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Luarea deciziilor biblice
Lecția șapte
Perspectiva situațională: Înțelegerea realităților

INTRODUCERE
Unul dintre cei mai faimoși detectivi ai literaturii engleze este Sherlock Holmes.
Personaj de ficțiune, el era un consultant foarte inteligent, care ajuta poliția să rezolve
cazuri dificile. Inteligența strălucită a lui Holmes în rezolvarea cazurilor avea două laturi.
Pe de-o parte, avea o mare putere de observare, astfel încât putea descoperi toate detaliile
relevante ale unui caz. Pe de altă parte, era incredibil de logic, astfel încât putea înțelege
modul în care aceste detalii contribuiau la lămurirea crimei pe care încerca să o rezolve.
În anumite aspecte, luarea deciziilor biblice ne cere uneori să fim asemenea lui Sherlock
Holmes. Trebuie să identificăm multe detalii și, de asemenea, trebuie să ne dăm seama de
relevanța lor în problema la care încercăm să găsim răspuns.
Aceasta este a șaptea lecție din seria Luarea deciziilor biblice și am intitulat-o
"Perspectiva situațională: Înțelegerea realităților”. Obiectivul acestei lecții îl reprezintă
identificarea componentelor majore ale situațiilor etice pe care le întâlnim în lumea
modernă și explicarea modului în care fiecare componentă contribuie la decizia biblică pe
care trebuie s-o luăm.
De-a lungul lecțiilor noastre, modelul de luare a deciziilor biblice a fost acela al
unei judecăți etice care presupune aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu într-o anumită
situație, de către o persoană. Această perspectivă asupra eticii ne amintește că există trei
perspective majore de care trebuie ținut cont în fiecare situație de natură etică:
perspectiva normativă, accentul fiind pus pe Cuvântul lui Dumnezeu, perspectiva
existențială, materializată în focalizarea asupra persoanei, și perspectiva situațională, ce
insistă pe situație. De câteva lecții, ne concentrăm asupra diverselor aspecte ale
perspectivei situaționale și, în continuare, vom aprofunda mai mult această dimensiune a
eticii creștine.
Vă amintiți că, în lecțiile precedente, am stabilit că elementele de bază ale
situațiilor de natură etică sunt realitățile. Aceste realități reprezintă toate lucrurile care
există. Pe lângă aceasta, am identificat două tipuri de realități care au o importanță
deosebită în etică. Mai întâi, am vorbit despre obiective, adică despre acele rezultate pe
care dorim să le vedem în urma gândurilor, cuvintelor și acțiunilor noastre. Al doilea, am
discutat despre mijloace, care reprezintă metodele de atingere ale obiectivelor noastre.
În lecția aceasta, vom privi mai în detaliu la categoria deosebit de largă a
realităților și, în particular, vom analiza importanța studiului realităților privitoare la
Dumnezeu, la lumea din jurul nostru și la ființele umane în luarea deciziilor etice.
Lecția noastră se împarte în trei secțiuni. Vom începe prin identificarea realităților
ce ne sunt descoperite despre Dumnezeu, Cel prin care trăim și în care stă ființa noastră.
Apoi, vom descrie realitățile creației, în general, analizând diverse elemente ale naturii. În
final, vom discuta despre omenire, ca element crucial al situației etice. Să ne îndreptăm
atenția către Dumnezeu, prima și cea mai importantă realitate în orice situație etică.
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DUMNEZEU
Vorbim despre Dumnezeu ca despre realitatea supremă în orice situaţie, deoarece
El este Cel care dă viaţă şi semnificaţie oricărei alte realităţi. Alte realităţi există doar
pentru că Dumnezeu le-a creat şi continuă să le susţină. Acestea au un sens doar pentru că
El le conferă prin autoritatea Lui acest sens, în cadrul creaţiei Lui. Asta înseamnă că
trebuie să interpretăm orice realitate în lumina existenţei şi caracterului lui Dumnezeu.
Deci, atunci când facem consideraţii cu valoare etică asupra realităţilor, este foarte
important să începem cu Dumnezeu.
Discuţia noastră despre Dumnezeu ca realitatea supremă în etica creştină se va
axa pe trei aspecte familiare ale caracterului lui Dumnezeu: autoritatea Lui, care include
dreptul Său de a guverna asupra întregii creații, controlul Lui, care înseamnă puterea și
stăpânirea asupra întregii creații și prezența Lui, care este existența și manifestarea
persoanei Lui în creație. Vom începe prin a discuta despre autoritatea lui Dumnezeu, sau
dreptul Lui de a guverna întreaga creație.

AUTORITATEA
De la un capăt la celălalt, Scriptura arată în mod clar că Dumnezeu are autoritate,
adică dreptul de a domnii peste întreaga creaţie. Dreptul acesta derivă din faptul că
Dumnezeu este Creatorul şi susţinătorul întregii creaţii. Nu există nicio părticică a
creaţiei pe care Dumnezeu să n-o fi adus la viaţă sau care să nu depindă de El pentru
existenţa ei. Autoritatea lui Dumnezeu, în calitate de Creator, are cel puţin trei atribute
fundamentale, de care trebuie totdeauna să ţinem cont în etica creştină. Mai întâi,
autoritatea Lui este absolută, apoi, ea este exclusivă şi în fine, este exhaustivă. Să
analizăm mai îndeaproape aceste idei, începând cu natura absolută a autorităţii lui
Dumnezeu, Creatorul.

Absolută
Autoritatea lui Dumnezeu este absolută în sensul că Dumnezeu are libertate
completă şi totală de a face ce vrea cu ceea ce a creat. Scriptura ilustrează adesea
autoritatea absolută a lui Dumnezeu comparând-o cu cea a unui olar asupra lutului cu
care lucrează. Găsim acest motiv literar în texte precum Isaia 29:16; 45:9; Ieremia 18: 110 şi Romani 9:18-24. Iată cum vorbeşte apostolul Pavel despre autoritatea lui Dumnezeu
în Romani 9.20-21:
Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: "Pentru ce m-ai făcut
aşa"? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură
de lut să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vas
pentru o întrebuinţare de ocară? (Romani 9:20-21)
Răspunsurile la întrebările retorice ale lui Pavel ne învaţă că de vreme ce Dumnezeu este
Creatorul tuturor, El este stăpân şi are dreptul de a face ce vrea cu ceea ce creează.
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Și acest adevăr despre faptul că Dumnezeu are autoritate asbsolută asupra omului
se extinde și asupra restului creației. Dumnezeu poate face tot ce vrea cu lucrurile pe care
le-a creat şi are libertatea şi dreptul să acţioneze aşa cum consideră potrivit, să ceară de la
creaţia mâinilor Lui orice doreşte şi să o judece în conformitate cu propriile Lui
standarde.
Deci, când Dumnezeu îşi descoperă judecăţile etice, acestea sunt adevărate şi
niciodată nu pot fi puse la îndoială. În general, creştinii acceptă ideea că Dumnezeu are
dreptul să le poruncească şi să determine decisiv judecăţile lor etice. Dar, prea adesea,
refuzăm să acceptăm judecăţile etice ale lui Dumnezeu, dacă nu sunt confirmate şi de alte
standarde şi căutăm motive de a evita să ne supunem la ceea ce ni se arată în mod clar.
Dar, după cum am văzut, autoritatea lui Dumnezeu în etică este absolute iar judecăţile
Lui morale şi perspectiva Lui asupra binelui şi răului, trebuie acceptate, pur şi simplu, ca
fiind adevărate, pentru că aşa spune El.

Exclusivă
În al doilea rând, pe lângă faptul că are autoritate absolută, Dumnezeu are şi
autoritate exclusivă asupra a tot ceea ce a creat.
Când spunem că Dumnezeu, Creatorul, are autoritate exclusivă, avem în vedere
faptul că numai Dumnezeu deţine autoritatea absolută. Autoritatea absolută aparţine doar
creatorului, iar Dumnezeu este singurul Creator. Ca urmare, doar Dumnezeu deţine
această autoritate supremă. Există şi alte autorităţi, ca duhurile, îngerii şi autorităţile
pământeşti. Chiar şi indivizii au o anumită măsură de autoritate asupra propriilor vieţi.
Dar, toate aceste tipuri de autoritate sunt delegate de către Dumnezeu, aşa că autoritatea
Lui este totdeauna superioară oricărei autorităţi create. Ca urmare, orice autoritate mai
mică poate fi răsturnată de către autoritatea superioară, a Creatorului. Lucrul acesta
înseamnă că judecăţile morale ale lui Dumnezeu nu pot fi puse de nimeni la îndoială. De
aceea, Biblia insistă asupra faptului că deciziile noastre etice trebuie luate în supunere
totală faţă de Dumnezeu.

Exhaustivă
În al treilea rând, pe lângă faptul că are autoritate absolută şi exclusivă,
Dumnezeu are şi autoritate exhaustivă asupra universului.
Când spunem că autoritatea lui Dumnezeu este exhaustivă, spunem că se extinde
asupra oricăruia dintre lucrurile create de El, până în cele mai mici detalii. Există cel
puţin două implicaţii importante ale acestui fapt. Întâi, toate făpturile sunt sub autoritatea
lui Dumnezeu, adică, în ciuda faptului că mulţi oameni se răzvrătesc împotriva Lui şi
refuză să se supună poruncilor Lui, judecăţile lui morale li se aplică şi lor. Indiferent unde
trăim şi cine suntem, şi indiferent de cultura sau religia noastră, toate fiinţele umane dau
socoteală înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, deoarece Dumnezeu a creat toate
lucrurile, nu există niciun aspect al creaţiei Lui care să fie neutru din punct de vedere
moral. El a creat toate lucrurile pentru un scop şi le-a dat un caracter moral. Orice lucru
din creaţie, fie funcţionează aşa cum vrea Dumnezeu şi, ca urmare, este bun, fie se află în
-3Pentru materiale video, suporturi de curs şi alte resurse, vizitaţi Third Millennium Ministries la
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dezacord cu voia Lui şi atunci este rău. Întreaga creaţie, până în cel mai mic detaliu, este
supusă Lui. Așadar, când căutăm să-L slujim pe Dumnezeu, întotdeauna trebuie să ținem
seama și să ne supunem autorității Lui.
După ce am analizat autoritatea lui Dumnezeu, să abordăm o a doua realitate
despre Dumnezeu: controlul Lui asupra întregii creaţii, adică puterea de a guverna asupra
a tot ce există.

CONTROL
Încă de la început, trebuie să admitem că diversele ramuri ale credinţei creştine
înţeleg controlul lui Dumnezeu asupra creaţiei în mod diferit. Dar, creştinii se învoiesc în
mare parte, deoarece Scripturile sunt foarte clare în ce priveşte anumite aspecte ale
controlului lui Dumnezeu.
Ne vom limita la a discuta două elemente fundamentale ale controlului lui
Dumnezeu asupra creaţiei. Mai întâi, vom vorbi despre caracterul suveran al controlului
Lui, iar apoi, vom sublinia caracterul moral al acestuia. Să analizăm, mai întâi, natura
suverană a controlului lui Dumnezeu asupra creaţiei.

Suveran
De-a lungul vremii, creştinii au susţinut cu consecvenţă controlul suveran asupra
creaţiei. Desigur, teologi şi denominaţiuni au păreri diferite asupra anumitor aspecte. Dar,
în general, creştinii au susţinut întotdeauna învăţătura biblică conform căreia Dumnezeu
are capacitatea nelimitată şi dreptul neîngrădit să controleze creația după cum consideră.
Mai mult, deoarece El este un Împărat bun şi responsabil asupra creaţiei Lui, îşi exercită
puterea şi dreptul de conducere pentru binele Împărăţiei Lui.
Din păcate, atât creştinii cât şi ne creştinii au susţinut uneori în diferite feluri că
acest control suveran al lui Dumnezeu asupra creaţiei este incompatibil cu ideea de
responsabilitate morală a omului. Au crezut în mod greșit că cele două concepte nu pot fi
adevărate în același timp. Ori Dumnezeu este suveran, ori noi suntem responsabili, dar nu
amândouă.
Recent, acest concept a fost exprimat în mișcarea cunoscută sub numele de teism
deschis. Teismul deschis învaţă că, pentru ca Dumnezeu să ceară omului socoteală pentru
comportamentul și deciziile lui etice, omul ar trebui să aibă control absolut asupra vieţii
lui. Insistă asupra faptului că, dacă Dumnezeu are control suveran asupra Universului,
atunci nu are dreptul să ne ceară socoteală pentru ce facem.
Așadar, pentru a păstra responsabilitatea etică a omului, teismul deschis învaţă că
Dumnezeu, fie Îşi limitează în mod voluntar suveranitatea, fie, prin chiar natura Lui, nu
este capabil să controleze întreaga creaţie. Teoria concluzionează că Dumnezeu nu ştie ce
urmează să se întâmple şi că are o influenţă limitată asupra lucrurilor care se petrec în
creaţie şi că, adesea, este depăşit de modul în care se desfăşoară istoria. Pe scurt, teismul
deschis neagă controlul suveran al lui Dumnezeu, pentru a putea susţine responsabilitatea
omului.
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Istoric vorbind, teologia creştină a susținut totdeauna că acest control suveran al
lui Dumnezeu este perfect compatibil cu responsabilitatea umană. De fapt, în loc să
perceapă controlul lui Dumnezeu ca excluzând responsabilitatea umană, teologia creştină
a mers pe linia Scripturii, insistând asupra faptului că omul este responsabil moral
înaintea lui Dumnezeu tocmai pentru că deţine controlul suveran asupra creaţiei Lui. Să
dezvoltăm ce vrem să spunem.
Pe de-o parte, multe pasaje biblice învaţă că Dumnezeu are un plan care include
întreaga Lui creaţie şi că controlează creaţia pentru a-Și îndeplini acest plan. De exemplu,
Biblia vorbeşte uneori despre scopurile Lui invariabile, ca în Evrei 6:17 sau despre
alegerile şi planurile pe care El le-a făcut înainte de întemeierea lumii, ca în Matei 13:35
şi Efeseni 1:4. Alteori, Biblia se referă la planul prin care El îşi exercită controlul asupra
întregii creaţii, ca în Romani 8:28. Scriptura vorbeşte chiar şi despre hotărârea unor
oameni şi a unor evenimente, precum în Fapte 4:28 şi Romani 8:29.
Creştinii au explicat controlul lui Dumnezeu asupra Universului, legându-l în
diverse moduri de preştiinţa Lui, de voia Lui activă şi pasivă şi de decretele Lui pozitive
şi permisive. Dar, la o analiză finală, creştinismul istoric a susţinut întotdeauna că, întucât
Dumnezeu este Creatorul, El poate și exercită un control suveran asupra creaţiei Lui.
Pe de altă parte, în loc să vadă controlul suveran al lui Dumnezeu ca fiind contrar
responsabilităţii etice, creştinismul l-a perceput ca o bază pentru responsabilitatea etică.
Iată ce afirma Pavel cu privire la relaţia dintre controlul suveran al lui Dumnezeu şi
responsabilitatea noastră în Filipeni 2:12-13:
... duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur ... Căci
Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui,
şi voinţa şi înfăptuirea. (Filipeni 2:12-13)
Creștinii din Filipi trebuiau să trăiască o viață morală și în reverență deoarece Dumnezeu
lucra în viaţa lor, determinându-i să dorească și să acționeze potrivit planului Lui
suveran. Astfel, controlul Lui suveran asupra vieţilor lor reprezenta temeiul
responsabilităţii lor morale. În loc să vadă suveranitatea divină şi responsabilitatea
omului drept două concepte care se exclud reciproc, Pavel a înţeles suveranitatea lui
Dumnezeu ca fiind temeiul responsabilităţii omului.
După ce am discutat despre caracterul suveran al controlului lui Dumnezeu asupra
creaţiei, să abordăm caracterul moral al controlui Lui, analizând felul în care Dumnezeu a
creat toate lucrurile ca un îndrumător către moralitate.

Moral
Un principiu foarte important al eticii creştine este acela că Dumnezeu nu pune
omul în situaţii morale fără ieşire. Scriptura ne învaţă că, indiferent de complexitatea
dilemelor noastre morale, Dumnezeu ne pune la dispoziţie totdeauna mijloacele şi
oportunitatea de a evita păcatul. Acest principiu general este prezentat în 1 Corinteni
10:13, unde Pavel scrie următoarele cuvinte:
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Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea
omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi
ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi
mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda. (1 Corinteni 10:13)
În contextul original, acest verset se referă la ispita idolatriei, cu care se confrunta
biserica din Corint. Dar, principiul general este la fel de valabil: Dumnezeu nu îngăduie
să ne confruntăm cu situaţii în care toate opţiunile de rezolvare să fie păcătoase.
Întotdeauna, El coordonează circumstanţele într-o asemenea manieră, încât să
avem o cale de ieşire, o soluţie vrednică de laudă și nu păcătoasă. Desigur, uneori această
cale de scăpare nu se întrevede cu uşurinţă. Cei mai mulţi dintre noi ştim din experienţă
că unele dileme morale sunt extrem de dificil de rezolvat. Și pentru a ieși din situația
respectivă, trebuie ca mai întâi noi să ne schimbăm într-un mod radical. Totuși putem fi
siguri că oportunitatea pentru acest tip de schimbări este întotdeauna prezentă.
Aceasta înțelegem când spunem: controlul lui Dumnezeu este moral. El
ordonează creația astfel încît circumstanțele din viața noastră să nu ne scuze alegerile neetice. Guvernează întregul univers astfel încât întotdeauna există o cale de a nu cădea în
păcat.
După ce am văzut că autoritatea şi controlul lui Dumnezeu reprezintă realităţi
fundamentale ale situaţiei noastre, să abordăm acum al treilea aspect al caracterului lui
Dumnezeu: prezenţa Lui în mijlocul nostru în implicarea Lui în lume.

PREZENȚA
Discuţia noastră despre prezenţa lui Dumnezeu se va împărţit în trei secţiuni. Mai
întâi, vom discuta despre Împăratul legământului, apoi, despre Dumnezeu ca Domn
întrupat şi, în final, despre El ca Duh slujitor. Să începem cu rolul lui Dumnezeu de
Împărat al legământului peste creaţiei şi, în mod special peste omenire.

Împăratul legământului
Încă de la creaţie, din zilele lui Adam şi Eva, Dumnezeu a fost prezent în mijlocul
omenirii ca Împărat al legământului. Dintr-o lecţie anterioară ştim că, primii noştri părinţi
au fost creaţi după chipul lui Dumnezeu, ca împăraţi vasali, a căror slujbă era răspândirea
Împărăţiei lui Dumnezeu pe întregul pământ. Dumnezeu Îşi manifesta prezenţa în viaţa
lor, binecuvântându-i atunci când erau credincioşi şi blestemându-i atunci când au
păcătuit.
Odată cu căderea omenirii în păcat, Dumnezeu n-a mai umblat alături de Adam şi
Eva în răcoarea grădinii dar, cu toate acestea, nu şi-a părăsit creaţia şi a rămas prezent în
rasa umana, ca Împărat al legământului.
Bineînţeles că Dumnezeu a fost întotdeauna omniprezent într-un mod invizibil,
dar S-a arătat şi prin intermediul multor manifestări vizibile, precum stâlpul de foc şi de
nor despre care citim în Exodul, capitolul 13. De asemenea, El şi-a manifestat prezenţa
prin intermediul minunilor, precum despărţirea Mării Roşii din Exodul, capitolul 14, sau
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prin relaţia specială pe care a avut-o cu anumiţi oameni, precum Ilie, care a chemat foc
din cer în 2 Împăraţi capitolul 1. Dumnezeu se manifesta adesea în Israel ca Împărat al
legământului, oferind protecţie şi binecuvântări poporului Lui, blestemând şi distrugând
pe vrăjmaşilor. Și astăzi, Dumnezeu este Împăratul nostru, după cum ne învaţă Isus în
Matei 5:34-35.
Prezenţa lui Dumnezeu cu noi ca Împărat al legământului înseamnă că El este aici
pentru a-Și aduce judecata asupra întregului pământ şi a locuitorilor lui. După cum scrie
Evrei 4:13:
Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit
înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face. (Evrei 4:13)
Dumnezeu vede toate pentru că este prezent pretutindeni. şi ne judecă pe baza a ceea ce
vede. Poate vă reamintiţi că, într-o lecţie anterioară, am definit etica creştină ca:
Teologie, văzută ca mijloc de determinare a ființelor, acțiunilor și
atitudinilor care primesc sau nu primesc binecuvântarea lui
Dumnezeu.
Deciziile noastre etice trebuie să ţină cont întotdeauna de prezenţa lui Dumnezeu cu noi
ca judecător, atât în prezent cât şi pe viitor. Ca urmare, prezența Lui cu ca judecător
împărătesc este întotdeauna un fapt critic de care să ținem cont în luarea deciziilor etice.
Nu trăim separat de Dumnezeu, ci în prezenţa şi sub judecata şi binecuvântările Lui.
Având în minte rolul lui Dumnezeu ca Împărat al legământului, suntem gata să
abordăm tema prezenţei lui Dumnezeu alături de noi ca Domn întrupat, în persoana lui
Isus Hristos.

Domn întrupat
Când Isus s-a născut din Maria în Betleem, Dumnezeu a venit în mijlocul nostru
într-un mod nou. Probabil că cea mai evidentă diferenţă a fost aceea a faptului că acum El
era prezent în mod fizic şi umbla pe pământ ca unul dintre noi. Deşi am putea prezenta o
listă a multor consecinţe etice ale întrupării Lui, ne vom limita la a discuta patru aspecte.
Mai întâi, Evrei 2:17 ne învaţă că iertarea păcatelor este rezultatul naturii umane a
lui Isus, a prezenţei Lui pe pământ şi, mai ales, a morţii Lui pe cruce. Această iertare face
ca Dumnezeu să poată binecuvânta faptele noastre bune.
În al doilea rând, prin intermediul vieţii Lui umane, Isus a dobândit compasiune
din propria experiență pentru noi în mijlocul ispitelor cu care ne confruntam. Iată
cuvintele din Evrei 2:18:
Şi, prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să
vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi. (Evrei 2:18)
Prin lucrarea de mijlocire dinaintea Tatălui în ceruri, Isus face ca faptele noastre să fie
judecate cu îndurare, şi nu cu asprime şi Îl motivează pe Tatăl să-şi arate harul faţă de
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noi, dându-ne puterea de a ne împotrivi păcatului şi aducând iertarea în viaţa noastră în
fiecare zi.
În al treilea rând, prezenţa pământească a lui Isus împreună cu noi ne oferă
modelul suprem de neprihănire pentru viaţa noastră. Scriptura relatează multe detalii din
viaţa lui Hristos, şi fiecare dintre ele prezintă o imagine a comportamentului etic perfect,
a gândurilor, emoţiilor şi judecăţilor Lui. Dumnezeu ne face tot mai asemeni cu Hristos,
nu doar prin faptul că ne oferă un model pe care să-l urmăm, ci şi prin puterea pe care nea dat-o, de a fi ca El.
În fine, în al patrulea rând, biruinţa noastră morală azi este asigurată prin prezenţa
lui Isus. Lucrarea Lui pământească a început procesul de restaurare deplină a Împărăţiei
lui Dumnezeu şi, prin înfrângerea vrăjmaşului Lui şi al nostru pe cruce, Isus ne-a dat
puterea de a fi biruitori în luptele morale şi ne-a asigurat victoria finală.
Astăzi, nu mai putem beneficia de prezenţa umană a lui Hristos pe pământ, dar,
viaţa Lui pământească a fost extrem de importantă pentru ilustrarea unui comportament
etic şi pentru a ne da posibilitatea să avem un asemenea comportament. Prezenţa Lui
continuă, fizică din ceruri reprezintă un element esenţial integrant demersurilor noastre
etice înaintea lui Dumnezeu.
După ce am discutat despre Dumnezeu ca Împărat al legământului şi ca Domn
întrupat, trebuie să abordăm tema prezenţei lui Dumnezeu sub forma Duhului Sfânt care
ne slujeşte cea mai nemijlocită prezenţă a lui Dumnezeu cu care avem de-a face în
această perioadă.

Lucrarea Duhului Sfânt
Când Isus s-a înălţat la ceruri, El a turnat duhul Lui asupra bisericii. Slujirea
Duhului în viaţa noastră are multiple aspecte, dar noi ne vom limita doar la două dintre
ele. Mai întâi, Duhul Sfânt locuiește în fiecăre credincios, dându-i puterea şi motivaţia de
a lua decizii etice.
În Romani 8:9-10, apostolul Pavel scrie următoarele cuvinte cu privire la locuirea
Duhului Sfânt:
Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui
Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui
Hristos, nu este al Lui. Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da,
este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din
pricina neprihănirii. (Romani 8:9-10)
Pavel spune că Duhul Sfânt face cel puţin două lucruri foarte importante în domeniul
eticii creştine. Întâi, El ne dă viaţă spirituală şi, al doilea este faptul că ne controlează. Să
discutăm fiecare dintre aceste idei în detaliu.
Din pricina căderii umanităţii în păcat, toţi oamenii sunt născuţi într-o stare de
moarte spirituală, lucru care ne face neputincioşi din punct de vedere moral, fără
posibilitatea de a face vreun lucru pe care Dumnezeu să-l considere bun. Dar, când Duhul
Sfânt ne dă o viaţă nouă, El ne dă şi abilitatea morală să facem fapte bune. Aceasta
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înseamnă că noi putem şi trebuie să ne bazăm pe Duhul Sfânt pentru a ne ajuta să ne
împotrivim păcatului.
Dar, Duhul Sfânt ne transformă inima şi mintea, astfel încât să-L iubim pe
Dumnezeu şi să dorim binecuvântările Lui. Pe scurt, El ne dă dorinţa de a trăi o viaţă
etică şi, ca urmare, avem obligaţia morală de a ne supune controlului Lui în viaţa noastră
şi de a căuta să împlinim dorinţele sfinte în locul celor păcătoase.
Pe lângă faptul că locuieşte în noi, Duhul Sfânt ne slujeşte dăruind credincioșilor
abilități supernaturale pentru a face lucrarea de slujire în biserică. Duhul Sfânt a dat
diverse daruri credincioşilor de-a lungul istoriei şi a locuit în ei chiar şi în Vechiul
Testament, dar daruri spirituale a dat numai anumitor persoane speciale, precum profeţii,
preoţii şi regii. Dar, Vechiul Testament arăta către ziua în care Duhul avea să fie turnat
asupra întregului popor al lui Dumnezeu. Ascultaţi cuvintele lui Petru din Fapte 2:16-17:
Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: "În zilele de pe urmă,
zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii
voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi
bătrânii voştri vor visa vise! (Fapte 2:16-17)
Ioel profeţise despre o vreme când Duhul Sfânt avea să fie turnat asupra tuturor
credincioşilor, dând daruri spirituale tuturor celor în care locuia. Petru, la rândul lui, ne
spune că lucrul acesta s-a întâmplat la Cincizecime şi că, din ziua aceea, fiecare
credincios din biserică a primit daruri spirituale.
Din pasaje precum 1 Corinteni 12, Romani 12 şi Efeseni 4, precum şi din istoria
bisericii, descoperim că unele daruri spirituale sunt destul de des întâlnite, daruri precum
slujirea, predicarea, învăţarea, evanghelizarea, încurajarea, dărnicia şi administraţia.
Darurile mai spectaculoase, precum viziunile, minunile şi vorbirea în alte limbi sunt mai
puţin comune. Dar, indiferent ce daruri spirituale avem, ideea pe care vrem s-o
evidenţiem este aceea că Duhul Sfânt revarsă daruri pentru a zidi biserica. Deci,
indiferent ce daruri avem, datoria noastră morală este aceea de a le folosi pentru binele
poporului lui Dumnezeu. Iată ce ne învaţă şi Pavel în 1 Corinteni 12:7, 11:
Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora ... Dar toate
aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte,
cum voieşte. (1 Corinteni 12:7, 11)
Una dintre implicaţiile etice ale trăirii în prezenţa Duhului Sfânt este aceea că avem
obligaţia să identificăm şi să folosim darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu.
Unele dintre realităţile fundamentale, pe care trebuie să le considerăm în orice
situaţie etică, sunt privitoare la Dumnezeu Însuşi: autoritatea Lui absolută, exclusivă şi
exhaustivă, controlul Lui suveran şi moral asupra creaţiei şi prezenţa Lui alături de noi ca
Împărat al legământului, Domn întrupat şi Duh Sfânt care ne slujeşte. Atunci când
înţelegem corect cine este Dumnezeu, suntem mult mai bine pregătiţi să luăm decizii
după voia Lui şi care ne aduc binecuvântările Lui.
După ce am identificat realităţile privitoare la Dumnezeu Însuşi, să abordăm
acuma realităţile care alcătuiesc creaţia, în general, atât în aspectul ei fizic, cât şi în cel
spiritual.
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CREAŢIA
Teologia sistematică tradiţională a împărţit lucrurile care există în trei domenii
principale. Mai întâi, domeniul supranatural, cel care există deasupra naturii. Deşi adesea
folosim termenul acesta pentru a face referire la lucrurile care nu fac parte din lumea
naturală, în teologia sistematică el are o utilizare puţin mai tehnică. Specific, el se referă
la Dumnezeu şi la lucrarea Lui, deoarece Dumnezeu este singurul cu adevărat mai mare,
mai puternic şi cu autoritate decât lumea naturală.
Al doilea este domeniul natural. Aceasta este lumea pe care Dumnezeu a creat-o
în Geneza 1, lumea în care trăim şi funcţionăm şi, fără îndoială, este partea creaţiei cea
mai familiară fiinţelor umane.
Al treilea este domeniul supernatural, cel care este dincolo de natură. El nu se află
deasupra naturii, în felul în care este Dumnezeu, ci alături de ea, ca aspect distinct al
creaţiei. Acest domeniu este locuit de spirite nevăzute, adică de îngeri şi demoni.
În acord cu această înţelegere tradiţională, discuţia noastră cu privire la realităţile
creaţiei va avea două părţi. Mai întâi, vom analiza aspectele supernaturale ale creaţiei,
având în vedere modul în care domeniul spiritual locuit de îngeri şi demoni se raportează
la etica creştină şi, apoi, vom aborda lumea naturală şi relaţia ei cu etica. Să începem cu
domeniul supernatural, adică aspectele invizibile ale creaţiei.

SUPERNATURAL
Din păcate, creştinismul contemporan, mai ales în societatea occidentală, acordă
adesea prea puţină importanţă îngerilor şi demonilor care ne înconjoară şi care
interacţionează cu noi. Lucrul acesta nu este deloc surprinzător, deoarece experienţa
noastră umană este, de obicei, limitată la lumea naturală. Interacţionam în mod constant
cu alţi oameni, precum şi cu mediul înconjurător şi încercăm, de obicei, să explicăm
majoritatea lucrurilor şi evenimentelor din jurul nostru ca pe nişte fenomene naturale.
Deci, arareori punem suficient accent asupra lumii supernaturale. Realitate este, însă, că
îngerii şi demonii au un impact semnificativ asupra lucrurilor care se întâmplă în viaţa
noastră şi, ca urmare, lumea supernaturală trebuie luată în considerare atunci când vine
vorba de deciziile etice.
Din perspectivă etică, vom studia lumea supernaturală sub două aspecte distincte.
Mai întâi, vom descrie locuitorii acestui domeniu şi relaţia lor cu lumea naturală şi, apoi,
ne vom îndrepta către subiectul războiului spiritual, acea luptă cosmică dintre bine şi rău,
care se desfăşoară în jurul nostru. Să ne îndreptăm atenţia către locuitorii domeniului
supernatural, adică spre îngeri şi demoni.

Locuitorii
Știinţa modernă consideră omul, în general, ca fiind singura fiinţă raţională din
univers. Înţelegem că trăim pe o planetă relativ mică, ce se învârte în jurul unui soare şi el
relativ mic, într-o galaxie vastă dar care reprezintă doar o mică parte a universului.
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Dar, Scriptura învaţă că Dumnezeu a populat universul cu un mare număr de
fiinţe spirituale, cunoscute ca îngeri şi demoni. Atât îngerii când şi demonii sunt fiinţe
raţionale şi inteligente, cu voinţă şi personalitate.
Când Dumnezeu a creat aceste fiinţe, ele erau toate îngeri, curaţi şi perfecţi,
slujind lui Dumnezeu în Împărăţia Lui cerească. Dar, unii dintre aceşti îngeri s-au
răzvrătit împotriva lui Dumnezeu şi au căzut din starea aceasta binecuvântată, într-una de
condamnare. Biblia foloseşte de obicei termenul îngeri pentru a descrie acele fiinţe
angelice care au rămas loiale lui Dumnezeu şi termenul de demoni pentru a descrie
îngerii căzuţi în urma răzvrătirii. Atât îngerii cât şi demonii au influenţă asupra multor
lucruri care se întâmplă în lumea naturală.
Vom analiza impactul pe care îl au atât îngerii cât şi demonii asupra contextului
nostru etic. Să începem prin abordarea tema îngerilor, după care vom discuta şi despre
demoni.
Îngerii slujesc ca mesageri şi trimişi credincioşi ai lui Dumnezeu. Ei transmit
cuvântul Lui fiinţelor umane şi interacţionează cu omenirea, din partea lui Dumnezeu.
Uneori acestea sunt evenimente dramatice. De exemplu, în 2 Împăraţi 19:35, vedem că
îngerul Domnului a ucis 185000 de soldaţi asirieni într-o noapte, pentru a opri invazia lui
Sanherib în Iuda. Dar, în alte situaţii, îngerii lucrează prin mijloace mult mai normale. De
exemplu, Psalmul 91:11-12, ne învaţă că îngerii lucrează pentru a-i ajuta pe cei
credincioşi lui Dumnezeu să nu se lovească cu piciorul de piatră.
Evrei 1:14 sumarizează lucrarea importantă a îngerilor punând următoarea
întrebare retorică:
Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă
pentru cei ce vor moşteni mântuirea? (Evrei 1:14)
Răspunsul este, bineînţeles, "da". Dar, ce legătură are această lucrare a îngerilor cu
deciziile noastre etice?
Pe de-o parte, îngerii lui Dumnezeu lucrează permanent pentru a se asigura că
avem totdeauna posibilitatea unui comportament moral. Slujirea lor trebuie să ne facă să
avem o mai mare încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, iar această încredere
trebuie să ne încurajeze să luăm decizii etice chiar şi atunci când acestea ne pun în situaţii
dificile.
Mai mult, Dumnezeu foloseşte mântuirea noastră pentru ai învăţa pe îngerii din
ceruri înţelepciunea. Îngerii nu au nevoie de mântuire, iar pentru demoni ea este
indisponibilă. Ca urmare, mântuirea este o taină pentru ei, aşa că, observând cum
Dumnezeu mântuiește omenirea, îngerii învaţă mai multe despre slava Domnului şi pot
să-L laude mai bine.
Noul Testament vorbeşte despre aceasta în multe locuri, printre care şi în Efeseni
3:10, unde Pavel scrie următoarele cuvinte:
Pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi,
prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu
(Efeseni 3:10)

-11Pentru materiale video, suporturi de curs şi alte resurse, vizitaţi Third Millennium Ministries la
adresa thirdmill.org.

Luarea deciziilor biblice

Lecția șapte: Perspectiva situațională: Înțelegerea realităților

Prin pocăinţa de păcate şi prin binecuvântările pe care le dă Dumnezeu, îngerii învaţă mai
multe despre căile Lui şi-L laudă pentru aceasta. Deci, un element important de care
trebuie să ţinem cont în deciziile noastre etice este felul în care acestea îi ajută pe îngeri
să-i dea slavă şi cinste lui Dumnezeu.
Având această înţelegere asupra îngerilor, trebuie să ne îndreptăm atenţia către
demoni şi către rolul pe care îl joacă ei ca realităţi ale situaţiilor prin care trecem.
Ca şi îngerii, demonii sunt capabili să interacţioneze cu domeniul natural, lucru pe
care îl fac pentru a ne face rău. În Noul Testament, cea mai des amintită modalitate prin
care demonii îi atacă pe creştini este ispita de a cădea în idolatrie.
De asemenea, Scriptura arată că demonii pot face rău şi în alte moduri. De
exemplu, în Iov 1-2, vedem că Satan, căpetenia demonilor, primeşte permisiunea de a
distruge averea lui Iov, de a-i afecta sănătatea şi de a-i ucide familia. După cum
descoperim în aceste capitole, aceasta a reprezentat o situaţie neobişnuită, în care
Dumnezeu i-a îngăduit lui Satan să aibă o mare influenţă în viaţa lui Iov. Cu toate
acestea, din această situaţie putem observa căile prin care demonii pot interveni în
domeniul natural.
După cum vom vedea în secţiunea următoare, activităţile demonice au multe
implicaţii în viaţa noastră. Demonii ne ispitesc în mod constant, încercând să ne
îndepărteze de alegerile morale şi, din acest motiv, trebuie să avem în vedere faptul că ei
reprezintă realităţi importante ale situaţiilor prin care trecem.
Deşi există numeroase consecinţe morale ale implicării locuitorilor domeniului
supernatural în viaţa noastră, ne vom focaliza doar asupra războiului spiritual care se
desfăşoară între cele două domenii şi asupra modului în care el ne afectează viaţa.

Războiul spiritual
De când satan şi restul demonilor s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, are loc o
continuă bătălie între ei şi îngerii sfinţi ai lui Dumnezeu. Fiindcă acest conflict este între
duhuri bune şi rele, adică îngeri şi demoni, îl numim război spiritual. Acest război este
menţionat adesea în Scriptură dar, probabil, cel mai cunoscut pasaj îl reprezintă
învăţătura lui Pavel privitoare la armura lui Dumnezeu, din Efeseni capitolul 6. Iată
cuvintele apostolului în Efeseni 6:12:
Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în
locurile cereşti. (Efeseni 6:12)
Pavel arată aici că printre duşmanii noştri se numără căpetenii, domnitori, stăpânitori şi
duhuri ale lumii supernaturale. Acest război spiritual este o luptă între forţele binelui şi
forţele răului şi ne influenţează, în sensul că îngerii ne ajute să ascultăm de Dumnezeu în
luarea deciziilor etice, iar demonii ne ispitesc să păcătuim.
Vestea bună este că Isus a schilodit abilitatea demonilor de a ne birui. Prin
moartea şi învierea Lui, El este deja biruitor asupra tuturor duşmanilor Lui. Iată ce învaţă
apostolul Pavel în Coloseni 2:15, unde foloseşte următoarele cuvinte de încurajare:
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A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea
lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce. (Coloseni 2:15)
Dar, deşi Hristos a câştigat războiul, demonii continuă lupta lor împotriva noastră
şi vor continua să ne atace până când Dumnezeu îi va judeca, la finalul istoriei. Din acest
motiv, trebuie să fim ca nişte soldaţi vigilenţi, echipaţi pentru bătălie cu armura lui
Dumnezeu, încrezându-ne în harul Domnului pentru tăria de a putea face faţă oştilor
demonice. Nu trebuie să uităm vreodată că acest război spiritual este un element real şi
important în situaţia noastră etică.
Având această înţelegere a lumii supernaturale, suntem pregătiţi să analizăm
consecinţele etice ale lumii naturale, materiale, în care trăim.

DOMENIUL NATURAL
Detaliile lumii naturale sunt aproape infinite, aşa că ne vom concentra atenţia
asupra lumii naturale ca întreg. Mai întâi, vom discuta despre locul pe care lumea
naturală l-a avut în momentul creaţiei, apoi, vom analiza prin modul în care căderea
omenirii în păcat a influenţat lumea naturală şi, în final, vom discuta implicaţiile pe care
răscumpărarea omenirii din păcate le are pentru lumea naturală. Să începem cu subiectul
creaţiei, şi cu rolul pe care lumea naturală îl joacă în cadrul acesteia.

Creaţia
În Geneza 1, Moise descrie creaţia întregului domeniu natural într-un mod care
subliniază importanţa deosebită a omului pe pământ. Din relatarea lui, putem vedea că
fiinţele umane sunt parte a naturii. Conform Geneza 2:7, Dumnezeu ne-a creat din ţărâna
pământului şi, fiindcă suntem parte din natură, avem obligaţia etică de a o proteja.
De asemenea, Moise afirmă clar că fiinţa umana este stăpână sau domneşte peste
natură. Dumnezeu nu ne-a creat egali cu plantele şi animalele, ci ne-a pus stăpâni peste
ele. Iată ce scrie în Geneza 1:28:
Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: "Creşteţi, înmulţiţivă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării,
peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe
pământ." (Geneza 1:28)
Încă de la început, Dumnezeu a creat omul pentru a guverna lumea şi pentru a o
administra într-un mod care să favorizeze viaţa şi creşterea, transformând lumea într-o
împărăţie potrivită pentru el.
După ce am analizat starea iniţială a domeniului natural, din momentul creaţiei, să
abordăm căderea omenirii în păcat şi, în mod special, asupra impactului pe care lucru
acesta l-a avut asupra domeniului natural.
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Căderea
Când Adam şi Eva au căzut în păcat, Dumnezeu a blestemat atât rasa umană, cât
şi pământul, supunându-l stricăciunii. Consecinţa a fost faptul că pământul a început să se
împotrivească stăpânirii omului în multe feluri. De exemplu, omului a început să-i fie
foarte greu să lucreze pământul şi să-l determine să producă mâncare. Citind despre
aceasta în Geneza 3:17-19, unde Dumnezeu aruncă următorul blestem asupra lui Adam:
... blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi
scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; spini şi pălămidă să-ţi dea şi
să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci
pâinea ...(Geneza 3:17-19)
Ca rezultat al acestui blestem, lumea naturală este afectată de păcat în multe feluri. Putem
sumariza situaţia lumii naturale în felul următor: natura este atât beneficiarul cât şi
instrumentul blestemului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, natura este stricată de păcat şi a
ajuns să ne fie adesea ostilă. Acestea reprezintă detalii importante ale situaţiei noastre
naturale, de care trebuie să ţinem cont în etică. Natura nu mai este aşa cum a fost creată
de Dumnezeu să fie şi lucrul acesta complică adesea deciziile noastre etice, deoarece ea
însăşi este afectată de păcat şi, uneori, serveşte ca instrument al lui Dumnezeu pentru
disciplinarea noastră.
În acelaşi timp, lumea naturală nu a fost distrusă în totalitate prin cădere.
Pământul încă Îi aparţine lui Dumnezeu, împreună cu toate lucrurile de pe el şi încă
declară bunătatea şi maiestatea Lui, iar Dumnezeu încă îl foloseşte pentru a ne oferi
multe lucruri bune. Iată ce citim în Psalmul 19:1:
Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea
mâinilor Lui. (Psalmul 19:1)
Același lucru îl spune și Pavel în 1 Timotei 4:4-5:
Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de
lepădat, dacă se ia cu mulţumiri, pentru că este sfinţit prin Cuvântul
lui Dumnezeu şi prin rugăciune. (1 Timotei 4:4-5)
Natura este încă bună. Ea este încă lucrarea mâinii lui Dumnezeu şi reprezintă unul dintre
mijloacele pe care El le foloseşte pentru a ne sluji şi a ne binecuvânta. Deci, când ne
confruntăm cu întrebări etice, trebuie să ne amintim că atât stricăciunea cât și
binecuvâtările naturii, continuă să fie elemente importante ale situaţiei noastre.
După ce am discutat atât despre creaţie cât şi despre căderea în păcat, suntem gata
să ne îndreptăm atenţia către subiectul răscumpărării şi către rolul pe care domeniul
natural în joacă în istoria răscumpărării.
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Răscumpărarea
Când omenirea a căzut în păcat, domeniul natural a devenit atât beneficiar, cât şi
instrument al blestemului. Dar, prin răscumpărare, aceste două efecte sunt inversate.
Domeniul natural devine un instrument al răscumpărării, deoarece Dumnezeu lucrează în
cadrul acestuia pentru a realiza răscumpărarea omului. De asemenea, el devine un
beneficiar al răscumpărării, deoarece Dumnezeu înlătură consecinţele căderii în păcat din
lumea naturală, prin răscumpărarea omenirii.
Natura funcţionează ca mijloc al răscumpărării în mai multe moduri. Întâi,
Dumnezeu foloseşte lucrurile din domeniul natural ca instrumente în procesul
răscumpărării, în sensul că evenimentele din lumea naturală mărturisesc despre măreţia
lui Dumnezeu. Ele ne oferă multiple ocazii de a crede în Dumnezeu pentru mântuirea
noastră şi ne pun în situaţii care duc la creşterea noastră spirituală şi la biruinţa noastră.
Uneori, Dumnezeu trece peste ordinea naturală, folosind mijloace miraculoase,
schimbând natura astfel încât să ne ofere semne şi minuni care să întărească credinţa
noastră. Iată ce spune Pavel în Romani 8:28:
... toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe
Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul
Său. (Romani 8:28)
Prin expresia "toate lucrurile”, Pavel se referă la orice circumstanţă, eveniment, creatură,
obiect sau gând, absolut tot. La toate lucrurile care există sau se petrec în lumea naturală.
Dumnezeu controlează totul spre binele nostru şi spre înaintarea răscumpărării noastre.
Deci, când avem înaintea noastră decizii etice, trebuie să ne punem întrebări de
genul: Ce mă învaţă Dumnezeu prin experienţele din lumea naturală? Mă poate ajuta
interacţiunea mea cu lumea naturală să fiu mai asemănător cu Hristos? Cum pot folosi
lumea naturală pentru a-I aduce slavă lui Dumnezeu?
Dincolo de aceasta, domeniul natural însuşi va fi, în ultimă instanţă, beneficiarul
răscumpărării, căci Dumnezeu va redefini atât cerul cât şi pământul creând altele noi.
Scriptura menţionează această nouă zidire în multe locuri, precum Isaia 65:17; 66:22, 2
Petru 3:13 şi Apocalipsa 21:1. Pasaje ca acestea arată că stricăciunea lumii naturale va
dura până când răscumpărarea omenirii va fi desăvârşită, la revenirea lui Hristos. În
momentul acela, pământul îşi va putea îndeplini scopul glorios pe care i l-a rânduit
Dumnezeu încă de la început. Pavel scrie despre aceasta în Romani 8:19-21, unde citim
următoarele cuvinte:
Creaţia aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu, ...
creaţia însăşi va fi eliberată din robia degradării şi adusă în libertatea
glorioasă a copiilor lui Dumnezeu. (Romani 8:19-21 versiunea NTR)
Faptul că Dumnezeu răscumpără lumea naturală arată că El pune mare preţ pe ea şi, ca
urmare, atunci când luăm decizii de natură etică şi noi trebuie să avem în vedere modul în
care alegerile noastre influenţează creaţia naturală. Lucrul acesta înseamnă că trebuie să
punem întrebări precum: Ce efect va avea decizia mea asupra lumii naturale? Cum pot
îmbunătăţi şi lărgi stăpânirea omului asupra pământului? Cum pot promova o lume
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potrivită pentru glorioasa prezenţă a lui Dumnezeu? Ori de câte ori abordăm o problemă
de natură etică, trebuie să luăm în considerare felul în care creaţia ne influenţează şi
trebuie să nu uităm că şi acţiunile noastre au impact asupra ei.
După ce am identificat realităţile fundamentale care Îl caracterizează pe
Dumnezeu, precum şi realităţile creaţiei, în general, suntem pregătiţi să discutăm despre
realităţile legate de omenire, care este apogeul creaţiei lui Dumnezeu.

UMANITATEA
Vom aborda realităţile specifice omenirii în două moduri. Întâi, vom analiza
omenirea în contextul societăţii, adică al realităţii trăirii noastre împreună cu ceilalţi.
Apoi, vom discuta despre fiinţele umane ca indivizi, țintind spre încecările de a trăi cu
propria persoana. Să ne îndreptăm atenţia către societatea umană, ca element esenţial al
situaţiei noastre.

SOCIETATEA
Vom observa trei aspecte ale societăţii, care au de-a face cu studiul eticii creştine.
Mai întâi, vom discuta despre solidaritatea societăţii umane, analizând modul în care
Dumnezeu priveşte rasa umană ca entitate. Al doilea, vom discuta pe scurt despre
caracterul comun al experienţelor umane şi, în final, vom aminti câte ceva despre
comunitatea umană. Să privim întâi la solidaritatea societăţii umane înaintea lui
Dumnezeu.

Solidaritatea
În discuţia despre solidaritatea omenirii, vom discuta despre mandatul cultural ca
despre sarcina colectivă încredinţată omenirii la creaţie. Vom aminti apoi despre cădere,
ca despre un eșec colectiv al rasei umane, care a adus cu sine şi consecinţe colective. În
fine, vom privi la răscumpărare ca la o restaurare colectivă a rasei umane. Să analizăm
întâi sarcina colectivă a omenirii în cadrul creaţiei, şi anume mandatul cultural.
Într-o lecţie anterioară, am vorbit despre mandatul cultural ca fiind porunca dată
de Dumnezeu oamenilor de a răspândi Împărăţia Lui până la marginile pământului, prin
dezvoltarea societăţii umane. Acest mandat a fost încredinţat în mod direct lui Adam şi
Evei atunci când au fost creaţi. Iată ce spune Dumnezeu primilor noştri părinţi în Geneza
1:28:
...Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; ... (Geneza
1:28)
Desigur, Dumnezeu n-a avut niciodată în vedere ca Adam, ca tată şi Eva, ca mamă, să
dea naştere la suficienţi copii pentru a umple întreaga planetă cu oameni şi comunităţi
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umane. El a avut în vedere ca ei să fie primii din multe generaţii de oameni şi a
intenţionat ca omenirea, în mod colectiv, să îndeplinească acest mandat.
Ca urmare, toate fiinţele umane sunt solidare una cu cealaltă, adică, Dumnezeu a
încredinţat această sarcină de umplere şi supunere a pământului rasei umane ca întreg,
socotind-o ca o singură entitate colectivă. Dar, Dumnezeu nu a încredinţat fiecare aspect
al mandatului cultural fiecărui individ. Mandatul cultural obligă umanitatea, ca întreg, să
se reproducă şi să zidească societăţi omeneşti. Obligaţia morală a individului este aceea
de a-şi îndeplini responsabilitatea personală şi de a coopera cu întreaga umanitate în
împlinirea acestei sarcini colective.
Această solidaritate colectivă a rasei umane în cadrul mandatului cultural ne
învaţă ceva foarte important cu privire la etică, şi anume că, încă de la început,
Dumnezeu a intenţionat ca fiinţele umane să ia în considerare persoanele din jur atunci
când iau decizii individuale. Trebuie să ne gândim la modul în care deciziile noastre îi
vor afecta pe ceilalţi şi la felul în care putem lucra împreună pentru atingerea obiectivului
colectiv al lărgirii Împărăţiei lui Dumnezeu până la marginile pământului.
După ce am înţeles sarcina colectivă a umanităţii, să abordăm subiectul eşecului
colectiv al umanităţii, adică cel al căderii în păcat.
Când Dumnezeu i-a creat pe Adam şi Eva, le-a încredinţat sarcina colectivă a
mandatului cultural, dar a dat fiecăruia dintre ei şi responsabilităţi personale prin care să
contribuie la îndeplinirea acestei sarcini. Apoi, odată cu căderea, Adam şi Eva au
încălcat, fiecare în parte, rolul individual pe care îl primiseră şi, prin urmare, au încălcat
şi sarcina colectivă care le fusese încredinţată. Astfel, căderea a implicat nu doar păcatele
lui Adam şi Eva ca indivizi, ci şi stricarea relaţiei lor, a structurii familiale rânduite de
Dumnezeu. Astfel, rasa umană este unitară chiar şi în răzvrătirea împotriva lui
Dumnezeu.
Faptul că evenimentul căderii este un eșec colectiv are implicaţii profunde în etica
creştină, însemnând că avem nu doar obligaţia de a fi corecţi în etica individuală, ci şi
aceea de a promova moralitatea în rândul altor indivizi. Lucrul acesta ne arată că trebuie
să întemeiem familii şi comunităţi umane şi să punem bazele unor practici etice sănătoase
în cadrul acestor relaţii. De asemenea, ne arată că trebuie să fim cu băgare de seamă în ce
priveşte ispitele cu care ne confruntăm în aceste relaţii.
După ce am analizat sarcina colectivă a umanităţii şi eşecul colectiv în împlinirea
acestei sarcini, trebuie să ne îndreptăm atenţia către consecinţele colective ale căderii
umanităţii în păcat.
Pentru a înţelege consecinţele colective ale căderii, este necesar să ne amintim că
atunci când Dumnezeu i-a creat pe Adam şi Eva, El a intrat în legământ cu ei. Printre
altele, acest legământ le cerea primilor doi oameni să asculte de Dumnezeu şi le arăta
care vor fi consecinţele ascultării şi ale neascultării lor. Dar, acest legământ nu guverna
doar relaţia lui Dumnezeu cu Adam şi Eva ca indivizi, ci-i guverna pe Adam și Eva ca
colectivitate. De fapt, Scriptura învaţă că orice fiinţă umană care a existat sau va exista
vreodată era inclusă în acest legământ.
Deci, când Adam şi Eva au încălcat legământul lui Dumnezeu, mâncând din
pomul cunoştinţei binelui şi răului, consecinţele neascultării lor n-au căzut doar asupra
lor, ci şi asupra celor ce le-au urmat. Datorită solidarităţii colective a rasei umane, această
cădere în păcat a făcut ca fiecare membru al ei să sufere blestemele aferente
legământului. Iată cum sumarizează Pavel aceasta în Romani 5:18:
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...printr-o singură greşeală a venit o osândă care a lovit pe toţi
oamenii, ... (Romani 5:18)
Singura excepţie de la această situaţie a fost Isus, care nu a fost urmaş al lui Adam şi al
Evei prin procesul reproducerii umane obişnuite, ci a fost conceput în pântecul Mariei de
către Duhul Sfânt. Toate celelalte fiinţe umane suferă blestemele încălcării legământului
de către Adam, atunci când a păcătuit.
Una dintre consecinţele căderii este aceea că toţi oamenii sunt născuţi sub
blestemul morţii şi se îndreaptă spre judecata eternă. Pe lângă faptul că ne naştem
vinovaţi şi condamnaţi, ne naştem şi afectaţi, înrobiţi de păcat şi incapabili de a face
vreun lucru bun. Pavel scrie despre aceasta în Romani 8:7-8:
Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie
împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi
nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă
lui Dumnezeu. (Romani 8:7-8)
De fapt, consecinţele căderii sunt atât de severe încât, fără lucrarea de răscumpărare a lui
Dumnezeu, nu avem nicio cale de a face, a gândi sau a spune ceva cu adevărat etic.
Fiindcă suntem atât de corupţi de păcat, trebuie să ne punem totdeauna sub
semnul întrebările instinctele şi intuiţia morală. Nu putem, pur şi simplu, să ne luăm după
pornirile inimii noastre, imaginându-ne că ne vor conduce totdeauna la puritate etică.
Una dintre consecinţele acestei probleme universale a păcatului este faptul că rasa umană
nu împlineşte mandatul cultural în modul în care doreşte Dumnezeu. Ridicăm şi extindem
civilizaţia umană în lume, dar prezenţa păcatului din noi, ne determină să zidim într-un
mod care nu-L onorează şi nu-l glorifică pe Dumnezeu.
Ar trebui să ne ajutăm unul pe altul în lucrarea zidirii Împărăţiei lui Dumnezeu pe
pământ, dar stricăciunea păcatului ne face să devenim piedici unii pentru alţii. Ca urmare,
în dorinţa de a aduce slavă lui Dumnezeu, nu e suficient să lucrăm cu o atitudine pozitivă
la zidirea Împărăţiei Lui, ci trebuie să veghem permanent pentru a nu cădea în păcat.
Trebuie să ne testam atât propriile motivaţii şi propriul comportament, cât şi pe cele ale
celor din jurul nostru.
După ce am analizat sarcina colectivă a umanităţii şi eşecul ei colectiv, precum şi
consecinţele colective ale acestui eşec, să ne îndreptăm atenţia către restaurarea colectivă
a structurilor sociale ale omenirii.
În lumea modernă, se întâmplă adesea ca cei credincioşi să se concentreze asupra
aspectelor individuale ale mântuirii, precum iertarea păcatelor şi viaţa veşnică a fiecărui
om, în parte. Dar, după cum am văzut în lecţiile anterioare, planul lui Dumnezeu pentru
creaţie nu este pur şi simplu acela de a salva o mulţime de credincioşi, ca indivizi, ci
acela de a zidi o Împărăţie, o nouă structură socială şi o nouă societate locuită de oameni
înnoiți. Iată ce spune 1 Petru 2:9 atunci când descrie biserica în termeni colectivi:
Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam
sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ... (1
Petru 2:9)
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Dumnezeu nu răscumpără, pur şi simplu, indivizi, ci Îşi răscumpără un popor, o preoţie şi
un popor. Aceasta înseamnă că El răscumpără indivizi, pe care îi aşază în structuri sociale
răscumpărate.
Cu toţii suntem conştienţi că Isus este Împăratul nostru şi că noi suntem Împărăţia
Lui. şi toţi recunoaştem faptul că el a rânduit structurile sociale şi de autoritate în poporul
Său, chiar şi în zilele noastre, precum familia şi rânduielile bisericeşti. Când Isus va
reveni, structurile sociale colective vor fi şi ele răscumpărate integral, iar această realitate
este importantă pentru deciziile etice pe care le luăm. Nu este suficient să ne focalizam
doar pe răscumpărarea personală, ci și pe menţinerea unor structuri sociale după voia lui
Dumnezeu, cum sunt familia, biserica şi chiar naţiunile, toate parte din marea Împărăţie
pe care Dumnezeu o zideşte pe pământ.
După ce am explicat solidaritatea colectivă a rasei umane în relaţia cu Dumnezeu,
trebuie să ne îndreptăm atenţia către realităţile privitoare la caracterul comun al
experienţelor umane.

Caracterul comun
În cadrul rasei umane, oamenii se împart în multe sub-grupuri sociale. Facem
parte din naţiuni, culturi, sub culturi, biserici, familii, ş.a.m.d. Istoria noastră nu este
alcătuită doar din biografiile unor indivizi, ci din relatări despre naţiuni şi grupuri sociale.
Existăm şi ne guvernăm în cadrul unor structuri sociale, precum familia şi ţara. Avem în
comun elemente culturale care ne unesc, cum ar fi stilul de îmbrăcăminte, hrana, muzica,
arta, arhitectura şi multe alte lucruri. În cadrul fiecăruia dintre aceste grupuri sociale
există asemănări fundamentale, care ţin grupul laolaltă. Aceste asemănări şi diferenţe
trebuie luate în considerare în cadrul procesului luării deciziilor etice.
O prezentare sumară a acestei idei se găseşte în 1 Corinteni 9:20-22, unde Pavel
scrie următoarele cuvinte:
Cu cei ce sunt sub Lege m-am făcut ca şi când aş fi fost sub Lege
(măcar că nu sunt sub Lege)... Cu cei ce sunt fără Lege m-am făcut ca
şi cum aş fi fost fără Lege (măcar că nu sunt fără o Lege a lui
Dumnezeu, ci sunt sub Legea lui Hristos)... Am fost slab cu cei slabi,
ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să
mântuiesc pe unii din ei. (1 Corinteni 9:20-22)
Pavel învaţă că este important să ne adaptăm comportamentul la experienţele
oamenilor din jurul nostru. El a luat în considerare contextul social uman în care se găsea
şi şi-a modelat comportamentul în lumina a ceea ce vedea. De exemplu, atunci când se
afla între iudei, urma tradiţiile iudaice, iar când se afla între Neamuri, se comporta ca ei.
Desigur, făcea tot posibilul să nu încalce nimic din învăţăturile Scripturii, dar atât cât era
posibil, adapta aplicarea Legii lui Dumnezeu la experienţele celor din jurul lui. Urmândui exemplu noi trebuie să facem la fel.
După ce am discutat despre solidaritatea colectivă a rasei umane înaintea lui
Dumnezeu şi despre importanţa caracterului comun al experienţelor umane, suntem gata
să analizăm subiectul comunităţii, realităţi care au de-a face cu interacţiunea normală
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dintre oameni, fie că aceasta are loc în cadrul mai larg al rasei umane, într-un grup mai
mic, sau între indivizi.

Comunitatea
Vom împărţi subiectul comunităţii în două părţi. Mai întâi, vom lua în considerare
impactul pe care oamenii îl au unul asupra altuia, iar apoi, vom aborda problema
responsabilităţilor pe care le avem unul faţă de celălalt. Să începem cu impactul pe care
oamenii îl au unul asupra altuia, în cadrul comunităţii.
Nu este nicio îndoială că deciziile şi acţiunile indivizilor influenţează adesea
oamenii din jurul lor. Când aceste decizii şi acţiuni sunt conforme cu învăţăturile
Scripturii, impactul lor asupra celorlalţi este unul care Îl glorifică pe Dumnezeu. Când nu,
impactul asupra celorlalţi duce la încurajarea păcatului. Modalităţile în care îi influenţăm
pe cei din jurul nostru sunt nenumărate. Dar, în această lecţie, ne vom focaliza asupra
discuţiei despre impactul pe care credincioşii îl au unul asupra altuia în biserică.
În 1 Corinteni 12:26-27, Pavel descrie impactul pe care creştinii îl au unul asupra
altuia, prin folosirea metaforei trupului. Iată ce scrie:
Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el;
dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună
cu el. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.
(1 Corinteni 12:26-27)
În acest pasaj, Pavel învaţă că cei credincioşi trebuie să se trateze unul pe altul cu cinste
şi respect, deoarece experienţa unui creştin afectează fiecare credincios din lume. În
sensul acesta, impactul pe care îl avem asupra celorlalţi este foarte amplu, astfel încât
trebuie să luăm în considerare întreaga biserică, atunci când avem de luat anumite decizii.
În măsura în care putem să ne dăm seama de impactul acţiunilor noastre asupra altor
credincioşi, avem responsabilitatea de a lua decizii care să fie în beneficiul lor şi să nu-i
rănească, precum şi să îi ajute să se comporte într-un mod etic.
Pavel oferă un exemplu concret al acestui tip de comportament în 1 Corinteni 8,
unde oferă instrucţiuni privitoare la mâncarea jertfită idolilor. În general, el afirmă că
pentru un creştin este acceptabil să mănânce această mâncare, dar face precizarea că dacă
această mâncare face pe un alt credincios să cadă în păcatul idolatriei, atunci creştinul
trebuie să se abţină de la această mâncare. Iată cuvintele apostolului din 1 Corinteni 8:13:
De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi
mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. (1
Corinteni 8:13)
Pentru ca deciziile noastre să fie biblice, trebuie să luăm în considerare impactul pe care
acţiunile noastre îl au asupra celorlalţi.
Cunoscând importanţa impactului pe care îl avem unul asupra celuilalt, să ne
îndreptăm atenţia către subiectul responsabilităţilor pe care le avem unul faţă de altul.
Asemenea discutării impactului pe care îl avem unul asupra celuilalt, ne vom focaliza şi
în această situaţie asupra responsabilităţilor pe care le avem unii faţă de alţii în biserică.
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Scriptura învaţă în multe locuri care sunt responsabilităţile noastre unii faţă de
alţii. Deci, doar pentru a oferi o ilustraţie, ne vom îndrepta către porunca Domnului de a
ne iubi unul pe altul. Această poruncă este amintită deseori în Scriptură, dar noi ne vom
opri asupra modului în care Ioan vorbeşte despre ea în prima lui epistolă. Iată ce scrie în 1
Ioan 3:11-18:
Să ne iubim unii pe alţii... Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea
că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa
pentru fraţi. Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele
său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el
dragostea de Dumnezeu? Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu
limba, ci cu fapta şi cu adevărul. (1 Ioan 3:11-18)
Ioan arată că avem responsabilitatea de a ne iubi unul pe altul la fel cum ne-a iubit Isus şi
că această responsabilitate are în vedere întreaga noastră viaţă. Ea implică timpul nostru,
banii noştri, posesiunile noastre şi chiar viaţa noastră. Această responsabilitate trebuie să
fie reflectată de toate deciziile noastre etice.
După ce am abordat realităţile legate de trăirea împreună cu alţii în cadrul
societăţii umane, suntem gata să ne îndreptăm atenţia către noi înşine, ca indivizi.

INDIVIZII
După cum am văzut, fiinţele umane au multe lucruri în comun unele cu altele. Cu
toţii suntem responsabili în faţa aceluiaşi Dumnezeu, trăim în aceeaşi lume naturală,
suntem influenţaţi de aceleaşi forţe supernaturale şi trăim cu toţii în comunităţi alcătuite
din mulţi alţi oameni asemenea nouă. Dar, există o multitudine de lucruri prin care fiecare
persoană se deosebeşte de celelalte, fiind unică. Fiecare dintre noi are propria
personalitate, istorie a vieţii, abilităţi individuale ş.a.m.d. Aceste diferenţe individuale
reprezintă realități importante de care trebuie să ţinem cont atunci când avem de luat
decizii etice.
Vom vorbi despre patru tipuri de caracteristici care au de-a face cu fiinţa umană,
ca individ. Mai întâi, vom discuta despre caracterul personal, iar apoi vom menţiona
importanţa experienţelor individuale. În al treilea rând vom aborda problema trupului
uman şi a influenţei lui iar în final, vom analiza importanţa rolurilor pe care Dumnezeu
le-a rânduit fiecărei persoane. Să începem cu aspectul caracterului personal, ca realitate
importantă a situaţiei noastre.

Caracterul
Când vorbim despre caracter, ne gândim la lucruri precum preferinţele
individuale, ispitele şi procesul de sfinţire personală. Fiecare dintre noi are anumite
puncte tari şi puncte slabe şi fiecare dintre noi are o relaţie personală unică cu Duhul
Sfânt. Toţi aceşti factori ne influenţează abilitatea şi disponibilitatea de a lua decizii care
să-L onoreze pe Dumnezeu.
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Pe lângă elementul caracterului personal, trebuie să introducem în ecuaţie şi
experienţele fiecărui individ atunci când trebuie să luăm decizii etice.

Experienţele
Experienţele personale sunt asemenea amprentelor. Amprentele sunt alcătuite din
mici creste care formează diverse modele, sub formă de buclă, arc sau spirală. Deşi
fiecare persoană are amprente, alcătuite din aceleaşi elemente, fiecare amprentă este
unică.
La fel este și cu experienţele noastre. Majoritatea experienţelor noastre sunt
întâlnite şi la alţi oameni, dar combinaţia de experienţe a fiecărei persoane este unică. În
categoria experienţelor putem include lucruri ca ereditatea, maturitatea, educaţia,
oportunităţile, statutul sau poziţia şi, bineînţeles, toate lucrurile pe care le gândim, le
spunem sau le facem. Aceste experienţe personale reprezintă trăsături ale situaţiei noastre
etice şi ne determină responsabilităţile morale.
Într-un sens, cu toţii avem de înfruntat aceeaşi ispită, adică, ispita încălcării legii
lui Dumnezeu. Dar, fiecare dintre noi este ispitit altfel. De exemplu, toţi suntem ispitiţi să
furăm, dar anumite detalii specifice ale acestei ispite diferă de la unul la altul. De
asemenea, toţi suntem ispitiţi sexual, dar ispitele concrete cu care ne confruntăm variază
de la un individ la altul. Deci, atunci când abordăm subiectul eticii creştine, trebuie să
înţelegem că fiecare dintre noi duce o luptă spirituală unică şi că detaliile acesteia
reprezintă realităţi importante de care trebuie să ţinem cont.
De exemplu, cu privire la aspectul eredităţii, cu toţii suntem datori să ne cinstim
părinţii, dar nu toţi avem aceiaşi părinţi. Aşa că, fiecare trebuie să-şi cinstească părinţii
lui. În ce priveşte maturitatea, felul în care trebuie să ne cinstim părinţii se schimbă odată
cu vârsta. Când suntem tineri, trebuie să-i cinstim în general prin a-i asculta şi a-i
respecta. Când ajungem la maturitate, iar părinţii noştri sunt foarte în vârstă, trebuie sa-i
cinstim purtând de grija nevoilor lor fizice. Fiecare experienţă prin care trecem aduce cu
ea şi un set de responsabilităţi care, de asemenea, sunt unice. Aşa că, atunci când avem
de-a face cu probleme de natură etică, trebuie să luăm în considerare şi aceste realităţi
importante.
Înţelegând aspectul caracterului şi al experienţelor personale, să abordăm acum
realităţile specifice trupului uman şi influenţa pe care acestea o au asupra situaţiei noastre
etice.

Trupul
Trupurile noastre joacă un rol important în situaţiile de natură etică, din multe
perspective, cum ar fi vârsta fizică, abilităţile sau dizabilităţile fizice, moştenirea genetică
şi abilităţile intelectuale. De exemplu, în Deuteronom 1:35-39, Dumnezeu face diferenţa
între adulţi şi copii în Israel în felul următor:
"Niciunul din bărbaţii care fac parte din acest neam rău nu va vedea
ţara aceea bună pe care am jurat că o voi da părinţilor voştri, afară
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de Caleb… [și] Iosua... Şi pruncii voştri, despre care aţi zis: "Vor fi
de jaf!" şi fiii voştri, care nu cunosc azi nici binele nici răul, ei vor
intra în ea; da, lor le-o voi da, şi ei o vor stăpâni. (Deuteronomul 1:3539)
Când Israelul s-a răzvrătit în împotriva lui Dumnezeu în pustiu, Dumnezeu a condamnat
o întreaga generaţie de adulţi, cu excepţia lui Iosua şi Caleb, dar n-a condamnat copiii
acelei generaţii, deoarece ei încă nu cunoşteau binele de rău. În textul acesta şi în multe
altele, Scriptura arată că obligaţiile noastre critice sunt determinate parţial de maturitatea
noastră fizică şi de abilităţile intelectuale.
Dar, de asemenea, Scriptura învaţă că anumite realități legate de trup nu sunt
întotdeauna suficiente pentru a ne influenţa obligaţiile etice. Cel mai bine cunoscut
exemplu din Biblie este faptul că păcatul locuieşte în trupurile noastre şi ne împiedică să
ascultăm de Dumnezeu. Cu toate acestea, Dumnezeu nu trece cu vederea păcatele pe care
le comitem ca rezultat al faptului că păcatul locuieşte în noi. Iată cum descrie Pavel
această problemă în Romani 7:18-24:
Nimic bun nu locuieşte... în firea mea pământească... Fiindcă, după
omul dinăuntru, îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în
mădularele mele o altă lege care... mă ţine rob legii păcatului care este
în mădularele mele... Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?
(Romani 7:18-24)
Păcatul care locuieşte în trupurile noastre ne îndeamnă la păcat. Dar, după cum arată
Pavel, soluţia acestei dileme nu se află în negarea vinovăţiei ci a striga la Salvator.
Relaţia dintre genetică şi comportament este şi ea asemănătoare. Mulţi oameni de
ştiinţă au sugerat că există o corespondenţă între moştenirea genetică, pe de-o parte, şi
comportamente precum violenţa criminală, alcoolismul şi homosexualitatea, pe de altă
parte. Deci, poate fi adevărat că genele noastre şi prezenţa păcatului în noi fac mai
dificilă ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Totuși, poruncile Lui au în continuare
caracter normativ pentru noi. Deci, chiar şi atunci când trupurile noastre ne îndeamnă în
mod natural către păcat, ele nu reprezintă o scuză pentru păcatele condamnate clar în
Biblie.
După ce am analizat realităţile legate de caracter, de experienţele personale şi de
trupul uman, suntem gata sa abordăm semnificaţia etică a rolurilor pe care Dumnezeu le-a
rânduit fiecăruia dintre noi.

Rolurile
Fiecare dintre noi are mai multe roluri în viaţă. În lume, îndeplinim adesea rolul
de părinte, copil, frate sau soră, soţ sau soţie, patron, angajat şi multe altele. Mai mult,
Dumnezeu şi-a chemat poporul să facă diverse slujbe şi să ocupe diverse poziţii în
biserică şi, ca urmare, avem prezbiteri, diaconi, evanghelişti, învăţători ş.a.m.d. Indiferent
dacă avem sau nu o poziţie oficială în biserică, Dumnezeu a dat fiecăruia dintre noi daruri
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spirituale unice şi aşteaptă să le folosim pentru a sluji fraţilor şi surorilor în Hristos.
Fiecare dintre aceste roluri este însoţit de anumite ispite şi responsabilităţi.
De exemplu, dacă suntem slujitori ai bisericii, avem responsabilitatea să
conducem, să învăţăm şi să mustrăm poporul lui Dumnezeu, într-un mod înţelept şi sfânt.
Dar, dacă suntem copii în biserică, ar fi greşit să ne asumăm genul acesta de autoritate şi
comportament. Noul Testament ne dă şi un alt exemplu, atunci când vorbeşte despre
responsabilitatea adulţilor şi, în mod special a soţilor şi taţilor, de a munci pentru a se
susţine pe ei şi familiile lor. Pavel scrie în 1 Timotei 5:8:
Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a
lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. (1 Timotei
5:8)
Deci, putem vedea că unii au responsabilitatea de a munci şi de a-i susţine pe alţii, în mod
special cei care au rolul de cap de familie. Tot la fel, când avem responsabilitatea purtării
de grijă pentru familia noastră, ispita este aceea de a ocoli această responsabilitate.
Într-o măsură sau alta, acelaşi lucru este valabil cu privire la fiecare rol pe care îl
avem. Fiecare rol pe care îl avem în viaţă comportă anumite ispite şi responsabilităţi.
Astfel, fiecare rol este important şi reprezintă un factor complex în situaţiile de natură
etică.
Deci, vedem că atunci când vine vorba de luarea deciziilor biblice, sunt multe
realități pe care trebuie să le considerăm şi care au de-a face cu existenţa noastră ca fiinţe
umane, atât în calitate de membri ai societăţii, care trăiesc împreună unii cu alţii, cât şi ca
indivizi, în relaţie cu noi înşine.

CONCLUZIE
În această lecţie am schiţat categoriile majore de realități de care trebuie să ţinem
cont, pentru a răspunde biblic la o problemă etică. Am identificat un număr de realităţi
importante privitoare la Dumnezeu, cum ar fi autoritatea, controlul şi prezenţa Lui. Am
descris realitățile care compun creaţia, în general, analizând atât domeniul natural, cât şi
pe cel supernatural şi am analizat omenirea, atât din perspectiva societăţii, cât şi la nivel
individual. Aceste trei categorii fundamentale ne oferă o bună bază de pornire pentru
analiza realităţilor aferente situaţiei noastre etice.
Când abordăm etica din perspectivă situaţională, este foarte important să ţinem
cont de toate realitățile care determină responsabilitatea noastră înaintea lui Dumnezeu.
Cele mai importante elemente în acest sens sunt, totdeauna, existenţa şi caracterul lui
Dumnezeu. Realitățile privitoare la propria persoană şi la mediul care ne înconjoară
plasează și ele obligații etice Deci, cu cât avem în vedere mai multe astfel de realități, cu
atât putem avea încredere că deciziile noastre în situaţii etice sunt, cu adevărat, biblice.
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