Frica și lipsa de deschidere
constituie însă în ele însele dovezile faptului că acolo nu locuiește adevărul.
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Atâtea religii...
În lume există la ora actuală aproximativ 4200 religii, 4200 de viziuni asupra vieții și morții,
4200 de căi pentru a rezolva problema fundamentală a omului. Dacă am dedica fiecăreia dintre
aceste religii numai o singură zi, am avea nevoie de aproape 12 ani de studiu în fiecare zi pentru
a ne face o idee vagă despre ceea ce afirmă fiecare, motiv pentru care, în cadrul acestui articol nu
putem face o analiză exhaustivă a tuturor acestora, ci mai degrabă vom adresa două dintre
diferențele fundamentale.
Așa cum am mai afirmat, religia este calea de refacere a legăturii dintre om și Dumnezeu, calea
de a-L (re)găsi pe Dumnezeu și tocmai aici Creștinismul se desparte de celelalte religii. În
general, mulți au impresia că Iehova, Allah, Krishna, Buddha, Zeus, Shiva etc. Sunt în realitate
aceeași ființă, Creatorul Universului, și că religiile se aseamănă în general și diferă superficial.
Realitatea este însă cu totul alta: religiile diferă în general și, în unele cazuri, se aseamănă
superficial.
În acest articol vom discuta despre două dintre cele mai fundamentale aspecte ale religiei și
anume problema omului și rezolvarea acesteia pe de o parte, și imaginea lui Dumnezeu pe de
altă parte cu mențiunea că atunci când mă refer la Creștinism, nu prezint discursul diverselor
denominațiuni, ci afirmațiile Sfintei Scripturi.
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Problema fundamentală a omului
În general, religiile, și mai ales cele orientale, afirmă că omul se naște bun, unele că Dumnezeu
locuiește în om de la naștere, că este una cu acesta, altele chiar că omul este fie Dumnezeu, fie
parte din Acesta. În cazul acestor religii, problema omului este că nu știe și deci nu crede acest
lucru, motiv pentru care, pentru rezolvarea acestei probleme, tot ceea ce trebuie să facă este să
accepte această realitate. Dezicându-se de diversele tradiții pe care le-a moștenit în funcție de
cultura în care s-a născut, omul acceptă realitatea că este (parte din) Dumnezeu și începe să se
comporte ca atare. Atunci se presupune omul că nu mai face nicio greșeală, că viața lui este
desăvârșită. Dacă este nevoie, omul se va reîncarna în multiple vieți până când va ajunge să
trăiască realitatea lui Dumnezeu.
Alte religii, din care face parte și Creștinismul apostaziat, afirmă că pentru a fi reprimit de
Dumnezeu, pentru a-L găsi pe Acesta, omul trebuie să se conformeze unui set de reguli care
variază de la o religie la alta. Principiul este însă același: Dumnezeu are anumite dorințe, un
standard de viață și, atât timp cât omul nu este dispus să se nege pe sine pentru a se conforma în
mod desăvârșit standardelor lui Dumnezeu, Acesta nu-l va primi la Sine. Pe de altă parte, dacă
omul decide să facă această tranzacție, plăcerile din această viață pentru plăcerile din viața
veșnică, atunci îi este asigurată o eternitate care diferă de la o cultură la alta.
Creștinismul se detașează de toate religiile afirmând pe de o parte că omul are o problemă
cauzată chiar de nașterea lui și, pe de altă parte, că nu poate face nimic în vederea rezolvării
acesteia. Problema fundamentală a omului este legată de natura sa, de tipul de viață pe care l-a
primit prin naștere de la părinții care, la rândul lor, au primit această viață de la părinții lor. În
felul acesta, problema în discuție se mută din domeniul vinei în cel al determinismului. Omul a
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moștenit păcatul originar, dar nu și vina pentru această alegere făcută ce părintele rasei umane.
Asemenea unui copil care se naște cu malformații datorită alegerilor greșite ale părinților lui,
omul nu este vinovat de starea în care s-a născut, dar îi suportă consecințele. Și pentru că nu este
vorba despre vină, nu poate fi vorba nici despre dreptate ci, mai degrabă, despre legile naturale
care guvernează întreaga Creație.
Astfel, orice încercare a omului de a rezolva această problemă prin propria-i cunoștință, voință
și putere, este sortită eșecului de la bun început. Chiar dacă omul are acces la și înțelege legile
naturale care guvernează viața neprihănită care l-ar califica pentru eternitate, el este incapabil să
trăiască conform acestora tocmai datorită faptului că este determinat de propria natură.
Asemenea unui câine care nu poate supraviețui sub apă pentru că natura lui nu include branhii
pentru sistemul respirator, omul nu poate trăi o viață neprihănită, bună și asta pentru că natura
lui nu-L include pe Singurul care este Bun, Dumnezeu. (Marcu 10:18).
De aici și soluția radical diferită propusă de Isus Hristos în cadrul Creștinismului: renașterea
sau nașterea din nou. Observați că scopul lui Isus nu a fost acela de a oferi o explicație mai bună
a legii decât cea oferită de Moise pentru ca omul să poată trăi în conformitate cu aceasta, nici să
o desăvârșească adăugând porunci noi care i-ar fi lipsit. Cu toate că a făcut comentarii pe
marginea legii, atunci când a vorbit despre soluția problemei fundamentale a omului, Isus a
făcut trimitere la natura acestuia în discursurile directe sau prin pilde. Fie că ne referim la
discuția cu Nicodim sau la pildele despre smochine, struguri, spini și mărăcini, Isus a afirmat
din nou și din nou că natura este aceea care determină viața și nu invers.
Evident, atunci când vine vorba despre natura omului, acestuia îi este imposibil s-o determine.
Așa cum nu am fost noi cei care ne-am determinat nașterea, tot la fel nu noi suntem cei care
putem produce o nouă natură pentru a ne renaște din ea. De aceea Dumnezeu L-a trimis pe
Singurul Lui Fiu pentru a fi născut din femeie devenind astfel om. El a fost ispitit în toate ca și
noi, a biruit păcatul și moartea, a murit, a înviat, a fost proslăvit și a devenit astfel Omul divin
din care ne putem renaște pentru a primi o nouă natură, cea care este una cu Dumnezeu.
Așadar, omul nu-L are pe Dumnezeu din naștere și nici nu poate produce noua natură de care
are nevoie nici prin voință, nici prin eforturi, nici prin meditație, nici prin abstinență, nici prin
conformare, nici prin educație. Această nouă viață este în exclusivitate darul lui Dumnezeu
oferit în Fiul Său. Dacă asta se poate numi „faptă”, atunci tot ceea ce poate face omul pentru
propria-i mântuire, este să primească un cadou. Ferice de cei care o fac!
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Cine este Dumnezeu?
Cel de-al doilea aspect fundamental în care Creștinismul diferă de toate celelalte religii constă
în caracterul lui Dumnezeu. Acest aspect este direct legat de problema fundamentală a omului și
rezolvarea acesteia pentru că omul Îl percepe pe Dumnezeu din poziția în care se găsește atunci
când înțelege că Acesta există.
Imaginea generală a divinității este aceea a unei persoane (sau mai multe) care pretind omului
conformarea la propriile standarde. De fiecare dată când omul eșuează în eforturile de a se
conforma, divinitatea se mânie și-l pedepsește pe om, acesta fiind astfel impulsionat să depună
și mai mari eforturi. Folosindu-se de principiul recompensei pe de o parte, și al fricii de
pedeapsă pe de altă parte, imaginea păgână a zeului înfuriat este prezentă în toate religiile,
inclusiv în Creștinismul apostaziat.
Spre deosebire de toate acestea, Isus Hristos a deschis o nouă perspectivă asupra identității lui
Dumnezeu atunci când ne-a invitat să-L numim „Tată”. Și pentru că în Scriptură fiecare cuvânt
are un sens bine definit, cuvântul „tată” înseamnă într-adevăr „tată”. Prin aceasta, Isus Hristos a
deschis omului o cale nouă, l-a introdus Unui Dumnezeu la care acesta nici nu putea visa,
descoperind astfel că Realitatea este cu totul diferită decât cea din mintea omului.
Și pentru că Dumnezeu este Părintele omului, Acesta nu cere înainte de a oferi. Creștinismul
descoperă că „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele
lor” (2 Corinteni 5:19). Aceasta este într-adevăr o perspectivă cu totul nouă! Așadar, nu
Dumnezeu este supărat pe om având nevoie de împăcare, ci omul are o problemă cu Dumnezeu
și are nevoie de reconciliere. Frica ce domină mintea și sufletul omului care se simte împovărat
de propriile-i greșeli atunci când se gândește la Creatorul său, este spulberată prin decizia lui

Dumnezeu de a anula aceste greșeli pur și simplu pentru că poate și vrea să facă aceasta.
Desigur, așa cum moștenirea naturii problematice prin naștere nu este drept, nici această decizie
nu are nicio legătură cu dreptatea, însă aceasta este decizia dragostei Unui Părinte.
Înlăturând astfel sursa fricii și a vinovăției, Dumnezeu Se descoperă omului ca Unul pe care
nu-L interesează faptele trecutului, durerile provocate, stricăciunea făcută, pierderile suferite ci,
ca pe orice alt părinte, Îl interesează un singur lucru: întoarcerea copilului Său. Atât. Iar pentru
asta este dispus să sacrifice orice, chiar mai mult decât propria-I viață. Astfel, omul nu are de-a
face cu un Zeu ce locuiește într-un palat care întrece infinit orice și toate palatele care au fost
vreodată construite sau imaginate de împărații de pe pământ, ci mai degrabă cu un Părinte care
strigă „Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu, mă doare, m-apucă groaza.” (Ieremia 8:21).
Omul nu are de-a face cu un Judecător drept, pregătit să-l condamne pentru fiecare greșeală,
chiar și pentru natura păcătoasă pe care a moștenit-o fără voia lui, ci mai degrabă cu un Părinte
care înțelege, iartă, ridică, primește și vindecă. De aceea Isus, Singurul Fiu născut al lui
Dumnezeu, un a chestionat niciodată pe nimeni cu privire la propriile păcate.
De ce Creștinismul?
Pentru că afirmațiile sale sunt în deplin acord cu natura și cu bunul simț.
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Invitație
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Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la o nouă întâlnire de studiu şi rugăciune în
perioada 30 iulie – 04 august 2019. Prezentatorii din acest an vor fi David Clayton și Howard
Williams din Jamaica, alături de Olimpiu Trif Stanciu și Vlad Ardeiaș.
Datorită faptului că toți participanții la întâlnirea de vara trecută au găsit locația excelentă din
toate punctele de vedere, am decis ca și anul viitor să ne întâlnim în același loc și anume
Pensiunea „Casa Răzvan” din localitatea Hațeg, județul Hunedoara. Costul a rămas neschimbat,
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.
Este important să rețineți faptul că locurile sunt limitate, motiv pentru care este imperios
necesar să vi-l rezervați pe al dumneavoastră până la data de 31 mai 2019 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 de la care puteți obține și alte detalii. Cazarea se va face marţi, 30 iulie,
începând cu ora 14, iar plecarea va fi duminică 4 august la ora 12.
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!

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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