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Cuvânt introductiv
În alergarea noastrã în aceastã lume suntem adesea atât de
prinºi de grijile cotidiene care ne captiveazã atenþia din zori ºi
pânã în noapte, încât nu mai avem rãgazul necesar a ne opri din
munca noastrã zilnicã pentru a ne pune întrebarea, ce rãmâne, sau
cu ce ne alegem din toatã aceastã trudã neîntreruptã.
Avem mereu înainte câte un scop imediat, pe care ne luptãm
cu toatã puterea sã-l realizãm, doar pentru ca apoi un altul sã-i ia
locul ºi sã ne solicite din nou toate eforturile noastre.
Fãrã a avea prea mult timp de stat pe gânduri, acceptãm mereu
aceste provocãri ºi ne strãduim sã le facem faþã cât mai bine, ºi
aceasta zi de zi ºi an de an...
Iar timpul trece ºi odatã cu el ºi noi, ºi la un moment dat,
ajungem poate sã privim în urmã, ºi sã ne întrebãm care este rostul
acestei alergãri, dacã a avut vreun sens ºi dacã existã ceva cu
adevãrat durabil în tot ceea ce am realizat, care sã îndreptãþeascã
eforturile depuse...
Mult mai bine ºi mai înþelept ar fi sã ne confruntãm cu aceastã
întrebare la începutul drumului, când direcþia poate fi schimbatã
cu mai mare uºurinþã, dacã este cazul, decât sã ne complacem în
a merge înainte pe un drum a cãrui destinaþie n-o cunoaºtem, iar
dacã n-am fãcut aceasta pânã în prezent, ar trebui sã o facem
chiar acum.
Aceastã carte îºi propune sã ofere o perspectivã biblicã asupra
rostului existenþei umane în aceastã lume, în speranþa cã aceasta
va ajuta celor care cautã încã un rost al existenþei lor, sã-l afle prin
înþelegerea planului lui Dumnezeu pentru ei ºi cã aceasta le va
însenina viaþa, dând un sens, o direcþie ºi o stabilitate vieþii lor, o
finalitate pentru care aceasta meritã într-adevãr sã fie trãitã.
Editorii
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DE CE TRÃIM? – UN RãSPUNS PE CARE
FIECARE TREBUIE SÃ-L AFLE PENTRU
SINE…
“Cãci, drept vorbind, ce folos are omul
din toatã munca lui ºi din toatã strãduinþa
inimii lui, cu care se trudeºte sub soare?”
(Eclesiastul 2:22)

C

ãutarea unui rãspuns la întrebarea fundamentalã “De ce
trãim?” a fost una dintre cele mai vechi preocupãri ale fiinþei
omeneºti cugetãtoare ºi în ciuda nenumãratelor încercãri de a
rãspunde la aceastã perenã întrebare existenþialã, venite din partea
diferitelor ramuri ale ºtiinþei, filozofiei sau teologiei, întrebarea a
continuat sã preocupe fiecare generaþie de oameni care s-au perindat
prin viaþã ºi persistã încã la fel de actualã înaintea noastrã ºi astãzi.
Departe de a fi o întrebare teoreticã, abstractã, filozoficã,
destinatã exclusiv spiritelor speculative, ea stã înaintea noastrã
cât se poate de naturalã, fireascã ºi concretã, nãscutã din
imperioasa nevoie a fiecãruia de a avea o motivaþie clarã a
existenþei sale, în funcþie de care sã-ºi poatã coordona apoi toate
planurile, deciziile ºi acþiunile vieþii sale.
Dacã orice acþiune a noastrã are la origine un scop în vederea
cãruia este întreprinsã, atunci cu atât mai mult existenþa noastrã,
care este de fapt ansamblul tuturor acestor acþiuni, trebuie sã aibã
la bazã o motivaþie foarte clarã, care sã-i dea un sens.
5
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Deºi în decursul istoriei s-au încercat nenumãrate rãspunsuri,
fiecare generaþie ºi persoanã în parte este chematã sã se confrunte
personal cu ea ºi sã-i afle rãspuns.
Rãspunsul la aceastã întrebare este unul de o importanþã
crucialã pentru destinul individului ºi de aceea fiecare are
privilegiul ºi datoria de a-l cãuta ºi a-l afla pentru sine. Acesta
trebuie sã fie un proces de responsabilitate individualã, în care
omul sã nu accepte automat modele “prefabricate” care existã
tendinþa sã-i fie “servite” de alþii, ci bazându-se pe conºtiinþã,
raþiune ºi experienþã, sã judece el însuºi dovezile ºi sã caute a afla
pentru sine acest rãspuns.
Numai atunci când s-a edificat singur în urma confruntãrii
personale cu aceastã întrebare cu privire la temeinicia rãspunsului
dobândit, va putea cu adevãrat sã fie convins de el ºi sã aibã
puterea moralã de a-ºi orienta viaþa în funcþie de acesta. Atunci
acest rãspuns nu va mai fi unul general, teoretic, universal, ci va fi
unul concret, particular, care-i aparþine individual ºi va face ca
acesta sã aibã un puternic impact practic asupra vieþii individului.
“De ce trãim?” este întrebarea care provoacã pe fiecare la
aflarea unui rãspuns de care depinde - aºa cum se va vedea în
continuare - foarte mult, poate chiar TOTUL.

6

Capitolul 2

SENSUL VIEÞII ªI RELAÞIA SA CU
EXISTENÞA LUI DUMNEYEU
“Cãci la Tine este izvorul vieþii; prin lumina Ta vedem lumina.” (Psalm 36:9)

Î

ntrebarea cu privire la sensul vieþii - dacã acesta existã ºi
care este - nu poate sã-ºi afle un rãspuns, fãrã ca în prealabil
sã se fi rãspuns la o altã întrebare fundamentalã ºi anume, dacã
existã Dumnezeu. Aceasta, pentru cã cele douã se aflã într-o relaþie
de interdependenþã, iar de rãspunsul aflat la una dintre întrebãri
depinde rãspunsul celeilalte:
Dacã existã o Fiinþã Supremã - Dumnezeu - dupã a cãrei voinþã
sunt coordonate toate lucrurile din Univers, atunci existenþa omului
nu poate fi independentã de Aceasta, iar sensul ei trebuie cãutat
la Acela care dã sens întregului Univers.
În caz contrar - dacã Dumnezeu n-ar exista - atunci, în lipsa
unei continuitãþi prin înviere, viaþa noastrã efemerã în aceastã lume
ar fi TOTUL, iar, dincolo de toate realizãrile din aceastã viaþã,
singura noastrã perspectivã ar rãmâne mormântul ºi
descompunerea noastrã în þãrânã. Cu alte cuvinte, întreaga existenþã
a omului - viaþa cu toate eforturile, nãzuinþele ºi aspiraþiile ei - ar
fi zadarnicã, fãrã sens ºi sortitã celui mai amar ºi mai deznãdãjduit
eºec. În acest caz lipsit de speranþã ar pãrea pentru mulþi cã viaþa
nu ar mai merita sã fie trãitã. La ce bun atâta trudã ºi sacrificii,
conducerea vieþii dupã o anumitã eticã a cinstei ºi onestitãþii, când
7
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sfârºitul este acelaºi pentru toþi? ªi nu doar atât, dar chiar ºi în viaþã
ar dispãrea distincþia dintre bine ºi rãu ºi împreunã cu ele orice
noþiune de moralitate, din moment ce oricum ar trãi un om, finalitatea
este aceeaºi - mormântul. Astfel ar dispãrea o întreagã scarã de
valori morale, în absenþa cãrora însãºi posibilitatea convieþuirii
oamenilor în colectiv ar fi îndoielnicã. Ar dispãrea spre exemplu
sentimente ºi atitudini ca iubirea, respectul, consideraþia, datoria,
dreptatea sau responsabilitatea, ceea ce ar duce la o anarhie totalã
ºi în final la dispariþia rasei umane de pe faþa pãmântului. ªi poate
unul dintre elementele principale care au fãcut posibilã perpetuarea
vieþii omeneºti pe pãmânt ºi convieþuirea socialã a fost tocmai
credinþa în existenþa unei Fiinþe Superioare, Atotputernice, care
guverneazã totul cu dreptate absolutã ºi în faþa Cãreia suntem
rãspunzãtori pentru toate acþiunile noastre.
Deci întrucât de rãspunsul la întrebarea referitoare la existenþa
lui Dumnezeu depinde în mare mãsurã rãspunsul la întrebarea
despre rostul existenþei omeneºti, va trebui ca mai întâi sã se afle
rãspunsul la întrebarea: “Existã Dumnezeu?”
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DUMNEZEU EXISTÃ!
“În adevãr, însuºirile nevãzute ale Lui,
puterea Lui veºnicã ºi dumnezeirea Lui, se
vãd lãmurit de la facerea lumii, când te uiþi
cu bãgare de seamã la ele în lucrurile fãcute
de El. Aºa cã nu se pot dezvinovãþi.”
(Romani 1:20)
“Câte lucruri de necrezut mai trebuie sã
creadã necredincioºii, pentru a putea fi
necredincioºi!” Blaise Pascal

A

ceastã întrebare a constituit de-a lungul secolelor un permanent motiv de disputã în aproape toate domeniile
cunoaºterii, reflectând mereu cele douã poziþii - cea a credinþei ºi
cea a necredinþei - pe care se situau susþinãtorii uneia sau alteia
dintre cele douã accepþiuni.
Faptul cã dupã îndelungate dispute, lumea este ºi astãzi încã
împãrþitã în credincioºi ºi necredincioºi dovedeºte cã problema
nu este de fapt a realitãþii studiate de om în cãutarea unui rãspuns
- universul fizic, care era mereu acelaºi pentru ambele tabere - ci
a modului în care oamenii se raporteazã la acesta prin credinþã,
respectiv prin necredinþã.
Un lucru uimitor care este repede sesizat de orice om doritor
de a contempla tainele naturii, ale vastului univers cosmic, cât ºi
9
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ale lumii vizibile doar la microscop, este caracterul perfect organizat
a tot ceea ce existã. La o cercetare mai amãnunþitã se poate
recunoaºte în toate lucrurile existente în naturã un plan ºi un scop
bine stabilit care vorbesc despre o inteligenþã superioarã ce le-a
creat.
Din nenumãratele exemple pe care le avem în jurul nostru am
ales doar câteva care sã ilustreze acest fapt:
a) UNIVERSUL
“Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele
Tãu pe tot pãmântul! Slava Ta se înalþã mai presus de ceruri…
Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna ºi stelele
pe care le-ai fãcut, îmi zic: “Ce este omul, ca sã Te gândeºti la
el? ªi fiul omului ca sã-l bagi în seamã?” (Psalm 8:1,3,4).
Imensitatea universului ºi miºcarea din el
Pãmântul nostru ºi sistemul nostru solar fac parte din galaxia
Calea Lactee, în care se estimeazã a fi aproximativ 150 miliarde
de stele. În afara galaxiei noastre se aproximeazã cã ar mai exista
peste 100 miliarde de galaxii.
Diametrul soarelui nostru este de 109 ori mai mare ca diametrul
pãmântului. Steaua Betelegiuse din constelaþia Orionului are un
diametru de 248 de ori mai mare decât cel al Soarelui. Steaua
Archturus din galaxia noastrã are un volum de 25.600 ori mai
mare ca cel al Soarelui. Antares, o stea dublã din constelaþia
Scorpionului are un diametru echivalent cu de patru ori distanþa
de la Pãmânt la Soare. Epsilon Auriga, o stea binarã, are un
diametru de zece ori mai mare ca cel al stelei Betelegiuse, adicã
de peste 21 de ori distanþa de la Pãmânt la Soare.
Sistemul nostru solar în care orbiteazã pãmântul ºi celelalte
planete din jurul soarelui ºi care e doar o micã parte din galaxia
10

Dumnezeu existã
noastrã este de 11.744.000.000 km în diametru, iar diametrul
galaxiei este de 100.000 de ani luminã, în timp ce grosimea galaxiei
la centru este de 15.000 ani luminã. Soarele nostru se aflã la o
distanþã de 149.600.000 km de pãmânt, iar unei raze de soare îi
trebuie cca. 8 minute ca sã ajungã pânã la noi.
De Andromeda, cea mai apropiatã galaxie, ne despart 2
milioane ani luminã, iar de Virgo 15 milioane de ani luminã. Pânã
la alte galaxii mai îndepãrtate sunt 6x1019 ani luminã.
Totul în Univers se miºcã. Fiecare corp din spaþiu, fiecare stea,
are o miºcare în jurul axei sale, numitã miºcare de rotaþie. Miºcarea
de rotaþie a pãmântului se desfãºoarã cu o vitezã de 1.600 km/h ,
iar o rotaþie completã se face în 23 ore, 56 minute ºi 4 secunde.
Datoritã acestei miºcãri Pãmântul are ziua ºi noaptea. Apoi existã
miºcarea de revoluþie. Pãmântul se învârte în jurul soarelui ºi
aceasta cauzeazã anotimpurile. Aceastã miºcare o face în 365
zile, 6 ore, 9 minute ºi 9 secunde cu o vitezã de 105.600 km/h,
adicã cu vreo 30 km/s.
Existã de asemenea ºi o miºcare a sistemelor solare. Soarele
se miºcã în spaþiu cu o vitezã de 240 km/s, adicã aproximativ
864.000 km/h. În aceastã miºcare Soarele încoloneazã toate
planetele dupã el. Mai existã ºi o altã miºcare a galaxiei. Întreaga
noastrã galaxie zboarã cu viteza de 280 km/s, adicã 1.008.000
km/h. Întregul sistem galactic zboarã spre o destinaþie necunoscutã.
Deºi neînchipuit de mare, imens în dimensiunile lui, Universul
cu nenumãratele sale galaxii, sisteme solare ºi planete prezintã un
caracter perfect organizat, aºa încât se poate pe bunã dreptate
vorbi despre “precizie astronomicã” atunci când se urmãreºte
miºcarea corpurilor cereºti, care îºi urmeazã toate cu cea mai
mare acurateþe traiectoria lor, fãrã a avea nici cea mai micã abatere
de la cursul lor. Astfel, studiindu-le, astronomii au ajuns sã poatã
prezice cu o uimitoare exactitate, pe baza unor calcule ale
traiectoriilor lor, diferite fenomene astronomice care au avut loc
exact la timpul anunþat, lucru care a fost posibil doar datoritã
miºcãrii ordonate a corpurilor cereºti.
11
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Miºcarea de rotaþie ºi de revoluþie a galaxiilor ºi a planetelor se
face pe baza unor legi foarte precise de la care nu existã abatere;
nu se pot manifesta nici întârzieri, nici grãbiri, nici devieri de la
traiectorie.
Dacã în lumea noastrã este nevoie de tehnicã foarte sofisticatã,
radare, calculatoare ºi sisteme de comunicaþie, ca ºi de personal
cu înaltã calificare pentru a putea coordona circulaþia trenurilor,
vapoarelor ºi avioanelor ºi pentru a preveni eventuale catastrofe
ºi parcã în ciuda acestora au loc mereu întârzieri ºi accidente,
zborul tãcut al incomparabil mai numeroaselor corpuri cereºti prin
univers continuã din vremuri care depãºesc cu mult puterea noastrã
de imaginaþie cu maximã precizie ºi fãrã incidente, deºi nu existã
nici piloþi, nici tehnicieni vizibili care sã calculeze traiectorii, sã
corijeze eventuale abateri ºi sã þinã totul sub control pentru a evita
posibile accidente.
Ne-am obiºnuit cu alternanþa zi-noapte, cu fazele lunii, cu ciclul
anotimpurilor sau cu fluxul ºi refluxul mãrilor ºi al oceanelor ºi fiindcã
aceste fenomene par sã fi existat dintotdeauna, acurateþea succesiunii
lor nu ne mai uimeºte, ci ne gândim cã “aºa trebuie sã fie”, fiindcã
planeta noastrã executã regulat anumite miºcãri, fãrã sã ne întrebãm
de unde aceastã ordine ºi precizie în univers, când oamenii cu toate
eforturile ºi calculele lor nu reuºesc sã menþinã aceeaºi ordine,
precizie ºi siguranþã în dirijarea vehiculelor create de ei.
De unde vin aceste legi veºnice care guverneazã totul în mod
perfect, dacã nu au fost date de o Inteligenþã superioarã ºi
omnipotentã, pe care o numim Dumnezeu? Dacã ordinea din
univers nu ar fi fost creatã ºi întreþinutã prin legi imutabile, atunci
cosmosul ar fi fost de mult haos… Este greu de imaginat ºi imposibil
de crezut cã Universul s-ar fi creat singur ºi cã aceastã ordine
desãvârºitã ar fi apãrut la întâmplare, printr-o stranie ºi incredibilã
coincidenþã, tot întâmplarea fiind aceea care ar fi menþinut apoi
mersul planetelor într-o ordine desãvârºitã. Totuºi aºtrii existã ºi
se miºcã ordonat conform unor legi bine stabilite. De unde ºi de
12
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când sunt aceste legi ºi cine le-a dat? Este absurd a crede cã s-ar
fi dat singure. De ce nu pot da ºi oamenii asemenea legi pentru
vehiculele lor, care sã poatã circula apoi asemenea planetelor
singure, fãrã supravegherea omului, cu cea mai mare precizie pe
traiectoria stabilitã ºi fãrã a avea nevoie de reparaþii ºi de
alimentare cu combustibil? De unde vine energia inepuizabilã a
acestor planete?
Întrucât ºtiinþa nu poate sã ofere un rãspuns viabil la aceasta,
ºi toate ipotezele apariþiei universului în mod cu totul întâmplãtor,
prin organizarea spontanã ºi autonomã a materiei lipsitã de
inteligenþã, s-au dovedit a fi absurde ºi nerealiste, nu putem decât
sã credem cã existã un Dumnezeu atotînþelept ºi veºnic care a
creat ºi menþine Universul ºi ordinea din el.
Dacã privim cu atenþie mersul universului ºi deschidem urechea la
mesajul tãcut al aºtrilor, auzim cã toate ne spun: “Dumnezeu ne-a
creat, ca ºi pe tine, El ne þine, ca ºi pe tine ºi noi ascultãm cu desãvârºire
de porunca Lui ºi împlinim planul Lui pentru noi. Dar tu?”
b) TERRA
“Tu ai aºezat pãmântul pe temeliile lui.” (Psalm 104:5)
“Unde erai tu când am întemeiat pãmântul?…Cine i-a
hotãrât mãsurile, ºtii? Sau cine a întins frânghia de mãsurat
peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus
piatra din capul unghiului?” (Iov 38:4-6)
Dintre planetele care au putut fi cercetate de om pânã în prezent,
Terra este singura care îndeplineºte toate condiþiile necesare vieþii
omeneºti într-un mod atât de uimitor, încât pare sã fi fost proiectatã
special pentru aceasta.
Toþi parametrii Terrei au valorile optime pentru a face posibilã
supravieþuirea plantelor, animalelor ºi a oamenilor. Iatã câteva
dintre numeroasele exemple în acest sens:
13

În cãutarea unui sens...
1. Diametrul Pãmântului
Oamenii de ºtiinþã afirmã cã mãsura diametrului Pãmântului
este cea mai potrivitã. Conform Enciclopediei Britanice, globul
pãmântesc are diametrul de 8.000 mile (aproximativ 12.800 km).
Dacã diametrul ar fi cu o mie de mile mai mare, greutatea aerului
s-ar dubla, la fel ºi cantitatea de oxigen ºi aceasta ar rezulta întro sporire a cantitãþii de apã, încât tot globul ar fi inundat. Dacã
diametrul ar fi ceva mai mic, doar de 7.200 mile, Pãmântul ar
pierde aproape toatã pãtura atmosfericã. Datoritã micºorãrii forþei
gravitaþionale, Pãmântul n-ar mai reþine gazele uºoare, ci doar pe
cele mai grele, ca bioxidul de carbon. Deci tot aerul ar fi afectat
atât ca volum, cât ºi din punct de vedere al compoziþiei ºi densitãþii.
Pierzând pãtura atmosfericã Pãmântul ar deveni o calotã de gheaþã.
Dacã numai cu 10 procente globul ar fi mai mare sau mai mic,
viaþa n-ar mai fi posibilã pe Pãmânt, ci acesta ar deveni un pustiu
ca Marte, Mercur ºi Luna.
2. Crusta Pãmântului ºi adâncimea oceanelor este
mãsuratã. Dacã crusta ar fi mai groasã cu 10 m, elementele metalice
din crustã s-ar combina cu oxigenul din atmosferã ºi n-ar exista
posibilitatea vieþii animale ºi a omului. Iar dacã oceanele ar fi mai
adânci cu câteva zeci de metri, ele ar absorbi bioxidul de carbon
ºi n-ar exista posibilitatea vieþii plantelor.
3. Unghiul de înclinare a globului e bine mãsurat. Datoritã
înclinãrii de 23 grade ºi jumãtate, vara soarele pare cã merge
spre nord ºi iarna spre sud. Aceasta produce cele patru anotimpuri
în zona temperatã. Dacã nu ar fi aceastã înclinare, Soarele s-ar
menþine mereu deasupra ecuatorului ºi rezultatul ar fi cã pãmântul
ar avea doar jumãtate din terenul cultivabil ºi locuibil. Dacã
înclinarea ar fi mai mare, sã presupunem de 38 grade, zonele
14
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temperate ar avea vara o cãldurã toridã ºi iarna un îngheþ puternic.
Sau dacã înclinarea ar fi fost pe verticalã faþã de planul orbitei
sale, ianuarie ºi iulie ar fi avut acelaºi climat ºi gheaþa s-ar fi
acumulat pe continente, încât ºase luni Pãmântul ar fi fost îngheþat
ºi alte ºase luni ar fi fost inundat. Dacã înclinarea ar fi fost pe
orizontalã faþã de planul orbitei sale, rezultatul ar fi fost jumãtate
de an noapte cu ger mare ºi jumãtate de an cu ziuã ºi arºiþã
dogoritoare ce ar fi pârjolit totul. Dar înclinarea pe care o are,
împreunã cu viteza de rotaþie fac Pãmântul potrivit pentru viaþã.
4. Viteza rotaþiei Pãmântului în jurul axei sale este bine
mãsuratã. Ea este de 1.600 km/h. Dacã ar fi mai scãzutã, numai
de 800 km/h, Pãmântului i-ar fi trebuit 48 ore pentru o rotaþie
completã în jurul axei sale. Aceasta ar fi cauzat o înfierbântare
prea mare a solului în timpul zilelor de varã ºi o rãcire prea mare
în timpul nopþilor de iarnã. Pe de altã parte ar fi fost prea grea
munca continuã de 24 ore ºi la fel somnul de 24 de ore.
Dacã viteza ar fi mai mare, de exemplu de 3.200 km/h atunci
am avea ziua de 6 ore ºi noaptea de 6 ore, deci prea mici.
Dacã n-ar exista miºcarea de rotaþie, Pãmântul ar prezenta
mereu aceeaºi faþã spre soare, ºi o emisferã ar fi prea fierbinte, iar
cealaltã ar deveni o calotã de gheaþã.
5. Distanþa Pãmânt-Soare este de 149.600.000 km. Viaþa
poate exista între 0 ºi 100 grade Celsius. Însã din cauza
sensibilitãþii proteinelor la temperaturi înalte, limita de cãldurã e
mult mai joasã, doar în jur de 40 de grade. John W. Klotz, profesor
de biologie, declara în privinþa aceasta: “Ca sã poatã avea viaþã,
Pãmântul trebuie sã aibã distanþa potrivitã faþã de Soare, spre a
avea temperatura potrivitã. ªi o are. Dacã Pãmântul ar fi fost mai
aproape de Soare, aºa cum este Mercur, temperatura ar fi fost
prea ridicatã, iar dacã ar fi fost mai departe, aºa cum e Jupiter,
temperatura ar fi fost prea joasã.”
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6. Distanþa Pãmânt-Lunã este de 384.000 km. Dacã Luna
ar fi numai la jumãtatea acestei distanþe sau chiar la distanþa
aceasta, dar sã fie încã o datã ca volum, puterea ei de influenþã
asupra oceanelor ar fi fost prea mare, valurile ar fi fost atât de
uriaºe, încât ar fi erodat toþi munþii ºi zilnic s-ar fi dezlãnþuit uragane.
7. Compoziþia aerului
Trãim ºi ne miºcãm pe fundul unui ocean de aer. Compoziþia
aerului nu este una întâmplãtoare, ci cantitãþile elementelor sunt
în aºa fel potrivite, încât sã facã posibilã viaþa pe pãmânt. Din
marea mulþime a aºtrilor verificaþi cu ajutorul analizei
spectroscopice, s-a constatat cã Pãmântul e unica planetã cu o
astfel de combinaþie potrivitã a elementelor, spre a da aerul atât
de necesar vieþii. Pe planeta Venus pãtura atmosfericã e de o sutã
de ori mai groasã ºi razele soarelui nu pot pãtrunde. Pe Marte e
de o sutã de ori mai rarefiatã ºi la fel nu poate exista viaþã.
Aerul conþine 21% oxigen, 78% azot, iar restul de un procent
este format din bioxid de carbon, argon, vapori de apã, neon,
heliu, metan, xenon, hidrogen, ozon ºi altele. Dacã proporþia
elementelor din aer ar fi alta, viaþa ar fi imposibilã, iar
întâmplarea n-ar fi putut da o asemenea combinaþie optimã:
“Gazele rare sunt doar în mici cantitãþi, mult mai mici decât
oriunde altundeva în Univers, iar oxigenul, azotul, bioxidul de
carbon ºi apa se aflã în cantitãþi mult mai mari ca în oricare altã
parte din Univers” - scria Helmut E. Landsberg în revista “Scientific American” din august, 1953.
Dacã în atmosferã ar fi oxigen mai mult, sã zicem 50%, la cea
mai micã scânteie sau fulger s-ar aprinde toatã atmosfera ºi întregul
glob ar fi pârjolit, nimicind orice viaþã. Dacã ar fi oxigen mai
puþin doar cu 10%, tot ce are viaþã s-ar sufoca din lipsã de oxigen.
La fel de bine mãsuratã este proporþia de bioxid de carbon. În
aer e doar 0,03%. Pare ceva fãrã importanþã, ºi totuºi este atât de
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vital pentru viaþa plantelor. Dacã ar fi mai mult, ar fi dãunãtor sãnãtãþii
animalelor ºi omului; dacã ar fi mai puþin, ar pieri plantele.
Este apoi un miracol modul în care se pãstreazã proporþia
elementelor. Prin respiraþie oamenii ºi vieþuitoarele reþin oxigenul
ºi elibereazã bioxidul de carbon, iar plantele, în procesul de
fotosintezã, iau bioxidul de carbon ºi elibereazã oxigenul. Astfel
se pãstreazã un echilibru continuu între elemente. Oxigenul a fost
diluat cu gaz inert, aºa încât sã nu se aprindã atmosfera.
8. Presiunea aerului
Pe fiecare cm2 al suprafeþei terestre presiunea aerului este de
1,033 kg. Aceastã presiune scade în raport cu altitudinea. Noi
suntem creaþi în aºa fel ca sã nu simþim aceastã presiune. Dacã
presiunea ar fi mai mare, ne-ar strivi, dacã ar fi mai micã, am
exploda. Dar pãtura atmosfericã mai are ºi alt rol benefic: ea
serveºte ca o învelitoare pentru globul terestru. Datoritã densitãþii
atmosferice, noi avem o cãldurã potrivitã pentru viaþã. La 80
km înãlþime, unde aerul e rarefiat, temperatura scade pânã la
minus 100°C.
9. Aerul e un baraj de neconceput
Meteorii sunt fragmente de corpuri cereºti ce pãtrund în
atmosfera Pãmântului. Când ajung la înãlþimea de 80 km, datoritã
frecãrii cu aerul, devin incandescenþi ºi luminoºi. Popular mai sunt
numiþi ºi stele cãzãtoare. Datoritã luminii, ei se vãd pânã se apropie
la 60 km de Pãmânt, când se volatilizeazã, se dezintegreazã. Dacã
noi am fi avut un baraj sau acoperiº de beton deasupra capetelor,
tot ar fi fost ciuruit de meteori ºi meteoriþi. Þinând seama de viteza
cu care vin în cãdere ºi de greutatea mare pe care o au, unii sunt
de zeci sau sute de tone, nici un fel de beton n-ar fi rezistat sã ne
serveascã drept acoperiº, dar pãtura atmosfericã e un obstacol în
calea lor ºi îi pulverizeazã.
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10. Ozonul e o perdea minunatã împotriva razelor ucigãtoare
Se ºtie cã Soarele emite raze X, raze ultraviolete. Acestea
sunt raze ucigãtoare pentru tot ce are viaþã. Ce costume de plumb
ar fi trebuit sã purtãm ca sã nu ne omoare! Dar chiar dacã am fi
gãsit costume de protecþie, plantele ºi animalele ar fi fost ucise ºi
noi nu am fi avut cu ce ne hrãni. Ba pânã sã descopere omul
costume de protecþie împotriva acestei radiaþii, era stinsã orice
viaþã. Cum se face cã totuºi trãim?
Ozonul ne serveºte ca perdea protectoare. El se aflã în partea
superioarã a stratosferei. Ozonul e oxigen electrizat ºi e otrãvitor.
În oxigen, atomii sunt pereche, O2, iar în ozon sunt trei atomi, O3.
El se formeazã la trecerea electricitãþii prin oxigen. Ozonul e puþin
în atmosferã. Prin compresiune, abia am avea o perdea de 3-4 cm
grosime în jurul pãmântului. Cu toate acestea ozonul serveºte ca
perdea protectoare împotriva razelor ultraviolete. El absoarbe
aceste raze ºi din douã molecule de ozon devin trei de oxigen. E
interesant cum din douã lucruri dãunãtoare sãnãtãþii devine ceva
folositor. Dacã acelaºi strat de ozon ar fi fost la suprafaþa
pãmântului, el ar fi avut un efect distructiv asupra noastrã.
11. Apa este mãsuratã
Apa este un element vital pentru viaþã. Aproximativ 2/3 adicã
64% din greutatea corpului omenesc este formatã din apã. Apa
acoperã aproape 70% din suprafaþa Pãmântului ºi volumul ei este
calculat la 1350 milioane km3. Cantitatea ei se menþine constantã
de mii de ani: nu se înmulþeºte, nu scade, ci doar trece prin cele
trei stãri de agregare; lichidã, solidã ºi gazoasã. Ea provine din
combinarea a doi atomi de hidrogen cu un atom de oxigen. Apa
dulce de pe pãmânt, de sub pãmânt ºi din atmosferã însumeazã un
volum de 8.500.000 km3, dar aceasta nu reprezintã decât 0,65%
din totalitatea apelor. Unii oameni de ºtiinþã au calculat cã pe
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pãmânt cad anual 800 milioane de milioane tone de apã. Dacã ar
cãdea toatã deodatã, întreg pãmântul ar fi acoperit cu un strat de
7 metri de apã. Dar aceasta nu se întâmplã, cãci ele sunt legate în
nori.
Un alt volum imens de apã se aflã stocat în calotele glaciare
din regiunile polare. Antarctica e acoperitã cu o calotã de gheaþã
ce are o grosime medie de 2.200 m. Gheþarul Filhner de acolo
are o lungime de 925 km ºi o înãlþime de 4000 m. În Groenlanda,
banchiza de gheaþã este de 2.300 m ºi s-a calculat cã dacã numai
aceasta s-ar topi, nivelul mãrilor ºi al oceanelor ar creºte cu 7 m.
Apa deþine un rol foarte important în reglarea climei pe Pãmânt.
Ea are o mare capacitate de menþinere a cãldurii. Ea capteazã
cãldura ºi ajutã la ridicarea treptatã a temperaturii. La fel ea previne
temperaturile extreme ce ar caracteriza Pãmântul, dacã n-ar fi
efectul moderator al oceanelor. Ea e un agent de rãcorire: Când
se evaporã, ea absoarbe o cantitate de cãldurã din mediul
înconjurãtor. Vaporii de apã servesc ca o pãturã protectoare,
prevenind pierderea excesivã a cãldurii radiate de Pãmânt în timpul
nopþii. De aceea în timpul nopþilor noroase de iarnã nu este aºa
ger ca în timpul nopþilor senine.

Acestea sunt doar câteva din condiþiile care fac posibilã
existenþa vieþii pe Terra, iar neîndeplinirea vreuneia dintre ele, ar
face din Terra o planetã fãrã viaþã, ca ºi celelalte planete ale
sistemului nostru solar. Dar iatã cã, în mod miraculos, toate aceste
condiþii sunt satisfãcute pe planeta noastrã. A atribui aceasta
hazardului ºi întâmplãrii oarbe depãºeºte limitele oricãrei naivitãþi
ce poate fi imaginatã. Dacã unora le este greu sã creadã în
Dumnezeu, care este marele Arhitect ºi Proiectant al Universului,
atunci ar trebui sã le fie încã cu mult mai greu sã punã pe seama
coincidenþei apariþia ºi existenþa lumii noastre.
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Dr. A. Cressy Morrison, un reputat om de ºtiinþã ºi fost preºedinte
al Academiei de ªtiinþe din New York, recunoscând absoluta
imposibilitate a unei astfel de coincidenþe declara:
“Pentru apariþia ºi menþinerea vieþii pe pãmânt trebuie sã fie
satisfãcute atât de multe condiþii esenþiale, încât din punct de vedere
matematic este imposibil ca toate sã fi apãrut la întâmplare într-o
relaþie corectã una cu cealaltã, pe un anumit pãmânt, la un timp
dat. Prin urmare trebuie sã existe în naturã un anumit fel de
cãlãuzire spiritualã. ªi dacã acesta este cazul, atunci în spatele a
tot ce se întâmplã trebuie sã existe un scop.”
Un alt renumit om de ºtiinþã, Dr. P.A.M. Dirac, marele fizician
englez ºi laureat al Premiului Nobel vedea ºi el în Dumnezeu un
matematician de mare clasã.
c) CORPUL OMENESC
“Te laud Doamne cã sunt o fãpturã aºa de minunatã.
Minunate sunt lucrãrile tale ºi ce bine vede sufletul meu lucrul
acesta.” (Psalm 139:14)
Probabil cã dintre toate capodoperele existente în lumea vie,
cea mai mare este ºi rãmâne corpul omenesc, care uimeºte mereu
prin ingeniozitatea alcãtuirii sale, prin perfecta coordonare ºi
minunata colaborare a diferitelor sisteme din organism, care
formeazã împreunã un desãvârºit tot unitar, numit OM.
Fiecare organ în parte este o capodoperã în sine, iar întregul
armonios în care acestea sunt integrate nu are încã rival în lucrurile
create de om. Minunatul nostru organism depãºeºte cu mult orice
invenþii ale medicinii sau tehnicii, care în ciuda progreselor
uimitoare pe care le-au înregistrat în ultimii ani, nu sunt în stare sã
creeze nici mãcar un singur organ omenesc, cu atât mai puþin un
organism complet. Ca dovadã pentru aceasta stau printre altele
numeroasele transplanturi la care este nevoitã sã recurgã medicina,
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luând celule, mãduvã ºi organe gata fãcute pentru a le înlocui pe
cele bolnave, ºi recunoscându-ºi astfel neputinþa de a produce ea
însãºi organe vii, deºi existã modelul ºi se cunoaºte structura ºi
compoziþia acestora.
Dintre numeroasele funcþii ale organismului, cea reproductivã
ne oferã un impresionant exemplu cu privire la ingeniozitatea cu
care a fost proiectat.
Dupã mai mulþi ani de la naºterea omului, se declanºeazã
pubertatea conform unui “ceas intern” cu care este dotat acesta,
care face posibilã maturizarea organismului ºi capacitatea acestuia
de reproducere. Aceste transformãri asigurã atât motivaþia
psihologicã, concretizatã în dorinþa de a da naºtere la urmaºi, cât
ºi capacitatea biologicã de a realiza aceasta.
Prin comparaþie am putea întreba de ce nu reuºeºte ºtiinþa sã
creeze un automobil sau un computer înzestrate cu un asemenea
program, care dupã o vreme sã se poatã reproduce de la sine,
creând un nou automobil sau computer, care la rândul lui sã dea
naºtere altor generaþii pe care sã le îngrijeascã pânã când ºi acestea
sã ajungã la maturitate?
De ce nu reuºeºte ºtiinþa sã creeze asemenea dispozitive care
sã se poatã alimenta singure cu energie pe care s-o producã tot
ele, aºa cum omul cultivã pãmântul pentru a-ºi procura singur
hrana?
Cum ar putea un atât de complex laborator chimic, care-ºi
transformã alimentele în substanþele nutritive necesare, sã fi apãrut
singur ºi sã funcþioneze atât de perfect, fãrã supravegherea sau
dirijarea unor chimiºti pricepuþi?
De ce nu reuºeºte ºtiinþa sã creeze asemenea dispozitive ºi
sisteme care sã se repare singure, atunci când acestea se stricã,
aºa cum sistemul imunitar al organismului intervine ºi luptã pentru
a “repara” eventuale defecþiuni, vindecând boala.
Cum se face cã în ciuda imenselor progrese ale ºtiinþei
calculatoarelor ºi a unui impresionant numãr de ingineri angajaþi
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în dezvoltarea acesteia, realizãrile ºi posibilitãþile calculatoarelor
sunt încã infim mai mici în comparaþie cu uimitorul creier omenesc,
capabil sã stocheze incomparabil mai multã informaþie decât o
vor putea face vreodatã calculatoarele ºi sã gândeascã autonom
ºi sã ia decizii chiar ºi în situaþii inedite, care n-au fost niciodatã
prevãzute în vreun program care sã-i fi fost introdus anterior?
Un alt aspect extrem de interesant în fiinþa umanã, este acela
al conºtiinþei, care îl ajutã pe om sã facã deosebirea între bine ºi
rãu ºi pune stavilã pornirilor instinctuale, determinându-l sã aleagã
binele ºi mustrându-l când acesta a fãcut rãul. Aceasta, împreunã
cu raþiunea, îl ridicã pe om mai presus de toate celelalte vieþuitoare,
conferindu-i un statut superior faþã de toate celelalte. Inteligenþa,
raþiunea ºi conºtiinþa cu care se naºte fiecare om nu au putut apãrea
la întâmplare ºi sunt capacitãþi cu care ne-a înzestrat Creatorul.
Însãºi noþiunea de Dumnezeu ºi de închinare, care se regãseºte la
toate popoarele din toate timpurile, chiar ºi la triburi îndepãrtate
ºi izolate, mãrturiseºte despre existenþa lui Dumnezeu care a
implantat aceasta în fiinþa omeneascã.
Acestea sunt doar câteva dintre nenumãratele dovezi întâlnite
la tot pasul, care ne spun cã Dumnezeu existã, cã El a creat
Universul, planeta noastrã ºi pe om ºi care ne indicã faptul cã
sensul existenþei noastre trebuie cãutat chiar la Acela care ne-a
creat ºi care a dat sens la tot ceea ce existã, ºi nicidecum în altã
parte.
Faptul cã mulþi încearcã cu înverºunare sã-I tãgãduiascã
existenþa, nu dovedeºte nicidecum cã El n-ar exista, ci tocmai
contrariul, fiindcã nimeni nu încearcã sã lupte împotriva a ceva ce
nu existã.
Atunci cum se explicã “încãpãþânarea” unora de a se împotrivi
oricãror dovezi ºi de a susþine ipoteza ateistã a straniului ºir de
incredibile coincidenþe, care a creat lumea, pãmântul ºi pe om,
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care le-a dat legi imuabile dupã care sunt susþinute toate din timpuri
strãvechi?
Explicaþia pentru aceasta este datã de faptul cã existenþa lui
Dumnezeu este strâns legatã de noþiunea de responsabilitate a
omului în faþa Lui, iar cea mai comodã soluþie pentru cei ce vor sã
se sustragã dinaintea acestei responsabilitãþi li se pare încercarea
de a-I tãgãdui existenþa, ceea ce le dã iluzia cã nu vor avea de dat
socotealã niciodatã pentru viaþa pe care au dus-o pe acest pãmânt.
Acesta este un gând iluzoriu, pornit din dorinþa omului de a fugi
de responsabilitatea faptelor sãvârºite ºi din dorinþa de a trãi dupã
propriul plac, fãrã teama de a fi tras vreodatã la rãspundere pentru
ceva.
Însã aceastã atitudine este la fel de ineficientã, ca ºi tactica
struþului de a-ºi ascunde capul în nisip, în speranþa cã astfel nu va
mai putea fi vãzut de ceilalþi.
Mult mai realistã ºi mai eficientã este însã atitudinea înþeleaptã
adoptatã ºi recomandatã de filozoful Blaise Pascal, care spunea
în aceastã privinþã: Dacã nu existã Dumnezeu, ºi eu cred cã existã,
n-am nimic de pierdut. Însã dacã existã, ºi eu am crezut cã nu
existã, atunci am pierdut totul!
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Capitolul 4

BIBLIA ESTE TOTUªI
ADEVÃRATÃ

“N-am aºternut eu oare în scris
pentru tine sfaturi ºi cugetãri, ca sã
te învãþ lucruri temeinice, cuvinte
adevãrate?” (Proverbe 22:20)
“Cãutaþi în cartea Domnului ºi
citiþi! Nici una din toate acestea nu
va lipsi, nici una nici alta nu vor da
greº, cãci gura Domnului a poruncit
lucrul acesta.” (Isaia 34:16)

D

acã Dumnezeu existã cu adevãrat ºi dacã El ne-a creat ºi
a dat un sens existenþei noastre, atunci acest sens trebuie
cãutat tot la El.
“Cartea naturii”, deºi minunatã în lecþiile ºi descoperirile pe
care ni le prezintã despre Autorul ei, nu ne oferã o imagine
completã a lui Dumnezeu ºi a intenþiilor Sale cu oamenii. Din
aceasta putem într-adevãr sã deducem existenþa unei Fiinþe
superioare ºi sã recunoaºtem unele dintre caracteristicile Sale,
însã aceastã descoperire este doar una parþialã ºi incompletã, dacã
þinem seama de mãreþia ºi complexitatea caracterului Sãu.
De aceea Dumnezeu a gãsit cu cale sã ni Se descopere prin
Biblie – Cuvântul revelaþiei Sale.
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Desigur cã majoritatea marilor religii ale lumii ridicã aceeaºi
pretenþie cu privire la scrierile lor fundamentale. Cum putem ºti
atunci dacã Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu adresatã omenirii,
sau nu? Care sunt argumentele care susþin autoritatea ei în aceastã
privinþã ºi pe ce se bazeazã pretenþiile ei de a fi Marele Original,
singura descoperire autorizatã a lui Dumnezeu, superioarã
oricãror altor scrieri care aspirã la acest statut?
Chiar privitã cu ochi omeneºti, Biblia este o carte deosebitã ºi
unicã în felul ei: Ea este mai veche decât majoritatea cãrþilor
omenirii ºi, deºi mulþi dintre cei care au scris-o au trãit cu peste
3000 de ani în urmã, ea ne vorbeºte încã ºi nouã astãzi, pãstrânduºi peste veacuri aceeaºi actualitate ºi prospeþime de la început.
Biblia sau pãrþi din ea au fost traduse în peste 1700 de limbi ºi
sunt rãspândite în fiecare an în milioane de exemplare. Biblia este
“bestsellerul” incontestabil al lumii literare. Ce altã carte s-ar putea
compara cu ea? Ediþiile complete ale operelor lui Shakespeare
sau Goethe sunt infim de mici în comparaþie cu ea, ca sã nu mai
vorbim despre operele ce au apãrut, asemenea Bibliei, în
antichitate. Multe dintre ele mai prezintã astãzi interes doar pentru
arheologi ºi istorici, în timp ce interesul pentru Biblie se menþine
în întreaga lume.
Din punct de vedere istoric, Biblia este o operã demnã de
toatã încrederea, a cãrei fidelitate ºi acurateþe uimesc tot mereu,
atât pe arheologi, cât ºi pe oamenii de rând ºi aduc la tãcere pe
batjocoritorii ei. Oraºul Ninive, spre exemplu, marea capitalã a
asirienilor, care a fost distrus în întregime în anul 612 î. Hr., a fost
cunoscut pânã în secolul XIX doar din rapoartele Vechiului Testament. Istoricii greci ºi romani, de la care proveneau toate
informaþiile despre antichitate pânã la naºterea ºtiinþei arheologiei,
n-au raportat nimic cu privire la existenþa acestui oraº. Când în
anul 401 î. Hr. Xenofon cu cei 10.000 de greci ai sãi au trecut
prin acel loc, nimeni n-a ºtiut sã-i spunã numele oraºului. Prin
urmare Voltaire ºi alþii s-au simþit îndreptãþiþi sã batjocoreascã
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Biblia pentru aceasta ºi s-o respingã ca pe o carte de poveºti. Însã
prin anii ’40 ai secolului XIX, Ninive a apãrut din nou de sub molozul
mileniilor, pentru a confirma declaraþiile Bibliei într-o lume scepticã
ºi necredincioasã.
Francezului Botta ºi englezului Layard le revine onoarea de a
fi fãcut vechiul Ninive din nou accesibil lumii prin sãpãturile lor.
Francezul a descoperit în Khorsabad-ul de astãzi palatul
împãratului asirian Sargon (722-705 î. Hr), a cãrui existenþã criticii
au pus-o de asemenea la îndoialã, fiindcã numele sãu nu era
cunoscut decât dintr-un verset din vechiul Testament (Isaia 20:1).
Englezul Layard, care a sãpat între 1845 ºi 1854 în
Mesopotamia, este de fapt descoperitorul oraºului care era format din douã dealuri cu ruine. Sub unul din ele, Layard a gãsit
palatul împãratului Asarhaddon (681-669 î. Hr.) ºi sub celãlalt,
palatele lui Sanherib (705-681 î. Hr.) ºi al lui Assurbanipal (669626 î. Hr.) Ultima descoperire a fost cea mai senzaþionalã, cãci
s-a gãsit biblioteca împãratului, ce era compusã din 2000 de table
de lut numerotate. Una dintre acestea cuprindea raportul
babilonian despre potop, care corespundea atât de bine cu raportul
biblic, încât astãzi nu mai îndrãzneºte nimeni sã considere acest
raport ca pe o simplã legendã pioasã.
Între 1899 ºi 1917 cercetãtorii germani au sãpat în Babilon ºi
au putut confirma corectitudinea multor informaþii din cãrþile biblice.
Mãreþia oraºului Babilon, mândria împãratului Nebucadneþar (605526 î. Hr.), toate aceste informaþii din cartea lui Daniel au putut fi
demonstrate ca fiind corecte din punct de vedere istoric.
Criticii secolului XIX au luat în râs cu precãdere primele pagini
ale Bibliei, cu rapoartele despre patriarhii Avraam, Isaac ºi Iacov.
Toate aceste rapoarte, fie cã erau considerate mituri, fie cã se
credea cã ar fi falsificãri ulterioare, fiindcã se considera cã timpul
din jurul anului 2000 î. Hr. presupunea culturi mult mai primitive
decât se gãsesc în rapoartele biblice. Dar de când englezul Wooley
a dezgropat între 1922-1934 oraºul de baºtinã al lui Avraam –
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Ur din Haldeea, criticii au fost nevoiþi sã-ºi retragã una dupã alta
afirmaþiile fãcute.
S-au gãsit case cu douã etaje, cu locuinþe ce aveau pânã la 15
camere, toate tencuite cu calciu alb ºi construite mai stabil decât
unele locuinþe arabe de astãzi. S-a descoperit un sistem educaþional
foarte bine dezvoltat. În ºcoli se studiau limbile, scrierea,
matematica, geografia ºi ºtiinþele naturii. Cele mai senzaþionale
descoperiri s-au fãcut însã în mormintele împãrãteºti, ce conþineau
capodopere ale artei prelucrãrii argintului ºi aurului.
Wooley raporteazã despre aceasta: “Trebuie sã ne schimbãm
concepþiile despre patriarhul evreu, fiindcã aflãm acum cã ºi-a
petrecut prima parte a vieþii într-o lume atât de rafinatã. El a fost
cetãþeanul unui mare oraº ºi moºtenitorul tradiþiei unei culturi vechi
ºi foarte dezvoltate.”
Criticii Bibliei au respins în trecut primele cinci cãrþi ale lui
Moise cu un aer de superioritate. Se afirma de la început cã pe
vremea lui Moise nici mãcar nu se cunoºtea scrisul. Totuºi între
1904 ºi 1905 arheologul englez Flinders Petrie a descoperit cea
mai veche inscripþie alfabeticã în peninsula Sinai. În mileniul II î.
Hr. s-a fãcut acolo una dintre cele mai mari descoperiri ale omenirii:
în vreme ce egiptenii trebuia sã cunoascã mii de semne ale scrierii
lor hieroglifice, un canaanit necunoscut trebuie sã fi reuºit sã
alcãtuiascã din acelea un alfabet de 25 de litere ºi sã transforme
astfel scrierea într-un proces nemaipomenit de simplu. Cu aceasta
s-a demonstrat totodatã cã Moise ºi contemporanii sãi cunoºteau
sistemul alfabetic.
În anul 1887, o þãrancã a gãsit întâmplãtor în Tell el Amarna o
mulþime de table de lut cu scriere cuneiformã. În scrisorile pe
care le conþineau, acestea pomeneau de hetiþi, a cãror existenþã
fusese pânã atunci tãgãduitã, deoarece nu era cunoscutã decât din
raportul biblic.
Una dintre cele mai rãsunãtoare descoperiri ale timpurilor
moderne a fost fãcutã în 1947 la Marea Moartã, când beduinii
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au gãsit vechi manuscrise biblice evreieºti din timpuri precreºtine,
care sunt cu o mie de ani mai vechi decât textele masoretice
folosite pânã în 1947, care proveneau din secolele IX ºi X d.
Hr.
Spre marea surprindere a specialiºtilor, aceste texte furnizau
dovada cã textul ebraic al Vechiului Testament a fost pãstrat cât
se poate de fidel ºi cã este vrednic de cea mai mare încredere.
Astfel a fost îndreptãþitã în mod strãlucitor convingerea de care
s-a þinut biserica creºtinã din toate secolele. W. Keller, autorul
renumitei cãrþi ªi Biblia are totuºi dreptate se alãturã acestei
constatãri cu urmãtoarele cuvinte: “În faþa plinãtãþii copleºitoare
a rezultatelor sigure ºi autentice ale cercetãrii, cu privire la critica
ce pune la îndoialã Biblia din secolul iluminismului ºi pânã astãzi,
îmi stãruie insistent în minte aceastã propoziþie: ‘ªi Biblia are
totuºi dreptate’.” (W. Keller: Und die Bibel hat doch Recht,
Econ, Düsseldorf, 1955)
Însã Biblia nu este doar cea mai valoroasã operã a omenirii,
ci este, mai presus de toate, Cartea lui Dumnezeu. Ea ridicã
pretenþia cã deºi a fost scrisã de oameni, nu a fost conceputã de
aceºtia. Scriitorii Bibliei nu s-au îndoit nici o clipã de faptul cã
scrierile lor nu erau opera lor proprie, ci opera Spiritului lui
Dumnezeu care îi conducea în mod miraculos la aºternerea
rândurilor sfinte.
Profeþii ºi apostolii puteau în orice caz sã scrie adevãrul,
fiindcã majoritatea dintre ei au fost martori oculari ai
evenimentelor despre care dãdeau mãrturie. Ei trebuia sã scrie
adevãrul, fiindcã multe din profeþiile ºi rapoartele lor se refereau
la timpul lor ºi puteau fi verificate de contemporani. ªi nu putem
spune cã nu au vrut sã scrie adevãrul, fiindcã ei nu ascund
nicidecum greºelile lor omeneºti, nãruirea iluziilor lor, suferinþele
lui Hristos ºi toate acestea cu riscul de a fi respinºi de oameni,
pentru cã “propovãduirea crucii este o pricinã de poticnire pentru
iudei, iar pentru neamuri o nebunie”. (1 Corinteni 1:23)
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Biblia poartã în sine dovada clarã a originii sale dumnezeieºti.
Ea a fost scrisã de peste 30 de autori diferiþi, ce proveneau din
cele mai diferite clase sociale (David era împãrat, Amos pãstor,
Ioan pescar ºi Luca medic) ºi care au trãit rãspândiþi pe o arie
foarte mare (din Babilon, prin Palestina ºi pânã la Roma), într-un
interval de 1600 ani. Totuºi aceastã carte al cãrei gând central
este mereu acelaºi la toþi – mântuirea omenirii – dovedeºte o
uimitoare unitate.
Conþinutul Bibliei poate sã ne convingã ºi el de originea ei
divinã prin cele mai înalte norme morale prezentate acolo: regula
de aur a lui Isus în predica de pe munte - “tot ce voiþi sã vã facã
vouã oamenii, faceþi-le ºi voi lor” - este unicã în istoria omenirii.
Sfânta Scripturã este singura carte din istoria religiilor care conþine
profeþii veritabile, în comparaþie cu care Coranul lipsit de profeþii al
mahomedanilor este ca un pustiu uscat lângã o grãdinã bine udatã.
Profeþiile împlinite sunt pecetea lui Dumnezeu asupra Bibliei. Noi,
ca oameni, nu putem prevedea nici mãcar o singurã zi a vieþii noastre,
iar în ceea ce priveºte viitorul suntem în totalã necunoºtinþã. Însã
Biblia face profeþii care se întind peste mii de ani.
Cât de des a fost ameninþatã aceastã carte cu nimicirea
desãvârºitã, câtã criticã ºi batjocurã a trebuit sã suporte, de câte
ori a fost declaratã moartã ºi în ciuda la toate acestea, Biblia tot
mai existã. Scrierile marelui Cezar August, în timpul domniei cãruia
S-a nãscut Isus s-au pierdut toate, în timp ce Evangheliile ºi
scrisorile Apostolului Pavel, a cãror posesie era pedepsitã cu o
moarte groaznicã, sunt astãzi rãspândite în milioane de exemplare.
Nero cel sângeros, Decius cel aspru ºi Diocleþian cel viclean
n-au reuºit toþi împreunã sã împiedice rãspândirea Cuvântului lui
Dumnezeu. Nici Evul Mediu întunecat, cu interdicþia sa de
posedare a Bibliei, impusã de conciliile creºtine, n-au putut
împiedica rãspândirea Cuvântului: “Lux lucet in tenebris” (lumina
strãluceºte în întuneric) era deviza cu care valdenzii au transmis
mai departe adevãrurile biblice. Ceea ce n-a reuºit sã realizeze
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violenþa, trebuia sã îndeplineascã batjocura. În epoca
iluminismului a început critica Bibliei ºi batjocorirea acesteia.
Voltaire s-a încumetat sã declare public cã poate distruge singur
creºtinismul, a cãrui nãruire în scurt timp era pentru el o
certitudine. Astãzi Voltaire este mort, din operele sale literare
de abia se mai citesc câteva drame ºi romane, în timp ce
Biblia - dacã s-ar lua în calcul ºi testamentele ºi porþiunile din
Biblie - a fost tipãritã în peste 500 milioane de exemplare!
ªi - ironia sorþii - un punct de desfacere a Societãþii Biblice se
gãseºte chiar în casa lui Voltaire, supranumit ºi “nimicitorului
de Biblii”.
Însã cea mai frumoasã mãrturie cu privire la originea divinã a
acestui Cuvânt este puterea transformatoare pe care o exercitã
asupra omului; aceasta poate face din prigonitori apostoli ºi din
tâlhari sfinþi, cãci “Cuvântul lui Dumnezeu e viu ºi lucrãtor, mai
tãios decât o sabie cu douã tãiºuri!” (Evrei 4:12). Viaþa cumpãtatã,
echilibratã, altruistã ºi iubitoare a acestor bãrbaþi ºi femei care sau lãsat ghidaþi dupã principiile ei este o dovadã care aduce la
tãcere orice criticã, fiindcã contraargumentele aduse de necredinþã
încearcã doar sã dãrâme credinþa în Biblie, fãrã sã ofere însã altceva
în schimb, care sã facã viaþa frumoasã ºi vrednicã de trãit.
Biblia nu este doar cea mai rãspânditã carte din lume, ci este
în acelaºi timp ºi cartea cea mai bine transmisã din istoria omenirii,
fiind totodatã ºi cartea cea mai bine atestatã documentar din lume.
Numeroasele copii ale textelor Biblice originale ajung pânã în
cele mai vechi timpuri, pentru Vechiul Testament în secolele
precreºtine ºi pentru Noul Testament pânã în epoca apostolicã
(secolul II d. Hr.), în care a apãrut Noul Testament.
Acest lucru este remarcabil, având în vedere faptul cã epopeile
lui Homer, despre care se crede cã a trãit în jurul anului 800 î. Hr.
au fost pãstrate doar într-un manuscris din secolul al X-lea.
La fel stau lucrurile ºi cu Cezar, ale cãrui opere din secolul I î.
Hr. nu ne mai sunt cunoscute decât din copii din secolul al
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X-lea; în aceste cazuri, între originale ºi copii se întind prãpãstii de
peste 1000 de ani.
Nu tot astfel stau lucrurile în cazul Bibliei: în cazul Noului
Testament, spre exemplu, atestãrile documentare sunt frecvente ºi
prezintã o extraordinarã apropiere de textul original, care este cu
totul neobiºnuitã pentru perioada anticã, dându-ne astfel toate
garanþiile pentru credibilitatea sa istoricã generalã.
ªi, în fine, Biblia face niºte afirmaþii care erau cu totul
surprinzãtoare pentru timpul în care au fost fãcute, dar care au
fost ulterior confirmate în timpul nostru prin descoperirile ºtiinþifice
fãcute:
1. Iov, despre care specialiºtii considerã cã a fost contemporan
cu Moise sau cã ar fi trãit înaintea acestuia, declara cã “pãmântul”
este “spânzurat pe nimic”, lucru de neînchipuit pe acea vreme
când nimeni nu mai avea o asemenea pãrere. Doar dupã mai multe
mii de ani a ajuns ºtiinþa sã constate veridicitatea cuvintelor sale.
Chiar cu multe secole mai târziu, unii susþineau cã Atlas sprijinã
pãmântul pe umãrul lui, alþii cã acesta stã pe patru stâlpi, iar criticii
Bibliei râdeau de acest adevãr, aruncând un mãr în sus ºi
constatând cã acesta nu poate sta în aer, deºi e mult mai mic decât
pãmântul, deduceau în concluzie cã pãmântul care este mult mai
greu, n-ar avea nici o ºansã sã fie suspendat pe nimic. Totuºi Iov
afirma hotãrât cã: “El întinde miazã-noaptea asupra golului, ºi
spânzurã pãmântul pe nimic” (Iov 26:7). Nimeni, în afarã de
Dumnezeu, care ºtia lucrul acesta, nu i-ar fi putut face aceastã
descoperire credinciosului Iov.
2. În timp ce pãrerea generalã era cã pãmântul are formã platã
(pãrere împãrtãºitã ºi de personalitãþi ca Ptolomeu, Platon ºi
Aristotel ºi chiar de Biserica Catolicã!), Solomon ºi Isaia
declaraserã cu mult timp înainte cã pãmântul este rotund:
“…jucând pe rotocolul pãmântului Sãu” (Proverbele 8:31), “El
ºade deasupra cercului pãmântului Sãu ºi locuitorii lui sunt ca
niºte lãcuste înaintea Lui” (Isaia 40:22). Aceste declaraþii ei nu
31

În cãutarea unui sens...
le-au putut face decât sub inspiraþie divinã, fiindcã numai Dumnezeu,
Creatorul, le putea descoperi aceasta.
3. Într-un timp când nu se cunoºtea nici America, nici Australia, nici Antarctica, Isaia fãcea uimitoarea declaraþie cã uscatul
este în proporþie de o treime de mãsurã, în comparaþie cu apa:
“Cine a mãsurat apele cu mâna lui? Cine a mãsurat cerurile cu
palma ºi a strâns þãrâna pãmântului într-o treime de mãsurã?” (Isaia
40:12). Numai Dumnezeu îi putea da profetului aceastã informaþie
la vremea respectivã.
Acestea sunt doar câteva din multele dovezi care ne
îndreptãþesc sã credem cã Biblia nu este doar mai mult decât o
carte oarecare, ci cã este într-adevãr de inspiraþie divinã ºi cã ea
este revelaþia lui Dumnezeu, cuvântul Sãu adresat oamenilor, prin
intermediul cãruia le descoperã cine sunt, de unde vin ºi încotro
se îndreaptã ºi care este menirea lor în aceastã lume. De aceea, în
capitolele urmãtoare vom continua acest studiu despre sensul vieþii,
cãutând rãspunsul în cartea lãsatã de Dumnezeu anume ca sã
rãspundã întrebãrilor noastre fundamentale. Întrucât socotim cã
aceastã carte inspiratã de Dumnezeu este cu totul vrednicã de
crezare, ne vom folosi în continuare cu preponderenþã de textul
biblic, acordându-i tot creditul ºi autoritatea pe care Dumnezeu i
le-a conferit.
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Capitolul 5

CREAREA LUMII, A OMULUI ªI
CÃDEREA LUI ÎN PÃCAT
“Prin credinþã pricepem cã lumea a
fost fãcutã prin Cuvântul lui Dumnezeu,
aºa cã tot ce se vede n-a fost fãcut din
lucruri care se vãd.” (Evrei 11:2)

R

aportul biblic ni-L prezintã încã din primele capitole ale
cãrþii Genesei pe Dumnezeu ca Creator al tuturor lucrurilor
- însufleþite sau neînsufleþite - ºi implicit al planetei noastre: “La
început Dumnezeu a fãcut cerurile ºi pãmântul.” (Genesa 1:1). Dupã
ce a creat lumina, cerul, pãmântul, vegetaþia, soarele, luna ºi stelele,
iar apoi toate vieþuitoarele mãrii ºi ale uscatului, Dumnezeu l-a creat
pe om din þãrâna pãmântului, dupã chipul ºi asemãnarea Sa: “Apoi
Dumnezeu a zis: ‘Sã facem om dupã chipul ºi asemãnarea Noastrã;
el sã stãpâneascã peste peºtii mãrii, peste pãsãrile cerului, peste
vite, peste tot pãmântul ºi peste toate târâtoarele care se miºcã pe
pãmânt.’ Dumnezeu a fãcut pe om dupã chipul Sãu, l-a fãcut dupã
chipul lui Dumnezeu; parte bãrbãteascã ºi parte femeiascã i-a fãcut.
Dumnezeu i-a binecuvântat ºi Dumnezeu le-a zis: ‘Creºteþi, înmulþiþivã, umpleþi pãmântul ºi supuneþi-l ºi stãpâniþi peste peºtii mãrii,
peste pãsãrile cerului ºi peste orice vieþuitoare care se miºcã pe
pãmânt’.” (Genesa 1:26-28).
Înþelegem de aici cã Dumnezeu l-a creat pe om dupã cel mai
înalt model cu putinþã - dupã propriul Sãu chip desãvârºit - ºi cã
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l-a fãcut suveran asupra întregii Sale creaþiuni. El era capodopera
creaþiunii ºi fusese creat spre slava Creatorului: “Pe toþi cei ce
poartã Numele Meu ºi pe care i-am fãcut spre slava Mea, pe care
i-am întocmit ºi i-am alcãtuit.” (Isaia 43:7) “…dupã hotãrârea
Aceluia care face toate dupã sfatul voiei Sale, ca sã slujim de
laudã slavei Sale.” (Efeseni 1:11,12).
Pe omul astfel creat, Dumnezeu l-a aºezat în grãdina Edenului
“ca s-o lucreze ºi s-o pãzeascã.” (Genesa 2:15). Omul n-a fost
creat ca un robot care sã funcþioneze dupã vreun program
prestabilit, ci era o fiinþã cu voinþã liberã, autonomã, care avea
libertatea de a decide pentru sine ºi a acþiona în consecinþã (vezi
Iosua 24:15). Acest lucru poate fi observat cel mai bine în porunca
pe care i-a dat-o Dumnezeu, dupã ce l-a aºezat în Eden: “Domnul
Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: ‘Poþi sã mãnânci dupã
plãcere din orice pom din grãdinã; dar din pomul cunoºtinþei
binelui ºi rãului sã nu mãnânci, cãci în ziua în care vei mânca din
el, vei muri negreºit’.” (Genesa 2:16,17). Deºi i-a dat stãpânire
peste întreaga grãdinã, dându-i libertatea de a mânca dupã plãcere
din toþi pomii din grãdinã, Dumnezeu ªi-a rezervat un singur pom
pentru Sine: “…din pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului sã nu
mãnânci”, ºi aceasta nu pentru cã Dumnezeu ar fi fost egoist, ci
pentru cã prin aceastã poruncã Dumnezeu intenþiona sã-l înveþe
lecþia ascultãrii ºi a conformãrii la voinþa Sa. Aceastã ascultare ºi
supunere faþã de voinþa Sa era esenþialã pentru fericirea omului ºi
era singura modalitate prin care acesta îºi putea pãstra dreptul de
a locui fericit în frumoasa lui patrie.
Dupã cum întregul univers cu toate lucrurile create au ascultat
pe deplin de voia Creatorului, încadrându-se cu bucurie în ordinea
desãvârºitã stabilitã de Acesta, ºi omul trebuia sã dovedeascã
dacã acceptã sã se supunã acestei ordini universale, sau dacã se
rãzvrãteºte împotriva ei, acþionând contrar poruncii exprese a lui
Dumnezeu ºi înfruptându-se din pomul la care îi fusese interzis
accesul.
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În primul caz, el ar fi putut trãi mai departe în armonie cu întregul
univers ºi cu Creatorul sãu, bucurându-se de fericire veºnicã într-o
lume desãvârºitã, în care nu exista nici una dintre relele cu care se
confruntã omenirea de astãzi.
În al doilea caz, cãlcarea poruncii lui Dumnezeu, care
reglementeazã bunul mers al întregului univers, ar fi atras dupã
sine pierderea de cãtre om a tuturor privilegiilor pe care Dumnezeu
i le-a dat cu condiþia ascultãrii, inclusiv dreptul la viaþã veºnicã,
pe care-l primise condiþionat de ascultare.
Totuºi, în ciuda sfaturilor ºi avertismentelor care i-au fost
adresate, a venit nefasta zi în care omul a nesocotit porunca
Creatorului ºi ascultând de îndemnul diavolului, a mâncat din
pomul oprit. Aceastã încãlcare a poruncii lui Dumnezeu a constituit
o violare a ordinii divine universale, care dacã ar fi rãmas
nepedepsitã, ar fi creat un periculos precedent, ce ar fi pus în
pericol bunul mers al întregului univers, fiindcã ºi alte fiinþe ar fi
putut începe sã încalce drepturile altora ºi sã atenteze la ceea ce
nu le aparþinea, deschizând uºa pentru un lung ºir de nenorociri ºi
nedreptãþi, aºa cum le vedem astãzi în lumea noastrã, în care pãcatul
a fost lãsat sã-ºi atingã apogeul.
De aceea, în ciuda nespusei iubiri pe care o avea pentru
fãpturile mâinilor Sale, Dumnezeu S-a vãzut nevoit sã-l
pedepseascã pe om pentru fapta lui. ªi fiindcã principiul dreptãþii
divine care guverneazã întreaga creaþie era cã nemurirea nu poate
fi menþinutã decât cu condiþia ascultãrii ºi cã neascultarea ducea
la pierderea acestui privilegiu, omul nu s-a putut bucura mai
departe de favoarea lui Dumnezeu, ca pânã atunci, ci a trebuit sã
fie scos afarã din acea minunatã grãdinã ºi lãsat sã culeagã roadele
neascultãrii sale. De acum trebuia sã trãiascã într-o lume ostilã,
din care pacea, siguranþa ºi mulþumirea dispãruserã, iar locul lor
fusese luat de probleme, necazuri ºi îngrijorãri. În aceastã lume
trebuia sã-ºi câºtige pâinea în sudoarea feþei sale, pânã când, în
cele din urmã, avea sã se întoarcã trudit ºi plin de întristare în
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þãrâna din care fusese luat. Minunatele perspective pe care le
avusese în Eden dispãruserã, iar viaþa nu mai era decât o sumbrã
aºteptare a unei morþi inevitabile ºi deznãdãjduite: “…blestemat
este acum pãmântul din pricina ta. Cu multã trudã sã-þi scoþi hrana
din el în toate zilele vieþii tale; spini ºi pãlãmidã sã-þi dea ºi sã
mãnânci iarba de pe câmp. În sudoare feþei tale sã-þi mãnânci
pâinea, pânã te vei întoarce în pãmânt, cãci din el ai fost luat; cãci
þãrânã eºti ºi în þãrânã te vei întoarce.” (Genesa 3:17-19).
Dumnezeu a perceput cu durere ºi întristare neascultarea fãpturii
mâinilor Sale ºi, deºi dreptatea trebuia administratã, El nu putea
fi împãcat cu faptul cã aceia pe care-i considera copiii Sãi ºi pe
care-i iubea cu o iubire mai mult decât pãrinteascã sã fie osândiþi
la pierzare veºnicã ºi sã trãiascã o viaþã fãrã speranþã ºi fãrã viitor.
“Mi se zbate inima în Mine ºi tot lãuntrul Mi se miºcã de milã!”
(Osea 11:8). De aceea, împreunã cu Domnul Isus, Fiul Sãu prea
iubit, a fãcut un plan de salvare a omului pierdut - cunoscut ºi sub
numele de Planul de mântuire. Conþinutul ºi obiectivele acestuia
vor fi prezentate mai pe larg în capitolul urmãtor, care este dedicat
tocmai acestei teme.
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PLANUL DE MÂNTUIRE
“Atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu,
ca oricine crede în El sã nu piarã ci sã
aibã viaþã veºnicã.” (Ioan 3:16)

D

eºi în urma pãcãtuirii sale, moartea pãcãtosului era un
fapt hotãrât, conform cuvântului lui Dumnezeu care îi
avertizase: “…cãci în ziua în care veþi mânca veþi muri” ºi a
principiului cã “plata pãcatului este moartea” (Romani 6:23 p.p.),
aceastã moarte nu a survenit instantaneu, ci Dumnezeu, pentru
care “o zi e ca o mie de ani ºi o mie de ani ca o zi” (2 Petru 3:8,
vezi ºi Psalmii 90:4), le-a îngãduit sã mai trãiascã o vreme pentru
a avea ocazia sã-ºi înþeleagã greºeala, sã vadã care sunt
consecinþele neascultãrii ºi eventual sã se cãiascã de fapta lor,
recunoscând mãcar acum, cã Dumnezeu avusese dreptate ºi cã
urmãrise binele lor chiar ºi atunci când le interzisese accesul la
pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului.
Vãzând natura care nu mai era aºa de prietenoasã ca în Eden,
cu vegetaþia în care începeau sã-ºi facã apariþia spinii ºi mãrãcinii,
cu clima care nici ea nu mai era aºa de blândã ca înainte de cãderea
în pãcat, cu animalele care încetaserã a le mai fi supuse ca
odinioarã ºi nu în ultimul rând vãzând pe fiul lor Abel ucis de
fratele sãu Cain, ei au avut ample ocazii de a recunoaºte în toate
acestea rezultatele nefaste ale neascultãrii lor ºi de a înþelege cã
n-ar fi avut nimic de pierdut ascultând de porunca lui Dumnezeu,
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ci ar fi avut o viaþã mult mai fericitã. Acum înþelegeau mai bine de
ce încercase Dumnezeu sã-i opreascã de la cunoaºterea rãului ºi
cã aceastã interdicþie nu avea la bazã motive egoiste, ci o nespusã
iubire pãrinteascã ce cãuta binele suprem al copiilor Sãi.
În aceastã crizã Dumnezeu a intervenit în favoarea omului,
punând în aplicare uimitorul Sãu plan de mântuire, care oferea o
soluþie ca omul sã nu fie pierdut pentru veºnicie, ci sã poatã trãi în
continuare, în condiþiile în care principiul dreptãþii divine care
revendica moartea pãcãtosului sã fie totuºi satisfãcut pe deplin:
“…pentru ca în vremea de acum sã-ªi arate neprihãnirea Lui în
aºa fel, încât sã fie neprihãnit, ºi totuºi sã socoteascã neprihãnit
pe cel ce crede în Isus.” (Romani 3:26).
Aceastã soluþie – ce a culminat cu momentul Golgota – consta
în gãsirea unui înlocuitor care sã moarã în locul omului pãcãtos ºi
acesta n-a fost nimeni altul decât Însuºi Fiul lui Dumnezeu:
“Dumnezeu Se îndurã de el ºi zice îngerului: ‘Izbãveºte-l, ca sã
nu se coboare în groapã; am gãsit un preþ de rãscumpãrare pentru
el’!” (Iov 33:24). El era singurul în mãsurã sã plãteascã vina omului
întrucât El era deopotrivã cu Legea ce fusese cãlcatã, ºi viaþa Sa
era suficient de valoroasã pentru a plãti vinovãþia lumii întregi:
“De aceea, dupã cum printr-un singur om a intrat pãcatul în lume
ºi prin pãcat a intrat moartea ºi astfel moartea a trecut asupra
tuturor oamenilor, din pricinã cã toþi au pãcãtuit… tot aºa, prin
ascultarea unui singur om, cei mulþi vor fi fãcuþi neprihãniþi.”
(Romani 5:12,19).
Conform acestui plan, El urma sã ia asupra Lui natura umanã
decãzutã, sã Se întrupeze ca om în aceastã lume ºi sã trãiascã o
viaþã sfântã de desãvârºitã ascultare de poruncile lui Dumnezeu
pe care s-o încheie apoi acceptând sacrificiul suprem de a fi
rãstignit de cei pe care venise sã-i salveze. Aceastã viaþã de iubire
neegoistã, altruism ºi jertfire de sine în slujba semenilor avea sã
fie asaltatã la fiecare pas de ispitele vrãjmaºului care, dacã ar fi
biruit mãcar o singurã datã pe Fiul lui Dumnezeu, ar fi zãdãrnicit
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planul de mântuire – fiindcã viaþa Lui n-ar mai fi putut fi adusã ca
jertfã “fãrã cusur” pentru vina omenirii – iar Fiul lui Dumnezeu ar
fi trebuit sã împãrtãºeascã ºi El soarta omenirii pierdute: “El, mãcar
cã avea chipul lui Dumnezeu, totuºi n-a crezut ca un lucru de
apucat sã fie deopotrivã cu Dumnezeu, ci S-a dezbrãcat pe Sine
însuºi ºi a luat un chip de rob, fãcându-Se asemenea oamenilor.
La înfãþiºare a fost gãsit ca un om, S-a smerit ºi S-a fãcut ascultãtor
pânã la moarte ºi încã moarte de cruce.” (Filipeni 2:6-8).
Acceptând sã-I încredinþeze Fiului Sãu aceastã misiune
extremã, Dumnezeu a pus totul în joc – însãºi viaþa veºnicã a
unicului Sãu Fiu, de care ar fi fost despãrþit pentru veºnicie, în
cazul în care Acesta ar fi sãvârºit chiar ºi cel mai mic pãcat.
Totuºi “atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe
singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþã
veºnicã.” (Ioan 3:16). ªi Domnul Isus, împãrtãºind cu aceeaºi
intensitate iubirea Tatãlui pentru om - a cãrui singurã perspectivã
în lipsa planului de mântuire ar fi rãmas o viaþã chinuitã ce s-ar fi
sfârºit în bezna unei morþi veºnice - S-a învoit la acest plan,
acceptând sã pãrãseascã poziþia Sa înaltã de Prinþ al Universului
ºi de Comandant al oºtilor cereºti, care erau oricând gata sã se
prostearnã înaintea Sa, ca Suveran al lor, ºi sã vinã în aceastã
lume întunecatã, unde sã suporte a fi trãdat, batjocorit ºi ocãrât,
ba chiar biciuit, bãtut, scuipat ºi în cele din urmã rãstignit de cãtre
netrebnicele fiinþe umane pentru a cãror salvare venise ºi pe care
printr-un singur gând ar fi putut sã le ºteargã de pe faþa pãmântului,
curãþind astfel Universul de aceastã patã murdarã.
Dar El n-a fãcut aceasta, ci, biruind pe vrãjmaºul la fiecare
pas, a avut puterea sã Se roage pentru cei ce-L chinuiau ºi n-a
renunþat la misiunea Sa, pânã când aceasta n-a fost dusã la bun
sfârºit. “Fiindcã îi iubea pe ai Sãi, i-a iubit pânã la capãt” (Ioan
13:1), chiar dacã acesta însemna torturã ºi o moarte ruºinoasã,
care spulbera pentru moment speranþele acelora care-ºi puseserã
toatã încrederea în El: “Sã ne uitãm þintã la Cãpetenia ºi
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Desãvârºirea credinþei noastre, adicã la Isus, care pentru bucuria
care-I era pusã înainte, a suferit crucea, a dispreþuit ruºinea ºi
ºade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Evrei
12:2).
Totuºi aceastã aparentã înfrângere era cea mai glorioasã biruinþã
care a fost câºtigatã vreodatã. Prin moartea Domnului Isus pe
cruce, capul diavolului - ºarpele cel vechi - a fost zdrobit ºi puterea
pãcatului sfãrâmatã. Prin aceastã jertfã inestimabilã, Mântuitorul
a câºtigat iertarea pentru om ºi o oferã acum fãrã platã oricui o
doreºte cu sinceritate. Murind în locul pãcãtosului, Hristos a plãtit
cu sfântul Sãu sânge preþul de rãscumpãrare pentru trecutul vinovat
al omului ºi îi oferã acum A DOUA ªANSÃ, ca fiind iertat ºi
privit de Dumnezeu ca ºi când n-ar fi pãcãtuit niciodatã, sã poatã
începe sã ducã o viaþã nouã ºi curatã, în temere de Dumnezeu ºi
ascultare de voinþa Sa.
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A DOUA ªANSÃ
“Dacã ne mãrturisim pãcatele, El
este credincios ºi drept ca sã ne ierte
pãcatele ºi sã ne curãþeascã de orice
nelegiuire.” (1 Ioan 1:9)
“Nici Eu nu te osândesc. Du-te ºi
sã nu mai pãcãtuieºti.” (Ioan 8:10,11)

J

ertfa Domnului Isus a fost atât de vastã ºi de cuprinzãtoare,
încât îi include pe toþi oamenii care s-au nãscut sau se vor
mai naºte vreodatã pe acest pãmânt. În virtutea acesteia, fiecãruia
îi este oferitã ºansa, ca prin cãinþã ºi încredere în meritele
Mântuitorului rãstignit, sã poatã dobândi iertarea pentru pãcatele
sale ºi sã fie eliberat de sub blestemul ºi osânda pãcatului:
“Dar acum s-a arãtat o neprihãnire, pe care o dã Dumnezeu, fãrã
lege – despre ea mãrturisesc Legea ºi proorocii – ºi anume
neprihãnirea datã de Dumnezeu, care vine prin credinþa în Isus Hristos,
pentru toþi ºi peste toþi cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire.
Cãci toþi au pãcãtuit ºi sunt lipsiþi de slava lui Dumnezeu. ªi sunt
socotiþi neprihãniþi fãrã platã, prin harul Sãu, prin rãscumpãrarea care
este în Hristos Isus.” (Romani 3:21-24). “Astfel dar, dupã cum printro singurã greºealã a venit o osândã, care a lovit pe toþi oamenii, tot
aºa, printr-o singurã hotãrâre de iertare a venit pentru toþi oamenii o
hotãrâre de neprihãnire care dã viaþa.” (Romani 5:18).
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Aceasta este oferta lui Dumnezeu pe care o face omenirii, ca
rãspuns la criza provocatã de pãcãtuirea lui Adam. Depinde însã
de om dacã acceptã aceastã a doua ºansã care i-a fost acordatã
cu un preþ atât de mare, sau o ignorã ºi trece nepãsãtor pe lângã
ea. Faptul cã Mântuitorul a murit pentru toþi oamenii nu înseamnã
cã toþi vor fi mântuiþi; numai acei care acceptã oferta iertãrii, vor
beneficia de ea.
La fel dupã cum lui Adam Dumnezeu i-a dat libertatea de a
alege între ascultare ºi neascultare, El dã fiecãrui om acest drept
la liberã alegere, îndemnându-l totodatã sã facã alegerea cea bunã:
“Iatã îþi pun azi înainte viaþa ºi binele, moartea ºi rãul… Iau azi
cerul ºi pãmântul martori împotriva voastrã cã þi-am pus înainte
viaþa ºi moartea, binecuvântarea ºi blestemul. Alege viaþa, ca sã
trãieºti, tu ºi sãmânþa ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tãu,
ascultând de glasul Lui ºi lipindu-te de El.” (Deuteronom
30:15,19,20).
Ceea ce Adam ºi Eva au pierdut prin neascultare, poate fi
redobândit de fiecare dintre noi prin ascultare. Acest fapt
schimbã perspectiva asupra vinovãþiei ºi a responsabilitãþii: dacã
pãcãtuirea lui Adam a atras dupã sine blestemul ºi vina colectivã
asupra tuturor descendenþilor sãi, în urma planului de mântuire
responsabilitatea este una individualã, aºa încât nimeni nu va
suferi pedeapsa pentru vina lui Adam, ci acei care vor fi
pedepsiþi, vor fi personal responsabili pentru aceasta ºi vor
culege roadele propriei lor vinovãþii, de a fi ignorat oferta cerului
de a afla iertare prin acceptarea jertfei fãcute de Fiul lui
Dumnezeu pentru ei: “În zilele acelea nu se va mai zice: ‘Pãrinþii
au mâncat aguridã ºi copiilor li s-au sterpezit dinþii’, ci fiecare
va muri pentru nelegiuirea lui.” (Ieremia 31:29,30). “Tu singur
te pedepseºti cu rãutatea ta ºi tu singur te loveºti cu necredincioºia
ta, ºi vei ºti ºi vei vedea ce rãu ºi amar este sã pãrãseºti pe
Domnul, Dumnezeul tãu ºi sã n-ai nici o fricã de Mine, zice
Domnul, Dumnezeul oºtirilor.” (Ieremia 2:19).
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Dumnezeu ne adreseazã cele mai cãlduroase apeluri ºi încurajãri
de a ne hotãrî sã acceptãm aceastã jertfã, exprimându-ªi
disponibilitatea ºi dorinþa de a ne ierta pe deplin ºi de a ne ajuta sã
redobândim neprihãnirea pierdutã de primii noºtri pãrinþi: “Doresc
Eu moartea pãcãtosului? Zice Domnul, Dumnezeu. Nu doresc Eu
mai degrabã ca el sã se întoarcã de pe cãile lui ºi sã trãiascã?…
Cãci Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu.
Întoarceþi-vã dar la Dumnezeu ºi veþi trãi.” (Ezechiel 18:23,32)
“Pe viaþa Mea, zice Domnul Dumnezeu, cã nu doresc moartea
pãcãtosului, ci sã se întoarcã de la calea lui ºi sã trãiascã. Întoarceþivã, întoarceþi-vã de la calea voastrã cea rea! Pentru ce vreþi sã
muriþi voi, casa lui Israel?” (Ezechiel 33:11).
Oricine va da curs acestor apeluri ºi va accepta oferta cerului,
prin mãrturisire, cãinþã ºi renunþare la pãcat, va putea beneficia de
o iertare deplinã ºi absolutã ºi toatã vina pãcatelor sale i se va
ºterge, el însuºi fiind considerat neprihãnit, datoritã jertfei Domnului
Isus, care a murit în locul lui: “Veniþi totuºi sã ne judecãm, zice
Domnul. De vor fi pãcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face
albe ca zãpada; de vor fi roºii ca purpura, se vor face ca lâna.”
(Isaia 1:18). “Domnul este îndurãtor ºi milostiv, îndelung rãbdãtor
ºi bogat în bunãtate… Nu ne face dupã pãcatele noastre, nu ne
pedepseºte dupã fãrãdelegile noastre. Ci cât sunt de sus cerurile
faþã de pãmânt, atât de mare este bunãtatea Lui pentru cei ce se tem
de El; cât este de departe rãsãritul de apus, atât de mult depãrteazã
El fãrãdelegile noastre de la noi. Cum se îndurã un tatã de copiii
lui, aºa Se îndurã Domnul de cei ce se tem de El.” (Psalmii 103:813). “Care Dumnezeu este ca Tine, care ierþi nelegiuirea ºi treci cu
vederea pãcatele rãmãºiþei moºtenirii Tale? El nu-ªi þine mânia pe
vecie, ci Îi place îndurarea! El va avea iarãºi milã de noi, va cãlca
în picioare nelegiuirile noastre ºi vei arunca în fundul mãrii toate
pãcatele lor.” (Mica 7:18,19). “Dacã ai pãstra Doamne, aducerile
aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la
Tine este iertare, ca sã fii de temut.” (Psalmii 130:3,4).
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Tocmai în vederea acestei iertãri a venit ºi Domnul Isus în aceastã
lume, iar referitor la aceasta El declara: “Fiul omului a venit sã
mântuiascã ce era pierdut” (Matei 18:11) ºi aceasta cu atât mai
mult cu cât “Nu cei sãnãtoºi au trebuinþã de doctor, ci cei bolnavi.
N-am venit sã chem la pocãinþã pe cei neprihãniþi, ci pe cei pãcãtoºi.”
(Luca 5:31,32).
Apostolul Ioan ni-L prezintã pe Domnul Isus ca pe “jertfa de
ispãºire pentru pãcatele noastre; ºi nu numai pentru ale noastre, ci
pentru ale întregii lumi” (1 Ioan 2:2) ºi ne asigurã cã “dacã ne
mãrturisim pãcatele, El este credincios ºi drept ca sã ne ierte
pãcatele ºi sã ne curãþeascã de orice nelegiuire.” (1 Ioan 1:9).
Iertarea pe care Dumnezeu ne-o oferã cu aºa de mare
generozitate, pentru a putea fi definitivã, implicã însã obligativitatea
renunþãrii la pãcat. Pretinderea ºi acceptarea iertãrii lui Dumnezeu
este însoþitã ºi condiþionatã de asumarea responsabilitãþii de a
înceta a trãi în pãcat. Acest lucru reiese clar din cuvintele Scripturii,
care nu lasã nici o umbrã de echivoc în aceastã privinþã ºi pentru
aceasta am ales sã prezentãm douã exemple relevante: femeia
prinsã în adulter ºi slãbãnogul de la scãldãtoarea Betesda.
În primul caz, Mântuitorul a asociat anunþul iertãrii cu îndemnul
de a nu mai pãcãtui: “Atunci S-a ridicat în sus; ºi când n-a mai
vãzut pe nimeni, decât pe femeie, Isus i-a zis: ‘Femeie, unde sunt
pârâºii tãi? Nimeni nu te-a osândit?’ ‘Nimeni, Doamne’, I-a
rãspuns ea. ªi Isus i-a zis: ‘Nici Eu nu te osândesc. Du-te ºi sã nu
mai pãcãtuieºti’.” (Ioan 8:10,11)
În cel de-al doilea caz, Mântuitorul, dupã ce l-a eliberat pe
bolnav atât de povara lui fizicã, cât ºi de cea sufleteascã, i-a dat
sfatul care era un avertisment în acelaºi timp: “Iatã cã te-ai fãcut
sãnãtos; de acum sã nu mai pãcãtuieºti, ca sã nu þi se întâmple
ceva mai rãu.” (Ioan 5:14).
ªi apostolul Pavel accentueazã acest adevãr spunând: “Dar
dacã, în timp ce cãutãm sã fim socotiþi neprihãniþi în Hristos ºi noi
înºine am fi gãsiþi ca pãcãtoºi, este oare Hristos un slujitor al
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pãcatului? Nicidecum! Cãci dacã zidesc iarãºi lucrurile pe care leam stricat, mã arãt ca un cãlcãtor de lege.” (Galateni 2:17,18).
Profetul Ezechiel descrie acest proces al iertãrii ºi
responsabilitatea ulterioarã pe care aceasta o implicã, în
urmãtoarele cuvinte: “Sufletul care pãcãtuieºte, acela va muri. Fiul
nu va purta nelegiuirea tatãlui sãu, ºi tatãl nu va purta nelegiuirea
fiului sãu! Neprihãnirea celui neprihãnit va fi peste el, ºi rãutatea
celui rãu va fi peste el. Dar dacã cel rãu se întoarce de la toate
pãcatele pe care le-a sãvârºit ºi pãzeºte toate legile Mele ºi face
ce este drept ºi plãcut, va trãi negreºit, nu va muri. Toate
fãrãdelegile pe care le-a fãcut, i se vor uita! El va trãi, din pricina
neprihãnirii în care a trãit. Doresc eu moartea pãcãtosului? zice
Domnul, Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabã ca el sã se
întoarcã de pe cãile lui ºi sã trãiascã? Însã dacã cel neprihãnit se
abate de la neprihãnirea lui ºi sãvârºeºte nelegiuirea, dacã se ia
dupã toate urâciunile celui rãu, s-ar putea sã trãiascã el oare? Nu,
ci toatã neprihãnirea lui va fi uitatã, pentru cã s-a dat la nelegiuire
ºi la pãcat; de aceea va muri în ele.” (Ezechiel 18:20-24).
“…Neprihãnirea celui neprihãnit nu-l va mântui în ziua fãrãdelegii
lui, ºi cel rãu nu va cãdea lovit de rãutatea lui, în ziua când se va
întoarce de la ea, dupã cum nici cel neprihãnit nu va putea sã trãiascã
prin neprihãnirea lui în ziua când va sãvârºi o fãrãdelege. Când zic
celui neprihãnit cã va trãi negreºit - dacã se încrede în neprihãnirea
lui ºi sãvârºeºte nelegiuirea, atunci toatã neprihãnirea lui se va uita,
ºi el va muri din pricina nelegiuirii pe care a sãvârºit-o… Dacã cel
neprihãnit se abate de la neprihãnirea lui ºi sãvârºeºte nelegiuirea,
trebuie sã moarã din pricina aceasta. Dar dacã cel rãu se întoarce
de la rãutatea lui ºi face ce este bine ºi plãcut, va trãi tocmai din
pricina aceasta!” (Ezechiel 33:12,13,18,19).
Orice altã nãdejde a mântuirii, în afarã de cea care se bazeazã
pe mãrturisire, cãinþã ºi pãrãsire a pãcatelor este numitã în Biblie
o “nãdejde înºelãtoare”, fiindcã nu se încadreazã în condiþiile
stabilite de Dumnezeu pentru acordarea mântuirii: “Aºa vorbeºte
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Domnul oºtirilor, Dumnezeul lui Israel: “Îndreptaþi-vã cãile ºi faptele
ºi vã voi lãsa sã locuiþi în locul acesta. Nu vã hrãniþi cu nãdejdi
înºelãtoare… Cãci numai dacã vã veþi îndrepta cãile ºi faptele,
dacã veþi înfãptui dreptatea unii faþã de alþii, dacã nu veþi asupri pe
strãin, pe orfan ºi pe vãduvã, dacã nu veþi vãrsa sânge nevinovat în
locul acesta ºi dacã nu veþi merge dupã alþi dumnezei, spre
nenorocirea voastrã, numai aºa vã voi lãsa sã locuiþi în locul acesta,
în þara pe care am dat-o pãrinþilor voºtri, din veºnicie în veºnicie.
Dar iatã cã voi vã hrãniþi cu nãdejdi înºelãtoare, care nu slujesc la
nimic. Cum? Furaþi, ucideþi, preacurviþi, juraþi strâmb, aduceþi tãmâie
lui Baal, mergeþi dupã alþi dumnezei pe care nu-i cunoaºteþi!… ªi
apoi veniþi sã vã înfãþiºaþi înaintea Mea, în Casa aceasta peste care
este chemat Numele Meu ºi ziceþi: ‘Suntem izbãviþi!’… ca iarãºi sã
faceþi toate aceste urâciuni!” (Ieremia 7:3-10).
Din toate aceste versete putem înþelege cã singura nãdejde
adevãratã, care “nu înºealã” (Romani 5:5), pentru cã este
întemeiatã pe Cuvântul lui Dumnezeu, este aceea prin care omul,
acceptând neprihãnirea oferitã lui de Dumnezeu în dar, renunþã la
obiceiurile sale pãcãtoase ºi începe o viaþã nouã în Hristos.

46

Capitolul 8

MÂNTUIREA NUMAI PRIN
HRISTOS

“În nimeni altul nu este mântuire;
cãci nu este sub cer nici un alt Nume
dat oamenilor, în care trebuie sã fie
mântuiþi.” (Fapte 4:12)

A

ceastã a doua ºansã datã omului de a redobândi starea
neprihãnitã pe care a avut-o înainte de cãdere ºi de a ajunge
iarãºi la desãvârºirea lui iniþialã este posibilã doar prin planul de
mântuire în al cãrui centru se aflã Domnul Hristos.
Sunt douã motive principale pentru care nu existã mântuire
fãrã Hristos:
În primul rând nu existã posibilitatea iertãrii pãcatelor decât
prin meritele jertfei lui Hristos, care a murit în locul nostru pentru
pãcatele care pretindeau moartea noastrã. Numai prin meritele
acestei jertfe putem afla iertarea, ºi nu existã nimic altceva în
univers, care sã fi putut plãti acest preþ pentru noi: “…fãrã vãrsare
de sânge nu este iertare” (Evrei 9:22). Aici este vorba de sângele
lui Hristos, fiindcã “este cu neputinþã ca sângele taurilor ºi al þapilor
sã ºteargã pãcatele” (Evrei 10:4), singurul sânge care are aceastã
capacitate iertãtoare ºi curãþitoare fiind sângele Mântuitorului:
“…cãci ºtiþi cã nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur aþi
fost rãscumpãraþi din felul deºert de vieþuire pe care-l moºteniserãþi
de la pãrinþii voºtri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fãrã
cusur ºi fãrã prihanã.” (1 Petru 1:18,19). “În El avem
rãscumpãrarea, prin sângele Lui, iertarea pãcatelor, dupã bogãþiile
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harului Sãu.” (Efeseni 1:7). “…sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne
curãþeºte de orice pãcat.” (1 Ioan 1:7). “Ei l-au biruit prin sângele
Mielului ºi prin cuvântul mãrturisirii lor…” (Apocalipsa 12:11).
Al doilea motiv pentru care nu poate exista mântuire fãrã Hristos
este acela cã omul nu mai are în sine puterea de a se împotrivi
diavolului al cãrui rob a devenit prin pãcãtuire ºi oricâte eforturi ar
face de a se elibera singur din captivitatea pãcatului, acestea vor
rãmâne fãrã rezultat, întrucât natura umanã cãzutã nu are în sine
capacitatea de a rezista diavolului ºi de a face faþã puterii acestuia.
Singura modalitate prin care se poate câºtiga biruinþa asupra
pãcatului este prin Domnul Hristos. Orice încercare de a ajunge la
desãvârºire pe altã cale este sortitã eºecului, fiindcã este lipsitã de
puterea lui Hristos, singura care poate sã biruie pãcatul. Mântuitorul
a înviat din morþi ca biruitor asupra diavolului ºi a morþii, spunând
apoi despre Sine: “Toatã puterea Mi-a fost datã în cer ºi pe
pãmânt” (Matei 28:18) ºi aceastã putere, care a biruit deja pe cel
rãu, El o pune la dispoziþia pãcãtosului care vrea sã se împotriveascã
cu succes diavolului: “Rãmâneþi în Mine ºi Eu voi rãmânea în voi.
Dupã cum mlãdiþa nu poate aduce roadã de la sine, dacã nu rãmâne
în viþã, tot aºa nici voi nu puteþi aduce roadã, dacã nu rãmâneþi în
Mine. Eu sunt Viþa, voi sunteþi mlãdiþele. Cine rãmâne în Mine ºi în
cine rãmân Eu aduce multã roadã; cãci despãrþiþi de Mine nu puteþi
face nimic.” (Ioan 15:5).
Existã mai multe afirmaþii în Biblie care declarã fãrã echivoc
cã nu poate exista mântuire fãrã Hristos. Atunci se ridicã în mod
natural întrebarea: Este creºtinismul o religie exclusivistã,
pretinzându-se a fi nu doar una din multele cãi ce duce la
mântuire, ci singura care conduce spre aceastã finalitate? Dacã
este sã dãm crezare cuvintelor Bibliei, rãspunsul este “da”.
Rezultã de aici cã orice altã religie care nu-L are în centru pe
Hristos este zadarnicã, chiar dacã este împãrtãºitã de mari pãrþi
ale populaþiei globului? ªi în acest caz rãspunsul Bibliei este
afirmativ. “Multe cãi i se par bune omului, dar la urmã duc la
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moarte.” (Proverbele 16:25); “Intraþi pe poarta cea strâmtã. Cãci
largã este poarta, latã este calea care duce la pierzare, ºi mulþi
sunt cei ce intrã pe ea. Dar strâmtã este poarta, îngustã este
calea care duce la viaþã ºi puþini sunt cei ce o aflã.” (Matei
7:13,14); “Nevoiþi-vã sã intraþi pe uºa cea strâmtã. Cãci vã spun
cã mulþi vor cãuta sã intre ºi nu vor putea.” (Luca 13:25). Atât
simbolul porþii, cât ºi cel al cãii se referã fãrã îndoialã la
Mântuitorul, singurul care poate reface legãtura între omul cãzut
ºi Dumnezeul Universului, Tatãl Sãu. “Isus le-a mai zis:
‘Adevãrat, adevãrat vã spun cã Eu sunt uºa oilor. Toþi cei ce au
venit înainte de Mine sunt hoþi ºi tâlhari… Eu sunt Uºa. Dacã
intrã cineva prin Mine, va fi mântuit.” (Ioan 10:7-9). “Eu sunt
calea, adevãrul ºi viaþa. Nimeni nu vine la Tatãl decât prin Mine.”
(Ioan 14.6). “De aceea v-am spus cã veþi muri în pãcatele voastre;
cãci dacã nu credeþi cã Eu sunt, veþi muri în pãcatele voastre.”
(Ioan 8:24). “Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea, ºi cine
nu strânge cu Mine, risipeºte.” (Matei 12:30). “Cãci este un
singur Dumnezeu, ºi este un singur mijlocitor între Dumnezeu ºi
oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuºi ca preþ
de rãscumpãrare pentru toþi…” (1 Timotei 2:5,6).
Toate aceste versete nu sunt limitate la o categorie specificã
de oameni – doar la poporul evreu – cum ar putea sã-ºi închipuie
cineva, ci se referã la întreaga omenire, la toþi cei care au trãit
vreodatã “sub cer” aºa cum o afirmã fãrã echivoc versetul urmãtor:
“În nimeni altul nu este mântuire; cãci nu este sub cer nici un alt
Nume dat oamenilor, în care trebuie sã fim mântuiþi.” (Fapte 4:12).
Numai prin El poate fi obþinutã iertarea ºi biruinþa deplinã asupra
pãcatului: “Mulþumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dã biruinþa
prin Domnul nostru Isus Hristos.” (1 Corinteni 15:57).
Concluzionãm de aici cã în ciuda marii lor rãspândiri,
majoritatea religiilor lumii ºi curentele spirituale care promit
mântuirea fãrã Hristos sau care folosesc numele Acestuia doar ca
un pretext pentru a-ºi propaga mai bine concepþiile lor de origine
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pãgânã nu sunt altceva decât cãi ce “par bune omului, dar care duc
la moarte” în timp ce singura cale care duce la viaþã veºnicã este
reprezentatã de Acela care spunea despre Sine “Eu sunt calea,
adevãrul ºi viaþa.” (Ioan 14:3).
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CONVERTIREA,
NAªTEREA DIN NOU
MORÞI FAÞÃ DE PÃCAT ªI
VII PENTRU DUMNEZEU
“ªi El a murit pentru toþi, pentru ca cei
ce trãiesc sã nu mai trãiascã pentru ei
înºiºi, ci pentru Cel ce a murit ºi a înviat
pentru ei.” (2 Corinteni 5:15)

C

a orice altã viaþã, ºi noua viaþã de credinþã începe printro naºtere. Convertirea – procesul în cadrul cãruia sunt
schimbate gândurile, scopurile ºi valorile omului în viaþã ºi prin
care existenþa sa este redirecþionatã spre un sens înalt ºi nobil,
adesea diferit de cel de pânã atunci – mai este numitã în Biblie ºi
naºtere din nou. Importanþa vitalã a naºterii din nou pentru mântuire
este subliniatã în Sfânta Scripturã de cãtre Mântuitorul, care afirma
rãspicat: “Adevãrat, adevãrat îþi spun cã, dacã un om nu se naºte
din nou, nu poate vedea Împãrãþia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3) ºi
explica apoi cum se realizeazã practic aceastã naºtere din nou:
“Adevãrat, adevãrat îþi spun cã, dacã nu se naºte cineva din apã ºi
din Duh, nu poate sã intre în Împãrãþia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:5).
De aici reiese aspectul dual al naºterii din nou, care, pentru a fi
veritabilã, trebuie sã aibã loc atât din apã, cât ºi din duh.
“Naºterea din apã” se realizeazã prin ceremonialul botezului,
care reprezintã în mod simbolic moartea omului cel vechi cu firea
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lui pãmânteascã pãcãtoasã, care este îngropat sub mormântul de
apã ºi zãmislirea unui om nou, a creºtinului convertit, care este
nãscut la o viaþã nouã în Hristos. Prin acest simbol se reprezintã
ºi îngroparea pãcatelor din trecut, care vor fi “uitate” ºi învierea
creºtinului la o viaþã nouã de ascultare: “Noi deci, prin botezul în
moartea Lui am fost îngropaþi împreunã cu El, pentru ca, dupã
cum Hristos a înviat din morþi, prin slava Tatãlui, tot aºa ºi noi sã
trãim o viaþã nouã.” (Romani 6:4).
Acest botez, care se face pe pãmânt de cãtre servii lui
Dumnezeu împuterniciþi pentru aceasta, va fi ratificat ºi în cer,
unde numele credincioºilor va fi scris în “cartea vieþii”: “Adevãrat
vã spun cã orice veþi lega pe pãmânt va fi legat în cer ºi orice veþi
dezlega pe pãmânt va fi dezlegat în cer.” (Matei 18:18). “Celor
ce le veþi ierta pãcatele, vor fi iertate; ºi celor ce le veþi þinea, vor
fi þinute.” (Ioan 20:23). Aceastã recunoaºtere a cerului va avea
loc dacã botezul s-a fãcut îndeacord cu modelul biblic.
Deºi se practicã în prezent în lumea creºtinã diferite forme de
“botez”, Biblia ne spune cã existã doar un singur botez adevãrat:
“Este un singur Domn, o singurã credinþã, un singur botez.” (Efeseni
4:5) Acest singur botez adevãrat se va face în urma pocãinþei ºi a
“credinþei din toatã inima” (Fapte 8:37) prin “îngropare” în apã
“în numele Tatãlui, al Fiului ºi al Duhului Sfânt” (Matei 28:19). În
cazul în care botezul primit anterior (chiar scripturistic fiind) nu
mai corespunde noilor cunoºtinþe ºi descoperiri ale adevãrului,
acesta trebuie fãcut din nou pe temelia întregului adevãr descoperit;
astfel, apostolul Pavel, când a întâlnit niºte iudei care nu primiserã
decât botezul lui Ioan Botezãtorul (care fusese de altfel statutar ºi
aprobat de Dumnezeu), le-a descoperit pe Hristos ºi i-a botezat a
doua oarã, pe baza noilor descoperiri fãcute lor, care completau
adevãrul pe care-l cunoºteau deja, iar valabilitatea acestui al doilea
botez a fost confirmatã de Dumnezeu prin coborârea Duhului Sfânt
asupra celor ce l-au primit: “Aici a întâlnit pe câþiva ucenici ºi lea zis: ‘Aþi primit voi Duhul Sfânt când aþi crezut?’ Ei i-au rãspuns:
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‘Nici n-am auzit mãcar cã a fost dat un Duh Sfânt.’ ‘Dar cu ce
botez aþi fost botezaþi?’ le-a zis el. ªi ei au rãspuns: ‘Cu botezul
lui Ioan.’ Atunci Pavel a zis: ‘Ioan a botezat cu botezul pocãinþei
ºi spunea norodului sã creadã în Cel ce venea dupã el, adicã în
Isus.’ Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaþi în Numele
Domnului Isus. Când ºi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt
s-a pogorât peste ei…” (Fapte 19:1-6).
În urma botezului, proaspãtul convertit nu va mai trãi dupã
vechiul sãu mod de viaþã, ci va începe o viaþã nouã în temere de
Dumnezeu ºi în ascultare de poruncile Sale: “ªtim bine cã omul
nostru cel vechi a fost rãstignit împreunã cu El, pentru ca trupul
pãcatului sã fie dezbrãcat de puterea lui, în aºa fel ca sã nu mai
fim robi ai pãcatului… Tot aºa ºi voi înºivã, socotiþi-vã morþi
faþã de pãcat ºi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul
nostru. Deci pãcatul sã nu mai domneascã în trupul vostru muritor
ºi sã nu mai ascultaþi de poftele lui. Sã nu mai daþi în stãpânirea
pãcatului mãdularele voastre ca niºte unelte ale nelegiuirii; ci
daþi-vã pe voi înºivã lui Dumnezeu ca vii din morþi cum eraþi; ºi
daþi lui Dumnezeu mãdularele voastre ca pe niºte unelte ale
neprihãnirii. Cãci pãcatul nu va mai stãpâni asupra voastrã, pentru
cã nu sunteþi sub Lege, ci sub har. Ce urmeazã de aici? Sã
pãcãtuim pentru cã nu mai suntem sub Lege, ci sub har?
Nicidecum.” (Romani 6:6,11-15).
Aceastã schimbare a naturii omeneºti pãcãtoase, a tendinþelor
ºi înclinaþiilor de pânã atunci, nu se poate realiza prin eforturile
proprii, fiindcã omul nu are în el însuºi puterea de a se schimba,
întocmai dupã cum etiopianul nu poate sã-ºi schimbe culoarea
pielii sau pardosul petele (Ieremia 13:23). De aceea este nevoie
de cineva mai puternic care sã “ia prada celui puternic”, adicã de
o putere exterioarã omului, care sã-l elibereze din robia pãcatului,
în care este þinut cu lanþuri pe care el însuºi nu este în stare sã le
rupã singur: “Se poate lua prada celui puternic? ªi poate sã scape
cel prins din prinsoare? Da, zice Domnul, prada celui puternic îi
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va fi luatã, ºi cel prins de asupritor va scãpa; cãci Eu voi lupta
împotriva vrãjmaºilor tãi…” (Isaia 49:24,25).
Zbaterea neputincioasã a omului în încercarea de a rupe singur
lanþurile pãcatului ºi disperarea care îl cuprinde când vede cã
acest lucru îi este imposibil, sunt viu descrise de cãtre apostolul
Pavel în epistola sa cãtre Romani: “Cãci nu ºtiu ce fac, nu fac ce
vreau, ci fac ce urãsc… ªtiu în adevãr cã nimic bun nu locuieºte
în mine, adicã în firea mea pãmânteascã, pentru cã, ce-i drept, am
voinþa sã fac binele, dar n-am puterea sã-l fac. Cãci binele pe
care vreau sã-l fac, nu-l fac, ci rãul pe care nu vreau sã-l fac, iatã
ce fac. Gãsesc dar în mine legea aceasta: când vreau sã fac binele,
rãul este lipit de mine. Fiindcã dupã omul din lãuntru îmi place
Legea lui Dumnezeu; dar vãd în mãdularele mele o altã lege, care
se luptã împotriva legii primite de mintea mea ºi mã þine rob legii
pãcatului, care este în mãdularele mele. O, nenorocitul de mine!
Cine mã va izbãvi de acest trup de moarte?” (Romani 7:15-24).
Soluþia la aceastã problemã, acel “mai puternic” care poate
lua prada celui puternic, smulgându-ne din ghearele pãcatului este
Domnul Isus, care sãvârºeºte aceastã eliberare prin intermediul
Duhului Sãu cel Sfânt: “Dar mulþumiri fie aduse lui Dumnezeu,
care ne dã biruinþa prin Domnul Isus Hristos!” (1 Corinteni 15:57).
Numai prin intermediul acestei “naºteri din duh” poate începe
creºtinul o viaþã nouã în Hristos: “El ne-a mântuit, nu pentru faptele
fãcute de noi în neprihãnire, ci pentru îndurarea Lui, prin spãlarea
naºterii din nou ºi prin înnoirea fãcutã de Duhul Sfânt.” (Tit 3:5).
Trãirea unei vieþi de ascultare, care înainte îi pãrea extrem de
grea, dacã nu chiar imposibilã, devine acum cel mai natural lucru,
care se realizeazã parcã de la sine sub imboldul noului duh care a
pus stãpânire pe om. Ceea ce mai înainte era exprimat prin “vreau
dar nu pot” (vezi Romani 7:15-24) devine acum “pot totul în
Hristos care mã întãreºte.” (Filipeni 4:13).
Naºterea “din duh” înseamnã cã creºtinul va fi animat în
continuare de Duhul lui Dumnezeu care-l va determina sã trãiascã
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o viaþã demnã ºi curatã, de ascultare de Dumnezeu ºi de împlinire
a voii Sale.
Proaspãtul convertit nu va mai trãi dupã îndemnurile firii
pãmânteºti, ci dupã îndemnurile Duhului lui Dumnezeu, aºa încât
“porunca Legii sã fie împlinitã în noi, care trãim nu dupã
îndemnurile firii pãmânteºti, ci dupã îndemnurile Duhului,”
(Romani 8:4) iar minunatul rezultat al acestei umblãri va fi “viaþã
ºi pace” pentru toþi cei care o adoptã: “În adevãr, cei ce trãiesc
dupã îndemnurile firii pãmânteºti, umblã dupã lucrurile firii
pãmânteºti; pe când cei ce trãiesc dupã îndemnurile Duhului, umblã
dupã lucrurile Duhului. ªi umblarea dupã lucrurile firii pãmânteºti
este moarte, pe când umblarea dupã lucrurile Duhului este viaþã
ºi pace. Fiindcã umblarea dupã lucrurile firii pãmânteºti este
vrãjmãºie împotriva lui Dumnezeu, cãci ea nu se supune Legii lui
Dumnezeu ºi nici nu poate sã se supunã. Deci, cei ce sunt
pãmânteºti, nu pot sã placã lui Dumnezeu. Voi însã nu mai sunteþi
pãmânteºti, ci duhovniceºti, dacã Duhul lui Dumnezeu locuieºte
în adevãr în voi… Aºa dar, fraþilor, noi nu mai datorãm nimic firii
pãmânteºti, ca sã trãim dupã îndemnurile ei…”(Romani 8:5-9).
Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos
Isus, care nu trãiesc dupã îndemnurile firii pãmânteºti, ci dupã
îndemnurile Duhului.” (Romani 8:1).
În urma naºterii din nou, viaþa proaspãtului convertit se
identificã cu viaþa Domnului Hristos, fiindcã împãrtãºeºte aceleaºi
principii, þeluri ºi idealuri, aºa încât pe bunã dreptate poate spune
cã: “Am fost rãstignit împreunã cu Hristos ºi trãiesc… dar nu mai
trãiesc eu, ci Hristos trãieºte în mine. ªi viaþa pe care o trãiesc
acum în trup, o trãiesc în credinþa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a
iubit ºi S-a dat pe Sine însuºi pentru mine.” (Galateni 2:20).
Aceastã viaþã nouã care începe în urma rãstignirii omului cel
vechi (simbolizatã prin botez) este o viaþã ce nu va mai fi trãitã
pentru satisfacerea eului ºi a propriilor interese, ci “pentru
Dumnezeu” (Galateni 2:19): “ªi El a murit pentru toþi, pentru ca
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cei ce trãiesc, sã nu mai trãiascã pentru ei înºiºi, ci pentru Cel ce a
murit ºi a înviat pentru ei.” (2 Corinteni 5:15). În acest mod de
trãire, suntem “robi ai lui Dumnezeu”, dar aceastã subordonare a
voinþei noastre lui Dumnezeu este una benevolã ºi liber consimþitã,
pe care o acceptãm fiindcã am ajuns sã ne identificãm cu voia lui
Dumnezeu ºi sã împãrtãºim aceleaºi idealuri ca ºi El. Viaþa trãitã
pentru Dumnezeu se va materializa într-o îndeplinire conºtiincioasã
a îndatoririlor zilnice (“Orice faceþi, sã faceþi din toatã inima, ca
pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care ºtiþi cã veþi
primi de la Domnul rãsplata moºtenirii. Voi slujiþi Domnului
Hristos.” Coloseni 3:25) ºi într-o atitudine plinã de consideraþie
faþã de semenii noºtri ºi de binele acestora: “Nimeni sã nu-ºi caute
folosul lui, ci fiecare sã caute folosul altuia.” (1 Corinteni 10:24)
“Fiecare dintre voi sã se uite nu la foloasele lui, ci ºi la foloasele
altora.” (Filipeni 2:4). Printr-o atitudine amabilã ºi binevoitoare
faþã de toþi semenii noºtri – chiar ºi faþã de cei despre care credem
cã nu o meritã – dovedim cã apreciem iubirea lui Dumnezeu faþã
de noi ºi cã suntem gata sã-i iubim ºi sã-i iertãm ºi noi pe alþii,
întocmai dupã cum ºi El ne-a iertat multele noastre pãcate: “Astfel
dar, ca niºte aleºi ai lui Dumnezeu, sfinþi ºi prea iubiþi, îmbrãcaþivã cu o inimã plinã de îndurare, cu bunãtate, cu smerenie, cu
blândeþe, cu îndelungã rãbdare. Îngãduiþi-vã unii pe alþii ºi, dacã
unul are pricinã sã se plângã de altul, iertaþi-vã unul pe altul. Cum
v-a iertat Hristos, aºa iertaþi-vã ºi voi. Dar mai presus de toate
acestea, îmbrãcaþi-vã cu dragostea, care este legãtura desãvârºirii.”
(Coloseni 3:11-14).
Acesta este în acelaºi timp un privilegiu dar ºi o datorie a
noastrã, de a-i trata pe ceilalþi cum ne-a tratat ºi Dumnezeu pe
noi, înþelegând cã întocmai dupã reprezentarea datã de Mântuitorul
în pilda cu robul nemilostiv, Dumnezeu ne spune ºi nouã: “…se
cãdea sã ai ºi tu milã de tovarãºul tãu, cum am avut eu milã de
tine” (Matei 18:33), ceea ce constituie un îndemn ca fiecare sã
ierte “din toatã inima pe fratele sãu”. (Matei 18:34). “Dimpotrivã,
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fiþi buni unii cu alþii, miloºi, ºi iertaþi-vã unul pe altul, cum v-a iertat
ºi Dumnezeu pe voi în Hristos.” (Efeseni 4:32).
O asemenea atitudine ºi comportare din partea noastrã nu doar
cã-i va face fericiþi pe cei din jurul nostru ºi va face prezenþa
noastrã agreatã ºi doritã pretutindeni, ci va înnobila propriile
noastre caractere, fãcându-ne mai blânzi, mai buni, mai îngãduitori
ºi mai binevoitori în toate relaþiile noastre cu semenii noºtri,
rezolvând astfel o mulþime de probleme existente pânã atunci.
Convertirea este doar începutul unui lung proces de înaintare
a omului spre desãvârºire, de restabilire în el a chipului moral al
lui Dumnezeu, pe care acesta l-a pierdut prin pãcãtuire. Numai
atunci când acest chip al lui Dumnezeu a fost restabilit pe deplin
în om, este acesta calificat pentru a trãi în împãrãþia lui Dumnezeu.
Aceasta este lucrarea ce se începe prin botez, care “nu este o
curãþire de întinãciunile trupeºti, ci mãrturia unui cuget curat înaintea
lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos” (1 Petru 3:21).
Creºtinii nu vor mai trãi “cum trãiesc pãgânii, în deºertãciunea
gândurilor lor, având mintea întunecatã, fiind strãini de viaþa lui
Dumnezeu” (Efeseni 4:17,18) ci vor fi transformaþi prin înnoirea
minþii lor, aºa încât sã poatã “deosebi bine voia lui Dumnezeu cea
bunã, plãcutã ºi desãvârºitã” (Romani 12:2). Ei vor face “orice
gând rob ascultãrii de Hristos” (2 Corinteni 10:5) ºi înnoindu-se
în duhul minþii lor se vor îmbrãca cu omul cel nou, fãcut dupã
chipul lui Dumnezeu, de o neprihãnire ºi sfinþenie pe care o dã
adevãrul.” (Efeseni 4:23,24). Acest “om nou”, proaspãt nãscut în
Hristos va trebui sã creascã în putere, întocmai unui prunc: “ªi-L
rog ca potrivit cu bogãþia slavei Sale, sã vã facã sã vã întãriþi în
putere, prin Duhul Lui, în omul din lãuntru, aºa încât Hristos sã
locuiascã în inimile voastre prin credinþã.” (Efeseni 3:16,17)
Aceasta este o lucrare progresivã, care se face zilnic câte puþin:
“De aceea nu cãdem de obosealã. Ci chiar dacã omul nostru de
afarã se trece, totuºi omul nostru din lãuntru se înnoieºte din zi în
zi.” (2 Corinteni 4:16). Dupã înnoirea gândurilor urmeazã înnoirea
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întregii fiinþe - a vorbelor, atitudinilor ºi a faptelor - iar în cadrul acestei
experienþe fiecare zi sporeºte valoarea celui ce a ales sã-L urmeze
pe Hristos, care devine astfel tot mai nobil ºi mai asemãnãtor
Mântuitorului: “Cel ce dã sãmânþã semãnãtorului ºi pâine pentru
hranã… va face sã creascã roadele neprihãnirii voastre… În chipul
acesta veþi fi îmbogãþiþi în toate privinþele…” (2 Corinteni 9:10,11).
Suntem îndemnaþi sã dorim “laptele duhovnicesc ºi curat, pentru
ca prin el sã creºtem spre mântuire” (1 Petru 2:2). Aceastã creºtere
va fi una multilateralã ºi va continua pânã când vom atinge înaltul þel
ce ne-a fost pus înainte: desãvârºirea în Hristos: “… credincioºi
adevãrului în dragoste, sã creºtem în toate privinþele ca sã ajungem
la Cel ce este Capul, Hristos… pânã vom ajunge toþi la unirea
credinþei ºi a cunoºtinþei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare,
la înãlþimea staturii plinãtãþii lui Hristos.” (Efeseni 4:15,13).
Aceastã transformare va avea loc sub influenþa Duhului Sfânt,
care lucreazã asemenea vântului care “nu ºtii de unde vine ºi încotro
merge” (Ioan 3:8), dar ale cãrui rezultate se vãd totuºi. Tot astfel
ºi noi, fãcând orice gând rob ascultãrii de Hristos (2 Corinteni
10:5) vom ajunge sã fim noi înºine pãtrunºi de “gândul lui Hristos”
(Filipeni 2:5), aºa încât acesta va ajunge “sã aibã întâietate în
toate lucrurile” (Coloseni 1:18). Transformarea noastrã se va
petrece pe nesimþite, în timp ce privim cu stãruinþã la Modelul
desãvârºit ce ne-a fost pus înainte, pe care-l admirãm ºi pe care am
dori sã-l imitãm: “Noi toþi privim cu faþa descoperitã, ca într-o
oglindã slava Domnului ºi suntem schimbaþi în acelaºi chip al Lui,
din slavã în slavã, prin Duhul Domnului.” (2 Corinteni 3:18). Atunci
Hristos va lua chip în noi (Galateni 4:19) ºi viaþa Lui se va arãta
în trupul nostru muritor (2 Corinteni 4:11), aºa încât nu vom mai
trãi noi, ci Hristos va fi acela care va trãi în noi (Galateni 2:20).
Viaþa noastrã se va confunda cu a Lui: “Pentru mine a trãi este
Hristos.” (Filipeni 1:21). Numai astfel se vor putea împlini
cuvintele care spun cã “ atunci când Se va arãta El, vom fi ca El”
(1 Ioan 3:2), ºi cã în ziua aceea când va veni va fi “privit cu uimire
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în toþi cei ce vor fi crezut.” (2 Tesaloniceni 1:10).
Atunci Dumnezeu ne va putea pretinde ca fii ai Sãi, deoarece
caracterul Sãu va fi reflectat pe deplin în vieþile noastre, iar
gândurile, sentimentele ºi trãirea noastrã se vor identifica cu cele
ale Mântuitorului. Condiþia “Hristos în voi” fiind împlinitã,
“nãdejdea slavei” va putea deveni ºi ea realitate.
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“O, de-ai fi luat aminte la poruncile
Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu
ºi fericirea ta ca valurile mãrii.”
(Isaia 48:18)

Î

ntrucât în urma cãderii sale în pãcat omul nu se mai putea
bucura de privilegiile primite de la Dumnezeu cu condiþia
ascultãrii – printre care se numãra ºi dreptul la viaþã veºnicã –
Dumnezeu S-a vãzut nevoit de a-i retrage aceste binecuvântãri. Fiindcã
îl iubea nespus pe om, Dumnezeu a intervenit prin planul de mântuire
care viza o restaurare deplinã a statutelor divine în viaþa omului, aºa
încât chipul lui Dumnezeu sã fie refãcut în el, ºi Tatãl Ceresc sã poatã
reda urmaºilor lui Adam privilegiile pe care aceºtia le-au pierdut prin
neascultare, dreptul la Pomul Vieþii ºi la o viaþã veºnicã de bucurie în
patria pregãtitã de Dumnezeu pentru aceasta.
Însã aceastã restaurare nu este deloc uºoarã, întrucât datoritã
înmulþirii fãrãdelegii ºi amploarei pe care a luat-o pãcatul în aceastã
lume, aceste principii divine par astãzi tot mai strãine ºi mai puþin
familiare locuitorilor Terrei, care au ajuns sã fie guvernaþi în mare
parte de principii diametral opuse celor dintâi. Acestea sunt chiar
principiile diavolului conform cãrora primeazã bogãþia, puterea ºi
interesele proprii, iar ceilalþi oameni sunt vãzuþi adesea doar ca
obstacole ce stau în calea afirmãrii individuale ºi care trebuie
manipulaþi sau înlãturaþi, dacã nu mai sunt de folos sau stau în calea
realizãrii anumitor interese.
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Sinceritatea, moralitatea, altruismul, dreptatea, ºi consideraþia
faþã de semeni nu mai sunt privite ca virtuþi, ci mai degrabã ca
naivitate sau prostie într-o lume fãrã scrupule, în mentalitatea cãreia
tot ce conteazã este sã te “descurci” ºi în care “scopul scuzã
mijloacele”, chiar ºi pe cele mai josnice.
Din acest motiv, atunci când Evanghelia, împreunã cu principiile
neprihãnirii au început sã fie vestite, ele au fost respinse de marea
majoritate, dovedind încã o datã popularitatea falselor valori în
rândul oamenilor: “ªi judecata aceasta stã în faptul cã, odatã venitã
Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru cã faptele lor erau rele.” (Ioan 3:19).
Dumnezeu rosteºte un vai asupra acelora care au acceptat
perspectiva lui Satan asupra valorilor în viaþã, spunând prin
proorocul Isaia: “Vai de cei ce numesc rãul bine, ºi binele rãu,
care spun cã întunericul este luminã ºi lumina întuneric, care dau
amãrãciunea în loc de dulceaþã ºi dulceaþa în loc de amãrãciune.”
(Isaia 5:20).
Vestirea principiilor împãrãþiei cerurilor a fost perceputã ca o
rãsturnare a status-quoului, a tuturor valorilor încetãþenite, fapt
pentru care a fost consideratã ca o ameninþare la adresa societãþii
fiindcã ataca tocmai falsele valori pe care aceasta era întemeiatã
ºi tindea sã le înlocuiascã cu cele adevãrate: “Oamenii aceºtia
care au rãscolit lumea au venit ºi aici” (Fapte 17:6) iar în
traducerea King James Version a aceluiaºi verset se spune cã
“oamenii aceºtia care au întors lumea pe dos (cu susul în jos), au
venit ºi aici” (Fapte 17:6 KJV Bible).
Aceastã atitudine ostilã faþã de Evanghelia lui Dumnezeu a
fost o caracteristicã permanentã a omului firesc care “nu primeºte
lucrurile Duhului lui Dumnezeu, cãci, pentru el, sunt o nebunie ºi
nici nu le poate înþelege, pentru cã trebuie judecate duhovniceºte”.
(1 Corinteni 2:14).
Ceea ce fãceau apostolii de fapt prin rãspândirea principiilor lui
Dumnezeu – atât de diferite de cele ale oamenilor – era într-adevãr o
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rãsturnare a lumii, dar în sens pozitiv, era o reaºezare a ei pe
principiile originale, pe “temeliile strãbune” lãsate de Dumnezeu la
început ºi dupã care este guvernat întregul univers. Aceastã lucrare
venea ca începutul împlinirii unei profeþii a lui Isaia, care prezicea o
lucrare de restaurare a acestora: “Ai tãi vor zidi iarãºi pe
dãrâmãturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile strãbune;
vei fi numit, ‘Dregãtor de spãrturi’ ‘Cel ce drege drumurile ºi face
þara cu putinþã de locuit’.” (Isaia 58:12).
Aceastã lucrare este cu atât mai necesarã, cu cât “þara” a devenit
de nelocuit, datoritã nenumãratelor violãri ale acestor principii:
“Þara este tristã, sleitã de puteri; locuitorii sunt mâhniþi ºi tânjesc;
cãpeteniile poporului sunt fãrã putere, cãci þara a fost spurcatã de
locuitorii ei; ei cãlcau legile, nu þineau poruncile ºi rupeau
legãmântul cel veºnic! De aceea mãnâncã blestemul þara ºi sufãr
locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor…” (Isaia 24:4-6).
Restabilirea acestor principii în inimile oamenilor se încadreazã
în contextul mai larg al mântuirii, care vizeazã “aºezarea din nou
a tuturor lucrurilor” (Fapte 3:21) ºi anume a acelora care au fost
denaturate ºi schimbate prin pãcat. Abia atunci când aceste principii vor fi pe deplin restabilite în urmaºii lui Hristos, vor putea
aceºtia sã fie reintegraþi în marea familie a lui Dumnezeu, ºi sã
trãiascã în armonie cu aceasta.
Iniþial întreaga creaþie a lui Dumnezeu era guvernatã de un singur
principiu – acela al iubirii supreme de Dumnezeu ºi al respectului
faþã de toate celelalte fiinþe create – ºi acesta trebuia sã fie valabil
ºi pentru planeta noastrã ºi pentru locuitorii ei. Acest principiu al
dragostei le-a fost prezentat ca fiind “împlinirea legii” (Romani
13:10) iar aceasta a fost împãrþitã în douã categorii: iubirea faþã
de Dumnezeu ºi iubirea faþã de aproapele: “Sã iubeºti pe Domnul,
Dumnezeul tãu, cu toatã inima ta, cu tot sufletul tãu, cu toatã puterea
ta ºi cu tot cugetul tãu; ºi pe aproapele tãu ca pe tine însuþi.”
(Luca 10:27). “Sã iubeºti pe Domnul, Dumnezeul tãu, cu toatã
inima ta, cu tot sufletul tãu ºi cu tot cugetul tãu. Aceasta este cea
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dintâi ºi cea mai mare poruncã. Iar a doua, asemenea ei, este: ‘Sã
iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi. În aceste douã porunci se
cuprinde toatã Legea ºi Proorocii.” (Matei 22:37).
Aceste douã porunci sunt interdependente ºi împlinirea uneia nu
este posibilã fãrã împlinirea celeilalte: Nu-l putem iubi pe aproapele
nostru dacã nu-L iubim pe Dumnezeu: “Cunoaºtem cã iubim pe
copiii lui Dumnezeu prin aceea cã iubim pe Dumnezeu ºi pãzim
poruncile Lui” (1 Ioan 5:2) ºi tot astfel nu-L putem iubi pe
Dumnezeu dacã nu-l iubim pe aproapele nostru: “Dacã zice cineva:
‘Eu iubesc pe Dumnezeu’ ºi urãºte pe fratele sãu, este un mincinos;
cãci cine nu iubeºte pe fratele sãu, pe care-l vede, cum poate sã
iubeascã pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?” (1 Ioan 4:20).
Deºi principiul acesta al legii a existat din totdeauna, pentru
pãmânteni el a fost explicitat apoi în zece precepte clare ºi concise, care aveau menirea sã reglementeze relaþia oamenilor cu
Dumnezeu ºi relaþiile lor unii cu alþii.
Chiar dacã au fost date lui Moise pe Muntele Sinai în forma
cunoscutã nouã astãzi, ele au existat ºi au fost valabile ºi înainte
de acest eveniment, ca implicaþii directe ale principiului universal
al dragostei de Dumnezeu ºi de semeni.
Astfel Cain, contemporanii lui Noe sau mai târziu locuitorii
Sodomei ºi Gomorei au fost osândiþi ca pãcãtoºi, cu sute de ani
înainte de a fi datã legea prin Moise pe Sinai. Nici unii dintre
aceºtia nu erau evrei, totuºi au fost gãsiþi vinovaþi, condamnaþi ºi
pedepsiþi pentru încãlcarea legii lui Dumnezeu, o lege despre care
creºtinãtatea de astãzi crede cã ar fi fost datã pentru prima oarã
pe Sinai ºi cã ar fi fost valabilã doar pentru poporul evreu.
Totuºi exemplele de mai sus infirmã aceastã ipotezã ºi
demonstreazã douã lucruri:
1. Legea a existat de la început – încã cu mult înainte de a fi
datã lui Moise pe Sinai; astfel au existat pãcate ºi pãcãtoºi înainte
de momentul Sinai, în condiþiile în care Biblia ne spune cã “unde nu
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este o lege, acolo nu este nici cãlcare de lege” (Romani 4:15 u.p.) ºi
cã “pãcatul este cãlcarea legii” (1 Ioan 3:4 – Biblia Carol II).
2. Aceastã lege era valabilã pentru întreaga omenire ºi nu doar
pentru evrei, în condiþiile în care existã numeroase exemple de
oameni care au fost osândiþi ca pãcãtoºi, deºi nu aparþineau
poporului evreu, tocmai fiindcã încãlcaserã principiile acestei legi.
ªi aceste zece precepte pot fi subîmpãrþite în douã categorii:
prima care cuprinde cele dintâi patru porunci ºi care reglementeazã
relaþia omului cu Dumnezeu ºi a doua care cuprinde celelalte ºase
porunci, care au menirea sã reglementeze relaþiile oamenilor unii
cu alþii:
I. Eu sunt Domnul Dumnezeul tãu, care te-a scos din
þara Egiptului, din casa robiei. Sã nu ai alþi dumnezei afarã
de Mine.
II. Sã nu-þi faci chip cioplit, nici vreo înfãþiºare a lucrurilor
care sunt sus în ceruri, sau jos pe pãmânt, sau în apele mai
jos decât pãmântul. Sã nu te închini înaintea lor, ºi sã nu le
slujeºti; cãci Eu, Domnul, Dumnezeul tãu, sunt un Dumnezeu
gelos, care pedepsesc nelegiuirea pãrinþilor în copii pânã la
al treilea ºi la al patrulea neam al celor ce Mã urãsc ºi Mã
îndur pânã la al miilea neam de cei ce Mã iubesc ºi pãzesc
poruncile Mele.
III. Sã nu iei în deºert Numele Domnului, Dumnezeului
tãu; cãci Domnul nu va lãsa nepedepsit pe cel ce va lua în
deºert Numele Lui.
IV. Adu-þi aminte de ziua de odihnã ca s-o sfinþeºti. Sã
lucrezi ºase zile ºi sã-þi faci lucrul tãu. Dar ziua a ºaptea este
ziua de odihnã închinatã Domnului, Dumnezeului tãu: sã nu
faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tãu, nici fiica ta, nici
robul tãu, nici roaba ta, nici vita ta, nici strãinul care este în
casa ta. Cãci în ºase zile a fãcut Domnul cerurile, pãmântul
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ºi marea, ºi tot ce este în ele, iar în ziua a ºaptea S-a odihnit:
de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnã ºi a sfinþit-o.
V. Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta, pentru ca sã þi se
lungeascã zilele în þara pe care þi-o dã Domnul, Dumnezeul
tãu.
VI. Sã nu ucizi.
VII. Sã nu preacurveºti.
VIII. Sã nu furi.
IX. Sã nu mãrturiseºti strâmb împotriva aproapelui tãu.
X. Sã nu pofteºti casa aproapelui tãu; sã nu pofteºti
nevasta aproapelui tãu, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul
lui, nici mãgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui
tãu.
Aceste porunci scrise de însãºi mâna lui Dumnezeu pe cele
douã table de piatrã ºi date lui Moise pentru a fi duse oamenilor,
trebuia sã devinã o adevãratã “constituþie” a poporului evreu prin
intermediul cãruia, Dumnezeu intenþiona sã le transmitã apoi tuturor
celorlaltor popoare, aºa încât tot pãmântul sã ajungã sã ºi le
însuºeascã ºi sã trãiascã în acord cu ele, fiind “plin de cunoºtinþa
Domnului, ca fundul mãrii de apele care-l acopãr.” (Isaia 11:9).
Eºecul poporului Israel de a se ridica la înãlþimea însãrcinãrii ce
i-a fost datã ºi faptul cã au fost mai degrabã ei convertiþi la închinarea
la idoli, decât sã aducã celelalte popoare la închinarea adevãratului
Dumnezeu nu modificã cu nimic intenþia lui Dumnezeu cu locuitorii
pãmântului, nici cerinþele Sale faþã de aceºtia.
Cunoscând importanþa pãzirii poruncilor lui Dumnezeu în
procesul mântuirii, ºi ºtiind cã dacã nu este însoþitã de ascultarea
de ele, nãdejdea mântuirii va rãmâne doar o iluzie, diavolul cautã
cu orice preþ sã-i abatã pe oameni de la aceasta.
Pentru realizarea acestui obiectiv, el încearcã trei strategii
principale, în speranþa cã mãcar una din ele se va dovedi eficientã:
1. Sã-i determine pe oameni sã fie indiferenþi faþã de planul lui
Dumnezeu pentru ei, sã nu se intereseze de acesta, ci ignorându-l
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cu desãvârºire, sã trãiascã nepãsãtori, doar pentru lumea aceasta,
scoþând veºnicia din socotelile lor.
2. Sã-i facã pe oameni sã creadã cã mântuirea ar fi posibilã ºi
fãrã ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, cã pentru a fi mântuiþi
este suficient sã creadã în Domnul Isus ºi cã aceastã credinþã va
duce la mântuire, chiar dacã nu este însoþitã de o completã
schimbare a vieþii, prin ascultarea desãvârºitã de toate poruncile
lui Dumnezeu. O altã încercare la fel de eficientã de a-i amãgi pe
oameni este aceea de a-i face sã creadã cã legea a fost datã doar
pentru evrei, sau cã Domnul Isus ar fi desfiinþat legea, aºa încât
creºtinii nu se mai aflã sub obligativitatea ascultãrii de ea. Mergând
mai departe pe firul acestui raþionament, descoperim la ce concluzii
eronate poate duce aceastã concepþie: Cã legea nemaifiind valabilã
pentru noi – fie pentru cã nu suntem evrei, sau cã trãim dupã
moartea ºi învierea lui Hristos – suntem liberi sã omorâm, sã
minþim, sã furãm, sau sã comitem orice alt pãcat fiindcã nu mai
suntem sub lege, ci sub har ºi sã credem în acelaºi timp cã
Dumnezeu ne va mântui aºa cum suntem. Nu recunoaºteþi în aceasta
ºoapta diabolicã a ºarpelui, care de la început a sugerat omului
idea cã poate ajunge la fericire cãlcând porunca lui Dumnezeu?
O altã versiune a aceleiaºi amãgiri este aceea cã ascultarea de
poruncile lui Dumnezeu ar fi facultativã ºi cã noi avem libertatea
de a fi selectivi cu privire la care dintre porunci sã împlinim ºi pe
care sã le ignorãm, considerându-le depãºite sau lipsite de
actualitate pentru noi.
3. Dacã primele metode dau greº, atunci el încearcã sã-i facã
pe oameni sã creadã ºi sã pãzeascã niºte porunci schimbate de
el, aºa încât supunerea pe care o exprimã prin ascultarea de ele
sã fie de fapt o închinare adusã diavolului, ºi nu lui Dumnezeu, ale
Cãrui cuvinte clare ºi fãrã echivoc, sunt rãstãlmãcite ca sã însemne
altceva decât a vrut Dumnezeu sã spunã prin ele.
Privind în jur, în þãrile pretinse creºtine de astãzi, vedem cum
diavolul a reuºit în mare mãsurã sã realizeze planul sãu de a-i
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abate pe oameni de la ascultarea de poruncile lui Dumnezeu ºi de
a zãdãrnici astfel mântuirea lor – ºi aceasta chiar în sânul majoritãþii
bisericilor creºtine, care manifestã ostilitate faþã de legea lui
Dumnezeu ºi îi învaþã pe alþii cã aceasta nu ar mai trebui þinutã.
Oamenii încalcã porunca întâia prin faptul cã locul lui
Dumnezeu în inimã a fost luat de alte pasiuni ºi preocupãri, sau
plãceri care au devenit dumnezeul lor: dacã în vechime dumnezeul
unora era “pântecele” (Filipeni 3:19) sau “pumnul” (Iov 12:6),
astãzi pe lângã aceºtia mai existã încã o serie întreagã de
“dumnezei” cãrora li se închinã societatea modernã.
Porunca a doua este ºi ea încãlcatã pe scarã largã, închinarea
la obiecte ºi la chipuri fãcute de mâna omeneascã jucând un rol
esenþial chiar în riturile celor mai numeroase biserici aºa-zis
creºtine. Astfel idolatria a fost ridicatã la nivel de dogmã
bisericeascã în cele mai populare credinþe care se pretind creºtine.
Aceastã poruncã necesitã ºi ea a fi readusã la sensul ei iniþial,
întrucât încumetarea omului a mers pânã acolo, încât a îndrãznit
chiar sã-ºi aroge dreptul de a opera modificãri în legea sfântã
scrisã de însuºi Dumnezeu cu degetul Sãu pe tablele de piatrã
date lui Moise sã le ducã oamenilor, ca ºi când aceastã minusculã
fiinþã efemerã pe o planetã cât un fir de praf în comparaþie cu
imensitatea universului – ar avea competenþa sã-L corecteze pe
Dumnezeul infinit, Creatorul Universului.
Privind spre exemplu în catehismul catolic se va vedea cum
cea mai numeroasã bisericã creºtinã din lume a eliminat cu
desãvârºire porunca a doua din decalog, care interzice închinarea
la “chipuri” ºi a împãrþit porunca a zecea în douã, pentru a se
pãstra numãrul de zece. Astfel s-a introdus în ritul catolic închinarea
la icoane ºi chipuri, lucru pe care Dumnezeu îl interzisese cu
desãvârºire poporului Sãu, ca fiind un sacrilegiu la adresa Lui:
“Dar þara lor este plinã ºi de idoli, cãci se închinã înaintea lucrãrii
mâinilor lor, înaintea lucrurilor fãcute de degetele lor” (Isaia 2:8)
“…S-au fãlit cã sunt înþelepþi ºi au înnebunit; ºi au schimbat slava
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Dumnezeului nemuritor într-o icoanã care seamãnã cu omul
muritor… De aceea Dumnezeu i-a lãsat pradã necurãþiei, sã urmeze
poftele inimilor lor, aºa cã îºi necinstesc singuri trupurile; cãci au
schimbat în minciunã adevãrul lui Dumnezeu ºi au slujit ºi s-au închinat
fãpturii în locul Fãcãtorului, care este binecuvântat în veci! Amin.”
(Romani 1:22-25).
Porunca are însã ºi un sens mai larg, tot ce ia locul care se
cuvine lui Dumnezeu în inimã, ce este iubit mai mult decât
Dumnezeu constituind la fel de bine un idol, ca ºi chipurile cioplite
din vechime. Chiar dacã nu sunt de naturã materialã, idolii rãmân
tot idoli ºi închinarea la ei este la fel de vinovatã, fie cã este vorba
de un idol din metal, lemn sau piatrã, fie cã este vorba de iubirea
unui lucru mai presus de Dumnezeu: “Oamenii aceºtia îºi poartã
idolii în inimã…” (Ezechiel 14:3).
În ciuda poruncii a treia, Numele lui Dumnezeu este “luat în
deºert” tot de cãtre mulþi aºa-ziºi credincioºi care în timp ce se
fãlesc cu religia moºtenitã din strãbuni ºi cu creºtinismul lor
milenar nu ezitã sã-l foloseascã în înjurãturile ºi blestemele lor,
atunci când ceva nu le e pe voie, ºi pentru toate îl gãsesc vinovat
ºi vrednic de ocãrât tot pe Acela care i-a iubit cu o iubire atât
de mare, încât a dat pe unicul Sãu Fiu sã moarã pentru ei.
ªi muzica aºa-zis creºtinã, ale cãrei melodii ºi ritmuri au la
fel de puþin în comun cu religia lui Isus, cât are lumina cu
întunericul, sau Hristos cu Belial (2 Corinteni 6:15), constituie
o profanare a numelui sfânt al lui Dumnezeu.
Porunca a patra este ºi ea încãlcatã la nivel planetar, aºa cum
se va vedea în capitolul urmãtor, tot de cãtre cei ce se pretind a
fi urmaºii Mântuitorului ºi purtãtorii Evangheliei Sale.
Respectul faþã de pãrinþi, la care se referã porunca a cincea,
este ºi el tot mai rar într-o societate “emancipatã” în care revolta
faþã de autoritatea pãrinteascã este tot mai rãspânditã, în care
pe tineri îi intereseazã tot mai mult drepturile ºi tot mai puþin
obligaþiile lor faþã de aceºtia.
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Porunca a ºasea este ºi ea încãlcatã în mod flagrant de
creºtinãtate, care a purtat cruciade ºi “rãzboaie sfinte” în numele
blândului Isus, a persecutat, schingiuit, torturat ºi ucis ZECI DE
MILIOANE de oameni, a cãror singurã vinã era aceea cã au
îndrãznit sã creadã altfel decât “Sfânta Bisericã Catolicã” ºi
conducãtorul acesteia, venerat ca “locþiitorul lui Hristos pe
pãmânt”. Rugul, eºafodul sau camera de torturã îi aºtepta pe toþi
cei care îndrãzneau sã punã la îndoialã infailibilitatea “sfântului
pãrinte” sau interpretãrile eronate ale Scripturilor oferite de acesta,
ca “singura cale spre mântuire”. În cazul în care cineva îndrãznea
sã creadã altfel, monstruosul aparat al inchiziþiei - cea mai
diabolicã ºi mai inumanã invenþie a “sfintei biserici” - se ocupa
de “reeducarea” ºi “convertirea” ereticilor care se solda adesea
cu uciderea acestuia în cele mai cumplite chinuri. ªi toate acestea
în numele blândului Isus, care ne învãþa sã nu folosim forþa, ci sã
ne iubim chiar ºi vrãjmaºii, la ale cãror blesteme suntem chemaþi
sã rãspundem cu binecuvântãri, ca sã fim “fii ai Tatãlui nostru din
cer”. Tot în numele lui Hristos s-a desfãºurat ºi exterminarea
evreilor de cãtre Adolf Hitler, care declara în aceastã privinþã:
“Eu fac doar ceea ce Biserica face de cincisprezece secole, însã
mai temeinic.” Holocaustul, ca ºi cele douã rãzboaie mondiale nau fost opera musulmanilor sau a budiºtilor, ci a “creºtinilor” care
acceptaserã teoria diavolului conform cãreia legea lui Dumnezeu
n-ar mai trebui pãzitã, iar rezultatele s-au vãzut…
Nici astãzi lucrurile nu stau mult mai bine, pruncii sunt uciºi
încã în trupurile mamelor lor, iar mass-media raporteazã zilnic
despre crime odioase, ce au loc tot în sânul aceloraºi popoare
creºtine. În timp ce vorbesc de pace ºi înþelegere, toate încearcã
sã-ºi perfecþioneze armatele, dezvoltând mereu noi maºinãrii
infernale de curmare în masã a vieþilor omeneºti, ceea ce nu-i
împiedicã pe conducãtorii naþiunilor sã pozeze în persoane
credincioase ºi ataºate de bisericã, atunci când interesele politice
le cer aceasta.
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Porunca a ºaptea, care interzice adulterul, este privitã ºi ea ca o
relicvã istoricã, de mult depãºitã într-o lume evoluatã, în care relaþiile
sexuale sunt privite mai degrabã ca un alt fel de distracþie, decât ca
o unire intimã în cadrul familiei, ea însãºi pusã sub semnul întrebãrii
de cãtre cei mai mulþi. Vieþuirea în parteneriat fãrã obligaþii, divorþul
ºi “refacerea familiei” cu o altã persoanã, ba chiar relaþiile între
persoane de acelaºi sex nu mai sunt de mult o noutate în viaþa
cotidianã, ºi aceasta cu preponderenþã tot în þãrile pretins-creºtine.
Cãlcarea poruncilor a opta, care interzice furtul ºi a noua, care
interzice minciuna este atât de rãspânditã la tot pasul, încât nu
mai necesitã nici un fel de exemplificare, furtul ºi minciuna
ajungând sã defineascã parcã însãºi societatea în care trãim,
începând chiar de la conducãtorii acesteia, despre a cãror implicare
în scandaluri de fraude ºi corupþie se raporteazã tot mai des, ceea
ce iese la luminã, nefiind decât vârful unui imens iceberg, de
dimensiuni greu de imaginat.
În ceea ce priveºte poftirea ºi însuºirea de lucruri care aparþin
altor persoane, prevãzutã în porunca a zecea, putem constata de
asemenea cã zilele noastre pot fi pe bunã dreptate comparate cu
zilele lui Noe, când “rãutatea omului era mare pe pãmânt ºi toate
întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi
numai spre rãu.” (Genesa 6:5).
În urma acestei sumare treceri în revistã, putem vedea unde
ne-a adus un creºtinism care a întors spatele legii lui Dumnezeu ºi
putem sã ne închipuim ce s-ar întâmpla dacã asemenea creºtini,
care sfideazã principiile acestei legi, ar ajunge vreodatã în ceruri
cu mentalitatea lor prezentã…
Însã cum acest lucru nu poate avea loc, singura modalitate
prin care omul poate sã fie mântuit, este acela de a-ºi aduce viaþa
în armonie cu înaltele standarde divine.
Marea restaurare intenþionatã de Dumnezeu prin Planul de
Mântuire vizeazã tocmai restabilirea acestor principii divine în
conºtiinþa omului, ºi abia când acesta ajunge sã trãiascã dupã
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aceste standarde înalte, dupã ce a simþit dulcele sentiment al iertãrii
prin Isus Hristos ºi s-a aprins în el dorinþa de a fi pe placul Aceluia
care l-a iubit atât de mult încât a murit în locul lui, va putea
Mântuitorul sã-ªi împlineascã fãgãduinþa în care ne spune cã:
“Dupã ce Mã voi duce ºi vã voi pregãti un loc, Mã voi întoarce ºi
vã voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, sã fiþi ºi voi.” (Ioan
14:3).
În caz contrar, dacã Dumnezeu ar mântui pe oameni, în timp
ce ei persistã în cãlcarea legilor Sale, nenorocirea planetei
noastre s-ar repeta în univers în toate locurile unde aceºtia ar
ajunge ºi aceasta ar tulbura fericirea ºi pacea întregului univers:
“Dacã ierþi pe cel rãu, el totuºi nu învaþã neprihãnirea, se dedã
la rãu în þara în care domneºte neprihãnirea ºi nu cautã la mãreþia
Domnului.” (Isaia 26:10).
Omenirea care trece printr-o acutã crizã moralã datoritã
lepãdãrii acestor principii, ar trebui sã recunoascã mãcar acum,
în al doisprezecelea ceas, care este motivul pentru care a ajuns
aici ºi sã înþeleagã cã singura cale spre adevãrata fericire este
aceea trasatã de Dumnezeu, ºi anume reîntoarcerea la ascultarea
de Dumnezeu ºi la pãzirea poruncilor Sale. Numai astfel vor putea
redobândi pentru veºnicie ceea ce pãrintele lor Adam a pierdut
prin neascultarea sa ºi pacea lor va fi din nou ca un râu ºi fericirea
lor ca valurile mãrii.
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SEMNUL VEªNIC
AL LUI DUMNEZEU CU COPIII SÃI
“Domnul i-a zis: ‘Treci prin mijlocul
cetãþii, prin mijlocul Ierusalimului ºi fã
un semn pe fruntea celor care suspinã
ºi gem din pricina tuturor urâciunilor
care se sãvârºesc acolo.’ ”
(Ezechiel 9:4)

D

upã ce am vãzut importanþa pãzirii poruncilor de cãtre
toþi adevãraþii copii ai lui Dumnezeu ºi necesitatea
restaurãrii acestora în viaþa tuturor celor ce doresc mântuirea, ne
vom concentra în acest capitol asupra uneia dintre porunci - a
patra - care a fost înzestratã cu o semnificaþie deosebitã pentru
toþi copiii lui Dumnezeu.
Clarificarea statutului acestei porunci este cu atât mai necesarã,
cu cât ºi aceasta a fost victima unei falsificãri cu consecinþe teribile,
în urma cãreia s-a ajuns astãzi ca o întreagã creºtinãtate sã încalce
- conºtientã sau nu - porunca sfântã a lui Dumnezeu, în favoarea
unor porunci omeneºti de origine pãgânã.
Acest lucru este extrem de grav, întrucât neascultarea de o
singurã poruncã face zadarnicã ascultarea de toate celelalte,
ºi atrage dupã sine osânda pãcatului: “Cãci cine pãzeºte toatã
Legea ºi greºeºte într-o singurã poruncã, se face vinovat de
toate. Cãci Cel ce a zis: ‘Sã nu preacurveºti’ a zis ºi ‘sã nu
ucizi’. Acum, dacã nu preacurveºti, dar ucizi, te faci cãlcãtor
al Legii.” (Iacov 2:10,11).
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La fel dupã cum nu este nevoie sã încãlcãm toate regulile codului
rutier pentru a cãdea sub incidenþa legii, ci nerespectarea unei
singure reguli este suficientã pentru aceasta, cãlcarea unei singure
porunci constituie pãcat, iar plata acestuia este moartea (Romani
6:23), fie cã este vorba de cãlcarea unei singure porunci, sau a
mai multora.
Pentru a înþelege mai bine importanþa acestei porunci, precum
ºi domeniul ei de valabilitate, vom încerca s-o urmãrim în mai
multe ipostaze istorice ºi profetice, începând chiar cu originea ei.
a. Originea ºi scopul Sabatului
La încheierea creaþiunii, dupã ziua a ºasea - la sfârºitul cãreia
Dumnezeu uitându-Se la tot ce fãcuse a constatat cã “erau foarte
bune” (Genesa 1:31), El a instituit o zi de odihnã care trebuia sã
fie respectatã ca zi de sãrbãtoare în amintirea minunatei Sale
lucrãri de creaþiune: “Astfel au fost sfârºite cerurile ºi pãmântul ºi
toatã oºtirea lor. În ziua a ºaptea Dumnezeu ªi-a sfârºit lucrarea
pe care o fãcuse; ºi în ziua a ºaptea S-a odihnit de toatã lucrarea
Lui pe care o fãcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a ºaptea ºi a
sfinþit-o, pentru cã în ziua aceasta S-a odihnit de toatã lucrarea
Lui pe care o zidise ºi o fãcuse.” (Genesa 2:1-3).
Este de reþinut faptul cã Dumnezeu nu doar cã s-a odihnit în
aceastã zi, ci a ºi binecuvântat-o ºi a sfinþit-o. Prin sfinþire se
înþelege cã acea zi a fost pusã deoparte pentru o folosire sfântã,
religioasã (WEBSTER). Prin aceastã binecuvântare ºi sfinþire, ziua
a ºaptea a fost deosebitã de toate celelalte zile ale sãptãmânii ºi a
fost pusã deoparte pentru a fi folositã de atunci înainte în scopuri
sfinte. Biblia ne spune cã ºi binecuvântarea lui Dumnezeu se dã
tot pentru viitor, ºi anume pentru veºnicie: “Cãci ce binecuvântezi
Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veºnicie!” (1 Cronici 17:27).
S-ar putea ca cineva sã susþinã cã sfinþirea Sabatului din Genesa
2:1-3 nu are nimic de a face cu omul, ci doar cu Dumnezeu care
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S-a odihnit în acea zi. Totuºi Biblia ne spune cã Sabatul nu doar cã
îl priveºte pe om, ci cã aceastã zi de odihnã a fost creatã special
pentru om: “Sabatul a fost fãcut pentru om, iar nu omul pentru
Sabat” (Marcu 2:27). Dumnezeu nu ar fi avut nevoie sã se
odihneascã pentru cã puterea Lui este inepuizabilã ºi El nu
oboseºte ca omul muritor: “Cerurile au fost fãcute prin Cuvântul
Domnului ºi toatã oºtirea lor prin suflarea gurii Lui… Cãci El
zice ºi se face; porunceºte ºi ce porunceºte ia fiinþã.” (Ps.33:6,9).
“Nu ºtii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veºnic, Domnul a fãcut
marginile pãmântului. El nu oboseºte, nici nu osteneºte; priceperea
Lui nu poate fi pãtrunsã.” (Isaia 40:28). Este deci evident cã
Dumnezeu S-a odihnit în Sabat pentru a da omului un exemplu ºi
a binecuvântat ºi a sfinþit aceastã zi, deosebind-o dintre cele ºapte
ºi punând-o deoparte pentru Sine, ca omul sã-ºi ia timp în ea mai
mult decât în celelalte zile ale sãptãmânii pentru a medita la
lucrurile spirituale.
Adam, omul creat de Dumnezeu în ziua a ºasea nu a fost lãsat
confuz ºi dezorientat sã încerce sã-ºi afle singur identitatea, originea
ºi rostul în viaþã, ci Dumnezeu însuºi a fost Acela care, în a ºaptea
zi a creaþiunii a lãsat totul la o parte ºi a petrecut o zi întreagã
împreunã cu copilul Sãu, explicându-i lucrurile legate de apariþia
ºi existenþa sa în lume. Astfel cuvintele “Sabatul a fost fãcut pentru
om, iar nu omul pentru Sabat” ºi-au gãsit pentru întâia datã
aplicarea. Intenþia lui Dumnezeu era ca aceastã zi sã fie pentru
om o zi specialã de consacrare ºi de comunicare cu El, în care
toate activitãþile ºi preocupãrile obiºnuite sã fie lãsate la o parte
în favoarea unei mai intime ºi mai apropiate comuniuni cu El.
Deºi se vehiculeazã idea cã legea celor zece porunci ar fi fost
datã abia pe muntele Sinai ºi cã aceasta ar viza doar poporul Israel,
cãruia i-a fost încredinþatã, istoria biblicã dovedeºte cã principiul
legii exista încã dinainte de darea explicitã a legii pe Sinai ºi cã
ignorarea acestuia era consideratã a fi pãcat, fie cã era vorba de evrei
(Avram este primul om despre care Biblia ne spune cã a fost evreu
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“Avraam evreul” Genesa 14:13 iar evrei sunt consideraþi urmaºii acestuia
care se trag din fiul sãu Isaac), sau de alþi oameni care nu se numãrau
printre succesorii lui Avraam ºi ai lui Isaac.
Aºa cum am vãzut, Sabatul îºi are originea la creaþiune, pe
vremea lui Adam, cu mult înainte de a apãrea poporul evreu. Deci
susþinerea cã Sabatul ar fi o sãrbãtoare evreiascã este eronatã,
fiindcã atunci când a fost instituitã nu existau evrei, ci doar oameni.
Acelaºi lucru îl dovedeºte ºi afirmaþia Mântuitorului care spunea
cã “Sabatul a fost fãcut pentru om…” (Marcu 2:27), adicã pentru
întregul neam omenesc, ºi nu special pentru vreo naþiune oarecare
(nici mãcar pentru iudei!) ºi am vãzut cã oamenii au fost deopotrivã
pedepsiþi pentru cãlcarea legii, fie cã erau iudei sau aparþineau
altor popoare.
b. Sabatul “reamintit” poporului Israel
Întrucât omenirea a lepãdat planul lui Dumnezeu pentru ea ºi a
ales calea pãcatului, Dumnezeu a intenþionat ca prin poporul Israel sã þinã vie cunoºtinþa voii Sale între neamuri, ºi fãcând din
acesta un popor numeros “ca nisipul mãrii ºi ca stelele cerului” sã
aducã prin intermediul lui ºi pe celelalte popoare la ascultarea de
poruncile Sale.
Aºa se face cã Dumnezeu a prezentat din nou poruncile Sale
poporului Israel, însã aceasta nu înseamnã nicidecum cã celelalte
popoare ar fi fost exceptate sau scutite de ascultarea de ele.
Dupã ieºirea poporului Israel din Egipt, Dumnezeu a vrut sã
atragã atenþia israeliþilor asupra obligativitãþii serbãrii zilei a ºaptea
ca Sabat al Domnului, prin modul în care le distribuia mana:
“Copiii lui Israel s-au uitat la ea ºi au zis unul cãtre altul: ‘Ce este
aceasta?’ Cãci nu ºtiau ce este. Moise le-a zis: ‘Este pâinea pe
care v-o dã Domnul ca hranã. Iatã ce a poruncit Domnul: ‘Fiecare
din voi sã strângã cât îi trebuie pentru hranã ºi anume un omer de
cap, dupã numãrul sufletelor voastre; fiecare sã ia din ea pentru
75

În cãutarea unui sens...
cei din cortul lui.’ …Moise le-a zis: ‘Nimeni sã nu lase ceva din ea
pânã a doua zi dimineaþã.’ N-au ascultat de Moise ºi s-au gãsit unii
care au lãsat ceva din ea pânã a doua zi dimineaþa; dar a fãcut
viermi ºi s-a împuþit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. Astfel, în
toate dimineþile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hranã ºi când
venea cãldura soarelui, se topea. În ziua a ºasea, au strâns hranã
îndoit, ºi anume doi omeri de fiecare. Toþi fruntaºii adunãrii au venit
ºi au spus lui Moise lucrul acesta. ªi Moise le-a zis: ‘Domnul a
poruncit aºa. Mâine este ziua de odihnã, Sabatul închinat Domnului;
coaceþi ce aveþi de copt, fierbeþi ce aveþi de fiert ºi pãstraþi pânã a
doua zi dimineaþa tot ce va rãmânea!’ Au lãsat-o pânã a doua zi
dimineaþa, cum poruncise Moise; ºi nu s-a împuþit, nici n-a fãcut
viermi. Moise a zis: ‘Mâncaþi-o azi, cãci este Ziua Sabatului; azi nu
veþi gãsi manã pe câmp. Veþi strânge timp de ºase zile; dar în ziua a
ºaptea, care este Sabatul, nu va fi.’ În ziua a ºaptea, unii din popor
au ieºit sã strângã manã ºi n-au gãsit. Atunci Domnul a zis lui Moise:
‘Pânã când aveþi de gând sã nu pãziþi poruncile ºi legile Mele?
Vedeþi cã Domnul v-a dat Sabatul; de aceea vã dã în ziua a ºasea
hranã pentru douã zile. Fiecare sã rãmânã la locul lui ºi în ziua a
ºaptea, nimeni sã nu iasã din locul în care se gãseºte.’ ªi poporul sa odihnit în ziua a ºaptea.” (Exodul 16:15-30).
Semnificativ este faptul cã evenimentele istorisite în acest capitol se petrec în pustia Sin, înainte ca poporul sã fi ajuns la muntele
Sinai, unde le-a fost datã mai apoi ºi Legea. Concluzia care se
desprinde de aici este cã Dumnezeu sublinia obligativitatea
respectãrii Sabatului, încã dinainte de darea Legii pe Sinai. Atunci
se ridicã întrebarea: În virtutea cãrei porunci trebuia ei sã þinã
Sabatul când se aflau în pustia Sin, înainte de darea legii celor
zece porunci pe Sinai? Cu siguranþã cã în virtutea binecuvântãrii
ºi sfinþirii de cãtre Dumnezeu a Sabatului în grãdina Eden pentru
toþi oamenii. În întrebarea pe care Dumnezeu o adreseazã lui
Moise în Exodul 16:28 “Pânã când aveþi de gând sã nu pãziþi
poruncile ºi legile Mele?”, fãcând referire directã la nerespectarea
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de cãtre unii din popor a poruncii privitoare la sfinþirea Sabatului,
avem dovada incontestabilã a faptului cã aceste porunci, ºi implicit
obligativitatea respectãrii Sabatului existau încã de la început, cu
mult înainte de darea legii pe Sinai. Dacã existau de la început, cui
au fost ele date? Doar evreilor? Nicidecum, pentru cã în acest caz
ceilalþi nu ar fi putut fi pedepsiþi pentru cãlcarea unor porunci pe
care nu le aveau, ºi totuºi atât contemporanii lui Noe, cât ºi locuitorii
Sodomei ºi Gomorei au fost pedepsiþi pentru pãcatele lor. Aceasta
nu ne permite sã tragem altã concluzie decât cã aceastã lege moralã
a existat de la început ºi cã a fost valabilã pentru toþi oamenii
deopotrivã.
Prin modul miraculos de alimentare a poporului inaugurat în
pustia Sin ºi continuat apoi pe toatã durata cãlãtoriei Israelului
prin pustie, pânã la intrarea în Canaan, Domnul a demonstrat încã
o datã cã ziua Sabatului era deosebitã de celelalte zile ale
sãptãmânii printr-o binecuvântare ºi o sfinþire specialã de care
avusese parte la creaþiune ºi care s-au pãstrat neschimbate prin
vremuri. Aceastã binecuvântare era suficient de puternicã pentru
a opri procesul natural de alterare al alimentelor, dovedindu-se
astfel a fi mai presus chiar de legile fizice ale lumii noastre.
Cantitatea dublã de manã care cãdea în ziua de pregãtire ºi absenþa
manei în ziua a ºaptea sunt alte douã dovezi în favoarea faptului
cã Dumnezeu a intenþionat sã imprime în conºtiinþa israeliþilor
chiar ºi prin aceste fenomene supranaturale idea sfinþeniei zilei a
ºaptea ºi datoria lor de a o serba ca zi sfântã a lui Dumnezeu.
Remarcabil este faptul cã la darea legii pe Sinai, Dumnezeu
nu introduce Sabatul ca o “poruncã nouã” (vezi Ioan 13:34), ci
vorbeºte despre ziua Sabatului ca despre un lucru care a existat ºi
pânã atunci ºi de care trebuie sã ne aducem aminte: “Adu-þi aminte
de ziua de odihnã ca s-o sfinþeºti. Sã lucrezi ºase zile ºi sã-þi faci
lucrul tãu. Dar ziua a ºaptea este ziua de odihnã închinatã
Domnului, Dumnezeului tãu: sã nu faci nici o lucrare în ea, nici tu,
nici fiul tãu, nici fiica ta, nici robul tãu, nici roaba ta, nici vita ta, nici
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strãinul care este în casa ta. Cãci în ºase zile a fãcut Domnul cerurile,
pãmântul ºi marea, ºi tot ce este în ele, iar în ziua a ºaptea S-a
odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnã ºi a sfinþito.” (Exodul 20:8-11).
Aceastã poruncã confirmã încã o datã instituirea Sabatului ca
memorial al creaþiunii, pe care omul are datoria de a-l serba,
pãstrând astfel mereu prezent ºi viu gândul despre puterea creatoare
a lui Dumnezeu ºi despre autoritatea Sa de Suveran al universului.
Porunca a patra, care se referã la Sabatul zilei a ºaptea, este singura
dintre cele zece porunci, care menþioneazã atât numele
Legiuitorului - “Domnul Dumnezeul tãu” - teritoriul jurisdicþiei
Sale, precum ºi autoritatea Sa de Creator: “Cãci în ºase zile a
fãcut Domnul cerurile, pãmântul ºi marea, ºi tot ce este în ele…”
Acelaºi statut aparte al Sabatului faþã de celelalte porunci ale
decalogului poate fi observat ºi în urmãtorul citat: “Domnul a
vorbit lui Moise ºi a zis: ‘Vorbeºte copiilor lui Israel ºi spune-le:
‘Sã nu care cumva sã nu þineþi sabatele Mele, cãci acesta va fi
între Mine ºi voi ºi urmaºii voºtri un semn dupã care se va cunoaºte
cã Eu sunt Domnul care vã sfinþesc. Sã þineþi Sabatul, cãci el va fi
pentru voi ceva sfânt… Sã lucrezi ºase zile, dar a ºaptea este
Sabatul, ziua de odihnã închinatã Domnului… Copiii lui Israel sã
pãzeascã Sabatul, prãznuindu-l ei ºi urmaºii lor, ca un legãmânt
necurmat. Acesta va fi între Mine ºi copiii lui Israel un semn veºnic;
cãci în ºase zile a fãcut Domnul cerurile ºi pãmântul, iar în ziua a
ºaptea S-a odihnit ºi a rãsuflat’.”( Exodul 31:12-17).
c. Sabatul ca semn veºnic între Dumnezeu ºi copiii Sãi
Mai presus de orice poruncã din lege, Sabatul avea menirea
de a-i deosebi pe copiii lui Dumnezeu de celelalte popoare, fiind
“un semn veºnic” de care era legatã o lucrare extrem de importantã,
ºi anume lucrarea de sfinþire: “Sã nu care cumva sã nu þineþi
sabatele Mele, cãci acesta va fi între Mine ºi voi, ºi urmaºii voºtri
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un semn dupã care se va cunoaºte cã Eu sunt Domnul care vã
sfinþesc.” (Exodul 31:13).
Dupã mai multe sute de ani de la rostirea acestor cuvinte de
cãtre Moise, Dumnezeu confirmã prin cuvintele profetului Ezechiel
valoarea de semn distinctiv a Sabatului: “Le-am dat ºi Sabatele
Mele, sã fie ca un semn între Mine ºi ei, pentru ca sã ºtie cã Eu
sunt Domnul care îi sfinþesc.” (Ezechiel 20:12). “Sfinþiþi Sabatele
Mele, cãci ele sunt un semn între Mine ºi voi, ca sã ºtiþi cã Eu sunt
Domnul, Dumnezeul vostru.” (Ezechiel 20:20), atribuindu-i astfel
o valoare simbolicã evidentã, mai presus de toate celelalte porunci
din Lege.
d. Sabatul ºi cei ce nu erau descendenþii lui Avraam
Constatam la început cã “Sabatul a fost fãcut pentru om…”
(Marcu 2:27), adicã pentru întregul neam omenesc ºi nu special
pentru vreo naþiune oarecare ºi am vãzut cum oamenii au fost
deopotrivã pedepsiþi pentru cãlcarea legii, fie cã erau iudei sau
aparþineau altor popoare. La darea legii pe Sinai, Dumnezeu
menþioneazã chiar ºi pe “strãinul care este în casa ta” (Exodul
20:10) ca fiind dator sã sfinþeascã Sabatul. Pretenþia lui Dumnezeu
este aceeaºi faþã de toþi, incluzând în aceastã poruncã pe strãin ºi
pe israelit deopotrivã.
În cartea profetului Isaia se afirmã chiar ºi mai explicit faptul
cã pãgânii care voiau sã devinã copii ai lui Dumnezeu trebuia sã
pãzeascã Sabatul. ªi pentru ei, porunca era la fel de valabilã ca ºi
pentru israeliþi ºi faptul cã nu fãceau parte din poporul lui Israel,
nu-i scutea de obligativitatea pãzirii Sabatului; dimpotrivã, aceasta
era chiar o condiþie pentru recunoaºterea lor ca ºi copii ai lui
Dumnezeu: “Ferice de omul care face lucrul acesta ºi de fiul omului
care rãmâne statornic în el, pãzind Sabatul, ca sã nu-l
pângãreascã ºi stãpânindu-ºi mâna, ca sã nu facã nici un rãu!
Strãinul care se alipeºte de Domnul sã nu zicã: ‘Domnul mã va
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despãrþi de poporul Sãu!’ ªi famenul sã nu zicã: ‘Iatã, eu sunt un
copac uscat!’ Cãci aºa vorbeºte Domnul: ‘Famenilor care vor
pãzi Sabatele Mele, care vor alege ce-mi este plãcut, ºi vor stãrui
în legãmântul Meu, le voi da în Casa Mea ºi înlãuntrul zidurilor
Mele un loc ºi un nume mai bun decât fii ºi fiice; le voi da un nume
veºnic, care nu se va stinge. ªi pe strãinii care se vor lipi de
Domnul ca sã-I slujeascã ºi sã iubeascã Numele Domnului, pentru
ca sã fie slujitorii Lui, ºi pe toþi cei ce vor pãzi Sabatul ca sã nul pângãreascã ºi vor stãrui în legãmântul Meu, îi voi aduce la
muntele Meu cel sfânt, ºi-i voi umplea de veselie, în Casa Mea
de rugãciune.” (Isaia 56:2-7).
În dispensaþiunea Noului Testament, dupã învierea ºi înãlþarea
la cer a Domnului Isus, “Israelul lui Dumnezeu” nu mai este format doar din descendenþii pe linie genealogicã ai lui Avraam, ci
“copii ai lui Avraam sunt cei ce fac faptele lui Avraam” (Ioan
8:39), indiferent dacã sunt evrei sau nu: “Tãierea împrejur, negreºit,
este de folos dacã împlineºti Legea; dar dacã tu calci Legea, tãierea
ta împrejur ajunge netãiere împrejur. Dacã deci, cel netãiat
împrejur pãzeºte poruncile Legii, netãierea lui împrejur nu i se va
socoti ea ca o tãiere împrejur? Cel netãiat împrejur din naºtere,
care împlineºte Legea, nu te va osândi el pe tine, care o calci,
mãcar cã ai slova Legii ºi tãierea împrejur? Iudeu nu este acela
care se aratã pe dinafarã cã este Iudeu; ºi tãiere împrejur nu este
aceea care este pe dinafarã, în carne. Ci iudeu este acela care
este iudeu înãuntru ºi tãiere împrejur este aceea a inimii, în duh,
nu în slovã; un astfel de iudeu îºi scoate lauda nu de la oameni, ci
de la Dumnezeu.” (Romani 2:29).
Astfel Sabatul trebuia sã fie un semn veºnic între Dumnezeu ºi
copiii Sãi, fie cã aceºtia erau evrei sau nu, ºi rãmânea mai departe
valabil ºi în dispensaþiunea Noului Legãmânt, când Israelul spiritual avea sã fie format de toþi copiii credincioºi ai lui Dumnezeu
care s-au fãcut moºtenitori ai lui Dumnezeu prin înfiere: “Cãci
toþi sunteþi fii ai lui Dumnezeu, prin credinþa în Hristos Isus. Toþi
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care aþi fost botezaþi pentru Hristos, v-aþi îmbrãcat cu Hristos.
Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod;
nu mai este nici parte bãrbãteascã, nici parte femeiascã, fiindcã
toþi sunteþi una în Hristos Isus. ªi dacã sunteþi ai lui Hristos, sunteþi
sãmânþa lui Avraam, moºtenitori prin fãgãduinþã.” (Galateni 3:2629).
f. Sabatul, o zi de desfãtare sfântã pentru toþi oamenii
Sabatul a fost creat “pentru om” (Marcu 2:27), ºi nu împotriva
lui. El a fost intenþionat sã fie o zi de odihnã ºi sãrbãtoare, în care
omul, liber de orice griji cotidiene, sã poatã veni într-o strânsã
comuniune cu Creatorul sãu, sã-ºi exprime recunoºtinþa pentru
ajutorul ºi binecuvântãrile primite ºi sã asculte vocea Duhului Sfânt
vorbind conºtiinþei sale. Un asemenea repaus sãptãmânal în
Domnul, al cãrui început ºi sfârºit este marcat de apusul soarelui,
avea sã se dovedeascã un inestimabil câºtig pentru sãnãtatea
trupeascã ºi spiritualã a omului, reîmprospãtându-i resursele fizice
ºi sufleteºti pentru încã o sãptãmânã de alergare. Dacã în timpul
sãptãmânii comuniunea cu Creatorul este oarecum limitatã de
alergarea pentru câºtigarea existenþei, Sabatul trebuie sã fie o
sãrbãtoare a sufletului, în care acesta, nestânjenit de nici un fel de
griji sã se poatã desfãta în Domnul. Acesta este adevãratul sens al
Sabatului, ºi el nu trebuie în nici un caz perceput ca un impediment sau o restricþie, ci ca o mare binecuvântare a Tatãlui nostru
Ceresc. O pãzire oricât de strictã a Sabatului izvorâtã din
perceperea lui doar ca o formã prohibitivã, este zadarnicã ºi la
fel de vinovatã ca ºi cãlcarea lui. Binecuvântarea datã de Dumnezeu
acestei zile, nu poate veni asupra pãzitorului Sabatului, decât dacã
acesta este într-adevãr o zi de bucurie ºi de desfãtare pentru el:
“Dacã îþi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca sã nu-þi faci gusturile
tale în ziua Mea cea sfântã; dacã Sabatul va fi desfãtarea ta, ca sã
sfinþeºti pe Domnul slãvindu-L ºi dacã-l vei cinsti, neurmând cãile
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tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale ºi nededându-te la flecãrii,
atunci te vei putea desfãta în Domnul ºi Eu te voi sui pe înãlþimile
þãrii, te voi face sã te bucuri de moºtenirea tatãlui tãu Iacov; cãci
gura Domnului a vorbit.” (Isaia 58:12-14).
g. Domnul Isus ºi Sabatul
Atitudinea Domnului Isus faþã de Sabat este una pozitivã ºi
demonstreazã cã Isus înþelegea însemnãtatea acestei zile ºi o
preþuia ca atare. Prin povaþã ºi exemplu, El a cãutat sã
impresioneze minþile oamenilor cu privire la importanþa unei
corecte serbãri a Sabatului. Când tânãrul bogat a venit la Isus cu
întrebarea de o copleºitoare importanþã “Ce bine sã fac sã am
viaþa veºnicã?”, cel mai potrivit rãspuns pe care Isus a gãsit cu
cale sã i-l dea a fost: “Binele este unul singur. Dar dacã vrei sã
intri în viaþã, pãzeºte poruncile.” (Matei 19:16,17).
La întrebarea tânãrului care cerea o precizare cu privire la
poruncile la care se referea Isus, Acesta a început sã-i enumere
câteva din poruncile decalogului, pentru a înlãtura astfel orice
dubiu cu privire la sensul cuvintelor Sale. Ca rãspuns la întrebarea
fundamentalã a tânãrului, Isus i-a îndreptat atenþia spre Legea celor
zece porunci, de a cãror ascultare era condiþionatã primirea vieþii
veºnice. Mai mult de atât, Isus spunea cã nu existau mai multe
feluri de bine, prin care omul sã poatã “intra în viaþã” ci numai
unul singur, iar acesta era ascultarea de poruncile lui Dumnezeu.
Toate celelalte feluri de “bine” erau doar cãi care puteau pãrea
oamenilor bune, dar care în cele din urmã aveau sã ducã la moarte.
(Proverbe 16:25).
La rândul sãu apostolul Iacov ne spune cã “cine ºtie sã facã
bine ºi nu face, sãvârºeºte un pãcat!” (Iacov 4:17), avertizândune astfel sã nu cumva sã nu facem binele pe care Isus ne-a învãþat
sã-l facem ºi care este singurul bine adevãrat. Isus spunea despre
Sine cã a pãzit poruncile Tatãlui Sãu, fapt pentru care avea sã ºi
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rãmânã în dragostea Lui (Ioan 15:10). Printre aceste porunci ale
Tatãlui pe care Isus le-a pãzit, se numãra ºi porunca a patra,
referitoare la sfinþirea Sabatului: “A venit în Nazaret, unde fusese
crescut, ºi, dupã obiceiul Sãu, în ziua Sabatului a intrat în
sinagogã. S-a sculat sã citeascã.” (Luca 4:16). “S-a pogorât în
Capernaum, cetatea din Galilea ºi acolo învãþa pe oameni în
ziua Sabatului. Ei erau uimiþi de învãþãtura Lui, pentru cã vorbea
cu putere. În sinagogã se afla un om care avea un duh necurat ºi
care zicea cu glas tare: ‘Ah! Ce avem noi cu Tine, Isuse din
Nazaret? Ai venit sã ne prãpãdeºti? Te ºtiu cine eºti: Sfântul lui
Dumnezeu’.” (Luca 4:31-34).
Aceste versete ne spun nu doar cã Isus a mers cu o anumitã
ocazie în Nazaret în sinagogã, ci cã era obiceiul Sãu de a folosi
Sabatul ca zi specialã de învãþare a oamenilor atât în sinagogã,
cât ºi în afara acesteia.
Isus a fost nu doar un pãzitor al Sabatului, ci chiar Domn al
acestuia, cum Se recomandã în Evanghelia dupã Marcu: “…aºa
cã Fiul Omului este Domn chiar ºi al Sabatului.” (Marcu 2:28).
În aceastã calitate de Domn al Sabatului, El a încercat sã redea
Sabatului semnificaþia sa iniþialã, eliberându-l de poverile absurde
ºi iraþionale pe care preoþii le-au pus în mod abuziv asupra zilei
sfinte a lui Dumnezeu. Astfel Isus obiºnuia ca în ziua Sabatului sã
facã bine celor în suferinþã, vindecându-i de bolile lor, ceea ce a
fost interpretat în mod eronat ca fiind cãlcare a Sabatului, de cãtre
preoþii ºi conducãtorii rãu intenþionaþi. Semnificativã în acest sens
este ºi vindecarea omului cu mâna uscatã, descrisã în Evanghelia
dupã Matei, capitolul 12, ocazie cu care Isus a arãtat încã o datã
prin exemplul ºi învãþãtura Sa ce înseamnã adevãrata pãzire a
Sabatului: “ªi iatã cã în sinagogã era un om care avea o mânã
uscatã. Ei ca sã-L poatã învinui pe Isus, L-au întrebat: ‘Este
îngãduit a vindeca în zilele de Sabat?’ El le-a rãspuns: ‘Cine este
omul acela dintre voi, care dacã are o oaie ºi-i cade într-o groapã
în ziua Sabatului, sã n-o apuce ºi s-o scoatã afarã? Cu cât mai de
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preþ este deci un om decât o oaie? De aceea este îngãduit a face
bine în zilele de Sabat.’ Atunci a zis omului aceluia: ‘Întinde-þi mâna!’
El a întins-o ºi mâna s-a fãcut sãnãtoasã ca ºi cealaltã.” (Matei
12:9-14).
De reþinut este faptul cã Isus nu le spunea contemporanilor Sãi
cã este îngãduit a face orice lucrare în ziua Sabatului, ci voia sã-i
înveþe cã facerea de bine se numãrã printre activitãþile îngãduite în
Sabat. Isus dorea sã redea Sabatului poziþia ºi demnitatea lui iniþialã,
sã-l facã sã fie o zi de desfãtare (Isaia 58:13) aºa cum Dumnezeu
a intenþionat de la început, eliberându-l astfel de toate restricþiile
inumane puse de fariseii formaliºti asupra acestei zile sfinte: “ ‘Vai
ºi de voi, învãþãtori ai Legii’, a rãspuns Isus. ‘Pentru cã voi puneþi
pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici mãcar cu
unul din degetele voastre nu vã atingeþi de ele’.” (Luca 11:46).
Problema care era pusã în discuþie cu aceste ocazii nu era în
nici un caz menþinerea sau desfiinþarea Sabatului, ci modul potrivit
de serbare a acestuia. Isus atrãgea atenþia fariseilor ºi cãrturarilor
la concepþia lor greºitã cu privire la serbarea Sabatului, deoarece
aceºtia exagerau în respectarea unor “porunci omeneºti” (Marcu
7:7) ºi pierdeau din vedere rostul Sabatului, care fusese creat
“pentru om” ºi nicidecum împotriva lui. “Vai de voi cãrturari ºi
farisei fãþarnici! Pentru cã voi daþi zeciuialã din izmã, mãrar ºi
chimen ºi lãsaþi nefãcute cele mai însemnate lucruri din lege:
dreptatea, mila ºi credincioºia; pe acestea trebuie sã le faceþi ºi
pe acelea sã nu le lãsaþi nefãcute.” (Matei 23:23).
Pentru a elimina orice posibilitate de neînþelegere sau de
interpretare greºitã a poziþiei Sale faþã de Lege, Isus a afirmat cât
se poate de clar cã în nici un caz nu a venit sã desfiinþeze Legea,
ci ca sã o împlineascã: “Sã nu credeþi cã am venit sã stric Legea
sau Proorocii; am venit nu sã stric, ci sã împlinesc. Cãci adevãrat
vã spun, câtã vreme nu va trece cerul ºi pãmântul, nu va trece o
iotã sau o frânturã de slovã din Lege, înainte ca sã se fi întâmplat
toate lucrurile. Aºa cã oricine va strica una din cele mai mici din
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aceste porunci, ºi va învãþa pe oameni aºa, va fi chemat cel mai mic
în împãrãþia cerurilor; dar oricine le va pãzi ºi va învãþa pe alþii sã le
pãzeascã, va fi chemat mare în împãrãþia cerurilor.”(Matei 5:1719).
Isus ne-a învãþat nu numai ce sã credem, ci în marea Sa îndurare
a avut grijã sã ne înveþe chiar ºi ce sã nu credem, avertizându-ne
astfel împotriva unor rãtãciri care prevedea cã s-ar fi putut strecura
mai târziu între urmaºii Sãi.
Prima parte a versetului din Matei 5:17, prin verbul “a crede”
pus la forma imperativ-negativã ne aminteºte de cele zece porunci
ale lui Dumnezeu, care în marea lor majoritate conþin aceeaºi
formulare “…sã nu”. Acest verset este de fapt o poruncã a
Domnului Isus, care trebuie respectatã cu sfinþenie ca ºi toate
celelalte porunci ale Sale.
Sunt mulþi care susþin cã în Noul Testament, când se vorbeºte
despre pãzirea poruncilor, aceasta se referã doar la poruncile lui
Isus ºi nicidecum la cele zece porunci date de Dumnezeu ºi cã
respectarea legii lui Dumnezeu nu ar mai fi astfel obligatorie pentru
credincioºii noului legãmânt. Acei care susþin cu ardoare cã în
Noul Legãmânt singurele porunci valabile sunt cele ale Domnului
Hristos, o ignorã însã conºtient pe cea din Matei 5:17 care le
porunceºte sã nu creadã cã Isus a venit sã desfiinþeze Legea, pentru
cã aceasta vine în contradicþie cu prejudecãþile lor. Iatã ce spunea
Isus despre datoria oamenilor de a asculta de poruncile Sale
(printre care se numãrã desigur ºi cea din Matei 5:17-19): “ªi
prin aceasta ºtim cã Îl cunoaºtem, dacã pãzim poruncile Lui. Cine
zice ‘Îl cunosc’, ºi nu pãzeºte poruncile Lui, este un mincinos ºi
adevãrul nu este în El.” (1 Ioan 2:2,3).
Chiar ºi primirea Duhului Sfânt este condiþionatã de pãzirea
poruncilor (printre care se numãrã ºi cea din Matei 5:17-19). Astfel
Isus spunea: “Dacã Mã iubiþi veþi pãzi poruncile Mele. ªi Eu voi
ruga pe Tatãl ºi El vã va da un alt Mângâietor, care sã rãmânã cu
voi în veac, ºi anume Duhul adevãrului…” Ioan 14:15-17. “Când
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va veni Mângâietorul, Duhul adevãrului, are sã vã cãlãuzeascã în
tot adevãrul; cãci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi
auzit ºi vã va descoperi lucrurile viitoare. El Mã va proslãvi pentru
cã va lua din ce este al Meu ºi vã va descoperi.” (Ioan 16:13,14).
Din toate aceste versete este evidentã importanþa cãlãuzirii Duhului
Sfânt, care este condiþionatã de pãzirea poruncilor, ºi despre toþi
cei care nu respectã aceastã cerinþã ni se spune; “este un mincinos
ºi adevãrul nu este în el.” (1 Ioan 2:3).
Cunoaºterea lui Dumnezeu ºi a lui Isus înseamnã viaþã veºnicã
pentru cel ce o are: “ªi viaþa veºnicã este aceasta: sã Te cunoascã
pe Tine, singurul Dumnezeu adevãrat, ºi pe Isus Hristos, pe care
L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3). Prin analogie, necunoaºterea lui Isus
ºi a lui Dumnezeu, care se manifestã prin nerespectarea poruncilor
(1 Ioan 2:3) nu poate însemna altceva decât moarte veºnicã.
Ar fi putut Isus sã Se exprime mai clar de cum a fãcut-o în
capitolul 5 al Evangheliei dupã Matei? Nicidecum! Ori de câte ori
avea de spus un adevãr foarte important, Isus folosea cuvintele
“adevãrat vã spun…” pentru a captiva atenþia ascultãtorilor ºi a
face ca ei sã nu trateze cu uºurinþã sau sã uite cuvintele care aveau
sã urmeze. Acelaºi lucru l-a fãcut ºi în acest caz, când voia sã
imprime pentru totdeauna în minþile oamenilor adevãrul cã nu venise
ca sã strice Legea sau proorocii: “Cãci adevãrat vã spun, câtã vreme
nu va trece cerul ºi pãmântul, nu va trece o iotã sau o frânturã de
slovã din lege, înainte ca sã se fi întâmplat toate lucrurile.” (Matei
5:18). Ilustrarea pe care o foloseºte Isus aici, indicând spre cer ºi
spre pãmânt ca martori ai valabilitãþii întregii legi a lui Dumnezeu,
din care nu poate lipsi nici mãcar o iotã sau o frânturã de slovã,
dovedeºte caracterul veºnic al acestei legi. Faptul cã cerul ºi
pãmântul sunt încã aici ºi n-au trecut confirmã oricãrui suflet sincer
adevãrul despre valabilitatea legii lui Dumnezeu.
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h. Sabatul dupã moartea Domnului Isus
Despre femeile care veniserã cu Isus din Galilea ºi care asistaserã
la rãstignirea lui Isus, Biblia ne spune: “Femeile care veniserã cu
Isus din Galilea, au însoþit pe Iosif; au vãzut mormântul ºi felul cum
a fost pus trupul lui Isus în el, s-au întors ºi au pregãtit miresme ºi
miruri. Apoi, în ziua Sabatului s-au odihnit dupã Lege.” (Luca
24:55,56). Aceasta se întâmpla când Isus era deja mort ºi fusese
aºezat în mormânt. Vechiul legãmânt, împreunã cu legea ceremonialã
erau sfârºite ºi zapisul cu poruncile acesteia fusese deja pironit pe
cruce: “A ºters zapisul cu poruncile lui, care stãtea împotriva noastrã
ºi ne era potrivnic ºi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce” (Coloseni
2:14) iar cea mai clarã dovadã a expirãrii vechiului legãmânt ºi
implicit a legii ceremoniale a fost ruperea perdelei dinãuntrul
templului: “Isus a strigat iarãºi cu glas tare ºi ªi-a dat duhul. ªi
îndatã perdeaua dinãuntrul Templului s-a rupt în douã de sus pânã
jos, pãmântul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat.” (Matei 27:51).
Atunci se ridicã întrebarea de ce s-au odihnit femeile în Sabat “dupã
lege”, din moment ce vechiul legãmânt nu mai era în vigoare? Tocmai
pentru cã înþeleseserã cuvintele lui Isus care spuneau cã n-a venit
sã desfiinþeze Legea, ci s-o împlineascã ºi cã aceasta nu va trece,
“câtã vreme nu va trece cerul ºi pãmântul”.
Vorbind despre evenimentele viitoare, care urmau sã aibã loc
dupã moartea ºi învierea Sa, Isus nu a omis sã aminteascã
necesitatea pãzirii Sabatului chiar ºi în împrejurãri de crizã ºi în
vremuri de strâmtoare. În capitolul 24 din Evanghelia dupã Matei,
Isus fãcea niºte profeþii care aveau o dublã aplicaþie: pe de o
parte se refereau la dãrâmarea ºi pustiirea Ierusalimului de cãtre
romani ºi pe de altã parte la timpul de strâmtorare care va preceda
venirea Fiului omului. Ambele profeþii urmau sã-ºi afle împlinirea
dupã moartea ºi învierea lui Isus ºi referindu-se la acele vremuri,
Isus îi îndemna pe urmaºii Sãi: “Rugaþi-vã ca fuga voastrã sã nu
fie iarna, nici într-o zi de Sabat.” (Matei 24:20). Distrugerea
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Ierusalimului de cãtre oºtile romane a avut loc în anul 70 d. Hr.,
adicã la mai bine de treizeci de ani dupã moartea ºi învierea lui
Isus. Totuºi Isus poruncea urmaºilor Sãi sã se roage dinainte pentru
acele vremuri, ca fuga lor sã nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.
Aici Biblia ne prezintã iarãºi o împrejurare clarã în care Isus,
fãcând referire la evenimente viitoare, care aveau sã se întâmple
dupã înviere, sublinia continuitatea Sabatului ºi implicit a întregii
Legi a celor zece porunci.
i. Apostolii ºi Sabatul
Apostolul Pavel este poate cel care în epistolele sale s-a ocupat
cel mai mult de problema legii, adicã de relaþia dintre credinþã ºi
fapte, subliniind idea cã omul este socotit neprihãnit prin credinþã
fãrã faptele legii, aceastã neprihãnire fiind darul nemeritat al lui
Dumnezeu pentru noi oamenii.
Totuºi prin aceasta el nu sugereazã nicidecum desfiinþarea
legii, ci dimpotrivã, cautã sã elimine orice posibilitate a unei
greºite interpretãri a spuselor lui, declarând: “Deci prin credinþã
desfiinþãm noi Legea? Nicidecum, noi întãrim Legea.” (Romani
3:31). Aceste cuvinte sunt parcã ecoul celor spuse de Isus în
capitolul 5 din Evanghelia dupã Matei, dovedind astfel cã nici
dupã moartea ºi învierea lui Isus poziþia creºtinilor faþã de Lege
nu s-a schimbat. “Aºa cã Legea negreºit este sfântã, ºi porunca
este sfântã, dreaptã ºi bunã… ªtim în adevãr cã Legea este
duhovniceascã; dar eu sunt pãmântesc, vândut rob pãcatului.”
(Romani 7:12,14). Prin aceste cuvinte apostolul Pavel aratã cã
motivele neascultãrii nu trebuie cãutate în Lege, ci în omul care
este “pãmântesc, vândut rob pãcatului” care nu ascultã de Lege.
Pentru oamenii duhovniceºti, care au în inimã poruncile lui
Dumnezeu ºi care “fac din fire lucrurile Legii… ºi dovedesc cã
lucrarea Legii este scrisã în inimile lor.” (Romani 2:14,15),
pãzirea acestora nu constituie nici un fel de problemã “cãci
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dragostea de Dumnezeu stã în pãzirea poruncilor Lui. ªi poruncile
Lui nu sunt grele.” (1 Ioan 5:2). De fapt aceasta este lucrarea pe
care Domnul a promis s-o facã pentru cei credincioºi în noul
legãmânt: nu sã desfiinþeze Legea, ci s-o întipãreascã în inimile
lor, aºa încât ei sã înþeleagã cã cerinþele ei sunt raþionale, “sfinte,
drepte ºi bune” ºi s-o pãzeascã nu pentru cã în caz contrar ar
urma sã fie pedepsiþi, ci pentru cã acestea au devenit un principiu
al caracterului lor ºi nu mai pot acþiona altfel: “ ‘Iatã vin zilele,
zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel ºi cu casa lui Iuda
un legãmânt nou. Nu ca legãmântul pe care l-am fãcut cu pãrinþii
lor, în ziua când i-am apucat de mânã, sã-i scot din þara Egiptului,
legãmânt pe care l-au cãlcat, mãcar cã aveam drepturi de soþ
asupra lor,’ zice Domnul. ‘Ci iatã legãmântul pe care-l voi face
cu casa lui Israel dupã zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea
Mea înãuntrul lor, o voi scrie în inima lor; ºi Eu voi fi Dumnezeul
lor, iar ei vor fi poporul Meu’.” (Ieremia 31:31-33). Noul
legãmânt despre care se vorbeºte aici nu se caracterizeazã prin
desfiinþarea Legii, nici prin schimbarea ei, ci prin faptul cã
aceasta va fi mai aproape de om, nemaifiind scrisã pe niºte
table de piatrã, ci chiar în interiorul omului, în inima lui, devenind
astfel o componentã esenþialã a caracterului sãu.
Departe de a îndemna la pãcat, care este definit ca fiind “cãlcare
a legii” (1 Ioan 3:4 KJV), apostolul Pavel pledeazã în favoarea
unei vieþi neprihãnite, de ascultare ºi de sfinþenie: “Ce vom zice
dar? Sã pãcãtuim mereu, ca sã se înmulþeascã harul? Nicidecum!
Noi care am murit faþã de pãcat, cum sã mai trãim în pãcat?”
(Romani 6:1,2) “Ce urmeazã de aici? Sã pãcãtuim pentru cã nu
mai suntem sub lege ci sub har? Nicidecum.” (Romani 6:15).
Deºi a fost îndreptãþit “prin credinþã fãrã faptele legii” (Romani
3:28), apostolul Pavel a avut parte de aceastã îndreptãþire fiindcã
se numãra printre “acei ce împlinesc legea” (Romani 2:13).
El era gata sã declare în faþa acuzatorilor sãi cã nu s-a fãcut
deloc vinovat de cãlcarea Legii iudeilor, fapt care ne dovedeºte
89

În cãutarea unui sens...
cã nici dupã învierea ºi înãlþarea lui Isus, marele apostol al
neamurilor nu a cãlcat Sabatul, ºi nici vreo altã poruncã a legii,
fiindcã în caz contrar nu ar fi putut face urmãtoarele afirmaþii: “Nam pãcãtuit cu nimic nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva
Templului, nici împotriva Cezarului.” (Fapte 25:8). “Fraþilor, fãrã
sã fi fãcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor pãrinþilor
noºtri, am fost bãgat la închisoare în Ierusalim, ºi de acolo am
fost dat în mâinile romanilor.” (Fapte 28:17). În epistola sa cãtre
Filipeni, el declarã cã în ceea ce priveºte neprihãnirea pe care o
dã Legea este fãrã prihanã, afirmaþie pe care iarãºi n-ar fi pututo face dacã ar fi cãlcat Sabatul, þinând o altã zi de odihnã: “…eu
care sunt …în ce priveºte Legea – Fariseu …cu privire la
neprihãnirea pe care o dã Legea, fãrã prihanã.” (Filipeni 3:5,6).
Despre Pavel ni se mai raporteazã cã avea acelaºi obicei ca ºi
Isus, ºi anume ca în ziua Sabatului sã meargã în sinagogã ºi sã
înveþe pe oameni: “Pavel, dupã obiceiul sãu, a intrat în sinagogã.
Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi.” (Fapte 17:2).
Chiar ºi în Filipi, o cetate din Macedonia, departe de þinuturile
Israelului, a mers în ziua Sabatului la o adunare care s-a þinut pe
malul unui râu ºi a vorbit femeilor adunate despre adevãr: “În ziua
Sabatului am ieºit afarã pe poarta cetãþii, lângã un râu unde
credeam cã se aflã un loc de rugãciune. Am ºezut jos, ºi am vorbit
femeilor care arau adunate laolaltã.” (Fapte16:13).
Apostolul Ioan, în epistolele Sale, subliniazã ºi el necesitatea
pãzirii poruncilor lui Dumnezeu, vãzând în aceasta un indicator
al iubirii noastre faþã de El: “Cunoaºtem cã iubim pe copiii lui
Dumnezeu prin aceea cã iubim pe Dumnezeu ºi pãzim poruncile
Lui. Cãci dragostea de Dumnezeu stã în pãzirea poruncilor Lui ºi
poruncile Lui nu sunt grele.” (1 Ioan 5:2,3).
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j. Sabatul adevãrat – semnul loialitãþii copiilor lui Dumnezeu
În cartea Apocalipsei, ultima carte a Bibliei, despre care ni se
spune cã este “Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o
Dumnezeu, ca sã arate robilor Sãi lucrurile care au sã se întâmple
în curând” (Apocalipsa 1:1) ni se vorbeºte despre evenimentele
care urmeazã sã aibã loc în timpul sfârºitului. Printre acestea se
numãrã ºi ridicarea unei puteri mondiale, care va câºtiga dominaþia
asupra locuitorilor pãmântului, determinându-i sã i se închine ºi
sã primeascã semnul impus de ea, ce stã în contradicþie cu “semnul
lui Dumnezeu” pe care aveau sã-l primeascã cei ascultãtori de
Hristos: “I s-a dat sã facã rãzboi cu sfinþii ºi sã-i biruiascã. ªi toþi
locuitorii pãmântului i se vor închina, toþi aceia al cãror nume n-a
fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieþii Mielului, care a
fost junghiat.” (Apocalipsa 13:7,8). Într-o etapã urmãtoare aceasta
va face “toþi, mici ºi mari, bogaþi ºi sãraci, slobozi ºi robi sã
primeascã un semn pe mâna dreaptã sau pe frunte, ºi nimeni sã nu
poatã cumpãra sau vinde fãrã sã aibã semnul acesta, adicã numele
fiarei, sau numãrul numelui ei. Aici e înþelepciunea. Cine are
pricepere, sã socoteascã numãrul fiarei, cãci este un numãr de
om. ªi numãrul ei este ºase sute ºaizeci ºi ºase” (Apocalipsa
13:16-18).
În contradicþie cu acei care au primit acest semn al fiarei, Biblia
ne mai prezintã o categorie de oameni care au rãmas credincioºi
lui Dumnezeu, ascultând de avertismentul îngerului al treilea, carei soma sã nu se închine fiarei ºi icoanei ei: “Apoi a urmat un alt
înger, al treilea, care a zis cu glas tare: ‘Dacã se închinã cineva
fiarei ºi icoanei ei ºi primeºte semnul ei pe frunte sau pe mânã, va
bea ºi el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în
paharul mâniei Lui; ºi va fi chinuit în foc ºi în pucioasã, înaintea
sfinþilor îngeri ºi înaintea Mielului. ªi fumul chinului lor se suie în
sus în vecii vecilor. ªi nici ziua, nici noaptea n-au odihnã cei ce se
închinã fiarei ºi icoanei ei, ºi oricine primeºte semnul numelui ei!”
(Apocalipsa 14:9-11).
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Despre aceºtia ni se spune cã au primit un alt semn, care îi
deosebea de toþi ceilalþi oameni, identificându-i ca slujitori ai
Dumnezeului celui viu: “ªi am vãzut un alt înger, care se suia
dinspre rãsãritul soarelui, ºi care avea pecetea Dumnezeului celui
viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cãrora le fusese dat
sã vatãme pãmântul ºi marea zicând: ‘Nu vãtãmaþi pãmântul, nici
marea, nici copacii, pânã nu vom pune pecetea pe fruntea
slujitorilor Dumnezeului nostru! ªi am auzit numãrul celor ce
fuseserã pecetluiþi: o sutã patruzeci ºi patru de mii din toate
seminþiile fiilor lui Israel.” (Apocalipsa 7:2-4).
Aceastã lucrare de pecetluire, în care adevãraþii copii ai lui
Dumnezeu primesc un semn pe frunte, este prezentatã ºi de cãtre
profetul Ezechiel, dupã cum urmeazã: “Domnul i-a zis: ‘Treci prin
mijlocul cetãþii, prin mijlocul Ierusalimului ºi fã un semn pe fruntea
celor care suspinã ºi gem din pricina tuturor urâciunilor care se
sãvârºesc acolo.’ Iar celorlalþi le-a zis în auzul meu: ‘Treceþi dupã
el în cetate ºi loviþi; ochiul vostru sã fie fãrã milã ºi sã nu vã înduraþi!
Ucideþi ºi nimiciþi pe bãtrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii ºi pe
femei; dar sã nu vã atingeþi de nici unul din cei ce au semnul pe
frunte!’ ” (Ezechiel 9:4-6).
Semnul lui Dumnezeu este pentru cei credincioºi un scut care
îi va proteja de nenorocirile care vor veni asupra pãmântului la
scurt timp înainte de ziua cea mare a revenirii Domnului Isus: “Li
s-a zis sã nu vatãme iarba pãmântului, nici vreo verdeaþã, nici
vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea
lui Dumnezeu” (Apocalipsa 9:4).
În mai multe locuri în Biblie ni se vorbeºte despre Sabat ca
despre un semn veºnic între Dumnezeu ºi copiii Sãi (Exodul 31:1318; Ezechiel 20:12,20) ºi Dumnezeu ne avertizeazã cã oamenii
vor încerca sã schimbe acest semn, înlocuindu-l cu un semn al lor
propriu, care s-a dovedit a fi duminica – falsa zi de închinare:
“Potrivnicii tãi au mugit în mijlocul Templului Tãu; ºi-au pus
semnele lor drept semne.” (Psalm 74:4).
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Profetul Daniel a profeþit ºi el cã se va ridica o putere care va
schimba Legea lui Dumnezeu, lucru care s-a ºi întâmplat întocmai:
“El va rosti vorbe de hulã împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe
sfinþii Celui Prea Înalt ºi se va încumeta sã schimbe vremile ºi
Legea.” (Daniel 7:25).
Despre triumful acestei puteri ni se spune cã avea sã parã
absolut la un moment dat: “Am vãzut de asemenea cum cornul
acesta a fãcut rãzboi sfinþilor ºi i-a biruit” (Daniel 7:21).
“…cornul a aruncat adevãrul la pãmânt ºi a izbutit în ce a
început.” (Daniel 8;12).
Astfel biserica catolicã a pretins cã ar avea de la Dumnezeu
autoritatea de a schimba ziua de odihnã din Sabatul zilei a ºaptea
în ziua învierii, adicã întâia zi a sãptãmânii. Aceasta s-a întâmplat
în timpul domniei împãratului Constantin cel Mare, când se
urmãrea o “încreºtinare” a pãgânilor care a rezultat în cele din
urmã într-o contopire a celor douã culturi diametral opuse într-o
religie de compromis în care creºtinii nu i-au “încreºtinat” doar
pe pãgâni, ci ºi practicile lor religioase, care au devenit apoi
ritualuri ºi forme de cult ale bisericii catolice ºi apoi, prin
intermediul acesteia o parte dintre ele au pãtruns ºi în celelalte
religii creºtine. Astfel au pãtruns în bisericã multe ritualuri de
origine pãgânã dintre care enumerãm doar câteva: închinarea adusã
mamei ºi copilului, mãtãniile, închinarea la sfinþi, închinarea la
icoane, închinarea la obiecte (cruci, chipuri cioplite, picturi etc.),
închinarea la relicve (bucãþi din cruce, resturi de materiale etc.,
închinarea la moaºte, liturghia, crãciunul etc.
Tot la fel ºi serbarea duminicii îºi are originea în pãgânism,
aceasta fiind o zi închinatã zeului soare, care mai poartã ºi numele
de “zi a soarelui” (Dies Solis, Sunday, Sonntag etc). Împãratul
Constantin cel Mare a fost acela care a introdus în anul 321 d. Hr.
ca zi de odihnã în imperiu duminica, dând urmãtorul edict: “Toþi
judecãtorii ºi orãºenii, cât ºi toþi meºteºugarii sã se odihneascã în
venerabila zi a soarelui; dar acei care locuiesc la þarã sã îºi
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continue în deplinã libertate lucrãrile lor agricole; pentru cã se întâmplã
adesea ca nici o altã zi sã nu fie atât de bunã pentru a semãna grâu
sau a sãdi vii, pentru ca nu cumva lãsând sã treacã momentul potrivit,
oamenii sã-ºi piardã bunurile dãruite lor de Cer.” Originalul acestui
edict scris în latinã este pãstrat acum la Harward College.
Aceastã falsã zi de închinare a fost preluatã apoi de covârºitoarea
majoritate a lumii aºa-zis creºtine de astãzi, care respectã ca zi de
odihnã o zi ce n-a fost niciodatã destinatã de Dumnezeu pentru
acest scop, nici binecuvântatã pentru aceasta, în timp ce calcã în
picioare porunca expresã a lui Dumnezeu de sfinþire a zilei a ºaptea,
sfidând astfel autoritatea Legiuitorului ºi împlinind literal descrierea
Mântuitorului: “Degeaba Mã cinstesc ei, dând învãþãturi care nu
sunt decât niºte porunci omeneºti. Voi lãsaþi porunca lui Dumnezeu
ºi þineþi datina aºezatã de oameni, precum: spãlarea ulcioarelor ºi a
paharelor ºi faceþi multe alte lucruri de acestea. El le-a mai zis: “Aþi
desfiinþat frumos porunca lui Dumnezeu, ca sã þineþi datina voastrã.”
(Marcu 7:7-9).
Biblia relateazã despre aceastã practicã pãgâneascã de
închinare la soare ºi ne spune cã în anumite momente ea a ajuns sã
fie popularã ºi între unii pretinºi copii ai lui Dumnezeu: “ªi el mia zis: ‘Vezi, fiul omului? Vei mai vedea ºi alte urâciuni mai mari
decât acestea!’ ªi m-a dus în curtea dinãuntru a Casei Domnului.
ªi iatã cã la uºa Templului Domnului, între pridvor ºi altar, erau
aproape douãzeci ºi cinci de oameni, cu dosul întors spre Templul
Domnului ºi cu faþa spre rãsãrit, ºi se închinau înaintea soarelui
spre rãsãrit.” (Ezechiel 8:15,16).
Acelaºi lucru se întâmplã ºi astãzi la nivel mondial în lumea
creºtinã modernã: fie cã îºi dau seama sau nu, mulþi creºtini din
zilele noastre au întors spatele Templului Domnului care conþine
printre altele chivotul legãmântului cu tablele legii în care porunca
a patra a fost sãpatã ca ºi celelalte de însãºi mâna lui Dumnezeu
(Evrei 9:1-4; Exod 32:16) ºi serbeazã o sãrbãtoare pãgâneascã
închinatã soarelui.
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Profeþia din capitolul treisprezece al Apocalipsei care ne spunea
cã “toþi locuitorii pãmântului i se vor închina” (Apocalipsa 13:8)
“ªi a fãcut ca toþi: mici ºi mari, bogaþi ºi sãraci, slobozi ºi robi sã
primeascã un semn pe mâna dreaptã sau pe frunte” (Apocalipsa
13:6) îºi gãseºte împlinirea literalã în timpul nostru, când întreaga
lume creºtinã – cu mici excepþii – serbeazã duminica - semnul fiarei,
care este opusul semnului lui Dumnezeu.
Totuºi faptul cã adevãrul este nepopular, fiind crezut doar de o
nesemnificativã minoritate, nu reduce cu nimic mãreþia lui. De
fapt, în toate timpurile credincioºii veritabili au constituit o
minoritate, iar raportul biblic ne confirmã acest lucru:
Pe vremea lui Noe, din toþi oamenii care erau pe pãmânt, numai
Noe ºi cu familia lui au crezut avertismentul Domnului ºi s-au
pregãtit pentru potop, ceilalþi murind din pricina necredinþei lor.
Din sutele de mii de israeliþi care au ieºit din Egipt, doar doi
au ajuns sã intre în þara fãgãduitã.
Pe timpul lui Ilie doar un singur om a fost gata sã ia poziþie
hotãrâtã de partea adevãrului ºi sã înfrunte iureºul apostaziei, în
ciuda faptului cã închinarea la idoli devenise religie naþionalã,
fiind practicatã chiar ºi în casa împãratului.
Din tot poporul care a fost dus în captivitate în Babilon, doar
Daniel ºi cei trei prieteni ai sãi au avut curajul ºi credinþa de a
rãmâne credincioºi lui Dumnezeu chiar cu riscul vieþii lor.
Nici pe timpul Domnului Isus nu au fost mulþi care sã-L
primeascã pe Mesia ca rãscumpãrãtor, ceea ce n-a diminuat cu
nimic puterea învãþãturilor Sale, care au rãmas pânã astãzi
inepuizabile monumente ale adevãrului, mereu proaspete ºi
dãtãtoare de viaþã.
Biblia ne spune în cuvinte clare ºi fãrã echivoc prin ce se va
caracteriza rãmãºiþa credincioasã din timpul sfârºitului: “ªi balaurul
mâniat pe femeie s-a dus sã facã rãzboi cu rãmãºiþa seminþiei ei,
care pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi þin mãrturia lui Isus
Hristos,” (Apocalipsa 12:17) iar în capitolul treisprezece din
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cartea Apocalipsei, care vorbeºte despre cei 144000 de biruitori,
versetul care urmeazã nemijlocit dupã avertizarea îngerului al treilea
ca nimeni sã nu se închine fiarei ºi sã nu primeascã semnul ei este:
“Aici este rãbdarea sfinþilor, care pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi
credinþa în Isus.” (Apocalipsa 14:12).
Din relatarea biblicã reiese cã în timpul sfârºitului toþi locuitorii
pãmântului vor fi puºi în faþa unei alegeri cu consecinþe veºnice: Ei
vor avea de ales între a fi credincioºi lui Dumnezeu pãzind toate
poruncile Lui, chiar cu riscul pierderii bunurilor, libertãþii sau a vieþii
sau a alege calea mai uºoarã de supunere la fiarã ºi acceptare a
semnului ei pentru evitarea consecinþelor neplãcute care ar rezulta
din neconformarea la decretele ei. Cei din prima clasã vor avea de
suferit persecuþie amarã pentru credinþa lor, dar având semnul lui
Dumnezeu vor fi scutiþi de plãgi ºi se vor numãra printre cei mântuiþi
- “biruitorii fiarei, ai icoanei ei ºi ai numãrului numelui ei” care vor
sta pe marea de cristal cu alãutele lui Dumnezeu în mânã ºi vor
cânta cântarea de biruinþã a lui Moise ºi a Mielului. (Vezi Apocalipsa
15:2,3).
Ceilalþi, prin conformarea lor la cerinþele fiarei, cãreia i-au
adus închinare în ciuda poruncii care spunea “Domnului
Dumnezeului tãu sã te închini ºi numai Lui sã-I slujeºti” (Matei
4:10), vor primi semnul fiarei care-i va scuti de consecinþele
imediate ale persecuþiei din partea fiarei, dar vor pierde prin
aceasta viaþa veºnicã ºi vor avea de bãut “vinul mâniei lui
Dumnezeu turnat neamestecat în paharul Mâniei Lui; ºi vor fi
chinuiþi în foc ºi în pucioasã, înaintea sfinþilor îngeri ºi înaintea
Mielului.” (Apocalipsa 14:10).
Observaþi cã nu existã nici o poziþie neutrã, nici o clasã
intermediarã, ci cã toþi locuitorii pãmântului se vor încadra întruna din cele douã clase ºi vor fi rãsplãtiþi ca atare. ªansa noastrã
este de a alege de acum ascultarea de Dumnezeu ºi de toate
poruncile lui, aºa încât sã ne putem numãra ºi noi printre cei
biruitori care vor moºteni noul pãmânt, despre care profetul Isaia
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ne spune cã vor continua sã serbeze ºi în veºnicie adevãrata zi de
închinare pe care au serbat-o ºi pe pãmânt, zi care în ultima perioadã
a istoriei planetei noastre va fi punctul de încercare a loialitãþii lor
faþã de Atotputernicul Legiuitor: “Cãci dupã cum cerurile cele noi
ºi pãmântul cel nou pe care le voi face, vor dãinui înaintea Mea –
zice Domnul – aºa va dãinui ºi sãmânþa voastrã ºi numele vostru. În
fiecare lunã nouã ºi în fiecare zi de Sabat, va veni orice fãpturã sã
se închine înaintea Mea, - zice Domnul.” (Isaia 66:22,23).
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ÎN FAÞA JUDECÃÞII

“Pentru cã a rânduit o zi în care
va judeca lumea cu dreptate.”
(Fapte 17:31)

D

upã cum observam într-unul dintre capitolele precedente,
viaþa aceasta constituie ºansa fiecãruia dintre noi de a
recâºtiga ceea ce au pierdut primii noºtri pãrinþi. Ea este un timp
de probã în care omul va dovedi de care parte alege sã se situeze
în marea luptã dintre bine ºi rãu, la care dintre cele douã sisteme
de valori alege sã se raporteze ºi dupã care principii alege sã-ºi
orienteze viaþa.
Pentru fiecare om existã un timp de har, când are ºansa de a se
hotãrî de ce parte vrea sã fie ºi de a acþiona ca atare, de a se cãi ºi
de a-ºi îndrepta viaþa ºi faptele sale. Acest timp de har este însã
limitat la o anumitã perioadã pe care n-o ºtie decât Dumnezeu,
dupã încheierea cãreia nici o schimbare nu mai este posibilã. Omul
fie cã va ajunge de neclintit în adevãr (1 Petru 5:10), fie cã va
ajunge împietrit în fãrãdelege. (Matei 13:15).De aceea, singura
siguranþã pentru om este aceea de a vedea în ziua de astãzi “clipa
potrivitã” pentru pocãinþã ºi de a o fructifica, fiindcã nu se ºtie dacã
va mai avea aceastã ºansã vreodatã în viitor. Biblia accentueazã
importanþa folosirii clipei prezente ºi avertizeazã împotriva
pericolului amânãrii întoarcerii la Dumnezeu: “Astãzi, dacã auziþi
glasul Lui, nu vã împietriþi inimile!” (Evrei 4:7) pentru ca “nici unul
din voi sã nu se pomeneascã venit prea târziu”. (Evrei 4:1).
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Dupã închiderea harului, ni se spune cã oamenii “vor pribegi de
la o mare la alta, de la miazãnoapte la rãsãrit, vor umbla istoviþi
încoace ºi încolo ca sã caute Cuvântul Domnului, ºi tot nu-L vor
gãsi” (Amos 8:12), datoritã faptului cã s-a rostit deja sentinþa:
“Cine este nedrept, sã fie nedrept ºi mai departe; cine este întinat,
sã se întineze ºi mai departe; cine este fãrã prihanã sã trãiascã ºi
mai departe fãrã prihanã. ªi cine este sfânt, sã se sfinþeascã ºi mai
departe!” (Apocalipsa 22:11). Deºi aceastã sentinþã marcheazã un
moment anume al închiderii harului, ea poate fi rostitã oricând în
dreptul unui individ, atunci când viaþa lui este adusã înaintea judecãþii,
iar sentinþa acesteia va confirma destinul sãu pentru viaþã sau moarte
veºnicã.
Pentru a ne da ºansa sã ne pregãtim pentru acest examen crucial, de care depinde atât de mult, Dumnezeu ne anunþã din timp:
“ªi sã ºtiþi cã este o judecatã” (Iov 19:29), care spre deosebire
de judecãþile omeneºti este una obiectivã ºi imparþialã, la care
Dumnezeu Însuºi este Cel care “judecã lumea cu dreptate ºi
popoarele cu nepãrtinire.” (Psalm 9:8).
Prin faþa acestei judecãþi se va perinda cazul fiecãrui om care
a trãit vreodatã pe acest pãmânt, ºi acolo vor fi cântãrite gândurile,
vorbele ºi faptele oamenilor, chiar ºi cele mai ascunse: “Cãci toþi
ne vom înfãþiºa înaintea scaunului de judecatã al lui Hristos.”
(Romani 14:8 u.p.) “Cãci Dumnezeu va aduce orice faptã la
judecatã ºi judecata se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie
bine, fie rãu.” (Eclesiastul 11:14).
În unele cazuri judecata se face abia dupã moartea individului
(“…oamenilor le este rânduit sã moarã o singurã datã, iar dupã
aceea vine judecata” Evrei 9:27) în timp ce în altele oamenii sunt
judecaþi chiar în timpul vieþii lor: Belºaþar, spre exemplu, a fost
“cântãrit ºi gãsit prea uºor” (Daniel 5:27) în timp ce era încã împãrat
al Babilonului. La judecatã se judecã “viii ºi morþii” (2 Timotei
4:1), cazul fiecãruia putând fi oricând chemat la judecatã.
Pentru începerea acestei judecãþi existã o zi rânduitã de
Dumnezeu: “A rânduit o zi în care va judeca lumea cu dreptate”
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(Faptele Apostolilor 17:31), iar despre aceasta apostolul Petru
spunea încã din zilele lui cã era foarte aproape: “Cãci suntem în
clipa când judecata stã sã înceapã…” (1 Petru 4:17).
Vizionarul de pe Patmos vede în viziune “un alt înger care
zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veºnicã, pentru ca
s-o vesteascã locuitorilor pãmântului, oricãrui neam, oricãrei
seminþii, oricãrei limbi ºi oricãrui norod. El zicea cu glas tare:
‘Temeþi-vã de Dumnezeu ºi daþi-I slavã, cãci a venit ceasul
judecãþii Lui; ºi închinaþi-vã Celui ce a fãcut cerul ºi pãmântul,
marea ºi izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:6,7). Din momentul
proclamãrii acestei solii care anunþã începerea judecãþii pentru
pãmânteni, noi trãim în acea “zi a judecãþii” în care vieþile tuturor
vor fi analizate de Judecãtorul Universului, care hotãrãºte cu
dreptate destinul ºi rãsplata fiecãruia.
Interesele veºnice ale fiecãruia dintre noi sunt în joc. Oricând
putem fi ºi noi “cântãriþi” asemenea lui Belºaþar. S-ar putea sã fim
gãsiþi prea uºori? Care este “greutatea” vieþilor noastre? Am trãit
noi o viaþã dreaptã ºi curatã, aºa încât sã putem þine capul sus în
ziua judecãþii (Psalm 1:5)? Suntem noi cu adevãrat “sfinþi”
(1 Petru 1:16) ºi “desãvârºiþi”, adicã perfecþi (Matei 5:48), “fãrã
patã, fãrã zbârciturã sau altceva de felul acesta, ci sfinþi ºi fãrã
prihanã” (Efeseni 5:27), aºa cum este Tatãl nostru ceresc, pentru
a putea avea parte de un loc în Cetatea Sfântã, despre care ºtim
cã “nimic întinat nu va intra în ea” (Apocalipsa 21:27)?
Compararea vieþii noastre cu ceea ce aºteaptã Dumnezeu de
la noi s-ar putea sã ne smulgã de pe buze acelaºi strigãt
deznãdãjduit,ca al ucenicilor de odinioarã: “Cine poate atunci sã
fie mântuit?”, iar rãspunsul ce ni se dã este mereu acelaºi: “La
oameni lucrul acesta este cu neputinþã, dar la Dumnezeu toate
lucrurile sunt cu putinþã.” (Matei 19:25,26).
Dumnezeu, în marea Lui iubire, a fãcut posibil acest lucru pentru
noi prin iertarea pe care ne-o oferã din abundenþã ºi fãrã platã
prin Hristos: “Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a
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dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã
viaþã veºnicã.” (Ioan 3:16). “Dar la Tine este iertare, ca sã fii de
temut… cãci la Domnul este îndurarea ºi la El este belºug de
rãscumpãrare!” (Psalm 130:4,7).
Pentru toþi acei care fructificã aceastã ºansã a mântuirii, care
le-a fost oferitã cu un preþ atât de mare – însãºi viaþa Fiului lui
Dumnezeu – crezând în Domnul Isus, cãindu-se de pãcatele lor,
mãrturisindu-le lui Dumnezeu ºi renunþând la a le mai face ºi care
încep apoi sã “lucreze ca niºte oameni care au sã fie judecaþi de o
lege a slobozeniei” (Iacov 2:12), aºa încât “porunca legii sã fie
împlinitã” în ei (Romani 8:4), “mila biruieºte judecata”. (Iacov
2:13).
Numai împãcându-ne cu Dumnezeu ºi cu semenii noºtri, aflând
iertarea de pãcate prin Hristos ºi începând sã trãim o viaþã curatã
ºi sfântã, în ascultare desãvârºitã de voia Lui, vom putea “sã avem
deplinã încredere în ziua judecãþii” (1 Ioan 4:17) ºi sã rãmânem
în picioare dupã ce vom fi biruit totul (Efeseni 6:13).
Este de o importanþã crucialã pentru noi sã cunoaºtem “vremea
cercetãrii noastre” (Luca 19:44), care este “astãzi” (Evrei 4:7),
iar pentru cã “acum este vremea potrivitã, acum e ziua mântuirii”
(2 Corinteni 6:2) sã ne numãrãm printre acei înþelepþi a cãror
inimã “cunoaºte ºi vremea ºi judecata” (Eclesiastul 8:5).
Pregãtirea în vederea judecãþii constã în a ne cerceta pe noi
înºine ca sã vedem dacã suntem cu adevãrat în credinþã (2 Corinteni
13:5), ºi a ne îndrepta cãile ºi faptele pânã când în lumina
adevãrului biblic vom putea constata “cãci n-am nimic împotriva
mea” (1 Corinteni 4:4). Atunci vom putea aºtepta cu încredere
ziua judecãþii: “Dacã ne-am judeca singuri, n-am fi judecaþi”
(1 Corinteni 11:31) “Adevãrat, adevãrat vã spun, cã cine ascultã
cuvintele Mele ºi crede în Cel ce M-a trimis are viaþa veºnicã ºi
nu vine la judecatã ci a trecut din moarte la viaþã” (Ioan 5:24)
având convingerea cã “stãpânitorul veacului acestuia” nu mai are
nimic în noi (Ioan 14:30).
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Dumnezeu care a deschis aceastã minunatã cale a mântuirii este
gata sã coopereze cu noi, ºi sã ne ajute sã ajungem acea stare de
neprihãnire, încât sã fi putem fi “mântuiþi prin judecatã” (Isaia 1:27)
ºi asemenea Tatãlui nostru ceresc, sã fim “gãsiþi neprihãniþi în
cuvintele noastre ºi sã ieºim biruitori când vom fi judecaþi” (Romani
3:4).
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Capitolul 13

A DOUA VENIRE A
DOMNULUI ISUS
“ªi dupã ce Mã voi duce ºi vã voi
pregãti un loc, Mã voi întoarce ºi vã
voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt
Eu sã fiþi ºi voi.” (Ioan 14:3)

D

upã ce a venit întâia oarã pe pãmânt nãscându-Se ca prunc
în Betleem ºi luând astfel asuprã-ªi natura umanã, Domnul
Isus a trãit o viaþã de continuã ºi desãvârºitã ascultare de voia
Tatãlui Sãu, pe care ºi-a încheiat-o în cele din urmã murind ca
jertfã de ispãºire pentru pãcatele omenirii: “…S-a dezbrãcat pe
Sine însuºi ºi a luat chip de rob, fãcându-Se asemenea oamenilor.
La înfãþiºare a fost gãsit ca un om, S-a smerit ºi S-a fãcut ascultãtor
pânã la moarte, ºi încã moarte de cruce.” (Filipeni 2:8).
Dacã prima Sa venire a fost caracterizatã de simplitate,
modestie ºi o profundã smerenie ºi umilinþã, fiind lipsitã de orice
strãlucire care ar fi putut atrage privirile (vezi Isaia 53:1-3), El ne
spune cã va veni a doua oarã, într-un mod mult diferit de cel dintâi.
Aceasta pentru cã a doua oarã nu va mai veni în umilinþã pentru a
fi batjocorit ºi ocãrât de oamenii pãcãtoºi, ci va veni cu autoritate,
putere ºi slavã mare, pentru a aduce rãsplãtirea tuturor oamenilor
dupã faptele lor: “Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un
nor cu putere ºi slavã mare.” (Luca 21:27).
“Iatã, Eu vin curând; ºi rãsplata Mea este cu Mine, ca sã dau
fiecãruia dupã fapta lui.” (Apocalipsa 22:12).
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Aceastã a doua venire a constituit “fericita nãdejde” (Tit 2:13)
a celor credincioºi din toate veacurile, care au aºteptat-o ca pe
împlinirea celei mai dragi nãzuinþe a lor, aceea de a fi luaþi în
patria cereascã pentru a fi apoi o veºnicie cu Isus, dupã fãgãduinþa
fãcutã lor de El: “Sã nu vi se tulbure inima. Aveþi credinþã în
Dumnezeu ºi aveþi credinþã în Mine. În casa Tatãlui Meu sunt
multe locaºuri. Dacã n-ar fi aºa, v-aº fi spus. Eu Mã duc sã vã
pregãtesc un loc. ªi dupã ce Mã voi duce ºi vã voi pregãti un loc,
Mã voi întoarce ºi vã voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, sã fiþi
ºi voi.” (Ioan 14:1-3).
Aceastã aºteptare le-a þinut vie credinþa ºi le-a dat putere sã
sufere cu seninãtate chiar ºi cele mai aprige persecuþii, fiindcã
“aveau ochii pironiþi spre rãsplãtire.” (Evrei 11:26).
Revenirea Domnului Isus urmeazã sã aibã loc dupã încheierea
judecãþii, ºi ea va fi însoþitã de administrarea dreptãþii lui
Dumnezeu, care pentru cei drepþi va însemna viaþã veºnicã, iar
pentru cei nelegiuiþi moarte ºi ocarã veºnicã: “Cãci Fiul Omului
are sã vinã în slava Tatãlui Sãu, cu îngerii Sãi; ºi atunci va rãsplãti
fiecãruia dupã faptele lui.” (Luca 16:27).
În timp ce necredincioºii se vor ascunde în peºteri ºi în stâncile
munþilor ºi vor zice munþilor ºi stâncilor: “Cãdeþi peste noi ºi
ascundeþi-ne de Faþa Celui ce ºade pe scaunul de domnie ºi de
mânia Mielului, cãci a venit ziua cea mare a mâniei Lui ºi cine
poate sta în picioare?” (Apocalipsa 6:15,16), cei drepþi vor avea
cu totul alte sentimente: “În ziua aceea vei zice: ‘Iatã, acesta este
Dumnezeul nostru, în care aveam încredere cã ne va mântui. Acesta
este Domnul, în care ne încredeam, acum sã ne veselim ºi sã ne
bucurãm de mântuirea Lui’!” (Isaia 25:9).
Diferenþa dintre cele douã categorii este descrisã foarte sugestiv
ºi de cãtre prorocul Maleahi sub inspiraþia Duhului lui Dumnezeu:
“ ‘Ei vor fi ai Mei’ zice Domnul oºtirilor ‘îmi vor fi o comoarã
deosebitã, în ziua pe care o pregãtesc Eu. Voi avea milã de ei,
cum are milã un om de fiul sãu, care-i slujeºte. ªi veþi vedea din
104

A doua venire a Domnului Isus
nou atunci deosebirea dintre cel neprihãnit ºi cel rãu, dintre cel ce
slujeºte lui Dumnezeu ºi cel ce nu-I slujeºte. Cãci iatã, vine ziua,
care va arde ca un cuptor! Toþi cei trufaºi ºi toþi cei rãi vor fi ca
miriºtea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oºtirilor ºi nu le
va lãsa nici rãdãcinã, nici ramurã. Dar pentru voi, care vã temeþi
de Numele Meu, va rãsãri Soarele neprihãnirii ºi tãmãduirea va fi
sub aripile Lui; veþi ieºi ºi veþi sãri ca viþeii din grajd. ªi veþi cãlca
în picioare pe cei rãi, cãci ei vor fi ca cenuºa sub talpa picioarelor
voastre, în ziua pe care o pregãtesc Eu, zice Domnul oºtirilor.’ ”
(Maleahi 3:17,18, 4:1-3).
Deºi “despre ziua aceea, sau despre ceasul acela nu ºtie nimeni,
nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatãl” (Marcu 13:32),
noi suntem somaþi sã recunoaºtem vremea venirii Sale: “…faþa
cerului ºtiþi s-o deosebiþi ºi semnele vremurilor nu le puteþi
deosebi?” (Matei 16:3).
Aceastã zi va fi precedatã de unele semne prezise de
Mântuitorul ºi pe care noi suntem chemaþi sã le recunoaºtem:
“El a ºezut jos pe Muntele Mãslinilor. ªi ucenicii Lui au venit la
El la o parte ºi I-au zis: ‘Spune-ne, când se vor întâmpla aceste
lucruri? ªi care va fi semnul venirii Tale ºi al sfârºitului veacului
acestuia?’ Drept rãspuns, Isus le-a zis: ‘Bãgaþi de seamã sã nu
vã înºele cineva. Fiindcã vor veni mulþi în Numele Meu ºi vor
zice: Eu sunt Hristosul! ªi vor înºela pe mulþi. Veþi auzi de
rãzboaie ºi veºti de rãzboaie: vedeþi sã nu vã înspãimântaþi, cãci
toate aceste lucruri trebuie sã se întâmple. Dar sfârºitul tot nu va
fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam ºi o împãrãþie
împotriva altei împãrãþii; ºi pe alocurea vor fi cutremure de
pãmânt, foamete ºi ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât
începutul durerilor. Atunci vã vor da sã fiþi chinuiþi ºi vã vor
omorî; ºi veþi fi urâþi de toate neamurile pentru Numele Meu.
Atunci mulþi vor cãdea, se vor vinde unii pe alþii ºi se vor urî
unii pe alþii. Se vor scula mulþi prooroci mincinoºi ºi vor înºela
pe mulþi.
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ªi din pricina înmulþirii fãrãdelegii, dragostea celor mai mulþi se
va rãci. Dar cine va rãbda pânã la sfârºit, va fi mântuit. Evanghelia
aceasta a Împãrãþiei va fi propovãduitã în toatã lumea, ca sã
slujeascã de mãrturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârºitul.’ ”
(Matei 24:3-14).
În acest context Mântuitorul ne avertizeazã împotriva
“Hristoºilor mincinoºi” care vor încerca sã simuleze venirea Sa,
inducând astfel pe oameni în eroare ºi fãcându-i sã creadã cã ei
sunt Hristosul, aºa încât aceºtia sã nu mai aºtepte ºi sã nu se mai
pregãteascã pentru revenirea Domului Isus: “Atunci dacã vã va
spune cineva: ‘Iatã, Hristosul este aici, sau acolo’ sã nu-l credeþi.
Cãci se vor scula Hristoºi mincinoºi ºi proroci mincinoºi; vor
face semne mari ºi minuni, pânã acolo încât sã înºele, dacã va fi
cu putinþã chiar ºi pe cei aleºi. Iatã, cã v-am spus mai dinainte.
Deci, dacã vã vor zice: ‘Iatã-L în pustie’, sã nu vã duceþi acolo!
‘Iatã-L în odãiþie ascunse’ sã nu credeþi.”
Domnul Isus ne dã mai multe criterii dupã care vom putea
distinge adevãrata Sa venire de contrafacerile ce o vor preceda:
1) Aceasta va fi publicã, generalã, universalã, pentru întreaga
planetã, fiind vãzutã de toþi oamenii simultan, ºi va avea loc cu o
slavã indescriptibilã: “Cãci cum iese fulgerul de la rãsãrit ºi se
vede pânã la apus, aºa va fi ºi venirea Fiului omului… Atunci se
va arãta în cer semnul Fiului omului, toate seminþiile pãmântului
se vor boci ºi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu
putere ºi cu o mare slavã.” “Iatã cã El vine pe nori. ªi orice ochi
îl va vedea; ºi cei ce L-au strãpuns. ªi toate seminþiile pãmântului
se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.” (Apocalipsa 1:7).
2) Cu aceastã ocazie va avea loc învierea morþilor ºi schimbarea
în nemurire: “Iatã, vã spun o tainã: nu vom adormi toþi, dar toþi
vom fi schimbaþi, într-o clipã, într-o clipealã din ochi, la cea din
urmã trâmbiþã. Trâmbiþa va suna, morþii vor învia nesupuºi
putrezirii, ºi noi vom fi schimbaþi. Cãci trebuie ca trupul acesta
supus putrezirii sã se îmbrace în neputrezire ºi trupul acesta muritor
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sã se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se
va îmbrãca în neputrezire ºi trupul acesta muritor se va îmbrãca în
nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: “Moartea a
fost înghiþitã de biruinþã. Unde îþi este biruinþa moarte? Unde îþi
este boldul moarte?” (1 Corinteni 15:51-55) “Iatã, în adevãr, ce
vã spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rãmânea
pânã la venirea Domnului nu vom lua-o înaintea celor adormiþi.
Cãci însuºi Domnul, cu un strigãt, cu glasul unui arhanghel ºi cu
trâmbiþa lui Dumnezeu se va pogorî din cer ºi întâi vor învia cei
morþi în Hristos”. (1 Corinteni 4:15,16).
3) La venirea Lui va fi “seceriºul” când se va separa “grâul de
neghinã” adicã cei drepþi de cei nedrepþi: “Lãsaþi-le sã creascã
amândouã împreunã pânã la seceriº; ºi la vremea seceriºului, voi
spune secerãtorilor: ‘Smulgeþi întâi neghina ºi legaþi-o în snopi,
ca s-o ardem, iar grâul strângeþi-l în grânarul meu’.” (Matei 13:30)
“El va trimite pe îngerii Sãi cu trâmbiþa rãsunãtoare ºi vor aduna
pe aleºii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor
pânã la cealaltã.” (Matei 24:31). Aceastã separare se va face
prin înãlþarea la cer a credincioºilor lui Dumnezeu: “Apoi, noi,
cei vii, care vom fi rãmas, vom fi rãpiþi toþi împreunã cu ei în nori,
ca sã întâmpinãm pe Domnul în vãzduh; ºi astfel vom fi totdeauna
cu Domnul.” (1 Tesaloniceni 4:17).
4) Dupã ce sfinþii vor fi înãlþaþi la cer, focul va arde ºi va curãþa
pãmântul de tot ce a fãcut omul pe el: “Ziua Domnului însã va
veni ca un hoþ. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile
cereºti se vor topi de mare cãldurã ºi pãmântul cu tot ce este pe el
va arde.” (2 Petru 3:10).
Privind astãzi în jurul nostru, vedem cum majoritatea semnelor
prezise de Domnul Isus ca fiind premergãtoare venirii Sale s-au
împlinit deja. Îndemnul Scripturii este ca în loc de a face speculaþii
cu privire la ziua ºi ceasul venirii Sale – care nu ne sunt descoperite
- sã recunoaºtem semnele vremii ºi sã ne ridicãm privirile de la
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lucrurile trecãtoare ale acestei lumi, aþintindu-le spre cele veºnice:
“Cât despre vremi ºi soroace n-aveþi trebuinþã sã vi se scrie fraþilor,
pentru cã voi înºivã ºtiþi foarte bine cã ziua Domnului va veni ca
un hoþ noaptea… Dar voi, fraþilor nu sunteþi în întuneric, pentru ca
ziua aceea sã vã prindã ca un hoþ.” (1Tesaloniceni 5:1,2,4). “De
la smochin, învãþaþi pilda lui: Când îi frãgezeºte ºi înfrunzeºte
mlãdiþa, ºtiþi cã vara este aproape. Tot aºa ºi voi, când veþi vedea
toate aceste lucruri, sã ºtiþi cã Fiul omului, este aproape, este chiar
la uºi.” (Matei 24:32,33). “Când vor începe sã se întâmple aceste
lucruri, sã vã uitaþi în sus ºi sã vã ridicaþi capetele, pentru cã izbãvirea
voastrã se apropie.” (Luca 21:28).
Aceastã ridicare a privirilor noastre mai poate fi înþeleasã ºi
ca o reorientare a prioritãþilor noastre în viaþã, aºa încât sã primeze
interesul nostru pentru cele cereºti ºi veºnice în defavoarea celor
pãmânteºti: “Nu vã îngrijoraþi dar zicând: ‘Ce vom mânca?’ Sau
‘Ce vom bea?’ Sau ‘Cu ce ne vom îmbrãca?’ Fiindcã toate aceste
lucruri Neamurile le cautã. Tatãl vostru cel ceresc ºtie cã aveþi
trebuinþã de ele. Cãutaþi mai întâi Împãrãþia lui Dumnezeu ºi
neprihãnirea Lui ºi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”
(Matei 6:31-33). “Nu vã strângeþi comori pe pãmânt, unde le
mãnâncã moliile ºi rugina, ºi unde le sapã ºi le furã hoþii; ci strângeþivã comori în cer, unde nu le mãnâncã moliile ºi rugina ºi unde
hoþii nu le sapã, nici nu le furã. Pentru cã unde este comoara
voastrã, acolo va fi ºi inima voastrã.” (Matei 6:19-21). “Luaþi
seama la voi înºivã, ca nu cumva sã vi se îngreuieze inimile cu
îmbuibare de mâncare ºi de bãuturã ºi cu îngrijorãrile vieþii acesteia
ºi astfel ziua aceea sã vinã fãrã veste asupra voastrã. Cãci ziua
aceea va veni ca un laþ peste toþi cei ce locuiesc pe toatã faþa
pãmântului.” (Luca 21:34,35).
Singura noastrã ºansã de a fi gãsiþi treji este aceea de a fi gata
în orice moment pentru a-L întâmpina pe Domnul nostru când va
veni, iar acest lucru este posibil doar printr-o viaþã de continuã
veghere ºi aºteptare: “Vegheaþi dar în tot timpul ºi rugaþi-vã, ca sã
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aveþi putere sã scãpaþi de toate lucrurile acestea, care se vor
întâmpla ºi sã staþi în picioare înaintea Fiului omului.” (Luca 21:36).
“Vegheaþi dar, pentru cã nu ºtiþi în ce zi va veni Domnul vostru. Sã
ºtiþi cã dacã ar ºti stãpânul casei la ce strajã din noapte va veni
hoþul, ar veghea ºi n-ar lãsa sã-i spargã casa. De aceea ºi voi fiþi
gata; cãci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vã gândiþi.”
(Matei 24:42-44). “Luaþi seama, vegheaþi ºi rugaþi-vã; cã nu ºtiþi
când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca ºi cu un om plecat
într-altã þarã, care îºi lasã casa, dã robilor sãi putere, aratã fiecãruia
care este datoria lui ºi porunceºte portarului sã vegheze. Vegheaþi
dar, pentru cã nu ºtiþi când va veni stãpânul casei: sau seara, sau
la miezul nopþii, sau la cântarea cocoºilor, sau dimineaþa. Temeþivã ca nu cumva, venind fãrã veste, sã vã gãseascã dormind. Ce
zic vouã, zic tuturor: ‘Vegheaþi!’” (Marcu 13:33-37).
Minunatã va fi rãsplãtirea de care vor avea parte cei ce vor fi
gãsiþi fãrã prihanã la venirea Sa: “Ferice de robul acela pe care
stãpânul sãu, la venirea lui, îl va gãsi fãcând aºa! Adevãrat vã
spun vã îl va pune peste toate averile sale.” (Matei 24:46,47).
“Stãpânul sãu i-a zis: ‘Bine, rob bun ºi credincios; ai fost
credincios în puþine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intrã
în bucuria stãpânului tãu!” (Matei 25:23).
ªi aceastã bucurie depãºeºte orice capacitate de închipuire
omeneascã, fapt pentru care apostolul Pavel, simþind cã cuvintele
sunt neputincioase sã descrie fericirea celor mântuiþi se vede nevoit
sã exclame: ‘Lucruri pe care ochiul nu le-a vãzut, urechea nu le-a
auzit ºi la inima omului nu s-au suit, aºa sunt lucrurile pe care lea pregãtit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2:9).
Erele nesfârºite ale veºniciei nu le vor ajunge celor mântuiþi sã
laude pe Dumnezeu pentru iubirea Sa de necuprins, care a umplut
inimile lor de bucuria mântuirii ºi le-a dat ºansa sã trãiascã veºnic
într-o lume nouã de nedescrisã fericire, din care urmele pãcatului
au fost ºterse cu desãvârºire: “Apoi am vãzut un cer nou ºi un
pãmânt nou; pentru cã cerul dintâi ºi pãmântul dintâi pieriserã ºi
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marea nu mai era. ªi am vãzut coborându-se din cer de la
Dumnezeu, cetatea sfântã, noul Ierusalim, gãtitã ca o mireasã pentru
bãrbatul ei. ªi am auzit un glas tare, care ieºea din scaunul de
domnie ºi zicea: “Iatã cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui
cu ei ºi ei vor fi poporul Lui ºi Dumnezeu însuºi va fi cu ei. El va
fi Dumnezeul lor. El va ºterge orice lacrimã din ochii lor. ªi
moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici þipãt nici
durere, pentru cã lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ºedea pe scaunul
de domnie a zis: “Iatã, Eu fac toate lucrurile noi.” ªi a adãugat:
“Scrie fiindcã aceste cuvinte sunt vrednice de crezut ºi adevãrate.”
(Apocalipsa 21:1-6).
Doar urmele rãnilor din palmele Mântuitorului vor rãmâne
pentru întreaga veºnicie ca mãrturie a dramei consumate pe aceastã
planetã ºi ca garanþie cã aceasta nu se va mai repeta niciodatã, cã
“nenorocirea nu va veni de douã ori” (Naum 1:9).
Anii veºniciei, în derularea lor neîncetatã vor aduce mereu tot
mai glorioase ºi mai bogate descoperiri despre Dumnezeu ºi Fiul
Sãu – Mântuitorul nostru. Pe mãsurã ce creºte cunoºtinþa, creºte
ºi iubirea ºi fericirea celor mântuiþi.
Marea luptã s-a sfârºit. Pãcatul ºi pãcãtoºii nu mai existã.
Întregul univers este curat. Un singur puls de armonie ºi veselie
bate prin întreaga creaþiune. De la Domnul, Care le-a creat pe
toate, curge viaþã, luminã ºi fericire prin toate þinuturile spaþiului
infinit. De la cel mai mic atom pânã la cea mai mare lume,
toate lucrurile, însufleþite ºi neînsufleþite, în frumuseþea lor
neumbritã ºi cu bucurie desãvârºitã declarã cã “Dumnezeu este
iubire!” (1 Ioan 4:8).
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A PIERDE SAU A CÂªTIGA
O VIAÞÃ
“Cãci oricine va vrea sã-ºi scape viaþa o
va pierde, dar oricine îºi va pierde viaþa din
pricina Mea ºi din pricina Evangheliei, o va
mântui. ªi ce foloseºte unui om sã câºtige
toatã lumea, dacã îºi pierde sufletul? Sau ce
va da un om în schimb pentru sufletul sãu?”
(Marcu 8:35,36)

C

onºtienþi fiind de faptul cã le este dat sã treacã o singurã
datã prin aceastã lume, mulþi încearcã sã “câºtige viaþa”
sau sã “trãiascã din plin viaþa”, lucru prin care înþeleg a nu lãsa sã
le scape nici o ocazie de a profita de ea. Trãind doar pentru viaþa
aceasta, gândirea lor se limiteazã la ceva foarte apropiat de “sã
mâncãm ºi sã bem, cãci mâine vom muri” (1 Corinteni 15:32).
Despre mulþi se spune pe bunã dreptate cã “Dumnezeul lor este
pântecele ºi slava lor este în ruºinea lor” (Filipeni 3:19), iar
“fericirea lor este sã trãiascã în plãceri” (2 Petru 2:13). “Plãcerile
de o clipã ale pãcatului” (Evrei 11:25) par sã însemne pentru
mulþi însãºi viaþa, iar lipsa acestora este perceputã ca o pagubã.
Totuºi, Biblia declarã implacabil: “Sã se tot creadã omul fericit în
viaþã, sã se tot laude cu bucuriile pe care ºi le face, cãci tot în
locuinþa pãrinþilor sãi va merge…” (Psalmii 49:18,19) ceea ce
înseamnã cã trãirea în mod egoist pentru sine, încercând a avea
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“totul” de la viaþã se va solda în cele din urmã cu pierderea definitivã
a acesteia. “Vã bucuraþi de lucruri de nimic” (Amos 6:13) spune
Dumnezeu despre oamenii pe care-i intereseazã doar sã “trãiascã
clipa” de care vor sã se “bucure” cât mai mult, ºi care fac aceasta
adesea cu preþul încãlcãrii principiilor dreptãþii ºi ale moralitãþii,
considerând a fi potrivite orice mijloace care par sã-i ducã la aceastã
finalitate. Pentru a “câºtiga” aceastã viaþã, oamenii ajung adesea sã
sacrifice integritatea lor moralã, chiar familia ºi sãnãtatea lor ºi ajung
în multe cazuri dependenþi de acele lucruri care credeau cã i-ar face
fericiþi ºi care se dovedesc în final a fi niºte patimi ruinãtoare pentru
cei care le-au devenit robi. Despre modul cum aceste false valori,
aceste aparente “bucurii ale pãcatului” degradeazã pe acei care cautã
sã “câºtige viaþa” prin ele, cuvântul lui Dumnezeu spune: “au mers
dupã nimicuri ºi au ajuns ei înºiºi de nimic.” (Ieremia 2:5). Astfel, în
loc de a “câºtiga” viaþa, aºa cum îºi închipuiserã iniþial, ei ajung s-o
piardã pentru veºnicie.
Cu privire la aceasta avertiza Mântuitorul când spunea “oricine
va vrea sã-ºi scape viaþa o va pierde; dar oricine îºi va pierde
viaþa pentru Mine, o va câºtiga” (Matei 16:25).
Acest lucru este evident ºi din experienþa înþeleptului Solomon,
care a fost rege în Israel în cea mai înfloritoare perioadã a acestuia
ºi care a cãutat în mod programatic împlinirea vieþii, având la
dispoziþie tot ce-ºi poate dori un om pentru a se considera fericit:
“Eu, Eclesiastul, am fost împãrat peste Israel, în Ierusalim… Am
hotãrât în inima mea sã-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima
mã va cârmui cu înþelepciune ºi sã stãrui astfel în nebunie, pânã
voi vedea ce este bine sã facã fiii oamenilor sub ceruri, în tot
timpul vieþii lor. Am fãcut lucruri mari: mi-am zidit case, mi-am
sãdit vii; mi-am fãcut grãdini ºi livezi de pomi ºi am sãdit în ele
tot felul de pomi roditori. Mi-am fãcut iazuri ca sã ud dumbrava
unde cresc copacii. Am cumpãrat robi ºi roabe ºi am avut copii
de casã; am avut cirezi de boi ºi turme de oi, mai mult decât toþi
cei ce fuseserã înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint ºi
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aur, ºi bogãþii ca de împãraþi ºi þãri. Mi-am adus cântãreþi ºi cântãreþe
ºi desfãtarea fiilor oamenilor: o mulþime de femei. Am ajuns mare,
mai mare decât toþi cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am
pãstrat chiar înþelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat; nu
mi-am oprit inima de la nici-o veselie, ci am lãsat-o sã se bucure
de toatã truda mea, ºi aceasta mi-a fost partea din toatã osteneala
mea. Apoi când m-am uitat cu bãgare de seamã la toate lucrãrile
pe care le fãcusem cu mâinile mele ºi la truda cu care le fãcusem,
am vãzut cã în toate este numai deºertãciune ºi goanã dupã vânt ºi
cã nu este nimic trainic sub soare… Atunci am urât viaþa cãci nu
mi-a plãcut ce se face sub soare: totul este deºertãciune ºi goanã
dupã vânt… Am ajuns pânã acolo cã m-a apucat o mare
deznãdejde de toatã munca pe care am fãcut-o sub soare.”
(Eclesiastul 1:12; 2:3-11, 17, 20).
În ciuda faptului cã ºi-a putut permite mai mult decât cei mai
optimiºti dintre noi ar putea visa vreodatã, cu toate cã a avut
posibilitatea de a încerca tot ceea ce cred oamenii cã le-ar putea
aduce fericirea, fiind în stare sã spunã “tot ce mi-au poftit ochii
le-am dat ºi nu mi-am oprit inima de la nici o veselie”, rezultatul
a fost contrar tuturor aºteptãrilor, cãci în loc de fericire a ajuns sã
fie cuprins de o mare deznãdejde, pânã acolo cã a început sã-ºi
urascã viaþa.
Dezamãgirea celor mai mulþi va fi însã cu atât mai mare, cu cât
deºi s-au strãduit din rãsputeri sã afle fericirea în aceastã lume,
aceasta rãmâne departe de ei. Adesea ºi obiectivele de care-ºi
legau speranþele de fericire rãmân nerealizate, ºi vor pierde chiar
ºi iluzia fericirii: “… cãci celui ce n-are, i se va lua ºi ceea ce i se
pare cã are.” (Luca 8:18), ajungând la înþelegerea faptului cã în
timp ce au pierdut viaþa veºnicã, nici pe aceasta n-au câºtigat-o.
Spre deosebire de Solomon, apostolul Pavel, a cãrui viaþã a
fost una de abnegaþie, sacrificiu ºi tãgãduire de sine, de activitate
neobositã în folosul semenilor sãi avea alte sentimente când privea
în urmã, fãcând bilanþul vieþii sale:
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El a fost gata sã accepte pierderea tuturor lucrurilor
considerate de alþii drept câºtiguri în aceastã lume, pentru a-L câºtiga
pe Hristos – Mãrgãritarul de mare preþ: “Dar lucrurile care pentru
mine erau câºtiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui
Hristos. Ba încã ºi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere
faþã de preþul nespus de mare al cunoaºterii lui Hristos Isus, Domnul
meu. Pentru El am pierdut toate ºi le socotesc ca un gunoi, ca sã
câºtig pe Hristos.” (Filipeni 3:7,8).
Departe de a regreta vreodatã hotãrârea luatã în tinereþe, spre
sfârºitul vieþii sale el îºi exprima mulþumirea ºi convingerea cã a
fãcut alegerea cea bunã, de ale cãrei roade se bucura anticipat
chiar.
Nici o umbrã de regret nu se regãsea în sufletul bãtrânului
apostol pentru calea aleasã, ci el avea certitudinea cã n-a trãit în
zadar, ci cã luptând “lupta cea bunã” pe care o identifica cu “lupta
credinþei” (1 Timotei 6:12) a fãcut exact ceea ce trebuia ºi socotea
cã toatã viaþa sa “pierdutã” pentru Hristos n-a constituit o pierdere,
ci cel mai mare câºtig cu putinþã: “M-am luptat lupta cea bunã,
mi-am isprãvit alergarea, am pãzit credinþa. De acum mã aºteaptã
cununa neprihãnirii, pe care mi-o va da în “ziua aceea”, Domnul,
Judecãtorul cel drept. ªi nu numai mie, ci ºi tuturor celor ce vor fi
iubit venirea Lui.” (2 Timotei 4:8).
În urma unei vieþi trãite astfel, el putea privi cu seninãtate
perspectiva morþii ºtiind cã aceasta nu reprezintã sfârºitul tragic
al existenþei sale, ci o stare intermediarã de “adormire” pânã la
venirea Mântuitorului: “Cãci pentru mine a trãi este Hristos, iar a
muri e un câºtig” (Filipeni 1:21). Atunci urma sã i se ofere “cununa
vieþii” ca rãsplatã a ostenelii Sale pentru Hristos ºi avea sã trãiascã
apoi o viaþã veºnicã de fericire care întrece orice imaginaþie,
bucurându-se de ceea ce a pregãtit Dumnezeu pentru cei mântuiþi:
“Lucruri pe care ochiul nu le-a vãzut, urechea nu le-a auzit ºi la
inima omului nu s-au suit, aºa sunt lucrurile pe care le-a pregãtit
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2:9)
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Astfel s-au împlinit din nou cuvintele Mântuitorului care
declarau cã cine-ºi va pierde viaþa din pricina Sa în aceastã lume,
o va câºtiga pentru veºnicie, iar Pavel nu s-a îndoit nici o clipã de
aceasta: “ªi din pricina aceasta sufãr aceste lucruri; dar nu mi-e
ruºine, cãci ºtiu în cine am crezut. ªi sunt încredinþat cã El are
putere sã pãzeascã ce I-am încredinþat pânã în ziua aceea.” (2
Timotei 1:12).
Spre deosebire de regele Solomon, noi ne dorim poate mult
mai puþin ºi sperãm cã dacã am reuºi sã realizãm ce ne-am propus
sau sã obþinem ceea ce dorim, am fi fericiþi. Însã se întâmplã adesea
cã, chiar ºi dupã realizarea lucrurilor atât de mult dorite, fericirea
rãmâne departe de noi.
Aceastã neîmplinire se datoreazã faptului cã noi cãutãm
fericirea acolo unde nu este de gãsit, cãutãm pace, mulþumire ºi
odihnã sufleteascã în lucruri care nu pot oferi aceasta. “De ce
cântãriþi argint pentru un lucru care nu hrãneºte? De ce vã daþi
câºtigul muncii pentru ceva care nu saturã? Ascultaþi-Mã dar ºi
veþi mânca ce este bun ºi sufletul vostru se va desfãta cu bucate
gustoase. Luaþi aminte ºi veniþi la Mine, ascultaþi ºi sufletul vostru
va trãi…” (Isaia 55:2,3) Cãutarea împlinirii în viaþã altundeva
decât la Hristos, adicã în “lucruri care nu saturã” este descrisã în
Biblie ca un dublu pãcat: “Cãci poporul Meu a sãvârºit un îndoit
pãcat: M-au pãrãsit pe Mine, Izvorul apelor vii ºi ºi-au sãpat
puþuri, puþuri crãpate care nu þin apã.” (Ieremia 2:13).
De aceea, singurul lucru care saturã deplin ºi definitiv nevoia
sufletului omenesc ºi care face ca viaþa sã fie într-adevãr împlinitã
ºi câºtigatã, punând astfel capãt tuturor cãutãrilor este pãrtãºia cu
Hristos “Izvorul apelor vii”: “Adevãrat, adevãrat vã spun, cã…
Tatãl Meu vã dã adevãrata pâine din cer; cãci Pâinea lui Dumnezeu
este aceea care se pogoarã din cer ºi dã lumii viaþa… Isus le-a
zis: ‘Eu sunt Pâinea vieþii. Cine vine la Mine, nu va flãmânzi
niciodatã; ºi cine crede în Mine, nu va înseta niciodatã.’ ” (Ioan
6:32,33,35). “Isus i-a rãspuns: ‘Oricui bea din apa aceasta, îi va
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fi iarãºi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în
veac nu-i va fi sete; ba încã apa, pe care i-o voi da Eu, se va
preface în el într-un izvor de apã, care va þâºni în viaþa veºnicã.’
(Ioan 4:13,14). Prin simbolurile pâinii vieþii ºi ale apei vii, care
potoleºte definitiv foamea ºi setea sufletului, Mântuitorul
reprezenta efectul prezenþei Sale în suflet. Spre deosebire de
tot ceea ce poate oferi lumea aceasta care nu saturã, nici nu
poate potoli setea sufletului cu o fericire durabilã, Isus ne
garanteazã cã foamea ºi setea sufletelor noastre se va sfârºi atunci
când venim la El, de aceea ne îndeamnã cu toatã cãldura: “Veniþi
la Mine toþi cei trudiþi ºi împovãraþi, ºi Eu vã voi da odihnã.
Luaþi jugul Meu asupra voastrã ºi învãþaþi de la Mine, cãci Eu
sunt blând ºi smerit cu inima; ºi veþi gãsi odihnã pentru sufletele
voastre. Cãci jugul Meu este bun ºi sarcina Mea este uºoarã.”
(Matei 11:28-30).
Un comentator inspirat observa cã “în inima tuturor oamenilor,
indiferent de rasã sau stare socialã, existã o dorinþã inexprimabilã
dupã ceva ce nu posedã. Aceastã dorinþã este implantatã chiar în
constituþia omului de cãtre un Dumnezeu îndurãtor, pentru ca omul
sã nu fie satisfãcut cu starea sau cu realizãrile lui prezente, fie ele
rele sau bune. Dumnezeu doreºte ca omul sã caute ce este mai
bun ºi sã gãseascã aceasta spre binecuvântarea veºnicã a sufletului
sãu. Satan, prin viclenia ºi iscusinþa sa, a pervertit aceste dorinþe
ale inimii umane. El îi face pe oameni sã creadã cã aceastã dorinþã
poate fi satisfãcutã de plãcere, de bogãþie, de tihnã, faimã sau
putere; însã acei care au fost astfel amãgiþi de el (ºi aceºtia se
numãrã cu zecile de mii) gãsesc toate aceste lucruri ca fiind fãrã
sens, lãsând sufletul la fel de gol ºi nesatisfãcut ca ºi pânã atunci.
Este intenþia lui Dumnezeu ca aceastã dorinþã a inimii omeneºti sã
conducã la Acela care este singurul în stare a o satisface. Dorinþa
este de la El ca sã ducã tot la El, ca plinãtatea împlinirii acelei
dorinþe: “Cãci El a potolit setea sufletului însetat, ºi a umplut de
bunãtãþi sufletul flãmând.” (Psalm 107:9).
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Chiar dacã pentru mulþi dintre cei care o privesc din afarã, viaþa
creºtinului pare mai degrabã o pierdere decât un câºtig, fiindcã ei
nu vãd în ea decât un lung ºir de interdicþii ºi de renunþãri, pe care
nu le pot înþelege ºi cu atât mai puþin accepta, Mântuitorul spunea
cã “pierderea” vieþii pentru El înseamnã câºtigarea ei.
ªi într-adevãr, a fi creºtin în adevãratul sens al cuvântului
implicã adesea disponibilitatea de a se lipsi de anumite lucruri
care contravin principiilor dreptãþii ºi a renunþa la anumite câºtiguri
sau plãceri care s-ar dobândi cu preþul compromisului. La prima
vedere, creºtinul pare sã fie dezavantajat în aceastã lume faþã de
semenii sãi necreºtini, fiindcã principiile morale pe care ºi le-a
însuºit îl opresc de a se folosi de multe din mijloacele nu tocmai
cinstite de care uzeazã ceilalþi pentru a dobândi anumite avantaje.
Totuºi Domnul Isus ne asigurã cã toate aceste aparente pierderi,
adunate la un loc, nu vor constitui o pagubã, ci un câºtig veºnic
pentru omul care ºi le asumã. Acest câºtig începe sã se facã simþit
chiar din aceastã lume, este continuat apoi într-o “greutate veºnicã
de slavã”: “Isus a rãspuns. ‘Adevãrat vã spun cã nu este nimeni,
care sã fi lãsat casã, sau fraþi, sau surori, sau tatã, sau mamã, sau
nevastã, sau copii sau holde pentru Mine ºi pentru Evanghelie ºi
sã nu primeascã acum, în veacul acesta, de o sutã de ori mai mult:
case, fraþi, surori, mame, copii ºi holde, împreunã cu prigoniri, iar
în veacul viitor, viaþa veºnicã.” (Marcu 10:29,30).
Creºtinul nu va pierde în realitate nici o valoare adevãratã
datoritã credinþei lui, fiindcã “Domnul … nu lipseºte de nici un
bine pe cei ce duc o viaþã fãrã prihanã.” (Psalmii 84:11).
Dimpotrivã, viaþa lui va câºtiga prin încrederea în Dumnezeu un
echilibru ºi o stabilitate pe care valurile vieþii nu le vor mai putea
clãtina, el va fi “plin de încredere” ºi nu se va teme de nimic, iar
inima lui va fi plinã de o seninãtate ºi pace, pe care nimic nu le
poate tulbura. El ºi-a încredinþat soarta în mâinile lui Dumnezeu
ºi are asigurarea cã “toate lucrurile lucreazã împreunã spre binele
celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28) iar garanþia acestui
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fapt este datã de însãºi jertfa Mântuitorului: “Deci, ce vom zice noi
în faþa tuturor acestor lucruri? Dacã Dumnezeu este pentru noi,
cine va fi împotriva noastrã? El, care n-a cruþat nici chiar pe Fiul
Sãu, ci L-a dat pentru noi toþi, cum nu ne va da fãrã platã, împreunã
cu El, toate lucrurile?” (Romani 8:31,32).
Minunate sunt fãgãduinþele care au fost date celor credincioºi
ca o asigurare a bunãvoinþei ºi sprijinului lui Dumnezeu ce nu
avea sã le lipseascã niciodatã în nevoi: “Ferice de oricine se teme
de Domnul, ºi umblã pe cãile Lui! Cãci atunci te bucuri de lucrul
mâinilor tale, eºti fericit ºi-þi merge bine.” (Psalmii 128:1,2) “Cel
ce stã sub ocrotirea Celui Prea Înalt ºi se odihneºte la umbra
Celui Atotputernic, zice despre Domnul: ‘El este locul meu de
scãpare, ºi cetãþuia mea, Dumnezeul meu în care mã încred!’ Da,
El te scapã de laþul vânãtorului, de ciumã ºi de pustiirile ei. El te
va acoperi cu penele Lui ºi te va ascunde sub aripile Lui. Cãci
scut ºi pavãzã este credincioºia Lui! Nu trebuie sã te temi nici de
groaza din timpul nopþii, nici de sãgeata care zboarã ziua, nici de
ciuma care umblã în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în
amiaza mare. O mie sã cadã alãturi de tine ºi zece mii la dreapta
ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii ºi vei
vedea rãsplãtirea celor rãi. Pentru cã zici: ‘Domnul este locul
meu de adãpost!’ ºi faci din Cel Prea Înalt turnul tãu de scãpare,
de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va
apropia de cortul tãu. Cãci El va porunci îngerilor Sãi sã te
pãzeascã în toate cãile tale; ºi ei te vor duce pe mâini ca nu cumva
sã-þi loveºti piciorul de vreo piatrã. Vei pãºi peste lei ºi peste
nãpârci ºi vei cãlca peste pui de lei ºi peste ºerpi. ‘fiindcã Mã
iubeºte’ – zice Domnul – ‘de aceea îl voi izbãvi; îl voi ocroti,
cãci cunoaºte Numele Meu. Când Mã va chema îi voi rãspunde;
voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbãvi ºi-l voi proslãvi. Îl voi
sãtura cu viaþã lungã ºi-i voi arãta mântuirea Mea’.” (Psalmii 91:116) “Nu te teme de nimic, cãci Eu te izbãvesc, te chem pe nume:
eºti al Meu. Dacã vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine ºi râurile nu
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A pierde sau a câºtiga o viaþã
te vor îneca; dacã vei merge prin foc, nu te va arde ºi flacãra nu te
va aprinde. Cãci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tãu, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tãu… De aceea, pentru cã ai preþ în ochii Mei,
pentru cã eºti preþuit ºi te iubesc, dau oameni pentru tine ºi popoare
pentru viaþa ta. Nu te teme de nimic, cãci Eu sunt cu tine.” (Isaia
43:1-5).
Conºtienþa faptului cã Atotputernicul Suveran al Universului
este Tatãl nostru, cã avem cel mai puternic aliat posibil, la care nu
existã “nu pot”, ne va umple de încredere ºi vom putea pãºi astfel
fãrã teamã pe cãile vieþii, ºi nu va fi nimic care sã poatã izgoni
seninãtatea de pe frunþile noastre (Iov 29:24).
Iertarea pãcatelor noastre, graþierea de la moartea pe care ar
fi trebuit s-o suferim pentru pãcat ºi mântuirea ce ni s-a oferit în
dar vor constitui un permanent prilej de bucurie pentru noi, care
va fi atât de puternic, încât nimic nu-l va putea umbri: “Deci fiindcã
suntem socotiþi neprihãniþi prin credinþã, avem pace cu Dumnezeu,
prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui Îi datorãm faptul cã, prin
credinþã, am intrat în aceastã stare de har, în care suntem; ºi ne
bucurãm în nãdejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurãm
chiar ºi în necazurile noastre, cãci ºtim cã necazul aduce rãbdare,
rãbdarea aduce biruinþa în încercare, iar biruinþa aceasta aduce
nãdejdea. Însã nãdejdea aceasta nu înºealã, pentru cã dragostea
lui Dumnezeu a fost turnatã în inimile noastre prin Duhul Sfânt
care ne-a fost dat.” (Romani 5:1-5) “Mã bucur în Domnul ºi sufletul
meu este plin de veselie în Dumnezeul meu; cãci m-a îmbrãcat cu
hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbãvirii, ca pe un mire
împodobit cu o cununã împãrãteascã ºi ca o mireasã, împodobitã
cu sculele ei.” (Isaia 61:10)
Departe de a fi o pierdere, viaþa trãitã cu Hristos va fi o viaþã
de bucurie ºi de continuã sporire a valorii omului prin înnobilarea
caracterului Sãu, fiecare zi ce trece adãugând la nobleþea ºi
bunãtatea Sa, fãcându-l astfel potrivit pentru societatea fiinþelor
cereºti în mãrire:
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În cãutarea unui sens...
“Cãci în El aþi fost îmbogãþiþi în toate privinþele, cu orice vorbire
ºi cu orice cunoºtinþã. În felul acesta mãrturia despre Hristos a fost
bine întãritã în mijlocul vostru; aºa cã nu duceþi lipsã de nici un fel
de dar, în aºteptarea arãtãrii Domnului nostru Isus Hristos.” (1
Corinteni 1:5-7).
Astfel, acceptând planul lui Dumnezeu pentru noi, viaþa noastrã
va cãpãta cu adevãrat o valoare ºi fiecare zi trãitã va fi una plinã
de sens, aducându-ne tot mai aproape de minunata perspectivã a
redobândirii fericirii veºnice, pregãtitã de bunul Tatã ceresc pentru
toþi copiii Sãi credincioºi.
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