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însă explicaţia, şi am formulat-o în fraza arătată mai sus. Dar, 
să analizăm ceea ce spunem noi, de fapt, prin formularea 
susmenţionată. 
 În fraza respectivă sunt folosite două cuvinte care sunt 
sinonime: ,,perfect” şi ,,desăvârşit”. Că ele sunt sinonime, o ştie 
tot românul, iar cei ce nu sunt încă edificaţi în acest sens, pot 
consulta dicţionarul explicativ al limbii române. Când 
formulezi expresia ,,perfect dar nu desăvârşit”, dai de înţeles că 
,,perfect” ar fi mai puţin decât ,,desăvârşit”, contrazicându-i, în 
felul acesta, pe toţi lingviştii români (şi nu numai). Mai mult, 
este sugerată ideea unui experiment din partea Creatorului prin 
actul de creaţie şi, implicit, vinovăţia Acestuia pentru eşecul 
omului. 
 În expresia susmenţionată este folosită negaţia ,,nu”, 
care vine de la latinescul ,,non”. Dacă folosim negaţia ,,ne”, 
care vine de la slavonul ,,ne” (sau ,,net”, dacă vreţi), 
echivalentă cu românescul ,,nu”, atunci expresia devine 
,,perfect, dar ne desăvârşit”, adică ,,perfect dar nedesăvârşit”. 
Cum  desăvârşit e tot una cu perfect, rezultă: ,,perfect dar ne 
perfect”, adică ,,perfect dar imperfect”, ceea ce este o aberaţie. 
La acelaşi rezultat ajungem şi dacă înlocuim cuvântul ,,perfect” 
cu sinonimul ,,desăvârşit”, şi românescul ,,nu” cu slavonul 
,,ne”. Rezultă că ,,Dumnezeu l-a făcut pe om desăvârşit dar 
nedesăvârşit”, ceea ce este egal cu ,,perfect dar imperfect”(...) 
 Aşadar, recurgând la o licenţă lingvistică (,,perfect dar 
nu desăvârşit”), noi, baptiştii, considerăm că am dat cea mai 
bună explicaţie la căderea omului în păcat. Procedând în acest 
mod, noi nu facem decât să arătăm cât de şmecheri sau şireţi 
putem fi. Adică ne facem de râs în faţa oamenilor şi, mai ales, 
în faţa tuturor celorlalte confesiuni; ca să nu mai vorbesc  de 
ofensa pe care I-o aducem lui Dumnezeu... 
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 În legătură cu cea de a doua parte a frazei: ,,cu voinţa 
liberă de a alege binele sau răul”, trebuie să facem câteva 
observaţii pertinente. 
 După ce l-a făcut pe Adam, Dumnezeu i-a sădit acestuia 
o grădină minunată, în care l-a pus să trăiască veşnic, şi să fie 
fericit, fiind inocent. Şi i-a dat omului o libertate aproape totală: 
,,Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar 
din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în 
ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.” (Gen.2.16,17). 
Aşadar, omul a fost făcut după chipul şi asemănarea Domnului, 
dar acestuia nu i s-a dat şi cunoştinţa asupra binelui şi răului, 
atunci când a fost creat. Cunoştinţa asupra celor două lucruri 
trebuia să fie  doar a Creatorului. Destul că în treburile 
Creatorului îşi vârâse nasul Lucifer, care a vrut să fie ca 
Dumnezeu. O altă tragedie nu trebuia să mai aibă loc în 
universul creat. Dar, ascultând de diavol, şi omul a vrut să fie 
,,ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul” (Gen.3.5). Deci, în 
posesia cunoştinţei binelui şi răului omul a intrat în momentul 
în care a păcătuit, şi nu prin actul creaţiei, aşa cum afirmăm noi 
în mărturisirea de credinţă. Dar asta l-a costat viaţa. Prin 
urmare, nu putem să facem afirmaţia că ,,Dumnezeu l-a făcut 
pe om fără prihană, perfect dar nu desăvârşit, cu voinţa liberă 
de a alege binele sau răul”. Voinţa liberă de a alege binele sau 
răul, omul a căpătat-o după ce acesta a ajuns să cunoască ce 
este bine şi ce este rău, adică după ce a păcătuit. În locul acestei 
fraze, aproape în întregime aberantă prin faptul că nu este 
scripturală, propun următoarea formulare (sau ceva 
asemănător): <<Dumnezeu l-a făcut pe om fără prihană, 
desăvârşit, şi l-a pus într-un mediu minunat, ca să trăiască 
veşnic, şi să fie fericit. Dar, ascultând de diavol, omul, ca şi 
diavolul, a vrut să fie ,,ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul”, 
şi a încălcat singura interdicţie pe care o avea. Deocamdată nu 
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ştim de ce omul a ascultat de diavol, nesocotind porunca lui 
Dumnezeu.>> 
 2. În acelaşi loc din ,,Mărturisire...” găsim scrise 
următoarele: ,,Prin căderea în păcat, omul a căzut sub blestem 
şi a devenit incapabil de a trăi voia lui Dumnezeu. Prin naşterea 
firească, fiecare moşteneşte sămânţa păcatului, înclinarea spre 
rău, firea păcătoasă.” 
 Între citatele din Biblie consemnate în continuare în 
,,Mărturisire...”, nu există nici unul care să susţină afirmaţia că 
omul a căzut  sub blestem prin căderea în păcat. Această 
afirmaţie fiind greşită, nici nu putem veni cu citate din Biblie 
pentru a susţine o minciună. Iată ce judecată face Dumnezeu 
după căderea omului în păcat: 
 <<Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: ,,Fiindcă ai făcut 
lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate 
fiarele de pe câmp”>(Gen.3.14). 
 <<Femeii i-a zis: ,,Voi mări foarte mult suferinţa şi 
însărcinarea ta...”>> (Gen.3.16). 
 <<Omului i-a zis: ,,Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei 
tale, şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: ,,Să nu 
mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din 
pricina ta...”>> (Gen 3.17). 
 Aşadar, Dumnezeu îl blestemă pe diavol, blestemă 
pământul din pricina omului, dar pe om şi pe nevasta lui 
Dumnezeu nu-i blestemă. Dacă analizăm cu atenţie problema 
blestemului şi a binecuvântării, vedem că omul are parte de 
blestem sau de binecuvântare în funcţie de ceea ce alege să facă 
în viaţă. <<Şi Domnul a zis lui Cain: ,,Pentru ce te-ai mâniat, şi 
pentru ce ţi s-a posomorât faţa? Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi 
bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa 
lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.”>> (Gen.4.6,7).  

Dacă Dumnezeu îi cere  lui Cain să stăpânească păcatul, 
atunci categoric că lucrul acesta este posibil, chiar dacă este 



 7 

foarte greu, întrucât în om se naşte dorinţa de a-l săvârşi. Deci, 
în orice împrejurare, evenimentele decurg funcţie de ceea ce 
hotărăşte (alege) omul să facă: adică bine sau rău. Prin urmare, 
cam aşa ceva i s-a spus lui Cain: ,,Eu ştiu că diavolul te 
îndeamnă să faci rău, dar depinde de tine ceea ce alegi să faci, 
şi nu de el. Deci, tu vei da socoteală de ceea ce vei hotărî să 
faci, adică tu vei fi tras la răspundere, şi nimeni altul.”  

De fapt, Dumnezeu ştia ce gând ucigaş încolţise în 
mintea lui Cain, şi voia să-l determine pe acesta să renunţe la 
planul lui diabolic. De aceea îi spune acestuia că 
responsabilitatea hotărârilor luate este individuală. Dar Cain nu 
ascultă, şi pune, totuşi, planul în aplicare, ucigându-l pe fratele 
său, Abel. <<Şi Dumnezeu a zis: ,,Ce ai făcut? Glasul sângelui 
fratelui tău strigă din pământ la Mine. Acum blestemat eşti 
tu...”>> (Gen.4.10,11). Aşadar, Cain este primul om care a ales 
să intre sub incidenţa blestemului, iar de la el încoace au parte 
de blestem toţi oamenii care au ales sau aleg să facă rău în loc 
de bine. Prin urmare, nu toată rasa umană se află sub blestem 
datorită păcatului originar, aşa cum spunem noi, baptiştii (dar şi 
alţii), în mărturisirea noastră de credinţă. Iar lucrul acesta se 
înţelege nu numai din ceea ce îi spune Dumnezeu lui Cain, ci 
din toată Biblia.  

Şi, ar mai fi un lucru de lămurit în legătură cu ideile care 
se desprind din fraza citată: ,,Prin căderea în păcat, omul a 
căzut sub blestem, şi a devenit incapabil de a trăi voia lui 
Dumnezeu.” Deci, după ce facem o afirmaţie greşită în prima 
parte a frazei, continuăm cu un ,,verdict” necruţător, ca o 
consecinţă a păcatului adamic: ,,şi a devenit incapabil de a trăi 
voia lui Dumnezeu”. Păi asta vrea şi diavolul să credem: că 
suntem iremediabil pierduţi, că nu mai este nici o speranţă 
pentru noi, cu scopul de a deveni pasivi, pentru a nu mai lupta 
împotriva răului şi a păcatului, aşa cum ne cere Dumnezeu. Prin 
urmare, toată fraza este greşit formulată, întrucât ea este 


	paginile 1-4
	Marturisire de credinta final



