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Oameni	  pământeşti	  -‐	  oameni	  duhovniceşti	  

	  

	  

Duminică,	  30	  septembrie	  2007	  	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  
	  
	  	  
La	  primul	  Lui	  contact	  cu	  mai	  marii	  din	  Sinedriu,	  la	  prima	  Lui	  declaraţție	  oficială,	  

Domnul	  Hristos	  a	  spus	  doar	  atât:	  „Stricaţți	  Templul	  acesta,	  şi	  în	  trei	  zile	  îl	  voi	  ridica”	  
(Ioan	  2:19).	  

Biserica	  lui	  Hristos	  nu	  a	  înţțeles	  nici	  până	  astăzi	  că	  “El	  le	  vorbea	  despre	  Templul	  
trupului	  Său.”	  Sau,	  mai	  precis,	  nu	  doreşte	  să	  înţțeleagă	  semnificaţția	  spirituală	  a	  acestei	  
declaraţții	  uimitoare.	  

Hristos	  credea	  –	  şi	  nu	  se	  temea	  să	  o	  spună	  public	  –	  că	  trupul,	  fiinţța	  Sa,	  este	  o	  locuinţță	  
a	  Şekinei,	  un	  tabernacol	  în	  care	  Dumnezeu	  locuieşte,	  vorbeşte,	  trăieşte,	  acţționează.	  

Adăugaţți	  la	  această	  explicaţție	  a	  lui	  Isus	  predicarea	  insistentă	  a	  lui	  Pavel,	  că	  omul	  este	  
un	  templu	  al	  Duhului	  Sfânt,	  cu	  magistrala	  declaraţție:	  “Voi	  însă	  nu	  mai	  sunteţți	  pământeşti,	  
ci	  duhovniceşti,	  dacă	  Duhul	  lui	  Dumnezeu	  locuieşte	  într-‐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	  
morţții,	  din	  pricina	  păcatului;	  dar	  duhul	  vostru	  este	  viu,	  din	  pricina	  neprihănirii.	  Şi	  dacă	  
Duhul	  Celui	  ce	  a	  înviat	  pe	  Isus	  dintre	  cei	  morţți	  locuieşte	  în	  voi,	  Cel	  ce	  a	  înviat	  pe	  Hristos	  
Isus	  din	  morţți,	  va	  învia	  şi	  trupurile	  voastre	  muritoare,	  din	  pricina	  Duhului	  Său,	  care	  
locuieşte	  în	  voi”	  (Rom	  8:9:11).	  

Ascultaţți	  şi	  ce	  spune	  Dumnezeu	  prin	  Ezechiel,	  la	  acest	  subiect:	  “Vă	  voi	  da	  o	  inimă	  
nouă,	  şi	  voi	  pune	  în	  voi	  un	  duh	  nou;	  voi	  scoate	  din	  trupul	  vostru	  inima	  din	  piatră,	  şi	  vă	  voi	  da	  
o	  inimă	  de	  carne.	  Voi	  pune	  Duhul	  Meu	  în	  voi,	  şi	  vă	  voi	  face	  să	  urmaţți	  poruncile	  Mele	  şi	  să	  
păziţți	  şi	  să	  împliniţți	  legile	  Mele”	  (Eze	  36:26-‐27).	  

Nu	  uitaţți	  nici	  de	  Maleahi:	  “Şi	  deodată	  va	  intra	  în	  Templul	  Său	  Domnul	  pe	  care-‐L	  
căutaţți:	  Solul	  legământului,	  pe	  care-‐L	  doriţți;	  iată	  că	  vine,	  zice	  Domnul	  oştirilor.	  Cine	  va	  putea	  
să	  sufere	  însă	  ziua	  venirii	  Lui?	  Cine	  va	  rămâne	  în	  picioare	  când	  Se	  va	  arăta	  El?	  Căci	  El	  va	  fi	  ca	  
focul	  topitorului,	  şi	  ca	  leşia	  nălbitorului.	  El	  va	  şedea,	  va	  topi	  şi	  va	  curăţți	  argintul;	  va	  curăţți	  pe	  
fiii	  lui	  Levi,	  îi	  va	  lămuri	  cum	  se	  lămureşte	  aurul	  şi	  argintul,	  şi	  vor	  aduce	  Domnului	  daruri	  
neprihănite”	  (Mal	  3:1-‐3).	  
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Când	  veţți	  pune	  toate	  aceste	  declaraţții	  laolaltă,	  şi	  le	  veţți	  studia	  în	  lumina	  scopului	  lui	  
Dumnezeu	  din	  veacuri	  veşnice	  dezvăluit	  prin	  Spiritul	  Profeţției,	  atunci	  nespus	  de	  preţțioasa	  
doctrină	  adventistă	  a	  sanctuarului	  va	  prinde	  viaţță,	  şi	  va	  deveni	  o	  forţță	  ce	  nu	  va	  putea	  fi	  
oprită	  de	  toate	  invenţțiile	  infernului.	  

Cu	  o	  excepţție:	  Ele	  nu	  vor	  putea	  fi	  înţțelese	  dacă	  sunt	  analizate	  cu	  “vorbiri	  învăţțate	  de	  
la	  înţțelepciunea	  omenească”	  (1	  Cor	  2:13).	  Taina	  evlaviei	  –	  Hristos	  în	  voi	  –	  nu	  poate	  fi	  
pătrunsă	  de	  oameni	  fireşti,	  pământeşti,	  care	  nu	  înţțeleg	  scopul	  lui	  Dumnezeu	  în	  creaţțiune,	  şi	  
intenţția	  Sa	  veşnică	  de	  a	  împărtăşi	  natura	  Sa	  divină	  cu	  toate	  fiinţțele	  inteligente	  create.	  

Declaraţția	  lui	  Pavel	  sună	  acum	  mai	  tunător	  decât	  oricând:	  “Voi	  nu	  mai	  sunteţți	  
pământeşti,	  ci	  duhovniceşti,	  dacă	  Duhul	  lui	  Dumnezeu	  locuieşte	  cu	  adevărat	  în	  voi.”	  

Fără	  această	  locuire,	  şi	  fără	  înţțelegerea	  scopului	  lui	  Dumnezeu	  urmărit	  prin	  ea,	  
putem	  să	  ne	  jucăm	  de-‐a	  religia	  oricât	  vrem,	  natura	  umană	  nu	  se	  schimbă,	  nu	  se	  cultivă,	  nu	  se	  
ameliorează,	  nu	  se	  reformează.	  Doar	  va	  deveni	  mai	  fină,	  mai	  elegantă,	  în	  înşelătoria	  
milenară	  în	  care	  se	  complace.	  Ne	  va	  lua	  ochii	  cu	  zdrenţțele	  eticii	  umaniste,	  ca	  să	  nu	  băgăm	  de	  
seamă	  că	  este	  “nespus	  de	  înşelătoare	  şi	  de	  deznădăjduit	  de	  rea”	  (Ier	  17:9),	  şi	  că	  “din	  tălpi	  
până-‐n	  creştet,	  nimic	  nu-‐i	  sănătos:	  ci	  numai	  răni,	  vânătăi	  şi	  carne	  vie,	  nestoarse,	  nelegate,	  şi	  
nealinate	  cu	  untdelemn”	  (Isa	  1:6).	  

Vă	  puteţți	  imagina	  ce	  obstacol	  formidabil	  a	  fost,	  chiar	  pentru	  Dumnezeu,	  să	  comunice	  
adevăruri	  spirituale	  unor	  oameni	  fireşti,	  pământeşti,	  precum	  Nicodem	  şi	  colegii	  lui?	  Ce	  
diferenţță	  formidabilă	  cu	  privire	  la	  planul	  de	  mântuire	  între	  ei	  şi	  Pavel!	  Şi	  ce	  a	  produs	  
diferenţța?	  Pavel	  a	  acceptat	  scandalul	  crucii,	  şi	  a	  fost	  dispus	  să	  suporte	  consecinţțele.	  Doar	  aşa	  
i-‐au	  căzut	  de	  pe	  ochi	  solzii	  înaltei	  teologii	  pe	  care	  o	  învăţțase	  la	  picioarele	  lui	  Gamaliel.	  Acum	  
putea	  să	  spună	  din	  experienţță	  proprie:	  “Dar	  omul	  firesc	  nu	  primeşte	  lucrurile	  Duhului	  lui	  
Dumnezeu,	  căci,	  pentru	  el,	  sunt	  o	  nebunie;	  şi	  nici	  nu	  le	  poate	  înţțelege,	  pentru	  că	  trebuiesc	  
judecate	  duhovniceşte”	  (1	  Cor	  2:14).	  

“Lucrurile	  Duhului	  lui	  Dumnezeu”	  sunt,	  pentru	  timpul	  nostru,	  concentrate	  în	  ecuaţția	  
“Hristos	  în	  voi	  =	  nădejdea	  slavei.”	  Cu	  alte	  cuvinte:	  Doriţți	  să	  vedeţți	  slava	  lui	  Dumnezeu	  în	  
neprihănirea	  lui	  Hristos?	  Atunci	  acceptaţți	  scopul	  lui	  Dumnezeu	  din	  veacuri	  veşnice.	  Doar	  
astfel	  se	  va	  sfârşi	  taina	  lui	  Dumnezeu.	  

	  


