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Ce este omul? 
 
Trinitatea omului    
 
   »Dumnezeul p�cii s� v� sfin�easc� El Însu�i pe deplin; �i: duhul vostru, sufletul vostru �i trupul 
vostru, s� fie p�zite întregi, f�r� prihan� la venirea Domnului nostru Isus Hristos.«  

(1. Tesaloniceni 5, 23) 
 
   Ce este omul? Ce a pus Dumnezeu în el, atunci când i-a suflat în n�ri suflarea de via��? În 
versetul biblic citat se vorbe�te despre »duhul vostru, sufletul vostru �i trupul vostru, s� fie p�zite 
întregi, f�r� prihan� la venirea Domnului nostru Isus Hristos«. Aici este prezentat� fiin�a noastr� 
întreag�. Ea const� din duh, suflet �i trup. Succesiunea este prezentat� dinl�untru spre în afar�. 
Trupul, partea cea mai din afar�, este din lumea aceasta, duhul �i sufletul a fost pus în noi de 
Dumnezeu. Omul nostru l�untric, nemuritor, este constituit din duh �i suflet. Dar, ce înseamn� 
duh �i ce înseamn� suflet? În cele ce urmeaz� ne vom ocupa cu acest subiect. Aici vrem s� 
ar�t�m numai c� duhul �i sufletul nu se pot totdeauna clar desp�r�i, c�ci �i Biblia folose�te 
câteodat� cele dou� no�iuni, f�r� s� se recunoasc� o diferen�iere clar�. Astfel, în Iov 7, 11 este 
vorba de nelini�te �i am�r�ciune, duhul �i sufletul fiind numite împreun�: »De aceea nu-mi voi 
mai st�pâni gura; voi vorbi în strâmtorarea duhului meu, m� voi plânge în am�r�ciunea sufletului 
meu.« Din compara�ia locului din Evrei 12, 23 cu Apocalipsa 6, 9 rezult� c� este vorba de 
duhurile �i de sufletele celor din cer: »v-a�i apropiat ... de Biserica celor întâi-n�scu�i, care sunt 
scri�i în ceruri, de Dumnezeu, Judec�torul tuturor, de duhurile celor neprih�ni�i, f�cu�i 
des�vâr�i�i.« - »Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am v�zut sub altar sufletele celor ce 
fuseser� junghia�i din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, �i din pricina m�rturiei, pe care o 
�inuser�.« De aceea ar trebui probabil s� vorbim despre duh-suflet, ca despre un m�dular dublu 
l�untric al omului – dar nu în sensul c� ar fi unul �i acela�i m�dular. C�ci epistola c�tre Evrei ne 
arat� în continuarea versetului citat, c� duhul �i sufletul sunt dou� p�r�i ale interiorului nostru. Se 
spune: »C�ci Cuvântul lui Dumnezeu este viu �i lucr�tor, mai t�ietor decât orice sabie cu dou� 
t�i�uri; p�trunde pân� acolo c� desparte sufletul �i duhul, încheieturile �i m�duva, judec� 
sim�irile �i gândurile inimii« (Evrei 4, 12). A�a cum m�duva �i oasele formeaz� un întreg �i 
totu�i sunt dou� lucruri diferite, tot a�a duhul �i sufletul sunt împreun� �i totu�i se diferen�iaz�. 
Când în Biblie este vorba de inima omului, uneori ea subîn�elege întreg înl�untrul omului, deci 
duhul �i sufletul împreun�. A�a se spune în 1 Samuel 16, 7: »Omul se uit� la ceea ce izbe�te 
ochii, dar Domnul se uit� la inim�«. Re�inem: esen�ialul omului nu este trupul, pe care deseori se 
pune un accent prea mare, ci înl�untrul lui, omul nemuritor – la acesta ia Dumnezeu  seama în 
mod deosebit, c�ci acesta este destinat pentru ve�nicie. 
 
 
Duhul Omului 
 
   »În adev�r, cine dintre oameni cunoa�te lucrurile omului, afar� de duhul omului, care este în 
el? Tot a�a: nimeni nu cunoa�te lucrurile lui Dumnezeu afar� de Duhul lui Dumnezeu.« 

 (1 Corinteni 2, 11) 
 
   Vrem acum s� privim cele trei componente ale omului, începând de la interior spre exterior. 
Începem deci cu duhul. Duhul constituie componenta cea mai important� a chipului lui 
Dumnezeu în noi. Despre nici un animal nu se relateaz� c� are duh asemenea omului. Acest duh 
este o component� nemuritoare a omului, a�a cum arat� Eclesiastul 12, 7: »Pân� nu se întoarce 
��rîna în p�mânt, cum a fost, �i pân� nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat«. Acest duh, 
care a ajuns sub st�pânirea p�catului, are nevoie de salvarea realizat� prin lucrarea lui Dumnezeu 
de mântuire. A�a ne spune 1 Corinteni 5, 5: »... ca duhul lui s� fie mântuit în ziua Domnului 
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Isus«. – Duhul este centrul cunoa�terii noastre. »Cine dintre oameni cunoa�te lucrurile omului, 
afar� de duhul omului, care este în el?« Dotat cu acest duh, omul poate s� reflecteze asupra lui 
însu�i, �i nu trebuie s� se lase mânat de unele instincte, ca animalele. »Duhul omului este o 
lamp� a Domnului, cercetând toate c�m�rile sufletului« (Proverbe 20, 27). Prin duh, omul a fost 
ridicat la treapta de fiin�� cu pricepere, a�a cum se spune în cartea Iov: »Dar, de fapt, în om, 
duhul, suflarea Celui Atotputernic, d� priceperea« (Iov 32, 8). Dac� privim lumea animal�, ea 
tr�ie�te �i ac�ioneaz� ca alt�dat�. Dac� privim la om, ca fiin�� dotat� cu duh, a schimbat mult 
mediul lui de via�� prin gândurile lui preocupate cu cercetarea. Numai omul este apt s� fac� 
cercet�ri, prin duhul s�u. A�a spune Asaf: »Îmi amintesc noaptea de cântarea mea; cuget în inima 
mea �i duhul meu caut� st�ruitor« (Psalmul 77, 6). Înainte de toate, duhul este în mod deosebit 
apt s� intre în leg�tur� cu Dumnezeu. De aceea este foarte semnificativ c� Duhul lui Dumnezeu 
nu confirm� sufletului nostru, care are mai mult a face cu sentimentele, înfierea noastr�, ci 
duhului nostru: »�i voi n-a�i primit un duh de robie, ca s� mai ave�i fric�; ci a�i primit un duh de 
înfiere, care ne face s� strig�m „Ava!” adic� Tat�. Însu�i Duhul adevere�te împreun� cu duhul 
nostru c� suntem copii ai lui Dumnezeu« (Romani 8, 15-16). – Putem, deci, s� vedem, în duhul 
omului, elementul care ne face s� fim fiin�e care gândesc. Pe baza duhului nostru putem s� 
medit�m asupra noastr� în�ine �i la Dumnezeu �i s� ne decidem con�tient pentru El – din p�cate 
îns�, �i împotriva Lui, a�a cum fac mul�i oameni. De aceea: duhul meu fii gata, vegheaz� �i te 
roag�, ca nu cumva pe nea�teptate s� te cuprind� timpul r�u; c�ci este viclenia satanei s� duc� în 
ispit� pe mul�i credincio�i. 
 
 
Sufletul omului 
 

   »Presbiterul c�tre preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adev�r. Preaiubitule, doresc ca toate 
lucrurile tale s�-�i mearg� bine �i s�n�tatea ta s� sporeasc� tot a�a cum spore�te sufletul t�u.«   

(3 Ioan 1-2) 
 
   Expresia »suflet« este folosit� în Biblie cu mai multe în�elesuri. De aceea nu trebuie s-o 
folosim totdeauna numai la partea l�untric� a omului, care este a�a de strâns legat� cu duhul. Prin 
suflet se poate în�elege pur �i simplu o persoan�, cu tot ce îi apar�ine; duh, suflet �i trup. A�a, de 
exemplu, în Faptele Apostolilor 2, 41 este vorba de trei mii de suflete, care s-au ad�ugat la 
num�rul ucenicilor, prin primirea Cuvântului lui Dumnezeu �i botezându-se. Prin suflet se poate 
descrie starea vie a unei fiin�e. A�a este cazul când Dumnezeu vorbe�te în Geneza 1, 30: »�i 
oric�rui animal al p�mântului �i oric�rei p�s�ri a cerurilor �i oric�rei târâtoare care se târ��te pe 
p�mânt, în care este un suflet viu, i-am dat ca hran� orice iarb� verde.« Dar pe noi ne intereseaz� 
no�iunea proprie de suflet, a�a cum este ea în�eleas� în 1 Tesaloniceni 5, 23. – Duhul este deci 
mai mult partea con�tient� a vie�ii noastre l�untrice, partea care �tie �i cerceteaz�, sufletul îl 
putem caracteriza ca fiind partea sentimentelor noastre, care câteodat� sunt mai mult în 
incon�tient. Reac�ile afective ca nelini�tea, întristarea �i spaima sunt lucruri percepute în mod 
deosebit de sufletul nostru. Fiii lui Core au vorbit în felul urm�tor sufletului lor: »Pentru ce te 
mâhne�ti suflete �i gemi înl�untrul meu?« (Psalmul 42, 5). Îns� Domnul Isus promite sufletelor 
mâhnite, �i care sunt multe în zilele noastre, odihna Sa divin�: »Lua�i jugul Meu asupra voastr�, 
�i înv��a�i de la Mine, c�ci Eu sunt blând �i smerit cu inima; �i ve�i g�si odihn� pentru sufletele 
voastre« (Matei 11, 29). Da, Domnul nostru poate s� în�eleag� foarte bine pe cei întrista�i, El 
Însu�i a trecut pe acest p�mânt prin cele mai grele chinuri suflete�ti. Acolo, în Ghetsimani, când 
L-a cuprins groaza de tot ce sta înaintea Lui, a zis ucenicilor S�i: »Sufletul Meu este cuprins de o 
întristare de moarte; r�mâne�i aici, �i veghea�i împreun� cu Mine!« (Matei 26, 38). – Acest suflet, 
care, prin mesajele pe care le prime�te de la duhul nostru, se poate bucura sau îngrozi, este 
nemuritor, ca �i duhul din om. Isus spune clar c� sufletul nu moare cu trupul: »Nu v� teme�i de 
cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci teme�i-v� mai degrab� de Cel ce poate s� 
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piard� �i sufletul �i trupul în gheen�« (Matei 10, 28). Deoarece sufletul nu scap� de aceast� 
pierzare ve�nic� în iad, are nevoie, ca �i duhul, s� fie mântuit de c�derea în p�cat. Aceast� 
mântuire are loc prin credin�a în Domnul Isus, a�a cum spune Petru: »... Isus Hristos, pe care voi 
Îl iubi�i f�r� s�-L fi v�zut, crede�i în El, f�r� s�-L vede�i, �i v� bucura�i cu o bucurie negr�it� �i 
str�lucit�, pentru c� ve�i dobândi, ca sfâr�it al credin�ei voastre, mântuirea sufletelor voastre« (1 
Petru 1, 8-9). Duhul �i sufletul constituie împreun� partea nemuritoare din om. �i ar trebui s� 
glorific�m pe Dumnezeu cu ambele p�r�i ale omului nostru l�untric, cum a f�cut Maria, când a 
exclamat: »Sufletul meu m�re�te pe Domnul, �i mi se bucur� duhul în Dumnezeu, Mântuitorul 
meu« (Luca 1, 46-47). – Glorific�m noi pe Dumnezeu �i cu omul nostru l�untric? – Domnul s� 
ne ajute s� facem aceasta! 
 
 
Trupul omului 
 
   »Deci, p�catul s� nu mai domneasc� în trupul vostru muritor, �i s� nu mai asculta�i de poftele 
lui. S� nu mai da�i în st�pânirea p�catului m�dularele voastre, ca ni�te unelte ale nelegiuirii; ci 
da�i-v� pe voi în�iv� lui Dumnezeu, ca vii, din mor�i cum era�i; �i da�i lui Dumnezeu m�dularele 
voastre, ca pe ni�te unelte ale neprih�nirii.«     (Romani 6, 12-13) 
 
   »Si, duhul vostru, sufletul vostru �i trupul vostru, s� fie p�zite întregi, f�r� prihan� la venirea 
Domnului nostru Isus Hristos«, am citit deja mai înainte în 1 Tesaloniceni 5, 23. În studiul 
asupra trinit��ii omului am pornit de la interior spre exterior. Am ajuns la trup, componenta 
extern�. �i totu�i, acest trup, cu toate c� este muritor în substan�a lui p�mânteasc� actual�, 
apar�ine chipului lui Dumnezeu. De aceea nu putem s� facem ce vrem cu trupul. Cuvintele din 1 
Corinteni 3, 16-17 ne arat� tocmai acest lucru: »Nu �ti�i c� voi sunte�i Templul lui Dumnezeu, �i 
c� Duhul lui Dumnezeu locuie�te în voi? Dac� nimice�te cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela 
îl va nimici Dumnezeu; c�ci Templul lui Dumnezeu este sfânt; �i a�a sunte�i voi.« Dac� aceste 
cuvinte le putem aplica la Biserica Dumnezeului cel viu, ele sunt totu�i valabile pentru fiecare în 
parte. A�a cum trupul g�zduie�te duhul omului, tot a�a Duhul lui Dumnezeu vrea s� locuiasc� în 
oamenii care sunt mântui�i. De aceea noi nu trebuie s� fim sfin�i�i numai în ceea ce prive�te 
duhul �i sufletul, ci duhul, sufletul �i trupul trebuie s� fie sfin�ite. Chiar din primul secol a ap�rut 
înv���tura gre�it�, c� trupul (ca materie) st� în opozi�ie cu duhul, a�a c� nu este important cum te 
compor�i în trup. Acesta nu este mesajul Bibliei, ci sunt gânduri filozofice. A�a zice, de exemplu, 
Pavel cu privire la curvie: »Fugi�i de curvie! Orice alt p�cat, pe care-l face omul, este un p�cat 
s�vâr�it afar� din trup; dar cine curve�te, p�c�tuie�te împotriva trupului s�u« (1 Corinteni 6, 18). 
Am fost crea�i dup� chipul lui Dumnezeu, de aceea comportarea noastr� s� nu fie asemenea 
animalelor. P�catul înf�ptuit în trupul nostru se refer� �i la duhul-sufletul nostru nemuritor. 
Mesajul Evangheliei este: »Deci, p�catul s� nu mai domneasc� în trupul vostru muritor, �i s� nu 
mai asculta�i de poftele lui. S� nu mai da�i în st�pânirea p�catului m�dularele voastre, ca ni�te 
unelte ale nelegiuirii; ci da�i-v� pe voi în�iv� lui Dumnezeu, ca vii, din mor�i cum era�i; �i da�i lui 
Dumnezeu m�dularele voastre, ca pe ni�te unelte ale neprih�nirii.« (Romani 6, 12-13). – Un trup 
care a fost sfin�it de Dumnezeu va avea parte de învierea celor neprih�ni�i �i de un trup de slav�. 
Dar �i cei care î�i dau trupul la dispozi�ia p�catului vor avea parte cu to�ii de înviere. Cum vor 
ar�ta aceste trupuri care sunt destinate pedepsei ve�nice? (Matei 10, 28) Nu vor fi trupuri de 
slav�. Vor avea chipul pe care l-au avut aici pe p�mânt. 
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Alte caracteristici ale asem�n�rii cu chipul lui Dumnezeu 
 
   »Au chemat dar pe Rebeca, �i i-au zis: „Vrei s� te duci cu omul acesta?” „Da, vreau”, a 
r�spuns ea.«   (Geneza 24, 58) 
   »Totul este curat pentru cei cura�i; dar pentru cei necura�i �i necredincio�i, nimic nu este 
curat; pân� �i mintea �i cugetul le sunt spurcate.«  (Tit 1, 15) 
 
   Deci, omul a fost creat dup� chipul lui Dumnezeu, cu duh, suflet �i trup. Dar, omul l�untric 
constituie în mod deosebit existen�a omului. Am v�zut omul l�untric ca duh �i suflet, care este 
nemuritor. Biblia relateaz� despre mai multe lucruri interioare ale omului. Când este vorba de 
inim�, a�a cum am v�zut, câteodat� este vorba de duh �i suflet luate împreun�. Biblia vorbe�te, 
când este vorba de omul nostru l�untric, �i de voin��, de gândire �i de con�tiin��. Toate aceste 
p�r�i ale omului invizibil nu le putem desp�r�i de duh �i suflet. Dac� fiin�a noastr� întreag�, 
potrivit cu 1 Tesaloniceni 5, 23, const� din duh, suflet �i trup, atunci inevitabil voin�a, gândirea �i 
con�tiin�a, ca p�r�i ale omului l�untric, apar�in împreun� cu duhul �i sufletul. – Ast�zi �tim cât de 
complicate sunt rela�iile în corpul nostru. Medicii studiaz� mul�i ani, iar apoi trebuie s� se 
specializeze pe domenii. Dup� aceea, toat� via�a lor î�i pot continua calificarea în domeniul 
respectiv �i tot nu au ajuns s� cunoasc� pe deplin trupul creat de Dumnezeu. – Credem noi c� 
omul l�untric cu duh-suflet �i treptele sale inferioare, voin�a, gândirea �i con�tiin�a, este mai 
simplu conceput? Probabil c� interconexiunile acestora sunt mai complicate. Dar deoarece aici 
nu este vorba de materie, a�a cum este cazul cu trupul, acest întreg nu poate fi cercetat nici cu 
cele mai des�vâr�ite instrumente medicale. – Cât de mul�i oameni sunt bolnavi în omul l�untric 
�i ar vrea s� aib� parte de un ajutor simplu, ca la o ruptur� de oase! Boala l�untric� se poate 
extinde chiar �i la exterior. Omul este o unitate. Dac� se dore�te s� i se ajute l�untric, este foarte 
important s� se �tie de la ce premiz� s� se porneasc�. Psihologia, care se ocup� cu partea 
imaterial� a omului, ofer� ast�zi multe teori care nu sunt în concordan�� cu Dumnezeul cel viu �i 
cu voin�a Sa. De aceea, din punct de vedere biblic, nu se poate ajuta cu adev�rat omului l�untric 
cu practici care par�ial nu vin de la Dumnezeu. �i în acest domeniu ajutorul omenesc trebuie 
verificat în baza Cuvântului, �i în mod deosebit trebuie s� ne gândim la cuvintele: »C�ci Eu sunt 
Domnul, care te vindec�« (Exodul 15, 26). – Dac� via�a ta l�untric� este bolnav�, atunci caut� 
ajutorul în primul rând la Dumnezeul cel viu, care a creat via�a ta l�untric� cu toate spiralele ei 
complicate �i care o cunoa�te cel mai bine. Psalmistul spune: »Când gânduri negre se fr�mânt� 
cu gr�mada înl�untrul meu, mângâierile Tale îmi învioreaz� sufletul« (Psalmul 94, 19). - 
»Domnul îndreapt� pe cei încovoia�i« (Psalmul 146, 8). �i tu po�i face aceast� experien��, dac� 
prin credin�� te îndrep�i spre Creatorul t�u.  – Gânde�te-te �i la cauzele profunde ale multor boli 
ale omului l�untric.  
 
 
Voin�a 
 
   »Au chemat dar pe Rebeca, �i i-au zis: „Vrei s� te duci cu omul acesta?” „Da, vreau”, a 
r�spuns ea.«   (Geneza 24, 58) 
    
   Vrem s� vedem alte caracteristici ale asem�n�rii cu chipul lui Dumnezeu, care au fost amintite. 
În aceast� sec�iune ne ocup�m de voin��. Voin�a este o caracteristic� important� a personalit��ii. 
Gândirea, sim�irea �i voin�a constituie personalitatea. În timp ce gândirea este preluat� de duhul 
omului, sim�irea are loc mai mult în suflet, iar voin�a este coordonat� de ambele. Un om f�r� 
voin�� este o personalitate distrus�. Dumnezeu are voin��, �i deoarece noi am fost crea�i dup� 
chipul Lui, El ne-a dat �i nou� voin��. În versetul nostru, Rebeca a vrut s� ia pe Isaac ca so� al ei. 
Au întrebat-o: : »Vrei s� te duci cu omul acesta?” „Da, vreau”, a r�spuns ea.« Aici s-a luat o 
hot�râre clar�, a�a cum trebuie s� fie la încheierea c�s�toriei. Cu o hot�râre tot a�a de clar� 
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trebuie s� ne decidem �i noi pentru Dumnezeu. Dac� nu ne hot�râm pentru El, atunci ne-am 
hot�rât deja împotriva Lui. Omul trebuie s� dea c�r�ile pe fa��. Dumnezeu Însu�i �i-a f�cut 
cunoscut voia Sa. El »voie�te ca to�i oamenii s� fie mântui�i �i s� vin� la cuno�tiin�a adev�rului« 
(1 Timotei 2, 4). Prin aceasta El S-a hot�rât pentru tine. Dar care este situa�ia cu voin�a ta? Te-ai 
hot�rât deja? Sau Mântuitorul t�u, Isus Hristos, trebuie s�-�i spun� cuvintele pe care le-a spus 
Ierusalimului: »De câte ori am vrut s� strâng pe copiii t�i cum î�i strânge g�ina puii sub aripi, �i 
n-a�i vrut« (Matei 23, 37). – Sunt oameni care cândva s-au hot�rât pentru Domnul. Dar pe 
parcursul timpului s-au dep�rtat iar��i de drumul pe care mergeau. Este ca �i cum ei ar vrea s� nu 
mai aib� nimic a face cu Cel Preaînalt. A�a a fost la Israel, când au strigat: »Abate�i-v� din drum, 
da�i-v� înl�turi de pe c�rare, l�sa�i-ne în pace cu Sfântul lui Israel!« (Isaia 30, 11) Dar cine vrea 
s� fie l�sat în pace de Dumnezeu tr�ie�te într-o mare nelini�te. Nu are suficient� putere. Cel 
ve�nic spune acestui om: »C�ci a�a vorbe�te Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În lini�te �i 
odihn� va fi mântuirea voastr�, în senin�tate �i încredere va fi t�ria voastr�.” Dar n-a�i voit!« 
(Isaia 30, 15).Voin�a omului este Împ�r��ia cerurilor sau iadul s�u. Dumnezeu nu ne-a creat ca 
marionete. Noi avem noble�ea Celui Preaînalt, ca s� ne decidem în toate domenile. Dar cea mai 
important� decizie este decizia pentru Mântuitorul nostru �i prin aceasta, decizia pentru cer. – 
Cum î�i vei exercita tu voin�a, aceast� caracteristic� dup� chipul lui Dumnezeu? Numai în voin�a 
lui Dumnezeu exist� protec�ie. De aceea las� ca voin�a ta s� se odihneasc� în voin�a lui 
Dumnezeu.  
 
 
Gândirea 
 
   »Pentru c� gândirea c�rnii este moarte; iar gândirea Duhului via�� �i pace.«  (Romani 8, 6) 
 
   Cuvântul nostru spune : »Pentru c� gândirea c�rnii este moarte; iar gândirea Duhului via�� �i 
pace.« Ce este gândirea? Este comportarea l�untric� de baz� a omului în domeniul spiritual �i 
moral. Gândirea este desigur marcat� par�ial de caracterul omului, dar foarte esen�ial în privin�a 
aceasta este ce vrea omul de fapt. Noi am citit despre aceast� voin��. Cine s-a hot�r�t cu voin�a 
sa pentru Dumnezeu, acela prime�te o gândire divin�. În versetul citat este gândirea Duhului, 
care înseamn� via�� �i pace. Oamenii care au o gândire divin� sunt oameni pl�cu�i. Ei doresc s� 
se împlineasc� adev�rul. Ei sunt gata s� renun�e la mândria uman� înr�d�cinat�, �i s� accepte 
felul de a fi al lui Isus, care spune: »Lua�i jugul Meu asupra voastr�, �i înv��a�i de la Mine, c�ci 
Eu sunt blând �i smerit cu inima; �i ve�i g�si odihn� pentru sufletele voastre« (Matei 11, 29). 
Bineîn�eles, aceast� gândire nu are nimic a face cu sl�biciunea. Smerenia divin� înseamn� s� fi 
con�tient c� din ceea ce po�i tu nu poate lua na�tere ceva care s� r�mân�. Din punctul de vedere 
al lui Dumnezeu, aceasta este o realitate de neschimbat. Cine recunoa�te aceasta, este smerit. 
Cine nu recunoa�te, nu schimb� cu nimic realitatea. De aceea smerenia nu este sl�biciune, ci ea 
este o apreciere de sine realist�. Tot a�a este �i cu blânde�ea. Ea este o sentin�� îng�duitoare �i 
care duce la îndreptarea celorlal�i, fiindu-le de ajutor. Este o sentin�� care poart� în ea harul. Este 
harul de la Dumnezeu, de care noi to�i avem nevoie, c�ci f�r� el am fi pierdu�i pentru ve�nicie. 
Blânde�ea fa�� de al�i nu are nimic a face cu faptul c� un om nu ar putea s� se poarte aspru cu 
sine însu�i. Sunt îns� mul�i oameni care sunt aspri cu al�ii, dar sunt foarte blânzi cu ei în�i�i. – De 
aceea s� primim de la Dumnezeu gândirea Duhului, care aduce via�a �i pacea cu sine. Cine nu 
are gândirea Duhului, are totu�i o gândire – pe cea a c�rnii. Prin »carne« se în�elege aici natura 
omului marcat� de p�cat. Aceast� gândire este moarte, spune Biblia. Cu adev�rat, omul care se 
dep�rteaz� de gândirea lui Dumnezeu �i vrea s� slujeasc� p�catului, d� na�tere la o gândire 
diabolic�, care poate duce la cele mai îngrozitoare lucruri. Faptele îngrozitoare, care au avut loc 
în lag�rele de concentrare �i în închisori, arat� cât de mult poate dec�dea omul – mai jos decât 
animalele. Cine se îndep�rteaz� de Dumnezeu pierde în totalitatea existen�ei lui asem�narea cu 
chipul lui Dumnezeu. �i aceast� gândire ie�it� la iveal� este moarte! 
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Con�tiin�a 
 
   »�in cu t�rie la dreptatea mea �i nu voi renun�a la ea; inima mea nu-mi repro�eaz� nici una 
din zilele mele.«  (Iov 27, 6) 
 
   Vrem s� studiem acum con�tiin�a. Ce este con�tiin�a? Ea este vocea „celui ce �tie” din noi, care 
independent de voin�a noastr� judec� gândurile duhului nostru �i faptele trupului nostru. Nu este 
aceasta un mecanism fin de control, pe care Dumnezeu l-a pus în noi? Con�tiin�a ne aten�ioneaz� 
de cele mai multe ori mai înainte ca s� întreprindem, s� gândim sau s� voim ceva gre�it. �i dup� 
ce am înf�ptuit fapta gre�it�, ne apas� �i mai mult. Aceast� voce a con�tiin�ei a auzit-o fiecare om 
în sine. E�ti tu pe punctul de a face ceva nedrept înaintea lui Dumnezeu? Vocea con�tiin�ei te 
aten�ioneaz�: „Nu face!” Dar tu nu vrei s� auzi aceast� voce, c�ci ea te deranjeaz� în inten�iile 
tale. Dar voin�a ta nu este apt� s-o reduc� la t�cere. – Ascult� de vocea lui Dumnezeu care te 
aten�ioneaz� în înl�untrul t�u, care vorbe�te prin con�tiin��. Dac� con�tiin�a este desigur marcat� 
de mediul în care se dezvolt�, în adâncul con�tiin�ei exist� etalonul divin de m�sur�. Cum ar 
putea altfel con�tiin�a p�gânilor s� confirme c� ei au lucrat corect sau gre�it, potrivit cu legea 
divin� din ei? – A�a ne arat� Cuvântul lui Dumnezeu: »Când neamurile, m�car c� n-au lege, fac 
din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au lege, î�i sunt singuri lege; �i ei dovedesc c� 
lucrarea Legii este scris� în inimile lor; fiindc� despre lucrarea aceasta m�rturise�te cugetul lor �i 
gândurile lor, care sau se învinov��esc, sau se dezvinov��esc între ele.« (Romani 2, 14-15) Putem 
numi con�tiin�a ca fiind prima �i ultima ancor� a lui Dumnezeu în omul l�untric. – Iov a avut o 
con�tiin�� curat�, atunci când s-a gândit la trecutul lui. El putea spune: »Inima mea nu-mi 
repro�eaz� nici una din zilele mele.« Dar oamenii, care vor s� tr�iasc� în p�catele lor, p�teaz� 
atât gândirea lor, cât �i con�tiin�a lor, a�a cum scrie Pavel lui Tit: »Dar pentru cei necura�i �i 
necredincio�i, nimic nu este curat; pân� �i mintea �i cugetul le sunt spurcate« (Tit 1, 15). – De 
aceea s� umbl�m cu to�ii în credin�� având o gândire curat� �i s� p�str�m o con�tiin�� bun�, ca s� 
ajungem cu corabia vie�ii noastre în portul sigur al ve�niciei. C�ci Biblia ne aten�ioneaz�, pe tine 
�i pe mine: »S� p�strezi credin�a �i un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, �i au c�zut din 
credin��« (1 Timotei 1, 19). 
 
 
O consecin�� important� a asem�n�rii cu chipul lui Dumnezeu 
 
   »Dup� o bucat� de vreme, Cain a adus Domnului o jertf� de mâncare din roadele p�mântului. 
Abel a adus �i el o jertf� de mâncare din oile întâi n�scute ale turmei lui �i din gr�simea lor. 
Domnul a privit cu pl�cere spre Abel �i spre jertfa lui; dar spre Cain �i spre jertfa lui, n-a privit 
cu pl�cere. Cain s-a mâniat foarte tare, �i i s-a posomorât fa�a. �i Domnul a zis lui Cain: 
„Pentru ce te-ai mâniat, �i pentru ce �i s-a posomorât fa�a? Nu-i a�a? Dac� faci bine, vei fi bine 
primit; dar dac� faci r�u, p�catul pânde�te la u��; dorin�a lui se �ine dup� tine, dar tu s�-l 
st�pâne�ti.” Îns� Cain a zis fratelui s�u Abel: „Haidem s� ie�im la câmp.” Dar pe când erau la 
câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui s�u Abel, �i l-a omorât. Domnul a zis lui Cain: „Unde 
este fratele t�u Abel?” El a r�spuns: „Nu �tiu. Sunt eu p�zitorul fratelui meu?” �i Dumnezeu a 
zis: „Ce ai f�cut? Glasul sângelui fratelui t�u strig� din p�mânt la Mine.”«   (Geneza 4, 3-10) 
 
   Am v�zut cum Dumnezeu a creat pe om dup� chipul S�u. Vreau s� vorbesc acum despre o 
consecin�� important� a asem�n�rii noastre cu chipul lui Dumnezeu. Deoarece omul este 
asemenea lui Dumnezeu, Cel Preaînalt l-a echipat cu o protec�ie deosebit�. Via�a omului este 
sfânt� pentru Dumnezeu. Este a�a de sfânt�, c�ci chiar sângele omului, care a fost v�rsat pe 
nedrept, strig� c�tre Dumnezeu. Când Cain a omorât pe fratele s�u, Judec�torul întregului 
p�mânt i-a cerut socoteal�, cu urm�toarele cuvinte: »Ce ai f�cut? Glasul sângelui fratelui t�u 
strig� din p�mânt la Mine« (Geneza 4, 10). Deoarece Dumnezeu a creat pe om dup� chipul S�u, 
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niciun om nu are dreptul s� ucid� pe semenul lui. Cel Ve�nic a exprimat aceasta foarte clar în 
leg�mântul pe care l-a f�cut cu Noe, când în Geneza 9, 6 spune: »Dac� vars� cineva sângele 
omului, �i sângele lui s� fie v�rsat de om; c�ci Dumnezeu a f�cut pe om dup� chipul Lui.« Tot 
a�a spune El mai târziu în cele zece porunci, pe care Dumnezeu Însu�i le-a dat lui Moise: »S� nu 
ucizi!« Aceast� porunc� o reia Isus �i îi acord� o autoritate mai mare, prezentând cauza 
omorului. În predica de pe Munte, El spune: »A�i auzit c� s-a zis celor din vechime: „S� nu ucizi; 
oricine va ucide, va c�dea sub pedeapsa judec��ii.” Dar Eu v� spun c� ori �i cine se mânie pe 
fratele s�u, va c�dea sub pedeapsa judec��ii; �i oricine va zice fratelui s�u: „Prostule!” va c�dea 
sub pedeapsa soborului; iar oricine îi va zice: „Nebunule!”, va c�dea sub pedeapsa focului 
gheenei”« (Matei 5, 21-22). – Da, la limb� începe totul. S�-�i �i limba în frâu fa�� de aproapele 
t�u. Uni rostesc blesteme asupra altora. Apostolul Iacov aten�ioneaz� c�l�uzit de Duhul Sfânt, c� 
aceste blesteme sunt îndreptate împotriva celor care poart� chipul lui Dumnezeu (Iacov 3, 9). – 
Deci, omul nu are nici un drept s� dispun� de via�a altui om, a�a cum gânde�te el. Acesata st� în 
noble�ea omului, pus� de Dumnezeu în el. – Acest principiu divin, înalt, nu-l poate înc�lca niciun 
om �i niciun popor, f�r� ca s� nu fie pedepsit – aici este atacat� onoarea lui Dumnezeu. Ce 
judecat� va face odat� Cel Preaînalt cu privire la tot sângele v�rsat pe nedrept pe p�mânt! – Nu 
este strig�tor la cer, când numai în Germania în fiecare an este nimicit� via�a nen�scut� a atâtor 
copii, cât popula�ia unui ora� mare? – Via�a este sfânt�, s� avem team� sfânt� în privin�a aceasta, 
c�ci »Dumnezeu a creat pe om dup� chipul S�u, I-a f�cut dup� chipul lui Dumnezeu.« Cine vrea 
s� desfin�eze acest principiu de baz�, s� nu se mire dac� în scurgerea timpului – �i sub influen�a 
ideologiei – ia na�tere road�, care nu mai consider� via�a a�a cum vrea Dumnezeu s� fie 
considerat�. Omul este deosebit de înnobilat prin înl�untrul lui nemuritor. De aceea el are o 
demnitate pe care noi nu avem voie s-o atac�m. 
 
 
�i animalele? – Partea 1 
 
   »Fiindc� atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, c� a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine 
crede în El, s� nu piar�, ci s� aib� via�a ve�nic�.«   (Ioan 3, 16) 
 
   Acum vreau s� m� ocup de o întrebare, care este totodat� o întrebare de delimitare între om �i 
restul fin�elor vii. Omul a primit de la Dumnezeu un interior nemuritor, dar ce este cu animalele 
care au murit? Probabil c� pentru mul�i punerea acestei întreb�ri pare s� fie gre�it�. Vreau totu�i 
s� m� ocup pu�in cu ea, deoarece am fost confruntat cu aceast� tem� venit� din partea celor 
credincio�i – �i pentru c� r�spunsul la aceast� întrebare trebuie s� ne arate o rela�ie biblic�, 
s�n�toas�, între om �i animale. C�ci foarte u�or pot s� ia na�tere înv���turi gre�ite. Citim în 
Biblie c� �i în animal este un suflet viu (Geneza 1, 30). Dar a�a cum am spus, no�iunea de suflet 
are multe sensuri în Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea nu putem face din via�a unui animal un 
suflet nemuritor. Aceasta nu ni se spune în Biblie. Mai mult chiar, din tot ce am v�zut pân� 
acum, rezult� clar diferen�a mare dintre om �i animal. În ziua a �asea a crea�iei este momentul 
crucial, care desparte clar crearea omului de crearea animalelor. Vedem c� numai omul a fost 
f�cut dup� chipul lui Dumnezeu �i, ca un act deosebit, Dumnezeu a insuflat în el »suflare de 
via��«. Biblia nu vorbe�te de faptul c� animalele ar avea duh – �i ceea ce este nemuritor în om 
este tocmai componenta duh-suflet. În afar� de aceasta, în Cuvântul lui Dumnezeu nu ni se 
relateaz� nimic despre mântuirea animalelor, îns� ni se relateaz� despre mântuirea omului. 
F�g�duin�a vie�ii ve�nice din Evanghelia dup� Ioan 3, 16 este numai pentru oameni. Dac� 
sufletul animalelor ar fi destinat pentru cer, atunci ar trebui s� existe o înviere a vie�ii animalelor. 
Dar cine a citit în Biblie despre o înviere a animalelor? Afar� de aceasta, în Vechiul Testament 
au fost jertfite animale, în timp ce jertfirea oamenilor era o urâciune înaintea lui Dumnezeu (2 
Împ�ra�i 16, 3). Animalele puteau fi consumate (Geneza 9, 3), dar când oamenii m�nânc� 
oameni (canibalismul) – întâlnit în p�gânism, din p�cate �i în noul p�gânism al societ��ii noastre 
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-, este un blestem al lui Dumnezeu (Deuteronom 28, 15,45,53). Acest tratament deosebit al vie�ii 
oamenilor �i al animalelor se poate explica numai prin interiorul nemuritor al omului, care ofer� 
trupului s�u – din partea lui Dumnezeu – o demnitate mult mai mare. Drept consecin��, aceast� 
component� nemuritoare nu poate fi în trupul animalelor. – Din toate care le-am v�zut pân� aici 
putem spune c� animalele nu au un suflet nemuritor �i niciun animal, care a murit, nu va fi în cer. 
– Oricât de ridicol� ar fi aceast� tem� pentru unul sau altul, are mari efecte asupra aceluia care ar 
crede în „via�a ve�nic�” a animalelor. Atunci animalele ar fi ridicate pe aceia�i treapt� cu omul �i 
probabil vor fi privite ca „fra�i spirituali” – cu toate consecin�ele care decurg din aceasta. Aici se 
deschid u�ile �i por�ile înv���turilor gre�ite. De aceea vrem s� r�mânem la ce ne spune Biblia – 
cu toat� dragostea pe care o avem pentru animale. Animalele sunt de asemenea crea�ia lui 
Dumnezeu, dar omul este chemat s� st�pâneasc� peste lumea animal�. Aceast� domnie nu 
înseamn� niciodat� chinuirea animalelor, c�ci »cel neprih�nit se îndur� de vite, dar inima celui 
r�u este f�r� mil�« (Proverbe 12, 10). 
 
 
�i animalele? – Partea a 2-a 
 
   »Apoi am v�zut cerul deschis, �i iat� c� s-a ar�tat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheam� „Cel 
credincios” �i „Cel adev�rat”, �i El judec� �i se lupt� cu dreptate. 
   O�tile din cer Îl urmau c�l�ri pe cai albi, îmbr�cate cu in sub�ire, alb �i curat.«   

 (Apocalipsa 19, 11.14) 
 
   Îmi pot imagina c� sunt oameni care nu pot s� conceap� c� vor întâlni animale în cer. Dac� pe 
baza tuturor afirma�ilor Sfintei Scripturi am putea deduce c� în cer nu sunt animale moarte, nu 
vor fi atunci nici un fel de animale în cer? În Împ�r��ia de o mie de ani, care va fi în viitor pe 
p�mânt, vor fi animale, c�ci »vaca �i ursoaica vor pa�te la un loc, �i puii lor se vor culca 
împreun�. Leul va mânca paie ca boul« (Isaia 11, 7). – În ceea ce prive�te cerul, pare s� fie cel 
pu�in animale de felul cailor; c�ci în Apocalipsa 19, 11,14 se spune: »Apoi am v�zut cerul 
deschis, �i iat� c� s-a ar�tat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheam� „Cel credincios” �i „Cel 
adev�rat”, �i El judec� �i se lupt� cu dreptate.  O�tile din cer Îl urmau c�l�ri pe cai albi, 
îmbr�cate cu in sub�ire, alb �i curat.«  - Aici citim realmente despre o specie de animale, care 
pleca din cer. – În rest, s� ne înfrân�m curiozitatea �i fantezia. Dac� cineva face în privin�a 
aceasta salturi de c�prioar� în gândirea lui, trebuie s� fie atent la pericole. Sunt oameni care au 
f�cut un idol din animalul lor de cas�. Aceast� dragoste fa�� de animale poate s� mearg� a�a de 
departe, c� animalele sunt iubite iar oamenii sunt urâ�i. Acest dezechilibru nu este niciodat� de 
natur� divin�! Oricât de frumos ar fi s� sim�i credincio�ia animalului t�u, �i oricât de normal ar fi 
s� devi întristat la moartea lui, trebuie s� nu uit�m: animalul nu este un om! Nu a fost creat dup� 
chipul lui Dumnezeu! Cine nu g�se�te o limit� s�n�toas� în privin�a aceasta, poate s� ajung� pe 
c�i gre�ite în ceea ce prive�te credin�a. De aceea s� nu se spun� pove�ti copiilor despre cerul 
animalelor, sau altele asem�n�toare, încercând astfel s�-i mângâi pentru pierderea animalului 
iubit. – Dar s� revenim la ve�nicia noastr� în ceruri: ne putem baza pe faptul c� nim�nui nu-i va 
lipsi ceva în cer, c�ci Cel ce a creat p�mântul, a creat �i cerul. �i în cer va fi nespus mai minunat 
decât pe p�mântul acesta. De aceea s� nu trecem peste ce ne spune Biblia, c�ci atunci vom 
deveni foarte u�or oameni neîn�elep�i. Fie ca Cuvântul lui Dumnezeu s� ne p�zeasc� de aceasta 
(1 Tesaloniceni 5, 8). 


