L muriri asupra Genesei: cap. 3 – C.H.M.
CAPITOLUL 3
C derea în p cat
Acest capitol al Genesei ne prezint sfâr itul scenei descrise pân acum. El
cuprinde principii importante i a fost întrebuin at deseori de cei care au vestit
adev rul despre starea de pierzare a omului i mijlocul de sc pare dat de
Dumnezeu. arpele s-a apropiat de cei dintâi str mo i ai no tri, cu o întrebare
obraznic referitoare la cuvintele divine. Întrebarea aceasta este începutul tuturor
întreb rilor sceptice puse de adep ii arpelui; aceste întreb ri le putem combate
numai cu autoritatea absolut i maiestatea divin a Sfintelor Scripturi.
„Oare a zis Dumnezeu cu adev rat: «S nu mânca i din to i pomii din
gr din ?»“ (versetul 1). Iat întrebarea viclean a satanei! Dac Cuvântul lui
Dumnezeu ar fi locuit din bel ug în inima Evei (Coloseni 3.16), r spunsul ei ar fi
fost categoric. Singurul mijloc prin care putem combate întreb rile i intrigile
diavolului, este s le privim ca venind de la el i s le respingem prin Cuvântul lui
Dumnezeu. Dac le d m ascultare, chiar i numai o clip , pierdem puterea cu
care ne-am putea împotrivi. Diavolul nu se d chiar pe fa Evei, zicând: „Eu sunt
diavolul, du manul lui Dumnezeu i vin ca s -L ponegresc i s v pierd.“ Astfel
de vorbe nu ar fi fost potrivite cu firea arpelui: i totu i, a atins acela i lucru,
fac loc întreb rii: „Oare a zis
ridicând îndoieli în inima omului. Dac
Dumnezeu?“, când de fapt tiu l murit c Dumnezeu a vorbit, atunci aceasta este
necredin pe fa
i arat în acela i timp imposibilitatea de a m putea împotrivi
satanei. Modul de a r spunde al Evei arat c ea primise în inima ei întrebarea
viclean a arpelui; în loc s se in strâns alipit de Cuvântul lui Dumnezeu, ea
a ad ugat ceva la acest Cuvânt.
Ad ugarea sau înl turarea din Cuvântul lui Dumnezeu arat c acest Cuvânt
nu locuie te din bel ug în inima mea i nici nu-mi st pâne te cugetul. Dac î i
g se te cineva pl cerea în ascultare, i face din ea b utura i hrana de fiecare zi,
i tr ie te din orice cuvânt „care iese din gura lui Dumnezeu“, va ajunge desigur
s cunoasc bine Cuvântul i s -l respecte i nu va sta nep s tor fa de el. În
lupta Sa cu Satana, Domnul Isus a întrebuin at cât se poate de potrivit Cuvântul,
pentru c Se hr nea din el clip de clip
i Î i d dea bine seama de toat
însemn tatea lui. Tocmai de aceea Domnul Isus nici nu l-a redat gre it, nici nu la folosit r u, nici nu a fost indiferent fa de Cuvânt. Eva îns a mai ad ugat ceva
de la ea la ceea ce a spus Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu era simpl : „S nu
mânca i din el.“ Dar Eva a mai ad ugat cuvintele ei: „nici s nu v atinge i de el“.
Acestea au fost cuvintele Evei, nu cuvintele lui Dumnezeu. El nu spusese nimic
despre atingere i astfel, redarea ei gre it , fie din ne tiin , fie din nep sare,
ar ta c nu se încredea în sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu i nu era supus fa
de acest Cuvânt. „Cât prive te leg turile cu oamenii, eu dup cuvântul buzelor
Tale, m feresc de calea celor asupritori“ (Psalm 17.4).
Este foarte interesant modul în care este prezentat în prim-plan peste tot în
c r ile Scripturii ascultarea necondi ionat fa de acest Cuvânt. Noi trebuie s
fim ascult tori fa de Cuvântul lui Dumnezeu, tocmai pentru c este Cuvântul
lui Dumnezeu. Noi suntem doar ni te f pturi, iar Dumnezeu, Creatorul; de aceea,
pe bun dreptate, El poate s ne cear ascultare. Necredinciosul poate numi
aceast ascultare ,,o ascultare oarb “, dar credinciosul o nume te „o ascultare
în eleapt “, pentru c tie c ascult de Cuvântul lui Dumnezeu. Când cineva nu
cunoa te Cuvântul lui Dumnezeu, se poate spune pe drept cuvânt, c un astfel
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de om este în întuneric, deoarece singurul izvor al luminii divine în aceast lume
întunecoas este Cuvântul curat i ve nic al lui Dumnezeu. Tot ceea ce trebuie s
tim este c Dumnezeu a vorbit. Atunci ascultarea ajunge s fie cel mai distins
mod de comportament în elept. Când sufletul se înal spre Dumnezeu, a atins
cel mai de sus izvor al autorit ii. Niciun om, nicio asocia ie omeneasc nu ne
poate cere ascultare fa de cuvântul lor, pentru c este al lor. Dac de exemplu o
biseric pretinde ascultare fa de orânduirile i statutele ei, i se ia prin aceasta
dreptul lui Dumnezeu i to i care le dau ascultare Îi iau lui Dumnezeu dreptul
S u. O astfel de biseric se pune între Dumnezeu i con tiin , i cine poate face
aceasta r mânând nepedepsit? Când Dumnezeu vorbe te, omul este dator s
asculte. Ferice de cel ce o face! Vai de cel ce neglijeaz acest lucru! Necredin a se
întreab dac Dumnezeu a vorbit sau nu, iar supersti ia pune o autoritate
omeneasc între con tiin a mea i ceea ce a spus Dumnezeu - ambele ne r pesc
încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu, i odat cu r pirea încrederii se duce i
binecuvântarea, care înso e te totdeauna ascultarea de Cuvânt.
Orice ac iune a ascult rii va fi binecuvântat ; dar când sufletul ov ie,
vr jma ul va c uta, pe toate c ile, s -l îndep rteze tot mai mult de Dumnezeu.
Acest capitol este o dovad în acest sens. La întrebarea: „Oare a zis Dumnezeu cu
adev rat?“ a urmat asigurarea: „Hot rât, c nu ve i muri“ (versetul 4). Mai întâi a
a fost pus la îndoial faptul c Dumnezeu a vorbit, apoi a urmat împotrivirea pe
fa
la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Aceast
îndr zneal
nemaipomenit a diavolului dovede te cât de primejdios este s la i ca s - i
p trund în inim cea mai mic îndoial cu privire la descoperirea f cut de
Dumnezeu în Cuvântul Lui, cât i cu privire la des vâr irea acestei descoperiri. O
gândire ra ionalist rafinat este rud de aproape cu necredin a m rturisit ; iar
necredin a, care îndr zne te s judece sau s pun la îndoial Cuvântul lui
Dumnezeu, nu este departe de t g duirea lui Dumnezeu. Eva nu ar fi r mas
lini tit când arpele L-a contrazis pe Dumnezeu, dac mai înainte n-ar fi c zut
de Cuvântul lui Dumnezeu. Necredin a ei a f cut progrese
în nep sare fa
rapide, i astfel a suportat împotrivirea unei creaturi fa
de Dumnezeu din
simplul motiv pentru c Cuvântul S u î i pierduse autoritatea asupra inimii i a
con tiin ei ei.
Aceasta este o avertizare pentru to i cei care sunt în pericol s fie înf ura i de
la urile ra ionalismului! Nu exist nic ieri siguran , ci numai în credin a
întemeiat pe încredin area c toat Scriptura este insuflat de Dumnezeu (2
Timotei 3.16).
„Nimic nu este nou sub soare“ (Eclesiastul 1.9). Acela i r u, care stric ast zi
izvoarele tuturor gândurilor i sim mintelor religioase, a condus-o pe Eva în
gr dina Eden la pierzare. Primul pas pe calea ei în jos a fost ascultarea de
întrebarea diavolului: „Oare a zis Dumnezeu cu adev rat?“ Apoi, pas cu pas, a
mers mai departe, pân a ajuns s se plece înaintea arpelui i s -l recunoasc
ca dumnezeul ei i ca izvorul adev rului. arpele a luat locul lui Dumnezeu, iar
minciuna arpelui a înlocuit adev rul lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat cu cel
dintâi om, se întâmpl
i cu urma ii s i. Cuvântul lui Dumnezeu nu este primit
în inima unui om care nu este n scut din nou, dar în schimb este primit
minciuna arpelui. Inima omului trebuie doar încercat , i se descoper c a a
este. De aceea Domnul a zis lui Nicodim: „Trebuie s v na te i din nou“ (Ioan
3.7).
Este foarte important s observ m modul în care a încercat arpele s
zdruncine încrederea Evei în adev rul lui Dumnezeu i s o aduc sub st pânirea
„ra iunii“ sceptice. Acest lucru s-a f cut prin zdruncinarea încrederii ei în
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dragostea lui Dumnezeu, arpele declarându-i femeii c m rturia lui Dumnezeu
nu este întemeiat pe iubire. ,,Dar Dumnezeu tie c , în ziua când ve i mânca din
el, vi se vor deschide ochii i ve i fi ca Dumnezeu, cunoscând binele i r ul“
(versetul 5). Altfel spus: ,,În leg tur cu mâncarea din acest pom st un avantaj
sigur, pe care Dumnezeu vi-l opre te. De ce s crede i m rturia lui Dumnezeu?
Cum v pute i încrede în cineva care nu v iube te? C ci, dac v-ar iubi, cum var opri s v bucura i de un avantaj?“
Dac Eva s-ar fi încrezut în bun tatea nesfâr it a lui Dumnezeu, ar fi fost la
ad post, s-ar fi împotrivit acestei ademeniri i ar fi r spuns arpelui: „M încred
în bun tatea lui Dumnezeu i socotesc c este cu neputin s nu-mi dea tot ce
este cu adev rat bun pentru mine. Mi-ar da cu siguran voie s m nânc i din
acest pom, dac mi-ar fi de folos; dar faptul c Dumnezeu nu-mi d voie,
dovede te tocmai c , mâncând, nu mi-ar fi de folos, ci spre paguba mea. Sunt
încredin at de iubirea i de adev rul lui Dumnezeu i te privesc ca pe un viclean
venit aici ca s -mi aba i inima de la izvorul bun t ii i al adev rului. Înapoia
mea, Satano!“ Acest r spuns ar fi fost hot râtor; dar Eva nu l-a dat, s-a
îndep rtat de dragoste i de adev r, i totul a fost pierdut. În inima omului c zut
nu mai este loc nici pentru iubirea, nici pentru adev rul lui Dumnezeu, pân în
clipa, când Duhul lui Dumnezeu le pune iar i, prin na terea din nou.
S l s m acum pu in deoparte minciuna satanei cu privire la adev rul i
dragostea lui Dumnezeu, pentru a arunca o privire spre trimiterea Domnului Isus
Hristos, care a venit din sânul Tat lui ca s arate pe deplin ceea ce este cu
adev rat Dumnezeu. Isus a fost martorul credincios al lui Dumnezeu (Apocalipsa
1.5). Adev rul Îl descoper pe Dumnezeu a a cum este El, dar acest adev r este
unit în Isus cu descoperirea harului des vâr it; astfel, p c tosul, spre bucuria lui
de nedescris, afl c descoperirea lui Dumnezeu, în Isus Hristos, nu este spre
condamnarea lui, ci este temelia mântuirii ve nice. ,, i via a ve nic este aceasta:
s Te cunoasc pe Tine, singurul Dumnezeu adev rat i pe Isus Hristos, pe care
L-ai trimis Tu“ (Ioan 17.3). Eu nu-L pot cunoa te pe Dumnezeu f r s am via a.
Pierderea cunoa terii lui Dumnezeu a avut ca urmare moartea; dar cunoa terea
lui Dumnezeu a avut i are ca urmare via a. A a c via a este cu totul în afar de
noi i depinde numai de Dumnezeu. Oricât de bine ar ajunge omul s se
cunoasc pe sine, nic ieri nu poate spune c via a ve nic este aceast
cunoa tere de sine, de i cunoa terea lui Dumnezeu i cunoa terea de sine sunt,
în multe privin e, legate una de alta. Totu i, via a ve nic st în leg tur cu
cunoa terea lui Dumnezeu. A-L cunoa te pe Dumnezeu a a cum este El, aceasta
este via a, i to i „cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, vor avea ca pedeaps o
pierzare ve nic de la fa a Domnului“ (2 Tesaloniceni 1.9).
Este foarte important s în elegem c necunoa terea sau cunoa terea lui
Dumnezeu caracterizeaz starea omului i pecetluiesc soarta sa ve nic . Dac
omul este r ut cios în gândurile, în cuvintele i faptele sale, este din pricin c îi
lipse te cunoa terea lui Dumnezeu; dac îns este curat în gânduri, sfânt în
vorbe, plin de har în fapte, acestea toate nu sunt decât urmarea fireasc a
cunoa terii ce o are despre Dumnezeu. Tot a a stau lucrurile i cu privire la
viitorul omului. Cunoa terea lui Dumnezeu este temelia nestr mutat a unei
fericiri nem rginite i a unei glorii ve nice. A nu-L cunoa te pe El înseamn
pierzare ve nic . Astfel, totul depinde de cunoa terea lui Dumnezeu. Ea face
sufletul viu, cur e te inima, lini te te con tiin a, dirijeaz interesele spre cer i
sfin e te caracterul i calea vie ii. Este de mirare oare, c toat str dania satanei
n-avea alt
int decât s r peasc f pturii cunoa terea adev rat a lui
Dumnezeu? El a îndr znit s dea o interpretare gre it Cuvintelor lui Dumnezeu
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i s -L caracterizeze pe Dumnezeu c nu este bun. Iat r d cina ascuns a
întregului r u! Indiferent de forma pe care a luat-o de atunci p catul i prin ce
canal a p truns în sufletul omului, totul conduce spre aceea i cauz :
necunoa terea lui Dumnezeu. Cel mai mare om moral, cel mai evlavios om
religios, cel mai mare binef c tor, dac nu-L cunosc pe Dumnezeu, sunt tot atât
de departe de via
i de adev rata sfin enie, ca i vame ul sau p c toasa din
Evanghelie. Fiul risipitor era tot atât de p c tos când a p r sit casa p rinteasc
i tot atât de departe de tat l s u, ca i atunci când p tea porcii în ara str in
(Luca 15.13-15). Tot a a a fost i cu Eva: din clipa în care s-a smuls din mâna lui
Dumnezeu i a ie it din starea ei de deplin dependen
de Cuvântul S u, a
c zut sub st pânirea ra iunii, pe care satana a folosit-o spre c derea ei mare.
Versetul 6 prezint trei lucruri, despre care vorbe te apostolul Ioan: „pofta firii
p mânte ti, pofta ochilor i l ud ro ia vie ii“ (1 Ioan 2.16), trei lucruri, care, cum
spune apostolul însu i, cuprind „tot ce este în lume“. Îndat ce Dumnezeu a fost
l sat la o parte, aceste lucruri au preluat conducerea. Dac nu ne încredem în
iubirea lui Dumnezeu, în adev rul S u, în harul i în îndurarea Lui i nu ne
supunem în totul lui Dumnezeu, ne vom supune, în mod sigur, principiilor mai
sus amintite, cu alte cuvinte vom ajunge sub domnia satanei. De fapt, omul nu
are o voin
independent cum î i închipuie el. Chiar dac i se pare c se
cârmuie te singur, se afl sub cârmuirea satanei. Dar dac se va întreba care
este voia lui Dumnezeu, va fi cârmuit de Dumnezeu.
Deci, cele trei mari unelte, pe care le întrebuin eaz satana, sunt: ,,pofta firii
p mânte ti, pofta ochilor i l ud ro ia vie ii“. Cu aceste trei unelte, satana a
întâmpinat pe Domnul Isus când L-a ispitit. Diavolul a început s ispiteasc pe al
doilea Adam, îndemnându-L s - i p r seasc
starea Lui de des vâr it
dependen de Dumnezeu. „Porunce te pietrei acesteia s se fac pâine!“ Apoi a
urmat oferta împ r iilor lumii cu toat slava, i, în sfâr it, ispitirea de a se
prezenta admira iei poporului printr-o ac iune supranatural (Domnul Isus a fost
dus pe strea ina Templului, i acolo diavolul L-a îndemnat s se arunce jos - a se
vedea Matei 4.1-11; Luca 4.1-13). Scopul v dit al acestor ispite a fost s -L
determine pe Domnul s p r seasc locul dependen ei depline fa de Dumnezeu
i a supunerii fa
de voia Sa. Îns totul a fost în zadar. „Este scris“, a fost
r spunsul statornic al Omului des vâr it, care cuno tea adev rata dependen .
Dac unii încearc s ac ioneze i s poarte în i i grij de ei, Domnul Isus S-a
l sat în totul cârmuit numai de Dumnezeu.
Ce pild pentru cei credincio i în toate împrejur rile lor! Isus a r mas strâns
alipit de Sfânta Scriptur i a fost biruitor; neavând alt sabie decât a Duhului, a
dus lupta i a câ tigat o biruin m rea ! Ce deosebire izbitoare între El i cel
dintâi Adam! Împrejur rile, în care a fost pus Adam, îi vorbeau numai de
Dumnezeu; împrejur rile, în care a fost Domnul Isus, vorbeau îns cu totul
împotriva lui Dumnezeu. Adam era în mijlocul gr dinii cu toate desf t rile ei,
Isus st tea în mijlocul pustiului cu toate lipsurile lui. Cel dintâi i-a pus
încrederea în satana; al doilea S-a încrezut în Dumnezeu. Cel dintâi a fost cu
totul biruit; al doilea, cu totul biruitor.
S cercet m acum cum s-a împlinit avantajul promis de arpe la Adam i Eva.
Aceast cercetare ne va conduce spre un punct important în leg tur cu c derea
omului. Dumnezeu rânduise ca, prin c derea în p cat, omul s capete o
con tiin , cunoa terea binelui i a r ului. Înainte de c dere, omul nu putea s
(cuget). Nu putea s aib nicio cuno tin
fie înzestrat cu aceast con tiin
despre r u atât timp cât nu era prezent r ul. Omul era într-o stare de
nevinov ie, adic de ne tiin a r ului. Prin c derea în p cat, omul a c p tat
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aceast con tiin (cuget). Cel dintâi efect al acestui cuget a fost s fac din om
un la . Satana o în elase pe femeie, când i-a spus: „Vi se vor deschide ochii i ve i
fi ca Dumnezeu, cunoscând binele i r ul“ (versetul 5). El a omis o însemnat
parte a adev rului, i anume c aveau s cunoasc binele, dar c nu vor fi în
stare s -l fac ; i aveau s cunoasc r ul, f r s -l poat ocoli. Încercarea de a
urca tot mai sus a adus dup sine, pierderea adev ratei superiorit i; omul a
ajuns o fiin f r putere, chinuit de groaz , urm rit de cugetul s u, un rob al
satanei. „Li s-au deschis ochii“ (versetul 7). Dar pentru ce? Ca s - i descopere
goliciunea. Ochii lor deschi i au v zut starea lor de plâns. Erau tic lo i,
nenoroci i, s raci, orbi i goi (Apocalipsa 3.17). Iat rodul trist al pomului
cuno tin ei! Adam i Eva n-au dobândit o cuno tin
nou despre slava lui
Dumnezeu. Cel dintâi rod al neascult rii lor i al aspira iei lor neascult toare
spre cuno tin , a fost descoperirea c erau goi.
S în elegem bine acest lucru. Dac
tim c cugetul lucreaz , vedem c el nu
inte te la nimic altceva decât s ne fac s ne d m seama de ceea ce suntem.
Mul i se în eal , crezând c cugetul ne conduce la Dumnezeu. A fost acesta
efectul s u în cazul lui Adam i a Evei? Nicidecum! i aceasta nu g sim la niciun
p c tos. Cum s-ar putea oare ca sim mântul a ceea ce sunt eu s m duc la
Dumnezeu, dac acest sim mânt nu este înso it de credin a în ceea ce este
Dumnezeu? Sim mântul a ceea ce sunt eu, treze te în mine ru ine,
autoacuzare, groaz i tulburare sufleteasc ; o s dea na tere în mine poate i la
anumite str duin e din partea mea, ca s îmbun t esc starea în care m g sesc,
dar tocmai aceste str duin e ac ioneaz ca un paravan, i în loc s m atrag
spre Dumnezeu, Îl ascund privirilor mele. A a a fost cu Adam i Eva:
descoperirea goliciunii lor a fost urmat de o încercare proprie de a ascunde
aceast goliciune. „Au cusut laolalt frunze de smochin i i-au f cut or uri din
ele“ (versetul 7). Aici avem cea mai veche relatare despre încercarea omului de ai schimba starea cu ni te mijloace n scocite de el. Dac privim aceast încercare
a omului cu luare aminte, vom g si în ea adev ratul caracter al religiozit ii
omene ti din toate timpurile. Mai întâi vedem c nu numai la Adam, ci oricând
str duin a omului de a- i îmbun t i starea rezult din recunoa terea goliciunii
sale. Omul este gol, iar întreaga sa ac iune este urmarea recunoa terii acestei
st ri. Dar la ce folose te aceast str duin ? Înainte de a putea face ceva, care s
fie pl cut lui Dumnezeu, trebuie s tiu c sunt îmbr cat.
Iat deosebirea cea mare dintre cre tinismul adev rat i religia omeneasc :
cre tinismul adev rat este întemeiat pe faptul c Dumnezeu l-a îmbr cat pe om,
religia omeneasc , dimpotriv , pleac de la faptul c omul este gol i este
caracterizat prin str duin a omului de a se îmbr ca el însu i. Tot ceea ce face
un adev rat credincios face, fiindc este îmbr cat; tot ceea ce face omul religios
face, ca s fie îmbr cat. Deosebirea aceasta este foarte mare. Cu cât vom cerceta
mai mult în elesul religiei omului în toate formele ei, cu atât mai mult vom vedea
neputin a des vâr it a acestei religii de a îmbun t i starea omului i de a-i
lini ti tulburarea sufleteasc . Religia omului firesc poate fi de ajuns pân la un
timp; poate fi de ajuns atât timp cât moartea, judecata i mânia lui Dumnezeu
sunt privite de departe; dar când omul observ realitatea groaznic a acestor
lucruri, va sim i c religia sa nu este suficient .
Când a auzit Adam glasul lui Dumnezeu în gr din , s-a temut, deoarece, cum
m rturise te el însu i, era gol. Da, era gol, cu toate c î i legase un or . Se vede
c aceast acoperitoare nu-i putea mul umi nici m car propria-i con tiin . Dac
aceast acoperitoare ar fi fost în stare s -i împace cugetul, nu s-ar fi temut.
„Dac nu ne osânde te inima noastr , avem îndr zneal la Dumnezeu“ (1 Ioan
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3.21). Dac nici m car cugetul omului nu g se te odihn în silin ele religiei
omene ti, cum va putea oare s g seasc acolo odihn , sfin enia lui Dumnezeu?
or ul, pe care i-l f cuse Adam, nu-l putea ascunde de ochii lui Dumnezeu; gol
îns nu se putea ar ta în fa a Lui: de aceea s-a ascuns. Con tiin a a ac ionat a a
întotdeauna: l-a f cut pe om s se ascund de Dumnezeu. Tot ce-i ofer propria
religiozitate nu este altceva decât un mijloc de a se ascunde de Dumnezeu. Ce
protec ie jalnic , cu care omul va trebui s se înf i eze odat înaintea lui
Dumnezeu! Cât de îngrozit i nefericit este omul, dac nu are altceva decât trista
i mai viu
con tien a st rii sale! Într-adev r, numai iadul lipse te, ca s fac
chinul aceluia care, tiind c trebuie s dea ochii cu Dumnezeu, nu cunoa te
nimic altceva decât ceea ce este el.
Dac ar fi cunoscut dragostea des vâr it a lui Dumnezeu, Adam nu s-ar fi
temut, c ci „în dragoste nu este fric ; ci dragostea des vâr it izgone te frica,
pentru c frica are cu ea pedeapsa; i cine sa teme n-a ajuns des vâr it în
dragoste“ (1 Ioan 4.18). Dar Adam nu tia lucrul acesta, pentru c se încrezuse în
minciuna satanei. De aceea socotea c Dumnezeu nu poate fi iubire; a a c nu-i
r mânea decât s se ascund de fa a lui Dumnezeu. De altfel p catul care pusese
st pânire pe el, nu putea s stea al turi de Dumnezeu. De aceea, atâta vreme cât
omul este p tat de p cat nu poate sta al turi de Dumnezeu. „Ochii T i sunt a a
de cura i c nu pot s vad r ul“ (Habacuc 1.13). Sfin enia i p catul nu pot s
locuiasc împreun . P catul este întâmpinat doar de mânia lui Dumnezeu.
Dar mul umiri fie aduse lui Dumnezeu! Exist ceva diferit de con tien a a ceea
ce sunt eu. Este descoperirea a ceea ce este Dumnezeu, i aceasta s-a adus la
lumin prin c derea omului în p cat. Dumnezeu nu Se descoperise deplin în
crearea lumii. Î i ar tase puterea Lui ve nic
i dumnezeirea Lui (Romani 1.20),
dar nu- i descoperise toate tainele naturii Sale i ale caracterului S u, în toat
profunzimea lor. De aceea satana s-a în elat cu des vâr ire, când s-a amestecat
în crea ia lui Dumnezeu; c ci, în felul acesta, a ajuns unealta pierz rii lui i a
ru in rii sale ve nice: „F r delegea pe care a urzit-o, se întoarce asupra capului
lui i sâlnicia pe care a f cut-o se pogoar înapoi pe easta capului lui“ (Psalm
7.16). Cu minciuna sa, satana n-a ajuns decât s dea prilej lui Dumnezeu, ca s
dest inuiasc tot adev rul cuprins în natura Sa. Crea ia nu ar fi putut descoperi
niciodat ce este Dumnezeu. Dar este mult mai mult în El decât în elepciune i
putere. În El este iubire, mil , sfin enie, dreptate, bun tate, îndurare i r bdare.
Unde s-ar fi putut ar ta toate aceste însu iri dac nu într-o lume de p c to i?
Mai întâi, Dumnezeu a venit ca Creator; apoi, dup ce arpele s-a încumetat s
se amestece în crea ie, Dumnezeu a venit ca Mântuitor. Acest lucru ni-l arat
primele cuvinte rostite de Dumnezeu dup c derea omului: „ i Dumnezeu a
chemat pe Adam i i-a zis: unde e ti?“ (versetul 9). Aceast întrebare dovedea
dou lucruri: c omul era pierdut i c Dumnezeu venise ca s -l caute; dovedea
p catul omului i harul lui Dumnezeu. „Unde e ti?“ Ce credincio ie i ce har!
Credincio ia s-a ar tat prin faptul c a descoperit adev rata stare a omului, iar
harul arat adev rata natur a lui Dumnezeu, precum i pozi ia Sa fa de omul
c zut. Omul era pierdut, dar Dumnezeu a coborât ca s -l caute i s -l scoat din
locul unde se ascunsese, pentru ca s -i dea, prin credin , un ad post în El
Însu i. Iat ce era harul! Ca s -l fac pe om din rân era deajuns puterea lui
Dumnezeu; ca s -l caute pe om îns , în starea sa de pierzare, trebuia harul. Cine
poate s exprime tot ceea ce cuprinde gândul acesta c Dumnezeu caut ?
Dumnezeu îl caut pe omul p c tos. Ce a descoperit în om, încât L-a determinat
s -l caute? A v zut ceea ce a v zut p storul în oaia pierdut , ceea ce a v zut tat l
fiului risipitor în fiul s u. În ochii lui Dumnezeu, p c tosul este scump. De ce?
6
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Doar ve nicia ne va l muri acest lucru.
Dar cum a r spuns omul p c tos la întrebarea plin de credincio ie i har a lui
Dumnezeul? R spunsul lui Adam arat cât de adânc era r ul în care c zuse. „El
a r spuns: « i-am auzit glasul în gr din ; i mi-a fost fric pentru c eram gol i
m-am ascuns.» i Domnul Dumnezeu a zis: «Cine i-a spus c e ti gol? Nu cumva
ai mâncat din pomul din care î i poruncisem s nu m nânci?» Omul a r spuns:
«Femeia pe care mi-ai dat-o ca s fie lâng mine: ea mi-a dat din pom i am
mâncat»“ (versetele 10-12). Adam a aruncat vina c derii sale ru inoase asupra
împrejur rilor, în care îl pusese Dumnezeu, adic asupra lui Dumnezeu Însu i.
A a face întotdeauna omul c zut: învinuie te pe toat lumea i toate lucrurile,
numai pe sine însu i nu. Dar acolo unde exist sinceritate, se ridic întrebarea:
„Nu cumva sunt eu vinovat?“ Dac s-ar fi cunoscut mai bine pe sine însu i,
Adam ar fi vorbit altfel; dar Adam nu se cuno tea bine nici pe sine însu i, nici pe
Dumnezeu; i de aceea, în loc s se vad vinovat numai pe el însu i, a aruncat
toat vina numai pe Dumnezeu.
Aceasta era deci starea groznic a omului! Pierduse totul: st pânirea, vrednicia,
fericirea, cur ia i pacea; dar ceea ce era i mai r u, Adam arunca toat vina
nenorocirii sale pe seama lui Dumnezeu.1 Un p c tos pierdut, stricat i vinovat,
care se dezvinov e te pe sine i arunc toat vina p catului s u pe seama lui
Dumnezeu!

1

Omul, nu numai c învinuie te pe Dumnezeu de c derea sa în p cat, ci Îl
învinuie te i c nu l-a readus în starea ini ial . Sunt oameni care spun c nu pot crede,
dac Dumnezeu nu le d putin a s cread ; ba mai mult, c nu pot fi mântui i, decât
dac sunt hot râ i din ve nicie de Dumnezeu la mântuire.

Într-adev r, nimeni nu poate crede în Evanghelie decât prin puterea Duhului
Sfânt; i tot atât de adev rat este c cei ce cred în Evanghelie sunt hot râ i din ve nicie
de Dumnezeu la mântuire. Dar înl tur oare toate acestea r spunderea sub care se afl
omul, de a crede în m rturia l murit
i simpl , pe care o g se te în Sfânta Scriptur ?
Nu! Dimpotriv , toate acestea arat r utatea inimii omului, care îl face s nu primeasc
m rturia lui Dumnezeu i s se apere, spunând c nu este ales de Dumnezeu. Dar de
aceast dezvinov ire n-are s se foloseasc nimeni, c ci este scris în 2 Tesaloniceni 1.89 c : „Cei ce nu ascult de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos, vor avea ca
pedeaps o pierzare ve nic “.
Oamenii sunt f cu i r spunz tori s cread cuvântul Evangheliei i vor fi
pedepsi i pentru c nu l-au crezut. Nu sunt r spunz tori s cunoasc hot rârile
nedescoperite ale lui Dumnezeu i niciunul nu poate fi învinuit c r mâne în ne tiin în
aceast privin . Apostolul putea spune tesalonicenilor: „ tim, fra i prea iubi i de
Dumnezeu, alegerea voastr .“ Cum o tia? Oare avea acces la c r ile hot rârilor tainice i
ve nice ale lui Dumnezeu? Nicidecum! Dar el spune: „fiindc Evanghelia noastr v-a fost
propov duit nu numai cu vorbe, ci cu putere“ (1 Tesaloniceni 1.4-5). Acesta este modul
de a ti dac cineva este ales. Acolo unde Evanghelia se dovede te cu putere este dovada
v dit a alegerii divine.
Dar nu m în el dac spun c cei care fac din hot rârile lui Dumnezeu o scuz
pentru respingerea m rturiei divine, caut doar un motiv pentru a putea tr i mai departe
în p cat. De fapt, ei nu-L vor pe Dumnezeu, i ar face mai bine s recunoasc acest
lucru f r ocoli , în loc s se refugieze într-o scuz care nu doar c este zadarnic
i
nechibzuit , ci i hulitoare. O astfel de dezvinov ire nu le va folosi la nimic în mijlocul
groazei zilelor apropiate ale judec ii.
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Dar tocmai când omul ajunsese în aceast stare grozav , Dumnezeu a început
s Se descopere pe Sine i inten iile dragostei Sale salvatoare; în aceasta const
adev rata temelie a p cii i a fericirii omului. Abia dup ce omul termin cu sine,
Dumnezeu poate s arate ce este El. Înainte ca Dumnezeu s se poat descoperi,
locul trebuie s fie cur at de om i de toate preten iile sale nejustificate, de
l ud ro enia sa i de deduc iile sale logice.
Faptul c con tiin a nu-i poate aduce pe oameni în pace i cu încredere în
prezen a lui Dumnezeu, a fost deja amintit. Con tiin a l-a mânat pe Adam printre
pomii din gr din . Descoperirea harului l-a adus în prezen a lui Dumnezeu.
Trezirea cugetului l-a umplut de groaz ; descoperirea a ceea ce este Dumnezeu
îns l-a lini tit. Ce mângâiere pentru o inim zdrobit de povara p catului!
Dumnezeu i omul trebuie s se întâlneasc , fie în har, fie la judecat ; i în
aceast întâlnire, i Dumnezeu, i omul sunt ar ta i a a cum sunt. Ferice de cei
care se întâlnesc cu Dumnezeu în har; vai de cei care vor trebui s -L întâlneasc
pe Dumnezeu la judecat ! Dumnezeu Se preocup cu starea în care suntem noi
potrivit cu ceea ce este El. La cruce Îl v d pe Dumnezeu, în harul S u, coborând
în adâncimea st rii mele ca p c tos. Aceasta îmi d o pace deplin . Cei care
primesc prin credin aceast jertf , au parte de mântuire. Cei care nu vor s
cread tot ce a f cut Dumnezeu la cruce, adic nu vor s dea ochii cu Dumnezeu
în har, se vor întâlni cu El la judecat ; acolo, El Se va preocupa cu ei dup
dreptatea Lui i dup starea lor.
Din clipa în care omul î i recunoa te adev rata stare, nu poate g si odihna
pân nu Îl g se te pe Dumnezeu la cruce i atunci se odihne te în Dumnezeu.
Dumnezeu este odihna i ad postul celui credincios. Astfel, orice alt sc pare pe
care caut s i-o fac omul prin faptele lui, este înl turat pentru totdeauna. Cei
care se bizuie pe faptele lor, nu pot s - i dea bine seama de groz via în care se
g sesc. Un cuget trezit prin puterea divin nu poate g si odihn altundeva decât
în jertfa des vâr it a Fiului lui Dumnezeu. Orice alt silin pe care i-o d omul
pentru mântuire în afar de credin a în jertfa lui Isus, izvor te din ne tiin a lui
cu privire la dreptatea lui Dumnezeu. Adam putea înv a din spusele lui
Dumnezeu cu privire la „s mân a femeii“, c nu îi era de niciun folos or ul de
frunze pe care i-l f cuse el. Haina despre care îi vorbea Dumnezeu, adic
mântuirea, întrecea cu mult puterile lui omene ti. P catul trebuia îndep rtat;
putea oare omul s fac acest lucru? Capul arpelui trebuia zdrobit; era în stare
omul s fac a a ceva? Nu! El ajunsese robul satanei. - Cerin ele lui Dumnezeu
trebuiau împlinite; putea oare omul s le împlineasc ? Îi era cu neputin ,
deoarece pe toate le c lcase în picioare. - Moartea trebuia desfiin at ; avea oare
omul aceast putere? Cu niciun chip nu putea face a a ceva, c ci el însu i o
adusese prin p catul s u i-i d duse boldul s u cel groaznic (1 Corinteni 15.56).
A adar, indiferent unde ne uit m, z rim numai des vâr ita neputin
a
p c tosului. Pe lâng acestea mai vedem nebuna îngâmfare a tuturor celor ce
cred c Îl pot ajuta pe Dumnezeu în minunata Sa lucrare de r scump rare i
care î i închipuie c pot s se mântuiasc altfel decât „prin har i prin credin “.
Dup ce Adam i-a dat seama de neputin a lui de a se mântui, Dumnezeu a
g sit cu cale s -i descopere c El Însu i avea s s vâr easc lucrarea de
mântuire, prin s mân a femeii. Într-un cuvânt, Dumnezeu ia în mân întreaga
lucrare. De acum, totul avea s se rânduiasc între El Însu i i arpe; c ci de i
b rbatul i femeia, fiecare în parte i în felurite chipuri, aveau s secere roadele
amare ale p catului lor, totu i arpelui i-a zis Dumnezeu: „Fiindc tu ai f cut
lucrul acesta“ (versetul 14). arpele a fost pricina c derii i a nenorocirii omului,
iar s mân a femeii avea s fie izvorul r scump r rii. Adam a auzit i a crezut
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aceste lucruri; i, în t ria credin ei, „a pus nevestei sale numele Eva: c ci ea a
fost mama tuturor celor vii“ (versetul 20). Potrivit firii sale p mânte ti, Eva putea
fi numit „mama tuturor celor mor i“, îns prin descoperirea lui Dumnezeu,
credin a z rea în ea pe mama tuturor, mama tuturor celor vii. „ i pe când î i
d dea ea sufletul, c ci tr gea s moar , i-a pus numele Benoni (fiul durerii mele);
dar tat l s u l-a numit Beniamin (fiul dreptei)“ (35.18).
Puterea credin ei l-a învrednicit pe Adam s suporte grozavele urm ri ale
p catului s u. Dumnezeu, în îndurarea Lui nem rginit , i-a permis s aud tot
ce a spus arpelui, înainte ca s -i vorbeasc lui. Dac n-ar fi avut aceast lic rire
de îndurare, Adam ar fi c zut în dezn dejde. De altfel, când prin descoperire
divin ne vedem pe noi în ine a a cum suntem, f r putin a de mântuire
descoperit de Dumnezeu la cruce, nu ne mai r mâne decât dezn dejdea. Niciun
urma al lui Adam nu este în stare s priveasc în fa ceea ce este i a f cut el,
dac nu i-a g sit ad postul la crucea lui Hristos. De aceea cei care nu vor s -L
primeasc pe Hristos n-au nicio n dejde. Va veni o vreme, când, în locul în care
vor fi inu i s - i petreac ve nicia, î i vor da bine seama de ceea ce sunt ei i
ceea ce au f cut, f r a fi îns în stare s primeasc un ad post la Dumnezeu.
Atunci ceea ce este Dumnezeu va însemna pentru ei o pierzare f r n dejde,
dup cum ceea ce este El, înseamn ast zi mântuire ve nic . Sfin enia lui
Dumnezeu va fi atunci i pe veci împotriva lor, dup cum ast zi aceast sfin enie
face bucurie pentru cei credincio i.
tura cuprins în versetul 21: „Domnul
S ne oprim acum pu in i la înv
Dumnezeu a f cut lui Adam i nevestei lui haine de piele, i i-a îmbr cat cu ele.“
Aici ne este înf i at dreptatea pe care o d Dumnezeu. Haina cu care
Dumnezeu l-a îmbr cat pe Adam, era o acoperitoare suficient , fiindc o
preg tise Dumnezeu; dar or ul de frunze de smochin era o acoperitoare
nefolositoare i zadarnic , pentru c era lucrul omului. Mai mult, îmbr c mintea
cu care a acoperit Dumnezeu goliciunea omului, î i avea obâr ia în moarte:
cursese sânge; nu tot a a era i cu ortul pe care i-l f cuse Adam: aici nu
cursese sânge. A a este i cu dreptatea pe care o d Dumnezeu i cu cea pe care
i-o d omul însu i. Dreptatea pe care o d Dumnezeu este descoperit în crucea
Domnului Isus, se întemeiaz pe v rsare de sânge, pe când neprih nirea pe care
i-o d omul se arat în faptele mâinilor sale, adic f r v rsare de sânge, ci
numai mânjite de p cat. Dup ce a fost îmbr cat cu haina de piele, Adam nu mai
putea s spun ca înainte: „sunt gol“, nici nu mai avea trebuin s se ascund .
P c tosul poate fi cu des vâr ire lini tit, când, prin credin , se tie îmbr cat de
Dumnezeu; îns pân atunci, lini tea n-ar fi decât rodul îngâmf rii sau al
ne tiin ei. Când tiu c haina pe care o port i în care m voi înf i a înaintea lui
Dumnezeu, mi-a fost preg tit de El, este de ajuns ca inima s -mi fie lini tit .
Cele din urm versete ale capitolului sunt bogate în înv
tur . Omul c zut nu
trebuia s m nânce din pomul vie ii, ca nu cumva nenorocirea sa în aceast
lume s fie ve nic . Nu se poate gusta din pomul vie ii decât dup înviere. A tr i
totdeauna într-un cort ubred, într-un trup al p catului i al mor ii ar fi de
nesuferit. De aceea Dumnezeu l-a izgonit din gr dina Edenului, l-a izgonit într-o
lume care înf i a pretutindeni privirii omului urm rile triste ale c derii lui.
„Heruvimii“ i „sabia înv p iat “ p zeau drumul care duce la pomul vie ii; iar
cuvintele lui Dumnezeu îndreptau privirile omului spre moarte i spre învierea
semin ei femeii ca spre izvorul vie ii, al unei vie i care st tea în afar de puterea
mor ii.
Astfel, Adam a fost mai fericit i într-o siguran mai mare afar din rai, decât
ar fi fost în untru, fiindc în Eden, via a lui atârna de el însu i, pe când afar din
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gr din , via a lui atârna de un Altul, i anume de Hristosul cel f g duit. Ori de
câte ori vedea „heruvimii i sabia înv p iat “, Adam Îl putea sl vi pe Acela care îi
pusese acolo, ca s p zeasc drumul care duce la pomul vie ii, pentru c
Dumnezeu deschisese un drum mai bun, mai sigur i mai fericit spre acel pom.
Dac „heruvimii i sabia înv p iat “ au închis drumul raiului, Domnul Isus a
deschis „o cale nou i vie“, care duce la Tat l. „Eu sunt calea, adev rul i via a.
Nimeni nu vine la Tat l decât prin Mine“ (Ioan 14.6; Evrei 10.20). Iat pe ce se
întemeiaz cel credincios, când p e te biruitor în mijlocul unei lumi blestemate,
în care se v d numai urmele p catului! Prin credin , a aflat calea care îl duce la
sânul Tat lui. i în timp ce se poate odihni suflete te acolo, este înveselit de
fericita încredin are c Acela, care l-a adus pân acolo, a mers s -i preg teasc
un loc în locuin ele Casei Tat lui i o s se întoarc s -l ia i s -l duc împreun
cu El în Casa Tat lui.
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