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INTRODUCERE
Ati remercat desigur ca majoritatea bisericilor zise crestine au o functionare din
ce in ce mai putin biblica. Daca procedam la un studio comparative intre aceste
adunari si Sfintele Scripturi ne dam seama ca ele sunt total indepartate de
modelul bisericii primitive. Sfanta doctrina nu mai e predicate,oamenii
inlocuind-o cu invataturi umane si demoniac. Aceste numeroase derivatii au
impins mii de crestini sa iese din adunarile lor pentru a se organiza in biserici de
casa, adica in mici grupuri de rugaciune in case.
Intr-adevar, Biserica e chemata sa lumineze si sa-L reveleze pe Hristos
oamenilor, dar ea se lasa poluata de prea mult timp de pofte si de dorinta dupa
un castig, compromise si multe alte pacate. Scandaluri de tot felul izbucnesc
regulat in vazul tututor. Astfel, nu e rar de vazut ca au la conducere oameni
adultery,divortati si recasatoriti, avizi, orgoliosi si imbuibati de propria persoana
pana la punctual de-a se crede staruri. Totusi, nu trebuie sa ne lasam tulburati de
aceste scandaluri caci toate aceste evenimentensunt legate de apostazia care a
fost anuntata de Domnul Iisus insusi si de apostolii Sai.

Sa ne amintim de biserica primitive care era total centrata pe Hristos; ea traia in
sfintenie si in Gloria lui Dumnezeu. Acei ce traiau in pacat in sanul adunarilor
primitive erau rapid sanctionati precum Ananias si Safira. Apostolii erau
oameni simplii: nu aveau nici bani, nici aur(Faptele Apostolilor cap.3),insa
aveau o mare ungere peste viata lor. Ce contrast intre ei si apostolii de azi ce au
multi bani ,mult aur , dar sunt saraci spiritual caci acestia din urma si-au
abandonat prima dragoste:aceea a adevarului.
In zilele noastre, adevarul e pe nedreptate tinut captive de aceeia ce-s chemati
sa-l apere. Majoritatea denominarilor asa-zis crestine si a scolilor teologice
predau fabule filozofice si umaniste ce-s bazate pe principiile lumii si nu pe
Cuvantul lui Dumnezeu. Numerosi sunt aceeia ce-s tinuti captive in religie,
traditi si pacat, facand astfel imposibila adevarata conversiune.
Dar, binecuvantari fie aduse Domnului, un vant de trezire sufla din cele patru
colturi ale lumii si cei destinati spre salvare vin mic cu mic in casa Tatalui.
Multi dintre cei ce si-au parasit adunarile retrograde, cauta sa inteleaga
mecanismele ce-au permis dusmanului sa tina sub control atatea biserici.
Acesta e studiul acetei cart ice sper sa fie, prin voia lui Dumnezeu,atat un
instrument de eliberare de sub ignoranta cat si o sursa de binecuvantare pentru
fiecare cititor.
Fratele vostru Shora KUETU

CAPITOLUL 1 : PARABOLA LAMPII SI A VASULUI

Nu v-a scapat cu siguranta faptul ca Domnul invata adesea adevaruri mari sub
forma de pilde. Asta se intampla mereu cand era confruntat cu 2 categorii de
persoane: multimea si discipolii.
Cuvatul multime e iesit din termenul grec”ochlos”ce semnifica un grup de
oameni in dezordine. Multimea inchidea in ea tot felul de persoane:farisei,
saduchei(disparuti in 70 d.H. ce nu credeau in inviere) scribe si ierodieni ce
cautau o ocazie favorabila ca sa-L omoare pe Iisus, fara sa uitam pe aceeia ce-L
urmau pe Domnul doar din interesele lor proprii ( vindecari, miracole,loc
important in Imparatia lui Dumnezeu etc..)
“Ucenicii s-au apropiat de El si I-au zis:”De ce le vorbesti in pilde?”Iisus le-a
raspuns:”Pentru ca voua v-a fost dat sa cunoasteti tainele Imparatiei cerurilor,
iar lor nu le-a fost dat. “Matei 13:10-11.
Stapanul vorbea multimii in pilde/parabole caci ea refuza sa auda adevarul. Intradevar, cum El nu dispunea decat de 3 ani pentru a-Si exersa slujba, El nu
dezvaluia deschis adevarurile inaintea multimii de frica sa nu fie pus la moarte
inainte de timpul fixat de Tatal.
A-2-a categorie de persoane era contituita din discipoli carora Iisus le explica in
secret misterele regatului. O sa ne oprim asupra pildei lampii si a vasului ce
inchide in ea o profetie anuntand tinerea captiva a adevarului de catre oameni.
“Nimeni ,dupa ce a aprins o lumina/lampa, n-o acopere cu un vas, nici n-o
pune sub pat, ci o pune intr-un sfesnic, pentru ca cei ce intra , sa vada
lumina.”Luca 8:16
Aceasta pilda, fundamental invataturii noastre,atat de simpla cum poate apare,
contine adevaruri esentiale privind Biserica la sfarsitul timpului.
In acest pasaj, descoperim mai multe obiecte simbolice:lampa,vasul,sfesnicul si
casa.
Lampa

Lampa de care e vorba in acest pasaj reprezinta Cuvantul lui Dumnezeu.
”Cuvantul tau e o candela/lampa pentru picioarele mele si o lumina pe cararea
mea”. Psalmul 119:105
E vorba deci de sfanta doctrina, de adevar, de evanghelie sau si mai bine zis de
Hristos, Cuvantul ce s-a facut carne. Sa notam deasemenea: Cuvantul prophetic
e comparat cu o lamp ace straluceste intr-un loc obscur(2 Petru 1:19)
Vasul
“ Intr-o casa mare nu sunt numai vase de aur si de argint,ci si de lemn si de
pamant. Unele sunt pentru o intrebuintare de cinste, iar altele pentru o
intrebuintare de ocara.Deci daca cineva se curateste de acestea va fi un vas de
cinste, sfintit, folositor stapanului sau, destoinic pentru orice lucrare buna.”
2 Timotei 20-21
Vasele de argint, de pamant si de lemn simbolizeaza pacatosii ce isi folosesc rau
vietile si vasele de aur ii reprezinta pe crestini. Aceste vase de uz de ocara evoca
deasemenea: religia si toata droaia de denominari (cu –nismele lor: catolicism,
ortodoxism, adventism, metodism,etc.) dar si falsii profeti si traditiile etc.
Aceste sistemuri religioase pe care oamenii le-au fondat sunt veritabile vase ce
inched adevarul si iti tin pe copiii lui Dumnezeu in captivitate si ignoranta.
Omul este un vas pe care Dumnezeu l-a fasonat ca sa fie o locuinta a lui
Dumnezeu in spirit( Efeseni 2:22).
“Dar, mai de graba, cine esti tu, omule, ca sa raspunzi impotriva lui
Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a facut:Pentru ce m’ai
facut asa?”Nu este olarul stapan pe lutul lui,ca din aceeasi framantatura de lut
sa faca un vas pentru o intrebuintare de cinste si un vas pentru o intrebuintare
de ocara?”Romani 9:20-21
Sfesnicul
Sfesnicul este o ustensila ce poarta o lumanare. In tebernac, la sud de sactuar,
exista unul ce sustinea 7 lampi (Exod 25:31-40;40:24;Levetic 24:2-4). La baza
lui se sprijinea o tija de und eplecau 6 ramuri de aur masiv si batut. Lampile
erau umplute cu ulei de masline pur si lumina lor lumina de seara pana
dimineata (Exod 27:20-21; 30:7-8;1 Samuel 3:3).
Sub noul legamant, sfesnicul e imaginea Bisericii, lumina lumii (Matei 5:14).In
masura in care sfesnicul trebuia sa lumineze tebernacul in permanenta, tot asa
Biserica e chemata sa lumineze in continuu lumea.

“Scrie dar lucrurile pe care le-ai vazut,lucrurile care sunt si cele care au sa fie
dupa ele.Taina celor 7 stele pe care le-ai vazut in mana dreapta a Mea si a
celor 7 sfesnice de aur:cele 7stele sunt ingerii celor 7 Biserici;si cele 7 sfesnice
sunt cele 7 Biserici.” Apocalipsa 1:19-20
La nasterea Bisericii, Hristos, lampa statea in mijlocul sfesnicului, adica a
Bisericii (Apocalipsa 1:13). Iisus era lumina ce lumina poporul sau,de aceea
miracolele, conversiunile si eliberarile erau frecvente. Secretele din inimile
oamenilor si lucrarile tenebrelor/iadului erau dezvaluite caci Hristos era aceasta
lamp ace lumina poporul Sau. (Fapte Ap. 5;1 Corinteni 14:23-25).
Concluzia din scrisorile adresate celor 7 biserici din Apocalipsa e alarmanta
pentru ca Hristos se regaseste in afara Bisericii, El nu mai e in mijlocul celor 7
sfesnice(Biserica) ci e inaintea usii(Apocalipsa 3:20). Asadar regasim lumina
evangheliei inchisa in diferite vase” denominale”: baptism, luteranism,
pentecotism, metodism, catolicism, anglicanism, ortodocsim, pe care oamenii
le-au infiintat si in care adevarul e retinut captive. Fiecare denominatie aprinde
Biblia cu propriile sale lunate, adica o interpreteaza intr-o maniera aparte, in
lumina conceptiilor lor eretice, eronate si paganizate invatate in propriile lor
scoli teologice.
Casa
Casa simbolizeza lumea; in schimb Biblia declara in 1 Ioan 5:19 ca suntem din
Dumnezeu si ca lumea intreaga e sub puterea celui rau. In nefericire, la ora
actuala, multe biserici si slujbe sunt la fel in tenebre/intuneric caci au esuat in
misiunea lor de sfesnic care lumineaza oamenii(Matei 5).In acest verset,
cuvantul “lume”, “cosmos” in greaca semnifica un aranjament armonios si abil,
ordine sau guvern.Deci, toate guvernele lumii sunt sub autoritatea lui Satan.
Intr-adevar, in Luca 4:5-8 se vede ca diavolul i-a propus lui Iisus sa-I
incredinteze guvernarea tuturor regatelor lumii acesteia in schimbul adorarii lui
satan.
Tenebrele ce acopera lumea sunt manifestate prin depravarea generalizata a
moralitatii. E usor de constatat cresterea exponentiala a raului in societatile
noastre modern. Din ce in ce mai multi oameni se simt prost in pielea lor pana
la punctual in care suporta operatii grele si periculoase de schimbare de sex.
Legi imorale sunt din ce in ce mai mult votate si promulgate pentru a autoriza
casatoria dintre persoane de acelasi sex, mergand pana acolo de-a le acorda
dreptul de-a adopta copii sau avea copii prin fertilizare artificiala. Si mai rau
inca, tatii si chiar mamele din familii isi abuseaza sexual proprii copii.Intradevar, cum sa nu fim zapaciti de oroare in fata atator afaceri sordide pe care
presa le etaleaza in fiecare zi in fata ochilor nostril (divorturi, rasism, omoruri,
sinucideri, avorturi, patricduri, pedofilii, violuri, cannibalism, atentate teroriste,

razboaie, impuscaturi in scoli, luare de ostateci etc.)? Cum sa nu ne miram ca
oamenii se imping pana la acest punct in perversitate si imoralitate cand se vede
pana la ce punct mass media e impregnate cu violenta verbal, fizica si sexuala?
Astfel, in 2008, am aflat ca Joseph Fritz, un austriac de 73 de ani si-a sechestrat
fata intr-o pivnita sic a o violase timp de 24 de ani, facandu-i astfel 7 copii. Mai
recent, in Marea Britanie, Vanessa George, mama de families si asistenta de
scoala primara a fost arestata pentru ca a abuzat o duzina de copii, dintre care ai
sai proprii si difuzase pe internet iamgini cu rautatile ei. Fara nici o indoiala,
negeratia noastra a vazut pacatul atingand un nivel ca niciodata de egalat, l-am
deposit cu mult cu mult pe cel alSodomii si Gomorii.
Dupa Luca 11:21, Satan e omul puternic ce pazeste casa(lumea), de aceea e
primordial ca Biserica sa raspunda apelului ei :acela de-a straluci ducand
adevarul in acest loc obscur care e casa/lumea.(2 Petru 1:19).
“Faceti toate lucrurile fara cartiri si fara sovaieli ca sa fiti fara prihana si
curati, copii ai lui Dumnezeu, fara vina, in mijlocul unui neam ticalos si stricat,
in car straluciti ca niste lumini in lume, tinand sus Cuvantul vietii; asa ca, in
ziua lui Hristos, sa ma pot lauda ca n-am alergat , nici n-am ostenit in zadar.”
Filipeni 2:14-16.
1. PRIMUL VAS: CATOLICISMUL ROMAN
Pentru a intelege originea paganizarii Bisericii si punerea in functiune a acestui
prim vas, sa procedam la o analiza retrospective.
Pe la sfarsitul primului secol d.H., s-a creat un vid cand ultimii apostolic Paul si
Ioan au murit. Pentru a astupa acest gol a aparut o casta clericala. Reuniunile
libere si deschiseincepusera sa se stinga si adunarile Bisericii devenira din ce in
ce mai litugice.
In cel de-al 3-lea secol d.H. , distinctia dintre cleric si laici s-a marit cu o viteza
impresionanta.Aparea la suprafata o structura ierarhica bazata pe un amestec
dintre modelul religios pagan si cel levitic. Aceasta favoriza aparitia
specialistilor religiosi, intermediari dintre Dumnezeu si popor. In fata acestor
schimbari, crestinul authentic si umplu de Duhul Sfant refuza sa se aplece in
fata acestei structurio ecleziastice eretice si demoniac ce il impiedica sa-si
exerseze liber darurile spirituale.
Prin secolul 4 d.H., Biserica s-a institutionalizat complet si functionarea sa a
fost paralizata. In aceasta epoca multi dintre oratorii pagani au devenit crestini,
ceea ce favoriza infiltrarea ideeilor filozofice pagane in sanul comunitatii
crestine.

Intr-adevar, cativa dintre noii convertiti ai Bisericii crestine primitive erau
vechii filozofi si oratori pagani. Din nefericire, multi dintre ei devenira
teologieni. Ei sunt cunoscuti sub numele de “parinti ai Bisericii”; nefiind de
altfel decat falsi doctori de care Apostolii Pavel, Petru si altii au anuntat venirea.
Prin scrierile lor si diversele concilii ecumenice au schimvbat fundamental pe
care fu construita Biserica. (Efeseni 2:20).
“Si cand se surpa temeliile, c ear putea sa mai faca cel neprihanit?” Psalm
11:3
a. Scrierile parintilor Bisericii
In timpul lui Iisus si al apostolilor, scrierile sacre erau cartile de la Geneza pana
la Maleahi.Iisus le-a ordonat discipolilor sa mearga sis a raspandeasca
invatatura Sa.” Duceti-va si faceti ucenici din toate neamurile , botezandu-I in
Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh.Si invatati-i sa pazeasca tot ce vam poruncit.” Matei 28:19-20a
Hristos a stabilit astfel autenticitatea scrierilor Noului Testament dinainte,
precizand ca El nu putea sa reveleze tot in timpul slujbei Sale terestre.
“ Mai am sa va spun mai multe lucruri, dar acum nu le puteti purta.” Ioan
16:12 De aceea El le promite venirea Duhului Sfant ce va complete revelatia
biblica: -pe plan istoric :“El va va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”
Ioan 14:26
- pe plan doctrinal:” El va va invata toate lucrurile”si” va va
calauzi
in
tot
adevarul.”
Ioan
14:26
si
Ioan
16:13.
- pe plan prophetic:”El va va descoperi lucrurile viitoare.” Ioan 16:13.
Duhul Sfant i-a ale spe cei 12 discipoli si pe Pavel ca sa le descopere totalitatea
Evangheliei si sa completeze ceea ce Stapanul n-a avut timp sa-i invete in
timpul slujbei sale terestre.(Matei 28:19-20, Ioan 15:24-27 , Fapte Apos. 1:8-9
si Fapte 15:17).Intr-adevar au existat in Biserica primitiva profeti precum Pavel,
care fusesera alesi de Domnul Iisus Cel inviat ca sa primeasca revelatii
suplimentare,
care
fusesera
prevazute
de
Scripturi.
(Efeseni 3:4-5,Romani 16:25-26, 2 Timotei 3:16).
Apocalipsa este ultima carte revelata de Duhul Sfant, nu mai e loc pentru alte
invataturi care sa ne aduca noi revelatii care sa completeze canonul biblic.
Asadar, e scris in Iuda cap.1 vs.3 : credinta(evanghelia) a fost transmisa o data
pentru totdeauna. In schimb “parintii Bisericii” n-au tinut cont de propunerile
lui Iuda si au scris mai multe lucrari pretins inspirate de Dumnezeu pentru a
completa revelatia biblica.
“ Ma mir ca treceti asa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos
la o alta Evanghelie. Nu doar ca este o alta Evanghelie, dar sunt unii oameni
care va tulbura si voiesc sa rastoarne Evanghelia lui Hristos.Dar chair daca

noi insine sau un inger din cer ar veni sa propovaduiasca o Evanghelie
deosebita de aceea pe care v-am propovaduit-o noi, sa fie anathema!”
Galateni 1:6-9
Ceea ce unii” parinti ai Bisericii” n-au inteles e ca nu mai avem nevoie de noi
descoperiri caci Biblia e deja revelatia prin excelenta. Ceea ce avem insa nevoie
sunt iluminari (din grecul”photizo”=a face evident sau a ilumina) ceea ce zicea
atat de bine apostolul Pavel efesenilor: “ Nu incetez sa aduc multumiri pentru
voi cand va pomenesc in rugaciunile mele. Si ma rog ca Dumnezeul Domnului
nostru Iisus Hristos, Tatal slavei sa va dea un duh de intelepciune si de
descoperire, in cunoasterea Lui si sa va lumineze ochii inimii ca sa pricepeti
care este nadejdea chemarii Lui,care este bogatia slavei mostenirii Lui in sfinti,
si care este fata de noi credinciosii nemarginita marime a puterii Sale, dupa
lucrarea puterii tariei Lui.” Efeseni 1:16-18
Sa nu cadem in capcana acestor persoane,majoritatea greci si romani, care
uitasera ca mantuirea a venit exclusiv de la evrei(Ioan 4:22). Domnul le promite
sa dea autoritatea Sa celor ce-L marturisesc, cu totii erau evrei, ce au mers sa
anunte evanghelia prin Spirit.(Matei 10:1-8). Aceasta promisiune a fost si e
valabila si pentru anumiti non-evrei chemati sa redacteze o parte din revelatie,
care au fost Marc si Luca ce erau greci. Cand primii ucenici ai lui Hristos au
disparut, s-a impus nevoia de-a lasa o urma scrisa a invataturii Domnului si a
faptelor apostolilor.
Primii crestini acordau cuvantului si vietii lui Hristos o autoritate egala cu cea a
Bibliei evreilor(Tora) caci dupa ei aceste doua veneau din Duhul Sfant. Prin
urmare, aceasta colectie de cuvinte ale Stapanului formeaza Evangheliile
noastre.
Apoi, la sfarsitul I sec. d.H., o autoritate egala a fost conferita srierilor
apostolilor. Totusi o triere severa a trebuit fi facuta pentru a separa scrierile
apostolilor de cele ale altor autori neinspirati.
Dupa istorici, prima urma de culegere canonical crestina ce contituie o carta
veritabila a crestinismului authentic dateaza din 140d.H. In 150d.H., colectia
scrierilor crestine se impartea in 2 grupuri: cel privind pe Domnul(evangheliile
noastre) si cel Apostolic (epistolele). Unitatea si armonia scrierilor biblice
dovedesc inspiratia divina a Sfintelor Scripturi.
Aceasta unitate nu apare in scrierile unor “parinti ai Bisericii” ce contrazic
Biblia si se contrazic intre ei deasemenea. Scrierile lor sunt baza paganizarii
Bisericii datorita riturilor pagane pe care le valideaza in ele.De exemplu, Ignatiu
din Antioh a afirmat oficial suprematia episcopului in sanul bisericii locale.
Ciprian din Cartagina (200-258d.H.) afirma ca parasirea bisericii locale ducea la

pierderea mantuirii. Acesta din urma instaura obiceiul zeciuielii si raspandea
ideea ca adunarea sfintilor trebuia dirijata de o singura persoana, in timp ce se
stie ca toate primele biserici au fost conduse de o echipa de batrani/diaconi.
La sfarsitul sec II d.H. , doctrina teologilor precum: Irene din Lyon, tertulian din
Cartagina si Clement al Alexandriei avea autoritate in sanul lumii crestine.
Biserica din acea epoca trebuia sa se apere impotriva unor ideilor si
oganizatiilor eretice si trebuia deci sa aiba un cod al doctrinei si disciplinei sale.
Mai multe concilii ecumeinice fura deci organizate pentru a forma doctrina
crestinismului. Fara sa intram in detalii, citam doar cateva mai jos.
b. Conciliile
Paradoxal, in toate aceste concilii episcopii prezenti nu au aparat Cuvantul
lui Dumnezeu , ci au adoptat in schimb pozitii prin care-l contraziceau.
- Niceea
Primul conciliul din Niceea(325 d.H.) fu rpimul consiliu ecumeinic convocat de
imparatul roman Constantin I. Acesta era atunci numit Marele Pontif. In ce-l
priveste pe episcopul Romei, acesta era un simplu slujitor ales de credinciosi
pana in 872. Tinerea acestui consiliu a avut ca scop oprirea controverselor ce
desirau comunitatile crestine. Printre diversele doctrine ale vremii era aceea a
lui Arius, preotul Alexandriei (256-336) ce nega divinitatea lui Hristos.Consiliul
din Niceea confirma asadar egalitatea dintre Tata si Fiu.Totusi, epistolii catolici
impugn in plus un numar de practice ce n-au nici un fundament biblic:
- Ordonarea preotilor ce repunea astfel in practica consacrarea din timpul
Legii lui Moise( exod 28:1) si practicile din templele pagane Greco-Romane.
Ori sub Noul Legamant diaconii sunt cei ce au in grija oile, alesi fiind de
credinciosii din adunarile lor.(Faptele Apos 14:23).
-Purtarea vestmintelor sacedotale, o alta practica a legii lui Moise( Exod
28:2) fu reinstaurata. In schimb, in Noul Testament, vestmintele crestinilor sunt
faptele drepte(Apocalipsa 19:7-8).
-Catehismul era si ramane inca un ansamblu de cursuri date celor ce vor sa se
boteze. Intr-adevar episcopii din acea perioada si-au dat seama ca multi supusi
ai Imperiului Roman aderasera la crestinism ca sa-I faca pep lac Imparatului.
Catehismul era deci un mijloc de-a se asigura de sinceritatea celor convertiti.
Ori, Biblia ne afirma ca botezul este un semn vizibil al angajamentului pe care il
luam vis-à-vis cu Domnul!(1 Petru 3:21) De altfel, putem citi in Faptele
Apostolilor ca noii convertiti ne lasau botezati chiar in prima lor zi de
convertire(Fapte Apos 8:27-38)!
-Duminica fu declarata ca “Ziua Domnului”.Constantin a preluat ziua
celebrarii zeitei pagane Mithra (echivalentul regelui soare egipean) si l-a impus
crestinilor ca zi speciala de adunare in biserici-cladiri in scopul adorarii lui
Dumnezeu. Totusi, primii crestini se reuneau toate zilele pentru a-L

celebra/adora pe Domnul si aceste reuniuni aveau loc in locuri diverse:case,in
natura, conform Fapte Apos. 2:46.
-Ziua de 25 Decembrie(Craciunul) fu declarant zi de nastere a lui Hristos.
Aceasta sarbatoare e doar pura inventie, caci Biblia nu mentioneaza nicaieri o
data precisa privind ziua de nastere a Mantuitorului. E de altfel ciudat ca e
sarbatorita iarna cand in Luca cap. 2: vs.8 pana la vs.13 ni se vorbeste despre
pastorii care:”stateau afara in camp si faceau de straja noaptea imprejurul turmei
lor” cand fura vizitati de un inger ce le anunta nasterea Mesiei. Daca Hristos sar fi nascut intr-adevar pe 25 dec. , atunci cum e posibil ca acesti ciobani sa-si
aiba grija de oi afara in plina iarna? Realitatea e ca aceasta data corepunde cu
soltitiu de iarna, sarbatoare plina de orgii foarte raspandita in antichitate.
-Masa(Cina) Domnului fu inlocuita institutia Eucaristica materializata prin
ostie sub forma de cerc ce ne aminteste de dumnezeu soare egiptean pe care
Constantin il adora in mod fidel. De la o simpla comuniune intre frati si surori
in jurul unei mese, aceasta masa a devenit un ritual sacru si mistic administrat
de cler. In zilele noastre si protestantii si evanghelicii perpetueaza aceasta
traditie in adunarile lor.
Conciliul din Niceea dadea nastere official catolicismului roman care e primul
vas ce inchide adevarul.
- Constantinopol
Primul conciliul din Contantinopol (381 d.H.) fu in realitate o schism ce
provoca o rupture definitive dintre crestinii ce se opun doctrinelor
romane,inclusive dintre episcopi. Dupa acest consiliu, Duhul Sfant e recunoscut
ca a-3-a peroana din Sfanta Trinitate. Trebuie precizat ca primul care a folosit
termenul de “Trinitate” a fost Tertulian (160-230 d.H), episcopal Cataginei din
Tunisia. Cuvantul lui Dumnezeu declara in Deuteronom 6:4-5 ca nu exista decat
o singura divinitate.In schimb, folosirea unei unitati reale intre 3 persoane evoca
existenta a 3 dumnezei distincti. De altfel nu exista nici un motiv de-a stabili o
ierarhie intre Tata, Fiu si Duhul Sfant caci ea nu exista niic in Biblie. Cum sa
explicam un Dumnezeu infinit ca al nostru? Nu se poate, El se releva. Ioan ne
zice ca atunci cand Hristos va reveni o sa-L vedem asa cum este.(Ioan 3:1-3)
E deci dupa aceasta intalnire cand se da primordialitate papala la Roma, oras ce
devine astfel centrul crestinianismului, asa cum fusese odinioara Ierusalimul , in
timpul Legii, pentru Iudaism.
- Efes
Conciliul din Efes(431d.H.) afirma dubla natura a lui Iisus, de fiu divin al lui
Dumnezeu cat si de om nascut dintr-o muritoare. Dar o enorma erezie fu
introdusa prin declaratia ca Maria e mama lui Dumnezeu. Ori Evrei 7:3 declara
ca Iisus, in calitate de Dumnezeu, este “fara tata, fara mama, fara genealogie.”

Cu aceasta ocazie Nestorius, patriarhul Constantinopolului, ce combatuse
aceasta idee fu condamnat la moarte.
Imprumutat de la pagani, cultul matrimonial e inspirit din cultul dat marii zeite
Artemis sau din cel al zeitei Diana din Efes, pazitoarea acestei cetati. Israelitii
din timpul profetului Ieremia adorau si ei aceasta divinitate sub forma Reginei
Cerului (Ieremia cap.7). Acest nou rol acordat Mariei nu e decat o manevra
politico-religioasa pentru a-i opri pe efeseni sa paraseasca Biserica romana prin
satisfacerea aplecarii lor idolatre. 1 Timotei 2:5 ne prezinta un singur mediator:
Iisus Hristos si nu Maria si nici sfintii catolici a caror sfintenie e mult
discutabila.
- Trente
Conciliul din Trente (1545-1563 d.H) ratifica decretele dogmatice asupra pacatului
original, justificarea prin credinta si asupra sacrementelor. Binecuvantarea
nuptiala fu deasemenea instituita; asadar casatoria e acum obligatoriu celebrata
de un preot asistat de 2 diaconi.
In Biblie, nu vedem nici un pastor si nici un apostol binecuvantand o casatorie.
Cei ce casatoresc sunt parintii si nu pastorii cum vedem acum in mai toate
bisericile.
“Daca crede cineva rusinos pentru fata lui sa treaca de floarea varstei si
nevoia cere asa, sa faca ce vrea: nu pacatuieste ; sa se marite. Dar cine a luat o
hotarare tare si nu este nevoit ,ci este slobod sa lucreze cum vrea si a hotarat in
inima lui sa-si pastreze pe fiica-sa fecioara, face bine. Astfel, cine isi marita
fata, bine face si cine n-o marita , mai bine face.” 1 Corinteni 7:36-38
Exista si multe alte pasaje in Biblie ce arata ca mariajul e iniante de toate o
sarbatoare familiala in al carei centru e viitorul cuplu de soti( Geneza 24:21,24;
Geneza 29:21-22; Deuteronom 22:16; Judecatori 14:1-10; Ioan 2:1-10;
1Corinteni 7).
Din cauza decretului non scriptural, asistam in zilele noastre la devieri
scandaloase si dramatice.Unii pastori si-au apropriat toate rolurile,
amestecandu-se in treburile familiale pana acolo ca aranjeaza si impugn uniuni
intre persoane bazandu-se pe false profetii. Si evident, aceste casatorii destinate
esecului cauzeaza enorme suferinte.
La origine, aceste concilii aveau intentii laudabile pentru ca aveau ca viziune
stoparea divergentelor din sanul diferitelor curente crestine si mentinerea
ordinii. Din nefericire, temandu-se sa nu piarda un numar mare de crednciosi
“crestini” inca atasati unor practice pagane, initiatorii acestor consilii au cazut in

compromisul babilonian, dand astfel nastere Bisericii apostate, marea
prostituata.
“ Apoi unul dintre cei sapte ingeri,cari tineau cele 7 potire, a venit de a vorbit
cu mine si mi-a zis:<Vino sa-ti arat judecata curvei celei mari care sade pe ape
mari. Cu ea au curvit imparatii pamantului si locuitorii pamantului s-au
imbatat de vinul curviei ei!> Si m-a dus, in Duhul, intr-o pustie. Si am vazut o
femeie, sezand pe o fiara de culoare stacojie, plina cu nume de hula si avea 7
capete si 10 coarne. Femeia aceasta era imbracata cu purpure si stracojiu{
culoarea albastra lipseste ce simboliza legea lui Moise-vezi Exod 28}; era
impodobita cu aur, cu pietre scumpe si cu margaritare. Tinea in mana un potir
de aur plin de spurcaciuni si de necuratiile curviei ei. Pe frunte purta scris un
nume, o taina: <Babilonul cel mare, mama curvelor si spurcaciunilor
pamantului>. Am vazut femeia aceasta imbatata de sangele sfintilor si de
sangele mucenicilor lui Iisus.”Apocalipsa 17:1-6
“Aceasta femeie pe care ai vazut-o este cetatea cea mare, care are stapanire
peste toti imparatii Pamantului.”Apocalipsa 17:18
Acest oras nu e altul decat Vaticanul, adica sediul Bisericii Catolice Romane.
Aceasta femeie e numita marea prostituata si mama curvelor pamantului. O
prostituata e o femeie infidel si impudica. Dumnezeu foloseste aceasta imagine
pentru a personifica Biserica Apostata ce pretinde ca-I apartine lui Dumnezeu
desi se da la idolatrie. Aceasta prostituata e deci una spiritual caci ea se
compromite cu: pacatul, idolatria si falsele doctrine.
“ Nu stiti ca cine se lipeste de o curva este un singur trup cu ea? Caci este
zis:<Cei doi se vor face un singur trup.>”1 Corinteni 6:16
Biserica Romana (primul vas), aici simbolizat prin aceasta femeie prostituata da
nastere, iar copiii ei sunt taote denominarile crestine paganizate: protestantismul
(al 2lea vas),miscarea evanghelica(al 3-lea vas), pentecotismul si adunarile lui
Dumnezeu(al 4lea vas) si bisericile de trezire sau independente(al5lea vas).
Aceasta femeie le propune sfintilor carne jertfita idolilor.” Ingerului Bisericii
din Tiatira, scrie-i: < Iata ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para
focului si ale carui picioare sunt ca arama aprinsa:<Stiu faptele tale, dragostea
ta, credinta ta, slujba ta, rabdarea ta si faptele tale de pe urma, ca sunt mai
multe decat cele dintai. Dar iata ce am impotriva ta:tu lasi ca Iezabela, femeia
aceea , care se zice prorocita sa invete sis a amageasca pe robii Mei sa se
dedea la curvie si sa manance din lucrurile jertfite idolilor.>”
Apocalipsa 2:18-20
Catolicismul roman a facut aceeasi greseala ca si fariseii ce puneau traditia la
acelasi rang cu Sfintele Scripturi(Biblia). Clerul si credinciosii trebuiau deci sa

se aplece la interpretarea Magistrului(autoritatea doctrinala) ca sa poata intelege
Cuvantul. Aceste interpretari trebuiau sa concorde cu deciziile conciliilor, cu
scrierile “parintilor bisericii” si cu traditiile.
c. Sacrementele Bisericii Catolice
Cu cat apareau mai multe scriei ne inspirate de Duhul Sfant, cu atat
Biserica Catolica a instituit un numar de sacremente ce n-au majoritatea
nici o baza biblica.
Sacrementele initierii crestine
-botezul prin aspersiune a oricarui om indifferent de varsta;
- confirmarea prin care Biserica atesta ca botezatul isi asuma personal efectiarea
botezului;
- Euscarestia ce inlocuieste sfanta cina sau masa Domnului cu dogma de
transsubstantiere( schimbarea de substanta a painii si a vinului in substanta de
corp/carne si sange al Domnului Iisus la momentul Eucrarestiei).

Sacrementele vindecarii
Preotul incepe prin punerea de ulei “sacru” peste bolnavi; ule ice contine cenusa
de oseminte umane, care e fost pregatita o data pe an de episcop. Aceasta
ungere cu ulei e la fel aplicata persoanelor pe punctual de-an deceda pentru a le
pregati pentru trecerea in lumea cealalta. Acest procedeu e numit de Biserica
Catolica”ungerea extrema”.
Sacrementul penitentei si al reconcilierii sau confesiunea de pacate
Singur preotul confera absolvirea de pacate, adica remiterea lor dup ace-a
obtinut confesiunea credinciosului. El apoi ii impune o penitent ace consista in
recitarea unei rugaciuni (“Tatal Nostru”si/sau “Te salut Marie” )ca mantre.
Sacrementele slujbei de comuniune
-ordonarea preotimii ( conciliul din Niceea in 325),
- casatoria (conciliul din Trente in 1543).
Doctrina sacrementelor e incontestabila, inca in timpul zilele noastre, in
Biserica Catolica pentru ca Conciliul din Vatican II (Constitutia dogmatica Dei
Verbum asupra revelatiei divine) indica:” Sfanta Traditie si Sfanta Scriptura
constituie un depozit unic, sacru al Cuvantului lui Dumnezeu incredintat

Bisericii. E deci clar ca Sfanta Traditie, Sfanta Scriptura si Magistrul Bisericii ,
prin foarte inteleapta transmitere de
catre Dumnezeu sunt atat de
interdependente si de solide incat nici una din aceste realitati nu poate exista
fara alta si toate impreuna , fiecare in felul ei, sub actiunea Duhului Sfant
contribuie eficace la salvarea sufletelor.
Insistam pe originea religiei catolice romane pentru ca ea a fost inainte de toate
religia de stat destinata sa uneasca Imperiul nascut sub Constantin I si ca natura
sa de religie de stat a determinat modul ei de functionare, liturgia ei si puterea
sa.
Imparatul conferea membrilor clerului o autoritate ce le permitea capacitatea dea se ridica ca judecatori peste credinciosi in locul lui Dumnezeu. O astfel de
misiune se explica prin nevoia de control exerciat de ierarhia ecleziastica asupra
populatiei. Asadar era indispensabila denaturarea si transformarea Cuvantului
lui Dumnezeu in scopul obtinerii ascultarii de catre membrii bisericilor.
Difuzarea Cuvantului lui Dumnnezeu prin “parintii Bisericii” si prin
Traditia,asa-zisa sfanta, au pus viata atat terestra cat si cea spiritual a
credinciosilor sub controlul conducatorilor acestei Biserici Catolice. Iata de ce
majoritatea sacrementelor, desi contrare Bibliei, vazura ochii zilei si devenira
fundamente de neinlocuit ale credintei catolice romane. Clerul, care in Biserica
apotolica nu constituia decat un corp separate de popor crestin, devine un ordin
privilegiat imbracat cu o putere comparabila unei”puteri supranaturale”.
Sub Constantin, popoarele pagane isi introdusesera riturile idolatre in sanul
Bisericii in scopul satisfacerii doleantelor majoritatii.
Adevarurile biblice e care oamenii le ascunsesera in vasul catolicismului sunt:
-sacerdotia/preotia tuturor credinciosilor (1 Petru 2:9) devenise
exclusivitatea episcopilor. Ignatiu al Antiohiei(35-107), Clement al Romei(mort
in anii 100), Ciprian al Cartaginei(200-258), Clement al Alexandriei (150-220)
fura primii ce-au pus bazele clerului si al preotimii/sacerdotiei negand astfel
realitatea preotimii pentru toti credinciosii. Totusi, sub Noul Legamant, toti
credinciosii sunt sanctificatori(Apocalipsa 5:4-5 si 5:8-10), dar din nefericire,
chair la pretestanti si evanghelici, cat si la toate celelalte denominatii iesite de
sub Reforma, crestinii sunt considerati ca laici, credinciosi de clasa a 2a.
-Biserica ce e un organism viu(1 Corinteni 12) a devenit o cladire.
-Masa Domnului ce e o masa adevarata (1 Corinteni 11:18-34) a devenit un
ritual sacru cu ostia/bucata de paine.

-Cristos singurul mediator(1 Timotei 2:5) are concurenta altor mediatori
precum Maria si “Sfintii” ce nu fac decat sa inlocuiasca vechile divinitati
pagane.
-Biblia decalara ca judecata vine dupa moarte(Evrei 9:27); totusi
catolicismul ofera purgatorial ca alternative pentru iad. El ne da posibilitatea
rascumpararii pacatelor noastre nemarturisite dupa deces! si suportarea unei
pedepse temporare. Sa notam ca timpul petrecut in purgatoriu poate fi micsorat
in functie de slujbele celebrate pentru defunct , bineinteles in schimbul unei
sume de bani.
-Nu exista decat un singur Dumnezeu(Deuteronom 6). Totusi catolicismul
pune in functie dogma trinitatii ce evoca existent a 3 dumnezei.
-Dumnezeu n-are tata si nici mama(Evrei 7:3)dar catolicismul ii atribuie
Mariei maternitatea Domnului Iisus dupa conciliul din Efes in 431d.H. Aceasta
dogma nu facu decat sa inlocuiasca cultul adresat Dianei Efesenilor (Faptele
Apos 19:24-41).
-Mantuirea se obtine prin credinta(Efeseni 2:8; Romani 1:17) ; totusi
catolicismul instaura indulgentele , adica accesul la mantuire prin fapte, ceea ce
contrazice 1 Corinteni 13.
-Adorarea imaginilor e in mod formal interzisa de Biblie(Exod 20:4-6),dar
catolicismul incurajeaza contrariul. Dupa cel de-al 2lea conciliu din Nicceea in
787 cultul imaginilor fu autorizat si tare raspandit.
In 385, verisunea latina a Noului testament fu publicata/scrisa mai bine zis sub
patronajul “Sfantului” Jerome in timp ce Biblia Evreiasca (Vechiul Testament)
fu in intregime tradusa in 405. Aceasta Biblie tradusa in latina fu numita
”Vulgata” (limba curenta latina), Biblia oficiala a Bisericii catolice. Dar in acea
vreme, foarte putine persoane vorbeau sau citeau latina caci era limba rezervata
clerului sau bogatilor. Posesia acestei Biblii era interzisa poporului si orice
persoana ce detinea extrase din ea era persecutata sau arsa de vie de catre
ierarhiile ecleziastice catolice. Papalitatea de altfel a facut mai multi morti
printer crestini decat toti imparatii romani reunite. Astfel, timp de aproape 12
secole, din 325d.H. pana la inceputul reformei protestante in sec. al XVI-lea,
adevarul a fost ascuns in vasul catholic,cat si in cel orthodox.
E trist sa vedem ca in biserica ortodoxa n-a existat nici o reforma de seama
si ca in liturgia ortodoxa altarul e inchis ca si la evrei, ceea ce contrazice
vehement cu Invieirea Domnului ce-a rupt valul din temple. Aleluia! Avem
liber acces la Mantuitor!

Atunci, acest lucru a avut ca reactive revolta oamenilor lui Dumnezeu implicati
in sanul clerului si al liturgiei catolice romane. Cei mai celebri dintre ei au fost
Martin Luther si Jean Calvin, fondatorii Protestantismului. Intoarcerea la
mesajul Bisericii din primele secole dupa Hristos anuntata de ei constituia o
revolutionare gigantica in lumea crestina occidentala.

2. AL DOILEA VAS: PROTESTANTISMUL (SEC. XVI.)
a. Precursorii miscarii protestante
Dumnezeu a ridicat intotdeauna oameni de fiecare data cand Evanghelia a fost
amenintata in scopul de-a Isi scoate poporul din apostazie si de-a-l aduce iar la
El. Asa se face ca alegand oameni curajosi a scos adevarul din vasul catholic.
Pierre Valdo (sau Valdes) ce a trait in 1200d.H. in Franta a intreprins o reforma
ale carei principia erau urmatoarele: crestinii trebuiau sa cunoasca Sfanta
Scriptura, laicii aveau acelasi drepturi cu clericii si mai ales acela de instruire si
evanghelizare a poporului. El considera in consecinta ca papa, episcopii si
preotii si-au atribuit de secole o putere ilegitima. Cei ce-au urmat doctrica lui
Valdo fura numiti Vaudois. Iesiti dintr-o alta miscare ce avea o inspiratie
asemanatoare, “Saracii din Lyon”, ce isi ziceau simplu<frati>, au semanat
Cuvantul lui Dumnezeu in toata Europa si au cunoscut prin urmare o apriga
persecutie.
In1380, in Anglia, John Wyclif se impunea ca sef al miscarii anticlericale si
antipapale. Doctrina sa se baza pe separatia Bisericii si a Statului, pe intoarcerea
la Biblie, <singura credinta>, la care nu se poate nimic adauga sau sustrage. In
1376, Wyclif isi expune doctrina privind autoritatea tuturor crestinilor in Hristos
fondata pe credinta/ Pentru el, veritabila Biserica e invizibila , compusa din
crestini in stare de gratie, de har.
Jean Hus intervenea deasemenea in 1400 in Europa Centrala. El apara ideile lui
Wyclif, brava excomunicarile si afrunta autoritatile politico-religioase din Praga
unde isi adresa mesajul evanghelic. In 1415, in varsta de 46 de ani fu ars de viu
potrivit conciliului din Constance.

In sec. XVI d. H. Unul dintre cei mai celebri reformatory a fost calugarul
Martin Luther ce devine apoi professor. El isi anunta doctrina de manturie prin
credinta, doctrina ce se opune invataturilor catolice fondate pe salvarea prin
fapte. In 1517, el facu mare valva in Nuremberg, cand isi afisa cele “95 de teze”
prin care denunta dogmele catolice pe portile castelului din ace acetate.
In sec.XVI, Dumnezeu i-a indemnat pe Luther , Calvin si Zwingli sa scoata
adevarul din vasul catholic, iar reformatorii acestui secol pun astefl serios in
discutie preotimea catolica. Intr-adevar, ei combat ideea prin care preotul
poseda puteri deosebite ,in special aceea de trasnformare a vinului in sange. Ei
denunta totodata functia de mediator intre Dumnezeu si popor atrbuit preotului
si ii incurajeaz ape preoti sa se casatoreasca sis a-si desfasoare liturgia printr-o
implicare mai mare a adunarii. In sfarsit, ei suprima functia de episcop si o
reduc funtia de preot la cea de batran. Totusi, reformele desi necesare si salutare
n-au fost duse pana la capat.
b. Adevarurile biblice inchise in vasul protestant
Din nefericire, reformatorii au inchis la randul lor elemente ale Cuvantului lui
Dumnezeu in oul vas protestant. Intra-devar, si ei fac distinctia catolica: clerlaici in sanul miscarii protestante. In plus pastreaza practica ordinarii ce e un
concept pur catolic. Suprima slujba preotului pentru a o inlocui cu cea de pastor
pe care il imbraca intr-o tinuta noua incluzand pachetul clerical.
Strigatul Reformei de restaurare a preotiei tuturor credinciosilor era doar o
restaurare partial. Luther(1483-1546) si Zwingli (1484-1531) au afirmat doar
preotia credinciosului in ce priveste relatia personala cu Dumnezeu. In alti
termini, reformatorii au stabilit doar preotia credinciosului facandu-I pe
credinciosi sa fie constienti de acesul lor personal imediat in fata prezentei lui
Dumnezeu. Pe cat pare de minunat, pea tat reformatorii uita sa faca vreo
mentiune la preotia credinciosilor in cadrul colectiv si nu vorbesc de exercitiul
slujbei. Reformatorii au propus deci o reforma a Bisericii neterminata, iar
contributia lor principala era pe plan fundamental: asadar Biblia nu mai era
confiscate in folosul unei ierarhii ecleziastice, ci devine accesibila tuturor.
Totusi, nici ritul catolic si nici cel protestant nu au reusit sa-i organizeze pe
crestini dupa regulile fixate de Sfintele Scripturi.
Un punct comun ramane intre aceste 2 confesiuni majore ale crestinismului
(catolicism si protestantism): poporul lui Dumnezeu e tot sub dominarea unui
conducator ce-i transforma pe credinciosi in spectatoti tacuti. Reforma luterana
a abolit ierarhia preoteasca si a inlocuit-o in parte cu oficiul de guvernare
ecleziastica a teologilor. Duo-ul<laic si preot consacrat> a fost inlocuit cu acela
de <laic si teologician consacrat>(Rott : Presbyter, E.G.78, p.421).

Astfel, in bisericile zise ale Reformei, sistemul clerical ce fusese repudiat e
restabilit. Cu Luther, pastoral devine seful bisericii locale, mediatorul dintre
Dumnzeu si popor.
Calvin fu la originea”terminarii” prin care darurile spirituale si slujbele de
apostol si profet au incetat la moartea apostolilor Bisericii primitive. Calvin a
inchis apotolii, profetii si darurile Duhului Sfant in propriul sau vas. Totusi,
Biblia ne invata ca darurile si slujbele enuntate in Efeseni 4:11 vor continua sa
existe pana la sfarsitul timpului.
Predica (homolietica) devine piesa de baza al cultului protestant in timp ce
Biblia incurajeaza toti membri bisericii sa participle in timpul reuniunilor.
(1Corinteni 14:23-26) Ori, pentru reformatori, cultul protestant nu poate avea
loc fara o predica compusa dintr-un discurs in 3 puncte: introducere, tratarea
subiectului si concluzie.
3. AL TREILEA VAS: PURITANISMUL(SEC. XVII-XVIII)
Puritanismul a aparut in Anglia la mijlocul sec. XVII-lea. Aceasta miscare fu
importanta caci e sursa bisericilor evanghelice. E mai ales recunoscut datorita
interesului sau mare acordat Bibliei si constituie o miscare de Reforma din sanul
Bisericii Angliei (Chruch of Christ si Biserica Anglicana). El se ridica impotriva
formalismului protestant din epoca si incerca sa manifeste sub toate punctele de
vedere o viata de puritate si de dreptate. Persecutati de autoritatile ecleziastice
ale protestantismului, puritanii se separa de Biserica oficiala si formeaza un
current de biserici independente zise<non conformiste>, in principal baptiste,
congretioniste si presbiteriene.
In sec. XVII-lea, <pietismul>, miscare interna din sanul luteranismului a aparut
si modifica doctrina luterana a justificarii. El a pus accent pe sfintire estimand
ca prezenta lui Hristos in viata crestinului il aduce pe acesta la o viata sfanta.
Din sec. XVIII-lea, curentul evanghelic, pentru care botezul constituie un
eveniment major isi face aparitia.
In sec. XVIII-lea, miscarea Metodista fu instaurata de John Wesley. Pastor intro biserica anglicana, el invata o doctrina bazata pe lucrarile Duhului Sfant sip e
o viata sfanta. Ierarhia lui ii interzicea sa predice in biserici, asa ca predica pe
campuri, in mine si la coltul strazilor, atragand multimi immense si numerosi
convertiti.
Aceasta miscare a cazut din nefericire in acelasi sistem ca si protestantismul.
Pastorii sunt adevaratii profesionisti ai religiei, preotimea tuturor membrilor
bisericii e sufocata de omniprezenta pastorului. Cladirile devin biserici,
duminica e intotdeuana considerate ca sacra. Darurile Duhului Sfantr sunt

inexistente. Majoritatea bisericilor asa-zis evanghelice sunt complet moarte;
sunt adevarate cimitire umplute de cadaver la fel ca si Biserica din Sardes(vezi
Apocalipsa).
4. AL PATRULEA VAS: MISCAREA PENTICOSTALA (SEC. XX)
Miscarea penticostala este o miscare de trezire evanghelica caracterizata prin
botezul cu Duhul Sfant si prin manifestari perceptibile credinciosilor. Aparea in
1901 la Topeka, in Kansas, din initiativa unui batran pastor metodist. Aceasta
miscare lua dimensiune internationala in 1906 la Los Angeles(strada Asuza) cu
un pastor negru American numit William Seymour. Penticostalii insist ape
sfintenia vietii crestine dupa convertire, pe darurile spirituale si mai ales pe
vorbirea in limbi ce e, dupa ei, un semn indiscutabil ce dovedeste botezul in
Duhul Sfant. Penticostalismul s-a raspandit rapid intoata lumea. Din anii 1920,
era implantat in Europa si in America de Sud. E la ora actuala miscarea crestina
cu cea mai mare crestere numerica, mai ales in tarile din lumea a-3-a.
Din nefericire, si aceasta miscare a inchis in vaul ei adevaruri biblice.
-Botezul Duhului Sfant se manifesta in mod obligatoriu prin vorbirea in limbi,
desi Biblia ne invata ca vorbirea in limbi nu e decat unul dintre darurile
spirituale printer altele si ca toti crestinii sunt botezati in Duhul Sfant la
convertirea lor, adica cand cred in Iisus ca Mantuitor personal.( 1 Corinteni
12:29-31).
-Cladirile sunt asimilate Bisericii , cand de fapt Cuvantul lui Dumnezeu ne zice
astfel: crestinii constituie acest edificiu spiritual care e veritabila Biserica
(Efeseni 2:22, 1 Petru 2:5).
Aceasta miscare dadea nastere Adunarilor lui Dumnezeu, denominari tare rigide
ce se considera ca fiind singura si veritabila Biserica; deasemenea parasirea ei
duce la parasirea Regatului lui Dumnezeu. Din nefericire, Adunarile lui
Dumnezeu au devenit o inchisoare ce ii impiedica pe crestini sa-si traiasca din
plin libertatea in Hristos.
5. AL CINCILEA VAS:
INDEPENDENTE

BISERICILE

DE

TREZIRE

SAU

In anii 80, multe persoane ce nu se mai recunosteau ca apartinand miscarilor
bapstiste, evanghelice si penticostale, s-au decis sa iasa din ele si sa creeze mici
grupuri de rugaciune ca sa traiasca trezirea veritabila. Dumnezeu le-a ascultat
rugaciunile si o adevarata efuziune de Duh Sfant a fost raspuandita peste ei,
insotita de manifestari miraculoase si de numeroase conversiuni. Aceste
persoane trezite aveau pe de-o parte reuniuni de rugaciune in case , pe de alta isi
pastrau cultul lor duminical in bisericile lor traditionale. O persecutie a urmat

ceea ce a dus la o ruptura definitiva cu bisericile lor originale.Conducatorii
acestei miscari s-au numit ciobani/pastori,ei nu aveau nici o formare teologica si
nu se imbracau special, dar erau umpluti de foc divin.
Totusi, cand miscarea a luat amploare, mai multi dintre ei s-au paganizat facand
precum catolicismul roman ce permite oamenilor nechemati de Dumnezeu sa se
ridice sis a se autoproclame apostolic si profeti. Ei au adoptat comportamentul
celor pe care ii denuntau la inceput si s-au apucat sa conduca bisericile ca niste
sefi de intreprindere.
In concluzie, vasul bisericilor de trezire a inchis adevaruri esentiale exprimate in
1 Petru 2:9. Astfel, pastroii au devenit unicii slujbasi ai lui Dumnezeu carora le
revine exclusive sarcina de-a:
-

binecuvanta casatoriile;
invata Cuvantul;
cere zeciuiala ca sub Lege;
Prezenta lui Dumnezeu doleantele poporului;
prezenta copilasii Domnului ca sub lege;
se ruga pentru bolnavi.

Majoritatea acestor pastori se inspira din”super-pastorii americani” pentru a-si
construe mari “catedrale” spre propria lor glorie la fel ca si faraonii cu
piramidele lor.
”In ziua dintai a saptamanii, femeile acestea si altele impreuna cu ele au venit
la mormant dis-de-dimineata si au adus miresme pe care le pregatisera. Au
gasit piatra rasturnata de pe mormant, au intrat inauntru si n-au gasit trupul
Domnului Iisus. Fiindca nu stiau ce sa creada, iata ca li s-au aratat doi barbati
imbracati in haine stralucitoare. Ingrozite, femeile si-au plecat fetele la pamant.
Dar ei le-au zis:< Pentru ce cautati intre cei morti pe Cel ce este viu?>”Luca
24:1-7
In acest pasaj, Maria din Magdala insotita de alte femei s-au dus la cimitir cu
esente parfumate pentru imbalsamarea corpului Domnului. Un inger le-a aparut
si le-a intrebat:” De ce cautati printre cei morti pe Cel ce e viu?” Aceasta
intreabare e pusa si azi crestinilor prizonieri in aceste vase ce-i privesc de
libertate si-i tin in moarte spirituala. Cum se poate sa speram ca_l gasim pe Iisus
in aceste adunari unde nu mai exista practic nici o conversiune si unde
miracolele autentice au disparut? Materialismul, umanismul, traditiile, religia,
compromisul si pacatul n-au fost niciodata o hotarare buna in urmarea lui
Hristos.
Nimeni n-a atins perfectiunea, dar trebuie sa tindem spre ea. Daca ne
multumim cu mostenirea noastra(formarea noastra spirituala) primita de la

parintii naostri fara sa verificam in mod real adevarul Scripturilor, precum everii
din Berea (Fapte Apos. 17:11), atunci o sa ramanem mereu sclavii oamenilor si
a sistemelor lor.

CAP 2. CAPTIVITATEA BISERICII DE CATRE
BABILON SI PROFETII MINCINOSI
“Fratilor, nu vreau sa nu stiti ca parintii nostri toti au fost supt nor, toti au
trecut rpin mare, toti au fost botezati in nor si in mare, pentru Moise; toti au
mancat aceeasi mancare duhovniceasca si toti au baut aceeasi bautura
duhovniceasca pentru ca beau dintr-o stanca duhovniceascace venea dupa ei;si
stanca era Hristos. Totusi, cei mai multi dintre ei n-au fost placuti lui
Dumnezeu caci au pierit in pustie. Si aceste lucruri s-au intamplat ca sa ne
slujeasca noua drept pilde, pentru ca sa nu poftim dupa lucruri rele, cum au
postit ei. Sa nu fiti inchinatori la idoli, ca unii dintre ei, dupa cum este
scris:<Poporul s-a sezut sa manance si sa bea;si s-au sculat sa joace.> Sa nu
curvim, cum au facut unii din ei, asa ca intr-o singura zi au cazut douazeci si
trei de mii. Sa nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii din ei, care au pierit
de serpi. Sa nu cartim, Cum au cartit unii din ei care au fost nimiciti de
Nimicitorul. Aceste lucruri li s-au intamplat ca sa ne slujeasca drept pilde si au
fost scrise pentru invatatura noastra, peste care au venit sfarsitul veacurilor.”
1 Corinteni 10:1-11
Istoria Bisericiie similara cu istoria evreilor.Trebuie sa ne servim de aceasta din
urma ca sa evitam piedicile in care evreii au cazut. Evreii au cunoscut mai multe
captivitati/sclavii: cea egipteana si cea babiloniana. Prima a durat 400 de ani si
fu tare cruda- din punct de vedere fizic din cauza muncilor penibil de grele
impuse lor. A doua care a durat 70 de ani a fost cu mult mai subtila si mult mai
periculoasa. Intr-adevar, in timpul captivitatii egipetene, evreii traiau in Goshen
si nu se amestecau cu egiptenii, putand astfel sa ramane credinciosi
Dumnezeului lor. Din contra, in timpul scalviei babiloniene, evreii erau tare
bine tratati astfel incat au fost sedusi, mai ales din cauza tratamentului lor de
popor favorizat de care beneficiau(Daniel cap1). Egiptul era persecutia,
Babilonul seductia. Asadar, in timp ce poporul lui Dumnezeu e persecutat el se
agata de Dumnezeu, dar cand e sedus de slujbasii regelui, el se indeparteaza de
Domnul. Din nefericire, multe dintre biserici s-au lasat seduse de Babilon,
ignorand astfel advertismentele apostolului Pavel in 2 Corinteni 11:1-4.
1. BABILONIZAREA CRESTINISMULUI
Ultimii 50 de ani au fost marcati de o bulversare a istoriei Bisericii.

Intr-adevar, asistam la o miscare de mondializare si asta
crestinismului protestant.

chiar in sanul

Reuniunile preliminare din 1925 si 1927 s-au sfarsit cu formarea consiliului
ecumeinic provizoriu din 1938.
Apoi,un consiliu mondial al bisericilor fu roganizat la Amsterdam in 1948. IN
aceasta noua afiliere multe denominari si milioane de crestini s-au unit intr-un
effort comun de-a forma o <super-biserica>. De la inceput, a fost exprimata
speranta de-a aduna intr-o singura organizatie ecleziastica toate ramurile
crestinismului: bisericile protestante, catolice romane si orthodoxe. Totusi, in
acest process, stricta aderare la doctrina biblica a fost sacrificata in scopul
unitatii organizatiei. Babilonul e reprezentat de femeia ce sta pe marile ape din
Apocalipsa cap.17:1-18.
a. Babilonul cel mare
“Apoi unul dintre cei 7 ingeri care tineau cel 7 potire a venit de a vorbit cu
mine si mi-a zis:<Vino sa-ti arat judecata curvei celei mari care sade pe ape
mari. Cu ea au curvit imparatii pamantului; si locuitorii pamantului s-au
imbatat de vinul curviei ei!> Si m-a dus , in Duhul, intr-o pustie. Si am vazut o
femeie sezand pe o fiara de culoare stacojie, plina de hula si avea 7 capete si 10
coarne. Femeia aceasta era imbracata cu purpure si stacojiu; era impodobita
cu aur, cu pietre scumpe si cu margaritare. Tinea in mana un potir de aur plin
de spurcaciuni si de necuratiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o
taina:<Babilonul cel mare, mama curvelor si spurcaiunilor Pamantului.> Si
am vazut pe femeia aceasta imbatata de sangele sfintilor si de sangele
ucenicilor lui Iisus. Cand am vazut-o m-am mirat minune mare.Si ingerul mi-a
zis:<De ce te miri? Iti voi spune taina acestei femei si a fiarei car o poarta si ce
are cele 7 capete si cele 10 coarne.Fiara pe care ai vazut-o era si nu mai este.
Ea are sa se ridice din Adanc si are sa duca la pierzare. Si locuitorii
Pamantului ale caror nume n-au fost scrise de la intemeierea lumii in cartea
vietii, se vor mira cand vor vedea ca fiara era, nu mai este si va veni. Aici este
mintea plina de intelepciune- Cele 7 capete sunt 7 munti pe care sade femeia.
Sunt si 7 imparati: cinci au cazut, unul este, celalalt n-a venit inca sic and va
veni, el va ramanea putina vreme. Si fiara care era si nu mai este, ea insasi este
al-8lea imparat: este din numarul celor 7 si merge la pierzare. Cele 10 coarne
pe care le-ai vazut sunt 10 imparati care n-au primit inca imparatia, ci vor
primi putere imparateasca timp de un ceas impreuna cu fiara. Toti au acelasi
gandsi dau fiarei puterea si stapanirea lor. Ei se vor razboi cu Mielul; dar
Mielul ii va birui pentru ca El este Domnul domnilor si Imparatul imparatilor.
Si cei chemati, alesi si credinciosi cari sunt cu El deasemenea vor birui.> Apoi
mi-a zis:< Apele pe care le-ai vazut , pe care sade curva sunt noroade, gloate,
neamuri si limbi. Cele 10 coarne pe care le-ai vazut si fiara vor uri pe curva, o

vor pustii si o vor lasa goala. Carnea i=o vor manca si o vor arde cu foc. Caci
Dumnezeu le-a pus in inima sa-I aduca la indeplinire planul Lui: sa se
invoiasca pe deplin sis a dea fiarei stapanirea lor imparateasca, pana se vor
indeplini cuvintele lui Dumnezeu. Si femeia pe care ai vazut-o este cetatea cea
mare, care are stapanire peste imparatii Pamantului.>”Apocalipsa 17:1-18
Femeia ce sta pe fiara si peste apele mari, care e imbatata in sangele sfintilor
reprezinta imaginea orasului ce are regalitatea/conducerea asupra regilor
Pamantului. Acest oras nu e altul decat Roma si mai précis vaticanul.
Caracteristicile acestei femei sunt aceleasi ca ale Bisericii Romane. Ea
simbolizeaza Biserica apostata ce va lupta impotriva sfintilor. Capitolul 17 de
mai sus descrie in detaliu aceasta entitate.
Ea sta peste marile ape:apele reprezinta popoarele, multimile, natiunile si
limbile. Aceasta femeie controleaza natiunile - dovada e ca ea are catedrale si
ambasade in fiecare natiune din lume, caci reprezinta atat un sistem politic, cat
si unul religios. In Europasi in America ea se materioalizeaza sub forma
catolicismului roman. In tarile asiatice ea ia forma: hinduismului , budismului si
a altor secte.
Nu exista nici o natiune care sa nu fie afectata de babilon caci conform Geneza
cap.11 , la Babel toate limbile au luat nastere cu exceptia bine inteles a limbilor
ceresti ce vin de la Dumnezeu. Sa notam in plus ca diveristatea limbilor a fost
cauza dezbinarii celor ce-au vrut sa construiasca Babelul, iar procesul invers de
unificare s-a produs, conform Faptele Apos., in ziua de Pentecot , la nasterea
bisericii lui Hristos, cand 120 de limbi diferite s-au unit sa-L glorifice pe
Dumnezeu. (Galateni 3:28).
Ea e asezata pe fiara stacojie, adica de un rosu aprins :Biserica romana
apostate si ecumeinica ce a fost , este si va fi sustinuta de fiara, al 4-lea imperiu,
adica Europa.
Sa notam ca “asezata” se zice in greaca:”kathemai” si semnifica “a avea o
locuinta fixa, a ocupa un loc”.Biserica apostate nu e situate pe Hristos in
locurile cerestri, ci ea e terestra, diabolica si materialista. Faptul ca aceasta
femeie, care este Babilonul religios, se afla calare pe fiara dovedeste ca ea e cea
care domina fiara. Intr-adevar, din punct de vedere istoric, religia catolica a
influentat multe imperii, mai ales cel Babilonian, Egiptean si Roman etc.
Ea e impodobita fastuos:contrar Bisericii lui Hristos ce se impodobeste cu
fapte bune (1 Timotei 2; 1 Petru 3 si Apocalipsa 19:7-8), Biserica apostate e
imbracata intr-o roba purpurie, stacojie , impodobita cu aur, pietre pretioase si
perle. Acest etalaj de bogatii a fost mereu apanajul Bisericii romane. De altfel,
regasim aici caracteristicile bisericii din Laodicea ce se credea bogata; in

schimb era saraca in bogatii dumnezeiesti (Apocalipsa 3:14-18). Biserica
apostata se preocupa mai mult de bunurile materiale si de bogatiile terestre,
punand accent pe fastul conducatorilor ei. Ea propaga o evanghelie a
prosperitatii si nu se ocupa deloc cu salvarea sufletelor.
Ea are un nume scris pe frunte:”Pe frunte era scris un nume, un mister:
Babilonul cel mare, mama curvelor si a abominarilor Pamantului”.
(Apocalipsa 17:5) Fruntea e imaginea gandului si de aceea Dumnezeu le cerea
evreilor sa aibe pe frunte semnul Cuvantului (Deuteronom 6:8). Aceasta
inscriptie pe fruntea acestei femei ne zice ca Babilonul este inainte de toate o
ideologie, o mentalitate, un fel de-a gandi (2 Corinteni 10:3-5). Sa ne amintim
de copiii lui Israel care desi au parasit Egiptul din punct de vedere spatial, totusi
isi fac un vitel de aur caci gandurile le erau impregnate cu mentalitatea
egipteana. (Exod 32).
Ideologia babiloniana e o veritabila fortareata ce se ridica contra cunostiintei lui
Hristos. Asadar, e mult mai convenabil sa aduci un pagan la Domnul,adica sa
cunoasca simplicitatea evangheliei, decat pe un religios. Apostolul Pavel
intalnise de altfel aceasta problema in Atena cand discuta cu filozofii greci,
epicurieni si stoici. (Faptele Apos. 17).
“ Luati seama ca nimeni sa nu va fure cu filozofia si cu o amagire desarta,
dupa datina oamenilor, dupa invataturile incepatoare ale lumii si nu dupa
Hristos.” Coloseni 2:8
Numele pe frunte e si imaginea ratiunii ce impiedica pe multi sa se
converteasca. Catolicismul a cauzat atatea ravagii omenirii incat unii oameni se
gandesc prea mult cand li se prezinta Hristos; correct ar fi sa-L accepte in mod
simplu prin credinta.
“Macar ca traim in firea pamanteasca, totusi nu ne luptam calauziti de firea
pamanteasca, caci armele cu care ne luptam noi nu sunt supuse firii pamantesti,
ci sunt puternice, intarite de Dumnezeu ca sa surpe intariturile. Noi rasturnam
izvodirile mintii si orice inaltime care se ridica impotriva cunostiintei lui
Dumnezeu si orice gand il facem rob ascultarii de Hristos.” 2 Corinteni 10:3-5.
b. Babilonul, mama curvelor pamantului
Ea este mama curvelor si spurcaciunilor pamantului si tine un potir de aur
plin de necuratii: aceasta prostitutie e spiritual, se refera la idolatries i la cultul
imaginilor. Cupa de aur ce ascunde impuritati e imaginea religiosilor ce isi
impodobesc aparenta exterioara in timp ce in interior sunt plini de putrefactie.
Babilonul e o religie formalista si legalista.( 2 Timotei 3).

Din acest pasaj, cuvantul <mama> e termenul grec <meter> ce inseamna sursa.
Intr-adevar, Babilonul este sursa oricarei religii contrafacute si inspira mereu
ansamblul falselor doctrine ce s-au infiltrat in biserica.
In Geneza 10:6-12 si 11:1-9 se face referire la originea Babilonului. Versetele 3
si 4 din Geneza 11 vorbesc despre ambitiile primului rege Nimrod al
Babilonului si de cele ale poporului lui:“Si au zis unul altuia:Haidem sa facem
caramizi sis a le ardem in foc. Si caramida le-a servit drept piatra, bitumul
drept ciment. Si-au mai zis: Haidem! Sa zidim o cetate si un turn al cariu varf
sa atinga cerul si sa ne facem un nume, ca sa nu fim imprastitati pe toata fata
pamantului.”
In aparenta, acest proiect pare cu totul imposibil. Deasemenea poate parea
curios ca a suscitat atata furie in Dumnezeu. Si totusi, in spatele acestei unitati
umane se ascunde toata nebunia omului si toata rebeliunea lui vis-a-vis de
Dumnezeu.
“Sa ne facem caramizi…”in timp ce Biserica e construita din pietre vii
Petru 2:5), Babilonul , ea, e construita cu caramizi.

(1

Caramizile de fabricatie umana au o aparenta uniforma si standardizata; ele sunt
facute din pamant argilos si-s legate intre ele cu ciment. Sa ne amintim ca
solul/pamantul a fost blestemat de Dumnezeu dupa caderea lui Adam (Geneza
3:17). Caramizile, o data plasate in constructive, sunt immobile, inerte si fara
nici o miscare. Ele ii reprezinta pe cei religiosi ce-s formatati de sistemele
umane. Morti spiritual, ei dispretuiesc in totalitate viata Duhului Sfant si religia
lor nu e decat idolatrie. In ciuda esecului acestei prime incercari (turnul Babel),
aceasta viziune babiloniana a supravietuit si a traversat epoci intregi pana azi.
Imparatul roman Constantin, in mod prudent convertit la crestinianism, n-a
facut decat sa raspandeasca viziunea lui Nimrod construind biserici pe
osemintele crestinilor decedati! Aceasta mentalitate rea a dus la pierderea unor
numeroase adunari. Intr-adevar, multi crestini sunt obisnuiti cu caramizi, adica
cu viata de rutina in sanul unor cladiri. Conditionati de aceasta viziune
piramidala, ei si-au cedat chemarea, ungerea si darurile spirituale in mainile
unui singur lider care dirijeaza tot. Confundati in multime, lipiti de un stereotip
anume, ei constituie un grup conformist, uniform, impersonal si muribund!
Chair si David, mare rege si profet al Celui Vesnic a fost influentat de Babilon
vrand sa contruiasca un temple somptuos spre Gloria lui Dumnezeu. Acesta, ca
multi lideri crestini actuali credea sincer ca-L onoreaza pe Dumnezeu radicand
un edificiu care avea rolul sa atraga adoratori dinlumea intreaga.
Totusi, viziunea Domnului e cu totul alta.” Dumnezeu care a facut lumea si tot
ce este in ea, este Domnul cerului si al pamantului si nu locuieste in temple
facute de maini.”Faptele Apos. 17:24

Cat de putine persoane au inteles voia Lui in acest domeniu; multi in investesc
caramizi si neglijeaza pietrele vii care sunt sufletele.
Pietrele vii sunt crestinii nascuti din nou care constituie impreuna edificiul ce se
cheama Biserica.
“Si voi ca niste pitre vii, sunteti ziditi ca sa fiti o casa duhovniceasca, o profetie
sfanta si sa aduceti jertfe placate lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos.” 1 Petru 2:5
Contrar caramizilor, pietrele sunt modelatede natura, mai ales prin presiunea
apei ce le da o stralucire magnifica. Taiate de elemente naturale, frecate intre
ele, fiecare se dezvolta pe parcurs; tot asa si noi in timp se formam calitati si o
personalitate proprie. Unice de felul lor, pline de viata si de stralucire, crestinii
se aduna in mod liber unii cu altii si se deplaseaza sub directia Duhului lui
Dumnezeu. (Ioan 3:8)
Astfel, sub Vechea Alianta, Domnul refuza sa I se ofere sacrificii pe altare din
pietre taiate de om, de frica ca sub mana/actiunea acestuia ele sa nu fie
profanate. Intelegem deci prin asta ca Domnul nu agreeaza decat ceea ce vine de
la El.”Daca-Mi vei ridica un altar de piatra, sa nu_l zidesti din pietre cioplite,
caci cum iti vei pune dalta in piatra , o vei pangari”Exod 20:25
In Apocalipsa 21:19-20 , apostolul Ioan vede Ierusalimul celestru ale carui
fundamente sunt niste pietre pretioase.”Temeliile zidului cetatii erau impodobite
cu pietre scumpe de tot felul: cea dintai temelie era de iaspis; a2a de safir; a3a
de halchedon; a4a de smaragd; a 5a de sardonix, a6a de sardiu, a7a de
hrisolit, a8a de beril, a9a de topaz, a10a de hrisopraz; a 11a de iacint, a12a de
ametist.”
Aceste pietre scumpe nu-s nimic altceva decat pietrele vii ce constituie casa
spirituala a Domnului (1 Petru 2:5) care-s ajunse la perfectiune.
“ Sa ne contruim un turn al carui varf sa atinga cerul…”sa remarcam ca
doar varful atinge cerul! Aceasta viziune a lucrurilor e originea functionarii
piramidale a Bisericii ce-a dat nastere preotiei (un lider ca mediator intre
Dumnezeu si popor) si clericului (separarea clerului de cei laici).
Imaginea de aici e una ce se gaseste pe
moneda de 1$. Se vede aici o piramida ce
simbolizeaza turnul Babel. Remarcati ca varful
e desprins de corp, el atinge cerul conform
Geneza 11. Ochiul reprezinta aici cunostiinta
ezoterica rezervata doar celor initiati.

In vremea aceea, varful il reprezenta pe Nimrod (Geneza 10:6-12), tipul perfect
de Anticrist, care fu primul Imperator/Imparat al istoriei umanitatii si
instauratorul acestei viziuni babiloniene. La ora actuala, varful reprezinta capi,
lideri ce-s chiar in varful ierarhiei piramidale ( presedinti, vice-presedinti,
secretari ce conduc federatiile religioase). Acest sistem e present in marea
majoritate a bisericilor unde singurii initiate si somitatile au acces la cunostiinta.
Ei formeaza astfel o elita aparte si inchisa, cu privilegii proprii. Acest mod de
functionare inspirat din amestecul iesit din preotimea evreiasca si din obiceiurile
babiloniene este baza tuturor religiilor de mister: Franc-masoneria,CruceaRosie,Iluminati..si a tuturor guvernelor lumii noastre.
Ori, conform Bibliei, nu exista nici un corp pastoral, ci doar un singur corp
(Efeseni 4:4, 1 Corinteni 12:13) ce are in mod liber acces la Dumnezeu.

”Caci prin El avem si unii si altii acces la tatal si la acelasi Spirit”.
Efeseni 2:18
In plus, Dumnezeu” vrea ca toti oamenii sa fie salvati si sa ajunga la
cunoasterea adevarului” 1 Tiomotei 2:4
“Sa ne facem un nume…”Dumnezeu i-a dat omului privilegiul de-a numi
animalele ( Geneza 2:19-20), privilegiu ce facea pereche cu autoritatea conferita
lui de catre Dumnezeu. Dar, vrand sa-si faca un nume, el(omul) si-a exprimat
dorinta de-a fi cunoscut pentru propria lui slava. Avem aici originile tuturor
denominarilor si numelelor adunarilor pe care le gasim in sanul crestinismului.
In zilele noastre, se constata ca bisericile poarta aproape toate un nume si
exemplele nu lipsesc:’Betel’, ‘Stanca’.’Manna Ascunsa’,’Sion’ etc. Ce diferenta
cu bisericile din Biblie ce erau identificate doar cu numele oraselor in care
fusesera implantate!
Parcurgand Noul Testament, ne dam seama de faptul: crestinii erau numiti
discipoli sau sfinti (Corintului, Efesului, tesalonicului …). Termenul de crestin,
el insusi, nu e mentionat in Biblie decat de 3 ori(Faptele Apos. 11:26 si 26:28,
1 Petru 4:16). La ora actuala, multi din cei ce-si zic ‘crestini’ isi atribuie si
numele de: baptisti, penticostali, catolici, ortodocsi, protestanti,adevntisti,
metodisti… Toate aceste’isme’, necunoscute in Biblie, sunt direct inspirate de
Babilon si creeza diviziune intre copiii lui Dumnezeu pe motiv cxa nu se
aseamana. Acest sistem pervertit incita memebrii adunarilor sa fuga dupa titluri.
Acest lucru a luat asa mare amploare ca unii isi atribuie titluri niciodata vazute
in Biblie: tata-Sfant, arhiepiscop, reverend-pastor, general, apostol international,
cardinal, maresal…!
“ Si ‘Tata’sa nu numiti pe nimeni pe pamant; pentru ca Unul singur este Tatal
vostru: Acela care este in ceruri. Sa nu va numiti’Dascali’; caci unul singur
este Dascalul vostru: Hristos.” Matei23:9-10

Ea bea vinul destrabalarii: “Deci ce zic eu? Ca un lucru jertfit idolilor este
ceva? Sau ca un idol este ceva? Dimpotriva, eu zic ca ce jertfesc Neamurile,
jertfesc dracilor si nu lui Dumnezeu. Si eu nu vreau ca voi sa fiti in partasie cu
dracii. Nu puteti bea paharul Domnului si paharul dracilor; nu puteti lua parte
la masa Domnului si la masa dracilor.”1 Corinteni 10:19-21
Inca o data, e vorba de o destrabalare spiritual datorata amestecurilor
caracteristice ecumenismului. Intr-adevar, putina drojdie, chair in cantitate
mica, face sa creasca tot aluatul. ”Nu va laudati bine. Nu stiti ca putin aluat
dospeste toata plamadeala?” 1Corinteni 5:6
Ea se imbata in sangele sfintilor:aceasta betie se datoreaza persecutiei
sangeroase atat a evreilor, cat si a crestinilor. Masacrele perpetuate de
Babilonul antic (imparatii babilonieni, persani si romani) apoi Biserica catolica
de-a lungul istoriei se vor reproduce ca o cascada de o violenta si-o cruditate de
neegalat. Cum am zis deja mai sus, catolicismul roman a facut mai mult de 3
milioane de morti intre crestinii autentici, depasind astfel pe departe numarul
victimelor imparatilor romani.
Suntem in timpurile din urma. Babilonul simbolic antic e pe cale sa se
reconstruiasca sub ochii nostril. Astfel, cresterea puterii Europei pregateste
instaurarea unui govern mondial ce va da nastere celui de-al 4lea imperiu
reconstruit.
Apostolii ne atentioneaza impotriva introducerii unor false doctrine in bisericile
de la sfarsitul timpului. Hristos a venit sa ne elibereze (Galateni 5:1 si 13:2;
2Corinteni 3:17), dar planul diavolului e cu totul altul. Asadar, falsele doctrine
si invataturile lor eronatece nus- nimic altceva decat doctrinele diavolilor
(1Timotei 4:-3) prolifereaza si fac sclavi pe numerosi crestini.
2. TINEREA CAPTIVA A CRESTINILOR DE CATRE
PROFETII MINCINOSI
“ In norod s-au ridicat si prorooci mincinosi, cum si intre voi vor fi invatatori
mincinosi care vor strecura pe furis erezii nimicitoare, se vor lepada de
Stapanul care i-a rascumparat si vor face sa cada asupra lor o pierzare
napraznica.”2Petru 2:1-3
a. Atentionarea asupra filozofiei si asupra inselatoriei
“ Voi ati fost rascumparati cu un mare pret; nu va faceti sclavi oamenilor.”
1 Corinteni 7:23
Pavel ii atentiona pe crestini asupra pericolului constituit din profetii falsi si
doctrinele lor, de aceea el nu inceta sa-i incurajeze sa-si pastreze ferm dragostea

pentru Dumnezeu.” Luati seama ca nimeni sa nu va fure cu filozofia si cu o
amagire desarta, dupa datina oamenilor, dupa invataturile incepatoare ale lumii
si nu dupa Hristos.” Coloseni 2:8
Cuvantul ‘filozofie’ vine din grecul ’philosophia’ ce inseamna dragoste de
intelepciune. In alte cuvinte, e vorba de teologie care nu e alta decat stiinta
umana. :” Intelepciunea aceasta nu vine de sus,ci este pamanteasca, fireasca,
draceasca.”Iacov 3:15
Apostolul Pavel adauga:” Si invatatura si propovaduirea mea nu stateau in
vorbirile induplecatoare ale intelepciunii, ci intr-o dovada data de Duhul si de
putere, pentru ca credinta voastra sa fie intemeiata nu pe intelepciunea
oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 2:4-5
Cuvantul’ inselatorie’, din grecul’apate’ inseamna ‘seductie’. Sa intelegem bine
ca nu e vorba doar de seductia mondena, adica de cea care vine de la exterior.
Intr-adevar. O alta seductive mult mai subtila se exerseaza in sanul adunarilor
prin difuzarea de invataturi ce seaman cu Cuvantul lui Dumnezeu, dar care sunt
in realitate impregnate de umaniatate, de misticism si de doctrinele demoniace.
Expresia ‘fiti atenti’, ‘blepo’ in greaca inseamna ‘discernamant’.Ea apare de
nenumarate ori in Noul Testament, ceea ce ne face sa ne intrebam personal si ne
incita deasemenea la prudenta. Fara discernamant, crestinul e vulnerabil si risca
sa se lase antrenat de toate vanturile si doctrinele si astfel se duce la pieire.
(1Corinteni 7:23 si 2 Corinteni 11:20).
Cuvantul’prada’ vine din grecescul’sulagogeo’ si semnifica “a aduce pe cineva
ca si captive si sclav’, dar si’a conduce in afara adevarului si a-l supune sub
dominatia sa’. Asistam azi la o trezire masiva de falsi profeti prezisi apostolilor
de catre Domnul. “ Se vor scula multi profeti mincinosi si vor insela pe multi”.
Matei 24:11
“Caci se vor scula Hristosi mincinosi si prorooci mincinosi; vor face semne
mari si minuni, pana acolo incat sa insele, daca va fi cu putinta chiar sip e cei
alesi.Iata ca v-am prezis.” Matei 24:24-25 Verbul’a se scula’ folosit mai sus
vine din grecul’egeiro’ ce in mod literar inseamna ‘ a se trezi din somn’ sau’a
invia’. Altfel zis, Iisus ne anunta ca la sfarsitul timpului, va exista o trezire fara
precedent de falsi cristosi si de falsi profeti care vor amesteca in biserici.
E de notat ca introducerea acestor escroci ai evnagheliei in sanul adunarilor nu
se va putea face fara acordul tacit si nepasator al catrva oi care ,la fel ca si
Corintienii, vor iubi sa se sacrifice(baneste etc.) ca sa auda lucruri agreabile.
(2Corinteni 11:20)

“ Caci va veni vremea cand oamenii nu vor putea sa sufere invatatura
sanatoasa; ci ii vor gadila urechile sa auda lucruri placate si isi vor da
invatatori dupa poftele lor. Isi vor intoarce urechea de la adevar si se vor
indrepta spre istorisiri inchipuite.” 2Timotei 4:3-4
b. Diotrof, tipul profetui mincinos
“ Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, caruia ii place sa aiba intaietate intre ei
nu vrea sa stie de noi. De aceea, cand voi veni, ii voi aduce aminte de faptele pe
care le face, caci ne cleveteste cu vorbe rele. Nu se multumeste cu atat; dar nici
el nu primeste pe frati si impiedica si pe cei ce voiesc sa-i primeasca si-i da
afara din Biserica.” 3Ioan cap 1:9-10
Biblia ne da exemplul lui Diotref care a facut sclava o biserica intreaga! Rebel,
acesta alunga toate persoanele trimise de apostoli sa-i corecteze. Refuzand
autoritatea lui Ioan, el demonstra ce conta pentru el: primul loc in adunare.
Spiritullui Diotref actioneaza si azi prin intermediul unor pastori ce se
acapareaza bisericile ce l-au fost incredintate.
Se recunoaste spiritul lui Diotref prin urmatoarele caracteristici:
- Ii place sa fie primul, e atasat de titluri (Matei 23:6-7);
- E inospitalier;
- Isi barfeste pe fratii si surorile;
- Impiedica oamenii sa gazduiasca misionari;
- Dau afara pe credinciosii ce-i contrazic.
Acest spirit demonic si de control tine puternic de spiritul nicolait. E de notat ca
‘nicolait’ semnifica ‘ cel ce domina poporul’.
Nicolaismul e un anasamblu de doctrine foarte periculoase ce au fost introduce
in bisericile din Efes si Pergam. Nicolaitii ii invatau pe crestini doctrina lui
Balaam, conform careia ei pot manca carni oferite idolilor si pot comite acte
imorale precum paganii sub pretextul libertatii lor. (Apocalipsa 2:6,14 si 15).
Ei incitau deic persoanele sa nu observe invataturile adunarii apostolice ce isi
avea sediul in Ierusalim in 50D.H.
Sistemul nicolait al pastorilor impune juguri si supunere toatala lor:” Supunetiva autoritatilor” zic ei.
Nicolaitii rastalmacesc acest verset din Romani cap. 13 in avantajul lor pentru
a-si impune dorinta lor de dominare peste popor.
Biblia ne invata in Romani 13 si 1 Petru 2:13-15 ca, in calitate de crestin, noi
trebuie sa ne supunem autoritatilor instituite. Totusi, Cuvantul nu se refera la
autoritatea acelor pretinsi pastori, apostolic , profeti si preoti, ci mai degraba la
cele judiciare (magistrate, judecatori…), cele politice , legislative si executive(
regi, presedinti, ministere, politie..)ale guvernelor noastre.

Cei ce au setea dupa putere sunt posedati de spiritul nicolait. In schimb,
Cuvantul ii invita pe conducatorii Bisericii sa conduca oile spre Dumnezeu cu
intelepciune si dragoste. Cand acestia se conforma cu Biblia, ei nu manipuleaza
oamenii, ci anunta adevarul si ne incurajeaza pe fiecare sa cautam voia lui
Dumnezeu. Oricare ar fi starea de slabiciune a oamenilor ce li se destainuie, ei
pot ajuta si ii pot sfatui. Singura ierarhie acceptabila in sanul Bisericii e cea
instaurata de Dumnezeu. Intr-adevar, Iisus Hristos este capul Bisericii si seful ei
unic(Efeseni 1:22-23).
In ce priveste acest subiect, am avut un gand in care Dumnezeu imi zicea ca
multi pastori, dupa ce au castiogat sufletele si le-au prezentat Domnului, au
plecat apoi cu ele ca si cum acele suflete le apartineau. Astfel, multi pastori
interdict credinciosilor lor sa asiste la alte seminarii sau sa viziteze alte adunari
sub pretextul ca le protejeaza de false doctrine.
As vrea sa insist si pe un alt verset ce e rau interpretat de numerosi
pastori:”“Ascultati de mai marii vostri si fiti-le supusi, caci ei prevegheaza
asupra sufletelor voastre.” Evrei 3:17a
Termenul ‘ascultati’( in greaca ‘peitho’) vrea sa zica ‘lasati-va convinsi prin
cuvinte’, dar si ‘ a da cu convingere cuiva pofta de-a face ceva plin de
asigurare’. Conducatorii trebuie sa inteleaga ca supunerea si ascultarea
crestinilor nu are nimic de-a face cu dictatura si cu autoritarismul. Ei trebuie
mai degraba sa-i asigure si sa-i convinga ca totul ce nu e decat rezulatatul
convingerii este pacat (Romani 14:23). Ei nu trebuie sa-si tiranizeze fratii
obligandu-i sa-i asculte.(1 Petru5:2-3)
Iisus i-a atentionat pe apostolic cu privire la spiritul de dominare:”Stiti ca
domnitorii neamurilor domnesc peste ele{cu tiranie in majoritatea cazurilor} si
mai marii lor le poruncesc cu stapanire{abuzeaza de puterea lor}” Matei 20:25
Cuvantul ‘a domina’ / grecescul’ katakurieuo inseamna ‘ a tiraniza, a aduce sub
puterea sa, a pune sub un jug’. Asadar, a vegea asupra oilor nu inseamna deloc a
domni ca un despot peste ele. Din contra, ei trebuie sa le conduca ca niste
adevarati ciobani/pastori.
Dupa Cuvantul Domnului, pastor e acela ce-si da viata peste oile sale.(Ioan
10:10). Pastorul nu domneste doar peste turma lui,dar are grija de ea protejand-o
de lupii rai. Autoritatea delegate nu trebuie sa depaseasca limitele fixate de
Dumnezeu. De exemplu, un conducator de biserica nu poate sa se amestece in
treburile personale ale credinciosilor ca sa impuna casatorii. El nu trebuie nici
sa le ceara credinciosilor sa se ocupe de copiii lui proprii sau sa-i faca treburi
casnice. Nu poate cere unei femei mariate ajutorul ,nici chiar penrtu lucrarea
Domnului, caci e nevoie de permisiunea sotului care e capul/seful
femeii.(Efeseni 5:21) In plus, e evident ca un conducator ce traieste in pacat nu
poate continua sa conduca poporul lui Dumnezeu. Deci nu trebuie sav a
supuneti conducatorilor vostri daca acestia sunt supusi ei insisi Cuvantului lui
Dumnezeu.Efeseni5:20-21

Dumnezeu nu ne impune nimic(avem liberal arbitru!); cu atat mai mult un
conducator nu are dreptul de a umbri constiinta omului sau de-a-icere acestuia o
ascultare orbeasca. Orice autoritate trebuie examinata in lumina principiilor date
de Dumnezeu in Cuvantul Sau. Crestinii responsabili care cauta o autoritate
deasupra normelor fixate de Dumnezeu sfarsesc prin a rani pe fratii lor.
Astfel, adevarata directive a Bisericii e un sprijin pe care crestinii pot sa se
bazaze pentru ca Biserica lui Hristos are ca fundament pe Hristos.(1 Corinteni
3:11). In plus, exercitiul biblic al autoritatii e mereu in slujba crestinilor si nu
invers. Cei ce isi folosesc functia pastoral sau alta pentru a exploata credinciosii
devin indiscutabil profeti mincinosi, falsi pastori sau apostoli…
Exista un alt verset ce e denaturant de multi pastori pentru a impiedica copiii lui
Dumnezeu sa le scape din influenta:” Sa nu parasim adunarea noastra, Cuma u
unii obiceiul; ci sa ne indemnam{incurajam} unii pe altii si cu mai mult , cu cat
vedeti ca ziua se apropie.”Evrei 10:25
Acest verset nu poate fi disociat de versetul de mai sus 24:” Sa veghem unii
asupra altora ca sa ne indemnam in dragoste si la fapte bune.”
E deci vorba de scopul reuniunilor bisericilor unde frati si surori; in majoritatea
ei au incetat sa mai vegheze unii asupra altora, nu se mai incurajeaza in darnicie
si in facerea de lucruri bune. Daca acese scopuri sunt atinse, atunci nu exista
nici un temei de parasire a adunarii locale. In schimb, invers, daca nu se
intampla asa, e cu totul biblic sa o parasim caci nu exista nici o legatura intre
lumina si intuneric. De altfel, nimic nu ne impiedica sa parasim o adunare locala
apostate atata timp cat intretinem o comuniune frateasca cu cei care merg in
frica de Dumnezeu.Pentru a rezuma, Evrei 10:25 ne cere sa nu ne traim viata
crestina in solitudine caci facem parte dintr-un corp:al lui Hristos.
c. Caracteristicile falsilor profeti
Iata ce ne zice Biblia, in mod general, privind subiectul profetilor mincinosi si a
falsilor doctori/profesori.
Acestia sunt:
-fantani fara ape (2 Petru 2:17). O fantana e o sursa/izvor de apa curgatoare ce
tasneste din sol in mod natural sau artificial si are ca scop potolirea setei
oamenilor. Profetii falsi sunt seci si goi; nu pot da apa nimanui caci ei sunt ca
fantanile sau izvoarele fara apa, adica fara Cuvant (Ezechiel 36:25). Ele nu au
nici un mesaj; deci sa dea apa poporului lui Dumnezeu, caci nu au decat
discursuri umflate de orgoliu. (2 Petru 2:18)
- nori ce alunga vartejuri de vant (Iuda 1:12). Un nor e o masa de aer destul
de vast. Rolul lui e dublu: sa ude si sa protejeze oamenii de razele de soare. Ei
nu pot nici sa ude si nici sa protejeze sufletele. Ei sunt fara fundament si deci
vanturati de ici colo, in functie de ce vant bate/doctrina apare.

- stanci(Iuda 1:12). Stancile sunt obstacole, pericole, piedici sau greutati ce ii
pun in pericol de crestini. Intradevar, stancile ii reprezinta pe falsii profeti care
sunt obstacole in calea mantuirii sufletelor pe care acestia le prind.
“Vai de voi invatatori ai Legii! Pentru ca voi ati pus mana pe cheia
cunostiintei; nici voi n-ati intrat, iar pe cei ce vroiau sa intre, i-ati impiedicat sa
intre.”Luca 11:52
-copaci fara fructe toamna (Iuda 1:12). Toamna e anotimpul ce succede verii
si care precede iarna; e un anotimp caldut, intre cald si rece. Profetii mincinosi
sunt calduti, nu au nici o pozitie{atitudine contra pacatului}, nu sunt decat
oportunisti. Ori, Dumnezeu ii vomit ape cei calduti:” Dra fiindca esti caldicel,
nici rece, niic in clocot, am sa te vars din gura Mea.”Apocalipsa 3:16
Toamna, frunzele arborilor se ingalbenesc si sfarsesc prin a cadea iarna.
“Tu, care te numesti Iudeu, care te rezemi pe o Lege, care te lauzi cu
Dumnezeul tau, care cunosti voia Lui, care stii sa faci deosebire intre lucruri,
pentru ca esti invatat de Lege; tu, care te magulesti ca esti calauza orbilor,
lumina celor ce sunt in intuneric, povatuitorul celor fara minte, invatatorul
celor nestiutori, pentru ca in Lege ai dreptarul cunostiintei depline si al
adevarului, tu, deci, care inveti pe altii, pe tine insuti nu te inveti? Tu, care
propovaduiestil;’Sa nu furi, furi?’ Tu care zici:’Sa nu preacurvesti.’,
preacurvesti? Tu caruia ti-e scarba de idoli, le jefuiesti templele?Tu te falesti cu
Legea, necinstesti pe Dumnezeu prin calcarea acestei Legi? Caci ’din pricina
voastra este hulit Numele lui Dumnezeu intre neamuri’, dupa cum sta
scris.”Romani 2:17-24
-niste valuri furioase ale marii ce arunca spuma necuratiei lor (Iuda 1:13)
Sa notam cam area in Scriptura simbolizeaza lumea. Profetii mincinosi ii invata
pe crestini principiile si filozofiile lumii. Interiorul lor e plin de lucruri
pamantesti; de aceea Domnul zice in Marcu 7:20-23:”El le-a mai zis:’ Ce iese
din om, aceea spurca pe om. Caci dinlauntru, din inima oamenilor ies
gandurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtisagurile, lacomiile,
viclesugurile, inselaciunile, faptele de rusine, ochiul rau, hula, trufia,
nebunia.Toate aceste lucruri rele ies dinlauntru si spurca pe om’.”
-astre ratacite(Iuda 1:13) Profetii mincinosi sunt ca stele cazatoare, adica
instabili. O stea cazatoare e un astru ce si-a parasit orbita si s-a ratacit in
intunericul universului. Falsii profeti si-au parasite orbita in jurul Soarelui
mantuitor, care e Hristos.(2 Petru 1:19; Apocalipsa 22:16). Ei fug peste tot
pentru a cauta legaturi, conexiuni, aliante, bani. Sunt complet in intuneric si
antreneaza dupa ei in pierzare si alti oameni.
Stelele au misiunea de-a lumina omenirea in timpul noptii, dar falsie profeti nau nici o lumina; sunt orbi care conduc alti orbi:” Lasati-i: sunt niste calauze

oarbe; si cand un ord calauzeste pe un alt orb, vor cadea amandoi in groapa.”
Matei 15:14
Falsii profeti au rolul de-a pune in practica doctrine eronate(1 Timotei 4:1-2;2
Timotei 4:3) in scopul de-a insela si rataci (2 Petru 2; Apocalipsa 13:11-18), dea orbi , de-a depuia de bani si resurse(Ioan 10:10) , de-a acapara si de-a-i
domina pe crestini.
d. Mijloacele de inselatorie folosite de profetii mincinosi
Vedem ca in lume sunt oamenii din ce in ce mai bolnavi, nelinistiti, strestai si
disperati. Pentru a gasi o solutie la problemele lor cotidiene, ei sunt gata sa faca
tot felul de sacrificii. Profetii mincinosi folosesc in avantajul lor aceasta
retalitate pentru a exploata oamenii. Mijloacele pe care le folosesc sunt:
-miracole (Matei 24:24; 2 Tesaloniceni 2:8-12; Apocalipsa 13:11-18). Iisus n-a
cerut niciodata discipolilor sa organizeze crusade de miracole. Pavel si Petru, la
randul lor, n-au organizat niciodata dinainte pregatit ceea ce Dumnezeu avea sa
faca in timpul unei predicaria Evangheliei. Ei se multumeau sa prezinte in mod
simplu Evanghelia-timp in care Il asteptau neincetat pe Domnul?Duhul Sfant.
Azi, mai multe persoane organizeaza seminarii si promit dinainte lucrari si
miracole ca si cum ar fi in masura sa prevada actiunea Duhului Sfant. Milioane
de crestini fug astfel dupa minuni, uitand ca miracolele trebuie sa-i insoteasca
in fiecare zi din viata lor.(Marcu 16:15-20)
” Aratarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne
si puteri miraculoase si cu toate amagirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe
calea pierzarii, pentru ca n-au primit dragostea adevarului ca sa fie mantuiti.”
2 Tesaloniceni 2:9-10
Cum se zice,cei care alearga dupa miracole si neglijeaza Cuvantul lui
Dumnezeu sunt si vor fi mereu prada usoara Omului Pierzarii/Anticristul.
-profetii(2 Petru 2:1-3): crestinii sunt inebuniti dupa ele! Cativa au chair caiete
intregi umplute cu profetii, adesea carnale si diabolice, care ii leaga de sperante
desarte. Acestea cauzeaza adesea mari deceptii cand nu se pot desface/ cand
sunt ireversibile.
In mod straniu, acesti pastori/profeti/preoti ai nefericirii nu denunta niciodata
pacatul , ci-l mangaie.Intr-adevar, cecea ce ii intereseaza e consolidarea
renumelui lor si imbogatirea prin predicari/conferinte etc.(Ieremia 23:9-40)
-activism:exista in adunarile in care nu se cunoaste repaos. De luni pana
duminica, sunt organizate programe(seminarii, retrageri de rugaciune,
conversiuni etc.) in scopul de-a capta atentia {de-acaptiva}crestinilor. In
permanenta ocupati cu diverse activitati in sanul adunarilor lor locale, acesti

crestini prizonieri acetui sistem nu-si mai exerseaza judecata lor si-si pierd orice
discernamant. Acest activism frenetic afecteaza atat de grav viata privata si de
familie a oamenilor ca e puternic afectata.
Astfel acaparati, crestinii nu mai au timp de-a vizita alte biserici ca sa auda si
alt” sunet al clopotului”. Si cum sa aiba timp pentru Hristos?
Falsii profeti au ca motivatii principale: banii, coleta zeciuielii, diversele apeluri
de fonduri si alte ofrande inventate(2 Petru 2:1-3), pofta sexuala ( 2 Petru 2:14),
placerile vietii(Filipeni 3:18-19) si cautarea slavei prin onoruri, titluri si putere
etc. (Ioan 5:44)
Daca acesti profeti mincinosi prolifereaza intr-un mod exponential la sfarsitul
timpului, este din cauza ca au un public dispus sa le ia jugul datorita gustului lor
pronuntat de fabule, de profetii si de spectacol.(Mica 2:11 si 3:5)
“Daca va robeste cineva, daca va manaca cineva, daca pune cineva mana pe
voi, daca va priveste cineva de sus, daca va bate cineva peste obraz, suferiti!”
2 Corinteni 11:20

CAP.3
TINEREA CAPTIVA A BISERICII DE
CATRE PACAT, TRADITIE SI LEGEA LUI MOISE
1. CAPTIVITATEA DE CATRE PACAT
a. Ce este pacatul?
Ce zice mai precis Cuvantul lui Dumnezeu cu privire la pacat?”Orice face pacat,
face si faradelege; si pacatul este faradelege.”1 Ioan 3:4
Conform Bibliei, pacatul este faradelege, incalcarea sau violarea legii lui
Dumnezeu.El se manifesta in gand sau fapta. Luat in sensul strict, cuvantul
‘pacat’ vine din evreiescul<hatta’t>(sau<het>,<hatta’ah>) si din grecescul
< neatingerea scopului> sau < deviere de la tinta>.(Geneza 20:9, Judecatori
20:16, Romani 3:23) Astfel, cel ce pacatuieste, nu-si atinge scopul pentru care
Dumnezeu l-a creat, adica viata eternal. Pacatul e deci violarea deliberata a
vointei sau a Cuvantului lui Dumnezeu revelat oamenilor. Este deasemenea o
stare, accea de-a sti ca ca nu exista dreptate. Diavolul e prima creatura ce s-a
revoltat contra lui Dumnezeu (Isaia 14, Ezechiel 28:11-19); el e acela ce afcaut
ca pacatul sa intre in lume prin neascultarea lui Adam.(Romani 5:12)

Iisus Hristos ne-a prezis cresterea pacatului la sfarsitul vremurilor. In zilele
actuale, nimeni nu poate contesta realizarea acestei profetii. Nu numai ca
pacatul a crescut,in lume, dar el s-a introdus deasemenea si s-a dezvoltat
puternic in biserici. Multi crestini au devenit sclavi ai pacatului si traiesc legati
de-o sumedenie de vicii.
b. Cum sa stim daca suntem legati de pacat?
Raspunsul se gaseste in Romani 7:15-23:”Caci nu stiu ce fac: nu fac ce vreau,
ci ce urasc. Acum, daca fac ce nu vreau, marturisesc prin aceasta ca legea este
buna. Si atunci, nu mai sunt eu cel ce fac lucrul acesta, ci pacatul care locuieste
in mine. Stiu, in adevar, ca nimic bun nu locuieste in mine, adica in firea mea
pamanteasca, pentru ca , ce-i drept, am vointa sa fac binele, dar n-am puterea
sa-l fac! Caci binele pe care vreau sa-l fac, nu-l fac, ci raul pe care nu vreau
sa-l fac, il fac! Si daca fac ce nu vreau sa fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul
acesta, ci pacatul care locuieste in mine. Gasesc dar in mine legea aceasta:
cand vreau sa fac binele, raul este alipit de mine. Fiindca dupa omul dinlauntru
imi place Legea lui Dumnezeu; dar vad in madularele mele o alta lege care se
lupta impotriva legii primate de mintea mea si ma tine rob legii pacatului care
este in madularele mele.”
“Iisus le-a raspuns:’Adevarat, adevarat va spun’ le-a raspuns Iisus,’ca oricine
traieste in pacat este rob al pacatului’.” (Ioan 8:34).
De aceea, Pavel zicea pe buna dreptate:”Zic dar: umblati carmuiti de Duhul si
nu impliniti pofetele firii pamantesti. Caci firea pamanteasca pofteste impotriva
Duhului si Duhul impotriva firii pamantesti:sunt lucruri potrivnice unele altora,
asa ca nu puteti face tot ce voiti. Daca sunteti calauziti de Duhul, nu sunteti sub
Lege. Si faptele firii pamantesti sunt cunoscute, si sunt acestea: preacurvia,
curvia, necuratia, desfranarea,inchinarea la idoli, vrajitoria, vrajbiile,
certurile, zavistiile, maniile, neintelegerile, desbinarile, certurile de partied,
pizmele, uciderile, betiile, imbuibarile si alte lucruri asemanatoare cu acestea.
Va spun mai dinainte, cum am mai spus, ca cei ce fac astfel de lucruri nu vor
mosteni imparatia lui Dumnezeu.” (Galateni 5:16-21)
E oare normal sa gasim in Biserica: pofta, diviziunea, ura, lipsa de iertare,
omorul, avortul, impudicitatea(adulterul, homosexualitatea, practica sodomiei si
a altor excitari sexuale{felonia}, consumul de filme pornografice), idolatria,
cupiditatea, minciuna, excesul de mancare, rasismul, murmurele, neincrederile,
calomniile, egoismul, orgoliul, ipocrizia, seductia, vrajitoria, imbracarea
indecenta…? Si totusi aceste lucruri exista de-a binelea in numeroase adunari si
din nefericire prea putinor persoane se ingrijoreaza de acest lucru.
Copilul lui Dumnezeu trebuie sa-si controleze firea caci aceasta incita
intotdeauna la pacat. Corpul nu a fost creat pentru desfranare, ci pentru a fi

templul Duhului Sfant. (1 Corinteni 6:19). De aceea, Pavel ne face sa reflectam
asupra acestui lucru:” Nu stiti ca trupurile voastre sunt madulare ale lui
Hristos?Voi lua eu madularele lui Hristos si voi face din ele madulare ale unei
curve? Nicidecum!”(1 Corinteni 6:15)
Dar ce constatam in multe biserici in ziua de azi?
Gura ce-a fost creata pentru a-L slavi pe Dumnezeu este aservita minciunilor,
criticilor, murmurelor, flateriilor ipocrite, insultelor, placerilor sexuale(felania,
cunnilingus), exceselor de mancare, drogurilor, alcoolului,tabac(Marc 7:18-23).
Ochii ice-au fost create ca sa contemple minunatiile lui Dumnezeu au fost
folosite pentru pofte si uitatul la televizor la diverse nebunii si citirea de alte
mass-media corupte in general.
Urechea, create sa asculte Cuvantul lui Dumnezeu sis a primeasca instruire de
la Domnul (Proverbe 20:12, iov 36:10) s-a intors sa asculte calomnii, barfeli,
muzica de lume si propuneri deplasate, contrare binecuviintei. Totusi, Domnul
n-a incetat sa-Si invite poporul sa-L asculte ca sa-l elibereze de influentele rele
ale acestei lumi. (Deuteronomul 5:1;6:3 si urmatorul, Ieremia 2:4)
“Cel ce are urechi sa auda!”Matei 11:15; Marcu 4:9;Apocalipsa
2:7,11,17,29;3:6,13,22), aceasta expresie atat de draga Domnului Iisus e o
invitatie sa intindem urechea pentru a primi mantuirea. Dar multi au devenit
duri de ureche din cauza inimii lori impietrita de pacat. Intr-adevar, urechile le
sunt necircumscrise caci refuza sa primeasca instruirea Celui Vesnic.
(Ieremia 6:10,Faptele Apos.7:51).” O inima priceputa dobandeste stiinta si
urechea celor intelepti cauta stiinta.”ne zice Biblia in Proverbe 18:15.
“Credinta vine prin auzire si auzirea vine din Cuvantul lui Dumnezeu” Romani
10:17. Astfel, ceea ce noi ascultam ne influenteaza fie in bine, fie in rau. Sa fim
deci atenti sa nu ne pangarim cu necredinta si pacat.
Imparatia lui Dumnezeu nu se poate stabili decat in mijlocul unor barbati si
femei dornici sa asculte Cuvantul lui Dumnezeu si sa-l puna in practica. Invers,
cei ce-si intorc urechea de la Biblie se inchid in intuneric, in pacat si deschid usa
demonilor.(Psalmul 119:11)
In Marcu 1:21-28, Iisus a trebuit sa elibereze o persoana posedata ce frecventa
de ani de zile o sinagoga, loc unde se citea Tora si unde Dumnezeu a incetat sa
mai domneasca. Astazi, acelasi trist lucru se poate constata in numeroase
adunari contemporane. Multi merg la biserica ca si cum ar merge la spectacol si
Cuvantul lui Dumnezeu a devenit pentru unii un fel de muzica de ambianta ce
nu mai are nici un effect asupra lor.

“ Iata ca tu esti pentru ei ca un cantaret placut, cu un glas frumos si iscusit la
cantare de coarde. Ei iti asculta cuvintele, dar nu le implinesc deloc.”
Ezechiel 33:32
Nu e deci de mirare ca demonii si-au facut domiciliul in multe biserici si au curs
liber sa actioneze sis a inspire tot felul de doctrine false.
2. CAPTIVITATEA DE CATRE TRADITIE
In sec. al V-lea i.H., sistemul educative evreiesc, bazat pe trasnmiterea stiintei
traditionale era unul dintre cele mai dezvoltate in lumea antica. Cu toate acestea,
treptat rabinii au facut distinctive dintre Tora scrisa(Pentatec) si Tora orala
(Talmudul)ce interpreta, complete si corecta adesea legea. In Noul Testament,
aceasta traditie orala e numita “traditia batranilor”.(Matei 15:2, Marcu 7:3,5)
Evangheliile fac adesea aluzie la traditia fariseilor si a scribilor. In timp ce
saduceei estimau ca singurul text scris era cel normative, fariseii elaborasera o
traditie orala foarte complexa de interpretare a pasajelor dificile. De-a lungul
timpului, aceasta traditie orala a primit aceeasi importanta ca si Tora scrisa.
Ansamblul acestor comentarii si precizari anexate Torei (legii scrise) fura
asanblate si codificate in Michna(Traditia). Asa intelegem mai bine reprosurile
Domnului facute fariseilor cu privire la anularea Cuvantului lui Dumnezeu in
folosul traditiilor. Intr-adevar, traditia acestor din urma devenise religie.
“ Astfel, voi ati desfiintat Cuvantul lui Dumnezeu in folosul datinei voastre”.
Matei 15:6
Crestinismul actual e bazat mai mult pe traditii uname decat pe fundamental
apostolic de care ne vorbeste Efeseni 2:20.
Printre aceste traditii se numara:
-duminica ce-a devenit ziua Domnului (conciliul din Niceea din 325 sub
Constantin) in timp ce biserica de inceput se ruga in toate zilele(Faptele Apos.
2:46),
- ostia(bucatica de paine) ce inlocuia masa Domnului (conciliul din Niceea din
325),
-sutana preotului(conciliul din Niceea din 325) in timp ce apostolii se
imbracau ca toata lumea,
-ziua de Craciun fusese decretata data de nastere a lui Hristos la fel in cursul
conciliului de la Niceea(325) in timp ce Biblia nu precizeaza data exacta de
nastere a Mantuitorului,
- catehismul (conciliul Niceea),adica cursurile inaintea botezului la catolici,
-cladirile au inlocuit edificiul spiritual al Bisericii (conciliul de la Niceea),
-grupul de lauda (pus in practica in sec. al VI-lea de papa Grigorie cel mare),
-binecuvantarea nuptiala si portul de verighete(conciliul din Trente in 1555)’

-scoala duminicala, creata de Robert Raikes (1736-1811), in timp ce in Biblie
ni se spune ca formarea copiilor este o sarcina ce revine parintilor conform
Bibliei: (Proverbe 22:6, Efeseni 6).
E teribil sa constatam ca fiintei umane ii e tare greu sa sa lase de traditii. Ceea
ce fariseismul era ieri pentru iudaism, teologia este azi pentru crestinism.
Teologia
Cuvantul’teologie’ e iesit din grecescul’theologia’ ce inseamna in mod
literal’discurs asupra divinitatii sau asupra divinului’. E vorba deci de studiul
rational al realitatilor privind divinul. Teologia, contrar a ceea ce am putea
crede, isi are originile din antichitate si nu s-a nascut deci odata cu Biserica.
Primul ce afce mentiune la aceasta stiinta este filozoful grec Platon in lucrarea
sa “Republica”.
In Biserica primitiva, crestinii erau formati prin slujbele lor conform
Cuvantului, toate mentionate in Efeseni 4:11. In acea perioada era imposibil ca
ei sa se formeze intr-o scoala teologica, dar invatatorul lor era prin excelenta
Duhul Sfant. Intr-adevar, teologienii, care-s majoritatea cercetatori si oameni de
stiinta, nu l-au avut intalnit niciodata pe Iisus Hristos in mod personal. Si mai
rau inca, cativa negau nasterea sa miraculoasa, invierea lui si reintoarcerea lui
iminenta. Cum ar putea ei sa predice correct evanghelia care e Hristos-centrata?
“Luati seama ca nimeni sa nu va fure cu filozofia si cu o amagire desarta, dupa
datina oamenilor, dupa invataturile incepatoare ale lumii si nu dupa Hristos”
Coloseni 2:8
Exista 4 etape in educatia teologica din istoria Bisericii: episcopala, monastica,
scolastica si in fine cea pastorala.
-Etapa episcopala a inceput cu parintii Bisericii( din sec. IId.H.) si fu marcata
de formarea episcopilor si preotilor in scoli omonime. Ei primeau de acolo o
invatare dogmatica asupra diverselor rituri si asupra diferitelor liturgii pe care
Biserica trebuia sa le execute.
-Etapa monastica crestina a inceput intre sec. III-IVd.H. ea a fost caracterizata
de un mod de viata ascetic si mistic. Calugarii, avand dorinta de: celibat, saracie
si ascultare a clerului monastic, au trait reclusi in munti. Din sec. III, scolile
monastic fura create pentru formarea de misionari ce erau apoi trimisi in teritorii
inexplorate.
-Perioada scolastica datoreaza mult culturii enciclopedice ( a universitatii).
Intr-adevar, spre 2000, un numar de scoli catedrale fura transformate in
universitati. Univeristatea din Bolonia,in Italia, fu prima ce aparea, urmata apoi
de Paris si de Oxford. Aceasta etapa a educatiei se traduce prin impartirea
invataturilor de catre teologicieni ce-s profesorii universitari.
Etapa pastorala, numita si teologia de seminar, s-a dezvoltat pronind din
teologia scolastica predate in universitati. Consacrata formarii slujitorilor
profesionali, ea avea ca obiectiv producerea de specialist religiosi calificati.
Teologia seminarului sau a scolii pastorale ramane si-n zilele noastre.

3. CAPTIVITATEA DE CATRE LEGEA MOZAICA
a. Necunostiinta ucide!
“Poporul Meu piere din lipsa de cunostiinta. Fiindca ai lepadat cunostiinta si
Eu te voi lepada, si nu-Mi vei mai fi preot. Fiindca ai uitat Legea Dumnezeului
tau, voi uita si Eu pe copiii tai.”Osea 4:6
In acest pasaj, Dumnezeu face o constatare amara: poporul Sau e condamnat la
distrugere din cauza ignorantei in care ramane. E mai ales vorba de
necunoasterea identitatii lui Dumnezeu si a celei sine. Intr-adevar, multi crestini
nu-si cunosc pozitia in Hristos. Aceasta constatare se poate verifica si azi in
numeroase adunari. Apostolul Pavel isi alerta deja contemporanii privind
riscurile necunoasterii Noului Legamant si efectele sale.
“ Dar cata vreme mostenitorul este nevarstnic, eu spun ca nu se desebeste cu
nimic de un rob, macar ca este stapan pe tot. Ci este sub epitropi si ingrijitori,
pana la vremea randuita de tatal sau. Tot asa si noi, cand eram nevarstnic,
eram sub robia invatatorilor incepatoare ale lumii. Dar cand a venit implinirea
vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sau, nascut din femeie, nascut sub lege ca sa
rascumpere pe cei ce erau sub Lege pentru ca sa capatam invierea.” Galateni
4:1-5
Cuvantul’nevarstnic sau copil’ in acest verset, ‘nepios’in greaca, semnifica
‘ignorant’. Ori ignoranta omoaracum fiecare o stie. E asadar primordial ca noi
crestinii sa apucam/intelegem pe deplin profunzimea lucrarii crucii savarsita de
Domnul. Religia ne incurajeaza sa fim pasivi si ignoranti, totusi crestinul ce
beneficiaza de harul lui Dumnezeu e cheamt sa iasa afara din acest sistem. E
pentru libertate ca Hristos ne-a ispasit de pacate!
“ Ramaneti tari si nu va plecati iarasi sub jubul robiei! Iata, eu, Pavel, va spun
ca daca va veti taia imprejur, Hristos nu va va folosi la nimic. Si marturisesc
iarasi inca o data oricarui om care primeste taierea imprejur, ca este dator sa
implineasca tota Legea.Voi, care voiti sa fiti socototi neprihaniti prin Lege, vati despartit de Hristos; ati cazut din har. Caci noi, prin Duhul, asteptam prin
credinta nadejeda neprihanirii.Caci in Iisus Hristos nici taierea imprejur, nici
netaierea imprejur n-au vreun pret, ci credinta care lucreaza prin
dragoste.”Galateni 5:1-6
Galatenii cazusera iar in capcana religiei. Revenisera din nou la observarea
sabatului si a sarbatorilor Celui Sfant si mersesera pana acolo ca practicau
circumscrierea, pierzandu-si astfel libertatea in Hristos.
“ Dar acum, dupa ce ati cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, dup ace ati
fost cunoscuti de Dumnezeu, cum sa va mai intoarceti iarasi la acele invataturi

incepatoare, slabe si saracacioase, carora vreti sav a supuneti din nou?Voio
paziti zile, luni, vremi si ani! Ma tem sa nu ma fi ostenit degeaba pentru
voi.”Galateni 4:9-11
“Domnul, Dumnezeul tau iti va ridica din mijlocul tau, dintre fratii tai, un
prorooc ca mine: sa ascultati de el! Astfel, el va raspunde la cererea pe care ai
facut-o Domnului, Dumnezeului tau, la Horeb, in ziua adunarii poporului cand
ziceai:’ Sa nu mai aud glasul domnului, Dumnezeului meu sis a nu mai vad
acest foc mare ca sa nu mor. Atunci, Domnul mi-a zis:’ ce au zis ei, este bine.
Le voi ridica din mijlocul fratilor lor un prorooc ca tine, voi pune cuvintele
Mele in gura lui si el le va spune tot ce-I voi porunci Eu. Si daca cineva nu va
asculta de cuvintele Mele, pe acre le va spune el in Numele Meu, Eu ii voi cere
socoteala’.” Deuteronom 18:15-19
Mesia, Cel inviat de Dumnezeu ca sa elibereze , prin moartea Sa, pe oameni de
sub pacat, de sub demoni si de sub blestemul legii, Si-a indeplinit misiunea o
data pentru totdeauna pe cruce. Totusi, precum galatenii, multe biserici sunt
tinute prizoniere de legea lui Moise. Intr-adevar, ele raman atasate in mod
feroce prescriptiilor legii precum: zeciuiala, ofrandele, observarea sabatelor
(sau a duminicilor ca zi sfanta) si a sarbatorilor ceremoniale, a portului de
vestminte preotesti, a ordinarii pastorilor.
b. Diferente legi iesite sub Vechiul Legamant
Pe langa cele 9 porunci ce faceau parte din legile morale, (sabatul era una
ceremoniala) evreii trebuiau sa se supuna si altor leg ice care le evoca pe scurt.
-Legile ceremoniala (Evrei 9:1)
Biblia ne declara ca Mielul lui Dumnezeu a fost oferit ca jertfa de la crearea
lumii(Apocalipsa 13:8). Aceasta jertfa marca sfarsitul legilor ceremoniale. Dupa
caderea lui Adam si a Evei, Dumnezeu sacrifice un animal ca sa le faca
vestminte din piele ca sa le acopere goliciunea. Acest animal era prefigurarea lui
Hristos acre a fost sacrificat pentru a inlaaatura pacatele noastre si a ne imbraca
in dreptatea lui Dumnezeu. Intr-adevar, sacrificiile animaliere facute dupa
Moise prefigurau moartea Domnului prin care se repara legatura umanitatii cu
Tatal.
Sub Vechiul Legamant , aceste legi priveau cultul tabernacului, apoi al
templului (Levetic 16 si Evrei (:1-10). In schimb, aceste sanctuare nu mai exista
si preotimea levetica, care a fost si ea rascumparata prin jertfa de pe cruce, nu
mai are nici un motiv sa existe.
Sub Noul Legamant, Hristos face ca copiii Sais a devina o locuinta a lui
Dumnzeu in spirit (Efeseni 2:22) si o imparatie de regi si sacrificatori
(Deuteronom 14:22-29;26:8-13; Apocalipsa 1:4-6;5:8-10; 1 Petru 2:9).

“Prin faptul ca zice:’Un nou legamant’, a marturisit ca cel dntai este vechi; iar
ce este vechi, ce a imbatranit, este aproape de pieire” .(Evrei 8:13)
“ Caci Hristos este sfarsitul Legii, pentru ca oricine crede in El sa poata capata
neprihanirea.”. Romani 10:4
Cei care vreau sa observe in mod absolut anumite elemente ale legii, trebuie sa
stie ca observand legea, sunt tinuti sa respecte toate legile, alfel se pun sub
blestem.
“ Caci toti cei ce se bizuiesc pe faptele Legii, sunt sub bluestem; pentru ca este
scris:’Blestemat este oricine nu staruieste in toate lucrurile scrise in cartea
Legii, ca sa le faca.”Galateni 3:10.
“ Caci cine pazeste toata legea si greseste intr-o singura porunca, se face
vinovat de toate.”Iacov 2:10.
-Legile morale (Exod 20:1-17)
Legile morale, care sunt si cele mai cunoscute, sunt vesnice si de nemodificat
caci ele marturisesc natura sfanta a lui Dumnezeu. Leveticul 18 ne da o relatare
sumara foarte buna acestor legi ce-s si astazi de actualitate.
De exemplu, in versetul 22, homosexualitatea , care e o spurcaciune inaintea
Celui Vesnic, e condamnata fara nici o ambiguitate:”Sa nu te culci cu un barbat
cum se culca o femeie.Este o uraciune”, verset confirmat de Noul Testament in
1 Corinteni 6:9-10:”Nu stiti ca cei nedrepti nu vor mosteni imparatia lui
Dumnezeu? Nu va inselati in privinta aceasta: nici curvarii, nici inchinatorii la
idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomitii, nici hotii, nici cei lacomi,
nici betivii, nici defaimatorii, nici hraparetii nu vor mosteni Imparatia lui
Dumnzeu!”
Moralitatea, zice Dumnezeu, ne cere deasemenea ca noi sa nu descoperim
goliciunea parintilor nostril si nici pe cea a altor persoane, cu exceptia sotiilor
bine inteles. Totusi e de precizat ca viitorii soti nu trebuie sa se vada goi inainte
de casatorie.
E de notat ca printre cele 10 porunci,9 fac parte din legii morale(sabatul e o lege
ceremoniala) ce sunt mereu valabile, in vigoare. De aceea, ele sunt inscrise in
constiinta omului si gravate in inima lui.
“Dar iata legamantul, pe care l-am facut cu casa lui Israel, dupa acele zile zice
Domnul; voi pune legile Mele in mintea lor si le voi scrie in inimile lor; Eu voi
fi Dumnezeul lor si ei vor fi poporul Meu.”Evrei 8:10.
-Legile sociale sau civile (Exod 21:11-36)
E vorba despre legile civile aplicate vietii sociale ale lui Israel si ce-i privesc in
consecinta exclusiv pe israeliti. Ele intervin, intre altele, in domeniul casnic,
sanitar, legislative… E vorba deci de un fel de cod civil ce reglementa viata

cotidiana a poporului evreu. Credinciosii de sub Noul Legamant nu au deci nici
o obligatie sa li se supuna acestora.
Zeciuiala facea parte din legile sociale si ceremoniale, dar multe persoane
continua sa o reclame pretextand ca ea exista din timpul lui Abraham, chiar
inainte de Lege.
c. Zeciuiala, taxa crestinilor
Zeciuiala este una dintre legile cele mai tenace ce s-a strecurat in adunarile
noastre in ciuda abolirii ei. Ciprian (200-258) fu primul crestin ce-a cerut un
sprijin financiar pentru cler, asa cum toti evreii o faceau sub lege pentru leviti.
Astfel, pana in secolul al-Xlea, zeciuiala a devenit obligatorie pentru a sustine
Biserica de stat, fara sa se ingrijoreze nimeni ca folosirea ei trebuia facuta doar
sub Vechiul Legamant. Intr-adevar, legea mozaica impunea 4 feluri de zeciuieli.
Cea dintai zeciuiala
“ Fiilor lui Levi le dau ca mostenire orice zeciuiala in Israel,pentru slujba pe
care o fac ei, pentru slujba cortului intalnirii.” Numeri 18:21
Poporul trebuia sa plateasca o zeciuiala generala in beneficiul levitilor.
Intradevar, toate triburile lui Israel, cu exceptia levitilor, au primit pamanturi ca
mostenire, la sosirea lor in Canaan. In ce-i priveste pe leviti, ei au fost alesi de
Domnul pentru serviciul Sau in cortul intalnirii si astfel, lor nu li s-a dat nici o
mosie in posesie.
“ Sa nu parasesti pe levitul care va fi in cetatile tale, caci n-are nici parte de
mosie, nici mostenire cu tine.”Deuteronom 14:27.
De aceea, ca o compensare pentru acest serviciu adus comunitatii, celelalte
triburi ale lui Israel trebuiau sa verse o taxa, un impozit de 10% din profiturile
lor. Levitii erau agentii functiei publice in acea vreme, deoarece jucau rolul de:
inspectori sanitari, ofitieri de politie, de magistrati si de invatatori.
Al doilea dar: zeciuiala zeciuielii
“Domnul a vorbit cu Moise si i-a zis: ‘Sa vorbesti levitilor si sa le spui:’Cand
veti primi de la copiii lui Israel zeciuiala pe care v-o dau din partea lor, ca
mostenire a voastra, sa luati intai din ea un dar pentru Domnul si anume: a
zecea parte din zeciuiala;si darul vostru vi se va socoti ca graul care se ia din
arie si ca mustul care se ia din teasca. Astfel, sa luati si voi intai un dar pentru
Domnul din toate zeciuielile pe care le veti primi de la copiii lui Israel si sa dati
preotului Aaron darul pe care il veti fi luat intai din ele pentru Domnul. Din
toate darurile care vi se vor da, sa luati intai darurile pentru Domnul; din tot
cei mi bun, sa luati intai partea inchinata Domnului’. Sa le spui:’ Dupa ce veti
lua din ele partea cea mai buna, zeciuiala va fi socotita levitilor ca venitul de la
arie si ca venitul de la teasc. Sa-l mancati intr-un loc oarecare, voi si casa

voastra; caci aceasta este plata voastra pentru slujba pe care o faceti in cortul
intalnirii.”Numeri 18:25-31
Al doilea dar: “zeciuiala zeciuielii” trebuia platita de leviti in folosul
sacrificatorilor/preotilor. Toti sacrificatorii erau leviti, dar nu toi levitii puteau fi
sacrificatori. Acesti din urma erau decendenti din Aaron si exercitau anumite
responsabilitati in serviciul cortului intalnirii, apoi in temple sub Solomon si-n
vremea lui Iisus. Aceasta zeciuiala oferea o garantie financiara sacrificatorilor si
asigura deci buna functionare a cultului din templu.
Al treilea dar
“ Sa iei zeciuiala din tot ce-ti va aduce samanta, din ce-ti va aduce ogorul in
fiecare an. Si sa manaci inaintea Domnului Dumnezeului tau, in locul pe care-l
va alege ca sa-Si aseze Numele acolo, zeciuiala din graul tau, din mustul tau si
din untdelemnul tau, si intaii nascuti din cireada si turma ta, ca sa te inveti sa te
temi in totdeauna de Domnul, Dumnezeul tau. Poate cand te va binecuvanta
Domnul, Dumnezeul tau, drumul va fi prea lung ca sa-ti poti duce zeciuiala
acolo, din pricina departarii tale de locul pe care-l va alege Domnul,
Dumnezeul tau, ca sa-Si puna Numele Lui. Atunci sa-ti prefaci zeciuiala in
argint, sa strangi argintul acela in mana si sa te duci la locul pe care-l va alege
Domnul, Dumnezeul tau. Acolo, sa cumperi cu argintul acela tot ce vei dori:
boi, oi, vin si bauturi tari, tot ce-ti va placea, sa le mananci inaintea Domnului,
Dumnezeului tau, sa te bucuri tu si familia ta.”Deuteronom 14:22-26.
Toti israelitii trebuiau sa pastreze un dar din recolta lor/primele lor animale in
vederea pelerinajurilor anuale la Ierusalim. Poporul lui Israel trebuia sa se adune
de 3 ori pe an la Ierusalim, (locul ales de Domnul), cu ocazia principalelor
sarbatori. Aceste sarbatori trebuiau sa fie o ocazie de bucurie si Dumnezeu a
prevazut astfel ca fiecare din popor sa dispuna de resurse suficiente ca sa li se
poata permite sa se veseleasca pe deplin. Pentru aceasta, ei trebuiau sa puna
deoparte 10% din produsele lor agricole anuale. E interesant sa notam ca
zeciuiala n-a fost niciodata platita in bani/monezi, ci mereu in natura.
A 3a zeciuiala, destinata sa fie consumata in cursul sarbatorilor anuale nu
trebuie confundata cu zeciuiala destinata levitilor.
Al patrulea dar
“ Dupa 3 ani, sa scoti toata zeciuiala din venitul tau din anul al 3lea si s-o pui
in cetatile tale. Atunci sa vina levitul care na-re nici parte, nici mostenire cu
tine, strainul, orfanul si vaduva, care vor fi in cetatile tale si sa manance si sa
se sature, pentru ca Domnul, Dumnezeul tau sa te binecuvanteze in taote
lucrurile pe care le vei face cu mainile tale.”Deuteronom 14:28-29.

Tot la 3 ani, trebuia platit un dar special, care corespundea cu o treime din
zeciuiala anuala, in folosul celor saraci, orfani si vaduvi. Astazi, in tarile noastre
moderne, aceasta dare se numeste ‘securitate sociala’, caci ea e destinata celor
privati de cele necesare traiuliu.
Aceste dari nu erau ofrande volontare, ci taxe veritabile ce reprezentau mai mult
de 20% din totalitatea pofitului anual al Israelitilor.
Pentru a justifica reimpunerea zeciuielii, numerosi conducatori crestini cred ca
prezinta argumente biblice precum:
-1)primul argument consista in acela ca Abraham, tatal credintei, platea
zeciuiala si asadar suntem obligati sa facem ca el.
“ Dupa ce s-a intors Avram de la infrangerea lui Chedorlaomer si a imparatilor
care erau impreuna cu el, imparatul Sodomei i-a iesit in intampinare in valea
Save sau Valea Imparatului. Melhisedec, imparatul Salemului a adus paine si
vin: el era preot al Dumnezeului Celui prea Inalt. Melhisedec a binecuvantat pe
Avram si a zis:’ Binecuvantat sa fie Avram de Dumnezeul cel Prea Inalt,
Ziditorul cerului si al pamantului. Binecuvantat sa fie Dumnezeul Cel Prea
Inalt care a dat pe vrajmasii tai in mainile tale!’ Si Avram i-a dat zeciuiala din
toate.”Geneza 14:17-20

Dar ce constatam noi daca cercetam Scripturile?
- Abraham nu a dat nici o zeciuiala ca sa ajunga bogat, pentru ca era
deja:Geneza 13:1-3;
- Abraham nu a luat nici o zeciuiala din bunurile sale personale, ci din
prada de razboi! Evrei 7:4;
- Abraham nu a dat zeciuiala la nici un pastor si nici unei biserici, ci lui
Melhisedec care e imaginea lui Hristos.
- In plus, Abraham e imaginea Tatalui, el simbolizeaza atat pe pastori, cat
si pe cei ce sunt chemati sa aibe grija de turma.
- Abraham n-a dat zeciuiala decta o singura data.
Pastorii ce iau zeciuiala, se cred ei oare Melhisedec? Deci, daca ei v-o cer, sa
stiti ca nbu sunteti obligati s-o dati decat o data! Si mai ales sav a rugati ca
Melhisedec sa va apara asa cum i s-a aratat lui Abraham cand i-a oferit-o!
2)Iata un alt verset favorit al celor ce cer plata zeciuielii!
” ‘Aduceti insa la casa visteriei toate zeciuielile ca sa fie hrana in Casa Mea;
puneti-Ma astfel la incercare’, zice Domnul Ostirilor,’ veti vedea daca nu va
voi deschide zagazurile cerurilor si daca nu voi turna peste voi belsug de
binecuvantari’.”Maleahi 3:10

Daca studiem acest verset in detaliu, descoperim ceva tare interesant. Va
amintiti ca existau 4 zeciuieli sub lege? De care zeciuiala e aici vorba?
“Preotul,fiul lui Aaron, va fi cu levitii cand vor lua zeciuiala si levitii vor aduce
zeciuiala din zeciuiala la casa Domnului nostrum, in camarile casei visteriei.”
Neemia 10:38.
Textul din Maleahi priveste zeciuiala ce trebuia platita levitilor si nu cea
datorata de popor! Intr-adevar, Maleahi ii mustra sever pe levitii care nu platesc
zeciuiala zeciuielii! Deci toate blestemurile anuntate de Maleahi, cu care ne
‘ameninta’ unii ‘oameni ai lui Dumnezeu’ce insista pe preceperea zeciuielii in
zilele noastre, nu ii privesc pe credinciosi, ci pe conducatorii ei insisi daca e sa
respectam legea lui Moise.
Pastorii merg pana acolo ca afirma ca Iisus a invatat zeciuiala bazandu-se pe
urmatoarele versete:”
“ Vai de voi carturari si farisei fatarnici! Pentru ca voi dati zeciuiala din izma,
din marar si din chimen si lasati nefacute cele mai inseminate lucruri din
lege:dreptataea, mila si credinciosia; pe acestea trebuia sa le faceti sip e acelea
sa nu le lasati nefacute.”Matei 23:23
Din citirea acestor pasaje, ne dam seama ca Iisus le reprosa fariseilor ca
neglijeaza esentialul, acela de-a stii dreptatea, dragostea lui Dumneze, mila si
credinciosia. Si totusi, Iisus afirma ca nu se poate omite platirea zeciuielii. Cum
se explica acest lucru?
Iniante de moartea Sa, Iisus care era nascut sub lege(Galateni 4:4) ii trimitea pe
oameni la lege. Astfel, El ii sfatuia (mai ales pe omul bogat) sa puna in practica
poruncile (Luca 18:18-20) si ii cere leprosului pe care-l vindecase sa prezinteo
ofranda in temple pca semn al purificarii sale.(Matei 8:1-4) Intr-adevar, aceste
legi ceremoniale trebuiau respecate pana la inviere.
Dar o data ce Iisus a zis:”totul s-a sfarsit”Ioan 19:30, toate aceste legi nu mai
au nici un sens pentru ca Domnul le-a indeplinit pe toate!
“ Sa nu credeti ca am venit sa stric legea sau propoocii; am venit nu sa stric, ci
sa implinesc.”Matei 5:17.
Cand Iisus le-a zis fariseilor in Matei 23:23 “aceste lucruri sa le faceti fara a
neglija pe celelalte,” inseamna oare ca noi crestinii trebuie sa dam zeciuiala?
NICIDECUM caci Iisus s-a adresat fariseilor si nu crestinilor. Care era
caracteristica fariseilor? Ei se considerau ca si “consacrati legii”. Iisus s-a
adresat deci oamenilor care se laudau ca observa perfect legea; de accea le-a
sugerat ca e necesara respectarea ei in intregime fara a se neglija dreptatea si
dragostea de Dumnezeu.Apropourile facute de Domnul in ce priveste zeciuiala

nu s-a adresat discipolilor caci acestora, plata ei nu le-a fost niciodata impusa de
lege.
Sub Vechea Alianta, cele 9/10 zecimi ale zeciuielii reveneau levitilor si restul
de 1/10 ramanea lui Dumnezeu. Acum, sub noul legamant,100% din tot ce noi
avem apartine lui Dumnezeu. Cand primim salariul, trebuie sa platim facturile si
apoi sa-L intrebam pe Domnul cum sa folosim restul de bani caci ce ramane ii
apartine in totalitate.
d. Pilda vinului si a butoaielor
“ Dupa aceea Iisus a iesit afara si a vazut pe un vames, numit Levi, sezand la
vama. Si i-a zis:’Vino dupa Mine!’ Vamesul a lasat totul, s-a sculat si a mers
dupa El. Levi I-a facut un ospat mare la el in casa si o multime de vamesi si de
alti oaspeti sedeau la masa cu ei. Fariseii si carturarii carteau si ziceau
ucenicilor Lui:’ Pentru ce mancati si beti impreuna cu vamesii si cu pacatosii?’
Iisus a luat cuvantul si le-a zis: ‘Nu cei sanatosi au trebuinta de doctor, ci cei
bolnavi. N-am venit sa chem la pocainta pe cei neprihaniti, ci pe cei
pacatosi’.Ei I-au zis:’Ucenicii lui Ioan ca si ai fariseilor, postesc des si fac
rugaciuni, pe cand ai Tai mananca si beau.’El le-a raspuns:’Oare puteti face pe
nuntasi sa posteasca in timpul cand mirele este cu ei? Vor veni zile cand va fi
luat mirele de la ei; atunci vor posti in acele zile.’ Le-a spus si o pilda:’Nimeni
nu rupe dintr-o haina noua un petec ca sa-l puna la o haina veche; altminterea,
rupe si haina noua si nici petecul luat de la ea, nu se potriveste la cea vechea.Si
nimeni nu pune vin nou in burdufuri vechi; alminterea vinul cel nou sparge
burdufurile,se varsa si burdufurile se prapadesc; ci vinul nou trebuie pus in
burdufuri noi si amandoua se pastreaza. Si nimeni, dupa ce a baut vin vechi, nu
voieste vin nou, caci zice:<Este mai bun cel vechi.>’.”Luca 5:27-39
Fariseii erau scandalizati sa-l vada pe Iisus mancand acasa la Matei, in
compania vamesilor, chezasilor de imprumuturi si a pacatosilor. Intr-adevar, cei
vamesii erau evrei ce puneau taxe asupra fratilor lor, impozite cerute de
Imperiul Roman ce le inglobase tara. Aceasta activitate era rau vazuta caci nu
numai ca acest impozit ii revenea cuceritorului roman, dar in plus vamesii isi
tineau si ei un commision important (Luca19). Fariseii si scribii, nevrand sa aiba
nici o legatura cu astfel de oameni, refuzau chiar sa le reproseze ceva caci ii
considerau tradatori. Ca de obicei, Iisus le raspunde in pilde/parabole:
- Vinul vechi:Vechiul Legamant sau Legea lui Moise
In contextul acestei pilde, vinul vechi reprezinta legea lui Moise sau alianta din
Sinai, data lui Israel(Exod 19:5). Acest legamant era incheiat exclusiv cu
natiunea Israel si prevedea 613 reguli.
Pe Muntele Sinai, Dumnezeu ii da lui Moise 2 tablite de piatra pe care El scrie
El Insusi cele 10 Porunci ale legii scrise. Acestea fura apoi completate cu 603

alte porunci ce constituiau legea lui Dumnezeu. Ca sa usureze studiul lor, legea
a fost impartita in 3 parti: legi morale, legi ceremoniale si legi civile sau sociale.
- Noile butoaie: vamesii si pacatosii
Butoaiele noi ii reprezinta pe vamesi, hoti si curve pe care Dumnezeu ii
elibereaza/ispaseste de pacate pentru a-i pune in slujba Lui. Adesea fara nici o
instruire, ei nu-s poluati de traditii religioase umane si-s folositi in acest timp
din urma pentru a anunta Cuvantul si a elibera pe cei captivi.
“De pilda fratilor, uitati-va la voi care ati fost chemati: printre voi nu sunt
multi intelepti in felul lumii, niic multi puternici, nici multi de neam ales. Dar
Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca sa faca de rusine pe cele
intelepte.Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca sa faca de rusine pe cele
tari. Si Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii si lucrurile dispretuite, ba
inca lucrurile care nu sunt , ca sa nimiceasca pe cele ce sunt; pentru ca nimeni
sa nu se laude iniantea lui Dumnezeu.”1 Corinteni 1:26-29.

- Vechile butoaie: fariseii
Vechile butoaie ale epocii erau fariseii, carturarii si preotii. In zilele noastre,
astia-s conducatorii de biserici si federatii ce-s atasati mai mult teologiei si
titlurilor decat lui Dumnezeu si mantuirii sufletelor.
- Noul vin: Noul Legamant
Epistola dupa Evrei ne arata ca Cel Vesnic Si-a pregatit de mult timp un
legamant nou cu credinciosii Sai cu inima pura ce-au acceptat lucrarea crucii.
Autorul ei citeaza in mod expres profetia data lui ieremia in 627i.H.:
“ ‘Iata , vin zile, zice Domnul, cand voi face cu casa lui Israel si cu casa lui
Iuda un legamant nou. Nu ca legamantul pe care l-am incheiat cu parintii lor,
in ziua cand i-am apucat de mana, sa-i scot din tara Egiptului, legamant pe
care l-au calcat, macar ca aceam drepturi de sot asupra lor’, zice Domnul. Ci
iata, legamantul pe care-l voi face cu casa lui Israel, dupa zilele acelea, zice
Domnul:’Voi pune Legile Mele inauntrul lor{in spiritul lor}, o voi scrie in
inima lor si Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu’.’Niciunul nu
va mai invata pe aproapele sau pe fratele sau, zicand:<Cunoaste pe
Domnul!> Ci toti vor cunoaste de la mic la mare, zice Domnul, voi ierta
nelegiuirea si nu-mi voi mai aduce aminte de pacatul lor’.”Ieremia 31:31-34 (la
fel si in Evrei 8:8-12- “pentru ca le voi ierta nelegiuirile, si nu-Mi voi aduce
aminte de pacatele si faradelegile lor”).
Incheind noua alinata, Dumnezeu a declarant-o veche, invalida pe prima. Si
ceea ce” e vechi, ceea ce s-a invechit e aproape sa dispara.”Evrei 8:13

Cativa teologi considera ca legamantul zis”nou” nu e decat o ameliorare a
primului si mereg pana acolo ca evita cuvantul “Noul Testament.” Totusi,
Biblia ne zice in acest pasaj ca Dumnezeu a promis sa faca o NOUA ALIANTA
si El a declarat-o VECHE pe prima.
Mesia a venit ca sa indeplineasca in mod deplin legea, dar si sa abroge/anuleze
imperfectiunile vechiului legamant in scopul de-a face o alianta noua si nu doar
s-o innoiasca sau reasctualizeze.
Iata ce declara epistola dupa Evrei cu privire la aceasta:
“ Daca, dar, desavarsirea ar fi fost cu putinta prin preotia Levitilor, caci sub
preotia aceasta a primit poporul legea- ce nevoie mai era sa se ridice un alt
preot’dupa randuiala lui Melhisedec”, si nu dupa randuiala lui Aaron? Pentru
ca, odata schimbata preotia, trebuia numaidecat sa aiba loc si o schimbare a
legii. Intr-adevar, Acela despre care sunt zise aceste lucruri, face parte dintr-o
alta semintie, din care nimeni n-a slujit altarului. Caci este vadit ca Domnul
nostru a iesit din Iuda, semintie, despre care Moise n-a zis nimic cu privire la
preotie. Lucrul acesta se face si mai luminous cand vedem ridicandu-se, dupa
asemanarea lui Melhisedec, un alt preot, pus nu prin legea unei porunci
pamantesti, ci prin puterea unei vieti nepieritoare. Fiindca iata ce se
marturiseste despre El:’Tu esti preot in veac, dupa randuiala lui Melhisedec.’
Astfel, pe deoparte, se desfiinteaza aici o porunca de mai inainte, din pricina
neputintei si zadarniciei ei-, caci legea n-a facut nimic desavarsit - si pe de
alta, se pune in loc o nadejde mai buna, prin care ne apropiem de Dumnezeu.
Si fiindca lucrul acesta nu s-a facut fara juramant,- caci, pe cand levitii se
faceau preoti fara juramant, Iisus s-a facut preot prin juramantul Celui ce I-a
zis:’Domnul a inviat si nu Se va cai:<Tu esti preot in veac, dupa randuiala lui
Melhisedec>prin chiar faptul acesta, El s-a facut chezasul unui legamant mai
bun’.” Evrei 7:11-22
Acest pasaj esential din Cuvantul lui Dumnezeu raspunde intrebarilor privind
Noul Legamant, caci e cu atat mai important cu cat el se adreseaza cu prioritate
crestinilor de origine ebraica ce amestecau legea cu harul. De aceea. autorul
epistolii ii invita pe acesti crestini(care nu mai erau carturari/dascali ai
Cuvantului de mult timp) sa iese afara din tabara legii.
“In adevar, voi care de mult trebuia sa fiti invatatori, aveti iarasi trebuinta de
cineva sav a invete cele dintai adevaruri ale cuvintelor lui Dumnezeu si ati
ajuns sa aveti nevoie de lapte, nu de hrana tare.” Evrei 5:12
“ Sa iesim asadar afara din tabara la El, si sa suferim ocara Lui.”Evrei 13:13.
Cuvantul ‘tabara’venit din grecescul ‘ parambole’ e un termen referitor la
iudaismul antic in care se gaseau ‘impotmoliti ca intr-un camp’ crestinii iesiti
din iudaism.Astazi, el reprezinta mai degraba crestinismul paganizat, essential

bazat pe legea lui Moise, care constituie o inchisoare ce-i impiedica pe unii
copii ai lui Dumnezeu sa-si traiasca din plin libertatea in Hristos.
Ceea ce multi n-au inteles este ca bazele legii lui Moise s-au schimbat.Preotia
nu mai e ‘levitica’, privilegiu doar singurilor descendenti din levi, ci este
intr-adevar ‘universala’, dupa ordinul lui Melhisedec. Aceasta sacerdotie este
deci exersata de toti crestinii fara exceptie. Din nefericire, la moartea ultimilor
apostoli, cativa”parinti ai Bisericii”, mai ales Ignatiu din Antioh, Tertulian,
Clement al Romei si Ciprian din Cartagina au facut obicei zilnic din acest mod
de functionare( preotia). Preotii/sacrificatorii, sub vechiul Legamant, erau doar
interpretii legii si exersau functia de mediatori intre Dumnezeu si popor
impreuna cu profetii. Precum descendentii lui Aaron ce trasmiteau preotia din
tata in fiu, azi multe adunari sunt administrate de familii care reproduce aceesi
schema. Astfel, directia adunarii locale e trecuta intre mainile unei caste
privilegiate , care precum levitii, percep ofrandele si, sau zeciuielile
credinciosilor, prezinta noi-nascutii Domnului, poarta(sau nu) vestminte
preotesti, primesc sfanta ordinare(sau ungere a fratilor) si se regrupeaza intr-un
corp preotesc sau pastoral.
Vechiul Legamant, numit si ‘ legea unei porunci carnale/ a firii’ se opune asadar
Noului Legamant care e animat de o viata imperisabila/vesnica. Porunca
anterioara(Vechia Alianta) a fost abolita datorita neputintei sale si din cauza
inutilitatii ei in folosul unei mai bune sperante introdusa de Mesia. Iisus , noul
preot suveran e astfel garantul/chezasul unei alinate mai bune, excelente.
Contrar toturor legamintelor anterioare, noul legamant este remarcabil si
complet.
El e fondat essential pe jertfa lui Hristos si asigura, precum legamantul cu
Abraham, fericirea eterna a tuturor celor rascumparati. El e definitiv, irevocabil
si in mod absolut de neconditionat pentru ca nu cere omului decat credinta.
e. Sfaristul legii mozaice
“Ele sunt doar niste porunci omenesti, date, ca toate cele privitoare la
mancaruri, bauturi si felurite spalaturi, pana la o vreme de indreptare.”
Evrei 9:10
Dupa acest verset, legea lui Moise a fost impusa pana in timpul reformei, adica
pana la venirea Mesiei ce si-a dat viata pentru a-I restaura pe toti oamenii.
Aceasta lege a anuntat moartea de sacrificator a lui Hristos in vederea
mantuirii rasei umane.
Iisus a proclamat El Insusi legamantul nou:’Sa nu credeti ca am venit sa stric
Legea sau Proroocii; am venit nu sa stric, ci sa implinesc’Matei 5:17.
In acest pasaj, e vorba de legea ceremoniala ce anunta jertfa lui Iisus. Intradevar, toate sacrificiile de animale erau doar o prefigurare a mortii lui Hristos,
Mielul lui Dumnezeu care inlatura pacatul lumii.(Ioan 1:29)

Verbul ‘a implini’, in acest verset, ‘pleroo’ in greaca semnifica si’a sfarsi’.O
munca implinita e una terminate. Hristos a venit sa rascumpere legea
ceremoniala ce proclama jertfa Sa. Aceasta jertfa fiind savarsita,Hristos nu
mai trebuie s-o repete caci lucrarea crucii este perfecta. Intr-adevar, Iisus a zis
pe cruce’totul s-a sfarsit.’ Ioan 19:30
“Apoi le-a zis:’ Iata ca va spuneam cand eram cu voi ca trebuie sa se
implineasca tot ce este scris despre Mine in Legea lui Moise, in Prorooci si in
Psalmi.’ Luca 24:44
“ In trupul Lui a inlaturat vrajmasia dintre ei,Legea poruncilor, in orinduirile ei
ca sa faca pe cei doi sa fie in El insusi un singur om nou, facand astfel pace; si
a impacat pe cei doi cu Dumnezeu intr-un singur trup, prin cruce, prin care a
nimicit vrajmasia.”Efeseni 2:15-16
“Caci Hristos este sfarsitul Legii, pentru ca oricine crede in El sa poata capata
neprihanirea.” Romani 10:4
- Poruncile abolite (zeciuielile, sabatele, sacrificiile de animale,
sarbatorile…)
‘Primul legamant avea si el porunci privitoare la slujba dumnezeiasca si la un
locas pamantesc de inchinare” Evrei 9:1
Ce sunt poruncile? Dupa procedura, ele se aplicau: adunarii prescriptiilor
privind cele 7 sarbatori ale Celui Sfant (Exod 12, Numeri 9; 2 Cornici 35:13,
Neemia 8:18 si Levetic 23), obsevarii sabatului(Ezechiel 20:11-12),adorarii din
templu(Ezechiel 43:11,18;44:5), jertfelor de animale( Levetic 5:10;9:16;
Numeri 15:16,24; Numeri 2, Ezra 3:4) zeciuielile.
Dumnezeu le cerea evreilor sa respecte poruncile date lui Moise pentru tot
Israelul (Maleahi 4:4).
“ Dar cand a venit implinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sau, nascut din
femeie, nascut sub Lege ca sa rascumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca sa
capatam invierea.”(adica grecescul:sa obtinem adoptia,cu drepturi depline de
fii de Dumnezeu”)Galateni 4:4-5.
Vezi mai sus Efeseni 2:15 (‘ a inlatura’ in greaca e ‘ a face ioperant,inactiv sau
neant’ unde apostolul Pavel zice “A sters zapisul(actul) cu poruncile lui, care
statea impotriva noastra si ne era potrivnic, si l-a nimicit, pironindu-l pe
cruce.”Coloseni 2:14
Poruncile distruse de Hristos la cruce condamna pe oameni pentru ca
nerespectarea lor le aducea moartea. Jertfa Mesiei a satisfacut toate cerintele
dreptatii divine si astfel, legea a fost implinita.(Coloseni 1:12-14). Dupa ce si-a
atins scopul essential, legea a devenit inutila pentru ca jertfa Domnului este

perfecta. Intr-adevar, Isus ne-a rascumparat, iertat, vindecat si eliberat de sub
blestemul legii indeplinind legile ceremoniale ca sa practicam legile morale
(Efeseni 2:10; Galateni 3:13). Astfel, nu mai exista condamnare pentru toti cei
se sunt in Hristos.(Romani 8:1-2)
“ Nimeni sa nu va judece cu privire la mancare sau bautura sau cu privire la
o zi de sarbatoare, cu privire la o luna noua sau cu privire la o zi de Sabat,
cari sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.”Coloseni
2:16-17
“ Caci Hristos este sfarsitul legii pentru justificarea celor ce cred.”Roamni 10:4
Asadar, de ce sa ne mai intoarcem la lucrile vechi si indeplinite/sfarsite caci in
Hristos suntem binecuvantati de toata binecuvantarea spirituala din locurile
sfinte.(Efeseni 1:3)?

- Legile ceremoniale ar trebui ele pastrate?
Legea si poruncile sale privind: zeciuiala, sacrificiile, sarbatorile de ispasire si
sabatele ce se rotesc toate in jurul cultului din templu, nu-si mai au rostul. Ele
erau deci provizorii pana la aparitia unei comuniuni perfecte gratie jertfei Fiului
lui Dumnezeu.
“ Iisus a strigat cu glas tare si Si-a dat sufletul. Si indata perdeaua dinlauntrul
Templului s-a rupt in doua, de sus pana jos, pamantul s-a cutremurat, stancile
s-au despicat, mormintele s-au deschis si multe trupuri ale sfintilor care
murisera, au inviat.”Matei 27:50-52
Perdeaua ce separa locul sfant si locul preasfant, unde intra preotul sacrificator
in ziua sacrificiilor, s-a desirat cand Hristos si-a dat sufletul. (Exod 26:31-37)
Acest eveniment marcheaza ruptura dintre riturile vechi si cel nou care a fost
instaurat la crucificarea Domnului. Jertfa lui Iisus a deschis deci calea noua si
vie care permite tuturor celor ce accepta lucrarea crucii sa incheie un nou
legamant cu Cel Vesnic si sa acceada astfel in prezenta lui Dumnezeu, fara nici
o jertfa decat aceea a Mesiei si fara o alta preotie decat a sa proprie.
(Evrei 9 si 10).
Totusi, credinciosii pot ei insisi sa reintroduca o perdea care sa acopere lucrarea
crucii. Evident, nu e vorba de-a instala o noua perdea intr-un templu fizic, dar e
vorba mai ales de o perdea spirituala ce orbeste si ce-i priveaza pe crestini de
gloria lui Dumnezeu. Perdeaua se reistaleaza de fiecare data cand un ansamblu
de reguli religioase se suprapune sau substituie evanghelia.
In consecinta, sistemele religioase ce impun credinciosilor reguli ce depasesc si
absorba poruncile biblice, ii readuc pe cei ce le practica sub lege! Formarea

clerului, alegerea duminicii ca zi rezervata Domnului, ofrandele profetului si
actiunile de multumire, zeciuielile, cladirile ca biserici si vestmintele preotesti
au cu siguranta o origine biblica, dar nu mai sunt de actualitate!! In plus, aceste
sisteme sunt contrare simplicitatii evangheliei si ii impiedica pe crestini sa intre
in adevarata adorare.
Astfel, spiritul persoanelor invaluite de religie este incapabil sa inteleaga
misterul lui Hristos:” 2 Corinteni 3:14-16
Primind spiritul lui Dumnezeu, avem acum intelegerea descoperita si putem
contempla, ca intr-o oglinda, Gloria lui Dumnezeu a carui stralucire nu
inceteaza sa creasca. Aceasta glorie manifestata sub vechiul legamant nu are
nimic de comparabil cu cea a Noului Legamant. Caci daca ceea ce e trecator a
fost glorios, cu atat mai glorios va fi ceea ce dainuieste vesnic! Sa ne multumim
deci sa ne sfintim sis a-L adoram pe YHWH cum ne recomanda Cuvantul lui
Dumnezeu. Acest lucru presupune o consacrare a intregii noastre vieti si o
supunere totala Domnului, ceea ce are in ochii Domnului o valoare mult mai
mare decat jertfele Vechiului Testament.
-Legea lui Moise era o umbra a lucrurilor viitoare
“In adevar, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu infatisarea
adevarata a lucrurilor, nu poate niciodata, prin aceeasi jertfe care se aduc
neincetat in fiecare an, sa faca desavarsiti pe cei ce se apropie.” Evrei 10:1
E aici vroba de legea mozaica ceremonial ce anunta venirea Mesiei. In acest
verset, cuvantul ’umbra’ , ‘skia’ in greaca, desemneaza o imagine facuta de un
obiect si reprezentand forma acestui obiect. Toata legea nu era deci decat o
prefigurare a lucrurilor ce-o sa vina.

-Legea lui Moise era un pedagog
“ Inainte de venirea credintei, noi eram sub paza legii, inchisi pentru credinta
care trebuia sa fie descoperita. Astfel, legea ne-a fost un indrumator spre
Hristos ca sa fim socotiti neprihaniti prin credinta. Dup ace a venit credinta, nu
mai suntem sub indrumatorul aceasta.”Galateni 3:23-25
La greci, in drumatorul (‘pedagogul’) era scavul demn de incredere caruia i se
incredintau in grija copiii. El trebuia sa-i insoteasca, sa vegheze asupra vietiisi
conduitei lor, dar si sa-I protejeze , sa-I conduca la scoala sis a-i aduca acasa.
Pedagogul avea aceasta sarcina pana la maturitatea copiilor. Munca lui lua
sfarsit cand copilul devenea matur si apt sa se ocupe de treburile tatalui lui.
Apostolul Pavel compara deci legile ceremoniale cu un pedagog care ne-a

condus la Hristos, mantuitotul nostrum. Ele au luat sfarsit la moartea lui
Hristos. Totusi, Duhul Sfant e acum acela ce ne indruma si ia locul de adevart
pedagog ce ne conduce in tot adevarul.(Ioan 16).
“Dar cata vreme mostenitorul este nevrastnic, spun ca nu se deosebeste cu nimic
de un rob, macar ca este stapan pe tot. Ci este sub epitropi si ingrijitori pana la
vremea randuita de tatal sau. Tot asa si noi, cand eram nevarstnici, eram sub
robia invataturilor incepatoare ale lumii. Dar cand a venit implinirea vremii,
Dumnezeu a trimis pe Fiul sau, nascut din femeie, nascut sub Lege, ca sa
rascumpere pe cei care erau sub lege pentru ca sa capatam invierea. Si pentru ca
sunteti fii, Dumnezeu ne-a trimis in inima Duhul Fiului Sau care striga:’Ava’,
adica ‘Tata!’Asa ca nu mai esti rob, ci fiu; si daca esti fiu, esti si mostenitor ,
prin Dumnezeu.”Galateni 4:1-7
Multi crestini n-au inteles in mod real lucrarea crucii si de aceea continua sa se
ataseze legii{ca un copil ce nu poate manca hrana solida,ci doar lapte},
ignorandu-si astfel propria identitate in Hristos si bogatia chemarii lui
Dumnezeu. Legea a devenit pentru ei o inchisoare ce-i impiedica sa ajunga la
maturitatea spirituala si sa atinga statutul perfect in Hristos: acela de fiu,
respectiv de fiica de Dumnzeu.

CAP.4 OFRANDELE SUB LEGE SI SUB HAR
1. OFRANDELE SUB LEGE
In temple, preotii ofereau lui Dumnezeu 5 tipuri de jerfte ce-L prefigurau toate
pe Hristos sau mai bine zis opera Sa de rascumparare.
-Holocaustul sau jertfa de ispasire era imaginea Domnului oferita lui
Dumnezeu fara nici o pata in scopul de-a plati pentru greselile omului pacatos.
Aceasta jertfa a anuntat ofranda lui Hristos, victima ce rascumpara, si a fost
facuta in folosul credinciosilor ce n-au nici o capacitate fireasca de-a se
conforma voii Tatalui.
-Ofranda de faina simbolizeaza consacrarea credinciosului la o viata zilnica
dupa modelul lui Iisus. Perfectiunea gramelor de faina fina ilustreaza totalul
echilibru al caracterului lui Hristos ce e fara lacuna si fara exces. Focul
prefigure suferintele acceptate de Iisus pana la moarte si inca una de cruce!
Parfumul evoca mirosul frumos al vietii Sale raspandit in fata oamenilor si mai
ales in fata lui Dumnezeu. Uleiul, amestecat ofrandei de faina simboliza
nasterea miraculoasa conceputa de Duhul Sfant al adevarului. (Matei 1:18-23).
Ofranda udata de ulei il prefigura pe Iisus, uns de Duhul Sfant.(Luca 4:16-21)
Sarea era imaginea savorii adevarului ce e capabila sa neutralizeze actiunea
compromitatoare a raului. Ligheanul dinauntrul altarului simboliza suferintele
invizibile ale lui Hristos si toata tulburarea Sa anterioara.(Evrei 2:18), pe cand
altarul/cuptorul era imaginea suferintei publice indurate de Mantuitor.
(Exod cap.29)
-Jertfele darurilor de multumire era expresia comuniunii credinciosului cu
Dumnezeu. Sa notam ca alegerea victimelor era lasata Israelitului (taur, miel
sau simple turturele) si corespundea posibilitatii material a fiecarui adorator. De
altfel, valoarea animalelor nu influenta deloc calitatea jertfei. Detaliile jertfei
darurilor de multumire pun in evidenta caracteristicile comuniunii datorate
rascumpararii facute de Iisus Hristos.
Cele doua feluri de jertfe nu purtau mentiunea”un miros agreabil Celui Vesnic”
pentru ca serveau ca ispasire de sub pacat. E vorba de jertfa pentru pacat ce
punea accent pe natura pacatoasa a individului si de jertfa de vinovatie ce era
oferita ca semn de reparare a faptelor de vinovatie. Pacatosul pocait trebuia
obligatoriu sa se prezinte animalul, (victima ceruta de lege) si , in multe cazuri,

sa-si marturiseasca pacatul. Astfel, ispasirea o data terminata, ii era acordata
iertarea.
Exista deasemenea ofranda pacii (‘schelem’ in aramaica). Ea facea parte
integranta din jertfa darurilor de multumire de care Exod 20:24 vorbeste prima
data. Aceasta ofranda prefigure toata opera lui Hristos ce da pace celui ce crede.
Intr-adevar, Dumnezeu nu acorda pacea DECAT prin Iisus Hristos singur.
(Coloseni 1:20 si Efeseni 2:17)
Cum s-a vazut deja, legea prevedea oferte speciale ce aveau ca scop mentinerea
comuniunii si a pacii intre Domnul si poporul Sau, asta doar in asteptarea jertfei
perfecte a lui Iisus. Totusi, oamenii pretend ca-L servesc pe Dumnezeu desi-s
animati de un spirit lacom nemasurat. Acestia impun ofrande noi, care inca o
data n-au nici un fundament biblic.
2. OFRANDELE INVENTATE DE PROFETII MINCINOSI
Escrocii evangheliei au obisnuita de a deturna Scripturile in avantajul lor pentru
a justifica ridicarea acestor ofrande necunoscute in Biblie. Citam doar unele
dintre ele:
-Ofranda profetului sau a carturarului
“ Sluga i-a zis:’Iata ca in cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om de
vaza; tot ce spune el, nu sepoate sa nu s eintample. Haidem la el dar; poate ne
va arata drumul pe care trebuie sa apucam. Saul a zis slugii sale:’ Dar daca
mergem acolo ce sa aducem omului lui Dumnezeu? Caci nu avem merinde in
saci si n-avem nici un dar de adus omului lui Dumnezeu.’ Sluga a luat din nou
cuvantul si a zis lui Saul:’Uite ca eu am la mine un sfert de siclu de argint; il
voi da omului lui Dumnezeu si ne va arata drumul’.”1 Samuel 9:6-8
Citind in continuare acest pasaj, vedem ca in nici un moment Samuel nu
primeste sau accepta bani, ci din contra, el ii propune lui Saul si servitorului sau
o masa copioasa.” Samuel a luat pe Saul sip e sluga lui, i-a varat in odaia de
mancare, le-a dat locul cel dintai intre cei poftiti care erau aproape 30 de insi.
Samuel a zis bucatarului:’Adu portia pe care ti-am dat-o cand ti-am zis:’Puneo deoparte.’ Bucatarul a dat spata si ce era pee a si a pus-o inaintea lui Saul. Si
Samuel a zis:’Iata ce a fost pastrat, pune-o inainte si mananca, fiindca pentru
tine s-a pastrat cand am poftit poporul.’ Astfel, Saul a mancat cu Samuel in ziua
aceea.”1 Samuel 9:22-24

Biblia ne relateaza si povestea lui Naaman. Acest general sirian, in cautarea
unei vindecari, s-a dus la profetul Elisei cu o ofranda importanta. Omul lui
Dumnezeu ii refuza darul, dar servitorul lui Samuel: Guehaz , ca si multi apstori
de azi, se grabeste sa reclame acest dar pretinzand ca Elisei si-a schimbat
parerea. Consecinta acestei lacomii si a acestei minciuni a fost teribil, caci
Dumnezeu l-a lovit de lepra pe mincinos.(2 Imparati 5).
“ Cine primeste invatatura din Cuvant, sa faca parte din toate bunurile lui si
celui ce-l invata.”Galateni 6:6
Cum e adesea cazul, acest verset e scos din context in mod deliberat sau
inconstient de asa-zisii alesi de Domnul, pentru a impune crestinilor ajutor
financiar si material. In schimb, daca continuam lectura, in vs. 10 vedem ca e
zis si asta:” Asadar, cat avem prilej, sa facem bine la toti si mai ales fratilor in
credinta.” caci toti suntem chemati sa avem un cuvant divin, prin Duhul Sfant,
pentru fratii nostri.
“ Iubiti-va unii pe altii cu o dragoste frateasca. In cinste, fiecare sa dea
intaietate altuia.” Romani 12:10
Cuvantul’sa dea intaietate’ din vs. 10 e ‘sa practicam binele’ ca si in vs. 6
(‘felurite daruri’); e iesit din grecescul’agathos’ ce inseamna ‘privilegiu’
sau’onoare’. Sfintii sunt deci chemati sa-si imparta lucrurile unii cu altii.
Invatatorii nu trebuie in nici un caz sa ceara un salariu de la fratii si surorii lor
caci aceste ofrande trebuie facute in mod liber cu dragoste si convingere.
“Presbiterii care carmuiesc bine,sa fie invredniciti de indoita cinste, mai ales
cei ce se ostenesc cu propovaduirea si cu invatatura pe care o dau altora.Caci
Scriptura zice:’Sa nu legi gura boului cand treiera bucate’ si ‘Vrednic este
lucratorul de plata lui’.” 1 Timotei 5:17-18
Iata inca un exemplu perfect de verset intors de vanzatorii de miracole ce merg
din biserica in biserica de-i saracesc pe crestini.
Multi afirma ca merita un salariu pentru ca ei predica, se roaga pentru oameni si
calatoresc pentru a anunta evanghelia. Ei uita ca in acest pasaj, lucratorul e
comparat cu boii. Aceste animale sunt ca si sclavii, atasati 2 cate 2, ca sa lucreze
campurile alese nu de ei, ci de stapanul lor.
In pasajul anterior, Pavel nu facea decat sa-i aminteasca lui Timotei Cuvantul
lui Dumnezeu in Luca 10:1-12. In vs. 4, Iisus le cere misionarilor pe care El i-a
trimis sa nu ia cu ei nici o punga (imaginea conturilor bancare); ca astfel sa se

increada exclusive in El. Sa notam ca e vorba de lucratori si nu de ‘sefi de
intreprindere’(cum sunt unii predicatori) care trebuie sa se astepte in intregime
sa fie platiti de Domnul. De atfel ce ne zice Biblia de plata lucratorilor?
“ In orice casa veti intra, sa ziceti intai:’ Pacea sa fie peste casa aceasta!’. Si
daca va fi acolo un fiu al pacii, pacea voastra va ramanea peste el; altminteri
ea se va intoarce la voi. Sa ramaneti in casa aceea si sa mancati si sa beti ce vi
se va da; caci vrednic este lucratorul de plata sa. Sa nu umblati din casa in
casa. In oricare cetate veti intra si unde va vor primi oamenii, sa mancati ce vi
se va pune inainte; sa vindecati pe bolnavii care vor fi acolo si sa le
ziceti:’Imparatia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi’.” Luca 10:5-9
Salariul lucratorului e pur si simplu masa si pat!
Laodiceea si evanghelia prosperitatii
“ Stiu faptele tale: ca nu esti nici rece, nici in clocot. O, daca ai fi rece sau in
clocot! Dar, fiindca esti caldicel, nici rece, nici in clocot, am sa te vars din gura
Mea. Pentru ca zici:’Sunt bogat, m-am imbogatit si nu duc lipsa d enimic’, si nu
stii ca esti ticalos, nenorocit, sarac, orb si gol, te sfatuiesc sa cumperi de la
Mine aur curatit prin foc, ca sa te imbraci cu ele sis a nu ti se vada rusinea
goliciunii tale; si doctorie pentru ochi ca sa-ti ungi ochii si sa vezi’.”
Apocalipsa 3:15-18
Cu toate bogatia ei materiala, Domnul ii zice clar bisericii din Laodiceea ca e
saraca, oarba si goala caci inima nu-i e atasata de Domnul.
Persoanele care rastalmacesc Cuvantul lui Dumnezeu pentru a-si satisfice
apetiturile lor lacome sunt reprezentanti demni Bisericii laodiceene. Ei ii fac pe
oameni sa creada ca greutatile financiare sunt semn al blestemului. Cu
invataturile lor eronate, ei ii incinuvatesc pe crestinii cu resurse modeste,
impingandu-i astfel sa se indatoreze ca sa semene fara incetare in slujba bisericii
sau in serviciul in care i-a chemat Domnul.
“ Caci v-am spus de multe ori si va mai spun si acum plangand: sunt multi care
se poarta ca vrajmasi ai crucii lui Hristos. Sfarsitul lor va fi pierzarea.
Dumnezeul lor este pantecele sis lava lor este in rusinea lor si se gandesc la
lucrurile de pe pamant.”Filipeni 3:18-19
Cu toate doctrinele diavolesti, aceste persoane au devenit dusmanii crucii. Ele
nu predica niciodata pocainta, sfintenia, intoarcerea Mesiei, frica de Dumnezeu,
persecutia… Ei n-au decat sa spuna profetiile biblice despre sfarsitul veacurilor,
dar in loc sa avertizeze Biserica, o imbata, ingrasa si adorm cu fabule abil

concepute. Apostolii Petru si Pavel (mai ales in 2 Petru 2) ne atentioneaza
impotriva acestor lupi ce fac ravagii o data introdusi in turma.
In zilele noastre, biserica laodiceeana a luat o amploare masiva. Ca sa ne
convingem e de ajuns sa constatam proliferarea ‘mega-bisericilor’ (de tip
american) ce-s percepute ca model de reusita absoluta in materie spirituala.
Departe de-a fi simplii lucratori, liderii acestor adunari seaman mai mult cu
patronii de intreprinderi multinationale. Ei se imbuiba intr-un fast nemasurat sai
nu-si refuza nimic: haine de marca, masini de lux, avioane private..Traiesc ca
regii, plasandu-se astfel la o departare de ani lumina fata de Iisus, care a venit sa
serveasca si nu sa fie servit.(Matei 20:28)
Sa ne rugam ca Dumnezeu sa ridice profeti autentici care sa mearga in sfintenie
ca David Wikerson, Osborn, Severin Kacou si multi altii pentru a denunta opera
acestor profeti mincinosi.
Mai multi pastori cer crestinilor ofranda actiunilor de multumire cu ocazia
casatoriilor, prezentarii copilasilor, zilei lor de nastere si chiar si la obtinerea de
diplome de catre ei. Dar unde in Noul Testament ne zice Domnul de aceasta
ofranda?
3. OFRANDELE SUB NOUL LEGAMANT
a. Actiunile de multumire
Contrar zeciuielilor si diverselor legi ceremoniale, in ce privesc ofrandele, ele nau disparut sub Noua Alianta, ci au luat o forma si-o utilizare diferite. In Noul
Testament, expresia ’actiuni de multumire’, ‘charis’ in greaca se traduce prin
‘multumire’. Cum Hristos ne-a rascumparat cu un asa de mare pret, orice am
face, totul trebuie facut printr-o actiune de multumire cum ne recomanda
Cuvantul.
Mancarea:“ Daca mananc, aducand multumiri, de ce sa fiu vorbit de rau
pentru un lucru, pentru care multumesc? Deci, fie ca mancati, fie ca beti, fie ca
faceti altceva: sa faceti totul pentru slava lui Dumnezeu.”1 Corinteni 10:30-31
Vorbirea in limbi: “Fiindca, daca ma rog in alta limba, duhul meu se roaga,
dar mintea mea este fara rod. Ce este de facut atunci? Ma voi ruga cu duhul,
dar ma voi ruga si cu mintea, voi canta cu duhul, dar voi canta si cu mintea.
Altminterea, daca aduci multumiri cu duhul, cum va raspunde “amin’ la
multumirirle pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, cand el nu stie ce spui?

Negresit, tu multumesti lui Dumnezeu foarte frumos, dar celalalt nu ramane
zidit sufleteste. Multumesc lui Dumnezeu ca eu verobesc in alte limbi mai mult
decat voi toti.”1 Corinteni 14:14-18
Vorbirea in limbi e deci un mijloc de-a multumi Domnului pentru
binecuvantarile Sale.
Darurile primate din partea sfintilor: “
Caci ajutorul dat de darurile
acestea, nu numai ca acopere nevoile sfintilor, dar este si o pricina de multe
multumiri lui Dumnezeu.”2 Corinteni 9:12
In acest pasaj, expresia’ darurile/actiunile de multumire’ vin din
grecescul’eucharistia’ ce inseamna ‘cina sfanta’,’multumire’,’gratitudine’.
Discipolii ii dau glorie lui Dumnezeu candprimesc ofrandele fratilor si surorilor
lor. Ei nu-I multumesc Domnului dandu-I bani in schimb, ci Ii dau multumiri cu
gura prin rugaciune.
Rugaciunea:” Va indemn, dar, inainte de toate, sa faceti rugaciuni, cereri,
mijlociri, multamiri penrtu toti oamenii, pentru imparati si penrtu toti cei ce
sunt inaltati in dregatorii, ca sa putem duce o astfel de viata pasnica si linistita,
cu toata evlavia si cu toata cinstea.” 1 Timotei 2:1-2.
Noi trebuie sa-I multumim lui Dumnezeu pentru toti oamenii sis a ne rugam mai
ales pentru cei ce ne guverneaza astfel incat Domnul sa le dea intelepciune.
E interesant de notat ca toate aceste ofrande nu erau in bani, ci-n natura. Si
totusi, constatam ca majoritatea bisericilor actuale nu se multumesc doar cu
intoarcerea la vechea lege, ci inventeaza tot felul de ofrande banoase ce n-au
nici un fundament biblic.
b. Ce trebuie sa-I oferim Domnului sub Noul Legamant?
-Ofranda inimii noastre
Prima ofranda pe care Dmnezeu o cere credinciosului este inima lui si nu banii
lui. Dumnezeu Si-a trimis unicul Fiu ca sa moara pe cruce ca sa ne salveze
inimile pierdute. E important ca sfintii sa stie dorinta Domnului de-a ne vedea
inimile transformate.
“Doi oameni s-au suit la temple s ase roage; unul era fariseu si altul vames.
Fariseul sta in picioare si a inceput sa se roage in sine astfel:’ Dumnezeule, Iti

multumesc ca nu sunt ca ceilalti omeni, hrapareti, nedrepti, preacurvari sau
chiar ca vamesul aceasta. Eu postesc de 2 ori pe saptamana, dau zeciuiala din
otate veniturile mele.’ Vamesul sta deoparte si nu indraznea nici ochii sa si-I
ridice spre cer; ci batea in piept si zicea:’Dumnezeule, ai mila d emine
pacatosul!’ Eu va spun ca mai degraba omul acesta s-a pogorat acasa socotit
neprihanit decat celalalt. Caci oricine se inalta, va fi smerit si oricine se
smereste, va fi inaltat.”Luca 18:10-14
In aceasta istorie, fariseul se lauda cu ofrandele lui, cu zeciuielile date si
culucrurile bune facute, in timp ce vamesul era pur si simplu umilit in fata
Domnului. Dumnezeu l-a justificat pe vames din cauza inimii lui si nu din cauza
ofrandelor lui.
De aceea, apostolul Pavel ne-a zis:” Si chair daca mi-as imparati toata averea
pentru hrana saracilor, chiar daca mi-as da trupul sa fie ars si n-as avea
dragoste, nu-mi foloseste la nimic.” 1 Corinteni 13:3. Puteti sa va dati toata
bogatia saracilor, dar daca nu aveti dragoste, Dumnezeu nu va primi niciodata
ofranda voastra.
“Caci unde e comoara ta, acolo e si inima ta” Matei 6:21. Daca Dumnezeu e
comoara voastra, atunci inima va fi alipita de El si nu de bunurile materiale
perisabile. Asadar, intelegeti ca tot ce posedati Ii apartine in totalitate si va va fi
usor sa-L asculati.
“ Va indemn dar, fratilor, pentru indurarea lui Dumnezeu, sa aduceti trupurile
voastre ca o jerfta vie, sfanta, placuta lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea
voastra o slujba duhovniceasca. Sa nu va potriviti chipului veacului acestuia, ci
sav a prefaceti, rpin innoirea mintii voastre, ca sa puteti deosebi bine voia lui
Dumnezeu: cea buna, placuta si desavarsita.” Romani 12:1-2
Cuvantul” jertfa”, ‘thusia’ in greaca, se traduce deasemenea prin’victime’. Sa ne
amintim ca Biblia ne cere sa ne oferim trupurile noastre lui Dumnezeu ca
jertfele, sacrificii placate. La fel ca si holocaustul de sub lege, viata trebuie s-o
oferim mai intai si in intregime Domnului. Intr-adevar, in Vechiul Testament,
holocaustul era ofranda de-un miros placut, consumat in intregime de foc.
Preotii nu trebuiau sa pastreze nimic din ea, caci jertfa apartinea in intregime lui
Dumnezeu.
“
Domnul a chemat pe Moise; i-a vorbit din cortul intalnirii si a
zis:’Vorbeste copiilor lui Israel si spune-le:< Cand cineva dintre voi va aduce
un dar Domnului, sa-l aduca din vite, fie din cireada, fie din turma.> Daca
darul lui va fi o aducere de tot din cireada, sa-l aduca din partea barbateasca
fara cusur; si anume sa-l aduca la usa cortului intalnirii, inaintea Domnului, ca

sa fie placut Domnului. Sa-si puna mana pe capul dobitocului adus ca ardere
de tot si va fi primit de Domnul, ca sa faca ispasire pentru el. Sa injunghie
vitelul inaintea Domnului si preotii, fiii lui Aaron, sa aduca sangele si sa-l
stropeasca de jur imprejur pe altarul de la usa cortului intalnirii. Sa jupoaie
vitelul adus ca ardere de tot sis a-l taie in bucati. Fiii preotului Asron sa faca
foc pe altar si sa puna lemne pe foc. Preotii, fiii lui Aaron, sa aseze bucatile,
capul si grasimea pe lemnele puse pe focul de pe altar. Sa spele cu apa
maruntaiele si picioarele; si preotul sa le arda toate pe altar. Aceasta este o
ardere de tot, pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfa mistuita d efoc, de
miros placut Domnului.” Levetic 1:1-9
Puteti sa dati tot felul de ofrande si de zeciuieli, dar daca inima nu apartine IN
TOTALITATE lui Dumnezeu(100% predare Domnului), ofranda va e in zadar.
Biblia ne vorbeste de discipolii din Macedonia ce s-au dat mai inati ei insisi
Domnului inainte de-a oferi daruri.”Fratilor, voim sa va aducem la cunostiinta
harul, pe care l-a dat Dumnezeu in Bisericile Macedoniei. In mijlocul multelor
necazuri prin care am trecut, bucuria lor peste masura de mare si saracia lor
lucie, au dat nastere la un belsug de darnicie din partea lor. Va marturisesc ca
au dat de buna voie, dupa puterea lor, si chiar peste puterile lor. Si ne-au rugat
cu mari staruinte pentru harul si partasia la aceasta strangere de ajutoare
pentru sfinti.Si au facut aceasta nu nunai cum nadajduisem, dar s-au dat mai
intai pe ei insisi Domnului, si apoi noua, prin voia lui Dumnezeu.” 2
Corinteni 8:1-5
“ Totusi, ici colea v-am scris mai cu indrazneala, ca sa va aduc din nou aminte
de lcururile acestea, in puterea harului pe care mi L-a dat Dumnezeu, ca sa fiu
slujitorul lui Iisus Hristos intre neamuri. Eu imi implinesc cu scumpatate slujba
Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca Neamurile sa-I fie o jertfa bine primita,
sifntita de Duhul Sfant.” Romani 15:15-16
Cuvantul’ofranda’ in acest verset, ‘prosphora’ in greaca, semnifica ‘un dar, un
cadou’ sau in plus:’un sacrificiu’.
Sa retineti bine ca nu veti cumpara niciodata pacea , vindecarea, eliberarea de
spirite rele( precum: seductia, orgoliu,minicuna etc) sau iertarea de pacate cu
bani.
-Ofranda banilor nostril si a bunurilor noastre materiale
Cui beneficiau ofrandele in Biserica primitive?
” Multimea celor ce crezusera era o inima si un suflet. Niciunul nu zicea ca
averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obste. Apostolii marturiseau cu multa
putere despre invierea Domnului Iisus. Si un mare har era peste toti. Caci nu
era printre ei nicunul care sa duca lipsa : toti cei ce aveau ogoare sau case, le

vindeau, aduceau pretul lucrurilor vandute si-l puneau la picioarele
apostolilor, apoi se impartea fiecaruia dupa cum avea nevoie. Iosif, numit de
apostolic si Barnaba, adica in talmacire, fiul mangaierii, un levit, de neam din
Cipru, a vandut un ogor pe care-l avea , a adus banii la picoarele apostolilor. “
Faptele Apostolilor 4:32-37
Aceste ofrande ii aveau ca destinatari pe crestinii nevoiasi, adica pe vaduve si
pe saraci. Primii crestini nu plateau zeciuiala, dar dadeau daruri voluntare dupa
mijloacele lor. Banii adunati nu erau stransi in banca, cum e cazul azi in multe
biserici, ci era distribuit imediat adunarii dupa nevoile unora si altora.
“ Fratilor, voim sa va aducem la cunostiinta harul pe care l-a dat Dumnezeu in
Bisericile Macedoniei. In mijlocul multelor necazuri prin care au trecut,
bucuria lor este peste masura de mare si saracia lor lucie, au dat nastere la un
belsug de darnicie din partea lor. Va marturisesc ca au dat de buna voie, dupa
puterea lor, si chair peste puterile lor. Si ne-au rugat cu mari staruinti pentru
harul si partasia la aceasta strangere de ajutoare pentru sfinti.”
2 Corinteni 8:1-4
“ Aici nu este vorba ca altii sa fie usurati, iar voi stramtorati; ci era vorba de o
potrivire : in imprejurarea de acum, prisosul vostru sa acopere nevoile lor,
pentru ca si prisosul lor sa acopere, la randul lui, nevoile noastre, asa ca sa fie
o potrivire; dupa cum este scris:’ Cel ce stransese mult, n-avea nimic de prisos
sic el ce stransese putin, nu ducea lipsa.”2 Corinteni 8:13-15- deci nu e mereu
vorba de egalitate, ci mai degraba de o inima saritoare pentru fratele in necaz.
“Caci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai ca acopere nevoile sfintilor,
dar este si o pricina de multe multamiri lui Dumnzeu. Asa ca dovada data de
voi prin ajutorula acesta, ii face sa slaveasca pe Dumnzeu pentru ascultarea pe
care o marturisiti ca aveti fata de Evanghelia lui Hristos si pentru darnicia
ajutorului vostru fata de ei si fata de toti.” 2 Corinteni 9:12-13
“ Cat priveste strangerea de ajutoare pentru sfinti, sa faceti si voi cum am
randuit Bisericilor Galatiei. In ziua dintai a saptamanii, fiecare din voi sa puna
deoparte acasa ce va putea, dupa castigul lui, ca sa nu stranga ajutoarele cand
voi veni eu. Si cand voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce ii veti socoti
vrednici, ca sa duca darurile voastre la ierusalim. Daca va face sa ma duc si
eu, voi trimite cu epistole pe cei ce ii veti socoti vrednici, ca sa duca darurile
voastre la Ierusalim. Daca va face sa ma duc si eu, vor merge cu mine.”
1 Corinteni 16:1-4
Astazi, multe biserici folosesc ofrandele ca sa construiasca cladiri in care
locuiesc muribuzi spirituali in loc sa sustina sfintii cum o cere Biblia. Toate
versetele ce vorbesc de bani in Noul Testament au o legatura cu ajutorarea
sfintilor in nevoile lor. Intr-adevar, banii bisericilor apartine sfintilor. Din

nefericire, multi pastori sau preoti impugn zeciuieli si ofrande ca sa-si cumpere
vile si masini, fara sa se ingrijeasca de fratii si surorile lor ce-s intr-o situatie
precara.
Ce contrast cu Pavel ce aduna bani ca sa asiste bisericile ce erau in curs de
stabilire:” Am despuiat alte Biserici, primind de la ele o plata, ca sav a pot sluji
voua.” 2 Corinteni 11:8
Asadar, daca nu ne pasa de logica biblica, atunci logic e sa credem ca e datorie
parintilor sa adune pentru fii si nu invers.
Atunci, de unde veneau fondurile pentru misiuni? Biblia ne zice ca femiele
sustineau slujba Domnului Iisus cu bani si cu bunuri materiale.
“ Curand dupa aceea, Iisus umbla din cetate in cetate si din sat in sat si
propovaduia si vestea Evanghelia Imparatiei lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu El;
si mai erau si niste femei care fusesera tamaduite de duhuriel rele si de boale:
Maria, zisa Magdalena, din care iesisera 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza,
ispravnicul lui Irod, Susana si multe altele, care-L ajutau cu ce aveau.”
Luca 8:1-3
Bisericile faceau atat de mult pentru Pavel:” In mijlocul multelor necazuri prin
care am trecut, bucuria lor peste masura de mare si saracia lor lucie, au dat
nastere la un belsug de darnicie din partea lor. Va marturisesc ca au dat de
buna voie, dupa puterea lor, si chiar peste puterile lor. Si ne-au rugat cu mari
staruinte pentru harul si partasia la aceasta strangere de ajutoare pentru
sfinti.” 2 Corinteni 8:2-4
“Si cand eram la voi, si m-am gasit in nevoie, n-am fost sarcina nimanui; caci
de nevoile mele au ingrijit fratii, cand venisera din Macedonia, in toate m-am
ferit si ma voi feri sav a ingreunez cu ceva.”2 Corinteni 11:9
Pavel nu vroia sa fie o povara pentru nici unul dintre fratii lui; totusi biserica din
Macedonia il sustinea financiar. Precum apostolul Pavel, misionarii ce au fost
chemati sa fie permanent slujitori Domnului, trebuie sa se astepte de la El sa le
poarte de grija in toate nevoile lor. Asadar, Dumnezeu e capabil sa atinga
inimile sfintilor ca sa-i sustina pe misionari in nevoile acestora. In plus, e de
datoria bisericilor locale sa formeze, sa trimita sis a sustina financiar si material
misionari care sa strabata lumea in scopul vestirii Cuvantului lui Dumnezeu.
“ Ai grija de legiuitorul Zena si Apolo sa nu duca lipsa de nimic din ce le
trebuie pentru calatoria lor. Trebuie ca si ai nostrii sa se deprinda sa fie cei
dintai in fapte bune, pentru nevoile grabnice si sa nu stea neroditori.”
Tit 3:13-14

Din contra, batranii si pastorii ce lucreaza in sanul bisericilor locale trebuie sa
munceasca ca sa evite coruptia si dependenta de sfinti.
c. Cum sa dam?
- Dati cu bucurie!
“Fiecare sa dea dupa cum a hotarat in inima lui: nu cu parere de rau sau cu
sila, caci ‘pe cine da cu bucurie, il iubeste Dumnezeu’.Si Dumnezeu poate sa va
umple cu orice har, pentru ca, avand totdeauna in toate lucrurile din destul, sa
prisositi in orice fapta buna, dupa cum este scris:’A imprastiat, a dat saracilor,
neprihanirea lui ramane in veac.’ ‘Cel ce da samanta samanatorului si paine
pentru hrana’ va va da si va va inmulti si voua samanta de samanat si va face
sa creasca roadele neprihanirii voastre. In chipul acesta veti fi imbogatiti in
toate privintele, pentru orice darnicie, care,prin noi, va face sa se aduca
multumiri lui Dumnezeu. Caci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai ca
acopere nevoile sfintilor, dar este si o pricina de multe multumiri lui
Dumnezeu.” 2 Corinteni 9:7-12
- Dati dupa mijloacele si posibilitatile noastre
“Pentru ca daca este bunavointa, darul este primit, avandu-se in vedere ce are
cineva, nu ce n-are!” 2 Corinteni 8:12(versiunea Semanatorul in anii 2000).
Daca dispunem de 100 de lei si datorati cuiva 100 de lei, ( inclusiv bancii) si in
loc sa restituiti daoria, o dati unei roganizatii religioase, Dumnezeu nu va
accepta ofranda voastra. El nu o va considera ca “acceptabila”. Sa nu dati ceea
ce nu dispuneti in mod real. Nu va lasati manipulate de persoane avare si
rauvoitoate, cum este cazul multor biserici penticostale sau carismatice ce
cer”sa dati prin credinta, crezand ca Dumnezeu o sa multiplice de 100 de ori
darul vostru!” Biblia afirma clar ca Domnul considera aceste daruri
inacceptabile, fratilor!
- Dati in secret si cu umilinta
“Luati seama sa nu va indepliniti neprihanirea voastra inaintea oamenilor, ca
sa fiti vazuti de ei; altminteri, nu veti avea rasplata de la tatal vostru care este
in ceruri. Tu, dar, cand faci milostenie, nu suna cu trambita, inaintea ta, cum
fac fatarnicii, in sinagogi{azi biserici} si in ulite, pentru ca sa fie slaviti de
oameni. Adevarat va spun ca si-au luat rasplata. Ci tu, cand faci milostenie, sa
nu stie stanga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta sa fie facuta in ascuns,
si Tatal tau iti va rasplati. Matei 6:1-4

Deci cum trebuie celebrat cultul sub Noul Legamant? Ei bine, oferindu-ne intrun mod simplu lui Hristos ca si jertfe vii, asa cum ne cere Cuvantul lui
Dumnezeu in Romani 12:1.
“Nu stiti ca trupul vostru este Templul Duhului Sant, care locuieste in voi si pe
care L-ati primit de la Dumnezeu? Si ca voi nu sunteti ai vostri? Caci ati fost
cumparati cu un pret. Proslaviti dar pe Dumnezeu in trupul si in duhul vostru
care sunt ale lui Dumnezeu.”1 Corinteni 6:19-20
In Matei 5:17 , Iisus declara ca n-a venit sa aboleasca legea, ci s-o implineasca.
E vorba de legea ceremoniala care sub Vechiul Legamant a prefigurat moartea
de ispasire prin jertfele de animale. (Luca 24:13-27; 24:45-47).
Iata ca Iisus a declarat pe cruce:’totul s-a sfarsit!” Ioan 19:30.
Iisus ne-a rascumparat indeplinind legile ceremoniale ca noi sa putem practica
legile morale (Efeseni 2:10).

CONCLUZIE
“ Ramaneti dar tari si nu va plecati iarasi sub jugul robiei.”

Galateni 5:1

De la caderea lui Adam, toti oamenii au devenit sclavi pacatului, demonilor si
altor oameni. Hristos a venit sa ne elibereze de toate aceste juguri. Prin moartea
Sa ispasitoare de pe cruce, pacatul si regatul intunericului au fost in mod
definitiv invinse(Coloseni 1:13). Libertatea este, prin definitie, conditia fericita
a celui eliberat din orice servitudine , ce traieste o bucurie pana atunci
inaccesibila.
“Fratilor, voi ati fost chemati la slobozenie. Numai, nu faceti din slobozenie o
pricina ca sa traiti pentru firea pamanteasca, ci slujiti-va unii altora in
dragoste.” Galateni 5:13
Dupa apostolul Pavel, crestinii au primit cu totii de la Dumnezeu chemarea la
libertate. La fel ca si copiii lui Israel ce-au fost eliberati de sub puterea lui
faraon ca sa serveasca lui Dumnezeu pe Muntele Sinai, tot asa, crestinii au fost
eliberati ca sa-I slujeasca Domnului.

Iisus e instrumentul eliberarii noastre, pe care Dumnezeu L-a anuntat prin
gura slujitorului Sau Moise:”Atunci Domnul mi-a zis:’Ce au zis ei, este bine. Le
voi ridica din mijlocul fratilor un prorooc ca tine, voi pune cuvintele Mele in
gura lui si el va spune tot ce-I voi porunci Eu. Si daca cineva nu va asculta de
cuvintele Mele, pe care le va spune el in Numele Meu, Eu ii voi cere socoteala.”
Deuteronom 18:17-19
In acest pasaj, Moise a anuntat sosirea unui profet de iesire, de exod, precum el.
Intr-adevar, acest viitor profet trebuia sa aiba ca misiune eliberarea poporului lui
Dumnezeu de sub sclavie. Ori, acest profet nu putea fi decat Mesia:
“ In adevar, Moise a zis parintilor nastri:’ Domnul, Dumnezeul vostru va va
ridica dintre fratii vostri un prorooc ca mine; pe El sa-L acultati in tot ce vas a
spune. Si oricine nu va asculta de Proroocul acela, va fi nimicit cu desavarsire
din mijlocul norodului.”Faptele Apos. 3:22-25
“ A venit in Nazaret, unde fusese crescut, si dupa obiceiul Sau, in ziua
sabatului, a intrat in sinagoga. S-a sculat sa citeasca, si I s-a dat cartea
proroocului Isaia. Cand a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:’ Duhul
Domnului este peste Mine, pentru ca M-a uns sa vestesc saracilor Evanghelia;
M-a trimis sa tamaduiesc pe cei cu inima zdrobita, sa propovaduiesc robilor de
razboi slobozenia si orbilor capatarea vederii; sa au drumul celor apasati, si
sa vestesc anul de indurare al Domnului’.”Luca 4:16-19
“ Pe cand vorbea Iisus astfel, multi au crezut in El. Si a zis iudeilor care
crezusera in El:’ Daca ramaneti in cuvantul Meu, sunteti in adevar ucenicii
Mei; veti cunoaste adevarul si adevarul va va face slobozi.’ Ei I-au
raspuns:’Noi suntem samnata lui Aavram si n-am fost niciodata robii nimanui;
cum zici Tu:<Veti fi slobozi!>?’ Adevarat, adevarat, va spun’, le-a raspuns
Iisus, ‘ca oricine traieste in pacat, este rob al pacatului. Si robul nu ramane
pururea in casa; fiul insa ramane pururea. Deci, daca Fiul va slobozi, veti fi cu
adevarat slobozi’!”Ioan 8:30-36
Hristos, ignorand eforturile zelotilor de eliberarea prin forta a natiunii evreiesti
de sub jugul roman, a inceput lucrarea Sa anuntand o eliberare spiritual. El a
venit sa elibereze oamenii de sub satan, de sub pacat si de sub lege.
-satan: “Astfel, dar, deoarece copiii sunt partasi sangelui si carnii, tot asa si
El insusi a fost deopotriva partas la ele, pentru ca prin moarte, sa nimiceasca
pe cel ce are puterea mortii, adica pe diavolul. “Evrei 2:14

“ A dezbracat domniile si stapanirile si le-a facut de ocara inaintea lumii, dupa
ce a iesit biruitor asupra lor prin cruce.”Coloseni 2:15
-pacat: “Stim bine ca omul nostru cel vechi a fost rastignit impreuna cu El,
pentru ca trupul pacatului sa fie dezbracat de puterea lui, in asa fel ca sa nu
mai fim robi ai pacatului.” Romani 6:6
-lege:”Este un singur trup, un singur Duh, dupa cum si voi ati fost chemati la o
singura madejde a chemarii voastre. Este un singur Domn, o singura credinta,
un singur botez.” Efeseni 4:4-5
“ Dar cand a venit implinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Sau, nascut din
femeie, nascut sub Lege ca sa rascumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca sa
capatam adoptia”. Galateni 4:4-5

“ Caci Domnul este Duhul; si unde este Duhul Domnului, acolo este
slobozenia.”2 Corinteni 3:17
Ori, libertatea pe care Hristos ne-a castigat-o la cruce nu este experimentata din
plin de multe adunari pentru ca conducatorii acestora retin adevarul prizonier.
“ Caci de acum inainte , din cinci, care vor fi intr-o casa, trei vor fi dezbinati
impotriva a doi, si doi imptrica a trei.”Luca 11:52
In acest pasaj, cuvantul’cheie’ se zice’kleis’ in greaca si vine din
cuvantul’putere’ sau ‘autoritate’. In ce priveste cuvantul ‘stiinta’ , el vine din
grecescul ‘ gnosis’ care inseamna ‘cunostinta in materie de Dumnezeu si de
viata crestina’.
Domnul Iisus Hristos le reprosa adesea carturarilor legii ca au ridicat autoritatea
Scripturilor si ca i-au impiedicat astfel pe evreii ce vroiau mantuirea sa aiba
acces la adevar.
E adevarat ca acesti doctori ai legii inlocuisera Cuvantul lui Dumnezeu cu
traditii si cu datini (Matei 15, Marcu 7).
Astazi, multi conducatori crestini se comporta ca si fariseii din epoca lui Hristos
caci pastreaza cunostiinta pentru ei si refuza crestinilor accesul la adevar, lucru
ce le-ar aduce libertatea. Biblia prezice ca aceasta situatie se va inrautati din ce
in ce mai mult la venirea Domnului. Apostazia se va instala inmajoritatea

adunarilor si multi profeti mincinosi vor lua in prizionerat pe crestini. Asadar,
adevarul va fi cunoscut doar de veritabilii copii ai lui Dumnezeu care sunt
destinati mantuirii.
Nimeni, nici chiar apostolii, nici profetii, nici pastorii, nici evanghelistii, nici
carturarii, ci doar adevarul singur ne poate elibera de oameni. Acest adevar nu e
accesibil decat in Iisus Hristos caci El insusi ne-a zis:”Iisus i-a zis:’ Eu sunt
calea, adevarul si viata. Nimeni nu vine la tatal decat prin Mine.” Ioan 14:6.
Timpurile sunt rele; de aceea Domnul cheama aceasta generatie la pocainta.
Prin urmare, cei care au setea dupa adevar sunt invitati sa iese acum din Babilon
si din toate sistemele umane care tin oamenii in captivitate.
Domnul isi pregateste un popor in vederea venirii Sale, slujbele lui Ilie vor fi
din ce in ce mai solicitate de cei ce anunta rapirea iminenta a Miresei. Aceste
persoane, iesite din sistemele omenesti, merg contra-curent si proclama
veritabila Evanghelie care va scoate Biserica din letargia ei actuala, adica din
apostazie.
Strigatul de la miezul noptii este pe cale sa se auda in toate natiunile ca sa
trezeasca din somn crestinii: “La miezul noptii, s-a auzit o strigare:’Iata mirele,
iesiti-i in intampinare’!” Matei 25:6 Aleluia!

