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Introducere
„…Îţi scriu aceste lucruri să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este
Biserica [Adunarea (Traducerea Literală a Sfintei Biblii)] Dumnezeului celui viu, stâlpul şi
temelia adevărului” (1 Timotei 3:15).

Isus Hristos a proclamat cu aproape 2000 de ani în urmă, „voi zidi Biserica Mea.”

El a
declarat că Biserica Lui nu va muri niciodată, promiţând că „porţile Locuinţei morţilor nu o
vor birui” (Matei 16:18). El i-a asigurat pe discipolii Săi că El va călăuzi şi va păstra
Biserica Sa până la reîntoarcerea Sa, promiţându-le „Eu sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârşitul veacului” (Matei 28:20).
Ce s-a întâmplat cu Biserica clădită de Isus? Un martor ocular ne spune că, imediat
după ce Hristos s-a ridicat la cer, după învierea Sa, apostolii Lui „au plecat şi au propovăduit
pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei, şi întărea Cuvântul prin semnele, cari-l însoţeau”
(Marcu 16:20). Biserica a avut un început puternic.
Milioane de oameni se declară Creştini; ei pretind că sunt membri ai Bisericii pe care
a fondat-o Isus. Dar Creştinismul este o religie divizată, compusă din sute de denominaţii şi
schisme. De a lungul secolelor, cele mai multe din ramurile Creştinismului au asimilat în
învăţăturile şi practicile lor multe tradiţii ne-biblice – filozofice, culturale şi religioase –
producând şi mai multe variaţii.
Cum putem noi explica explozia de practici contradictorii şi facţiunile potrivnice din
lumea Creştinismului? Este posibil să se împace grupurile denominaţiilor în concurenţă cu
standardele şi obiectivele pe care Hristos le-a stabilit pentru Biserica Lui? Cum putem noi
şti dacă varietatea năucitoare a obiceiurilor şi învăţămintelor Creştinismului reprezintă cu
fidelitate pe cele ale lui Isus Hristos?
Aminteşte-ţi, Isus nu numai că a promis să clădească Biserica Lui, dar El i-a asigurat
pe discipolii Săi că Biserica Lui nu va pieri. Este acea Biserică, Creştinismul divizat de
astăzi pe care îl vedem noi în jurul nostru? Numai Sfintele Scripturi pot produce un răspuns
de încredere la această întrebare.
Dacă promisiunea lui Isus că „porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui” pe Biserica
Lui ar fi considerată ca o garanţie că acei ce cred în numele Lui nu vor putea fi niciodată
induşi în eroare sau corupţi, atunci am avea toate motivele să acceptăm suma colectivă a
diverselor diviziuni ale Creştinismului de azi ca fiind Biserica pe care a clădit-o Isus.
Dar El nu a garantat un asemenea lucru. Dimpotrivă, El i-a avertizat pe discipolii Săi
că „se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi. Ei vor face semne şi minuni, ca să
înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi” (Marcu 13:22, accentuarea adăugată peste tot).
Mai târziu, apostolul Pavel şi-a exprimat grija pentru Creştinii din ziua lui că minţile lor ar
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putea să „se strice dela curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos” prin propovăduirea
unor „apostoli mincinoşi” (2 Corinteni 11:3,13).
Isus a vorbit chiar mai direct, explicând că „strâmtă este poarta, îngustă este calea
care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află. Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi
îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinlăuntru sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după
roadele lor” (Matei 7:14-16).
În paginile acestea noi vom examina fructele cu care Isus şi apostolii Săi au zis că
vor identifica Biserica Lui. Privim la fructele contradictorii care identifică pe cei care sunt
influenţaţi de un alt duh şi propovăduiesc o evanghelie diferită. Noi vom afla, nu din
tradiţiile şi opiniile omeneşti dar direct din Cuvântul lui Dumnezeu, cum să distingem între
„Biserica Dumnezeului celui viu” (1 Timotei 3:15) şi acei care urmează „proorocii
mincinoşi” în haine de oi.

*Pentru claritate în întreaga această broşură, cuvântul Biserică (cu B mare) se referă la
Biserica credincioasă pe care a fondat-o Isus Hristos. Cuvântul biserică (cu b mic) se referă
la grupurile locale de credincioşi sau alte organizaţii fizice. Cum biserică poate să nu fie cu
litere mari în traducerile citate din Biblie, toate citările scripturale – dacă se referă la Corpul
lui Hristos sau o adunare locală – folosesc biserică cu b mic.
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Capitolul 1

Un Popor
Special pentru Dumnezeu
„Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe
care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce
v-a chemat din întunerec la lumina Sa minunată; pe voi, cari odinioară nu eraţi un popor,
dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, cari nu căpătaserăţi îndurare, dar acum
aţi căpătat îndurare” (1 Petru 2:9-10).

Isus Hristos a fondat Biserica Noului Testament, un corp de credincioşi transformaţi
spiritual, în oraşul Ierusalem în ziua festivalului biblic al Pentecostului (Sărbătoarea
Săptămânilor) exact 50 de zile după învierea lui Isus din morţi.
Isus a apărut discipolilor Săi pentru 40 de zile, între momentul învierii Sale şi
fondarea Bisericii Sale, luminându-i şi mai mult cu privire la natura Împărăţiei lui
Dumnezeu ce urma să vină (Faptele Apostolilor 1:3). În acest timp „le-a poruncit să nu se
depărteze de Ierusalem, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui” (versul 4). El le-a explicat:
„…voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în
Ierusalem, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului” (versul 8).
Mai târziu El l-a inspirat pe apostolul Pavel să explice importanţa crucială a primirii
Duhului Sfânt în procesul devenirii de membru convertit al Bisericii Sale: „….dacă Duhul
lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.
Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar
Duhul este viu, din pricina neprihănirii” (Romani 8:9-10).
Prin prezenţa Duhului Sfânt în Creştini, Isus Hristos şi Dumnezeu Tatăl participă
activ în vieţile lor ca să-i întărească şi să-i inspire în supunerea şi serviciul lui Dumnezeu
(Filipeni 2:12-13).
Deci, Biserica a început când apostolii lui Hristos au primit pe Duhul Sfânt, aşa cum
le promisese El (Faptele Apostolilor 2:1-4). Duhul lui Dumnezeu i-a transformat
instantaneu. Fiecare care i-a auzit şi-a dat seama că ei primiseră inspiraţie specială şi putere
dela Dumnezeu.
Apostolii au început imediat să propovăduiască – celor adunaţi în vecinătatea
templului din Ierusalem în acea Zi de Pentecost – că Isus din Nazaret era mult aşteptatul
Mântuitor (sau pe greceşte, Hristosul) (Faptele Apostolilor 2:36 ). Ei i-au îndemnat pe
ascultătorii lor să se pocăiască şi să fie botezaţi în numele lui Isus (versul 38). Pe la sfârşitul
acelei zile „s-au adăugat aproape trei mii de suflete” (versul 41).
Biserica pe care Isus promisese să o clădească se născuse! Membrii ei au fost
oamenii care au primit cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu şi au fost botezaţi – simbolizând
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acceptarea lor a morţii sacrificiale a lui Hristos pentru iertarea păcatelor şi îngroparea
obiceiurilor lor vechi, păcătoase.
Părerea biblică a Bisericii
Cum examinăm Biserica clădită de Isus, noi vedem cum este folosit cuvântul biserică
în Biblie. Prin toată Scriptura biserică şi congregaţie se referă întotdeauna la oameni,
niciodată la o clădire. Biserica (Trupul lui Hristos) sau biserica (o congregaţie sau o adunare
a membrilor Bisericii) sunt formate din lumea chemată să-l urmeze pe Isus Hristos.
Ideea lumii adunate ca să înveţe învăţăturile lui Dumnezeu este întipărită în scrierile
Vechiului şi Noului Testament. Este asociată îndeaproape cu una din Cele Zece Porunci,
porunca privitoare la Sabat.
În vremurile supunerii generale către Dumnezeu, Israeliţii din antichitate se adunau
în fiecare Sabat ca o congregaţie. Ziua a şaptea de Sabat (definit în Biblie ca durând de
vineri seara până sâmbătă seara) este o „convocare sfântă” – o adunare sacră. Dumnezeu a
decretat că „Şase zile să lucraţi, iar ziua a şaptea este ziua odihnei, adunare sfântă a
Domnului” (Leviticul 23:3). Noua Versiune Internaţională traduce acelaşi vers: „A şaptea
zi este un Sabat de odihnă, o zi de sfântă adunare.”
Conceptul echivalent – o congregaţie de discipoli adunaţi să înveţe Cuvântul lui
Dumnezeu – a fost practicată de primii Creştini. Observă Faptele Apostolilor 11:26: „Şi au
stat acolo un an întreg [doi apostoli, Barnabas şi Saul], adunându-se în biserică şi învăţând
mult popor. Şi în Antiohia, întâia oară, ucenicii [grecescul machetes, însemnând studenţi sau
elevi) s-au numit creştini.”
Atunci, Biserica, este compusă din discipoli sau studenţi ai lui Isus Hristos care se
adunau ca să primească învăţămintele lui Dumnezeu.
Biblia este manualul pentru aceşti studenţi ai lui Hristos. Pavel explică cum, „Toată
Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos spre învăţătură,...Astfel ca omul lui
Dumnezeu să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice lucru bun” (2 Timotei 3:16-17).
Învăţătorii sunt episcopi ai lui Isus Hristos desemnaţi corespunzător care
propovăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu (Romani 10:14-15; 2 Timotei 4:2). Dumnezeu îi ţine
răspunzători pentru că să „împartă drept Cuvântul adevărului” (2 Timotei 2:15) şi pentru a fi
„exemple turmei” (1 Petru 5:3; 1 Timotei 3:2-7).
Biserica, totuşi, este cu mult mai mult decât o simplă adunare a studenţilor care se
adună pentru a fi instruiţi pentru beneficiul lor propriu.
Poporul special al lui Dumnezeu
Biserica lui Dumnezeu poate fi descrisă cel mai bine ca poporul special al lui
Dumnezeu, chemat şi ales de El să primească mântuirea (viaţa veşnică) ca copiii lui
Dumnezeu. Speranţa şi viitorul lor sunt legate inseparabil de reîntoarcerea lui Isus Hristos.
Dumnezeu cheamă – invită – lume din toate nivelele sociale să devină slujitorii Lui.
Apostolul Pavel, totuşi, a observat că acei mândri şi la putere rareori se pocăiesc şi devin
membri ai Bisericii (1 Corinteni 1:26-29). Ei au tendinţa să fie mai puţin dispuşi să
abandoneze căile pline de păcat ale lumii.
Acei care răspund cu bunăvoinţă chemării lui Dumnezeu sunt pecetluiţi ca poporul
Lui sfânt prin primirea Duhului Lui (Efeseni 1:13). Biblia se referă adesea la ei ca sfinţii
(oameni sfinţi) sau drepţii (neprihăniţii).
Apostolul Pavel a explicat că „Isus Hristos…S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca…
să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune” (Tit 2:11-14).
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Apostolul Petru la fel cheamă membrii Bisericii „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o
preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al
Lui, …pe voi, cari odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe
voi, cari nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare” (1 Petru 2:9-10).
Creştinii sunt speciali pentru Dumnezeu în sensul că ei sunt apreciaţi pentru credinţa
şi supunerea lor (Efeseni 5:24, 29) – nu pentru că Dumnezeu îi consideră intrinseci mai de
valoare ca alţii (Romani 2:11; 3:23).
Ideea unui popor special, ales ca să fie slujitorii lui Dumnezeu, nu este unică în
Scripturi pentru epoca Creştină. Dumnezeu a inspirat introducerea conceptului din paginile
cele mai timpurii ale Bibliei.
De la crearea lui Adam şi Eva, Dumnezeu a lucrat cu oamenii. Între timpul primilor
noştri părinţi şi prima apariţie a lui Isus Hristos, Dumnezeu a chemat şi a colaborat cu mulţi
bărbaţi şi femei, inclusiv cu profeţii.
Dumnezeu consideră profeţii între poporul lui special. Isus a vorbit de un timp când
„Avraam, pe Isaac şi pe Iacov, şi pe toţi proorocii [vor fi] în Împărăţia lui Dumnezeu (Luca
13:28). Biserica însăşi „fiind zidită pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul
unghiului fiind Isus Hristos” (Efeseni 2:20).
Evrei 11 explică dece anumiţi oameni deosebiţi din Vechiul Testament erau speciali
pentru Dumnezeu. Caracterele pe care ei le aveau în comun erau supunerea lor şi credinţa
lor neclintită în Creatorul lor.

Fondul istoric al termenului Biserică
Dicţionarul Bibliei al lui Holman,
în articolul intitulat „Biserica,” explică
originea cuvântului biserică.
„Biserica
este
traducerea
cuvântului grec ekklesia.
Folosirea
cuvântului grecesc înainte de apariţia
bisericii Creştine este importantă pentru că
din istoria folosirii lui în Noul Testament
decurg două curente de interpretare al
înţelesului „bisericii”.
.”Primul, termenul grec care
înseamnă în general „chemaţi afară” a fost
folosit în mod obişnuit ca să indice o
adunare a cetăţenilor unui oraş grec şi
este folosit astfel în Faptele Apostolilor
19:32, 39. Cetăţenii care erau foarte
conştienţi despre condiţia lor privilegiată
peste sclavi şi necetăţeni erau chemaţi la
adunare de un herald şi se ocupau …cu
chestiuni de interes comun. Când primii
Creştini s-au considerat că au constituit o
biserică, nu este nici o îndoială că ei s-au
considerat ca fiind chemaţi afară de Isus
Hristos pentru un scop special şi că
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situaţia lor era privilegiată în Isus Hristos
(Efeseni 2:19).
„Al doilea, termenul grec este
folosit mai mult de o sută de ori în
traducerea
grecească
a
Vechiului
Testament folosit în mod obişnuit în
vremea lui Isus. Termenul ebraic (quahal)
simplu înseamnă „adunare” şi poate fi
folosit într-o varietate de feluri, referinduse spre exemplu la o adunare a proorocilor
(1 Samuel 19:20), a soldaţilor (Numere
22:4), sau a poporului lui Dumnezeu
(Deuteronom 9:10). Folosirea termenului
în Vechiul Testament cu referinţă la
poporul lui Dumnezeu este important
pentru înţelegerea termenului „biserică” în
Noul Testament.
„Primii Creştini au fost evrei care
au folosit traducerea greacă a Vechiului
Testament. Folosirea de către ei a unei
desemnări proprii care era obişnuită în
Vechiul Testament pentru poporul lui
Dumnezeu, dezvăluie înţelegerea lor a
continuităţii care leagă Vechiul şi Noul
Testament. Primii Creştini s-au înţeles ca
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fiind poporul Dumnezeului care se
dezvăluise pe El Însuşi în Vechiul
Testament (Evrei 1:1-2), ca adevăraţii
copii ai lui Israel (Romani 2:28-29) cu
Avraam ca tatăl lor (Romani 4:1-25), şi ca
poporul Noului Legământ proorocit în
Vechiul Testament (Evrei 8:1-13).
„Ca o consecinţă a acestui fond
larg de înţelegere în lumea Greacă şi a
Vechiului Testament, termenul „biserică”

este folosit în Noul Testament pentru o
congregaţie locală Creştini chemaţi afară,
cum ar fi „biserica lui Dumnezeu care este
în Corint (1 Corinteni 1:2), şi de asemenea
întregul popor al lui Dumnezeu, ca în
afirmaţia că Hristos este „căpetenie peste
toate lucrurile, Bisericii, care este trupul
Lui”
(Efeseni 1:22-23)” (accentuarea
adăugată).

Cele mai timpurii rădăcini ale Bisericii
Israelul din antichitate a fost de asemenea poporul sfânt al lui Dumnezeu. Moise le-a
spus Israeliţilor: „Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău, şi Domnul
Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa
pământului” (Deuteronom 14:2). Ei au fost „adunarea” (Faptele Apostolilor 7:38) sau
„biserica” (Versiunea King James) lui Dumnezeu.
Dumnezeu i-a promis lui Avraam, menţionat în prima carte a Bibliei chiar înainte de
existenţa Israelului ca naţiune (Genesa 12:1-3; Galateni 3:29), că el avea să fie tatăl unui
popor special, ales.
Biblia descrie relaţia extraordinară dintre Avraam, Hristos şi Biserica. Noul
Testament începe prin a ne reaminti că Isus este „fiul lui David, fiul lui Avraam” (Matei
1:1).
Dece a fost Avraam o figură atât de semnificativă în Biblie?
Avraam, care a trăit cu aproape 2000 de ani înainte de Isus Hristos, a fost patriarhul
poporului Israel prin nepotul lui, Iacob, al cărui nume Dumnezeu l-a schimbat cu Israel. Noi
citim că Avraam este „tatăl tuturor celor cari cred” (Isaia 51:1-2; Romani 4:1, 11-12). El
străluceşte ca un exemplu de supunere şi credinţă în Dumnezeu. Pentru supunerea lui
Dumnezeu i-a făcut o promisiune – un legământ sfânt – că el avea să fie tatăl unei mari
naţiuni (Genesa 13:16; 15:5; 17:2-6).
Promisiunea lui Dumnezeu faţă de Avraam a însemnat cu mult mai mult decât
promisiunea de a avea mulţi descendenţi. Apostolul Petru le-a reamintit concetăţenilor săi
Evrei importanţa promisiunii lui Dumnezeu faţă de Avraam, „voi sunteţi fiii proorocilor şi ai
legământului, pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinţii noştri, când a zis lui Avraam: „Toate
neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta” (Faptele Apostolilor 3:25; Genesa
22:18).
Apostolul Pavel a explicat că promisiunea „Sămânţa” în sensul ultim, spiritual este
Isus Hristos, Mântuitorul omenirii: „Acum, făgăduinţele au fost făcute „lui Avraam şi
Seminţei lui”. Nu zice: „Şi seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi
vorba numai de una: „Şi Seminţei tale”, adică Hristos” (Galateni 3:29, accentuarea
adăugată).
Moştenitorii spirituali ai lui Avraam
Numai prin Hristos poate pretinde cineva moştenirea promisă seminţei lui Avraam.
„Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă”
(Galateni 3:29).
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Creştinii, acei formând Biserica Noului Testament, sunt descendenţii spirituali ai lui
Avraam. Ei sunt moştenitori ai moştenirii eterne promise lui Avraam. Acest concept trebuie
să fie clar în minţile noastre dacă noi urmează să apreciem în întregime rolul definit şi
aprobat de Biblie al Bisericii pe care a clădit-o Isus Hristos.
Cineva ar putea întreba: Sunt toţi descendenţii fizici ai lui Avraam – toţi
descendenţii triburilor lui Israel – incluşi în sămânţa care este Biserica?
Observă cum rezolvă Isus această întrebare când este confruntat de unii care, deşi
descendenţi din Avraam, au respins pe Isus ca Mântuitor: „Tatăl nostru”, I-au răspuns ei,
„este Avraam”. Isus le-a zis: „Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam”
(Ioan 8:39).
Nu toţi descendenţii fizici ai lui Avraam au urmat exemplul lui de credinţă şi
supunere. Pavel a explicat: „…pun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de
Duhul Sfânt, îmi este martor, că simt o mare întristare, şi am o durere necurmată în inimă.
Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei,
rudele mele trupeşti. Ei sunt Israeliţi, au înfierea [ca copiii ai lui Dumnezeu], slava,
legămintele, darea Legii, slujba dumnezeiască, făgăduinţele” (Romani 9:1-4).
Pavel a explicat că se cere mai mult pentru a fi numărat între „copiii făgăduinţei”
decât de a fi descendent fizic al lui Avraam. „Căci nu toţi cei ce se coboară din Israel, sunt
Israel; şi, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu toţi sunt copiii lui Avraam;…Aceasta
însemnează că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinţei sunt
socotiţi ca sămânţă [a lui Avraam]” (versurile 6-8).
Israel şi tăierea împrejur redefinite
Două lucruri sunt proeminente în aceste cuvinte ale lui Isus şi Pavel. Primul, numai
cei care sunt „copiii făgăduinţei,” acei care „fac faptele lui Avraam,” sunt consideraţi a fi
sămânţa spirituală a lui Avraam ca membrii ai Bisericii pe care a clădit-o Isus. Al doilea,
acei deja în Biserică sunt de asemenea consideraţi copiii adoptivi ai lui Dumnezeu. Deci
Biserica este „Israelul lui Dumnezeu” (Galateni 6:16), moştenitori ai mântuirii.
Pavel explică dece moştenitorii spirituali ai Împărăţiei lui Dumnezeu au precedenţă
peste descendenţii fizici ai lui Avraam ca primitori ai mântuirii: „Tăierea împrejur [semnul
vechi al legământului cu descendenţii fizici ai lui Avraam], negreşit, este de folos, dacă
împlineşti Legea; dar dacă tu calci Legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur”
(Romani 2:25). Nesupunerea anulează valoarea tăierii împrejur fizice.
„Dacă deci, cel netăiat împrejur păzeşte poruncile Legii, netăierea lui împrejur nu i se
va socoti ea ca o tăiere împrejur? Cel netăiat împrejur din naştere, care împlineşte Legea, nu
te va osândi el pe tine, care o calci, măcar că ai slova Legii şi tăierea împrejur?” (versurile
27-28). Oamenii care sunt acceptabili lui Dumnezeu observă legile Lui.
„Iudeu nu este acela [în contextul moştenirii eterne promise lui Avraam] care se arată
pe dinafară că este Iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe dinafară, în carne. Ci
Iudeu este acela care este Iudeu înlăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în
slovă; un astfel de Iudeu îşi scoate lauda nu dela oameni, ci dela Dumnezeu” (versurile 2829).
Concluzia chestiunii este că credinţa şi supunerea din inimă, nu obârşia fizică, sunt
esenţiale ca să facă plăcere lui Dumnezeu. Numai aceia care împart inima lui Avraam – a
căror inimi sunt tăiate împrejur spiritual – (Deuteronom 30:6) – sunt moştenitori ai
promisiunii spirituale făcute lui Avraam. Pentru acest motiv mântuirea este la dispoziţia
acelor Evrei şi gentili care sunt dispuşi să fie tăiaţi împrejur la inimă. Este tăierea împrejur a
inimii, nu tăierea împrejur fizică, ceea ce identifică pe copiii spirituali ai lui Dumnezeu.
The Church Jesus Built - Biserica Clădită de Isus.doc
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Cum este cuvântul Biserică
folosit în Greacă şi Engleză (Română)
Enciclopedia
Standard
Internaţională a Bibliei [International
Standard Bible Encyclopedia] dă această
părere despre folosirea bisericii în Greacă
şi Engleză (Română): „Teologic, este
numai o singură Biserică, pentru că
Creştinii sunt acum concetăţeni ai sfinţilor
şi ai casei lui Dumnezeu, clădită pe
fundaţia apostolilor şi profeţilor.”
Noul Dicţionar al Bibliei de Unger
[The New Unger’s Bible Dictionary]
explică modurile în care biserică este
folosit în engleză (română): „Cuvântul
biserică este folosit ca să exprime diferite
idei, unele care sunt scripturale, altele nu.
Poate fi folosit ca să însemne: (1) Întregul
corp al celor care sunt mântuiţi de relaţia
lor cu Hristos. (2) O anumită denominaţie
Creştină.
(3) Agregatul tuturor
comunităţilor ecleziastice, proclamând
credinţa în Hristos. (4) Un singur grup de
Creştini organizat.
(5) O clădire
desemnată pentru închinăciunea Creştină.
Prin contrast, Dicţionarul Bibliei
de Holman [Holman Bible Dictionary]
rezumă folosirea biblică a cuvântului
astfel: „Biserică este termenul folosit în
Noul Testament cel mai des pentru a
descrie un grup de persoane profesând
încrederea în Isus Hristos, adunându-se
împreună pentru a I se închina Lui, şi
căutând să-i înregistreze pe alţii ca să
devină adepţii Lui.”
Această sursă,
defineşte biserica fiind un grup de
persoane.
Dicţionarul Bibliei Interpretului
[The Interpreter’s Dictionary of the Bible]
descrie cu oarecare amănunt folosirea
cuvântului biserică în Noul Testament:
„Pentru acea realitate care este desemnată
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în engleză (română) cel mai obişnuit prin
cuvântul „biserică,” sunt diferite termene
în Noul Testament, fiecare cu istoria lui
proprie etimologică şi teologică. Fiecare
termen comunică în contexte diferite un
mănunchi mare de conotaţii şi asociaţii.
„În folosirea contemporană a
limbajului, „biserică” ca cuvânt domină
vocabularul ecleziastic.
Vine prin
germană şi latină dela cuvântul grec
kyriakon, care înseamnă „ceea ce aparţine
Domnului.” În greaca Noului Testament,
ekklesia (aproape întotdeauna tradusă ca
„biserică”) nu este în nici un fel un termen
atât de dominant sau central.
„Din cele 112 apariţii ale
cuvântului ecclesia (silabisirea latină) în
Noul Testament, 90 la sută se găseşte în
scrisorile lui Pavel, cartea Faptele
Apostolilor, şi Apocalipsa. Din zece cărţi
(Marcu, Luca, Ioan, 2 Timotei, Tit, 1-2
Petru, 1-2 Ioan şi Iuda) cuvântul este
absent.
„Ecclesia a fost folosit în mod
principal ca să desemneze o realitate
obştească particulară, nu ca să descrie
aspectele ei calitative.
Acolo unde
calităţile şi dimensiunile distinctive ale
vieţii comunităţii au trebuit să fie
subliniate, alţi termeni s-au dovedit mai
flexibili şi mai evocativi.
„În comparaţie cu aceşti alţi
termeni, ecclesia aduce prin el însuşi puţin
înţeles teologic. A fost dat în folosinţă,
fără nici o schimbare de bază în înţeles,
atât necredincioşilor cât şi credincioşilor.
Chiar şi între acei scriitori care au folosit
mult ecclesia alţi termeni au fost mai
expresivi pentru realitatea curentă.”
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Poporul supus al lui Dumnezeu
După cum am văzut deja, Dumnezeu i-a promis lui Avraam: „…toate neamurile
pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta” (Genesa 26:4). Observă că Dumnezeu l-a
ales pe el pentru această onoare „pentrucă Avraam a ascultat de porunca Mea, şi a păzit ce
i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele, şi legile Mele” (versul 5).
Atitudinea lui Avraam de supunere, cuplată cu credinţa lui totală în Dumnezeu, l-a
distins pe el ca „prietenul lui Dumnezeu” (Iacov 2:23). „Avraam, părintele nostru, n-a fost
el socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credinţa
lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită. Astfel s-a împlinit
Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire”; şi el a
fost numit „prietenul lui Dumnezeu” (versurile 21-23).
Situaţia nu s-a schimbat. Aceia care sunt „poporul special” al lui Dumnezeu încă
cred şi se supun lui Dumnezeu, întocmai cum a făcut Avraam. Pavel a scris bisericii din
Corint despre testele de credinţă: „căci v-am scris şi cu gândul ca să vă pun la încercare şi să
văd dacă sunteţi ascultători în totul” (2 Corinteni 2:9).
Pavel explică cum supunerea unuia, la fel cu a lui Avraam, trebuie să izvorască
dinăuntru – din minte şi din inimă. „Căci armele cu cari ne luptăm noi, nu sunt supuse firii
pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm
izvodirile minţii şi orice înălţime, cari se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice
gând îl facem rob ascultării de Hristos. Îndată ce se va săvârşi ascultarea aceasta din partea
voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare” (2 Corinteni 10:4-6). [„Căci armele
luptei noastre nu sunt trupeşti, ci puternice înaintea lui Dumnezeu, spre dărâmarea
întăriturilor. Noi surpăm iscodirile minţii, Şi toată trufia care se ridică împotriva cunoaşterii
lui Dumnezeu şi tot gândul îl robim, spre ascultarea lui Hristos, Şi gata suntem să pedepsim
toată neascultarea, atunci când supunerea voastră va fi deplină” (2 Corinteni 10:4-6 Biblia
Ortodoxă Română)].
Poporul lui Dumnezeu Îi este special pentru că ei, la fel ca Avraam, au încredere în
El şi I se supun cu toată inima.

„Biserica” şi „Adunarea”
în Scripturi
Relaţia exactă dintre Biserică (Greaca
ekklesia) şi adunarea (congregaţia)
Israelului din Vechiul Testament pot fi
înţelese cel mai bine când noi aflăm
interpretările diferite date la două cuvinte
Ebraice
pentru
„adunare”
sau
„congregaţie”: ‚edah’ şi ‚qahal.’
Dicţionarul Bibliei de Holman
(The Holman Bible Dictionary) în
articolul „Congregaţia,” explică cum
aceste cuvinte evreieşti au fost folosite cu
un înţeles diferit semnificativ în zilele lui
Hristos şi ale apostolilor. „În Vechiul
Testament Grec (Septuagintul) edah este
tradus de obicei [în greceşte] ca sinagogă
The Church Jesus Built - Biserica Clădită de Isus.doc

[şi] qahal [ca] ekklesia. În Iudaismul
târziu [cuvântul grec] sinagogă descrie
actualul popor Izraelit şi [cuvântul]
ekklesia aleşii ideali ai lui Dumnezeu
chemaţi la mântuire. Deci [cuvântul grec]
ekklesia a devenit termenul pentru
congregaţia creştină, biserica… Este o
continuitate spirituală directă între
congregaţia
(adunarea)
Vechiului
Testament şi Biserica Noului Testament.
Este semnificativ că comunitatea Creştină
a ales termenul Vechiului Testament
pentru poporul ideal al lui Dumnezeu
chemaţi la mântuire (ekklesia) în loc de
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termenul care descrie toţi Israeliţii colectiv
(sinagogă).
Aceasta explică dece cuvântul
Noului Testament pentru Biserică,
ekklesia, se referă numai la acei oameni,
Evrei şi gentili, care sunt chemaţi de
Dumnezeu pentru a primi mântuirea prin

Isus Hristos. Deci Biserica lui Dumnezeu,
termenul aplicat cel mai general poporului
lui Dumnezeu în Noul Testament şi
grupului de oameni care sunt speciali lui
Dumnezeu pentru că ei se supun
Cuvântului Său şi acceptă pe Fiul Lui, Isus
Hristos, ca pe Mântuitorul.

„Altoit” pe Israelul lui Dumnezeu
Noi am văzut deja că Pavel a privit pe gentilii în Biserică ca pe nişte Evrei spirituali,
chiar dacă ei erau convertiţi ne-Israeliţi care erau literalmente netăiaţi împrejur. Ca Creştini
ei au devenit o parte integrantă a „Israelului lui Dumnezeu” (Galateni 6:16).
Ce face posibilă această relaţie remarcabilă între gentili şi Israelul spiritual? Pavel a
scris gentililor convertiţi, „De aceea, aduceţi-vă aminte că, odinioară, voi, păgânii cu trupul,
numiţi netăiere-împrejur de către cei numiţi tăiere-împrejur, făcută de mână în trup, Eraţi, în
vremea aceea, în afară de Hristos, înstrăinaţi de cetăţenia lui Israel, lipsiţi de nădejde şi fără
de Dumnezeu, în lume. Acum însă, fiind în Hristos Isus, voi care altădată eraţi departe, v-aţi
apropiat [de poporul Israelului şi legămintele promisiunii] prin sângele lui Hristos” (Efeseni
2:11-13).
În Romani 11:13-21 Pavel foloseşte analogia unui pom de măslin care reprezintă
poporul Israelului (compară cu Psalmul 52:8; 128:3) ca să explice cum gentilii convertiţi pot
fi membri ai „Israelului lui Dumnezeu.” El arată că gentilii, „tu, care erai măslin sălbatic, ai
fost altoit printre cele rămase [Israelul circumcis], şi părtaş te-ai făcut rădăcinii şi grăsimii
măslinului” (Romani 11:17).
Pavel a arătat clar că includerea de către Dumnezeu a gentililor în poporul Lui
special nu înseamnă că El favorizează gentilii peste Israeliţi. „Căci dacă tu ai fost tăiat din
măslinul cel din fire sălbatic şi împotriva firii ai fost altoit în măslin bun, cu atât mai vârtos
aceştia, care sunt după fire, vor fi altoiţi în însuşi măslinul lor” (versul 24).
Dumnezeu nu favorizează pe nimeni. Evrei şi gentili, la fel, se bucură de accesul la
promisiunile lui Dumnezeu prin Hristos. „Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob,
nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în
Hristos Isus” (Galateni 3:28).
Poporul special şi sfânt al lui Dumnezeu, la fel ca Avraam, este un popor supus
– selecţionat dintre toate naţiile – care a ales să nu trăiască numai din pâine, „ci cu tot
cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu" (Matei 4:4). Încrederea lor în Dumnezeu vine
din inimă şi este demonstrată prin acţiunile lor de supunere. Duhul lui Dumnezeu lucrează
în ei să producă credinţă şi supunere, făcându-i astfel speciali pentru Dumnezeu.
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Fraze şi Expresii Biblice
pentru Poporul Special al lui Dumnezeu
Enciclopedia
Standard
Internaţională a Bibliei (The International
Standard Bible Encyclopedia) rezumă
celelalte descrieri ale poporului lui
Dumnezeu în Noul Testament astfel:
„Biserica nu este o organizaţie
omenească; este manopera lui Dumnezeu
(Efeseni 2:10)…Astfel că poate fi descrisă
în câteva fraze relevante, dintre care
următoarele pot fi notate.
„Biserica este poporul sau Israelul
lui Dumnezeu (Efeseni 2:12, 1 Petru 2:1),
în care este împlinirea promisiunii
legământului antic: „Voi fi Dumnezeul
vostru, şi voi veţi fi poporul Meu.”
Este casa sau familia lui
Dumnezeu (Efeseni 2:2-19; 3:15; 4:6),
constând din cei care au fost adoptaţi de
Dumnezeu ca fii şi moştenitori în Hristos.
Este sădirea lui Dumnezeu pentru
a produce fructe pentru slava Sa (1
Corinteni 3:10; compară cu Ioan 15:16).
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Este templul lui Dumnezeu,
construit de Însuşi Dumnezeu prin Hristos
pentru a fi locuinţa Lui şi deci să fie
centrul adevăratei sfinţenii şi închinăciuni
(Efeseni 2:21; Ioan 2:19; 1 Corinteni 3:9;
1 Petru 2:4).
Este mireasa lui Hristos pentru
care Mirele s-a dat pe El Însuşi pentru a-i
putea fi prezentată, curăţită, sanctificată, şi
pură la banchetul căsătoriei eterne
(Efeseni 5:25).
Este trupul lui Hristos, a Cărui
abundenţă îi umple pe toţi în toate,
Hristos Însuşi fiind capul (Efeseni 4:5) şi
totuşi într-un sens adevărat întregul
(1 Corinteni 12:12), fiecare Creştin fiind
un membru în aparte (1 Corinteni 12:27).
Aceste referinţe ne spun multe
despre definiţia biblică a Bisericii. În loc
de a fi o clădire, Biserica este adunarea
chemată afară – grupul de credincioşi
invitaţi să iasă afară din această lume
pentru scopul special al lui Dumnezeu.
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Capitolul 2

Un Popor Transformat Spiritual
„…să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi
care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit” (Romani 12:2).

Imediat după ce a început Biserica, Petru a vindecat un cerşetor foarte cunoscut care fusese
olog din naştere (Faptele Apostolilor 3:1-10). Acest eveniment extraordinar a atras atenţia
totală a fiecăruia din preajma templului. Imediat „tot poporul, uimit, alerga la ei” (versul
11). Petru a sfătuit mulţimea uimită: „Deci pocăiţi-vă şi vă întoarceţi, ca să se şteargă
păcatele voastre” (Faptele Apostolilor 3.19).
Pavel, cu o altă ocazie, a scris Creştinilor converţi din Roma: „…să nu vă potriviţi
cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii…” (Romani 12:2).
Ce au însemnat aceste porunci – pocăieşte-te, întoarceţi-vă, fiţi schimbaţi – pentru
oricine a dorit să facă parte din Biserica lui Dumnezeu?
Cuvântul pocăire, tradus din grecescul metanoeo, înseamnă literal „a-şi da seama mai
târziu” (Dicţionarul interpretării complete al lui Vine al cuvintelor Vechiului şi Noului
Testament [Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words],
1985, „Pocăire”). Dă ideea că cineva trebuie să-şi recunoască şi să-şi admită păcatele şi să
recunoască nevoia să-şi schimbe mintea, inima şi comportarea.
Cuvântul „transforma” este tradus din grecescul epistrepho, care înseamnă „a se
întoarce” sau „a se întoarce spre” (Vine, „Transformat, transformare” [convert, convertire]).
Dă indicaţie că, adăugat la recunoaşterea şi admiterea păcatului, cineva trebuie să întreprindă
acţiunea necesară de a se întoarce de la păcat prin a se întoarce spre Dumnezeu. Aceasta
cere de a face ceea ce este corect, nu numai admiterea a ceea ce este greşit.
Cuvântul transformat este tradus din grecescul metamorphoo.
Implică o
transformare majoră şi totală – o transformare comparabilă cu aceea a metamorfozei unei
omizi într-un fluture.
Toate aceste trei concepte clarifică schimbarea profundă la care se aşteaptă
Dumnezeu dela Creştini – o transformare spirituală pe care noi o numim obişnuit convertire.
Dar nimeni nu poate aduce o asemenea transformare profundă prin el însuşi, prin puterea lui
proprie.
Cuvintele precedente descriu schimbarea miraculoasă în gândire şi comportare care
are loc în oamenii care primesc Duhul lui Dumnezeu. Numai aceia care sunt convertiţi –
transformaţi spirituali de puterea Duhului Sfânt – sunt Creştini (Romani 8:9).
Dece este atât de importantă această schimbare spirituală?
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Nevoia noastră pentru discernământ spiritual
Pavel a spus, „Gândul acesta să fie în voi care era şi în Hristos Isus” (Filipeni 2:5).
Dumnezeu vrea ca tot poporul Său să gândească la fel cum gândeşte El şi Isus Hristos.
Numai dacă noi gândim ca Hristos vom învăţa vre-odată să ne comportăm cum se comportă
El. Ca să putem înţelege cum se gândesc Hristos şi Tatăl se cere o transformare a minţii
noastre.
Lumea presupune că temele din Biblie sunt uşor de înţeles, că oricine poate pricepe
imediat adevărurile biblice.
Unele sunt uşor de înţeles. Dar multe teme şi principii scripturale sunt de asemenea
uşor de înţeles greşit. Aceasta conduce la o problemă fundamentală: O persoană are
tendinţa să vadă ceea ce ea vrea să vadă.
Biblia este scrisă în aşa fel că face foarte uşor ca oricine să închidă ochii la ceea ce ar
prefera să nu vadă şi să-şi astupe urechile la ceea ce ar prefera să nu audă. Ca rezultat, ea
poate dezvolta cu uşurinţă o părere deformată a ceea ce Biblia zice şi înţelege cu adevărat.
Scrisorile lui Pavel din Noul Testament ne produc un exemplu excelent de aceasta.
Vorbind despre scrierile lui Pavel, Petru a spus că ele „Cum vorbeşte despre acestea, în toate
epistolele sale, în care sunt unele lucruri cu anevoie de înţeles, pe care cei neştiutori şi
neîntăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare” (2 Petru 3:16).
Aceasta nu este o întâmplare rară. Scrisorile lui Pavel, la fel ca şi alte părţi ale
Bibliei, sunt în mod obişnuit interpretate greşit de lumea întreagă. Ele au fost înţelese greşit
în zilele lui Pavel, şi sunt încă înţelese greşit astăzi.
Numai oamenii cu Duhul lui Dumnezeu, care le ghidează gândirea, pot pricepe
mesajul biblic. Aceia care nu au pe Duhul lui Dumnezeu fie că nu pot să înţeleagă sau pur
şi simplu refuză să accepte aceste porţiuni ale Scripturilor.
Pavel a înţeles bine această tragică caracteristică omenească: „Omul firesc nu
primeşte cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie şi nu poate să le
înţeleagă, fiindcă ele se judecă duhovniceşte” (1 Corinteni 2:14). Cuvintele lui Pavel sunt
clare: Unul trebuie să aibă Duhul lui Dumnezeu pentru a putea pricepe adevărurile
spirituale.
Orbirea spirituală ascunde adevărul lui Dumnezeu
În general, problema nu este că Biblia este atât de dificil de înţeles. În schimb, cei ce
o citesc găsesc că multe din ceea ce spune sunt greu de acceptat, aşa că ei o interpretează
într-un fel care le este acceptabil lor – mai compatibil cu propriile lor păreri.
Dece această amăgire de sine?
Problema are două aspecte. Primul, Dumnezeu ne spune: „Căci gândurile Mele nu
sunt ca gândurile voastre şi căile Mele ca ale voastre, zice Domnul. Şi cât de departe sunt
cerurile de la pământ, aşa de departe sunt căile Mele de căile voastre şi cugetele Mele de
cugetele voastre” (Isaia 55:8-9).
Dece este aceasta aşa? În special pentru că gândurile şi căile lui Dumnezeu sunt
bazate pe dragoste – grija pentru alţii (Matei 22:36-40). Ca oameni, totuşi, noi suntem
fundamental egoişti – ne gândim mai întâi la noi înşine.
Tendinţa noastră naturală este să ne minţim pentru a ne servi propriile noastre
interese. Ieremia 17:9 arată că „inima” noastră – motivarea şi raţionalizarea noastră
omenească de bază – “este mai vicleană decât orice”; ne conduce spre înşelarea de sine.
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Avem nevoie să recunoaştem în noi înşine această caracteristică comună a naturii omeneşti
şi să fim dispuşi să ne schimbăm astfel ca Dumnezeu să ne poată transforma. Avem nevoie
de un sistem nou de gândire, de o inimă şi o minte nouă.
Gândirea noastră trebuie să fie schimbată de Spiritul lui Dumnezeu astfel că interesul
nostru va fi focalizat în afară, împuternicindu-ne să-i iubim pe alţii cum ne iubim pe noi
înşine. Lăudând grija cu dragoste a lui Timotei pentru alţii, Pavel a scris: „Căci nu am pe
nimeni altul, la un gând cu mine şi care să vă poarte grija cu adevărat, Fiindcă toţi caută ale
lor, nu ale lui Isus Hristos” (Filipeni 2:20-21).
Rolul orbitor al Satanei
Un alt motiv important pentru care lumea devine confuză şi interpretează greşit
Biblia este influenţa Satanei. „Dumnezeul veacului acestuia a orbit minţile necredincioşilor,
ca să nu le lumineze lumina Evangheliei slavei lui Hristos…” (2 Corinteni 4:4). Isaia
compară această orbire cu „văl care învăluie toate popoarele” (Isaia 25:7).
Satana a indus omenirea în eroare prin incitarea prejudecăţii împotriva principiilor
biblice. Într-o oarecare măsură, la un timp sau altul, el a reuşit să ne înşele pe noi toţi
(Apocalipsa 12:9). Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că influenţa Satanei este aşa de
răspândită că „lumea întreagă zace sub puterea celui rău” (1 Ioan 5:19).
Combinaţia de minciună şi prejudecată contra căilor lui Dumnezeu a deformat
caracterul spiritual al omenirii. „Nu este drept nici unul” a scris Pavel, şi „fiindcă toţi au
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:10, 23).
Pavel explică „Iar pe voi v-a făcut vii, cei ce eraţi morţi prin greşelile şi prin păcatele
voastre, În care aţi umblat mai înainte, potrivit veacului lumii acesteia, potrivit stăpânitorului
puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării, Întru care şi noi toţi am
petrecut odinioară, în poftele trupului nostru, făcând voile trupului şi ale simţurilor şi, din
fire, eram fiii mâniei ca şi ceilalţi” (Efeseni 2:1-3 Biblia Ortodoxă Română).
Aceasta te-ar putea şoca, dar este adevărat: Noi am fost orbiţi şi înşelaţi de influenţa
pătrunzătoare a Satanei. Noi avem nevoie să ne pocăim, să abandonăm prejudecăţile noastre
personale şi să acceptăm autoritatea Bibliei. Noi trebuie să începem s-o citim cu înţelegere.
Tragic, cineva care este înşelat nu ştie că este înşelat. Biblia descrie prejudiciile
lumii contra adevărului lui Dumnezeu ca o împietrire a inimilor lor: „având mintea
întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma
împietririi inimii lor” (Efeseni 4:18).
Înţelegerea lor este îngreunată de împietrirea inimilor lor. De aceea Isus le-a spus
adepţilor Săi, „vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost
dat” (Matei 13:11). Isus a ştiut că nimeni, numai cu excepţia unui mănunchi de oameni, nu
va putea înţelege cu adevărat semnificaţia mesajului Său – şi aşa a rămas până în ziua de azi.
Isus Hristos dezvăluie dece oamenii au devenit tari la inimă. Când întâmpină
adevăruri care nu se potrivesc cu prejudecăţile lor, ei îşi astupă urechile şi îşi închid ochii.
Ei îşi întăresc inimile alegând să nu înţeleagă chestiuni care sunt contrarii cu propriile lor
opinii.
Isus a explicat clar aceasta: „Şi cu privire la ei se împlineşte proorocia lui Isaia, care
zice: „Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voştri, şi nu veţi
vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca
nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la
Dumnezeu, şi să-i vindec” (versurile 14-15).
Isus a explicat rolul înşelător al Satanei în nutrirea acestei orbiri: „Când un om aude
Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine Cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în
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inima lui” (versul19). Satana acţionează cu iuţeală ca să-i înşele şi să-i zăpăcească, pe cei
care sunt înclinaţi să audă adevărul, prin influenţarea lor să-şi întărească inima şi să refuze să
asculte.
Numai Dumnezeu poate vindeca orbirea spirituală
Este extrem de dificil pentru multă lume, în special acei cu convingeri religioase
puternice, să recunoască cum că ar fi posibil ca ei să fi înţeles incorect o mare parte din
Biblie.
Tendinţa noastră este de a ne agăţa de ceea ce am învăţat mai întâi. Noi avem
tendinţa să fim cu prejudecată contra ori ce ar încerca să ne corecteze părerile noastre
proprii. A deveni un adevărat discipol al lui Isus Hristos se începe cu pocăirea –
recunoaşterea unde am greşit şi schimbarea credinţelor şi a comportării noastre. Dar,
înainte de a ne putea pocăi, Dumnezeu trebuie să ne deschidă minţile. El trebuie să ne
acorde înţelegerea spirituală a prejudecăţilor noastre, a păcatelor şi a altor slăbiciuni.
Isus a spus că „Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, şi „că nimeni
nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu” (Ioan 6:44, 65). Noi avem
nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru schimbarea inimilor noastre.
Noi toţi, în oarecare măsură, avem tendinţa de a fi drepţi în proprii noştri ochi. Noi
presupunem, natural, că propriile noastre căi sunt bune şi corecte. Scriitorii Bibliei, totuşi,
au ştiut mai bine. Ei ne previn, spre exemplu, că „Multe căi pot părea bune omului, dar la
urmă se văd că duc la moarte” (Proverbe 14:12). Numai pentru că noi credem în ceva nu
înseamnă că este şi corect.
Chiar dacă ideile şi credinţele noastre ne apar drepte şi bune, noi trebuie să fim
dispuşi să le reexaminăm în lumina Scripturilor. Numai dacă noi nu comparăm cu atenţie
credinţele noastre cu dezvăluirea lui Dumnezeu în Biblie, riscăm să permitem existenţa unei
presupuneri false care să ne împietrească inimile şi să ne orbească pentru adevăr.
Când comparăm credinţele noastre cu Scripturile, noi ar trebui să păstrăm în minte
aceste tendinţe omeneşti. Înclinaţia noastră spre decepţie proprie, cuplată cu influenţa
subtilă, înşelătoare a Satanei prin lumea din jurul nostru, este o barieră majoră în înţelegerea
noastră a Bibliei. Este de asemenea prea uşor să citim credinţele noastre personale în
Cuvântul lui Dumnezeu şi să nu vedem adevărurile biblice care provoacă, şi pot corecta,
ideile noastre proprii.
Orbirea întunecă semnificaţia
Aceasta a fost problema multor oameni din vremea lui Pavel. Ei s-au gândit că au
înţeles Scripturile; ei au crezut că ei le trăiau. Deşi, în realitate, ei erau înşelaţi de propriile
lor idei preconcepute. Pavel explică cum „ei au rămas greoi la minte: căci până în ziua de
astăzi această mahramă rămâne neridicată…Da, până astăzi, când se citeşte Moise, rămâne o
mahramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce [epistrepho, se
converteşte] la Domnul, mahrama este luată” (2 Corinteni 3:14-16).
Pavel descria oamenii religioşi normali, sinceri dar orbiţi spirituali care ascultau
regulat citirea Sfintelor Scripturi. Ei îşi închideau ochii la pasajele care indicau spre Isus ca
Mântuitorul. Dece? Ei le blocau din minţile lor pentru că această informaţie le era de
neacceptat. Prejudecăţile lor le controlau gândirea. Ei citeau Scripturile, sau îi ascultau pe
conducătorii sinagogii citindu-le, dar ei au pierdut înţelesul.
Exemplul lor ne avertizează să nu facem şi noi acelaşi lucru. Fiecare are nevoie de
Dumnezeu ca să poată recunoaşte şi întâmpina căi contrarii sau credinţe care par să fie
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corecte dar contrazic Cuvântul lui Dumnezeu (Proverbe 14:12). Fiecare trebuie să se
întoarcă spre Dumnezeu pentru ajutor ca să accepte, să înţeleagă şi să aplice Scripturile în
viaţa sa.
Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este lumea a cărei minţi le-a deschis-o
Dumnezeu ca să vadă pentru ei înşişi defectele lor proprii – faptele rele şi prejudecăţile.
Numai dacă sunt dispuşi să se pocăiască – dacă suntem înclinaţi să ne schimbăm gândurile şi
atitudinile cele mai intime la fel ca şi acţiunile noastre – putem noi să devenim discipoli
adevăraţi ai lui Isus Hristos.
Atunci când noi studiem Cuvântul lui Dumnezeu noi ar trebui să imităm atitudinea
lui David când se ruga: „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi
cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veciniciei!”
(Psalmul 139:13-14).
Prejudecăţile noastre sunt de obicei prea profunde pentru ca noi să le putem
dezrădăcina prin noi înşine. Aminteşte-ţi, Isus a zis că „Nimeni nu poate veni la Mine, dacă
nu-l atrage Tatăl” (Ioan 6:44).
Este nevoie de o minune dela Dumnezeu pentru ca noi să putem recunoaşte unele
dintre prejudecăţile cele mai adânc înrădăcinate. Este nevoie de tărie dela Creatorul nostru
ca noi să vrem să le schimbăm. Fără ajutorul Lui, nu putem niciodată se recunoaştem şi să
ne deşteptăm din orbirea prejudecăţilor spirituale care ne separă de Dumnezeu.
Cunoscând cum împuterniceşte Dumnezeu lumea să învingă orbirea spirituală şi să
vină la Hristos – ca Creştini pocăiţi şi dedicaţi – este cheia pentru înţelegerea cum Cuvântul
lui Dumnezeu îi distinge pe acei ce sunt poporul lui Dumnezeu de acei care rămân orbi
spirituali.
Neputincioşi fără Duhul lui Dumnezeu
Dumnezeu ne avertizează să nu avem încredere în înţelegerea noastră a chestiunilor
spirituale (Proverbe 3:5). Numai cu posibilităţile noastre naturale noi suntem pur şi simplu
incapabili ca să înţelegem cum trebuie multe din aspectele Cuvântului lui Dumnezeu. Pavel
explică cum noi nu putem avea încredere în minţile noastre proprii: „…Fiindcă umblarea
după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune
Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să
placă lui Dumnezeu” (Romani 8:7-8). Lor le lipseşte puterea să controleze natura lor
omenească.
Aceasta este dece atât de multă lume care citeşte Biblia nu va accepta ceea ce zice.
Chiar dacă ei nu o recunosc, ei poartă o duşmănie înnăscută spre orice reprezintă autoritatea
divină, absolută peste vieţile lor.
Pavel explică cum Duhul lui Dumnezeu este singurul remediu pentru problema
omenească. „Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu
locuieşte în adevăr în voi” (versul 9). Numai prin înţelegerea şi tăria pe care Dumnezeu o
dă prin Duhul Său putem noi câştiga puterea spirituală ca să învingem dominarea naturii
noastre carnale.
Fără ajutorul Duhului lui Dumnezeu, perspectiva spirituală a unei persoane este
deformată de atragerile naturii sale carnale şi de influenţa pe care Satana o exercită în
formarea credinţelor şi valorilor ei. Chiar şi aceia care au o cunoaştere şi înţelegere
considerabilă a căilor lui Dumnezeu şi care încearcă să i se supună prin propriile lor
mijloace, (ca discipolii lui Isus Hristos înainte de a fi primit pe Duhul Sfânt) sunt încă tentaţi
de atracţiile carnale. Isus a trebuit să-i prevină pe discipolii Săi: „vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să
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nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă”
(Matei 26:41). (Vezi „Apostolii: un studiu în convertire,” pagina 18).
Chiar şi după convertirea sa, Pavel s-a citat pe el însuşi ca un exemplu să explice cât
de extensiv slăbiciunea omenească controlează comportarea. „Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce
vreau, ci fac ce urăsc… Şi atunci, nu mai sânt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care
locuieşte în mine. Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea
pământească, pentrucă, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac”
(Romani 7:15, 17-18).
Dar, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, Pavel a văzut că poate rezista cu succes
atracţiilor naturi sale (2 Timotei 4:7-8). „În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus,
m-a izbăvit de Legea păcatului, şi a morţii” (Romani 7:8).
Pavel explică cum, „pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită a
murit pentru cei nelegiuiţi” (Romani 5:6). Moartea Lui a făcut posibil pentru noi să fim
iertaţi de păcatele noastre şi să primim Duhul Sfânt – dându-ne puterea spirituală dela
Dumnezeu de care avem nevoie să combatem slăbiciunea cărnii noastre (Faptele Apostolilor
1:8; 2:38; 2 Timotei 1:7).
O transformare spirituală
Biserica lui Dumnezeu este lumea care este transformată spiritual de puterea Duhului
lui Dumnezeu. Este cum o însumează Pavel: „Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri;
dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi. Căci toţi cei ce sunt călăuziţi
de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu” (Romani 8:13-14).
Această putere a lui Dumnezeu schimbă dramatic ecuaţia omenească. Duhul Lui
transformă viaţa individului. El ne dă puterea să anulăm atracţiile naturii omeneşti şi să
trăim aşa cum ne porunceşte Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este singura componenta cea
mai importantă în viaţa unui Creştin.
Prezenţa sau absenţa Duhului lui Dumnezeu este ceea ce determină dacă un individ
este un slujitor al lui Hristos – un Creştin adevărat – sau nu. „Dacă n-are cineva Duhul lui
Hristos, nu este al Lui” (Romani 8:9).
Acei care au primit Duhul lui Dumnezeu constituie corpul spiritual care este Biserica
pe care a fondat-o Isus Hristos. „Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să
alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi
dintr-un singur Duh” (1 Corinteni 12:13).

Apostolii:
un studiu în convertire
Sosirea Duhului Sfânt în ziua de
Pentecost (Faptele Apostolilor 2:1-4) a
transformat pe apostolii lui Isus Hristos
dintr-un grup de oameni obişnuiţi în unii
dintre cei mai remarcabili şi dinamici
conducători pe care lumea i-a cunoscut
vreodată.
Ca să apreciezi mărimea
transformării lor, noi avem nevoie să
privim mai îndeaproape la aceeaşi oameni
înainte de a fi primit Duhul Sfânt.
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Cele patru Evanghelii – Matei,
Marcu, Luca şi Ioan – ne oferă o
introspecţie în vieţile lor. Noi nu găsim
nici o indicaţie că vreunul dintre cei 12
apostoli să fi avut vreo educaţie
excepţională sau vreo poziţie de influenţă.
Ei erau oameni obişnuiţi, consideraţi ca
„oameni necărturari şi de rând” (Faptele
Apostolilor 4:13).
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Matei a fost un colector de taxe,
membrul uneia dintre cele mai dispreţuite
profesii din zilele lui (Matei 9:9; 18:17).
Petru, fratele lui Andrei, precum şi alţi doi
fraţi, Jacov şi Ioan erau tovarăşi într-o
întreprindere modestă de pescuit (Matei
4:18-22; Luca 5:1-10). Împreună cu Filip,
ei au trăit în satul Betsaida din nordul
provinciei Galilea (Ioan 1:44). Singurul
lucru special despre ei a fost că ei erau
discipoli – studenţi şi adepţi – ai lui Isus
Hristos.
Dar şi mai uimitor a fost nivelul
lor de lipsă de înţelegere spirituală în
timpul perioadei lor de pregătire. Minţile
lor le erau încă controlate de natura lor
carnală. Gândirea şi comportarea le erau
„carnale” (Romani 8:5-7 Biblia Ortodoxă
Română). Isus i-a certat pentru lipsa lor
de credinţă şi întărirea inimii (Marcu
16:14).
Atitudinea şi comportarea lor din
perioada aceea ilustrează că chiar trăind în
prezenţa lui Isus Hristos, în timp ce El a
fost pe pământ – auzindu-L în persoană
propovăduind şi văzându-I exemplul –, nu
a fost suficient pentru a le transforma
gândirea de la carnal la spiritual.
Isus i-a certat sever pe Iacov şi
Ioan pentru atitudinea lor împotriva celor
care îl respinseseră pe Isus. „Dar ei
[Samaritenii] nu L-au primit, …Şi văzând
aceasta, ucenicii Iacov şi Ioan I-au zis:
Doamne, vrei să zicem să se coboare foc
din cer şi să-i mistuie, cum a făcut şi Ilie?
Iar El, întorcându-Se, i-a certat şi le-a zis:
‚Nu ştiţi, oare, fiii cărui duh sunteţi? Căci
Fiul Omului n-a venit ca să piardă
sufletele oamenilor, ci ca să le
mântuiască’” (Luca 9:53-57). Ioan avea
să devină cunoscut mai târziu ca
„apostolul dragostei” – o transformare
impresionantă pentru un om care îl
îndemnase pe Isus Hristos să anihileze un
sat.
Apostolii au fost egoişti. Ei s-au
certat între ei care ar fi cel mai important
(Marcu 9:33-34; Luca 22:24). Iacov şi
Ioan au încercat chiar să-L convingă pe
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Isus în a le acorda cele mai proeminente
două poziţii din Împărăţia Sa (Marcu
10:35-37).
Ca şi alţi oameni, fiecare din ei au
exagerat credinţa şi loialitatea lor pentru
Hristos….” Şi le-a zis Isus: Toţi vă veţi
sminti, că scris este: "Bate-voi păstorul şi
se vor risipi oile"....Iar Petru I-a zis: Chiar
dacă toţi se vor sminti întru Tine, totuşi eu
nu. Şi i-a zis Isus: Adevărat grăiesc ţie:
Că tu astăzi, în noaptea aceasta, mai
înainte de a cânta de două ori cocoşul, de
trei ori te vei lepăda de Mine. El însă
spunea mai stăruitor: Şi de-ar fi să mor cu
Tine, nu Te voi tăgădui. Şi tot aşa ziceau
toţi” (Marcu 14:27-31 Biblia Ortodoxă
Română).
În timp ce ei rosteau aceste
cuvinte, discipolii au fost convinşi că ei
vor face cu loialitate aşa cum ziseseră.
Totuşi în câteva ore ei toţi L-au abandonat
pe Isus ca să sufere singur (Marcu 14:50).
Petru chiar a blestemat şi s-a jurat că nu
L-a cunoscut niciodată pe Isus (Matei
26:69-75; Luca 22:54-62).
După execuţia lui Isus, Petru şi
şase dintre ceilalţi apostoli au hotărât că
era timpul să renunţe la tot ce învăţaseră şi
să reia profesiile lor de pescari (Ioan 21:23). Ei îl auziseră pe Isus vorbind despre
moartea şi învierea Sa, dar perspectiva lor
limitată i-a orbit faţă de semnificaţia a
ceea ce le spunea Isus. Aceeaşi orbire este
parte din fiinţele omeneşti până când
Dumnezeu le deschide înţelegerea să vadă
ceea ce spune El cu adevărat în Cuvântul
Său.
Chiar şi după ce a auzit rapoarte
despre învierea lui Isus, Toma a fost atât
de sceptic că el a comentat: „Dacă nu voi
vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi
dacă nu voi pune degetul meu în semnul
cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în
coasta Lui, nu voi crede” (Ioan 20:25,
Biblia Ortodoxă Română). Isus i-a apărut
mai târziu şi i-a produs lui Toma exact
dovada pe care o ceruse (versurile 26-29).
Aceştia au fost oamenii pe care
Isus I-a ales ca să aducă Evanghelia
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fiecărei naţiuni. Totuşi ei nu primiseră
încă pe Duhul Sfânt. Ei erau fără putere
cum ar fi oricare alţi oameni să
împlinească intenţiile şi dedicaţiile lor de
a-L servi cu credinţă pe Mântuitorul lor.
Era imposibil pentru ca ei, prin puterile lor
proprii, să fie slujitorii speciali ai lui
Hristos.

Acum putem noi să înţelegem
remarca lui Hristos când discipolii L-au
întrebat, „Cine poate, atunci să fie
mântuit?” Răspunsul Lui „La oameni
lucrul acesta este cu neputinţă, dar la
Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă”
(Matei 19:25-26).

Duhul lui Dumnezeu aduce putere mare
Prin Duhul Sfânt, Isus Hristos aduce puterea pentru poporul Său pentru a face faptele
bune – să producă fructe – pe care El le aşteaptă de la ei. „Dumnezeiasca Lui putere ne-a
dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi
puterea Lui” (2 Petru 1:3).
Isus a promis că Duhul Sfânt „are să vă [ne] călăuzească în tot adevărul” (Ioan
16:13) astfel ca noi să putem şti cum să-L servim pe Dumnezeu conform cu voinţa Lui.
Duhul Lui face posibil pentru noi ca „să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce
este Capul, Hristos” (Efeseni 4:15).
Pavel vorbeşte de Duhul lui Dumnezeu locuind în noi: „Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi
împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul” (Efeseni 2:22). Duhul Sfânt este
prezenţa şi puterea directă a lui Dumnezeu lucrând în poporul Său. Pavel admonestează pe
Creştini „duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur…Căci Dumnezeu este
Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Filipeni
2:12-13).
Duhul lui Dumnezeu conduce la supunere
Schimbarea poporului lui Dumnezeu prin Duhul Său este o transformare a inimilor
lor, a fiinţei lor celei mai interioare. În loc de împietrirea inimii şi duşmănie pentru legile lui
Dumnezeu, ei câştigă un spirit supus pentru că Dumnezeu lucrează în ei; El locuieşte în ei.
Apostolul Ioan a zis: „Cine păzeşte poruncile Lui, rămâne în El, şi El în el. Şi
cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul, pe care ni L-a dat” (1 Ioan 3:24).
Prezenţa unei dorinţe de a se supune este atât de centrală în definiţia unui Creştin
încât apostolul Ioan declară cu tărie: „Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui,
este un mincinos, şi adevărul nu este în el. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui
Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El. Cine zice că rămâne în El,
trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus” (1 Ioan 2:4-6). Acesta este într-adevăr un limbaj
clar.
Isus a accentuat că acei care nu au primit acest spirit de supunere dela Dumnezeu
răspund la poruncile Lui foarte diferit. „Bine a proorocit Isaia despre voi, făţarnicilor,
precum este scris: "Acest popor Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine".
Dar în zadar Mă cinstesc, învăţând învăţături care sunt porunci omeneşti. Căci lăsând
porunca lui Dumnezeu, ţineţi datina oamenilor” (Marcu 7:6-8).
Cei care nu au un spirit supus ajustează poruncile lui Dumnezeu ca să le acomodeze
natura şi raţionamentul lor propriu. Isus a continuat: „Şi le zicea lor: Bine, aţi lepădat
porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră! Căci Moise a zis: "Cinsteşte pe tatăl tău şi
pe mama ta", şi "cel ce va grăi de rău pe tatăl său, sau pe mama sa, cu moarte să se
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sfârşească". Voi însă ziceţi: Dacă un om va spune tatălui sau mamei: Corban! adică: Cu ce
te-aş fi putut ajuta este dăruit lui Dumnezeu, Nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl său
sau pentru mama sa. Şi astfel desfiinţaţi cuvântul lui Dumnezeu cu datina voastră pe care
singuri aţi dat-o. Şi faceţi multe asemănătoare cu acestea” (versurile 9-13, Biblia Ortodoxă
Română).
Acei care nu au Duhul lui Dumnezeu o găsesc uşor şi convenabil să ignore
instrucţiunile biblice care nu le plac. Ei inventă propriile lor tradiţii, dând impresia că se
supun şi onorează pe Dumnezeu în timp ce evită intenţia instrucţiunilor Lui. Isus a spus că
asemenea închinăciune este degeaba – fără folos şi goală (versul 7). Asemenea oameni au
ochi care nu văd şi urechi care nu aud (Romani 11:8).
Duhul lui Dumnezeu, totuşi, schimbă dramatic atitudinea, perspectiva şi spiritul
poporului Său. Ei doresc cu nerăbdare să se supună lui Dumnezeu, şi El le dă o atitudine şi
apropiere umilă, supusă către El şi Cuvântul Său. Ei pot urma de bună voie şi cu încredere
Poruncile Lui (Apocalipsa 12:17). Ei au primit dela El puterea Duhului Sfânt să combată
Satana şi natura lor proprie.
Pe scurt, ei sunt poporul schimbat, special al lui Dumnezeu.
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Capitolul 3

Misiunea
şi responsabilitatea Bisericii
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28:19-20).

Isus a dat Bisericii Sale – acest corp de credincioşi schimbaţi spirituali – să îndeplinească o
responsabilitate. Misiunea Bisericii este să propovăduiască evanghelia Împărăţiei lui
Dumnezeu şi să facă adepţi prin întreaga lume, învăţându-i exact ce i-a învăţat Isus (Matei
24:14; 28:19-20).
Lucrul Bisericii continuă; nu a încetat când au murit discipolii iniţiali. La început a
fost treaba apostolilor, misiunea Bisericii a fost transmisă fiecărei generaţii a poporului lui
Dumnezeu. Isus a promis că avea să fie împreună cu adepţii Lui tot timpul cât îşi
îndeplineau lucrul până când El avea să se reîntoarcă la sfârşitul veacului (versul 20).
Pavel a zis că Isus l-a trimis pe el în lume „ca să le [oamenilor] deschizi ochii, să se
întoarcă dela întunerec la lumină, şi de supt puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească,
prin credinţa în Mine, iertarea de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi” (Faptele
Apostolilor 26:18).
Pavel a zis de asemenea: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă
ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede…” (Romani 1:16).
Evanghelia este mesajul lui Dumnezeu de cum va veni salvarea omenirii – începând cu
Biserica Sa.
Biserica joacă multe roluri în aducerea mântuirii lumii. Ea stă ca lumina lumii
(Matei 5:14). Este gospodăria sau familia lui Dumnezeu (Efeseni 2:19; 1 Petre 4:17). Este
mama care nutreşte fiii şi fiicele lui Dumnezeu (Galateni 4:26). Funcţionează ca „stâlpul şi
temelia adevărului” într-o lume confuză spiritual (1 Timotei 3:15).
Să ne uităm la responsabilităţile multilaterale pe care Hristos le-a dat Bisericii Sale,
poporului Său special.
Trebuie ca Biserica să mântuiască lumea?
Pavel descrie responsabilitatea Bisericii ca „misiunea împăcării” pentru că „toate lucrurile
acestea sunt dela Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat
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slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le
în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări” (2
Corinteni 5:18-19).
Scopul final al lui Dumnezeu este să adune – să împace – toată omenirea cu El însuşi.
Biserica joacă un rol important în acest efort valoros. Dumnezeu a comisionat-o ca să
propovăduiască cum se va face această împăcare. Este ca să boteze pe toţi acei care cred
mesagiul acela.
Când va avea loc acea împăcare? O percepţie greşită obişnuită este că Isus a
însărcinat Biserica să mântuiască lumea în epoca aceasta. Dar aceea nu este ceea ce învaţă
Biblia şi nu este ceea ce a înţeles Pavel în 2 Corinteni 5.
Misiunea de împăcare a Bisericii este numai începutul a unei faze mult mai mari a
planului lui Dumnezeu de împăcare a lumii întregi cu Sine Însuşi prin Isus Hristos.
Dumnezeu a însărcinat Biserica să proclame mântuirea naţiunilor. Dar proclamarea
învăţămintelor lui Isus despre mântuire este cu mult diferită de aducerea omenirii la
mântuire. Ultima va necesita aducerea întregii omeniri la pocăire şi convertire. Numai Isus
Hristos poate converti lumea; acea sarcină va trebui să aştepte până la reîntoarcerea Lui.
Dece trebuie Hristos să aducă Israelul la pocăinţă
La reîntoarcerea Sa, Hristos va începe împăcarea lumii cu Dumnezeu prin aducerea
descendenţilor lui Iacov – Israel – la pocăinţă.
În acel moment, explică Pavel, „tot Israelul va fi mântuit.” Cum? „Izbăvitorul
[Hristos] va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiuirile dela Iacov” (Romani 11:26).
Atunci, îndată ce poporul restaurat al Israelului învaţă supunerea ca Naţiune, multă
lume va veni şi va zice, conform cărţii lui Isaia: „Veniţi, să ne suim la muntele Domnului, la
Casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne înveţe căile Lui, şi să umblăm pe cărările Lui.” Căci
din Sion va ieşi Legea, şi din Ierusalem cuvântul Domnului” (Isaia 2:3).
Zaharia ne spune, „În zilele acelea, zece oameni din toate limbile neamurilor vor
apuca pe un Iudeu de poala hainei, şi-i vor zice: „Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că
Dumnezeu este cu voi!” (Zaharia 8:23).
Omenirea va începe să-şi dea seama că legea pe care Dumnezeu a dat Israelului antic
trebuie să fie încă observată. Omenirea va lepăda prejudecăţile ei şi va începe chiar să
celebreze festivalurile biblice, pe care Dumnezeu le dăduse Israelului din vechime.
Acei care rămân nepocăiţi se vor găsi în curând în circumstanţe teribile pentru că
Dumnezeu îi va smeri prin reţinerea ploii de pe recoltele lor până când îşi vor schimba
atitudinea. „Toţi cei ce vor mai rămânea din toate neamurile venite împotriva Ierusalemului,
se vor sui în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, şi să prăznuiască
sărbătoarea corturilor. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalem
ca să se închine înaintea Împăratului, Domnul oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele”
(Zaharia 14:16-17).
Cum Hristos cunoaşte natura omenească, El va face tot ce va fi necesar la acea vreme
ca să schimbe gândirea oamenilor – să-i aducă la pocăinţă. Dar aceasta se va întâmpla în
viitor după ce Hristos se va reîntoarce.
Chiar dacă Biserica va proclama un mesaj lumii, care să includă o chemare la
pocăire, Scriptura ne spune că relativ puţini oameni se vor pocăi cu adevărat înainte de
reîntoarcerea lui Hristos. Astfel, aducerea lumii la pocăire nu este rolul Bisericii pentru
această epocă.
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Care este adevărata Evanghelie?
Care a fost mesajul lui Hristos? El a propovăduit „Evanghelia Împărăţiei lui
Dumnezeu” (Matei 4:23; 9:35; Marcu 1:14-15). Veştile bune au fost piesa centrală a
mesajului lui Hristos. El a definit misiunea Lui prin cuvintele acestea: „Trebuie să vestesc
Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu...fiindcă pentru aceasta am fost trimes” (Luca 4:43).
Ce a poruncit El discipolilor Săi să propovăduiască? „i-a trimes să propovăduiască
Împărăţia lui Dumnezeu” (Luca 9:2, 6).
Despre ce este vorba în mesajul acela şi dece sunt veştile atât de bune?
Când Isus Hristos a propovăduit despre Împărăţia lui Dumnezeu (Luca 8:1; 9:11;
12:31; 13:18), El a continuat, de fapt, mesajul proorocilor Iudei ale căror cuvinte sunt
înregistrate în Vechiul Testament. Cu secole mai devreme, Dumnezeu a inspirat asemenea
oameni credincioşi ca Isaia, Ieremia, Ezekiel, Daniel şi Zaharia să privească dincolo de
dificultăţile şi distrugerea împărăţiei Israelului şi Iudei la un viitor minunat când Dumnezeu
va stabili Imperiul Lui mondial pe pământ sub domnia Mântuitorului.
Observă unele din profeţiile lor care descriu această realizare minunată:
„Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul;
viţelul, puiul de leu, şi vitele îngrăşate, vor fi împreună, şi le va mâna un copilaş” (Isaia
11:6). „Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci
pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele cari-l acopăr. În ziua
aceea, Vlăstarul lui Isai [Mântuitorul promis, Isus] va fi ca un steag pentru popoare;
neamurile se vor întoarce la El, şi slava va fi locuinţa Lui” (versurile 9-10).
„M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe norii cerurilor a venit
unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.
I S-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele,
neamurile, şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire vecinică, şi nu va trece
nicidecum, şi împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată” (Daniel 7:13-14).
„Ci Domnul Se va arăta, şi va lupta împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua
bătăliei. Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în faţa
Ierusalemului, spre răsărit; muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre
apus, şi se va face o vale foarte mare… Şi atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu, şi toţi
sfinţii împreună cu El!...Şi Domnul va fi împărat peste tot pământul” (Zaharia 14:3-5, 9):
Isus Hristos şi apostolii Săi au vorbit despre acest acelaşi guvern mondial, pe care El
l-a numit „Împărăţia lui Dumnezeu.” În Luca 21, după descrierea unor evenimente şi
tendinţe fără paralel în istorie, El a conchis: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri,
să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie,”...când
veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape”
(Luca 21:28-31).
Proorocii din vechime, Isus şi apostolii Săi, toţi au vorbit de o împărăţie literală care
va înlocui guvernele lumii. Când aceste profeţii devin o realitate, un strigăt triumfător se va
auzi: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va
împărăţi în vecii vecilor” (Apocalipsa 11:15).
Trist, acest mesaj este rareori înţeles şi rar învăţat în biserici. Mulţi au acceptat „o
evanghelie diferită” (Galateni 1:6) care deformează şi acoperă acest adevăr biblic vital. Vei
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citi în capitolul următor cum această „altă evanghelie” (versurile 8-9), cum o etichetează
Pavel, s-a dezvoltat şi s-a răspândit prin întreaga lume.
Totuşi, poţi descoperi pentru tine însuţi semnificaţia întreagă a evangheliei -- veştile
bune de necrezut – pe care Isus şi apostolii Săi le-au propovăduit. Aceasta aceeaşi
evanghelie este propovăduită cu credinţă de Biserica Unită a lui Dumnezeu (Matei 24:14).
Pentru o explicaţie completă a adevăratei evanghelii, cere copia ta gratuită Evanghelia
Împărăţiei [The Gospel of the Kingdom] sau coboar-o depe Internet la
www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm .
Un grup mic: farul lumii
Dimpotrivă, Isus le-a spus discipolilor Săi: „În lume veţi avea necazuri; dar
îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33). El a spus de asemenea: „Dacă vă urăşte
lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este
al ei; dar, pentrucă nu sunteţi din lume, şi pentrucă Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea
vă urăşte lumea” (Ioan 15:18-19).
Poporul lui Dumnezeu nu a fost niciodată o forţă populară sau puternică. Isus le
descrie partea lor din viaţă: „Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este
calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă
este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află” (Matei 7:13-14).
Da, numai puţini sunt acei care sunt dispuşi să urmeze toate învăţăturile lui Isus
Hristos, odată ce le aud şi le înţeleg. Isus i-a consolat pe discipolii Săi: „Nu te teme, turmă
mică; pentrucă Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia” (Luca 12:32).
Dumnezeu dezvăluie că poporul Său va fi o turmă mică în epoca aceasta. El cheamă
numai puţini care să fie exemple vii pentru restul lumii ale modului Lui de viaţă.
Isus le-a spus adevăraţilor Lui discipoli, „Voi sunteţi lumina lumii…să lumineze şi
lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl
vostru, care este în ceruri” (Matei 5:14-16).
Dumnezeu a însărcinat Biserica să dea un exemplu lumii al felului Lui de viaţă.
Dumnezeu, prin Biserică, arată omenirii căile Lui. Petru îi îndeamnă pe membrii Bisericii:
„Să aveţi o purtare bună în mijlocul Neamurilor, pentru ca în ceia ce vă vorbesc de rău ca pe
nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe cari le văd, să slăvească pe Dumnezeu în
ziua cercetării” (1 Petru 2:12).
Biserica: Primele fructe (pârga) lui Dumnezeu
În timpul „acestui veac rău” (Galateni 1:4), Biserica lui Dumnezeu consistă numai
din prima parte mică a marii recolte a lui Dumnezeu a oamenilor pentru viaţa eternă.
Isus numeşte Creştinii: „un fel de pârgă a făpturilor Lui” (Iacov 1:18). Ei au fost
„răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel”
(Apocalipsa 14:4).
Folosirea biblică a termenului primele fructe (pârga) a fost înţeleasă imediat de
membrii Bisericii de la început. „În recunoaşterea faptului că toate produsele pământului
veneau dela Dumnezeu, şi [ca] mulţumire pentru bunătatea Lui, Israeliţii aduceau ca o ofertă
pentru El, o porţiune din fructele care se coceau primele, acestea fiind privite ca un avans al
recoltei ce urma” (Dicţionarul Fotografic al Bibliei Zondervan [Zondervan Pictorial Bible
Dictionary], 1967, „Primele Fructe”).
Primele fructe au fost prima parte a recoltei, pe care Israeliţii o puneau de o parte
pentru Dumnezeu. După ce le-au cules şi le-au dedicat Creatorului lor, ei au cules şi restul
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recoltei. Apostolii şi alţi membri ai Bisericii la început au înţeles, ca primele fructe (pârga),
Biserica este prima parte a recoltei lui Dumnezeu a omenirii pentru mântuire. Mult mai
mare porţiune a recoltei nu va avea loc până după reîntoarcerea lui Isus Hristos.
Aceia pe care Dumnezeu îi cheamă în această epocă vor participa în salvarea
omenirii – dar nu în acest veac şi nu ca fiinţe omeneşti. La reîntoarcerea lui Isus Hristos ei
vor deveni fiinţe spirituale nemuritoare.
Dumnezeu îi va învia la viaţa veşnică ca primele fructe ale recoltei Sale, primind
nemurirea la reîntoarcerea lui Hristos (1 Corinteni 15:20-23, 51-53). Ei vor fi regi şi preoţi
în Împărăţia lui Dumnezeu (Apocalipsa 5:10).
Ca copiii nemuritori, înviaţi ai lui Dumnezeu, ei Îl vor ajuta pe Hristos în învăţarea
omenirii pentru 1000 de ani a căii lui Dumnezeu de supunere. „Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce
au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui
Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani” (Apocalipsa 20:6 ). Învierea
acestor slujitori credincioşi ai lui Isus Hristos la viaţa veşnică la începutul celor 1000 de ani
este numai prima înviere (versurile 4, 6).
Toţi morţii vor fi înviaţi
La sfârşitul celor 1000 de ani Dumnezeu va învia pe toţi ceilalţi care au trăit vreodată
dealungul istoriei omenirii ca să stea înaintea Lui la judecată (Apocalipsa 20:11-12).
Aceasta este cu mult mai mare decât prima înviere; este învierea a „celorlalţi morţi” (versul
5). Dumnezeu va învia dintre morţi lume din toate naţiunile, împreună cu poporul Israelului
– toţi înviaţi împreună (Matei 11:20-24; 12:41-42).
„Nu vă miraţi de lucrul acesta,” a spus Isus; „pentrucă vine ceasul când toţi cei din
morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru
viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată” (Ioan 5:28-29).
Acei care se ridică în învierea generală – învierea judecăţii – se vor înălţa ca fiinţe
omeneşti muritoare, din carne şi oase (Ezekiel 37:1-10). Atunci vor afla căile lui Dumnezeu,
vor recunoaşte păcatele lor şi vor primi pe Duhul Sfânt. Atunci vor putea şi ei primi
nemurirea.
Ezekiel descrie astfel învierea lor: „Deaceea, prooroceşte, şi spune-le: „Aşa vorbeşte
Domnul Dumnezeu: „Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele
voastre… Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăş în ţara voastră, şi veţi şti
că Eu, Domnul, am vorbit şi am făcut, zice Domnul” (Ezekiel 37:12-14). Pentru mai multă
informaţie asupra acestui subiect vital, te rugăm cere broşura gratuită Ce se întâmplă după
moarte? [What Happens After Death?].
Creştinii sunt primele fructe ale celor salvaţi. Ei trăiesc într-o lume înşelată, şi
trebuie să se străduiască „să fie fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în
mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume” (Filipeni
2:15).
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Este ziua de azi singura zi de mântuire?
Este epoca prezentă singurul timp
în care lumea se poate pocăi şi poate fi
mântuită?
Unii oameni presupun că aceasta
este ceea ce a înţeles apostolul Pavel când
a scris: „Ca unii cari lucrăm împreună cu
Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să
nu fi primit în zădar harul lui Dumnezeu.
Căci El zice: „La vremea potrivită, te-am
ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat.
Iată că acum este vremea potrivită; iată că
acum este ziua mântuirii” (2 Corinteni
6:1-2).
Pavel a înţeles exact ceea ce a zis.
Dar observă ce nu a zis Pavel. El nu a zis
că numai azi este ziua mântuirii, nici nu
i-a fost aceasta intenţia.
În Greaca originală nu este un
modificator
înaintea
frazei
„ziua
mântuirii” în versul acesta. Cele mai
multe traduceri au adăugat articolul

hotărât cuvântului zi, într-o încercare de a
clarifica cuvintele lui Pavel – dar făcând
aceasta au deformat pe neaşteptate
înţelesul. Unele versiuni traduc fraza „o zi
a mântuirii.” Alte versiuni traduc fraza
inconsistent „o zi a mântuirii” în prima
parte a versului şi „ziua mântuirii” în a
doua parte.
Pentru cei din Biserică în această
epocă, acum este ziua lor de mântuire.
Dumnezeu îi cheamă pe ei acum.
Mântuirea este la dispoziţie oricăruia care
este doritor de a se pocăi. Aceasta este ce
a înţeles Pavel.
Dar el nici nu a zis nici nu a
subînţeles că salvarea este disponibilă
numai în această epocă. Pavel nu a
intenţionat în nici un fel să contrazică
numeroasele pasaje din Biblie care arată
că mulţi alţii vor avea ocazia de mântuire
în epocile viitoare.

Biserica: Corpul lui Hristos
Am văzut deja că Isus le-a zis adepţilor Săi să meargă în toată lumea, să facă
discipoli din toate naţiunile şi să înveţe lumea felul de viaţă al lui Dumnezeu. Aceasta cere
colaborare şi organizare. Pentru a descrie efectiv funcţionarea organizată a poporului lui
Dumnezeu, apostolii au folosit analogia corpului omenesc.
„Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui. Şi Dumnezeu a
rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au
darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, şi vorbirii în
felurite limbi” (1 Corinteni 12:28-29).
Cel care conduce lucrarea Bisericii este Isus Hristos care este Capul ei viu (Coloseni
1:18). Pentru a accentua cât este de dependentă Biserica de conducerea şi inspiraţia Lui, Isus
s-a comparat pe Sine cu o viţă: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi
în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic” (Ioan
15:5). Succesul Bisericii depinde de puterea şi inspiraţia pe care o primeşte dela Isus
Hristos.
Funcţiunile din cadrul Corpului lui Hristos sunt stabilite de El, „El a dat pe unii
apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru
desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos”
(Efeseni 4:11-12).
Pavel ne spune că: „Sunt felurite daruri, dar este acelaş Duh; sunt felurite slujbe, dar
este acelaş Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaş Dumnezeu, care lucrează totul în toţi”
(1 Corinteni 12:4-6).
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Conducerea spirituală din Biserică
Între darurile pe care Hristos le dă Bisericii Sale sunt darurile de conducere
spirituală: apostoli, profeţi, evanghelişti, păstori şi învăţători (Efeseni 4:11). Ei sunt
încredinţaţi cu responsabilitatea de a învăţa, nutri, proteja şi a clădi Biserica. Caracter
dumnezeiesc şi calificări spirituale exemplare sunt pretinse celor însărcinaţi cu conducerea
spirituală (1 Timotei 3:1-10; Tit 1:5-9).
Aceştia urmează să păstorească cu dragoste turma lui Dumnezeu (Ioan 21:15-17)
astfel ca membrii acestui trup spiritual „vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei
Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos”
(Efeseni 4:13).
Ei urmează să conducă poporul lui Dumnezeu să lucreze împreună în unire – să
iubească, să respecte şi să se sprijine unii pe alţii. „Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel ca
să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste: pentru ca să nu fie nici o dezbinare în
trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele” (1 Corinteni 12:24-25).
Acei care sunt conduşi de Isus Hristos recunosc un Duh comun în fiecare – însuşi
Duhul lui Dumnezeu – care îi face pe ei să fie poporul lui Dumnezeu. Ar trebui să-i conducă
să lucreze împreună în unitate ca să realizeze misiunea pe care Hristos a dat-o Bisericii ca
serviciul ei când El a zis: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am
poruncit…” (Matei 28:19-20).
Biserica pe care a zidit-o Hristos este grupul special de oameni care, conduşi de
Duhul Sfânt, se supun Poruncilor Lui şi sunt dedicaţi cu zel să realizeze misiunea pe care
Isus Hristos le-a încredinţat-o.
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Capitolul 4

Apariţia
unui Creştinism Fals
„Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu…Şi vor
înşela pe mulţi” (Matei 24:4-5).

Isus Hristos le-a spus apostolilor să facă ucenici din toate naţiunile, botezându-le în numele
Lui. Cea mai multă lume care este familiară cu Biblia îşi dă seama că apostolii s-au
îmbarcat cu zel in această misiune. Convertiţii lor au fost chemaţi Creştini pentru prima dată
în oraşul Antioh (Faptele Apostolilor 11:26). De atunci, atât de multă lume s-a născut sau a
fost convertită în sutele de denominaţii cunoscute colective ca „Creştinism” încât este una
dintre religiile cele mai populare şi predominante.
Lumea presupune că toţi, sau cel puţin aproape toţi, care poartă numele de Creştin
urmează credinţele, învăţăturile şi practicile lui Isus Hristos. Dar Biblia ne spune că nu
oricine acceptă numele lui Hristos este un Creştin cu adevărat.
Isus a prezis că unii ar pretinde numele Lui dar Îl vor nega prin faptele lor. El spune
că ei vor zice: „Doamne, Doamne!” şi nu faceţi ce spun Eu?” (Luca 6:46).
Hristos şi apostolii Lui au vorbit despre profeţi falşi, apostoli falşi şi fraţi falşi. Ei au
dezvăluit faptul că vor apărea două religii în aparenţă Creştine dar opuse. Una – Biserica
fondată de Isus – va fi condusă de Duhul lui Dumnezeu şi va rămânea credincioasă
învăţăturilor Lui. Cealaltă – condusă şi guvernată de un spirit diferit – va accepta numele lui
Isus dar îi va întoarce învăţăturile Lui ca să creeze o convingătoare falsificare a adevăratei
Biserici a lui Dumnezeu.
Amândouă vor folosi numele lui Hristos şi vor pretinde autoritatea Lui. Ambele vor
face lucruri care vor apărea bune şi drepte pe dinafară. Ambele vor pretinde că urmează
învăţăturile adevărate ale lui Hristos. Dar numai una va reprezenta cu credinţă pe fondatorul
ei, Isus Hristos. Cealaltă va captura minţile şi inimile omenirii prin ataşarea numelui lui
Hristos la obiceiuri şi doctrine religioase fără suport biblic, pe care Isus şi apostolii Săi nici
nu le-au practicat, nici nu le-au aprobat.
Apostolii au avertizat repetat pe adepţii lui Isus ca să se ferească de învăţătorii falşi
care vor introduce credinţele unui Creştinism falsificat. Isus Însuşi a avertizat: „Băgaţi de
seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, …Şi vor înşela pe
mulţi” (Matei 24:4-5).
Noul Testament prezintă o schiţă istorică concisă a originilor acestor două religii care
profesează că sunt Creştine – una reală şi alta falsă. Apostolii lui Hristos au descris originea
fiecăreia şi caracteristicile lor fundamentale.
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Noi am examinat deja descrierea apostolilor a Bisericii fondate de Isus. Acum să ne
uităm la însemnările lăsate de ei despre o altă religie presupusă Creştină – una care a
deformat şi a corupt adevărul şi a crescut ca să devină cu mult mai puternică şi influentă
decât mica Biserică pe care Isus a promis că nu o va lăsa să moară niciodată.
Învăţând tradiţiile oamenilor
De unde îşi iau cele mai multe biserici tradiţiile şi practicile? Cei mai mulţi dintre
membrii lor presupun că vin din Biblie sau dela Însuşi Isus Hristos. Dar este aşa?
Isus le-a poruncit apostolilor Săi să-i înveţe pe alţii exact ce îi învăţase El –
„învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit” (Matei 28:20). El a condamnat înlocuirea
poruncilor lui Dumnezeu cu tradiţiile şi raţionamentul omenesc. Vorbind Fariseilor, El le-a
zis: „Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi datina aşezată de oameni… „Aţi desfiinţat
frumos porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina voastră” (Marcu 7:8-9).
Isus a declarat că Biserica Lui va păstra poruncile lui Dumnezeu: „dacă vrei să intri
în viaţă, păzeşte poruncile” (Matei 19:17). El a avertizat. „Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea:
„Doamne, Doamne! N-am proorocit [propovăduit] noi în Numele Tău? N-am scos noi draci
în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Atunci le voi spune curat:
„Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă dela Mine, voi toţi cari lucraţi fărădelege” (Matei
7:22-23). El a ştiut că se vor ridica învăţători falşi care vor respinge poruncile lui Dumnezeu
pentru o evanghelie deformată lipsită de porunci – fărădelege!
Ca şi Isus, apostolii au propovăduit consecvent supunerea faţă de Dumnezeu. Petru şi
ceilalţi apostoli şi-au riscat vieţile lor ca să afirme clar că: „Trebuie să ascultăm mai mult de
Dumnezeu decât de oameni!” (Faptele Apostolilor 5:29). Pavel a exprimat acelaşi
devotament pe care el l-a împărtăşit cu ceilalţi – o viaţă de supunere. „prin care am primit
harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui [Hristos], la ascultarea credinţei pe
toate Neamurile” (Romani 1:5).
Pavel i-a prevenit mai târziu pe membrii congregaţiei din Colos ca să ţină bine ceea
ce îi învăţase el: „Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi
în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile cari v-au fost
date…” (Coloseni 2:6-7).
Urmând exemplul lui Hristos, Pavel i-a prevenit pe Coloseni să nu accepte tradiţiile
ca înlocuiri pentru poruncile lui Dumnezeu: „Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu
filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale
lumii, şi nu după Hristos” (Coloseni 2:8; compară cu Marcu 7:8-9, 13).
Dece Isus Hristos şi apostolii au exprimat avertismente atât de urgente ca să se evite
tradiţiile omeneşti?
Subversiunea dinăuntrul Bisericii
În timp ce apostolii se străduiau să întemeieze şi mai multe congregaţii de credincioşi
între naţiuni, a apărut un fenomen care eventual a produs o religie alternativă şi aparent
Creştină – dar foarte diferită de Biserica pe care Isus şi apostolii Lui o întemeiaseră.
Doctrine noi şi diferite au fost introduse cu subtilitate. Unii au început să submineze
Biserica provocând şi contrazicând învăţăturile apostolilor lui Hristos. Pavel a avertizat, „În
adevăr, mai ales printre cei tăiaţi împrejur, sunt mulţi nesupuşi, flecari şi amăgitori, cărora
trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învăţând pe oameni, pentru un
câştig urât, lucruri, pe cari nu trebuie să le înveţe” (Tit 1:10-11).
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Pentru a contraveni acestei tendinţe, Pavel l-a instruit pe camaradul episcop Tit să
evalueze cu multă atenţie originea, cunoştinţele şi caracterul oricărei persoane care urma să
fie considerată pentru hirotonisire: „Căci episcopul (priveghetor), ca econom al lui
Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană; …să se ţină de Cuvântul adevărat, care este potrivit
cu învăţătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă, şi să înfrunte pe
protivnici” (versurile 7, 9).
Din ce în ce mai mult, „apostoli falşi” au început să contrazică şi să submineze
învăţăturile adevăraţilor apostoli ai lui Hristos. Pavel a atras atenţia Bisericii din Roma:
„Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii, pe
care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul
nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşeală inimile celor lesne
crezători. Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur dar de voi, şi
doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele, şi proşti în ce priveşte răul” (Romani 16:17-19).
Conducători religioşi concurenţi, prefăcându-se a fi preoţi ai lui Hristos, au început
să predice propriile lor doctrine false „în opoziţie” cu ale apostolilor lui Hristos şi ale altor
slujitori credincioşi. La început ei au provenit, predominant, dintr-o origine Evreiască.
Dar atunci au apărut învăţători falşi din oameni cu alte origini din cadrul Bisericii.
Doctrinele subversive care au devenit în final cele mai influente au fost o amestecătură de
filozofii păgâne şi de filozofii evreieşti sintetizate cu misticismul popular de la vremea
aceea.
Vrăjitorul Simon a fost unul dintre aceşti învăţători falşi menţionat devreme în
Scripturi. După botezul lui de către Filip, Simon a încercat să cumpere o poziţie de apostol
dela Pavel, sperând să obţină puterea să acorde altora Duhul Sfânt. Motivat de lăcomie
pentru putere şi influenţă, el s-a prefăcut convertit ca să apară Creştin (Faptele Apostolilor
8:9-23). Surse istorice au indicat că el a amestecat elemente de păgânism şi misticism într-o
nouă filozofie Creştină falsă.
S-a stabilit o tendinţă periculoasă. În curând, au abundat „apostoli falşi,” „învăţători
falşi” şi „fraţi falşi.”
Se născuse Creştinătatea falsă.
O Evanghelie diferită câştigă teren
Efectul învăţămintelor deformate a devastat Biserica de început. Spre exemplu,
Creştinii în provincia Romană a Galatei s-au întors cu grămada dela învăţămintele
apostolului Pavel la o evanghelie coruptă, inventată cu dibăcie dar falsă, promovată de aceşti
apostoli falşi.
Pavel a descris felul lor de abordare şi efectele învăţăturilor lor false asupra
Creştinilor din Galatia: „mă mir că treceţi aşa de repede dela Cel ce v-a chemat prin harul
lui Hristos, la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni cari
vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos” (Galateni 1:6-7). Fraţii din acea
regiune erau atraşi într-una din multele secte formând noua Creştinătate. Pavel a trebuit să
aibă de a face cu problema religioasă generată de elementele Evreieşti şi păgâne din
congregaţia Galatenilor.
Aceşti pretendenţi vicleni nu au refuzat direct evanghelia propovăduită de Pavel. Ei
simplu au pervertit unele aspecte ale ei. După aceea au sedus pe Creştinii Galateni să accepte
evanghelia lor – un amestec mortal de adevăr şi eroare. Conţinea suficient adevăr ca s-o facă
să apară corectă şi Creştină, dar conţinea suficientă eroare ca să prevină pe oricine care ar fi
acceptat-o de a primi mântuirea.
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Observă condamnarea de către Pavel a acelei evanghelii „diferite”: „Dar chiar dacă
noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea
pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă
propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie
anatema!” (versurile 8-9).
O evanghelie a fărădelegei
Isus i-a avertizat pe apostolii Săi că aceasta se va întâmpla: „Se vor scula mulţi
prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi. Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea
celor mai mulţi se va răci” (Matei 24:11-12). Isus a explicat că fărădelegea, elementul cheie
din mesagiul învăţătorilor falşi, va face ideile lor atrăgătoare şi populare. Dispreţul pentru
legea lui Dumnezeu va deveni în sfârşit fundaţia unei Creştinătăţi false populare şi cu succes.
Profeţii falşi au inventat mesajul şi doctrinele lor recunoscând verbal pe Isus ca „Domn” în
timp ce au refuzat să i se supună (Luca 6:46). Isus însuşi a anunţat abordarea lor mincinoasă
şi şmecheră: „Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe
dinlăuntru sunt nişte lupi răpitori” (Matei 7:15).
Isus a spus-o foarte răspicat că învăţătorii fărădelegii, care pe din afară apar ca oi
nevinovate, făcând devotaţi acte religioase, nu sunt apostoli sau servitori ai Lui: „Mulţi Îmi
vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos
noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” (Mat 7:23).
Atunci le voi spune răspicat, „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă dela Mine, voi toţi
cari lucraţi fărădelege” (versurile 22-23).
Legea lui Dumnezeu: câmpul de bătălie religios
Disputa asupra legii lui Dumnezeu a izbucnit înăuntrul Bisericii imediat ce primii
gentili (neisraeliţi) au fost convertiţi. Anumiţi credincioşi evrei au voit să forţeze tăierea
împrejur şi alte cerinţe fizice asupra gentililor. Ei cereau ca convertiţii gentili să fie tăiaţi
împrejur fizic pentru a primi mântuirea (Faptele Apostolilor 15:1).
Apostolii au refuzat. Ei au arătat că chiar şi Moise a propovăduit că tăierea împrejur
pe care cineva o face, ca să fie acceptabil lui Dumnezeu, este o chestiune de inimă.
(Deuteronom 30:6; compară cu Romani 2:29 şi Coloseni 2:11-12). De asemenea Dumnezeu
a declarat pe Avraam să fie drept în privirea Sa mai înainte ca el să fi fost tăiat împrejur
(Romani 4:9-12). Deci, a explicat el, tăierea împrejur nu trebuie să fie privită ca o cerinţă
necesară salvării pentru gentili (Faptele Apostolilor 15:2, 5-10). Pentru o dovadă mai multă,
Petru notează că Dumnezeu dăduse Harul Său la mai mulţi gentili, fără să fi fost tăiaţi
împrejur, demonstrând voinţa Lui în această problemă” (versul 8, Faptele Apostolilor 11:14, 15-18).
Aceiaşi Evrei au cerut ca gentilii să observe ceremoniile şi ritualurile templului care
indicau spre sacrificiul lui Hristos. Apostolii au insistat că sacrificiul lui Isus a fost suficient
pentru iertarea păcatelor prin mila lui Dumnezeu (Evrei 7:26-267).
Sacrificiile şi ritualurile erau numai instituiri temporare, până la sacrificarea
adevăratului „Miel al lui Dumnezeu” (Ioan 1:29). Apostolii au propovăduit că ele nu mai
erau necesare (Faptele Apostolilor 15:11; Evrei 9:1-15) pentru că ele erau „doar nişte
porunci pământeşti, date, ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi şi felurite spălături, până
la o vreme de îndreptare” (Evrei 9:10).
Dar apostolii nu au privit niciodată legea spirituală a lui Dumnezeu, însumată de Cele
Zece Porunci, ca fiind în aceeaşi categorie cu „ritualurile lumeşti.” Ei au sprijinit
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întotdeauna supunerea la Poruncile lui Dumnezeu. Pavel a spus-o foarte clar: „Tăierea
împrejur nu este nimic, şi netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui
Dumnezeu” (1 Corinteni 7:19). El au conchis: „Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea?
Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea” (Romani 3:31).

Schimbări în perspectiva
Cărturarilor Creştini asupra Legii lui Dumnezeu
Respectul pentru legea lui Dumnezeu în
Creştinismul dominant a fost remarcabil
de inconsecventă de când cu Reformarea
Protestantă. Pe de o parte, Cele Zece
Porunci au fost considerate cea mai mare
lege morală pe care omenirea ar fi
cunoscut vreodată. Pe de altă parte, ele au
fost de obicei privite ca fără prea multe
consecinţe sau prea arbitrare pentru a fi
obligatorii pentru creştini.
Aceste păreri contradictorii asupra
Poruncilor lui Dumnezeu au devenit
evidente în secolul 16-lea cu diferenţele
teologice dintre Martin Luther şi John
Calvin, principalii fondatori ai teologiei
Protestante.
Calvin a crezut că Creştinii ar
trebui să observe Cele Zece Porunci, chiar
dacă el s-a supus tradiţiei substituind
prima zi a săptămânii pentru ziua a şaptea
din Porunca a Patra. Părerea lui Calvin,
deşi populară în secolele trecute, a pierdut
teren continuu în timpul secolului 20.
Astăzi, cele mai multe denominaţii
reflectă, cel puţin în practică, vederile lui
Luther pentru Poruncile lui Dumnezeu.
Luther a presupus incorect că apostolul
Pavel respinsese autoritatea Vechiului
Testament întocmai cum Luther respinsese
autoritatea ierarhiei catolice din zilele lui.
Dar percepţia lui Luther a învăţăturilor lui
Pavel a fost incorectă.
Luther a văzut că Pavel a
propovăduit mântuirea de graţie prin
credinţă (Efeseni 2:8). Dar Luther a dus
această învăţătură un pas prea departe, şi
aici zace sursa erorii sale colosale care
mai târziu a format părerea a sute de
milioane de oameni în jurul lumii.
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El a declarat că mântuirea este
numai prin credinţă singură. Prin aceasta
el a înţeles că legile Vechiului Testament,
inclusiv Cele Zece Porunci, nu mai sunt
obligatorii pentru Creştini. El a învăţat că
simpla credinţă în Hristos este suficientă
pentru mântuire – că tot ce este necesar
este credinţa singură. Ca rezultat, Luther
a opus Scripturile Vechiului şi Noului
Testament unele împotriva celorlalte.
James D.G. Dunn, profesor
Lighfoot de divinitate la Universitatea
Durham, Anglia, explică cum prima
presupunere incorectă a lui Luther a fost
că experienţa personală a lui Pavel în
Iudaism a fost identică cu propria lui
experienţa în Catolicismul epocii lui.
Luther a presupus incorect că Pavel a fost
preocupat de relaţia lui personală cu legea
lui Dumnezeu.
Dunn explică atunci, „Problema cu
toată această controversă este că atunci
când Pavel vorbeşte explicit de propria lui
experienţă înainte ca el să devină Creştin
nu există nimic acolo din tot acesta…În
Filipeni 3:6 el declară foarte simplu că
înainte de convertirea lui, el s-a considerat
ca fiind fără vină (nevinovat) cu privire la
nevinovăţia în cadrul legii („cu privire la
neprihănirea, pe care o dă Legea, fără
prihană”). Cu alte cuvinte nu este nici o
indicaţie sau aluzie a unei perioade de
anxietate plină de vinovăţie [în Pavel], ca
aceea de care a suferit Luther.
„A doua presupunere pe care a
făcut-o Luther,” continuă Dunn, „a fost că
Iudaismul din timpul lui Pavel a fost
întocmai cum a fost Catolicismul
medieval din zilele lui Luther, cel puţin în
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ceea ce priveşte învăţăturile despre
dreptatea şi justificarea lui Dumnezeu. A
doua presupunere a fost naturală, dat fiind
prima.
Dacă Pavel făcuse aceeaşi
descoperire de credinţă ca Luther, deci el
trebuie să fi reacţionat de asemenea contra
aceloraşi neînţelegeri ca şi Luther”
(Dreptatea lui Dumnezeu [The Justice of
God], 1994, pp. 13-14).
Ca rezultat al acestor presupuneri
incorecte, Luther a conchis că moartea lui
Isus a abolit legile lui Dumnezeu în
Vechiul Testament. El a dedus greşit că
Pavel a învăţat acelaşi lucru.
Dar aceea nu a fost ceea ce Pavel a
crezut şi a învăţat pe alţii. În timpul
ultimilor 30 de ani supunerea lui Pavel
învăţăturilor
Scripturilor
Vechiului
Testament a fost confirmată categoric de
mulţi cărturari Creştini şi Evrei.
Aici sunt câteva comentarii ale
unor cărturari pe acest subiect din
Scoaterea Anti-Semitismului din amvon
[Removing Anti-Iudaism from the Pulpit]
( editată de Howard Kee, profesor emerit
de studii biblice la Universitatea din
Boston, şi Irvin Borowsky, preşedinte al
Institutului American de Întrecredinţe,
1996).
John T. Pawlikowski, profesor la
Uniunea Teologică Catolică de Etică
Socială [The Catholic Theological Union
of Social Ethics], Chicago, spune:
„Pretinsa opoziţie totală contra Torei
[Învăţăturile Vechiului Testament] pe care
teologii, în special cei din bisericile
Protestante, o fac adesea baza pentru
contrastul lor teologic dintre Creştinism şi
Iudaism (libertate/graţie contra Lege)
acum apare că se odihneşte pe ceva mai
puţin decât teren solid” (p. 32). De
asemenea: „Acum devine din ce în ce mai

aparent cărturarilor bibliei că lipsa unei
imersiuni profunde în spiritul şi conţinutul
Scripturilor Ebraice lasă Creştinul
contemporan cu o versiune trunchiată a
mesajului lui Isus. În fapt, ceea ce rămâne
nu este decât o versiune emasculată a
spiritualităţii biblice” (p. 31, accentuarea
adăugată peste tot).
Robert J. Daly, profesor de
teologie şi preot Iezuit, ne spune,
„Exprimat direct din punct de vedere
Creştin, a fi anti-Evreu înseamnă a fi antiCreştin” (p. 52).
Frederik
Holmgren,
profesor
cercetător al Vechiului Testament la un
seminar din Chicago, explică semnificaţia
descoperirilor acestor cărturari: „În ciuda
conflictului lui Isus cu unii interpreţi, atât
cărturarii Evrei cât şi cei Creştini Îl văd ca
pe Unul care a onorat şi a urmat Legea.”
Holmgren explică de asemenea că „Isus a
îmbrăţişat Tora lui Moise; El nu a venit ca
s-o termine dar ca s-o împlinească (Matei
5:17) – să ducă învăţăturile ei înainte.
Mai mult, acelora care au venit la El
căutând viaţa veşnică, El a susţinut-o ca
fiind un învăţământ esenţial care să fie
observat (Luca 10:25-28)” (pagina 72).
Aceştia şi alţi cărturari Creştini îşi
schimbă vederile lor despre situaţia legilor
lui Dumnezeu în Noul Testament. Cineva
nu poate decât să spere că mulţi alţii vor fi
încurajaţi de exemplul lor şi îşi vor
schimba prejudecăţile lor împotriva
supunerii la Cele Zece Porunci. Totuşi,
este foarte puţin probabil ca această
înţelegere va fi crezută şi acceptată într-o
mare măsură pentru că „umblarea după
lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie
împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se
supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu
poate să se supună” (Romani 8:7).

Părerea denaturată a iertării lui Dumnezeu
Exact cum prezisese Isus, învăţători fără scrupule au sărit la învăţăturile lui Pavel şi
ale celorlalţi apostoli şi le-au răstălmăcit înţelesul (2 Petru 3:15-16). Prin denaturarea
cuvintelor apostolilor, mai întâi despre iertare şi după aceea despre acele „reguli carnale”
care nu mai erau necesare, ei au descoperit un mod de a-şi scuza comportarea lor în afara
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legii. „Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osânda aceasta,
oameni neevlavioşi, cari schimbă în desfrânare [comportare fără ruşine] harul Dumnezeului
nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn Isus Hristos” (Iuda 4).
Pentru ei, iertarea (graţierea) a scuzat păcatul – încălcarea legii lui Dumnezeu –
permiţându-le să nu dea atenţie învăţăturilor scripturilor care nu le plăceau lor. Ei au răsucit
explicaţia lui Pavel că noi nu putem să ne câştigăm mântuirea prin propriile noastre „munci”
într-o scuză de a nu face nici un efort pentru ca să se supună legii lui Dumnezeu.
Petru a pus punctul pe „i” al problemei lor reale. Ei „dispreţuiau autoritatea” :
„Îndrăzneţi, îngâmfaţi, ei nu se cutremură să hulească măririle…” (2 Petru 2:10, BOR). O
trăsătură dominantă a acestor înşelători a fost nerăbdarea lor ca să atace verbal pe apostoli şi
să submineze pe apostoli şi pe episcopi care erau adevăraţii păstori ai turmei lui Dumnezeu.
Ca o consecinţă, a zis Petru: „au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit…” (versul 15).
Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc, cu poftele cărnii şi cu desfrânări, pe cei ce de
abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înşişi sunt
robi ai stricăciunii…” (versurile 18:19).
Acum a apărut o problemă şi mai sinistră între congregaţiile răspândite ale poporului
lui Dumnezeu. Învăţătorii falşi, în loc de a încerca să impună mai mult legea asupra
gentililor, au început să exploateze mila lui Dumnezeu – iertarea (graţia) lui Dumnezeu – ca
să promoveze ideea că Creştinii au fost eliberaţi de sub lege şi nu mai este nevoie să i se
supună. Totuşi, Dumnezeu zice că încălcarea legii Lui este păcat (1 Ioan 3:4).
Aceşti învăţători au prezentat greşit legea lui Dumnezeu ca fiind o greutate inutilă.
Ioan a răspuns: „Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui
nu sunt grele” (1 Ioan 5:3).
Contrar ideii de a fi eliberaţi de sub lege, Iacov cheamă Poruncile lui Dumnezeu
„Legea împărătească” şi „o lege a slobozeniei” (Iacov 2:8-12). Dumnezeu a desenat Legea
Lui ca să garanteze libertatea de sub consecinţele unor asemenea rele ca: adulterul, omorul,
hoţia, furtul şi invidia.
Păcatul, şi nu legea lui Dumnezeu, este cel care ne înrobeşte (Romani 6:6 ). Noi
devenim eliberaţi de sclavia păcatului prin supunerea lui Dumnezeu (versul 17). Pavel ne
explică cum supunerea şi neprihănirea sunt inseparabile. „Pentrucă nu cei ce aud Legea, sunt
neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotiţi
neprihăniţi” (Romani 2:13).
Satana Diavolul: stăpân înşelător
Acei care au promovat aceste principii nelegiute au fost influenţaţi de Satana. Pavel
a zis: „Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, cari se prefac
în apostoli ai lui Hristos. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de
lumină. Nu este mare lucru dar, dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii.
Sfârşitul lor va fi după faptele lor” (2 Corinteni 11:13-15).
Satana urăşte legea lui Dumnezeu. El este un înşelător desăvârşit. Natural, el nu va
economisi nici un efort ca să se infiltreze în Biserica pe care a fondat-o Hristos.
Pentru a realiza acest scop, Satana foloseşte oameni ca să îndrume greşit alţi oameni.
Este uşor ca el să influenţeze fiinţe omeneşti care doresc să-i înveţe pe alţii când ei sunt
motivaţi de ambiţii personale. Acesta este în special adevărat dacă le lipseşte o înţelegere
corectă a Scripturilor. Satana, simplu, profită de dorinţele lor de a fi învăţători spirituali. El
îi seduce pe indivizii susceptibili să vorbească ca Hristos în timp ce ei îşi creează ansamblul
lor propriu de doctrine, ignorând sau încălcând părţi din legea lui Dumnezeu.
The Church Jesus Built - Biserica Clădită de Isus.doc

- 35 -

Pavel i-a spus lui Timotei „să porunceşti unora să nu înveţe pe alţii altă învăţătură,”
să aibă „o inimă curată,” „un cuget bun,” şi „o credinţă neprefăcută”…Unii, fiindcă s-au
depărtat de aceste lucruri, au rătăcit şi s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învăţători ai
Legii, şi nu ştiu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc” (1 Timotei 1:3, 6-7).
Conducătorii religioşi sinceri dar greşit îndrumaţi pot şi acceptă doctrine care le
permit să încalce unele din poruncile lui Dumnezeu. Atunci ei îi pot convinge pe alţii să
creadă cum cred ei. Trist, prin influenţa diavolului, ei se conving pe ei înşişi că concepţiile
lor greşite sunt drepte – că Dumnezeu este satisfăcut de ele. Ei cred în doctrinele false pe
care le învaţă altora. Deşi sinceri, ei sunt eronaţi cu sinceritate.
Pavel a zis, „Arătarea lui [un viitor învăţător care va pleda doctrine contrarii legii lui
Dumnezeu] se va face prin puterea Satanei,…. cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce
sunt pe calea pierzării, pentrucă n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din
această pricină, Dumnezeu le trimete o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună”
(2 Tesaloniceni 2:9-11). Probabil că nici unul dintre învăţătorii rău îndrumaţi nu îşi dă
seama că în realitate pledează punctul de vedere al Satanei.
Totuşi, prin crearea unei religii Creştine-falsificate – una care nu este în întregime
diferită de Biserica adevărată dar care respinge unele din învăţăturile biblice esenţiale care
conduc la viaţa veşnică – Satana încearcă să contracareze planul lui Dumnezeu pentru
mântuirea omenirii. Aminteşte-ţi, Isus a spus, „dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile”
(Matei 19:17). Aceasta este exact ceea ce vrea diavolul să prevină. El promovează o
Creştinătate fărădelege care învaţă că noi ne putem supune selectiv – sau chiar ignora –
poruncilor lui Dumnezeu.
Fărădelegea, în grade variate, este piesa centrală a doctrinelor false al Satanei.
Scopul lui este să convingă lumea că ei îl slujesc pe Hristos în timp ce îi separă de mântuire
prin înnegurarea înţelegerii lor a ceea ce este păcatul astfel că ei vor continua să păcătuiască.
Pentru a realiza scopul lui, Satana exploatează firea omenească. El îi atrage pe
oameni să-i creadă minciunile sale (1 Ioan 5:19; Apocalipsa 12:9). Satana păstrează exact
atât adevăr în doctrinele sale încât să-i convingă pe oameni că ei îl urmează pe Hristos. Dar
el introduce destulă eroare ca să-i prevină de a trăi o viaţă care să-i conducă până la urmă la
viaţa veşnică.
Dece nesupunerea are atracţie pentru firea omenească
Satana are succes în înşelarea omenirii pentru un motiv bun. Apostolul Pavel explică
cum mintea naturală a omului – mintea care nu este condusă de Duhul lui Dumnezeu – nu
poate vedea întotdeauna scopul dinapoia legii lui Dumnezeu. „Dar omul firesc nu primeşte
lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege,
pentrucă trebuiesc judecate duhovniceşte” (1 Corinteni 2:14).
Cei mai mulţi oameni nu sunt duşmănoşi pe faţă către multe din legile lui Dumnezeu.
Ei recunosc că fapte ca omorul şi furtul sunt greşite. Totuşi, ei sunt duşmănoşi – poate fără
să-şi dea seama de duşmănia lor înnăscută – către legile care le contrariază modul lor
personal, natural de a gândi. În acest sens fărădelegea îi atrage pe oameni.
Pavel explică dece nesupunerea poate atrage instinctele noastre cele mai joase:
„…Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu,
căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună” (Romani 8:7).
Mintea carnală, sau pământească, nu numai că îi lipseşte discernământul spiritual, dar
respinge autoritatea lui Dumnezeu aşa cum este exprimată în legile Sale. Noua Versiune
Internaţională traduce astfel versul acesta: „…mintea păcătoasă îi este duşmănoasă lui
Dumnezeu. Nu i se supune legii lui Dumnezeu, nici că nu poate s-o facă.”
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Noi numim această înclinare spre păcat firea omenească – o combinaţie de slăbiciune
omenească şi atitudini dobândite ca rezultat al influenţei Satanei asupra oamenilor. Satana
exploatează firea omenească. El foloseşte învăţăturile sale false să convingă alţi oameni că
ei sunt „eliberaţi” de legile lui Dumnezeu, astfel scuzând tendinţa lor naturală de a fi
duşmănoşi către legile lui Dumnezeu. Astfel, în loc de a abandona o viaţă de fărădelege, cei
abătuţi din drum de această înşelătorie continuă să păcătuiască. Crezând că acţiunile lor de
nesupunere sunt permise lui Dumnezeu, ei nu pot recunoaşte, cel puţin în unele din
credinţele şi comportarea lor, gravitatea acţiunilor lor pline de păcate.
Dar apostolul Iacov a arătat clar că această atitudine şi abordare a legii imperiale a lui
Dumnezeu este în întregime greşită: „Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într'o
singură poruncă, se face vinovat de toate” (Iacov 2:10). Contextul arată că Iacov vorbea de
Cele Zece Porunci (versurile 8-9, 11). Legea fundamentală a lui Dumnezeu este formată din
zece (10) puncte, şi El cere ca toate să fie observate – în literă şi spirit.
Începe o separare de adevăr
Hristos a lăudat biserica din Efes pentru că a refuzat să-i urmeze pe apostolii falşi
care au încercat să se folosească de natura lor omenească şi să-i seducă. „Ştiu faptele tale,
osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că
sunt apostoli şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi” (Apocalipsa 2:2).
Dar nu fiecare, în fiecare congregaţie, a urmat exemplul bisericii din Efes. Mulţi au
acceptat învăţăturile apostolilor falşi şi s-au întors la păcătuit. De aceea a scris Pavel: „În
adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi
Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăş şi sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă
se face mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea
neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă dela porunca sfântă, care le fusese
dată” (2 Petru 2:20-21).
Oamenii au început să se întoarcă dela învăţăturile adevăraţilor apostoli ai lui Hristos.
Ei au acceptat filozofiile unor învăţători falşi. Petru a avertizat explicit că aceasta avea să se
întâmple. El a zis, „între voi vor fi învăţători mincinoşi, cari vor strecura pe furiş erezii
nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a răscumpărat, şi vor face să cadă asupra lor o
pierzare năprasnică. Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din pricina lor, calea
adevărului va fi vorbită de rău” (2 Petru 2:1-2).
Petru a anticipat că nu puţini – dar mulţi – Creştini se vor întoarce de la adevăr şi vor
urma doctrine care sunt mai atrăgătoare minţii lor lumeşti. Ioan a confirmat mai târziu că
aşa s-a întâmplat: „Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci dacă ar fi
fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri”
(1 Ioan 2:19).
Barnabas şi Saul (mai târziu renumit Pavel) au întâlnit un profet fals hotărât să
întoarcă oamenii dela adevăr. „După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe
un vrăjitor, prooroc mincinos, un Iudeu, cu numele Bar-Isus, care era cu dregătorul Sergius
Paulus,...Dar Elima, vrăjitorul, - căci aşa se tâlcuieşte numele lui - le stătea împotrivă, şi
căuta să abată pe dregător dela credinţă” (Faptele Apostolilor 13:6-8).
În alte ocazii problema a zăcut cu fraţii falşi (Galateni 2:4). Pavel s-a referit la
încercările lui „Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea
tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în
primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii
mincinoşi” (2 Corinteni 11:26).
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Aceşti Creştini falşi nu deveniseră o ameninţare adevărată numai pentru siguranţa şi
eficacitatea lui Pavel, dar ei deveniseră de asemenea o parte semnificativă din comunitatea
Creştină vizibilă. Unii poate că au plecat în sfârşit dintre poporul special al lui Dumnezeu
dar au continuat să se cheme pe ei înşişi Creştini. Alţii au devenit membri ai unor secte noi,
şi presupuse eliberate, care au reţinut numele de Creştin. Alţii, probabil că au rămas în
tovărăşia adevăraţilor credincioşi şi cu timpul au întors congregaţiile la învăţăturile eretice
ale lor proprii.
Un Creştinism fals începea să ia loc solid.
Adevăraţii Creştini au fost forţaţi să iasă din congregaţii
Pe măsură ce învăţăturile preoţilor falşi câştigau în popularitate, adepţii lor au crescut
treptat şi au ajuns să fie majoritatea în unele congregaţii. Apostolul Ioan a înregistrat un
asemenea exemplu tragic: „Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă
întâietatea între ei, nu vrea să ştie de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de
faptele pe cari le face, căci ne cleveteşte cu vorbe rele. Nu se mulţămeşte cu atât; dar nici el
nu primeşte pe fraţi, şi împiedecă şi pe cei ce voiesc să-i primească, şi-i dă afară din
Biserică”
(3 Ioan 9-10).
De necrezut cum ar părea, acei care erau credincioşi învăţăturilor apostolilor erau
daţi afară din congregaţie. Ei deveniseră o minoritate. Majoritatea alesese să-l urmeze pe
Diotref, care, în lăcomia lui pentru putere şi influenţă, l-a acuzat fals pe apostolul Ioan.
Satana reuşise să-l pună pe acest preot peste această congregaţie, eliminând pe slujitorii
credincioşi ai lui Isus Hristos.
Aminteşte-ţi că Isus îi prevenise deja pe adevăraţii Lui slujitori că lucrul acesta avea
să se întâmple: „Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce
la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care
duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află. Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi
îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinlăuntru sunt nişte lupi răpitori” (Matei 7:13-15).
El a zis de asemenea: „Făţarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, după cum este
scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba
Mă cinstesc ei, dând învăţături cari nu sunt decât nişte porunci omeneşti.” Voi lăsaţi
porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi datina aşezată de oameni” (Marcu 7:6-8).
Acum putem înţelege dece Pavel a explicat Creştinilor din Roma răspunsul potrivit
celor care stârneau diviziuni înăuntrul Bisericii: „Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce
fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii, pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei”
(Romani 16:17).

Tendinţe timpurii care au afectat viitorul Bisericii
În Apocalipsa 2 şi 3 Isus Hristos
trimite un mesagiu diferit fiecăreia din
cele şapte biserici din provincia Romană
din Asia (Asia Mică), parte din Turcia
modernă.
Numărul şapte indică completare,
la fel după cum şapte zile formează o
săptămână completă. Cele şapte mesaje
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ale Apocalipsei 2 şi 3 pictează un tablou
cuprinzător al tendinţelor care începuseră
deja şi vor continua prin toată istoria
Bisericii – tendinţe care îi vor forma
dramatic viitorul. Cele şapte mesagii ne
dau câteva indicaţii bune dece s-au
dezvoltat diviziuni atât de profunde între
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Creştini şi dece aceste diviziuni au
continuat să afecteze generaţiile ulterioare.
Cele şapte congregaţii sunt
reprezentate drept şapte candelabre în
Apocalipsa 1. Împreună ele reprezintă
Biserica şi misiunea Ei de a fi lumina
lumii (Matei 5:4).
Hristos stă în mijlocul celor şapte
congregaţii ca sursa lor de lumină. El este
întotdeauna prezent şi accesibil. El va
satisface promisiunea ca să fie cu Biserica
Lui până la sfârşitul veacurilor (Matei
28:20). Dar, este evident din mesajele
pentru cele şapte congregaţii, că nu fiecare
care vine în Biserică Îi va rămânea
credincios Lui.
Cele şapte mesaje reflectă precis
condiţiile din Biserică cum au existat în
primul secol. Dar ele sunt de asemenea şi
profetice; ele dezvăluie unele din motivele
diviziunilor ulterioare.
Fiecare din cele şapte congregaţii
primeşte o avertizare: „Cine are urechi, să
asculte ce zice Bisericilor Duhul”
(Apocalipsa 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22).
Mesajul fiecărei congregaţii este un
avertisment
pentru
celelalte
şase
congregaţii.
Aceleaşi, sau condiţii
asemănătoare, se pot dezvolta şi între ele.
În fiecare mesaj Hristos citează
exemple de supunere şi nesupunere între
adepţii Săi, arătând pe care îi
binecuvântează şi pe care îi va respinge.
El este generos cu complimentele acolo
unde aprobarea este datorată. El îi critică
pe cei nepocăiţi pentru greşeli care
ameninţă relaţia lor cu El.
Când au fost scrise mesajele,
Biserica suferea încercări, persecuţii şi
închisoare. Antipa, un locuitor şi martir
local, fusese deja omorât.
Hristos
încurajează congregaţiile să nu se
descurajeze, să nu renunţe, să nu facă
compromisuri cu credinţa lor, şi – dacă
este necesar – să fie dispuse să moară
pentru El. El le reaminteşte să privească
înainte spre epoca Împărăţiei lui
Dumnezeu, când ei îl vor ajuta pe El să
guverneze lumea în dreptate.
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Isus îi complimentează pe membrii
devotaţi pentru serviciul lor, munca,
răbdarea, perseverenţa, trăinicia şi credinţa
lor. Totuşi, criticile şi unele din celelalte
complimente ale Lui sunt semnificative.
Ele arată că ameninţarea dinăuntrul
Bisericii a fost – şi va fi întotdeauna –
motiv de preocupare.
Mulţi
membri
ai
acestor
congregaţii au rămas credincioşi în pofida
multor dificultăţi şi încercări. Dar alţii şiau pierdut prima lor dragoste. Unii sunt
călduţi şi orbi spirituali – având mare
nevoie de cremă pentru ochi ca să poată
vedea deteriorarea condiţiei lor spirituale.
„…Eu sunt Cel ce cercetez rărunchii şi
inima”: şi voi răsplăti fiecăruia din voi
după faptele lui” (Apocalipsa 2:23).
În afară de problema crescândă a
membrilor slabi spirituali, profeţii falşi
infiltrau congregaţiile. Se dezvoltau erori
de doctrină. Sunt menţionate doctrina lui
Balaam, învăţăturile Nicolaitanilor şi
influenţa ademenitoare a Iezabelei. Isus
zice despre Creştinii din Tiatira: „Dar iată
ce am împotriva ta: tu laşi ca Iezabela,
femeia aceea, care se zice proorociţă, să
înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se
dedea la curvie, şi să mănânce din
lucrurile jertfite idolilor” (versul 20).
Dezbinarea se dezvolta dinăuntru.
Aceasta a fost ameninţarea reală a
Bisericii. Asistând cu membrii acestor
congregaţii erau două feluri de oameni.
Membrii credincioşi sunt acei care „nu pot
suferi pe cei răi” şi „n-au cunoscut
„adâncimile Satanei” (versurile 2, 24).
Dar implicaţia este clară că alţii au putut şi
au „suferit pe cei răi” în timp ce alţii
începeau să sondeze „adâncimile Satanei.”
Noi găsim un portret al Bisericii
aproape de sfârşitul erei apostolice.
Satana a infiltrat cu succes congregaţiile
începute de apostoli. El îi momeşte pe
oameni dela credinţa în Hristos, folosind
profeţi falşi ca să introducă atitudinile şi
învăţăturile sale.
Dar, în ciuda eforturilor diavolului,
mulţi dintre fraţi au rămas fermi şi
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credincioşi, păstrând cu tărie învăţăturile
apostolilor. Hristos i-a complimentat:
„…tu ai pus la încercare pe cei ce zic că
sunt apostoli şi nu sunt, şi i-ai găsit
mincinoşi” (versul 2).
Alţii, care pierduseră interesul, au
fost ademeniţi de ereziile lui Satan – o
fiinţă „care înşeală întreaga lume”
(Apocalipsa 12:9). O congregaţie întreaga
era deja moartă spiritual, având numai
puţini membri care nu fuseseră deja prea
pângăriţi ca să conteze ca Creştini
convertiţi. Satana a reuşit să preia o mare
porţiune a Creştinismului.
Deci, aici aflăm, din propriile
mesaje ale lui Hristos pentru Biserica Sa,
că încă din epoca apostolică au apărut

două clasificări distincte de Creştini. Un
grup a rămas credincios; celălalt a constat
din oameni care, pentru multe motive, se
mutau din ce în ce mai departe de
adevărata credinţă în Dumnezeu.
Mulţi care au fost necredincioşi sau îndepărtat până la urmă de adevărul lui
Dumnezeu. „Ei au ieşit din mijlocul
nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci
dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas
cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi
sunt dintre ai noştri” (1 Ioan 2:19).
Din
epoca
apostolică
s-au
dezvoltat două religii distincte:
una
credincioasă lui Hristos şi cealaltă înşelată
de Satan.

Creştinătatea falsă predomină
Pe la sfârşitul secolului al treilea adevăraţii slujitori ai lui Dumnezeu deveniseră o
distinctă minoritate între cei care se chemau Creştini. Creştinismul fals devenise
majoritatea.
Învăţătorii falşi au câştigat cu succes un mult mai mare alai decât preoţii credincioşi
ai lui Dumnezeu. Totuşi, istoria arată că sectele false nu erau unite în credinţele lor. Au
existat multe facţiuni între ele.
Cu toate acestea, împărţit şi neconvertit cum era, acest tip nou de Creştinism şi-a
extins rapid numărul de membri, şi a devenit biserica Creştină vizibilă. Afirmând că oferă
mântuirea, dar fără nevoia unei pocăiri adevărate, a menţinut numai atâta adevăr cât a fost
necesar ca să aibă apel pentru mulţimi.
În ciuda lipsurilor ei, apărea că oferă o speranţă neegalată de nici o religie păgână din
acea epocă. Nici una dintre religiile păgâne nu oferea un mod credibil pentru oameni ca să
primească iertarea păcatelor şi să obţină viaţa veşnică. Noua religie părea că oferă exact
aceasta. Puţin şi-au dat seama adepţii ei că promisiunile ei, fără pocăinţă reală, erau făcute
în zadar.
La sfârşitul secolului al treilea acest Creştinism fals a fost o religie gâlcevitoare,
împărţită cu amărăciune. Dar la începutul secolului al patrulea s-au întâmplat două lucruri
care au modificat cursul istoriei Creştinătăţii. Mai întâi, împăratul roman Diocleţian a
intensificat politica multora dintre împăraţii romani predecesori de a persecuta pe Creştini şi
a poruncit ca toate manuscrisele Creştine să fie arse. Aceasta a reînnoit dramatic climatul de
teroare prin întreaga comunitate Creştină.
Zece ani mai târziu, un alt împărat roman, Constantin, a venit la putere. El învinsese
pe un alt pretendent puternic pentru dreptul de a-l înlocui pe Diocleţian ca împărat. Dar el a
avut încă mulţi duşmani şi poziţia lui politică a rămas nesigură. În tot imperiul roman numai
Creştinii nu erau aliniaţi politic. Constantin a văzut imediat o oportunitate să folosească
acest corp religios alienat politic şi persecutat mai înainte, ca să-şi întărească puterea lui în
imperiu.
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Mai întâi el a legalizat Creştinismul. Atunci, numai doi ani mai târziu, el a chemat
toate grupurile împărţite profesând Creştinismul împreună ca să producă un sistem unificat
de credinţă. El a vrut un corp religios unit care îi era dedicat politic lui.
Ca să realizeze aceasta, Constantin a prezidat peste deliberările doctrinale şi a dictat
declaraţiile de credinţă de câte ori neînţelegerile nu puteau fi rezolvate amical. În curând el a
modelat grupurile gâlcevitoare de Creştini falşi care au fost dispuşi să accepte controlul
statal într-un vasal puternic şi unit al Imperiului Roman.
Williston Walker, fost profesor de istorie ecleziastică la Universitatea Yale, ne spune
că în 323, „Constantin a fost ultimul singur conducător al lumii Romane. Biserica a fost
peste tot eliberată de persecuţie…Dar, în obţinerea libertăţii dela duşmanii săi, a ajuns sub
controlul tronului Imperial Roman. Începuse o uniune fatidică cu statul” (O istorie a
bisericii creştine [A History of the Christian Church], 1946, p.111).
O religie transformată prin sincretism
Şi cum această religie nouă – acum suportată de împăraţii romani – a crescut în
putere şi influenţă, a căutat să devină cu adevărat o biserică universală. În ambiţia ei de a
adăuga mai mulţi membri, mulţi noi convertiţi – şi multe practici noi – erau binevenite în
mijlocul ei.
Charles Guignebert, profesor de istorie a Creştinismului la Universitatea din Paris, a
descris procesul: „Acum la începutul secolului al cincilea, ignoranţii şi semi-Creştinii se
îmbulzeau în biserică în numere…Ei nu uitaseră nici unele din obiceiurile lor
păgâne…Episcopii din perioada aceea au trebuit să se mulţumească cu reacoperirea, cât au
putut de bine, şi într-o manieră experimentală, a deformaţiilor şocante ale credinţei Creştine
pe care ei o sesizau în jurul lor…
[Educarea corectă a convertiţilor] nu era posibilă; ei au trebuit să se mulţumească să-i
înveţe nimic mai mult decât simbolul botezului şi după aceea să-i boteze cu toţii, amânând
pentru o dată mai târzie sarcina de eradicare a superstiţiilor, pe care ei le conservaseră
intacte…Această „dată mai târzie” nu a sosit niciodată, şi biserica li s-a adaptat lor şi
obiceiurilor şi credinţelor lor cât a putut de bine. Din partea lor, ei au fost mulţumiţi să
acopere păgânismul lor într-o manta Creştină” (Istoria timpurie a Creştinismului [The Early
History of Christianity], 1927, p. 208-210, accentuarea adăugată peste tot).
Care a fost rezultatul? Acest Creştinism dominat de stat a devenit un amestec bizar
de credinţe, practici şi obiceiuri din multe surse.
Cum a explicat Guignebert: „Este uneori foarte dificil să spui exact din ce ritual
păgân este derivat un anumit ritual Creştin, dar este sigur că spiritul ritualismului păgân a
fost imprimat pe Creştinism, într-o asemenea măsură că la sfârşit, întregul lui poate fi găsit
distribuit prin ceremoniile lui” (p.112).
În acele secole de început Creştinismul falsificat pe care apostolii lui Hristos s-au
străduit atât de mult să-l limiteze a crescut în mărime şi popularitate. În ultimele secole
această religie urma să se fragmenteze în denominaţii competitive. Tragic, totuşi, nici una
nu s-a întors la practicile şi învăţămintele originale ale lui Isus Hristos şi ale apostolilor.
Acest fapt este recunoscut de cărturarii biblici moderni (vezi „Schimbări în Perspectiva
Cărturarilor Creştini asupra Legii lui Dumnezeu,” p. 33).
Între timp, acei care, prin aceste multe secole, au continuat cu credinţă să-şi ofere
vieţile lor lui Dumnezeu în ascultarea sinceră a Legilor Sale, sunt încă, comparativ, numai o
„turmă mică” într-o lume plină de confuzie.
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Capitolul 5

Biserica lui Dumnezeu
Astăzi
„Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte. Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va
intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri”
(Matei 7:20-21).

Isus a promis Bisericii sale că „porţile mormântului” nu vor învinge niciodată împotriva ei.
Adevărata Biserică a lui Dumnezeu nu va muri, va supravieţui orice încercare de a o
distruge.
Cum poţi afla care este Biserica adevărată a lui Dumnezeu, Biserica pe care a clădit-o
Isus? Cum poţi afla poporul special al lui Dumnezeu în mijlocul credinţei sfărâmate şi
fracturate pe care o cunoaştem ca „Creştinism?” Ce îi distinge pe ei de acei căror Isus le-a
spus, „Niciodată nu v-am cunoscut”? (Matei 7:23).
Pentru ca să răspundem la aceste întrebări avem nevoie să înţelegem o lecţie
importantă pe care Isus a explicat-o printr-o parabolă.
O lecţie dela un colector de taxe
Ca să recunoască distincţia dintre slujitorii convertiţi ai lui Dumnezeu şi cei ale căror
virtuţi sunt măsurate prin tradiţiile şi părerile lor, noi trebuie să privim dincolo de aparenţele
impresionante exprimate pe din afară. În parabola Sa despre Fariseul şi publicanul (colector
de taxe), Isus arată cum să discernem trăsăturile cu care Dumnezeu este impresionat
comparate cu caracteristicile care au tendinţa să-i impresioneze pe oameni (Luca 18:9-14).
În această parabolă Fariseul stabileşte un exemplu impresionant. El apare ca un
model de virtute, unul care face toate lucrurile corect. El plăteşte zeciuiala fără greş şi
respinge nedreptatea şi imoralitatea. El posteşte şi se roagă regulat, chiar foarte des. Faptul
că i-a mulţumit lui Dumnezeu pentru virtutea lui indică o convingere că propria lui abordare
religioasă a vieţii îi este plăcută lui Dumnezeu. El se vede pe sine ca un om drept. Fără
îndoială că el îi impresionează mult şi pe alţii.
Colectorul de taxe, pe de altă parte, are o părere foarte diferită despre el însuşi – şi
are o reputaţie foarte diferită. Oricine l-ar putea suspecta ca fiind corupt, plin de lăcomie şi
şperţar. Cu greu ar putea cineva să aibă încredere într-un oficial al taxei; cei mai mulţi
oameni l-ar evita ca pe o boală.
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Totuşi, în această parabolă, cine este servitorul adevărat al lui Dumnezeu?
Colectorul de taxe este acel care se pocăieşte cu adevărat şi îşi recunoaşte lipsa de
importanţă comparat cu Dumnezeu. El îşi vede trecutul pentru ceea ce este. El îşi
recunoaşte păcatele şi cere iertare cu umilinţă. El arată o atitudine asemănătoare cu cea a lui
Hristos – „facă-se nu voia Mea, ci a Ta” (Luca 22:42). O schimbare spirituală are loc în
viaţa sa.
Dar Fariseul, încrezător crezându-se a fi un slujitor adevărat al lui Dumnezeu,
rămâne orbit pentru condiţia lui spirituală. El crede că apropierea lui de Dumnezeu este
corectă, convingându-se că îi este plăcută lui Dumnezeu. Dar el nu are nici o înţelegere a
pocăinţei adevărate. El este dintre aceia „cari se încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi, şi
dispreţuiau pe ceilalţi” (Luca 18:9).
Pe cine ai fi ales ca slujitor al lui Dumnezeu dacă ai fi fost cerut să decizi între
Fariseu şi colectorul de taxe? Ai fi putut determina corect pe acela care era acceptabil lui
Dumnezeu? Sau ai fi fost impresionat de virtutea aparentă a Fariseului pentru că el apărea să
fie un exemplu spiritual deosebit, un membru al unuia dintre cele mai prestigioase grupuri
religioase între poporul său?
Noi trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu priveşte oamenii diferit de cum îi privim
noi. Noi putem vedea persoana numai pe dinafară, dar Dumnezeu vede oamenii pe
dinăuntru. „Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar
Domnul se uită la inimă.” (1 Samuel 16:7).
Cum a fost înşelat Pavel
Apostolul Pavel este un exemplu clasic al unui om care şi-a învăţat lecţia – din cauza
experienţei lui proprii. Pavel fusese un Fariseu, membru al unuia dintre cele mai stricte
grupuri Iudaice din zilele lui. El a fost sincer în ceea ce a crezut şi practicat. El a însumat
propriul său zel şi aderenţă la regulile pe care le învăţase ca Fariseu: „Măcar că eu aş avea
pricină de încredere chiar în lucrurile pământeşti. Dacă altul crede că se poate încrede în
lucrurile pământeşti, eu şi mai mult; eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui
Israel, din seminţia lui Benjamin, Evreu din Evrei; în ce priveşte Legea, Fariseu; în ce
priveşte râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea, pe care o dă Legea, fără
prihană” (Filipeni 3:4-6).
Pavel a explicat motivul pentru existenţa orbirii spirituale pe care el o reprezentase
atât de zelos: „Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru
Israeliţi, este să fie mântuiţi. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără
pricepere: pentrucă, întrucât n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, au căutat
să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi, şi nu s-au supus astfel neprihănirii, pe care o dă
Dumnezeu” (Romani 10:1-3).
Aceasta este o problemă obişnuită. Pavel a persecutat Biserica lui Dumnezeu din
cauza orbirii spirituale şi a automulţumirii. Mai târziu el a mulţumit: „Mulţămesc lui
Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere, şi m-a pus
în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar am
căpătat îndurare, pentrucă lucram din neştiinţă, în necredinţă!” (1 Timotei 1:12-13).
Pavel, un Fariseu devotat, era sincer. Dar el a fost greşit sincer. După ce Dumnezeu
i-a deschis mintea el a putut să vadă cât fusese de greşit.
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Condiţia Creştinismului
Creştinismul foarte vizibil, popular, al epocii noastre abundă cu creştini care sunt în
mare parte la fel cum fusese Pavel înainte ca Dumnezeu să-l fi chemat la pocăire. Ei sunt
sinceri dar le lipseşte înţelegerea neprihănirii lui Dumnezeu. La fel ca Fariseul din parabola
lui Hristos, ei nu pot să creadă că ei ar fi posibil să fie greşiţi. Ei neglijează supunerea la
legea lui Dumnezeu din cauza lipsei lor de înţelegere – fiind victimizat de o evanghelie falsă
– totuşi ei sunt sincer convinşi că ei Îl servesc pe Isus Hristos.
Ca şi Pavel, înainte ca Dumnezeu să-l fi chemat, ei nu recunosc păcatul din ei înşişi.
Din cauza lipsei lor de percepere, ei nici măcar nu ştiu ce este păcatul în realitate. Dacă
sunt întrebaţi de definiţia biblică a păcatului, cei mai mulţi nu ar avea nici o idee de cum sau
unde defineşte Dumnezeu păcatul în Biblie.
La fel cu cei dinaintea lor, ei urmează „tradiţiile oamenilor” în loc de poruncile lui
Dumnezeu. Ei au fost orbiţi prin influenţa persuasivă a Satanei asupra credinţelor
oamenilor.
Mulţi dintre ei sunt sinceri. Ei au învăţat destul despre scopul vieţii, morţii şi a
învierii lui Hristos ca să înţeleagă ceva din planul lui Dumnezeu de mântuire a omenirii.
Mulţi citesc Biblia regulat şi vor cu sinceritate să-i placă lui Dumnezeu. Dar, cu tristeţe, ei,
ca Pavel înainte ca Dumnezeu să-l fi chemat, rămân orbiţi faţă de semnificaţia reală a
păcatului, pocăinţei şi convertirii.
Este oare inutilă toată cunoştinţa pe care au câştigat-o şi respectul pe care îl au pentru
Biblie? Nu. Când Dumnezeu le va deschide ochii la adevăr şi ei de bună voie îşi vor
recunoaşte greşelile, ei vor recunoaşte adevărata definiţie a păcatului şi se vor pocăi.
Avantajul de a cunoaşte Biblia
Când Biserica lui Dumnezeu a început în acea Zi de Pentecost cu mult timp în urmă,
a originat în mijlocul singurului popor pe pământ care cunoşteau în profunzime Sfintele
Scripturi. Cunoaşterea acelor Scripturi le-a dat un avantaj extraordinar.
Pavel a întrebat: „Care este deci întâietatea Iudeului, sau care este folosul tăierii
împrejur? Oricum, sunt mari. Şi mai întâi de toate, prin faptul că lor le-au fost încredinţate
cuvintele lui Dumnezeu” (Romani 3:1-2).
Compatrioţii Israeliţi ai lui Pavel aveau idei greşite despre multe părţi importante ale
Scripturii (cum este cazul cu mulţi oameni care se consideră astăzi Creştini). Dar cei mai
mulţi dintre ei învăţaseră cel puţin multe adevăruri de bază. Acesta a fost avantajul lor.
Cunoaşterea Bibliei oferă un avantaj – unui individ, unei comunităţi, unei naţiuni
întregi. Aceia care practică ceea ce ştiu au un avantaj şi mai mare.
Având deja multe cunoştinţe biblice din casele şi sinagogile lor, conaţionalii lui Pavel
aveau o fundaţie pe care ei puteau clădi. Tot ceea ce învăţaseră nu a fost irosit. Gentilii care
nu aveau cunoştinţa Dumnezeului adevărat sau a căilor Sale, nu au avut o asemenea bază
(Totuşi, conform cu Romani 2:14-15, unii gentili au avut o atitudine supusă şi binevoitoare
chiar şi fără cunoştinţe potrivite – spre încurcătura Israeliţilor nesupuşi care au cunoscut
legea).
Dar principiul este aplicabil. Astfel este cu acei care cred că Biblia este Cuvântul lui
Dumnezeu dar cred că ei pot alege care învăţături biblice anume vor ei să aplice în propriile
lor vieţi. Ei fuseseră învăţaţi să ignoreze unele dintre poruncile lui Dumnezeu şi să accepte
tradiţiile omeneşti. Dar mulţi dintre ei sunt familiari cel puţin, cu Biblia. Aceasta este de
mare Valoare.
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Având cunoştinţa Bibliei, poate oferi aceleaşi avantaje pentru cei ce nu erau Evrei
din Zilele lui Pavel. Dar pentru a capitaliza pe acel avantaj ei trebuie să înveţe să înţeleagă
Biblia corect şi s-o lase să le fie ghidul final în credinţă şi practică. Un Creştinism fals, sub
influenţa lui Satan, i-a îndrumat greşit pe mulţi, şi numai acei puţini care se supun lui
Dumnezeu sunt poporul Lui special.
Examinează propria ta înţelegere
Tu poţi fi ca Evreii despre care a scris Pavel. Poate că tu, deşi familiar cu Biblia,
abia începi să-i înţelegi învăţăturile de bază. Poate că tu abia acum înveţi importanţa
observării poruncilor lui Dumnezeu, adevărata pocăinţă, destinul omenirii, Împărăţia lui
Dumnezeu, semnificaţia mântuirii şi ce este în realitate Biserica lui Dumnezeu pe care a
clădit-o Isus.
Dacă eşti deja familiarizat cu Biblia, ai un avantaj distinct. Continuă s-o studiezi,
adăugând cu diligenţă la ceea ce ştii şi corectând ceea ce ai înţeles greşit. Dacă nu eşti
familiar cu Biblia, va fi spre avantajul tău să înveţi ce propovăduieşte. Ea conţine informaţii
esenţiale pentru mântuire (2 Timotei 3:15-17). (Pentru ajutor adiţional cere Este Biblia
adevărată? [Is The Bible True?] şi Cum să înţelegi Biblia [How to Understand the Bible.]
Amândouă broşurile sunt gratis pentru cei care le cer sau le poţi descărca depe Internet la
www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm ).
Mai mult decât orice, lasă pe Dumnezeu să te corecteze prin Cuvântul Său. Să ai
atitudinea lui David: „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi
cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veciniciei!” (Psalm
139:23-24).
Dacă vrei să găseşti adevărata Biserică a lui Dumnezeu pe care a clădit-o Hristos –
acel popor special al lui Dumnezeu – tu ai nevoie să cunoşti ce cauţi. Ai nevoie să cunoşti
caracteristicile cheie care identifică poporul lui Dumnezeu.
Îi veţi cunoaşte după fructele lor
Mai mult decât oricare alt factor, sunt fructele poporului lui Dumnezeu care
dezvăluie adevărul. „Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte. Nu orişicine-Mi zice:
„Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este
în ceruri” (Matei 7:20-21).
Tu vrei să afli alţi oameni care sunt speciali lui Dumnezeu pentru că ei fac voia lui
Dumnezeu. Acesta este fructul care Isus a spus că este cel mai important. El a zis de
asemenea: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste
unii pentru alţii” (Ioan 13:35). Poporul special al lui Dumnezeu nu numai că face voia Lui,
dar ei o fac „pentrucă dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul
Sfânt, care ne-a fost dat” (Romani 5:5).
Pentru Dumnezeu, dragostea şi supunerea sunt inseparabile. „Căci dragostea de
Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5:3). Pavel
a declarat aceeaşi idee cu cuvinte diferite: „Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci
este împlinirea Legii” (Romani 13:10).
Puterea Duhului Sfânt face ca dragostea pentru Dumnezeu să curgă prin poporul Lui
înăuntrul canalului legii Sale. Legea defineşte şi trimite dragostea. Făcând orice împotriva
legii lui Dumnezeu este antiteza dragostei. Spre exemplu, comiterea omorului, a adulterului
sau a furtului încalcă legea lui Dumnezeu. Făcând oricare din lucrurile acelea arată lipsa de
dragoste pentru Dumnezeu şi pentru vecin.
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Cât este de importantă această relaţie dintre dragoste şi supunere? Este cheia care
distinge adevăratul popor al lui Dumnezeu de cei înşelaţi de Satana. „Prin aceasta se cunosc
copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire, nu este dela
Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său” (1 Ioan 3:10).
Dragostea şi fapta merg împreună. Ele sunt inseparabile. Amândouă sunt esenţiale
pentru adevăraţii adepţi ai lui Hristos.
Iacov a spus: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă
singuri. Căci dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om,
care îşi priveşte faţa firească într'o oglindă; şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum
era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va
stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui”
(Iacov 1:22-25).
Dumnezeu nu va accepta numai vorbe goale. Isus a spus, „Norodul acesta se
apropie de Mine cu gura şi mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine”
(Matei 15:8). El a zis de asemenea, „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a
inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui” (Matei 12:35).
Inimile şi minţile slujitorilor lui Dumnezeu sunt schimbate de Duhul Lui astfel că ei
vor să I se supună. Ei se supun de bunăvoie şi Îl ascultă pe Dumnezeu. Servindu-L pe
Dumnezeu este un mod de viaţă, nu un ritual gol. Adevăraţii Creştini îl cred pe Dumnezeu,
şi ei practică ceea ce cred.
Dovada supunerii lor poate fi observată în fructele vieţilor lor. Cu adevărat că îi
putem cunoaşte „după fructele lor,” în special fructele dragostei şi ale supunerii. (Pentru o
explicaţie mai completă a dragostei şi supunerii, cere broşura noastră gratuită Cele Zece
Porunci
[The
Ten
Commandments]
sau
descarc-o
depe
Internet:
www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm ).
Cum defineşte dragostea legea lui Dumnezeu
Tot ceea ce Dumnezeu cere dela poporul Său, şi fiecare principiu de viaţă corectă în
Biblie, este bazat pe două principii de bază: iubeşte pe Dumnezeu şi iubeşte pe aproapele
nostru.
Un om L-a întrebat pe Isus: „„Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din
Lege?” (Matei 22:36). Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată
inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.” „Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare
poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” În
aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii” (versurile 37-40).
Poporul special al lui Dumnezeu înţelege Scripturile. El ştie că intenţia şi scopul
legii lui Dumnezeu este bazat pe dragostea de Dumnezeu şi dragostea pentru alţi oameni. El
înţelege că tratând pe alţii cum porunceşte Dumnezeu este dragoste.
Prin Moise, Dumnezeu a întrebat pe Israelul antic, „…ce alta cere dela tine Domnul,
Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să
iubeşti şi să slujeşti Domnului, Dumnezeului tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău, să
păzeşti poruncile Domnului şi legile Lui pe cari ţi le dau astăzi, ca să fii fericit?”
(Deuteronom 10:12-13).
Aceasta este o simplă versiune amplificată a primei porunci citată de Isus Hristos:
Iubeşte pe Dumnezeu cu toată inima, sufletul şi mintea ta. Observă, de asemenea, că
iubindu-L pe Dumnezeu şi ascultându-L pe Dumnezeu sunt legate inseparabil. Dragostea de
Dumnezeu este demonstrată prin supunerea şi ascultarea legilor lui Dumnezeu, pe care El lea dat pentru binele nostru.
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Continuând, noi vedem o amplificare asemănătoare a celei de a doua mari porunci.
„Să vă tăiaţi dar inima împrejur, şi să nu vă mai înţepeniţi gâtul. Căci Domnul, Dumnezeul
vostru…nu caută la faţa oamenilor şi nu primeşte daruri; care face dreptate orfanului şi
văduvei, care iubeşte pe străin şi-i dă hrană şi îmbrăcăminte. Să iubiţi pe străin, căci şi voi
aţi fost străini în ţara Egiptului” (versurile 16-19).
Mesajul lui Dumnezeu, în Vechiul şi în Noul Testament, este simplu. După cum
Dumnezeu nu arată parţialitate şi iubeşte pe toţi oamenii, incluzând persoane foarte puţin
probabile să primească mult respect – străini, orfani, văduve – el porunceşte şi adepţilor Săi
să trateze pe aceşti oameni conform instrucţiunilor din Legea Lui.
Cei supuşi şi convertiţi ai lui Dumnezeu
Apocalipsa 12 descrie poporul lui Dumnezeu ca o femeie atacată de Satana (versul
13). Scenariul acestei profeţii este chiar înainte de reîntoarcerea lui Isus Hristos. „Şi
balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cari păzesc
poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos” (versul 17).
Observă că Biserica este descrisă ca ţinând poruncile lui Dumnezeu şi observând tot
ceea ce i-a învăţat Isus. Aceasta demonstrează că Biserica pe care a clădit-o Isus a urmat
întotdeauna poruncile lui Dumnezeu şi va continua să facă la fel chiar şi până la vremea când
Hristos se va reîntoarce pe pământ.
Acest pasagiu arată clar că este imposibil pentru Biserică să pretindă că îl cunoaşte
pe Dumnezeu şi să ignore nevoia de a asculta poruncile Lui. Apostolul Ioan a exprimat-o
clar: „Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui. Cine zice: „Îl
cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el. Dar cine
păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că
suntem în El” (1 Ioan 2:3-5).
Biserica este formată din oameni ascultători care se străduiesc să urmeze
instrucţiunea lui Isus să trăiască „cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Luca
4:4). Ei sunt oameni care merg la Dumnezeu regulat în rugăciune pentru puterea şi energia
de care ei au nevoie ca să-i placă lui Dumnezeu şi să crească în iertare şi cunoştinţe (2 Petru
3:18).
Oamenii lui Dumnezeu sunt convertiţi; Ei au primit Duhul lui Dumnezeu (Romani
8:9). Ei înţeleg cum şi când Dumnezeu îşi dă Duhul Său – că unul trebuie mai întâi să fie
pocăit şi să fie botezat (Faptele Apostolilor 2:38). Ei ştiu că botez fără pocăire este numai
un ritual gol şi fără valoare.
Spre exemplu apostolul Pavel a trebuit să reboteze unii oameni care fuseseră botezaţi
mai înainte dar le lipsea suficientă înţelegere pentru a fi convertiţi cu adevărat. (Faptele
Apostolilor 19:1-5). Ei fuseseră scufundaţi în apă, dar ei nu primiseră Duhul Sfânt până
când Pavel nu i-a sfătuit corect şi i-a rebotezat.
Adevărata convertire cere o înţelegere de bază a pocăirii şi semnificaţia botezului.
(Pentru o explicaţie complectă a pocăirii, botezului şi a convertirii, cere broşura gratuită sau
descarc-o depe Internet la www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm ).
Înşelăciunea Satanei a condus la convertiri false
Aceia care „îl acceptă pe Hristos” dar nu înţeleg ce este păcatul, şi le lipseşte o
pocăinţă adevărată, au o convertire falsă. Aici decepţia Satanei a avut cel mai mult succes.
Isus a spus clar că mulţi vor urma profeţi falşi, acceptând o convertire falsă.
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Cum se poate întâmpla aceasta? Se întâmplă pentru că foarte puţină lume înţelege ce
este păcatul. Ei au fost învăţaţi că pot asculta selectiv, că numai este necesară supunerea
totală legilor lui Dumnezeu. Ei au crezut o evanghelie falsă care, la miezul ei, învăţă că noi
putem ignora legea lui Dumnezeu în parte sau total.
Satana a convins oamenii să „creadă în Hristos” fără să înţeleagă ce a învăţat El. El
i-a convins să accepte ideea că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu în timp ce cred că pot
primi mântuirea fără să se pocăiască de nesupunerea legilor lui Dumnezeu. Prin aceste
înşelăciuni diavolul a promovat o mulţime de convertiri false şi a creat un Creştinism fără
Duhul lui Dumnezeu – o Creştinătate neconvertită.

Ce a crezut şi a practicat Biserica de la Început?
Cartea Faptele Apostolilor este a
unui martor ocular al Bisericii de la
început, dela moartea lui Hristos şi până
aproximativ anul A.D. 60. Capitolul 2
înregistrează începutul Bisericii, când
Dumnezeu a trimis pe Duhul Său la 120
de adepţi ai lui Isus Hristos.
Mulţi cititori ai Bibliei sunt
familiari cu evenimentele miraculoase din
acea zi – casa unde s-au întâlnit
umplându-se cu sunet ca de un vânt
puternic şi că au apărut să fie ca limbi de
foc luminând pe toţi cei adunaţi acolo. O
altă minune s-a întâmplat când acei
oameni, acum plini de Duhul Sfânt, au
început să vorbească în limbajele
oamenilor din multe ţări, că acolo ei au
putut să înţeleagă cuvintele lor.
Adesea neobservată în acest raport
este ziua în care au avut loc aceste
evenimente, Ziua de Pentecost (Faptele
Apostolilor 2:1), unul dintre festivalurile
poruncite de Dumnezeu pentru poporul
Său cu multe secole mai înainte (Leviticul
23). În dezvăluirea acestor festivaluri,
Dumnezeu a zis „iată sărbătorile
Mele…sărbătorile Domnului, cu adunări
sfinte…” (versurile 2, 4). Dumnezeu a
proclamat că aceste festivaluri urmau să
fie „o lege vecinică pentru urmaşii voştri”
(versurile 14, 21, 31, 41).
Evangheliile arată că Isus Hristos a
observat aceleaşi festivaluri (Matei 26:1719; Ioan 7:10-14, 37-38). Ambele, cartea
Faptele Apostolilor şi scrisorile lui Pavel
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arată că apostolii au observat aceste
festivaluri în timpul deceniilor care au
urmat răstignirii lui Hristos (Faptele
Apostolilor 2:1-4; 18:21; 20:6, 16; 27:9).
Cele
mai
multe
biserici
propovăduiesc că festivalurile „au fost
pironite pe cruce,” că ele au fost în vre-un
fel anulate de moartea lui Hristos. Totuşi,
însemnarea sigură din Biblie este că
Biserica la început a continuat să le
observe, dar cu mai mulă înţelegere a
semnificaţiei lor spirituale.
Vorbind despre unul dintre aceste
festivaluri date de Dumnezeu, apostolul
Pavel a încurajat biserica din Corint – un
grup amestecat de credincioşi gentili şi
evrei – „să prăznuim dar praznicul nu cu
un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate
şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi
adevărului” (1 Corinteni 5:8). Pavel este
clar că se referă la Festivalul Azimelor
(Leviticul 23:6; Deuteronom 16:16) şi a
dat instrucţiuni de cum să se observe
corect această ceremonie (1 Corinteni
11:23-28).
Multele referinţe din Evanghelii,
Faptele Apostolilor şi epistolele lui Pavel
sugerează o întrebare evidentă: Întrucât
Isus, apostolii şi Biserica la început au
observat aceste zile, dece bisericile nu le
învaţă şi nu le observă astăzi?
În
definitiv, Pavel a legat direct festivalurile
de Isus, scopul Lui şi sacrificiul Lui pentru
omenire (1 Corinteni 5:7).
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Evangheliile şi cartea Faptele
Apostolilor arată la fel de clar că Hristos,
discipolii Lui şi Biserica la început au
observat ziua de Sabat săptămânal – de
Vineri seara până Sâmbătă seara, a şaptea
zi a săptămânii – ca ziua de odihnă şi
rugăciune (Marcu 6:2; Luca 4:16, 31-32;
13:10; Faptele Apostolilor 13:14-44;
18:4). Isus chiar s-a chemat pe El Însuşi
„Domn al Sabatului” (Marcu 2:28).
A fost obiceiul lui Hristos să
meargă la sinagogă să se roage în fiecare
zi de Sabat (Luca 4:16). Contrar cu
învăţăturile acelor care spun că Pavel a
abandonat Sabatul, a fost de asemenea
obiceiul lui, să meargă la sinagogă în
fiecare zi de Sabat (Faptele Apostolilor
17:1-3), folosind ocazia pentru ai învăţa
pe alţii despre Isus Hristos.
Sabatul săptămânal este un alt
festival al lui Dumnezeu, la fel cu acelea
menţionate mai devreme. De fapt este
prima dintre sărbătorile Lui (Leviticul
1:4). Este inclusă în Cele Zece Porunci
(Exodul 20:8-11; Deuteronom 5:12-15).
La fel cu celelalte sărbători ale lui
Dumnezeu, Sabatul este ignorat de
majoritatea copleşitoare a bisericilor. În
loc de a observa ziua de Sabat cum a
poruncit Dumnezeu, cele mai multe
biserici se adună în ziua întâia a
săptămânii – Duminica – o zi care nu a
fost poruncită nicăieri în Biblie ca o zi de
rugăciune. Dece? Dacă noi am urma să
observăm vre-o zi ca o zi săptămânală de
odihnă şi închinăciune, nu ar trebui să fie
aceeaşi zi pe care au observat-o Isus
Hristos şi apostolii?
Noi putem găsi şi alte diferenţe în
învăţături şi practici. Multe biserici învaţă
că supunerea legii lui Dumnezeu nu mai
este necesară, că Hristos a observat-o
pentru noi sau că a fost „pironită pe cruce”
împreună cu Hristos. Aceasta este direct
opus cu cuvintele proprii ale lui Isus
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(Matei 4:4; 5:17-19) şi învăţăturile şi
practicile apostolilor (Faptele Apostolilor
24:14; 25:8; Romani 7:12, 22; 1 Corinteni
7:19; 2 Timotei 3:15-17).
Urmând exemplul lui Hristos,
apostolii au propovăduit cu tărie despre
întoarcerea lui Isus Hristos ca să
stabilească Împărăţia lui Dumnezeu (Luca
4:43; 8:1; 21:27, 31; Faptele Apostolilor
1:3; 8:12; 14:22; 19:8; 28:23; 31). Dar
Pavel a avertizat că, chiar şi în zilele lui,
unii vor propovădui deja „o altă
evanghelie” (2 Corinteni 11:4; Galateni
1:6).
Vedem mare confuzie în biserici
despre ce este evanghelia. Cele mai multe
o consideră ca un mesaj despre naşterea,
viaţa şi moartea lui Hristos fără ca să
înţeleagă cu adevărat dece a venit El şi
dece a trebuit El să moară şi fără să
proclame mesajul despre Împărăţia lui
Dumnezeu pe care Însuşi Hristos a
propovăduit-o (Marcu 1:14-15).
Asemănător, Isus şi apostolii nu au
învăţat că drepţii se ridică la moarte în rai
(Ioan 3:13; Faptele Apostolilor 2:29; 34),
şi ei au înţeles că omul nu posedă un suflet
nemuritor (Ezekiel 18:4, 20; Matei 10:28)
că va petrece veşnicia fie în rai sau în iad.
Nicăieri nu găsim sărbători
religioase populare ca Crăciunul aprobate
în Biblie. Singura dată când Paştele este
menţionat în Biblie (Faptele Apostolilor
12:4 Versiunea King James) este o
traducere greşită a cuvântului grec pentru
Passover. Lentul şi practicile lui nu sunt
de găsit nicăieri.
Acestea
sunt
unele
dintre
diferenţele principale dintre Creştinismul
din vremea lui Hristos şi a apostolilor şi ce
este practicat în mod obişnuit astăzi. Nu
ar trebui ca tu să te uiţi în Biblie să vezi
dacă credinţele şi practicile tale se
aseamănă cu ceea ce au propovăduit şi
practicat Isus Hristos şi apostolii?
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Biserica astăzi
Biserica pe care a clădit-o Isus este un corp de oameni cu adevărat convertiţi care sau pocăit de indiferenţa lor pentru legile lui Dumnezeu. Ei au fost transformaţi prin botez şi
prin primirea Duhului lui Dumnezeu. Ei depind, prin credinţă, de Isus Hristos ca să-i ajute să
trăiască prin fiecare cuvânt al lui Dumnezeu.
Biserica astăzi este modul pe care Isus Hristos îl foloseşte ca să proclame lumii
adevărul despre sosirea Împărăţiei lui Dumnezeu (Matei 24:14). Este familia pe care o
clădeşte Dumnezeu – proprii Săi copii – care vor primi viaţa veşnică la reîntoarcerea lui
Hristos (1 Ioan 3:1-2; 1 Corinteni 15:51-53).
Ca copiii ai lui Dumnezeu, Biserica anticipează „ceruri noi şi un pământ nou, în care
va locui neprihănirea” (2 Petru 3:13). Membrii ei aşteaptă cu nerăbdare reîntoarcerea lui
Isus Hristos astfel ca ei să-L ajute să aducă pocăirea adevărată şi mântuirea lumii (Luca 11:2;
Apocalipsa 3:21).
Ca să-şi împlinească misiunea lor şi să menţină apropierea şi unitatea pe care Hristos
o aşteaptă dela ei, membrii Bisericii Sale se întâlnesc împreună regulat după cum este
poruncit în Scripturi (Exodul 20:8-11). Ei iau în serios sfatul „Să veghem unii asupra altora,
ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii
obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că Ziua se apropie”
(Evrei 10:24-25).
Biserica se adună împreună în ziua a şaptea de Sabat, după cum a fost obiceiul lui Isus
Hristos şi al apostolilor (Luca 4:16, 31-32; Faptele Apostolilor 13:14, 42, 44). Membrii săi
se străduiesc să urmeze exemplul lui Isus şi al apostolilor în toate lucrurile (1 Ioan 2:6; 1
Corinteni 11:1).
Membrii Bisericii Unite a lui Dumnezeu sunt dedicaţi păstrării şi proclamării pentru
„credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna” (Iuda 1:3). Congregaţiile
Bisericii Unite ale lui Dumnezeu, o Asociaţie Internaţională, se străduiesc să-şi facă partea
lor în împlinirea misiunii pe care Hristos a dat-o Bisericii Sale.
Noi ne întâlnim în oraşele principale din jurul lumii. Noi suntem dedicaţi cu zel să-L
ascultăm pe Dumnezeu, să ne iubim unii pe alţii şi să completăm misiunea lui Hristos de a
răspândi adevărata Evanghelie a Împărăţiei lui Dumnezeu. Toţi acei care doresc să afle
adevărul, să i se supună lui Dumnezeu şi să se întrunească cu alţii cu minţi şi spirite
asemănătoare sunt întotdeauna bineveniţi.
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Dacă aţi dori să ştiţi mai mult…
Cine suntem: Această literatură este publicată de Biserica Unită a lui Dumnezeu, o
Asociaţie Internaţională, care are pastori şi congregaţii prin toată lumea.
Noi ne trasăm originea la Biserica pe care a înfiinţat-o Isus devreme în secolul I, a.d. Noi
urmăm aceleaşi învăţături, doctrine şi practice stabilite atunci. Comisiunea noastră este să
proclamăm întregii lumi ca un martor evanghelia sosirii Împărăţiei lui Dumnezeu şi să
învăţăm toate naţiunile să observe ceea ce a poruncit Hristos (Matei 24:14; 28:19-20).
Gratis: Isus Hristos a zis: „Fără plată aţi primit, fără plată să daţi” (Matei 10:8). Biserica
Unită a lui Dumnezeu oferă aceasta precum şi alte publicaţii gratis. Noi te invităm să ceri
abonamentul tău gratis la revista The Good News (Veştile Bune) şi să te înscrii la cursul de
12 lecţii (Curs de studiu al Bibliei) de asemenea gratis şi fără nici o obligaţie.
Noi suntem recunoscători membrilor bisericii, pentru donaţiile şi zeciuelile lor, şi a altor
susţinători care contribuie voluntar să suporte această muncă. Noi nu solicităm publicul
general pentru donaţii. Însă contribuţii care să ne ajute să împărtăşim cu alţii acest mesagiu
de speranţă sunt bine venite. Toate fondurile sunt revizuite anual de o companie
independentă de contabilitate
Consilieri personali la dispoziţie: Isus a poruncit urmaşilor Săi să hrănească oile Sale.
(Ioan 21:15-17). Ca să ajute să satisfacă această poruncă, Biserica Unită a lui Dumnezeu
are congregaţii prin întreaga lume. În aceste congregaţii credincioşii se adună ca să fie
instruiţi din Evanghelie şi să îşi ţină companie.
Biserica Unită a lui Dumnezeu este comisă la înţelegerea şi practica creştinismului Noului
Testament. Noi dorim să împărtăşim modul de viaţă a lui Dumnezeu cu aceia care în mod
sincer caută să se închine şi să urmeze pe Mântuitorul nostru, Isus Hristos.
Pastorii noştri sunt disponibili pentru sfaturi, să răspundă la întrebări şi să explice Biblia .
Dacă ai dori să iei legătura cu un pastor sau să vizitezi una dintre congregaţii, te rugăm să ne
scrii la una dinte adresele cele mai apropiate sau să iei legătura prin telefon.
Pentru informaţii suplimentare: Poţi folosi computerul tău ca să intri la locaţia World Wide
Web pe Internet. Adresa www.gnmagazine.org îţi dă acces la informaţii generale, numere
trecute de The Good News (Veştile Bune), broşuri şi multe altele.
Pentru descărcarea broşurilor direct depe Internet foloseşte adresa următoare:
www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm .
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