CINE SUNT CHRISTADELFIENII ?
Existä ín aceastä lume oameni care ßi gândesc în mod deosebit la persoana ßi înväþäturile
Domnului Isus Christos. Dacä urmärim de-alungul timpului, Íncä de cánd a apärut
creßtinismul ßi urmärit apoi în evoluþia sa istoricä, s-a e putut observa diferite forme, ßi o
largä varietate de biserici ßi comunitäþi, fiecare bazându-se pe fundamentele, înväþäturile ßi
practicile proprii. În ínvälmäßeala rezultatä din existenþa numeroaselor grupäri aßa-zis
„creßtine“, multe vor renunþa chiar la scopul fundamental de a cäuta „adevärul“, pierzându-ßi
speranþa.
Aceastä lucrare este scrisä pentru a atrage atenþia cititorului asupra cu existenþei unei
comunitäþi de credincioßi ai lui Christos, numiþi „Christadelfieni“, organizaþi în grupuri
räspândite pretutindeni în lume. Oriunde se aflä aceste comunitäþi, ele se bazeazä pe aceleaßi
fundamente de credinþä. La baza acestei credinþe stä principiul adevärului, dat de Christos ßi
apostolii Säi, în primul secol, principiu încä valabil ßi în zilele noastre. Sfintele Scripturi, atât
Vechiul Testament, cât ßi Noul Testament, constituie unica lor autoritate.
O Comunitate Apostolicä
Aceastä comunitate nu are preoþi sau pastori plätiþi, nici vreun costum special pentru cel care
predicä; de asemenea, nu existä un conducätor sau consiliu legislativ. Eccleziile (termen
grecesc desemnând „biserica“, potrivit Noului Testament) îßi organizeazä ßi administreazä
autonom propriile probleme; acest model este valabil pentru toate eccleziile de pretutindeni.
Precum „bätrânii“ Noului Testament, deservenþii sunt aleßi periodic din rândurile membrilor
eccleziilor. Ei sunt aceia care vor conduce ßi vor prezida întrunirile lor.
La serviciul divin comunitar pentru/La comuniunea pentru „frângerea pâinii“, din „prima zi
a säptämânii“, se cântä imnuri, se spun rugäciuni ßi se citeßte din Biblie. Pâinea ßi vinul se
împart íntre toþi „fraþii ßi surorile“ prezente. Se fac colecte benevole pentru acoperirea tuturor
cheltuielilor.
Dacä urmaßii apostolilor, care au träit în primul secol dupä Christos, ar fi putut sä urmäreascä
aceste întruniri, desigur cä ar fi recunoscut modelul lor de organizare ßi adunare pentru
rugäciunea comunä, model descris în Noul Testament. §i aßa cum primii discipoli sau ucenici
ai lui Isus au proclamat mesajul speranþei de viaþä, tot astfel se procedeazä ßi acum, ei
adresându-se tuturor acelora care vor sä-l asculte.
Christadelfienii îßi instruiesc copiii în §colile de Duminicä ßi în Grupurile de Tineret, pentru
a-i pregäti pentru o viaþä demnä, în credinþä ßi ascultare a legilor lui Christos.
Numele „Christadelfieni“
Din primele lor zile, membrii acestei credinþe au fost preocupaþi sä-ßi stabileascä propria
identitate prin atribuirea unei denumiri. A fost ales termenul de Christadelfieni desemnând
„fraþi (ßi bineínþeles ßi surori) în Christos“. S-a folosit acest nume pentru a se distinge
aceastä comunitate, cu mai bine de 120 de ani în urmä.
Încä din 1864 a apärut revista lunarä Christadelfian, editatä în Birmingham, Anglia. Ea
continuä sä aparä ßi astâzi ßi cuprinde articole informative ßi ßtiri despre eccleziile de
pretutindeni. Sunt editate apoi multe alte cärþi, broßuri ßi reviste, pentru uzul membrilor
Christadelfieni sau al prietenilor acestora.
Alte organizaþii din lume îßi propun sä predice Cuvântul Evangheliei în zone în care ecclezia
este micä, sau încä nu existä; de asemenea existä comitete speciale responsabile cu predicarea
Evangheliei în alte þäri. O altä organizaþie tipäreßte ßi expediazä studii biblice cätre
Christadelfienii care locuiesc la o mare distanþä de o ecclezie.
Se acordä o atenþie deosebitä celor handicapaþi ßi bätrâni, pentru care au fost organizate mai
multe cämine în diferite þäri. Contribuþiile voluntare au drept scop ajutorarea membrilor care
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au nevoie.
O Entitate Distinctä
Ne întrebäm, de ce credinþa Christadelfianä ar trebui sä ne atragä mai mult atenþia decát
altele, când cele mai multe pretind a se baza tot pe Biblie? Räspunsul corect ar fi urmätorul:
înþelegerea înväþäturilor Bibliei este diferitä de la o credinþä la alta. În cazul nostru, diferenþa
pleacä de la convingerile lui John Thomas, care studiind „Creßtinismul“, acum 150 de ani, a
ajuns la concluzia cä acesta, aßa cum era, nu reprezenta credinþa lui Christos ßi a apostolilor
säi. Convins cä adevärul poate fi descoperit numai din Biblie, Dr. Thomas s-a angajat într-un
studiu aprofundat al Scripturilor. El nu a pretins sä aibä vreo viziune sau revelaþie personalä.
Se poate spune cä John Thomas a reußit sä înþeleagä „Evanghelia Împäräþiei lui Dumnezeu ßi
a numelui Domnului Isus Christos“ (Fapte 8:12) atât de diferit interpretate de diversele
biserici ßi secte religioase.
Lucrärile sale au atras apoi suportul altora, care au devenit convinßi de valabilitatea
concluziilor sale. Aceastä înþelegere a adevärurilor biblice a fost riguros verificatä în tot acest
rästimp de peste 150 de ani, iar punctele distincte ale credinþei Christadelfiene de azi sunt
rezultatul acestui proces.
Întreaga Biblie
Care este conþinutul mesajului biblic ßi de ce este el diferit de ideile populare „creßtine“? Ne
bazäm pe urmätorul principiu de bazä: Biblia trebuie înþeleasä ca un tot, în întregimea ei. Este
ußor sä susþii anumite înväþäturi acceptând doar anumite pärþi din Scripturi ßi neglijându-le pe
celelalte, dar nu este o atitudine corectä. De exemplu, astäzi se obißnuießte sä se omitä
Vechiul Testament, cu toate cä documente precum: Legea, Psalmii ßi Profeþii, au fost
acceptate de Isus ßi de apostolii Säi, drept „Cuvant al Domnului“.
Biblia trebuie consideratä o unitate, în întregime; revelaþia lui Dumnezeu pentru omenire
începe din paginile Vechiului Testament ßi este continuatä ßi apoi extinsä în Noul Testament.
Deci, întregul „sfat al Domnului“ (Fapte 20:27), derivä numai din întreaga carte, privitä ca
un tot ßi un întreg unitar.
Christadelfienii acceptä cä întreaga Biblie a fost inspiratä de Dumnezeu oamenilor, fiind
„Cuvântul Domnului“ (2 Timotei 3:16). De aceea, ei o citesc în mod regulat ßi cu atenþie.
Existä un Plan de citire al Bibliei, urmärit de toþi Christadelfienii; ei reußesc astfel sä citeascä
Vechiul Testament o datä pe an ßi Noul Testament de douä ori.
O problemä de o deosebitä importantä ar fi urmätoarea: dacä cineva doreßte într-adevär sä
înþeleagä Biblia, trebuie sä fie deschis ín a gäsi räspuns la toate întrebärile ßi în primul rând,
la cele legate de noi înßine. Biblia este cea mai realistä carte din lume, ßi ea confruntä
aspectele cotidiene de viaþä cu gândirea ßi dorinþa noasträ. Problemele umane legate de rasä ßi
individ sunt în mod direct abordate. Este explicatä iniþial originea problemelor, ca apoi sä
descoperim soluþia. Biblia este unica sursä din lume care realizeazä aceasta armonie între
evenimentele ßi factorii istorici, pe de o parte, ßi viaþa umanä, pe de altä parte.
Dumnezeu, Creator ßi Tatä
Biblia îl descrie pe Dumnezeu drept Creator al cerurilor ßi al pämântului. El este: „Împäratul
veßniciilor, al neamurilor, al neväzutului“ (1 Timotei 1:17).
Prin Duhul Säu Cel Sfânt, expresie a puterii Sale, El controleazä activitatea lumii, în
conformitate cu scopul Säu final privind omenirea. Sfinþenia ßi adevärul sunt atributele Sale,
iar atitudinea Sa faþä de rebeliunea continuuä a oamenilor este de a ne mai îngädui încä, ßi a
ne mai aßtepta încä!
El se autodescrie ca fiind un Dumnezeu „plin de îndurare ßi milostiv, încet la mânie, plin de
bunätate ßi credincioßenie, care îßi þine dragostea . . . ßi iartä färädelegea, räzvrätirea ßi
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päcatul“ (Exod. 34:6,7).
Acesta este deci portretul Creatorului Etern, o Fiinþä Supremä din punct de vedere moral, Cel
care este Tatä la toþi cei care îl cautä, potrivit Cuvântului Säu. §i numai din Cuvântul Säu,
Biblia, omul poate înväþa ßi afla voia Sa.
Pämántul vital
Existä o teorie conform cäreia Biblia nu ar fi interesatä de acest pämânt, pe care locuim ßi de
tot ceea ce se întámplä aici. S-a spus sä scopul ei ar fi „cerul“, viitoarea casä a celor
credincioßi. Aceasta este o mare eroare. Revelarea scopului lui Dumnezeu ne aratä cä El este
în permanenþä interesat de pämânt ßi de rasa umanä. Astfel, chiar Dumnezeu spune:
„Cäci aßa vorbeßte Domnul, Fäcätorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit
pämântul, L-a fäcut ßi L-a întärit, L-a fäcut, nu ca sä fie pustiu, ci L-a întocmit ca sä fie
locuit“ (Isaia 45:18).
Dumnezeu S-a gândit la pämânt ca la un tot, împreunä cu naþiunile care îl vor locui. Astfel,
destinul marilor imperii a fost ßi este sub controlul lui Dumnezeu ßi soarta lor este pecetluitä.
Marile probleme din zilele de azi au fost preväzute ßi se cunoaßte soluþionarea lor: Stabilirea
de cätre Dumnezeu a unei noi ordini pe pämânt, ca unicä metodä prin care atitudinea
refractarä a omenirii poate fi controlatä.
Biblia, departe de a fi „altä lume“, este realä ßi practicä ßi are ín ultimul scop destinul íntregii
rase umane. Viziunea sa despre viitorul lumii reprezintä þelul suprem, pentru cä:
„. . . pämântul va fi plin de cunoßtinþa Slavei Domnului, ca fundul märii, de apele care îl
acopär“ (Habacuc 2:14).
Aceastä profeþie a fost datä cu 600 de ani înaintea lui Christos ßi reprezintä gândul lui
Dumnezeu despre pämânt, reflectat ín întreaga Biblie. El este íntru-totul descoperit nouä, prin
condiþia noasträ contemporane plinä de probleme de nerezolvat, unicä în istoria planetei
noastre.
Gándul Lui Dumnezeu despre Israel
Un cititor atent al Bibliei nu ar avea nici un dubiu cä naþiunea Israel a ocupat un loc esenþial
în gândul lui Dumnezeu. Dar mulþi oameni astäzi gäsesc destul de dificilä aceastä accepþiune,
în legäturä cu natura modernä a statului Israel. Ce a facut sä aparä relaþia specialä? Biblia ne
aratä cä rasa umanä, în primele secole ale existenþei sale, a renunþat sä se mai închine
Domnului, ßi de aceea:
„Pämântul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pämântul era plin de silnicie“ (Geneza 6:11)
De aceea a venit judecata Domnului prin potop. Omenirea era parcä predestinatä ßi atrasä de
räutate. De aceea, Dumnezeu a ajuns la concluzia cä trebuie sä-ßi aleagä ßi sä-ßi ßlefuiascä o
naþie special urmäritä apoi, ßi care sä-I respecte Cuvántul säu. Astfel, El l-a ales pe Avraam,
un om credincios, cäruia i-a fäcut promisiuni concrete, cu privire la el ßi la urmaßii säi, în
legäturä cu posedarea în viitor a pämântului din Canaan (mai tárziu Palestina, apoi Israel) ßi
pentru a fi binecuvântat de toate popoarele (Geneza 12:1-3; 13:14-15).
Descendenþii lui Avraam au fost eliberaþi ßi scoßi din Egipt, prin puterea Domnului, ca apoi
sä se stabileascä pe Pämântul Promis, Israelul, în douäsprezece triburi. Acolo ei au träit sub
Lege, un sistem de legi ßi decrete, date lor de cätre Dumnezeu prin Moise, cu intenþia de a-i
pregäti pentru a deveni supußii Domnului.
În secolele urmätoare, evreii au neglijat ín mod repetat credinþa ßi nu s-au mai închinat lui
Dumnezeu, întorcându-se la idolii vecinilor pägâni. De aceea ei au fost pedepsiþi, fiind
alungaþi de pe pämânturile lor prin invazia unor puteri sträine. Ei au träit timp de secole
împraßtiaþi pretutindeni ßi persecutaþi, aßa dupä cum Dumnezeu îi atenþionase cä se va
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întampla (Deuteronom 28). Cu toate acestea, în tot timpul acestor rätäciri pe meleaguri
sträine, în exil, sau pe pämântul Israelului, evreii ßi-au pästrat credinþa în Cuvântul Domnului.
Promisiuni cátre Patriarchi
Promisiunea fäcutä de Dumnezeu lui Avraam, nu se referea numai la naþiunea Israel. Avraam
trebuia sä devinä: „tatäl mai multor neamuri“ (Geneza 17:5). Este vorba de asemenea de un
descendent evreu, cu totul deosebit de ceilalþi, cel prin care avea sä se îndeplineascä
promisiunea de binecuvântare a tuturor popoarelor. Acest descendent, despre care s-a vorbit
cu mult timp înainte, era Domnul Isus Christos.
Apoi, promisiunile de mai târziu fäcute lui David, unul din regii Israelului, vor conþine în
detaliu ceea ce va face Isus:
„Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatälui säu David. Va împäräþi peste casa
lui Iacov în veci, ßi Împäräþia lui nu va avea sfârßit“ (Luca 1:32,33).
Scopul lui Dumnezeu cu Israel, a fost de a-l face drept centru de pregätire pentru credincioßi,
cu secole înainte de Christos, într-o lume pägânä. Apoi s-a näscut Isus, cel care a proclamat
Buna Vestire a devenirii tuturor celor credincioßi, copii ai lui Avraam, prin credinþä ßi a
moßtenirii promisiunilor sale. De aceea, apostolul Pavel scria:
„Dacä sunteþi ai lui Christos, sunteþi „sämânþa lui Avraam“, moßtenitori prin fägäduinþä“
(Galateni 3:27-29).
Adevärul despre Omenire
Încä din zorii istoriei, oamenii au cäutat sä se consoleze cu idei ßi räspunsuri care sä le
mulþumeascä, chiar ßi în ultima speranþä. Biblia, în schimb ne explicä adevärata origine ßi
direcþie a rasei umane. Ea ne dezväluie cine suntem noi, puterile ßi slabiciunile noastre. Am
fost creaþi, dupä imaginea lui Dumnezeu; iatä de ce ne-a fost înzestratä mintea cu acât de
minunate capacitäþi. Putem raþiona; conßtiinþa ne atentioneazä atunci când greßim. §i, dacä
totußi avem aceastä putere a voinþei, înseamnä cä putem sä luäm decizii care pot sä ne
afecteze ßi sä ne schimbe decisiv viaþa.
Dar existä în noi ßi acea dorinþä naturalä, puternicä, de a ne crea satisfacþia; suntem de aceea
indulgenþi cu noi înßine, ßi ne apäräm cu mândrie. Întreaga istorie a omenirii este o
înregistrare a modului în care fiinþele umane ßi-au läsat dorinþele sä-i domine. Räutatea ßi
suferinþa nu au apärut decât ca un inevitabil rezultat.
Omul este Muritor
De ce ar fi natura omului destinatä morþii? Deoarece, spune Biblia, primilor fiinþe umane li
s-a dat o ßansä, dar aceßtia au preferat sä se automulþumeascä, încälcând porunca datä de
Dumnezeu. A fost un act de rebeliune pe care Biblia l-a numit „päcat“. Consecinþa a fost
„moartea“, conditie ín care toate fiinþele umane sfárßesc ín mod natural prin moarte. Deci,
vom muri pentru cä suntem muritori. Dacä am fi fost läsaþi „de capul nostru“, atunci am fi
mers sigur la „autodistrugere“, adicä la încetarea existenþei färä nici o speranþä. Morþii sunt
întinßi färä conßtiinþä în mormânt, ei nu simt nici o durere, dar în schimb, „dorm în þärâna
pämântului“ (Daniel 12:2).
Ideea larg räspânditä potrivit cäreia omul ar avea „suflet nemuritor“ ßi cä îßi va continua
viaþa eventual „în cer“, nu este o înväþätura biblicä; originea acestei idei o gåsim în surse
greceßti, timpurii. Teoria absorbitä din aceste origini pägâne a devenit înväþäturä creßtinä ßi
reprezintä doar una din multe alte importante alteräri de crezuri creßtine, survenite pe
parcursul istoriei.
Dar existä ßi speranþä, o speranþä unicä. Mormântul nu trebuie sä fie sfârßitul pentru noi. Vom
înþelege în continuare de ce!
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Natura Lui Isus
Existä un rezultat foarte important al cunoaßterii naturii noastre umane: descifrarea
semnificaþiei vieþii ßi morþii lui Isus Christos, ßi, prin aceasta, locul nostru planului lui
Dumnezeu cu omenirea.
Evanghelia lui Luca descrie cum Isus a fost näscut de o tânärä femeie israelitä, Maria din
Nazaret, prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Astfel, Isus a fost näscut ca „fiu al
omului“ prin mama sa. De aceea, el a moßtenit natura noasträ fizicä, în totalitate, ßi în
consecinþä, ßi „în toate lucrurile a fost ispitit ca ßi noi“ (Evrei 4:15). Dar el a fost ßi “Fiul lui
Dumnezeu“, deoarece Dumnezeu i-a fost în realitate Tatä. Isus a depäßit orice ispitä ßi a
rämas färä de päcat. S-a supus întotdeauna voinþei Tatälui. În grädina Ghetsimani el spune:
„Facä-se nu voia Mea, ci a Ta“ (Luca 22:42).
Astfel Isus a rämas „färä de päcat“ ßi a devenit, prin moartea Sa pe cruce, ultimul sacrificiu
pentru päcat, „Mielul lui Dumnezeu, cel care ridicä päcatul lumii“ (Ioan 1:20). Corpul säu a
fost dat jos de pe cruce ßi înmormântat. Însä Dumnezeu nu a putut sä lase pe vecie, în
mormânt, un om atât de perfect în credinþa sa. De aceea, El nu a permis ßi nu a läsat ca
„trupul lui sä vadä putrezirea“ (Fapte 2:31) ßi l-a ridicat din moarte a treia zi. Isus, däruit cu
o naturä nemuritoare, a dovedit cä „moartea nu mai are nici o stäpânire asupra lui“ (Romani
6:9). Apoi, Isus s-a ridicat la ceruri pentru a sta la dreapta Tatälui.
Fiul lui Dumnezeu ßi nu Dumnezeu Fiul
O concluzie foarte importantä, care ar rezulta din moartea lui Isus, ar fi aceea cä el nu a fost
numai un exemplu sublim de nobil auto-sacrificiu; a fost räscumpärarea vitalä pentru päcat,
pentru ca noi, cei päcätoßi sä avem speranþä. Este dramatic faptul cä în teoria Creßtinismului
popular, aceastä înþelegere a fost pervertiþä de doctrina Trinitäþii, la 300 de ani dupä învierea
lui Isus, ca rezultat al disputelor din interiorul Bisericii. Crezurile care exprimä Trinitatea au
fost decizii ale Conciliilor Bisericii Catolice din secolele patru ßi cinci. Înväþäturile lor nu pot
fi gäsite ín Biblie. Ideea unui preexistent „Dumnezeu Fiul“, în ceruri, schimba rostul
experienþei unice a lui Isus, responsabilitatea sa de „Fiu al omului“, cât ßi cea de „Fiu al
Domnului“, îndepärteazä adevärata semnificaþie a vieþii ßi morþii Sale, ca räscumpärare
pentru päcatul nostru, al tuturor oamenilor.
În mod similar, Sfántul Duh nu este prezent în Biblie ca a treia „persoanä“ a Trinitäþii. El este
puterea prin care Dumnezeu îßi realizeazä planurile Sale, atât fizic, cât ßi spiritual. El este
întotdeauna sub controlul Tatälui ßi mai târziu al Fiului, dar niciodatä nu a fost reprezentat ca
acþionánd independent de ei sau ca obiect al închinärii.
Se poate astfel vedea, cä o dreaptä înþelegere a naturii umane ßi a naturii lui Isus, ar pune pe
acesta în centrul planului lui Dumnezeu de mântuire a omenirii de päcat ßi moarte. Acesta
este adeväratul sens al Evangheliei. §i numai în Biblie putem gäsi adevärurile vitale despre
Isus Christos.
Diavolul ßi Satana
Cunoscând adevärul despre natura omului, acesta ne va fi de un mare ajutor pentru a înþelege
noþiunile de „diavol“ si „Satan“, gäsite în Biblie. Aceßti termeni au o lungä ßi veche tradiþie
printre superstiþiile omeneßti despre un Spirit al Räului, care ar acþiona contra lui Dumnezeu
ßi ar tenta pe om spre räu. Înþelegerea popularä a acestor termeni nu se bazeazä pe Biblie, ci
pe alte teorii împrumutate din credinþele pägâne, cu mult timp înaintea Creßtinismului.
Acolo unde scriitorii Bibliei, sub inspiraþia lui Dumnezeu au avut ocazia sä foloseascä aceßti
termeni--rar folosiþi în Scripturä--au reprezinta numai tendinþele rele ale naturii umane. Este
semnificativ faptul cä peste tot în Biblie päcätoßii nu sunt încurajaþi niciodatä sä blameze pe
cineva, sau ceva, decât pe ei înßißi ßi rätäcirile lor. Dußmanul persistent al lui Dumnezeu este
mintea omeneascä, ßi dorinþele ei de satisfacere.
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Adevärata înväþäturä a Bibliei despre natura umanä ne înläturä teama de vreun diavol
supranatural ßi ne aratä în mod evident unde poate fi gäsit dußmanul lui Dumnezeu.
Vestea bunä
Biblia, dupä cum am väzut, descoperä toatä släbiciunea naturii umane, ca ßi distrugerea ei în
mormánt. Evanghelia este un mesaj al speranþei. Este „puterea lui Dumnezeu pentru
mântuire“, (Romani 1:16), eliberarea noasträ de sub imperiul päcatului ßi a consecinþei sale,
„moartea“. Iatä de ce Evanghelia Biblicä este „buna vestire“.
Mesajul säu este un apel cätre fiecare om (fie bärbat sau femeie), pentru „pocäinþä“, ßi apoi
pentru „promisiunea de viaþä“. Dumnezeu nu doreßte ca omul sä fie distrus ci, dupä cum
spune apostolul Petru: „nici unul sä nu piarä, ci toþi sä vinä la pocäinþä“ (2 Petru 3:9). Ce
trebuie sä înþelegem prin termenul „pocäinþä“, este explicat de Petru printr-o definiþie: „a
veni la cunoßtiinþa adevärului“ (1 Timotei 2:4). Descoperind „adevärul“ despre sine însußi ßi
cunoscând planul de mântuire al lui Dumnezeu prin Christos, omul credincios va primi de la
Domnul „o altä minte“. Pocäinþa nu este un act emoþional, care sä treacä dupa ce a fost
înfäptuit, ci o clarificare netä a poziþiei credinciosului, care, prin cunoßtiinþele sale întelese
bine, îßi märturiseßte päcatul în faþa Domnului, se roagä pentru iertare ßi îßi redirecþioneazä
viaþa în armonie cu legile lui Christos.
Botezul
Când acest statut al minþii a fost rrealizat, cei ce credeau în Christos în timpurile apostolice au
fost „botezaþi“ prin scufundare totalä sub apä. Astfel erau „îngropaþi în Christos, prin botez“
(Coloseni 2:12); ei mureau simbolic împreunä cu El pe cruce, ca apoi sä se ridice din moarte
la „viaþa veßnicä“, prin ießirea din apä, la un „nou fel de viaþä“. Iatä de ce se cere ßi astâzi
adeväratului credincios acest act. §i nici o autoritate nu a modificat aceastä lege pânä in zilele
noastre.
Dumnezeu, prin slava ßi märeþia Sa, este întotdeauna gata sä-i accepte pe aceia care îßi
însußesc aceastä atitudine, ßi le iartä päcatele, la toþi aceia care inträ în comuniune cu El.
Astfel, toþi cei care erau îndepärtaþi de Dumnezeu prin päcat, pot deveni fii ßi fiice ai lui
Dumnezeu prin ascultare ßi credinþä. Vor deveni astfel, moßtenitori ai vieþii veßnice, conform
promisiunii lui Dumnezeu. §i chiar dacä moartea îi va lua, ei vor muri în deplinä siguranþä în
reânvierea lor, în ridicarea din moarte în ziua revenirii lui Christos. Räsplata pentru credinþä
va fi „natura nemuritoare“, dupä cum Isus spunea: „nici nu vor putea muri, cäci vor fi ca
îngerii“ (Luca 20:35-36).
Dacä aceßti credincioßi ar träi în ziua reántoarcerii lui Isus, vor avea parte de schimbarea
naturii lor: din muritori devenind nemuritori. Astfel va fi realizat ßi cel mai bine cunoscut
vers din Noul Testament:
„Fiindcä atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cä a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El, sä nu piarä, ci sä aibä viaþä veßnicä“ (Ioan 3:16)
Împäräþia lui Dumnezeu
Presupunând cä adevärul despre natura umanä a fost înþeles, vom putea afla ßi de ce
guvernele omeneßti, de-a lungul secolelor, în istorie, nu au reußit sä întemeieze o pace
veßnicä pe pämânt. Mintea omului este lipsitä de puterea necesarä rezolvärii în bloc a
problemelor omenirii. Biblia, însä, încä din începuturi ne descoperä soluþia. Intervenþia lui
Dumnezeu în afacerile umanä într-un moment critic al istoriei este o profeþie fermä a Bibliei.
Reântoarcerea lui Isus Christos pe pämânt, exact în acelaßi mod cum acesta l-a päräsit, este
speranþa umanimä a credincioßilor, încä din primele momente ale Creßtinismului. Biserica,
însä a abandonat aceastä idee, deoarece Isus nu a venit atât de curând cât se sperase ßi, poate
ßi mai mult, datoritä credinþei populare cä toþi credincioßii vor fi räsplätiþi la moarte în cer.
Dar, Noul Testament repetä insistent despre aceastä „A Doua Venire“, pe care apostolii au
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garantat-o în scrierile lor.
Atunci cánd va veni Isus
Scopul reântoarcerii lui Christos va fi restabilirea autoritäþii lui Dumnezeu pe pämânt. Întâi
va fi o judecatä--o alta înväþäturä clarä din Biblie, acum total desconsideratä. Isus, scrie Pavel
cätre Timotei:
„are sä judece ßi vii ßi morþii ßi pentru arätarea ßi Împäräþia Sa“ (2 Timotei 4:10).
Dupä învierea celor care au înþeles Cuvântul Domnului, aceßtia „vor apare în faþa scaunului
de judecatä al lui Christos“ pentru a primi räsplata faptelor lor, „dupä binele sau räul pe
care îl va fi fäcut“ (2 Corinteni 5:10).
Apoi va veni rândul naþiunilor cärora li s-a spus: „Temeþi-vä de Dumnezeu ßi daþi-I slavä,
cäci a venit ceasul judecäþii Lui“ (Apocalipsa 14:7). Biblia nu lasä nici un dubiu asupra
faptului cä multe guverne ale diferitelor naþiuni vor refuza aceastä închinare. Va începe o
reeducare a oamenilor de pe pämânt în noua Împäräþie al lui Dumnezeu, cu Isus Christos ca
Împärat. Când voinþa lui Dumnezeu va fi înþeleasä ßi îndeplinitä, atunci pacea ßi dreptatea vor
domni printre oameni, în sfârßit.
Viaþa de discipol
Crezând în Evanghelie, aßa cum o prezintä Biblia, vom observa o schimbare deosebitä în
proprie concepþia de viaþä. Un adevarat urmaß al lui Christos va cäpäta o nouä dimensiune a
vieþii sale, în care voinþa lui Dumnezeu este suveranä ßi Christos este Împärat. Împäräþia pe
care Isus o va întemeia la a doua sa venire îi va aparþine. Prin urmare, sä urmäm porunca
apostolicä: „Fiþi supußi oricärei stäpâniri omeneßti, pentru Domnul“ (1 Petru 2:13), ßi
supuneþi-va ßi ascultaþi de legile autoritäþilor, atât timp cât nu inträ în conflict cu legea lui
Dumnezeu. Atunci „Trebuie sä ascultäm mai mult de Dumnezeu decât de oameni“ (Fapte
5:29). Când naþiunea sa merge la räzboi, cel care a acceptat înväþäturile Noului Testament, nu
va putea lupta pentru vreun guvern omenesc, ßi în nici sä distrugä pe vreun alt om.
Christadelfienii întotdeauna au refuzat sä facä parte din forþele armate ßi multe guverne le-au
recunoscut sinceritatea convingerilor lor.
Pacea minþii
Dar, cel mai mare impact este în viaþa personalä a credinciosului. Acum i s-au deschis ochii
asupra mândriei umane. Îl are de exemplu pe Isus care a dat la o parte toate dorinþele umane
pentru a îndeplini astfel voinþa Domnului. Recunoscând marele har primit prin iertarea
päcatelor de cátre Dumnezeu, credinciosul va trebui sä-ßi extindä dragostea ßi bunätatea sa
cätre ceilalþi, fiind onest ßi corect în tot ceea ce face. Cu toate cä idealul nu poate fi obþinut,
þinând totußi seama de släbiciunea umanä, se va obþine o atitudine de pace, de calm ßi confort.
Christadelfienii ßtiu din Scripturä cä timpurile prezente ale dominärii omului de cätre om,
sunt spre sfârßit. §i atât cât mai rämâne timp, ei îi invitä pe toþi sä reexamineze adeväratele
înväþäturi ale Bibliei. Iar dacä vor înþelege „adevärul“, viaþa le va fi schimbatä. Vor deveni
mai puternici prin credinþa în Dumnezeu, având asigurarea Tatälui cä Isus le va fi Mediator;
în aceastä viaþä de credinþä se vor bucura de comuniunea tuturor celor care cred în aceleaßi
lucruri.
Dumnezeu încä îi cheamä pe oameni sä se pregäteascä pentru Împäräþia Sa. Viitorul vostru
depinde de räspunsul fiecäruia.
FRED PEARCE
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