Bine ați venit! Ne bucurăm să facem cunoștință!
- Bine v-am găsit! Plăcerea este reciprocă! Așadar, cine sunteți?
Vă putem spune că suntem un grup de creștini care am fost strânși în jurul Bibliei prin descoperirea Evangheliei.
Unii dintre noi am descoperit această Evanghelie în anii ’90 și de atunci am continuat să aflăm mai mult, toate
aceste descoperiri conducându-ne la o legătură personală mai strânsă cu Creatorul și Părintele nostru.
- Cum ați defini în câteva cuvinte misiunea voastră?
Scopul nostru este acela de a dărâma toate prejudecățile oamenilor față de Dumnezeu, prejudecăți create atât
printr-o înțelegere greșită a caracterului Său, cât și prin intermediul barierelor denominaționale, și a-i ajuta să
înțeleagă că nu Dumnezeu este Cel supărat pe ei, ci invers, că El înțelege întreaga condiție a fiecăruia dintre noi, a
iertat deja totul și, mai mult decât atât, a pregătit deja calea reconcilierii și salvării din păcat și moarte. Acestei
înțelegeri îi urmează învățarea trăirii zilnice cu Dumnezeu. Dorim să-i ajutăm pe oameni să învețe cum să trăiască
în mod practic clipă de clipă împreună cu Cel care le este mai aproape decât își imaginează. Odată ce această
legătură personală cu Dumnezeu este realizată, misiunea noastră nu mai este decât aceea de a încuraja pe fiecare so mențină, să privească numai la Dumnezeu și să urmeze îndeaproape călăuzirii personale.
- Materialele pe care le-am „răsfoit” pe saitul vostru îmi sugerează că sunteți adventiști de ziua a șaptea. Este
adevărat?
Cu toate că mulți dintre noi au fost membrii în diverse biserici adventiste de ziua a șaptea, majoritatea dintre noi
nu mai suntem. Apartenența la grupul nostru nu este legată de apartenența la nicio denominațiune religioasă.
- Înțeleg că nu aparțineți niciunei biserici. Atunci sunteți voi înșivă o nouă biserică?
În timp ce este adevărat că nu aparținem niciunei biserici religioase, trebuie să știți că scopul nostru nu este acela
de a forma una nouă. Dimpotrivă, ne ferim de așa ceva. Motivul este acela de a evita formarea unor dogme sau
doctrine, declarații de credință sau altceva de felul acesta, care pe de o parte L-ar priva pe Dumnezeu de
posibilitatea de a ne descoperi greșeli în înțelegerea prezentă și adevăruri noi, și, pe de altă parte, ar îngrădi
libertatea de exprimare a individului și așteptarea de a descoperi în Scriptură mai mult decât ceea ce a învățat
până în prezent.
- Credeți că voi sunteți singurii copiii adevărați ai lui Dumnezeu? Credeți că, pentru a fi mântuit sau pentru a
intra în Familia lui Dumnezeu, cineva trebuie să-și părăsească biserica și să se afilieze grupului vostru?
Convingerea noastră bazată pe Biblie este că singura cale prin care cineva poate deveni copil al lui Dumnezeu
este nașterea în Familia Sa, ceea ce Domnul Isus a numit „nașterea din nou”. Aceasta nu depinde de biserica de
care cineva aparține, ci în exclusivitate de decizia personală de a-L urma pe Dumnezeu. Nu încurajăm pe nimeni
să părăsească biserica din care face parte, ci, dimpotrivă, să împărtășească tuturor membrilor respectivei biserici
vestea cea bună pe care a aflat-o.
- Am observat că tipăriți. Este de la sine înțeles că aveți nevoie de fonduri bănești pentru derularea diverselor
activități. Ce-mi puteți spune despre resursele financiare?
Este adevărat că tipărim lunar revista „Divina Vindecare”, uneori cărți, multiplicăm și distribuim materiale în
format electronic nu numai pe internet, dar și pe cd-uri și dvd-uri. Toate acestea sunt oferite în mod gratuit cu
interdicția expresă de a fi vândute. În ciuda acestor nevoi, nu am cerut niciodată de la nimeni ajutor financiar.
Convingerea noastră este că Dumnezeu este pe deplin capabil de a-Și susține lucrarea și este numai dreptul Lui
acela de a avea control deplin asupra ei; cu alte cuvinte, lucrarea lui Dumnezeu nu depinde de bani sau orice
altceva, ci numai de El. Grupul nostru nu practică și nici nu încurajează sistemul bisericesc al zecimii, colectei,
cotizației etc. De aceea, toate proiectele care implică consum bănesc se realizează în exclusivitate prin contribuția
financiară benevolă a celor care au dorința ca această lucrare să înainteze, fără nicio solicitare din partea noastră.
- Toată această activitate presupune o structură organizatorică. Cum sunteți organizați?
Așa cum am mai spus, nu suntem o denominațiune, cult, sectă sau biserică. Nu există declarație de credință sau
principii de credință publicate, nu există președinți, nici liste de membri și, implicit nu există excluderi sau
excomunicări. Organizarea întregii activități este coordonată de Dumnezeu Însuși prin călăuzirea personală a
fiecăruia în parte. În felul acesta, El are controlul deplin asupra tuturor acțiunilor.
- Cum ar trebui studiate materialele publicate pe saitul vostru?
Oricine „răsfoiește” materialele de pe sait, trebuie să țină cont de faptul că înțelegerea noastră despre diverse
subiecte biblice s-a modificat odată cu trecerea timpului. Acesta este motivul pentru care vă încurajăm să studiați
materialele în ordine cronologică, mai ales revista și înregistrările video și audio. De asemenea încurajăm pe toți
vizitatorii noștri să ne scrie impresii, sfaturi și, de asemenea să se aboneze pentru a primi lunar prin poștă în mod
gratuit revista „Divina Vindecare”. Toate acestea le puteți face scriindu-ne la divinavindecare@gmail.com.

