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STUDIUL 1
Crearea lumii si caderea in pacat
In aceasta saptamana vom incepe un trimestru nou si o noua serie de studii. Tema generala
este unitatea bisericii si fundamentul unitatii care este dragostea. Unitatea unei familii, a unei
societati sau a unei biserici se construieste pa baza iubirii. Fara iubire nu exista unitate. Dragostea
este ceea ce uneste oamenii. Dragostea este ca o funie care leaga multe spice intr-un singur
manunchi, de aceea este copilaresc sa vorbim de uniune fara sa vorbim despre dragoste. Biblia
spune ca Dumnezeu este dragoste 1 Ioan 4:7,8 si 16 spune:
„ Preaiubitilor, sa ne iubim unii pe altii; caci dragostea este de la Dumnezeu. Si oricine
iubeste este nascut din Dumnezeu si cunoaste pe Dumnezeu. Cine nu iubeste n-a cunoscut pe
Dumnzeu; pentru ca Dumnezeu este dragoste. Si noi am cunoscut si am crezut dragostea pe care o
are Dumnezeu fata de noi. Dumnezeu este dragoste; si cine ramane in dragoste, ramane in
Dumnezeu, si Dumnezeu ramane in el.”
Este interesanta construirea frazei in greaca, iubiti-va unii pe altii. In greaca spune: agapetoi
agapomen, care s-ar traduce iubitilor, iubit-va! Dumnezeu ne cere sa ne iubim unii pe altii nu pentru
a castiga dragostea Lui ci noi ne iubim pentru ca am primit deja dragostea Lui. Faptul ca ne iubim
este o consecinta a dragostei lui Dumnezeu care s-a manifastat in viata noastra si aceasta dragoste
am primit-o prin har ca s-o daruim si celorlalti. Ioan spune ca dragostea vine de la Dumnezeu si
acesta este un concept de baza. Dragostea nu se naste in om. Orice altceva care se naste in om fara
prezenta lui Dumnezeu, nu este dragoste. Poate fi orice alt tip de sentiment, dar nu dragoste, pentru
ca dragostea vine de la Dumnezeu. Apoi Ioan spune ca toti cei care iubesc s-au nascut din
Dumnezeu si Il cunosc. El spune ca exista ceva care i se da credinciosului cand se naste din
Dumnezeu, ceva ce nu avea inainte si acel ceva este dragostea. Pentru a putea iubi e nevoie sa fi
nascut din Dumnezeu si pentru a continua sa iubesti trebuie sa ramai in El. Acum poate intelegi de
ce exista persoane religioase care spun ca apara principiile lui Dumnezeu si totusi sunt agresive si
ataca pe cei care nu gandesc ca ei. Aceste persoane au cunoscut doctrina dar nu L-au cunoscut pe
Dumnezeu, pentru ca daca L-ar fi cunoscut, dragostea ar tasni din inimile lor in mod natural. Ioan
merge si mai departe si spune ca Dumnezeu este dragoste. Ca sa putem intelege ce inseamna acest
lucru trebuie sa fac o ilustratie un pic infantila. Daca Dumnezeu af fi fost facut, din ce material ar fi
fost costruit? Aceasta intrebare este puerila pentru ca noi stim ca Dumnezeu nu este facut. Dar daca
ar fi asa, ar fi facut din dragoste. Dumnezeu nu este intr-o parte si dragostea in partea cealalta, ci El
si dragostea sunt una. Dragostea fara Dumnezeu nu exista si este imposibil ca cineva sa spuna ca-L
cunoaste pe Dumnezeu sau ca-L slujeste daca dragostea lui Dumnezeu nu se vede in viata lui.
Realitate este ca, la inceputul creatiunii era asa: Adam si Eva reflectau dragostea lui
Dumnezeu si caracterul Lui. Cand omul a fost creat, inima lui era plina de dragoste pentru ca era
facut dupa chipul lui Dumnezeu. Geneza 1: 26,27 spune:
„ Apoi Dumnezeu a zis: „ Sa facem om dupa chipul Nostru, dupa asemanarea Noastra; el
sa stapanesca peste pestii marii, peste pasarile cerului, peste vite, peste tot pamantul si peste toate
taratoarele care se misca pe pamant.” Dumnezeu a facut pe om dupa chipul Sau, l-a facut dupa
chipul lui Dumnezeu; parte barbateasca si parte femeiasca i-a facut.”
Adam si Eva reflectau caracterul Creatorului lor, dar s-a intamplat ceva si acest frumos
caracter s-a deformat in primii nostri parinti. Acel cuplu unit de dragostea lui Dumnezeu, a inceput
sa se acuze unul pe altul dupa ce au cazut in pacat si aceasta ruptura a afectat chiar si natura.
Partea a doua. Geneza 3:9-12 spune :
„ Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om si i-a zis: „Unde esti?” el a raspuns: „Ti-am
auzit glasul in gradina si mi-a fost frica, pentru ca eram gol si m-am ascuns.” Si Domnul
Dumnezeu a zis: „ Cine ti-a spus ca esti gol? Nu cumva ai mancat din pomul din care-ti
poruncisem sa nu mananci?” Omul a raspuns: „ Femeia pe care mi-ai dat-o ca sa fie langa mine

ea mi-a dat din pom si am mancat.”
Sa ne gandim putin la acest text. Omul cand a pacatuit, a inceput sa-i fie frica de Dumnezeu
si s-a ascuns. Ce inseamna acest lucru? Inseamna ca au pierdut dragostea. 1 Ioan 4:18 spune:
„ In dragoste nu este frica; ci dragostea desavarsita izgoneste frica; pentru ca frica are cu
ea pedapsa si cine se teme n-a ajuns desavarsit in dragoste.”
Faptul ca Adam si Eva au simtit frica era o dovada ca pierdusera dragostea, adica se
separasera de sursa dragostei care este Dumnezeu. Sa vedem ce face Adam cand este confruntat cu
realitatea. El acuza pe sotia lui de cele intamplate si atunci cand o acuza unitatea acestui cuplu
dispare. Sotii care odata se iubeau, acum sunt in opozitie. Ei au ramas un cuplu, dar nu mai exista
unitatea si cauza era ca ei se separasera de Dumnezeu, sursa dragostei. In capitolul 4 din Geneza
gasim trista poveste a primei crime: Cain a omorat pe fratele sau Abel. De ce? In aparenta, pentru ca
unul se inchina intr-un fel iar celalat in altul. Spun in aparenta, deoarece Cain chiar daca se inchina,
era departe de Dumnezeu. Aceasta a fost intotdeauna tragedia oamenior religiosi. Credem ca daca
implinim ce spune biserica suntem buni crestini si totusi Domnul Isus a zis in Matei 5:8
„ Norodul acesta se apropie de Mine cu gura si ma cinsteste cu buzele, dar inima lui este
departe de Mine.”
Spune ca inima lor este departe de Dumnezeu si cand cineva este in biserica dar inima lui
este departe de Dumnezeu care este sursa dragostei. Acea persoana este capabila sa faca orice in
numele lui Dumnezeu, chiar si lucrurile cele mai teribile. Sunt multi care fac lucruri in numele lui
Dumnezeu, dar este un Dumnezeu pe care ei nu-l cunosc si de aceea ei lauda pe Dumnezeu cu
buzele dar inima este departe de El.
Partea a treia. Pacatul a adus dezbinare deoarece a separat pe Adam si pe Eva de
Dumnezeu, sursa dragostei. La fel s-a intamplat cu Cain si Abel si la fel s-a intamplat si la turnul
Babel. De fiecare data cand o persoana se separa de Dumnezeu dragostea dispare din inima lui si
intervine dezbinarea si lipsa de omenie. Dupa potop, Noe si familia lui erau poporul lui Dumnezeu
si au ramas credinciosi Lui traind uniti in dragostea lui Dumnezeu, dar timpul a trecut si in Geneza
11:1-4 spune:
„ Tot pamantul avea o singura limba si aceleasi cuvinte. Pornind ei inspre rasarit, au dar
peste o campie in tara Sinear; si au descalecat acolo. Si au zis unul catre altul: „ Haidem sa facem
caramizi si sa le ardem bine in foc.” Si caramida le-a tinut loc de piatra iar smoala le-a tinut loc de
var. Si au mai zis: „ Haidem sa ne zidim o cetate si un turn ar carui varf sa atinga cerul, si sa ne
facem un nume ca sa nu fim imprastiati pe toata fata pamantului.”
Gandeste-te la expresia o singura limba si aceleasi cuvinte. Exista o uniune dar nu erau uniti
doar pentru ca aveau o singura limba ci de faptul ca aveau un singur fel de viata. Toti traiau uniti in
Dumnezeu si pentru Dumnezeu si rezultatul era ca in pofida multimilor traiau si actionau ca unul
singur. Din nefericire, s-au indepartat de Dumnezeu si din nou a intrvenit dezbinarea. Textul spune
ca ei doreau sa construiasca un turn care sa ajunga pana la cer. Eu te intreb acum: cine a vrut sa se
ridice pana la cer si sa aiba un nume important? Isaia 14:13 spune:
„ Tu ziceai in inimata ta: „ Ma voi sui in cer, imi voi ridica scaunul de domnie mai presus de
stele lui Dumnezeu; voi sedea pe muntele adunarii dumnezeilor, la capatul miazanoaptei.”
Acest lucru ne demonstreaza ca atunci cand cineva se departeaza de Dumnezeu care este
sursa iubirii, dragostea dispare din inima lui si in loc apare egoismul care este sursa conflictului si a
discordiei pentru ca, in loc sa iubeasca, omul se simte ca Dumnezeu, vrea ca toate lumea sa faca
voia lui, vrea ca toata lumea sa gandeasca ca el si acest lucru este o mare problema.
Partea a patra. Lectiunea noastra ne vorbeste de Avraam ca fiind parintele credinciosilor.
Ce este credinta? Am putea sa petrecem ore si chiar zile intregi filozofand despre credinta, dar viata
este mai mult decat teorie, este practica. Conceptele ajuta doar daca le treiesti, iar in viata practica
credinta poate fi definita de cuvantul incredere. Daca spune cineva ca are credinta in Dumnezeu el
spune ca se increde in El. Increderea este rezultatul unei trairi impreuna. Daca vrem sa avem
incredere in Dumnezeu trebuie sa invatam sa traim impreuna cu El, iar acest lucru se rezuma la trei
experiente practice: studiul Cuvantului in fiecare zi, sa stai de vorba cu El mereu prin rugaciune si
sa cauti o persoana pe care s-o conduci la Isus. Cand punem in practica aceste trei lucruri, inseamna

ca traim impreuna cu Dumnezeu, iar rezultatul va fi credinta. Avraam era un om care traia cu
Dumnezeu de aceea era un om al credintei si credinta lui era vizibila prin ascultare. Increderea in
Dumnezeu te face sa accepti planul pe care El il are pentru viata ta. Intr-o anumita ocazie,
Dumnezeu i-a zis lui Avraam cuvintele din Geneza 12:3
„Voi binecuvanta pe cei ce te vor binecuvanta, si voi blestema pe cei ce te vor blestema; si
toate famiile pamantului vor fi binecuvantate in tine.”
Aceasta binecuvantare, este viata si scopul pe care il are Dumnezeu pentru copiii Lui.
Pacatul adusese dezbinare in lume dar Mesia, care avea sa vina din descendenta lui Avraam avea sa
aduca unitate. De aceea Isus a spus in Ioan 12:32
„ Si dupa ce voi fi inaltat de pe pamant, voi atrage la Mine pe toti oamenii.”
Am sa atrag, am sa unesc pe toti. Aceasta a fost dorinta lui Dumnezeu pentru copiii Lui, dar
cel care avea sa uneasca avea sa fie Hristos, sursa iubirii. Din nefericire, poporul din acele timpuri
nu L-a acceptat pe Isus si El a zis in Matei 23:37
„ Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci si ucizi cu pietre pe cei trimisi la tine! De
cate ori am vrut sa strang pe copiii tai cum isi strange gaina puii sub aripi, si n-ati vrut!”
Ajungem la finalul acestui studiu sa vorbim de poporul ales al lui Dumnezeu. Vom citi
Deuteronom 7:6-8
„Caci tu esti un popor sfant pentru Domnul, Dumnezeul tau; Domnul Dumnezeul tau te-a
ales ca sa fi un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fata pamantului. Nu doar pentru ca
intreceti la numar pe toate celelate popoare S-a alipit Domnul de voi si v-a ales, caci voi sunteti cel
mai mic dintre toate popoarele. Ci pentru ca Domnul va iubeste, pentru ca a vrut sa tina juramantul
pe care L-a facut parintilor vostrii, pentru aceia v-a scos Domnul cu mana Lui puternica si v-a
izbavit din casa robiei, din mana lui faraon imparatul egiptului.”
Care a fost motivul pentru care Dumnezeu a ales pe Avraam si descendenta lui? Ca sa fie o
binecuvantare pentru lume si pentru ca lumea sa stie ca este posibil sa traiesti in unitate in ciuda
diferentelor de temperament, a culorii pielii, a fetei etc... Comentariul din aceasta saptaman are ca
scop sa ne arate ca, pentr a trai in unitate, este necesar ca fiecare sa traiasca in Dumnezeu si sa
reflecte caracterul Lui, un caracter pe care Adam si Eva l-au reflectat inainte de caderea in pacat.
Dar dupa aceasta caracterul s-a deformat.
Astazi cu natura noastra pacatoasa nu suntem capabili sa iubim. Fiecare vrea sa faca voia
lui si sa creada ceea ce vrea. Omul care nu a fost nascut din nou, vrea ca ceilalti sa gandeasca ca el.
Nu suntem dispusi sa renuntam la propiile noastre idei si sa ascultam cu umilinta la ceea ce zice
Cuvantul lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu ne poate transforma si doar atunci cand caracterul Lui
se va vedea in vietile noastre, vom putea sa ne respectam unii pe altii, sa fim blanzi ca Domnul Isus
care a spus: „ Veniti la Mine toti cei truditi si impovarati si Eu va voi da odihna. Invatati de la Mine
ca sunt bland si smerit cu inima.”
Exista persoane care sunt dispuse sa faca sau sa nu faca multe lucruri, dar nu sunt dispuse
sa fie blande si umile. Tot ceea ce Dumnezeu vrea este sa mergem la El asa cum suntem si sa-L
lasam sa ne transforme si sa reflectam caracterul Lui in viata noastra. Numai atunci vom trai ca o
familie unita, ca o biserica unita. Domnul Isus a zis: „ Prin aceasta vor cunoaste oamenii ca sunteti
ucenicii Mei cand va veti iubi unii pe altii.”
Dumnezeu sa te binecuvanteze!
Asa cum am mai spus, in acest nou trimestru vom studia diferitele aspecte ale unitatii in
Hristos, pentru ca fara El nu exista unitate. Este adevarat ca poate exista unitate in diversitate.
Unitate inseamna uniformitate? Fie ca Duhul lui Dumnezeu sa mearga pe tot pamantul si sa faca
ceea ce noi nu putem as facem: o biserica unita in Hristos.
Va imbratisez pe toti!
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