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Pentru că păcatul este despărțirea de Dumnezeu care Singurul este Adevărul, minciuna 
constituie fundamentul oricărui păcat. Vorbind despre geneza păcatului, Scriptura afirmă de trei 
ori că ceea ce a dus la căderea lui Lucifer a fost îngâmfarea:

„Pentru că ţi s-a îngâmfat inima ... inima ţi s-a îngâmfat foarte mult ... Ţi s-a 
îngâmfat inima.” (Ezechiel 8:2, 5, 17).

Realitatea este însă că inclusiv îngâmfarea are ca bază minciuna pentru că prin îngâmfare 
persoana se așează pe sine într-un loc care nu-i aparține. Acesta este motivul pentru care 
Domnul Isus a indicat către crimă și minciună ca fiind strâns legate, afirmând că Satan este cel 
care a inventat minciuna:

„Voi aveţi de tată pe diavolul ... El de la început a fost ucigaş şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este 
adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan 
8:44).

Minciuna este folosită numai în conflicte. Fie că este vorba despre conflicte interioare sau 
conflicte în care sunt angajate mai multe părți, minciuna este întotdeauna folosită de partea care 
se simte în inferioritate pentru a câștiga un avantaj nemeritat, unul care nu este conform cu 
realitatea. De aceea, timpul și efortul investite în elaborarea unei minciuni sunt direct 
proporționale cu amploarea conflictului și cu miza acestuia.

Nu este nicio umbră de îndoială că cel mai mare conflict din toată istoria este cel dintre Bine și 
rău, marea controversă asupra caracterului lui Dumnezeu care a debutat în ceruri. Toate 
conflictele care au apărut de atunci nu sunt în realitate decât consumarea acestui mare conflict, 
lupte din cadrul marelui război. Trebuie așadar că atunci când vine vorba despre această cea mai 
mare miză, să avem de-a face cu cele mai bine ticluite minciuni, cele mai elaborate tactici de 
înșelare.

Desigur, în mediul desăvârșit în care a izbucnit marea controversă, Lucifer a putut folosi 
minciuni grosolane pentru că nicio ființă creată nu avea dezvoltat sistemul imunitar al 
circumspecției. Lucifer era cea mai apropiată ființă de Dumnezeu dintre toate creaturile, unul în 
care toți ceilalți aveau o încredere absolută motiv pentru care, atunci când el a început să arunce 
umbre de îndoială asupra caracterului lui Dumnezeu, cu greu vreunul ar fi putut bănui ceva. A 
fost pentru prima dată când a fost introdus conceptul de „minciună”, o afirmație care nu descrie 
realitatea ci o prezintă într-un mod denaturat. Astfel, Lucifer L-a acuzat pe Dumnezeu de 
minciună, denaturarea realității, când în fapt lucrurile erau exact invers.

O persoană care este acuzată de minciună nu se mai poate apăra exclusiv prin declarații 
tocmai pentru că chiar cuvântul său a fost pus sub semnul întrebării. Acesta este motivul pentru 
care numai realitatea faptelor pot demonstra contrariul.

După trecerea a mii de ani de la generarea acestui conflict, toate ființele și-au dezvoltat 
capacitatea de a fi circumspecte. Un proverb spune că 
„dacă m-ai păcălit o dată, este vina ta, dar dacă m-ai 
păcălit și a doua oară, este vina mea.” În mod natural, 
odată cu creșterea și acumularea experiențelor triste 
de pe pământ, copiii pierd încrederea care-i 
caracterizează și ajung ca instinctiv să pună sub 
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Cea mai mare minciună



semnul întrebării multe din informațiile care li se prezintă. Acesta este motivul pentru care Satan 
nu a mai putut folosi minciuni răsuflate, capcane la vedere ci, pentru că miza conflictului este 
atât de mare, a început să investească toată energia și capacitatea sa pentru elaborarea unor 
minciuni care să fie aproape imposibil de detectat.

Desigur că ținta lui principală nu o constituie necredincioșii, cei care-i aparțin deja, cu toate că 
este nevoie ca și pe aceia să-i mențină sub hipnoza sa prin mijloace dedicate. Atenția sa este însă 
îndreptată în mod deosebit asupra Creștinilor, asupra celor care, prin viața lor pot grăbi 
revenirea Domnului Hristos și, deci, finalul marii controverse în defavoarea lui. Ne așteptăm 
astfel ca cele mai elaborate minciuni să fie cele folosite în cadrul acestui mare conflict.

Așadar, ceea ce ne interesează să aflăm pe parcursul acestui studiu este minciuna cea mai 
eficientă folosită de forțele întunericului prin care Creștinii sunt împiedicați să experimenteze în 
mod deplin și constant viața neprihănită a Domnului Hristos care le-a fost oferită în dar. Faptul 
că numai câteodată avem sclipiri ale acestei vieți în experiența noastră este o realitate. De aceea 
aflarea motivului din spatele ei trebuie să constituie o prioritate pentru fiecare dintre noi.

Caracteristici 
Există cel puțin două trăsături principale pentru ca o minciună să fie foarte eficientă. Prima 

dintre ele este legată de modul în care este prezentată. Astfel, cea mai eficientă minciună este cea 
care nu este descoperită niciodată. Cu alte cuvinte, minciuna și-a realizat scopul pe deplin atunci 
când victima nici măcar nu află vreodată că a fost înșelată. În felul acesta, înșelătorul poate 
preveni dezavuarea planului pentru a-l putea folosi din nou.

Un astfel de caz este cel al lui Absalom. Fiul împăratului David s-a răsculat împotriva tatălui 
său și a atras suficient de mulți oameni de partea lui pentru a-l putea înfrânge pe împărat. 
Înțelegând proporția forțelor, împăratul a fugit din capitală pentru a preveni conflictul. După ce 
Absalom și oamenii lui s-au instalat în cetate, tânărul conducător a cerul sfatul celor apropiați în 
legătură cu următorul pas: să-l urmărească pe David chiar atunci, sau să mai aștepte un timp 
până îl va ataca?

Printre trădătorii regelui David se alfa și Ahitofel, un om al cărui sfat era atât de apreciat încât 
Scriptura spune că „sfatul dat pe vremea aceea de Ahitofel avea tot atâta putere ca şi când ar fi întrebat 
chiar pe Dumnezeu.” (1 Samuel 16:23). Acesta l-a sfătuit pe Absalom să-i ofere doisprezece mii de 
oameni pentru a-l ataca pe David neîntârziat deoarece atât el cât și cei care-l urmau erau obosiți 
și demoralizați.

Sfatul era într-adevăr înțelept, însă Absalom a decis să ceară și sfatul lui Hușai Architul. 
Acesta l-a sfătuit să întârzie atacul pentru că David și oamenii lui sunt acum înfuriați și este 
foarte posibil ca lupta să fie crâncenă și astfel s-o piardă. Hușai i-a sugerat lui Absalom să 
strângă tot poporul și să-l atace pe David ulterior, victoria fiind astfel garantată.

„Absalom şi toţi oamenii lui Israel au zis: ,Sfatul lui Huşai, Architul, este mai bun decât sfatul lui 
Ahitofel.’” (2 Samuel 17:14).

Absalom a fost convins de faptul că sfatul lui Hușai este mai bun decât al lui Ahitofel, motiv 
pentru care l-a urmat. Nu după mult timp, Absalom a fost ucis în atacul pe care l-a inițiat 
împotriva regelui David.

Ceea ce este interesant în această istorie, este faptul că Absalom nu a aflat niciodată că Hușai 
era în realitate de partea regelui David, iar sfatul a fost premeditat greșit pentru a-l salva pe rege. 
Ahitofel a înțeles imediat care va fi finalul deciziei lui Absalom, motiv pentru care s-a sinucis 
înainte de a vedea finalul. Planul a funcționat astfel perfect iar înșelăciunea a fost desăvârșită: 
Absalom a murit fără să știe că fusese mințit.

Cea mai eficientă minciună prin care Satan le răpește Creștinilor experiența neprihănirii lui 
Hristos trebuie să fie concepută astfel încât aceștia să nu afle niciodată că au fost mințiți. Astfel, 
minciuna rămâne nedescoperită și devine eficientă și în generațiile următoare care vor călca pe 
urmele părinților cu determinarea de a umbla cu și mai mare seriozitate decât aceștia, dar tot pe 
aceeași cale. Părinții își încheie alergarea pe o cale falsă, având convingerea că au făcut tot ce au 
putut, fără să știe însă că eforturile lor au fost greșit direcționate. Copiii vor prelua ștafeta cu o și 
mai mare determinare, însă tot pe aceeași cale rezultatul urmând să fie în mod tragic, același.
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Camuflajul 
Cea de-a doua caracteristică a unei minciuni perfecte este asemănarea izbitoare cu adevărul. 

Cu cât seamănă mai bine cu adevărul, cu atât o minciună are mai multe șanse de a fi acceptată. 
Acesta este motivul pentru care prețul unei copii este direct proporțional cu acuratețea cu care 
fabricantul a reușit să replice originalul. Aceasta a fost tactica lui Satan chiar de la începutul 
introducerii păcatului în experiența omului:

„Hotărât că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii 
şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” (Geneza 3:4, 5).

În elaborarea tacticii de înșelare, Satan are în vedere natura țintei. În cazul de față, pentru că 
avea de-a face cu persoane care aveau încredere în Dumnezeu, s-a folosit tocmai de centrul 
interesului lor, cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este unul dintre principiile mereu folosite atunci 
când se concepe o capcană: niciodată nu se pune fân în capcana destinată leului. Pentru a momi 
un animal, trebuie folosit ceea ce-l intereseză, ce-l atrage cel mai mult, hrana cu care a 
interacționat cel mai des și care i-a oferit cele mai mari satisfacții. Din păcate, aceeași tactică este 
folosită de unii părinți pentru a obține ce doresc de la copiii lor: le promit alimentul cel mai dorit 
de aceștia, capcană în care copiii cad de cele mai multe ori.

Așadar, Satan folosește cuvântul lui Dumnezeu și creația Sa: pomul creat de Dumnezeu și 
afirmația Lui că mâncând din el, omul va cunoaște binele și rău. La acest moment trebuie să 
ridicăm câteva întrebări care, la prima vedere pot părea inutile însă, pe parcursul studiului, vom 
descoperi că răspunsurile sunt deosebit de importante:

A fost pomul cunoștinței binelui și răului creat de Dumnezeu? Categoric da! Satan nu a creat 
niciodată nimic. El s-a folosit și se folosește în continuare numai de elementele creației lui 
Dumnezeu pentru a-și împlini planurile.

A fost pomul cunoștinței binelui și răului așezat în grădină de Dumnezeu Însuși?  Categoric 
da! Despre acest pom, Scriptura ne spune că a fost așezat de Dumnezeu în „mijlocul 
grădinii” (Geneza 3:3).

A fost pomul cunoștinței binelui și răului creat și așezat în mijlocul grădinii de Dumnezeu 
pentru un scop bun? Categoric da! Acest pom a constituit mijlocul practic prin care Dumnezeu a 
oferit omului libertatea de a-L alege sau respinge pe El și calea Lui. Fără acest pom, omul ar fi 
fost prizonierul lui Dumnezeu, prizonierul Grădinii Eden, fără alternativa de a ieși de acolo dacă 
dorea. Pomul cunoștinței binelui și răului a constituit garantul libertății, singura care poate 
asigura dezvoltarea unei relații bazate pe încredere, încredere care singură putea naște 
dragostea. Acesta este și motivul pentru care pomul a fost așezat alături de pomul vieții, chiar în 
centrul atenției omului.

Înțelegând aceste aspecte ale realității creației lui Dumnezeu, se ridică în mod natural 
următoarea întrebare: este posibil ca Satan să se folosească de o componentă desăvârșită a 
planului și creației lui Dumnezeu, pentru a minți, înșela și aduce moartea? Răspunsul evident 
este că da. Cum a fost însă posibil ca un lucru sfânt, drept și bun să fie folosit pentru a despărți 
omul de Dumnezeu?

Schimbându-i scopul.
Pomul cunoștinței binelui și răului a fost creația lui Dumnezeu, mijlocul sfânt, drept și bun 

pentru a asigura omului libertatea de a alege în mod practic încrederea în Creatorul său.
Satan a prezentat acest pom și l-a propus omului spre folosință, însă pentru un alt scop și 

anume acela de a avansa în cunoaștere până la a deveni asemenea lui Dumnezeu. Satan a spus: 
„Aceasta este creația sfântă a lui Dumnezeu, iar cuvântul lui Dumnezeu a spus că este pomul 
prin care veți cunoaște binele și răul. Asta este tot ceea ce vă trebuie pentru a fi asemenea lui 
Dumnezeu.” Schimbându-i scopul, Satan a transformat creația desăvârșită a lui Dumnezeu într-
un mijloc de blestem.

În lumea noastră este ușor să înțelegem cum funcționează acest lucru. În țara noastră o 
persoană are nevoie de permis special pentru a deține armă de foc, însă oricine poate folosi un 
cuțit de bucătărie pentru a lua viața unei alte persoane. În realitate, orice obiect creat pentru un 
scop bun, poate fi folosit într-un scop distructiv.
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Toate aceste principii pe care le-am descoperit până acum sunt în realitate cunoscute de toți 
oamenii pentru că sunt parte integrantă din viața noastră de zi cu zi:

Minciuna este mijlocul cel mai eficient pentru ca un criminal să-și realizeze scopul.
Cea mai bună minciună este cea care imită cel mai bine adevărul și cea care nu este 

descoperită niciodată.
Cel mai eficient obiect de folosit într-un plan mincinos este cel care reprezintă centrul de 

interes al victimei.
Cel mai eficient mod de a folosi acea momeală este prin a-i schimba scopul pentru care a fost 

creat.
Întrebarea cea mai importantă este: folosește Satan și azi aceleași principii pentru a-i înșela pe 

Creștini, pentru a-i atrage departe de Dumnezeu, pe calea morții?

Cel mai eficient mijloc
Care este mijlocul cel mai eficient pe care Satan îl folosește azi pentru a-i înșela pe Creștini în 

a-i despărți de Dumnezeu? Cu siguranță, nu ispitele care invită la păcate fățișe: beția, furtul, 
adulterul, idolatria etc. Inima Creștinilor a fost schimbată prin nașterea din nou, motiv pentru 
care toate acestea nu (mai) constituie interesul lor. Desigur, în centrul interesului oricărui Creștin 
este Persoana lui Dumnezeu și a Singurului Său Fiu născut după cum este scris:

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

Dar pentru că pe Dumnezeu nu-L pot vedea, mijlocul cel mai eficient la îndemâna tuturor 
Creștinilor pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu este Scriptura:

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos  ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea 
înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru 
orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16, 17).

Astfel, ca și în cazul întâmplării din Grădina Eden, ne așteptăm ca șarpele să folosească 
cuvântul lui Dumnezeu și o parte din creația Sa pentru a-i înșela pe cei ce-L iubesc pe El. 
Desigur, azi există multe doctrine false în Creștinism, învățături care s-au format prin 
introducerea de idei păgâne și răstălmăcirea Scripturii pentru a le susține. Câteva dintre acestea 
sunt sfințirea duminicii, închinarea la icoane, închinarea la cruce, viața spiritului omenesc după 
moarte, închinarea la morți, trinitatea etc. În căutarea după cea mai mare minciună, trebuie să 
reținem însă că scopul lui Satan este acela de a-l împiedica pe Creștin să experimenteze viața cea 
neprihănită a lui Hristos, motiv pentru care trebuie să ne întrebăm: dacă un Creștin crede una 
sau mai multe dintre aceste doctrine false, poate fi împiedicat să trăiască cu Hristos o viață 
curată? Desigur că nu. Niciuna dintre aceste învățături false nu au puterea de a altera umblarea 
Creștinului cu Dumnezeu, atât timp cât el nu înțelege mai mult decât atât.

Există însă o învățătura care are însă această putere.

Doctrina mortală
Analizarea istoriei și formarea concluziilor pe baza faptelor raportate de aceasta a fost 

întotdeauna o lucrarea ușoară în comparație cu aplicarea acestor concluzii la propria noastră 
persoană. Capacitatea de auto-critică este însă un semn distinctiv al maturității, motiv pentru 
care vă invit să avem curajul de a aplica ceea ce am descoperit până acum la noi înșine.

Așadar, există o doctrină care își are originea numai în Scriptură, a fost creată de Dumnezeu și 
oferită omului chiar de El Însuși, și care are cel mai mare randament în lucrarea de amăgire a lui 
Satan nu în ciuda acestor caracteristici, ci tocmai datorită lor? Scriptura nu numai că afirmă 
existența ei, dar ne-o și descoperă în mod clar:

„Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi   despărţit de Hristos; aţi căzut 
din har.” (Galateni 5:4).

„Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a 
murit Hristos.” (Galateni 2:21).

Observați că aceste două pasaje așează în mod clar legea în opoziție cu harul lui Dumnezeu 
manifestat prin moartea lui Hristos. Afirmația este curajoasă și poate cel puțin mira dacă nu 
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5

chiar scandaliza, însă avem nevoie să acceptăm afirmațiile cuvântului lui Dumnezeu așa cum 
sunt dacă dorim să înaintăm în experiența Creștină.

Descoperim astfel că Pavel este foarte categoric în afirmația că cei care doresc să 
experimenteze neprihănirea lui Hristos pe calea legii, în realitate se despart de Acesta. Ne este 
ușor însă acum să înțelegem că motivul pentru care această cale de înșelare a Creștinilor este atât 
de eficientă, este tocmai faptul că ea își are originea în Dumnezeu, a fost promovată de 
Dumnezeu și apare în cuvântul lui Dumnezeu. Unul dintre exemplele de care ne putem cu 
ușurință aminti este cel de mai jos:

„Dreptatea Ta este o dreptate veşnică şi Legea Ta este adevărul.” (Psalmul 119:142).
Observați că avem de-a face cu o capcană gândită pe calapodul celei din Grădina Edenului:
Pomul cunoștinței binelui și răului a fost creat de Dumnezeu așa cum legea și sistemul 

vechiului legământ au fost create de Dumnezeu.
Pomul cunoștinței binelui și răului a fost așezat în centrul grădinii de Dumnezeu Însuși la fel 

cum legea a fost așezată în centrul religiei vechiului testament de Dumnezeu Însuși.
Pomul cunoștinței binelui și răului a fost creat și așezat de Dumnezeu în Grădina Edenului 

pentru un scop bun la fel cum sistemul vechiului legământ a fost creat și legea a fost așezată în 
centrul religiei de Dumnezeu pentru un scop bun.

Imediat după nașterea poporului evreu din robia egipteană prin botezul în Marea Roșie, 
Dumnezeu le-a oferit un sistem guvernat de o lege de origine divină. În mod deosebit legea celor 
zece porunci se găsea în mijlocul acestui sistem. Nu numai că a fost scrisă de Dumnezeu Însuși, 
dar ea a fost așezată în chivotul legământului care a fost așezat în sfânta sfintelor, locul în care se 
manifesta vizibil prezența lui Dumnezeu, în cortul mărturiei care era în mijlocul taberei. Așadar, 
să reluăm întrebarea pe care am ridicat-o cu privire la pomul cunoștinței binelui și răului: este 
posibil ca Satan să folosească o componentă sfântă, dreaptă și bună aflată în chiar centrul 
planului lui Dumnezeu, pentru a minți, înșela și aduce moartea celor ce doresc să-L urmeze pe 
Dumnezeu? Răspunsul Scripturii este da, iar mijlocul este același: schimbându-i scopul.

Pentru a înțelege pe deplin această lucrare satanică și pentru a o expune în adevăratul ei 
caracter, trebuie să înțelegem care a fost scopul pentru care a oferit Dumnezeu legea și sistemul 
vechiului legământ.

Pentru a descoperi ce este păcatul 
Scriptura afirmă clar că „Prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.” (Romani 3:20).
Deseori întâlnesc oameni morali care afirmă că n-au nevoie de pocăință pentru că nu fac nimic 

rău. Însă la o investigare mai atentă, realitatea se dovedește a fi alta. Unul dintre păcatele de care 
se fac vinovați toți oamenii este chiar minciuna, cea despre care studiem aici. Confruntați cu 
acest păcat, majoritatea se vor apăra susținând că aceasta este o practică comună a societății și 
acceptată pe scară largă în anumite limite. Cu alte cuvinte, dacă societatea o acceptă, atunci nu 
este păcat. Aici intervine rolul legii lui Dumnezeu. Atunci când omul înțelege că filosofia 
societății s-a schimbat de-a lungul timpului, devine evident că aceasta nu poate constitui 
standardul moralității. În schimb, Creatorul a toate, Cel care a gândit creația în cele mai mici 
detalii, este Singurul care poate să afirme standardul veșnic a ceea ce este bine și rău. Iar El a 
făcut aceasta în cele zece porunci, în legea sa. Astfel,

„Păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege ... n-aş  fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: ‚Să 
nu pofteşti!’” (Romani 7:7).

În felul acesta, legea slujește unui scop desăvârșit, și anume pentru a descoperit păcătosului 
care este problema, care este cauza care-l va duce în final la moarte.

Pentru a descoperi omului starea în care se află 
Odată lămurită identitatea păcatului, legea continuă să-și facă lucrarea desemnată de 

Creatorul ei, descoperind omului starea în care se găsește:
„Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam; dar când a venit porunca, păcatul a înviat, şi eu am 

murit.” (Romani 7:9).
Observând că păcatul este parte integrantă din ființa sa, omul înțelege dintr-o dată că este 

condamnat la moarte. Atât timp cât legea nu i-a adus această lumină, omul nu se simțea D
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condamnat de propria-i conștiință pentru că aceasta era formată de standardele societății și nu 
de cuvântul lui Dumnezeu. Însă odată lumina lui Dumnezeu venită în minte prin intermediul 
legii Sale, omul începe să se vadă așa cum este de fapt, condamnat în propria-i natură păcătoasă:

„Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească: dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului.” (Ro 
7:14)

Iată așadar că până acum legea a funcționat minunat, potrivit planului lui Dumnezeu, pentru 
iluminarea omului. Scopul lui Dumnezeu cu legea nu se termină însă aici pentru că ea a fost dată 
și

Pentru a descoperi omului neputința de a scăpa 
Instinctul natural al oricărei persoane care-și dorește să scape din această condamnare, este să 

încerce să trăiască în conformitate cu preceptele lui Dumnezeu. Descoperind viața mizerabilă pe 
care a trăit-o până atunci pe de o parte, și viața curată descrisă de legea lui Dumnezeu pe de altă 
parte, omul va decide să-și schimbe viața și să și-o croiască potrivit acestui standard înalt. Atunci 
se întâmplă însă ceva straniu:

„Găsesc, deci, 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. O, nenorocitul de mine! Cine mă va 
izbăvi de acest trup de moarte?” (Romani 7:21-24).

Încercând să împlinească cerințele legii, omul descoperă că în el lucrează o lege mai puternică 
decât propria-i voință de a împlini legea lui Dumnezeu, lege numită a „păcatului și a morții.” Și 
pentru că acestă lege surclasează voința omului, ea este în realitate stăpânul acestuia, închisoarea 
din care omul nu poate scăpa. Toate aceste descoperiri sunt oferite omului prin intermediul legii 
lui Dumnezeu, motiv pentru care Scriptura afirmă că

„puterea păcatului este Legea.” (1 Cor. 15:56).
Legea, prin cerințele ei adresate unei persoane care are o natură incompatibilă cu aceasta, face 

ca păcatul care-l domină pe om să câștige o și mai mare autoritate asupra acestuia prin 
conștientizarea propriei neputințe. După ce l-a condus până în acest punct al disperării, legea 
mai împlinește un ultim scop în procesul de eliberare a omului:

Legea Îl descoperă omului pe Hristos 
„Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin 

credinţă.” (Galateni 3:24).
În clipa disperării prizonierului fără scăpare, legea este cea care indică spre Hristos ca singură 

cale de scăpare. Așadar, după ce i-a descoperit omului ce este păcatul, faptul că este păcătos și că 
nu are nicio șansă de scăpare din închisoarea păcatului prin propria determinare de a trăi în 
conformitate cu voia lui Dumnezeu, legea face un ultim gest indicând spre Hristos ca Mântuitor.

„Căci Hristos este sfârşitul (scopul final) Legii, pentru ca oricine crede în El, să poată căpăta 
neprihănirea.” (Romani 10:4).

Această experiență a avut loc la tranziția dintre cele două legăminte și se repetă pe calea 
fiecărui Creștin în parte. Observați prezența elementului timp în pasajele de mai jos:

„Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină 
‚Sămânţa’.” (Galateni 3:19).

„Legea şi proorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace , Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se 
propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.” (Luca 16:16).

Astfel, sistemul legii a fost introdus de Dumnezeu pentru un timp limitat, și anume până când 
își împlinește scopul de a-l conduce pe păcătos la Hristos. Această concluzie ne conduce în mod 
natural la următoarea întrebare:

Pentru cine este legea? 
Dacă legea a fost concepută de Dumnezeu cu scopul de a descoperi ce este păcatul, starea în 

care se află omul, neputința lui de a se elibera și pentru a-l îndruma pe acesta către Hristos, 
pentru ce categorie de oameni a fost legea concepută de Dumnezeu?

„Noi ştim că Legea ... este făcută ... pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, 
pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de D
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oameni, pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce 
jură strâmb şi pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase” (1 Timotei 1:8-10).

Desigur, este normal să fie așa. Numai călcătorii de lege au nevoie de învățătura și 
amenințarea legii. Niciun nefumător nu are nevoie de regula „să nu fumezi” pur și simplu 
pentru că aceasta ar fi lipsită de relevanță pentru el. Dacă însă o familie de nefumători este 
vizitată de fumători, ar face bine să așeze chiar la intrarea în casă un semn mare pe care să scrie 
„fumatul interzis”.

Așadar, a fost concepută legea de către Dumnezeu pentru cei ce sunt neprihăniți?
„Noi ... ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru 

cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, 
pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei 
mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb şi pentru orice este împotriva învăţăturii  sănătoase” (1 Timotei 
1:8-10).

Aici ne confruntăm deseori cu întrebare care, la primă vedere, pare îndreptățită: dacă legea 
este sfântă, dreaptă și bună, dacă a fost oferită omului de Dumnezeu Însuși, ce rău i-ar putea 
face Creștinului născut din nou? De ce nu poate Creștinul să meargă prin credință pe calea lui 
Hristos și să fie atent să împlinească și legea, de vreme ce legea descrie viața neprihănită pe care 
el a primit-o de la Acesta?

Tactica satanică 
Întrebarea de mai sus pare legitimă până când începem să înțelegem modul în care 

funcționează natura umană pe de o parte și neprihănirea prin credință pe de altă parte. Scriptura 
ne oferă următorul îndemn:

„îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi 
poftele.” (Romani 13:14).

Atunci când este născut din nou, omul primește un nou spirit, chiar spiritul lui Hristos, însă 
trupul rămâne același. Este același trup supus degradării cauzate de păcat. Demonii se folosesc 
de trupul nostru, de creier și de amintirile stocate în memoria acestuia, de întregul sistem 
nervos, pentru a ne ispiti. Acesta este motivul pentru care Scriptura ne îndeamnă să ne păstrăm 
atenția în mod constant la Realitatea pe care a făurit-o Hristos în și pentru noi, nu la ispitele 
demonilor venite prin intermediului trupului.

Aș dori să exemplific aceste două căi și rezultatele umblării pe fiecare dintre ele printr-o 
experiență personală. În urmă cu mai bine de 20 de ani eram dependent de tutun. Toate 
încercările de a renunța la acest viciu au fost rând pe rând sortite eșecului timp de mai bine de 
un an de zile. Printr-o experiență extraordinară, Dumnezeu m-a eliberat de viciul fumatului 
când am devenit Creștin, motiv pentru care nu am mai simțit niciodată atracția către acesta.

Odată eliberat, pentru experiența care urma aveam două posibilități: aș fi putut fie să mă 
bucur de realitatea eliberării și a faptului că eu nu mai am nimic în comun cu fumatul, fie să-mi 
îndrept atenția în mod constant la porunca de a nu fuma, având grijă mereu să nu cad: „Nu am 
voie să fumez. Trebuie să am mare grijă pentru că asta a fost una din slăbiciunile mele. Poate 
încă este. De aceea trebuie să veghez pentru că sigur voi fi ispitit din nou. Mai ales acum când 
merg pe stradă, prin magazine și văd țigări peste tot. Uite și Lucky Strike, ăștia au și Gitanes. 
Dar eu nu trebuie să mă gândesc la ele. Nici măcar la tutunul de pipă olandez care este atât de 
aromat. Pentru că porunca spune că nu am voie să fumez, eu trebuie să fiu foarte atent la orice 
ține de tutun și să mă țin departe de asta.” Adevărul este că mintea omului se concentrează 
asupra obiectului asupra căruia i se îndreaptă atenția. Dacă v-aș spune acum „nu vă gândiți la 
măgarul roșu”, probabil că pentru ceva timp nu v-ar ieși din minte imaginea sau cel puțin ideea 
unui măgar roșu. Astfel, dacă mintea mea ar fi stăruit asupra poruncii pentru a evita căderea în 
păcat, pofta fumatului ar fi fost stârnită prin intermediul amintirilor iar căderea ar fi fost 
inevitabilă.

Scriptura spune că „Legea   a venit pentru ca să se înmulţească greşeala” (Romani 5:20) iar 
realitatea este că ori de câte ori atenția este îndreptată spre lege, ispita și păcatul vor urma cu 
siguranță. Acesta este motivul pentru care suntem încurajați să ne îmbrăcăm în Domnul Hristos, 
ceea ce înseamnă să ne acceptăm adevărata identitate primită prin nașterea din nou. Desigur, 
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oricine privește pe cineva care este îmbrăcat în Domnul Hristos, Îl va vedea pe Acesta pentru că 
în realitate este El de vreme ce omul cel vechi a murit.

Din nou scopul 
Maniera prin care Satan a folosit pomul cunoștinței binelui și răului pentru a-i momi pe 

oameni în păcat, a fost prin schimbarea scopului pentru care Dumnezeu l-a creat și așezat acolo. 
Metoda este aceeași și în cazul folosirii legii pentru a-i devia pe Creștini de la calea lui Hristos:

„Noi ştim că Legea  este bună dacă cineva o întrebuinţează bine, căci ştim  că Legea nu este făcută 
pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără 
evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru 
curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb şi 
pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase” (1 Timotei 1:8-10).

Atât timp cât pomul a fost folosit exclusiv cu scopul de a dovedi omului că Dumnezeu îi oferă 
libertatea absolută, totul a funcționat în mod perfect. Însă de îndată ce același pom sfânt, drept și 
bun a fost folosit cu un alt scop și anume de a urca la un nivel mai înalt al experienței, a devenit 
distructiv. Observați că Eva nu a dorit ceva rău în sine, însă motivul ei bun nu a schimbat legea 
naturală, efectul împotriva căruia Dumnezeu îi avertizase.

În același fel, legea este bună numai și numai în cazul în care cineva o întrebuințează bine, 
adică strict potrivit scopului pentru care a fost creată de Dumnezeu. Orice alt scop, chiar dacă 
este bun în sine, va conduce în mod inevitabil la dezastru. Scopul pentru care Dumnezeu a oferit 
legea și sistemul legii a fost numai acela de a-l conduce pe păcătos la Hristos într-o încredere 
deplină în Acesta. Ce se întâmplă însă dacă legea este folosită de Creștini pentru a fi neprihăniți 
sau pentru a umbla în neprihănire?

„Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi   despărţit de Hristos; aţi căzut 
din har.” (Galateni 5:4).

„Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a 
murit Hristos.” (Galateni 2:21).

Care este motivul pentru care majoritatea Creștinilor găsesc cu neputință experimentarea în 
mod constant a vieții neprihănite pe care Hristos le-a oferit-o prin nașterea din nou? Încercând 
să meargă pe calea legii, orice om se va trezi experimentând din nou și din nou păcatul. 
Observați afirmațiile categorice ale Scripturii:

„Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin  credinţă, fără faptele Legii.” (Romani 
3:28).

„știm   că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci   numai prin credinţa în Isus 
Hristos” (Galateni 2:16).

Dacă ar trebui să așezăm aceste afirmații într-o formulă matematică, aceasta ar arăta așa:
Neprihănire = credință - faptele legii
Așadar, intrarea în experiența Creștină sau experimentarea miracolului nașterii din nou se 

face FĂRĂ faptele legii.
Ce spune Scriptura însă despre consumarea experienței Creștine?
„Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile 

firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” (Romani 8:1).
„Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.” (Galateni 5:18).
Așadar, nu numai intrarea în experiența Creștină, dar și consumarea acesteia se face exclusiv 

prin încrederea în Hristos, în mod specific FĂRĂ faptele legii. Astfel, legea nu mai are niciun rol 
de îndeplinit în viața celui în care Hristos Însuși Își trăiește Propria viață neprihănită. Totul este 
un dar într-o perpetuă consumare a unei relații bazate în exclusivitate pe dragoste, apreciere și 
încredere reciprocă.

Slavă lui Dumnezeu pentru Isus!

Cea mai mare minciună 
Să ne amintim că motivul pentru care Dumnezeu îi păstrează încă pe Creștini în această lume 

este în exclusivitate manifestarea vieții neprihănite a lui Hristos în mijlocul păcatului, această 
experiență fiind singura ce poate grăbi revenirea Sa. Trebuie așadar ca cea mai mare minciună a D
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lui Satan să țintească chiar prevenirea, împiedicarea acestei experiențe. Și pentru că cea mai 
eficientă minciună este cea care nu este niciodată descoperită tocmai pentru că seamănă atât de 
mult cu adevărul, Satan a ales chiar obiectul așezat de Dumnezeu în centrul religiei vechiului 
testament, legea, amăgindu-i pe Creștinii care au primit o nouă natură, că aceasta încă mai 
trebuie să joace un rol în viața lor. Știind că legea a fost introdusă de Dumnezeu pentru un timp 
limitat și anume până când își împlinește scopul, Satan i-a amăgit pe Creștini să creadă că 
aceasta trebuie să constituie un punct de reper și după nașterea din nou, asigurând astfel 
perpetuarea experienței păcatului.

Astfel, folosindu-se de o componentă divină, Satan îi înșeală pe Creștini să se măsoare mereu 
după lege, să privească mereu la preceptele ei, iar ei nici măcar nu știu că aceasta este adevărata 
cauză a experienței păcatului din care se zbat continuu să scape. Asemenea prizonierului care cu 
cât încearcă mai mult să scape de cătușe, cu atât acestea i se strâng mai tare pe mâini, Creștinii 
care se străduiesc și mai mult să păzească legea, se vor descoperi din ce în ce mai afundați în 
păcat.

Soluția nu este decât încrederea în Cel care „printr-o singură jertfă ... a făcut desăvârşiţi pentru 
totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.” (Evrei 10:14). Aceasta este realitatea identității Creștinului. Orice 
Creștin este un sfânt făcut desăvârșit prin spiritul divin pe care l-a primit la nașterea din nou. 
Ferice de cei care vor trăi constant în această realitate căci ei își mențin privirile „ţintă la Căpetenia 
şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus” (Evrei 12:2).

Imad Awde

Monoteism
partea a doua

Un alt verset bine cunoscut este cel în care El este numit „Dumnezeu mare (Elohim)” (Isaia 9:6).
Așadar, este Isus Dumnezeu? Da, cu siguranță și fără nicio umbră de îndoială, Isus este 

Dumnezeu.
Acest lucru reprezintă o problemă pentru înțelegerea unor oameni: dacă Tatăl este Dumnezeu 

și Isus este Dumnezeu și totuși nu sunt nici doi și nici trei Dumnezeu ci numai unul singur, 
atunci înseamnă că trinitatea reprezintă cel mai logic răspuns acestei enigme?

Pentru a armoniza aceste pasaje aparent contradictorii, unii au apelat la doctrina trinității în 
timp ce alții neagă că Isus este Dumnezeu (fie prin negarea totală a divinității Sale, ori prin a-L 
numi un Dumnezeu mai mic decât Tatăl). Ambele poziții sunt extreme și ratează ideea Scripturii. 
Pentru a înțelege mai bine aceste chestiuni și pentru a ajunge la o înțelegere echilibrată a Bibliei, 
trebuie să găsim răspuns următoarelor întrebări:

1. Ce vrea să spună Biblia atunci când afirmă că nu există decât un singur Dumnezeu?
2. La cine se referă?
3. De ce este Isus numit Dumnezeu?
Pentru a răspunde acestor întrebări, vom cerceta Scriptura în raport cu cinci perioade de timp:
1. Vechiul Testament: Cui s-au închinat evreii? Ce însemna monoteismul pentru ei?  A fost 

Dumnezeul lor monoteist o trinitate, sau o Persoană unică, individuală, divină?
2. Ioan Botezătorul: ce a înțeles despre Dumnezeu acest om ales în mod divin pentru a anunța 

venirea lui Mesia?
3. Evangheliile: în timpul întrupării Sale, ce a afirmat Isus despre Dumnezeu? Ce versiune a 

monoteismului a argumentat El? Și ce au crezut evreii din timpul Său?
4. Scrierile apostolilor, de la Cincizecime încoace: ce versiune a monoteismului au 

argumentat ei?
5. Apocalipsa: în această carte care ne oferă detalii despre viitor și despre ceea ce se petrece în 

cer, care versiune a monoteismului este prezentată?

Monoteismul potrivit Vechiului Testament 
S-au închinat evreii Vechiului Testament lui Dumnezeu ca trinitate?
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Rețineți că evreii nu s-au închinat la ceea ce noi înțelegem azi din studiul ambelor Testamente. 
Ei s-au închinat la ceea ce au înțeles din Scripturile lor, și anume Vechiul Testament. Așadar, Cui 
s-au închinat ei și ce au crezut?

Voi prezenta câteva fapte așa cum sunt prezentate în Scripturi:
1. Există dovezi că Dumnezeu este Unu:
„Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.” (Deuteronomul 6:4).
„Nu vă temeţi şi nu tremuraţi, căci nu ţi-am vestit şi nu ţi-am spus Eu de mult lucrul acesta? Voi Îmi 

sunteţi martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este altă Stâncă, nu cunosc 
alta!” (Isaia 44:8).

„Eu sunt Domnul, şi nu mai este altul; afară de Mine, nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca 
tu să Mă cunoşti.” (Isaia 45:5).

„Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, 
Eu sunt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine.” (Isaia 46:9).

2. Cuvântul „Elohim” tradus „Dumnezeu” este la plural în limba ebraică.
3. Cu toate că nu există decât un singur Dumnezeu, există dovezi abundente despre existența 

a două Ființe Divine:
Sodoma și Gomora: „Atunci, Domnul a făcut să plouă peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc 

de la Domnul din cer.” (Geneza 19:24).
În capitolul anterior acestuia citim că Cel care l-a vizitat și i-a vorbit lui Avraam a fost Iehova:
„Bărbaţii aceia s-au depărtat şi au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stătea tot înaintea Domnului. ... Şi 

Domnul a zis: ,Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul 
acela din pricina lor.’” (Geneza 18:22, 26).

Iehova care l-a vizitat pe Avraam împreună cu doi îngeri, a adus focul și pucioasa de la Iehova 
din cer. Aceasta este o dovadă despre două Ființe care sunt numite Iehova.

Iosua în pustiu: „Nu, ci Eu sunt Căpetenia oştirii Domnului şi acum am venit.’ Iosua s-a aruncat 
cu faţa la pământ, s-a închinat şi I-a zis: ,Ce spune Domnul meu robului Său?’” (Iosua 5:14).

Iosua I s-a închinat Căpeteniei oștirii Domnului. În acest pasaj sunt menționate două Ființe: 
Căpitanul îngerilor și Iehova, Cel cărora aparțin oștile cerului. Știm că Acest Căpitan nu poate fi 
un înger de rang înalt deoarece îngerii resping orice formă de închinare din partea oamenilor:

„Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat 
la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: ,Fereşte-te să faci una ca 
aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din 
cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.’” (Apocalipsa 22:8, 9).

Iosua I s-a închinat unei Ființe care a apărut înaintea lui și care S-a prezentat a fi „Căpetenia 
oştirii Domnului” și care nu a refuzat închinarea lui Iosua. Acest lucru indică faptul că această 
Ființă este divină, motiv pentru care este vrednică de a accepta închinarea. Aceasta este o dovadă 
a faptului că Domnul (Iehova), despre care vorbește Căpitanul, este o Ființă divină; dar 
Căpitanul Însuși este de asemenea o Ființă Divină. Așadar, și în acest caz descoperim două Ființe 
divine.

4. În relatarea creației și în alte locuri, se menționează o entitate numită Spiritul Sfânt sau 
Spiritul lui Dumnezeu (Geneza 1:2, etc.).

Pentru a sumariza, realitățile pe care le descoperim cercetând Vechiul Testament, sunt 
următoarele:

- Există un singur Dumnezeu.
- Există două Ființe divine care sunt numite Iehova.
- Cuvântul care este tradus prin „Dumnezeu” este la plural.
- Mai există o entitate identificată ca fiind Spiritul Sfânt.
Ce ar trebui să concluzionăm din aceste realități?
1. Că Dumnezeu este o trinitate a Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt, sau
2. Că există un singur Dumnezeu, Tatăl, din care sunt toate lucrurile, care are un Fiu la fel de 

divin, prin care sunt toate lucrurile și care poate fi prezent în toate locurile prin Spiritul Său 
omniprezent - propria Lui viață, care însumează întreaga Sa putere, atribute și caracteristici?

Observați că ambele concluzii sunt în armonie cu ceea ce am menționat până acum.
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Pe măsură ce continuăm să investigăm întrebarea „ce au crezut evreii din Scripturi?”, rețineți 
că nu ne interesează ce înțeleg Creștinii din secolul 21 din aceste Scripturi. Noi dorim să aflăm ce 
a înțeles poporul ales de Dumnezeu și Cui I s-au închinat ei. S-au închinat unui Dumnezeu 
triunic monoteist, sau unui singur Dumnezeu monoteist (unei singure ființe numită „Dumnezeul 
Bibliei”)?

Cu singura excepție a triteismului, totți Creștinii (trinitarieni, modaliști sau credincioșii într-
un Singur Dumnezeu Adevărat), sunt de acord că nu există decât un singur Dumnezeu. Suntem 
cu toții monoteiști. Dar atunci când cercetăm cu atenție, ce descoperim în Vechiul Testament?

Concluzia pe care o tragem depinde de modul în care înțelegem aceste puncte cheie:
Pluralitatea termenului „Elohim”; cum îl citim?
Prezența spiritului sfânt în Vechiul Testament; cum îl înțelegem?
Prezența a mai mult de o singură persoană numită „Dumnezeu”; cum interpretăm?
Să cercetăm aceste trei puncte pentru a vedea ce spune Biblia.

Pluralitatea termenului „Elohim”
Da, termenul „Elohim” este forma plurală a cuvântului „El”. Dar asta nu înseamnă în mod 

automat că Dumnezeu este o trinitate. Forma plurală a cuvântului „Elohim” poate fi folosită 
pentru o singură persoană.

Spre exemplu:
„Domnul a zis lui Moise: ,Iată că te fac Dumnezeu („Elohim” H430)  pentru Faraon, şi fratele tău 

Aaron va fi prorocul tău.’” (Exodul 7:1).
Dumnezeu i-a spus lui Moise că îl va face Elohim pentru faraon, ceea ce înseamnă că:
„Te voi înălța.”
„Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor. Chiar Moise era foarte mare în ţara 

Egiptului, înaintea slujitorilor lui Faraon şi înaintea poporului.” (Exodul 11:3 KJV).
Cu toate că „elohim” este un substantiv plural, este folosit pentru o singură persoană pentru a 

indica măreția și maiestatea și astfel poate fi folosit și pentru Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă 
și azi când un rege sau o regină folosește pronumele „noi” sau „al nostru”, cu toate că se referă 
numai la sine, la o singură persoană. Se numește „pluralul de excelență” și acesta este motivul 
pentru care Dumnezeu folosește substantivul plural pentru a descrie modul în care urma să-l 
preamărească pe Moise în ochii lui faraon.

Evreii nu a citi o tri-unitate în pluralul cuvântului „Elohim.” Prin urmare, forma plurală a 
cuvântului „El” nu poate reprezenta un argument decisiv în favoarea trinității. Însă nu poate fi 
folosit nici ca argument decisiv pentru viziunea modalistă sau a Unui Singur Dumnezeu 
Adevărat.

Realitatea este că pluralul „Elohim” poate fi folosit atât pentru a indica o singură Persoană ca 
plural de excelență, cât și pentru a descrie o pluralitate de ființe. Ține de interpretare, motiv 
pentru care nu poate fi un argument în sine. Trebuie să descoperim care este greutatea dovezilor 
Bibliei și numai atunci să concluzionăm care este interpretarea corectă a cuvântului „Elohim.”

Spiritul sfânt în Vechiul Testament
Mai jos găsiți referințele cheie pe care le face Vechiul Testament la spiritul sfânt. Să le 

examinăm pentru a vedea ce putem învăța din ele:
„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului 

de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.” (Geneza 1:1, 2).
Primul lucru pe care-l observăm este legat de terminologia posesivă din acest pasaj: „duhul lui 

Dumnezeu.”
Aici nu este scris „Dumnezeu duhul”, iar aceasta este o mare diferență!
Este clar faptul că în Vechiul Testament apar două Ființe la care se face referire prin termenul 

„Elohim”. Prin urmare, eu cred lucrul acesta. Dar nu citim nicăieri despre o a treia ființă numită 
„Elohim duhul.” Nicăieri. Spiritul sfânt este numit simplu „spiritul lui Elohim”. Observați ce 
mai găsim scris în descrierea creației:
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„Cerurile au fost făcute prin  Cuvântul Domnului şi toată  oştirea lor, prin  suflarea (H7307) gurii 
Lui.” (Psalmul 33:6).

Cuvântul evreiesc pentru „suflare” (H7307) este „ruach”, adică același cuvânt tradus în 
Geneza 1:2 prin „duh”:

„Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul (H7307)   lui 
Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.” (Geneza 1:1, 2).

Înțelesul devine foarte clar atunci când comparăm aceste versete: spiritul lui Dumnezeu este 
suflarea lui Dumnezeu.

Acest lucru este confirmat mai departe de Isus:
„După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: ,Luaţi Duh Sfânt!’” (Ioan 20:22).
Isus a suflat peste ei propriul Său spirit. În același fel, spiritul lui Dumnezeu este menționat și 

în Geneza 1:2, și nu Dumnezeu spiritul. „Spiritul lui Dumnezeu” poate fi de asemenea tradus 
prin „suflarea lui Dumnezeu.”

„Duhul lui Dumnezeu m-a făcut şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.” (Iov 33:4).
Spiritul lui Dumnezeu este suflarea sau viața lui Dumnezeu. Asta este ceea ce cuvântul 

„ruach” înseamnă.”
De aceea, tot ceea ce ne descoperă aceste texte este că atunci când Dumnezeu a creat lumea, 

spiritul Său, sau suflarea Sa se mișca pe deasupra apelor. Este interesant de observat faptul că 
atunci când vorbești, suflarea iese din gură odată cu cuvintele. Biblia ne spune că „Cerurile au fost 
făcute prin Cuvântul Domnului” (Psalmul 33:6) și că „El zice şi se face” (Psalmul 33:9). Prin urmare, 
avem cuvintele creatoare „,Să fie lumină!’ Şi a fost lumină.” (Geneza 1:3).

„Duhul Domnului (Iehova) vorbeşte prin mine şi cuvântul Lui este pe limba mea.” (2 Samuel 23:2).
Aici este vorba despre spiritul lui Iehova. Iehova, prin spiritul Său, a vorbit prin David. 

Cuvântul „Lui”, al lui Iehova, era pe limba lui David. Acesta „al Lui” se referă la Iehova, nu la o 
altă entitate numită „Dumnezeu spiritul”. Este un pronume posesiv. Cuvântul aparține lui 
Iehova la fel cum spiritul aparține lui Iehova. Următoarele versete aduc o și mai mare lumină 
asupra acestei chestiuni:

„Nu mă lepăda din prezența Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!” (Psalmul 51:11 KJV).
Spiritul sfânt este prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu poate fi prezent pretutindeni prin 

spiritul Său. Este propria Sa viață, suflarea și prezența Sa puternică cea care i-a uns pe profeți.
„Duhul  Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a  uns să aduc veşti bune celor 

nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de 
război, izbăvirea” (Isaia 61:1).

Așa cum Dumnezeu i-a uns pe profeții Săi în Vechiul Testament, și Isus a fost uns cu spiritul 
sau cu viața lui Dumnezeu. Acest lucru este revelat în profețiile lui Isaia și în descrierea 
botezului lui Isus:

„Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, 
duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.” (Isaia 11:2).

„Iată Robul  Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere   sufletul Meu. Am 
pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata.” (Isaia 42:1).

„De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit din apă. Şi, în clipa aceea, cerurile s-au deschis şi a văzut pe 
Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El.” (Matei 3:16).

Aceste versete nu pomenesc nimic despre „Dumnezeu spiritul sfânt”, ci vorbesc despre 
spiritul unui Dumnezeu sfânt. Și pentru că spiritul lui Dumnezeu este viața și prezența lui 
Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl Însuși a fost în Isus Hristos, împăcând lumea cu Sine:

„că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, 
şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.” (2 Corinteni 5:19).

„Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la 
Mine, ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.” (Ioan 14:10).

„Apropiaţi-vă de Mine şi ascultaţi! De la început, n-am vorbit în ascuns, de la obârşia acestor lucruri 
am fost de faţă. Şi acum, Domnul Dumnezeu M-a trimis cu Duhul Său.” (Isaia 48:16).

O cercetare atentă a acestui ultim verset în limba originală, ne descoperă faptul că a fost greșit 
tradus și interpretat. Iată cum sună același verset în alte câteva traduceri:
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„... și Domnul Dumnezeu m-a trimis, și mi-a dat spiritul Său.” (Biblia în Engleza de bază).
„Și acum Domnul Dumnezeu m-a trimis și spiritul său.” (Versiunea Standard Revizuită).
„Și acum Domnul Iehova m-a trimis, și spiritul Său.” (Traducerea literală).
Potrivit contextului, cel ce vorbește pare a fi Hristos. Dumnezeu Tatăl a fost Cel care L-a trimis 

pe Isus în misiunea Lui pe pământ (Ioan 3:16).
Atunci când Isus a venit în lume ca Mesia, Dumnezeu a trimis spiritul Său cel sfânt asupra 

Lui, așa cum am menționat mai devreme (Isaia 11:2; 42:1; 61:1-3; Matei 3:16; Luca 4:18-21; Ioan 
1:32, 33; Fapte 10:38).

În acest text, Isus afirmă că Dumnezeu Tatăl L-a trimit și L-a uns cu spiritul Său. Nu a existat 
decât Unul sigur care a trimis (Tatăl), nu doi.

Isus a afirmat acest lucru în Noul Testament de multe ori (Ioan 5:30, 36, 37; 6:39, 44, 57; 8:16, 
18, 29, 42; 12:49; 14:24; 17:21, 25; 20:21; Galateni 4:4-6; 1 Ioan 4:10, 14).

De fapt, Isus a explicat în mod indirect acest pasaj prin cuvintele:
„Isus le-a zis din nou: ,Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.’ 

După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: ,Luaţi Duh Sfânt!’” (Ioan 20:21, 22).
Isus i-a trimis pe ucenici în aceeați manieră în care Tatăl L-a trimis pe El. Le-a dat însărcinarea 

de a merge și a suflat peste ei spiritul sfânt. Asta este exact ceea ce afirmă textul din Isaia în 
traducerea Biblia în Engleza de bază:

„... și Domnul Dumnezeu m-a trimis, și mi-a dat spiritul Său.” (Biblia în Engleza de bază).
Vechiul Testament nu afirmă că spiritul sfânt este al treilea membru al dumnezeirii sau că 

există o persoană numită „Dumnezeu spiritul”, ci mai degrabă afirmă că este vorba despre 
„ruach”, suflarea lui Dumnezeu, spiritul și viața lui Dumnezeu, propria Lui prezență.

Invitație

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 cât mai repede posibil 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!D
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Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	115	Iulie	2019
Tiraj	550	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.

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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