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divinitatea
Primul și cel mai înalt nivel al existenței este divinitatea. Acolo este Dumnezeu Tatăl, deasupra oricărei
forme de viață și existență. El este cea mai mare autoritate din univers și marea Sursă a tuturor lucrurilor. Tot
ceea ce există a venit de la El și toate există prin puterea cuvântului Său. Nu există nimeni ca El în ceea ce
privește autoritatea și puterea; El este deasupra tuturor. El este bun în Sine Însuși, ceea ce înseamnă că El este
în mod absolut și desăvârșit altruist. Toate alegerile Sale provin din natura Sa plină de bunătate. Așa este El,
așa este natura existenței Sale.
Următorul după El este Isus, Fiul Său. Nefiind egal cu El în
autoritate, dar egal în divinitate, Isus este singurul Fiu născut
al lui Dumnezeu. Având aceeași natură ca Tatăl Său moștenită
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aceeași natură cu Dumnezeu, fiind la același nivel al existenței.
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El este condus de aceeași motivație precum Dumnezeu Tatăl.
Jurnalul lui John Wesley Pag. 10
Toate faptele Sale provin de asemenea din natura Sa de o
dragoste lipsită de egoism. Dumnezeu și Isus sunt buni în Ei
Înșiși, aceasta fiind natura Lor.
Îngerii
Îngerii reprezintă următorul nivel de existență. Ei au fost creați de Dumnezeu cu mult înainte de crearea
omului. În cea mai mare rebeliune din istorie, Lucifer, conducătorul îngerilor, a inițiat o răzvrătire împotriva
guvernării lui Dumnezeu și a demonstrat adevărul potrivit căruia numai Dumnezeu și Fiul Său sunt buni în
Ei Înșiși.
Îngerii nu au fost creați pentru a opera și trăi singuri, ci pentru a fi locuiți de spiritul lui Dumnezeu. Când
sunt în această legătură, ei trăiesc o viață curată și perfectă, plină de o dragoste lipsită de egoism. Ei trăiesc
numai pentru a-i sluji pe alții.
Lucifer și prietenii lui au respins influența lui Dumnezeu din viețile lor, s-au despărțit de spiritul Lui iar
rezultatul a fost că ei au devenit plini de iubire de sine iar acum trăiesc numai pentru a-și aduce lor înșilor
bucurie. Principiul dragostei lipsite de egoism, marca divinității, a fost șters din viețile lor. Ei nu pot fi buni
fără Dumnezeu, căci numai Dumnezeu este bun în El Însuși.
omenirea
Următorul nivel de existență este omenirea. Omul a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii. El a fost
creat ca o ființă cu formă fizică, existând la un alt nivel decât îngerii. El era diferit de îngeri în ceea ce privește
natura exterioară, dar înăuntru omul, asemenea tuturor ființelor inteligente, a fost creat pentru a trăi în
uniune cu Dumnezeu. El a fost creat bun, dar nici o ființă nu poate fi bună, decât dacă este unită cu
Dumnezeu, căci Biblia spune că „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu.” Marcu 10:18. Acesta
este motivul pentru care omul era bun, și anume că era unit cu Dumnezeu. Spiritul lui era una cu spiritul lui
Dumnezeu.
În mod tragic, omul a urmat calea lui Lucifer, îngerul decăzut, atunci când a ales să respingă direcția lui
Dumnezeu pentru viața lui. Omul a cedat guvernării sinelui în locul celei a lui Dumnezeu. El a respins
spiritul lui Dumnezeu și a fost lăsat numai cu sine însuși, pierzându-și bunătatea și devenind rău asemenea
îngerilor decăzuți. Însă, atunci când a căzut, omul nu a înțeles pe deplin dragostea și bunătatea lui
Dumnezeu motiv pentru care mai exista șansa de a fi readus la Dumnezeu dacă ar fi putut să primească o
înțelegere mai înaltă a dragostei lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu nu i-a întors spatele omului atunci când
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ceea ce noi privim ca fiind rău din același motiv. Ele nu aleg pentru că privesc
faptele respective ca fiind bune sau rele din punct de vedere moral.
plantele
Plantele nu au nicio inteligență și nu au nicio capacitate morală. Ele nu sunt
capabile nici măcar de a face alegeri conștiente. Ele sunt capabile de acțiuni care produc consecințe, unele
părând a fi bune, altele rele, dar ele sunt pe deplin conduse de reacții fizice sau chimice care au loc în ele sau
în jurul lor.
unde suntem noi?
Ar părea inutil să menționăm animalele sau plantele atunci când discutăm despre nivelurile de existență,
însă le-am inclus pentru că ne ajută să înțelegem că multe persoane operează pe baza unor principii care nu
diferă de cele ale animalelor și plantelor. Unii sunt motivați în comportamentul lor numai de modificări
chimice sau fizice care au loc în trupurile lor, ca de exemplu schimbările hormonale.
Alții sunt motivați numai de instinctul de conservare de sine. Dacă acestea sunt motivațiile care ne
determină comportamentul, atunci în ce mod diferim de formele inferioare de viață?
Înțelegând care este adevărata natură a binelui, suntem conduși către adevărul potrivit căruia toți cei ce
obțin binele și care trăiesc vieți bune și sfinte, trebuie să fi obținut aceasta de la Dumnezeu Însuși. Nu putem
fi buni decât dacă suntem uniți cu Dumnezeu. Aceasta este temelia întregii neprihăniri și trebuie să fie și
rădăcina strădaniilor noastre. Cei care caută binele, trebuie să-L caute pe Dumnezeu.

Cuvânt despre neprihănire
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Tatăl nostru a lăsat Scriptura la îndemâna fiecăruia ca un izvor nesecat de înţelepciune. Iar cercetarea
aprofundată va descoperi celui pasionat amănunte relevante asupra calităţilor ce vor face diferenţa între cel
pierdut şi cel pe care Dumnezeu îl declară neprihănit. Mai ales că în perspectiva încheierii istoriei dezvoltării
păcatului şi a iminentei apropieri a ceasului judecării lui Dumnezeu, (Apocalipsa 14:6), o corectă înţelegere a
calităţii procesuale la care este chemat fiecare, „Voi sunteţi martorii Mei - zice Domnul - voi şi Robul Meu pe
care L-am ales”, (Isaia 43:10), indică necesitatea unei percepţii adecvate a adevărului biblic.
Dincolo de lectura superficială, la un studiu mai atent, se poate observa că ordinea cărţilor vechi
testamentare respectă o anume logică: mai întâi cărţile istorice, apoi cele poetice, iar în final cele profetice.
Dar, pentru o mai bună înţelegere a ideilor, este necesară şi o corectă încadrare în timp a evenimentelor
relatate, precum şi o corelare adecvată cu cele contemporane lor. Spre exemplu, evenimentele relatate în
cartea Esterei se încadrează între cele expuse în Ezra şi cele din Neemia, iar evenimentele cuprinse în toate
aceste trei cărţi, au loc după cele expuse în cartea lui Daniel. De aceea, în paralel cu textul Scripturilor, ar fi
necesară şi o hartă cronologică a istoriei biblice, care ar permite o mai simplă orientare în timp. Aceasta ar
facilita observarea multor aspecte rămase până acum în obscuritate.
Spre exemplu, Ezechiel precizează că cele consemnate de el se petrec începând cu „anul al cincilea al
robiei împăratului Ioiachin”, (Ezechiel 1:2) adică anul 592 îHr, şi până „în anul al douăzeci şi cincilea al robiei,
la paisprezece ani după dărâmarea cetăţii,” (Ezechiel 40:1), adică anul 573 îHr. Corelând datele istorice cu cele
relatate de Ieremia şi Daniel, se poate ajunge la o viziune detaliată asupra întâmplărilor petrecute în acea
perioadă, viziune care ar putea oferi unele amănunte esenţiale asupra a ceea ce consideră Dumnezeu a fi
neprihănirea, deoarece „gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice
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Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi
gândurile Mele faţă de gândurile voastre.”, (Isaia 55:9,10), şi mai ales că „dacă neprihănirea voastră nu va
întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor”. (Matei.
5:20) În acest sens, ar fi de folos examinarea următoarei situaţii:
O clasificare surprinzătoare
Într-o perioadă tulbure a istoriei poporului ales, când, datorită apostaziei generalizate, (Ezechiel 8), o parte
a poporului era în robia babiloniană în urma primelor două deportări (605 şi 597 îHr), iar distrugerea
Ierusalimului era iminentă, cuvântul Domnului expune situaţia folosind o imagine intuitivă foarte puternică
(Ezechiel 14:13-20), care se referă la două evenimente epocale din istoria veche: potopul şi distrugerea
Sodomei. Într-o paralelă cu cazurile lui Noe si Lot, cuvântul Domnului îi foloseşte ca exemplu de neprihănire
pe eroii istoriei vechi testamentare: „Fiul omului, când va păcătui o ţară împotriva Mea dedându-se la
fărădelege,...chiar de ar fi în mijlocul ei aceşti trei oameni: Noe, Daniel şi Iov, ei nu şi-ar mântui decât sufletul
lor prin neprihănirea lor,” (Ezechiel 14:13,14), idee care se repetă de încă trei ori, în versetele 16, 18 şi 20. Ca o
primă observaţie, se remarcă faptul că cei trei eroi ai neprihănirii evocaţi în Ezechiel 14:14,20 nu sunt
menţionaţi în ordine cronologică: Iov a trăit înaintea lui Daniel. O a doua observaţie este că la ora la care
Ezechiel scria aceste rânduri, Daniel era în viaţă având vârsta de aproape 30 de ani, fiind departe atât de
apogeul carierei cât şi de sfârşitul vieţii sale. Nu se fac statui celor aflaţi în viaţă, însă faptul că Dumnezeu îl
enumeră pe Daniel între Noe şi Iov evocă mai degrabă imaginea podiumului unei întreceri sportive, unde
învingătorul este aşezat în mijloc, indicând spre ideea că Daniel a fost un personaj unic, cu totul ieşit din
comun. Pentru a înţelege ce a vrut Dumnezeu să comunice prin aceasta se impune examinarea fiecăruia
dintre cele trei cazuri.
Despre vremurile antediluviene se găsesc doar câteva informaţii, în Geneza 3-6. După apariţia păcatului
între pământeni, degradarea morală s-a produs într-un ritm alert, aşa încât „Domnul a văzut că răutatea
omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi
numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui. Şi Domnul a
zis: ,Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut; căci Îmi pare rău că i-am făcut.’” (Geneza
6:5-7). În tot neamul acela de oameni, însă, „Noe a căpătat milă înaintea Domnului.” (Geneza 6:8). Dumnezeu
cunoaşte inima omului, şi de aceea îi şi vorbeşte lui Noe despre potop şi despre singura şansă de salvare.
„Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: ,Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut
pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ţi o corabie din lemn de gofer;... Şi iată
că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ; tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un
legământ; să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevasta ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine.’” (Geneza 6:13-18).
Deşi până atunci nu plouase niciodată pe pământ şi nimeni nu putea înţelege ce înseamnă un potop, Noe Îl
crede pe Dumnezeu şi se apucă să construiască corabia. „Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce-i poruncise
Dumnezeu.” (Geneza 6:22). A fost o întreprindere costisitoare şi solicitantă: au lucrat 120 de ani. Credinţa lui
Noe i-a fost socotită drept neprihănire şi prin ascultarea sa, împreună cu el a fost salvată şi familia lui.
De altfel, pentru că la Dumnezeu „nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” (Iacov 1:17), într-o
situaţie similară de criză acută, Lot a avut parte de un acelaşi tratament: „Domnul a zis: ,Strigătul împotriva
Sodomei şi Gomorei s-a mărit, şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea Mă voi coborâ acum să
văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine; şi dacă nu va fi aşa, voi şti.’” (Geneza
18:20,21). În dorinţa de a salva ce este pierdut, Dumnezeu rămâne obiectiv: „,Avraam a zis: Poate că se vor
găsi în ea numai zece oameni buni.’ Şi Domnul a zis: ,N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.’” (Geneza
18:32). Şi, pentru că Domnul este Cel „care face milă, judecată şi dreptate pe pământ!”, (Ieremia 9:24), Lot nu
a pierit împreună cu Sodoma, căci „îngerii au stăruit de Lot, zicând: ,Scoală-te, ia-ţi nevasta şi cele două fete,
care se află aici, ca să nu pieri şi tu în nelegiuirea cetăţii.’” (Geneza 19:15). S-ar părea că prin neprihănirea lui,
Lot şi-a salvat viaţa sa, precum şi pe ale nevestei şi fiicelor sale. Iar Petru şi consemnează că Domnul „a
scăpat pe neprihănitul Lot,” (2Petru 2;7), însă Moise explică faptul că „Dumnezeu Şi-a adus aminte de
Avraam; şi a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului” (Geneza 19:29).
Neprihănitul Iov
Cu Iov, însă, situaţia este cu totul alta. Iov este un personaj fabulos ce a trăit în perioada premergătoare
exodului, şi despre care Moise a auzit, probabil, de la păstorii Madianului. Este prima dată când se ridică
cortina şi este îngăduită o privire asupra scenelor ce se desfăşoară înaintea tronului lui Dumnezeu. În timpul
congreselor locuitorilor lumilor din univers, faţă de aroganţa Satanei, Dumnezeu evocă în două rânduri
neprihănirea lui Iov afirmând că „Nu este nimeni ca el pe pământ.” (Iov 1:8; 2:3). Cu acest prilej se oferă o
explicaţie a felului în care lucrează pârâşul fraţilor care cere lui Dumnezeu dreptul de viaţă şi, mai ales, de
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moarte asupra fiecărui locuitor al pământului pretinzând că el poate demonstra că toţi îi aparţin prin păcat:
„Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul” (Luca 22:31).
Se remarcă trei categorii de încercări prin care Satana îl provoacă pe Iov ca şi pe toţi cei ce vor să trăiască
în neprihănire, să se dezică de Dumnezeu. El cere, în primul rând, îngăduinţă să-i provoace pierderi
materiale şi să-i lovească pe cei din jur. Dacă cel vizat rezistă, Satana cere îngăduinţă să se atingă de trupul
lui, afectându-i sănătatea fizică. Iar dacă acesta continuă să reziste, urmează cea mai grea încercare: presiunea
psihică pe care vrăjmaşul o exercită asupra ţintei sale prin cei din jur. Fără să înţeleagă ce face, nevasta lui Iov
este prima dintre portavocile Satanei, sugerându-i lui Iov: „Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta! Blestemă pe
Dumnezeu, şi mori!” (Iov 2:9). În rând cu ea, prietenii şi cei bine intenţionaţi, care sar în ajutorul celui greu
încercat, în cazul de faţă, „Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din Naama, au
aflat de toate nenorocirile care-l loviseră. S-au sfătuit şi au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă şi săl mângâie.” (Iov 2:11). Nu degeaba circulă proverbul ce afrmă că „Drumul spre iad este pavat numai cu bune
intenţii”. O demonstrează prietenii lui Iov, cei veniţi spre a-i alina suferinţa şi a-l mângâia. Elifaz din Teman
îşi prezintă sigla de pe cartea sa de vizită: „În clipa când vedeniile de noapte frământă gândul, când oamenii
sunt cufundaţi într-un somn adânc, m-a apucat groaza şi spaima, şi toate oasele mi-au tremurat. Un duh a
trecut pe lângă mine şi tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul. Un chip cu o înfăţişare necunoscută era înaintea
ochilor mei. Şi am auzit un glas care şoptea încetişor: ,Fi-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fi-va el
curat înaintea Celui ce l-a făcut?’” (Iov 4:13-17). Satan îl supune pe Iov unui tir încrucişat. El poate fi
recunoscut aici în patru ipostaze – 3 Satane şi un Sătănel (tânărul Elihu) – repetându-i obsesiv lui Iov:
„Recunoşte ca ai păcătuit!” Şi ce face Iov? Iov îşi clamează nevinovăţia. Doar era neprihănit. Şi apoi, Însuşi
Dumnezeu afirmase neprihănirea lui: „Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu
şi se abate de la rău." (Iov 1:8; 2:3). Spre deosebire de cei care citesc astăzi Scripturile, problema lui Iov era
lipsa sa de cunoştinţă despre disputa care avea loc înaintea tronului Măririi Lui Dumnezeu referitor la cazul
lui. Bietul Iov! Iar cei lipsiţi de o elementară cultură biblică, nu inţeleg, precum Iov, că, în disputele lor, ei se
încing la ceartă, de fapt, chiar cu Satana in travesti.
Iov îşi susţine neprihănirea atât prin enumerarea faptelor sale bune, cât şi prin enumerarea păcatelor pe
care nu le-a comis. El şi-a făcut o profundă examinare a conştiinţei, şi nu a găsit nici o pată. Ce minunat este
ca omul să îşi simtă conştiinţa curată, să ştie că niciodată nu a avut vreun motiv de a cere iertare cuiva! Isus
oferă un asemenea exemplu în pilda celor doi închinători (Luca 13:9-14). Asemenea lui Iov, după cele
declarate de el însuşi, fariseul chiar nu avea motive pentru a cere iertare de la Dumnezeu. Doar nu se cere
iertare pentru faptele bune. Dar, chiar şi în suferinţă, de ce se plânge Iov? Oare conştiinţa sa curată nu îi
aduce pacea? Se simte, oare, abandonat de Dumnezeu? Iată că David socoteşte că este „Ferice de cel cu
fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit!”, de cel „căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în
duhul căruia nu este viclenie!” (Psalmii 32:1,2). David nu a experimentat neprihănirea lui Iov. Deşi o mare
parte a vieţii sale a fost hăituit chiar de către cei pe care îi iubea şi îi servea. David ştia să se apere şi de
duşmani, dar şi de cei ce se pretindeau a-i fi prieteni. Pe Iov îl compătimea însuşi Satana cu faţă umană. Iar
el, fără să işi dea seama, ajunsese să susţină tezele acestuia: „Ce! primim de la Dumnezeu binele, şi să nu
primim şi răul?” (Iov 2:10). Şi chiar şi Moise nu a sesizat eroarea: „În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu
buzele lui.” (Iov 2.10).
Mulţi sunt cei care, deşi nu au ajuns nici pe departe standardul de neprihănire al lui Iov şi nici nu au avut
parte de atâtea suferinţe deodată, au mult mai multe reclamaţii şi revendicări la adresa lui Dumnezeu. Îl
judecă în fel si chip şi Îl găsesc vinovat de toata suferinţa şi de tot răul din lume. Solia primului înger, cel ce
aduce lumii Evanghelia veşnică, se constituie într-un puternic avertisment împotriva tentaţiei fireşti de a
proceda astfel: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui;” (Apocalipsa 14;6).
Este chiar prima reacţie umană de după căderea în păcat. Atât Adam cât şi Eva L-au găsit vinovat şi L-au
acuzat pe Dumnezeu pentru că, prin creaţia Sa, a adus la existenţă pe cei care, chipurile, le-au provocat
căderea: femeia şi, respectiv, şarpele. Îngerul indică, totodată, şi atitudinea corectă înaintea Majestătii Sale:
„închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!„ (Apocalipsa 14:6). Însă Iov
urmăreşte doar „să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu.” (Iov 13.3).
Aprofundând, însă, textul cărţii, se observă că prietenii lui Iov, ale căror discursuri erau preluate de la
Procurorul şef, se erijează, de fapt în avocaţii lui Dumnezeu, pledoaria lor fiind în apărarea dreptăţii Lui.
Auzi, adesea, oameni ai credinţei care îi citează fără discernământ. Este scris în Biblie? Ce mai contează cine a
enunţat replica? „Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de
fericire.” (Iov 22;21) Pare a fi o altă versiune a proverbului în care omul este sfătuit să trecă puntea prin
legături de frăţie! De fapt, Satana I-a propus şi lui Isus cooperarea în realizarea misiunii Sale şi I-a garantat că
Îi va pune lumea la picioare!
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Ce răspunde, însă, Dumnezeu? El indică spre lucrurile care sunt dincolo de posibilitatea falsificării prin
atingerea umană, unde semnătura Sa este şi va rămane inconfundabilă: ursul mare care îşi plimbă puii pe
bolta cerului, cămările grindinei, gestaţia căprioarei, şi, mai mult ca orice, strigătul puilor de cioară către Cel
ce le pregăteşte hrana. Peste timp, Isus va folosi această imagine ca un argument suprem împotriva religiei
grijilor şi îngrijorărilor: „Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng
nimic în grânare; şi totusi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteti voi cu mult mai de preţ decât
ele?” (Matei 6:26). Este argumentul care provoacă schimbarea radicală de atitudine a lui Iov, poate cel mai
tulburător pasaj al întregii cărţi: „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut.
De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.” (Iov 42;5,6). Fabulos! Aşa sună pocăinţa
celui neprihănit! Pentru că, înaintea lui Dumnezeu şi neprihănirea se pocăieşte! Ce minunat este când omul
nu trebuie să facă un talk-show cu Satana pentru a ajunge la acest nivel al înţelegerii Majestătii Sale
Dumnezeul Universului!
Exclusivitatea lui Daniel
Care este, însă, situaţia lui Daniel? Spre deosebire de Iov, el nu a fost singur, ci era printre „copiii lui Israel
de neam împărătesc şi de viţă boierească, nişte tineri fără vreun cusur trupesc, frumoşi la chip, înzestraţi cu
înţelepciune în orice ramură a ştiinţei, cu minte ageră şi pricepere, în stare să slujească în casa împăratului şi
pe care să-i înveţe scrierea şi limba haldeilor.” (Daniel 1:3,4). Aşpenaz, căpetenia famenilor dregători, i-a luat
din Iudeea la ordinul împăratului Nabucodonosor în anul al treilea al domniei lui Ioiachim (605 îHr) în urma
primei acţiuni de cucerire a Ierusalimului, când, după bătălia de la Carchemiş, unde armata babiloniană a
zdrobit coaliţia asiriano-egipteană condusă de către faraonul Neco, (cel care l-a ucis pe regele Iosia la
Meghido în 609 îHr), marcând încheierea existenţei imperiului asirian, reducând Egiptul la nivelul unei
puteri locale, nesemnificative, şi lărgind, totodată, graniţele imperiului până la Nil. Pentru înţelegerea corectă
a educaţiei primite de către aceşti tineri în familiile lor, trebuie consemnat că la vremea copilăriei lor, încă nu
fuseseră scrise cărţile lui Ieremia, Ezechiel, Ezra, Neemia, Estera, o parte din profeţii mici, şi, evident, nici
cartea lui Daniel, ai cărei eroi vor deveni. Însă cele învăţate acasă au avut o influenţă totală şi decisivă asupra
hotărârii unora dintre ei de a rămâne statornici celor deprinse în copilărie şi prima tinereţe, deoarece credinţa
lor era că acestea sunt cu totul adevărate, chiar dacă, unele dintre ele, cum ar fi şi faptul de a intra în foc fără
a fi ars, păreau neverosimile. A fost o hotărâre de importanţă vitală, deoarece, odată intraţi sub comandă
străină, multe dintre cele ce li se ordonau şi dintre cele ce trebuiau învăţate aici contraziceau flagrant lucrurile
deja deprinse şi ştiute de acasă, aşa încât la fiecare pas apărea pericolul pedepsei datorită nesupunerii,
pedeapsă, în unele cazuri, capitală. Doar o încredere deplină în Autorul făgăduinţelor referitoare la protecţia
asigurată în cazul unei ascultări totale, putea justifica o asemenea hotărâre. Însă, şi credinţa creşte şi se
fortifică prin practică. Prima încercare se referă la regimul alimentar. Împăratul îi onorează cu bucate de la
masa lui, însă tinerii sunt nevoiţi să refuze, considerând că astfel, riscul de a consuma carne şi vin jertfite
idolilor este prea mare, şi, aşa cum se ştie încă de la jertfa lui Cain, pe altar nu se pun zarzavaturi. Primele
rezultate ale acestui exerciţiu de credinţa îl conving şi pe şeful personalului curţii regale şi se amplifică până
la reuşita deplină: „Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri, şi
înţelepciune” (Daniel 1;17), aşa încât împăratul Nabucodonosor „a stat de vorbă cu ei: dar între toţi tinerii
aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria. De aceea, ei au fost primiţi în slujba
împăratului. În toate lucrurile care cereau întelepciune şi pricepere şi despre care îi întreba împăratul, îi găsea
de zece ori mai destoinici decât toţi vrăjitorii şi cititorii în stele care erau în toată împărăţia lui.” (Daniel
1:19,20). Istoria consemnată în cartea lui Daniel arată că credinţa puternică a acestor tineri în Dumnezeul
părinţilor lor, credinţă încercată prin foc, nu numai că li s-a socotit, ci a şi fost neprihănire veritabilă. Dacă nu
erau cu desăvârşire curaţi, focul i-ar fi distrus împreună cu necurăţiile lor. În schimb, acolo, în văpaia focului,
ei L-au întâlnit pe Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt, demonstrând că pentru cei ce îşi încredinţează soarta în
mâna Lui, chiar şi vatra unui cuptor aprins poate deveni un loc de promenadă. Ca şi fundul marii, în timpul
exodului. Sau ca şi luciul apei, în cazul lui Petru. Şi precum străzile de aur de pe malurile râului vieţii, în
dimensiunea veşniciei.
Este de subliniat longevitatea carierei lui Daniel la conducerea treburilor împărăţiei, ultima consemnare
fiind făcută „În anul al treilea al lui Cirus, împăratul Persiei” (Daniel 10:1), adică 68 de ani sub opt împăraţi.
Precum Iosif in Egipt, „Dumnezeu a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate visele.” (Daniel
1:17). Însă, spre deosebire de faraon, împăratul Babilonului şi-a uitat visul. Iar Daniel, în urma unei
descoperirii divine, îi povesteşte acestuia propriul său vis şi interpretarea simbolurilor conţinute de el.
Reacţia lui Nabucodonosor este uimitoare: el, cel mai puternic pământean al momentului, se închină înaintea
unui rob evreu ce se închină Dumnezeului cerurilor. Însă nu acest lucru îl va aşeza pe Daniel între Noe şi Iov.
El a dus o viaţă de supunere fată de Dumnezeu, demonstrând cât de important este ca cei ce conduc treburile
împărăţiilor pământului să fie supuşi regelui regilor. Iosif a pregătit în Egipt salvarea poporului său într-o
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vreme de foamete mare. Daniel a pregătit în Babilon salvarea poporului său ce urma să vină în robie, într-o
perioada în care ar fi putut foarte uşor să dispară prin stepele Asiei în negura istoriei, precum celelalte zece
seminţii, cele ale regatului de nord. Deşi aşezat în posturi de uriaşă răspundere, el a lucrat cu aceeaşi
credincioşie ca şi în slujba lui Dumnezeu şi „întrecea pe toate aceste căpetenii şi pe dregători, pentru că în el
era un duh înalt” (Daniel 6;3). Dacă pentru tovaraşii lui Daniel încercarea vieţii a venit în tinereţe, pentru
Daniel clipa de cumpănă vine la senectute, când Satana credea, probabil că puterile au început să îl lase şi
vigilenţa să scadă.
Calităţile lui Daniel, deşi apreciate de împărat, interesat în a le exploata în folosul său, trezesc invidie şi
ascut rivalităţi. Este greu de acceptat ca un rob străin, fie el şi Daniel, să fie aşezat deasupra ta în ierarhia
imperială. Iar Satana este neobosit în a semăna ură şi invidie. El îi atâţă pe noii duşmani ai lui Daniel, ca să-i
studieze activitatea, doar-doar vor găsi măcar un motiv de pâră. În acest demers, ei îl aveau aliat chiar pe
turnătorul şef, expert în arta pârei: „Atunci căpeteniile şi dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel,
ca să-l pârască în ce privea treburile împărăţiei.” (Daniel 6:4). Erau mulţi, şi aveau şi timp, şi răbdare, şi
râvnă, fiind convinşi că, până la urmă, tot îi vor găsi ei ceva. Însă Daniel se dovedeşte a fi desăvârşit în toate:
„Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios şi nu se
găsea nicio greşeală la el şi niciun lucru rău.” (Daniel 6:4), aşa încât Satana în persoană declară prin
reprezentanţii săi: „Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel” (Daniel 6:5).
Dumnezeu îl declară neprihănit pe Iov iar Satana Îl contrazice, însă pe Daniel, însuşi Satana îl declară
neprihănit, dar nu pentru a-l premia, ci pentru a-i pregati o cursă perfidă, pe măsura desăvârşirii sale. Dacă
tovarăşilor săi li s-a impus închinarea idolatră sub ameninţarea flăcărilor unui cuptor de cărămizi din câmpia
Dura, lui Daniel i se interzice închinarea înaintea lui Dumnezeu sub ameninţarea leilor. Nu se precizează,
însă, şi identitatea îngerului care a închis gura leilor. Şi nici dacă acesta a purtat vreun dialog cu Daniel.
Pentru că, în acest moment de criză, cerul i-a oferit protecţie, însă momentul apogeului încă nu sosise. Dar nu
va întârzia.
În asemănarea lui Isus
Daniel a continuat să se roage lui Dumnezeu chiar şi sub ameninţarea pedepsei capitale, şi chiar într-unul
din aceste momente , „pe când vorbeam eu încă în rugaciunea mea, a venit repede, în zbor iute, omul Gabriel
pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie şi m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară.” (Daniel
9:21). Identitatea solului ceresc este, acum, precizată: „Eu sunt Gabriel care stau înaintea lui Dumnezeu; am
fost trimis să-ţi vorbesc” (Luca 1:19). Iar circumstanţele întâlnirii lor, deasemenea: „Daniele, am venit acum
să-ţi luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieşit cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc; căci tu eşti
preaiubit şi scump.” (Daniel 9:22,23). Se observă că îngerul Gabriel foloseşte impersonalul: „a ieşit cuvântul”.
Pentru că, în limbajul curent, noi exprimăm acţiunile lui Dumnezeu folosind tot impersonalul: „plouă”, sau:
„tună”. Acţiuni ce Îl au la origine, evident, pe Creator. Se mai observă că Daniel este declarat acum „preaiubit
şi scump”. Ioan, apostolul iubirii, era supranumit „ucenicul preaiubit”. Daniel este şi scump pe deasupra.
Este, însă, interesant de aflat pentru care motiv cerul nu l-a declarat „preaiubit şi scump” atunci când Satana
îi recunoştea desăvârşirea. Pentru desăvârşirea sa, Satana i-a oferit un loc în groapa cu lei. Dumnezeu, însă,
are căile Lui. În temniţa egipteană, Iosif nu era lăsat singur, căci „Domnul era cu el. Şi Domnul îi dădea
izbândă în tot ce făcea.” (Geneza 39:23). Daniel a fost în compania leilor doar o noapte. Şi chiar dacă leii ar fi
avut o atitudine ostilă faţă de el, „Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe
vrăjmaşii lui.” (Proverbe 16:7). Şi fiarele sălbatice nu posedă perfidia oamenilor. Aspectul cel mai important
ce se impune, însă, observaţiei, este momentul exact în care Dumnezeu îl sublimează pe Daniel: „Când ai
început tu să te rogi”. Se pare că în textul rugăciunii lui Daniel se găseşte cheia înţelegerii motivului care îl
situează pe Daniel pe cea mai înaltă treaptă a podiumului desăvârşirii, ca neprihănit între cei neprihăniţi.
Aprofundând rugăciunea lui Daniel, se oferă prilejul de a însuşi învăţături înalte. Întorcându-se de la
războiul în care a biruit coaliţia celor patru regi ce cuceriseră Sodoma şi îl luaseră captiv pe „fratele său, Lot”,
ofertei lui Bera, împăratul Sodomei, „Dă-mi oamenii şi ţine bogăţiile pentru tine.”, Avram îi răspunde:
„Nimic pentru mine!” (Geneza 14:21,23), probând că nu era materialist. Imediat, „Domnul a vorbit lui Avram
într-o vedenie şi a zis: ,Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare.’”. (Geneza 15:1)
În rugăciunea sa, Solomon cere lui Dumnezeu „înţelepciune şi pricepere, ca să ştiu cum să mă port în fruntea
acestui popor!” Ca răspuns, „Dumnezeu a zis lui Solomon: ,Fiindcă dorinta aceasta este în inima ta, fiindcă
nu ceri nici bogăţii, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmaşilor tăi, nici chiar o viaţă lungă, ci ceri pentru
tine înţelepciune şi pricepere ca să judeci pe poporul Meu, peste care te-am pus să domneşti, înţelepciunea şi
priceperea îţi sunt date. Îţi voi da, pe deasupra, bogăţii, averi şi slavă, cum n-a mai avut niciodată niciun
împărat înaintea ta şi cum nici nu va mai avea după tine.’” (2 Cronici 1:10,12). Neprihănitul Daniel şi-a
„întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă.” (Daniel
9:3), şi îşi asumă păcatele poporului său, (Daniel 9:5-15), păcate pe care nu le-a gândit şi nu le-a făptuit
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niciodată, dar pentru care, asemenea lui Hristos, a trebuit să suporte deportarea şi robia babiloniană.
Mijloceşte, deasemenea, pentru poporul acesta, cerând lui Dumnezeu ca, după îndurarea Sa cea mare, să
abată mânia şi urgia de la cetatea Ierusalimului: „Ascultă, dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea şi
cererile robului Tău şi, pentru dragostea Domnului, fă să strălucească faţa Ta peste Sfântul Tău Locaş pustiit!
Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine,
Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!” (Daniel 9:17,19). Iată
un alt mod în care se pocăieşte cel neprihănit. Şi cum îi răspunde Dumnezeu?
Un alt fel de răspuns divin
Daniel spune că „În anul dintâi al lui Darius, fiul lui Ahaşveroş, din neamul mezilor, care ajunsese împărat
peste împăraţia haldeilor, în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau să treacă
şaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către
proorocul Ieremia.” (Daniel 9:1,2), făcând referire la proorocia conform căreia „Toată ţara aceasta va fi o
paragină, un pustiu, şi neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de şaptezeci de
ani.” (Ieremia 25:11) „De îndată ce vor trece şaptezeci de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi si voi
împlini faţă de voi făgăduinţa Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta.” (Ieremia 29:10) Cercetând
referinţele istorice, se observă că au exexistat patru deportări ale populaţiei lui Iuda în Babilon. Prima
deportare a avut loc în anul 605 îHr (Daniel 1:1-4), ocazie cu care Daniel şi tovarăşii săi au ajuns la curtea
imperială. A doua deportare a avut loc în anul 597 îHr, (2Regi 24:8-17, 2Cronici 36:1-9), când regele Ioiachin,
curtea regală şi o parte a populaţiei au luat calea exilului. A treia deportare a avut loc în anul 587 îHr (2Regi
25:1-7, Ieremia 39:2-7), ocazie cu care au fost dărâmate şi arse Templul lui Solomon şi Ierusalimul, iar regele
Zedechia şi aproape întreaga populaţie a luat calea exilului Babilonian. A patra şi ultima deportare a avut loc
în anii 582-581 îHr, după asasinarea lui Ghedalia, numit de către Nabucodonosor dregător al Iudeii (2Regi
25:22-25, Ieremia 39:14). Ieremia precizase şi cum se va încheia robia babiloniană: „Dar, când se vor împlini
aceşti şaptezeci de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului şi pe neamul acela, zice Domnul, pentru
nelegiuirile lor; voi pedepsi ţara haldeilor şi o voi preface în nişte dărâmături veşnice” (Ieremia 25:12).
Această profeţie se împlineşte în anul 539 îHr, când, „chiar în noaptea aceea, Belşaţar, împăratul haldeilor, a
fost omorât. Şi a pus mâna pe împărăţie Darius, medul, care era în vârstă de şaizeci şi doi de ani.” (Daniel
5:30,31). După un an, în anul 538 îHr, împaratul Cir, (coregent cu socrul său, Darius medul) a emis primul
decret privind eliberarea iudeilor din robia babiloniana: „În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perşilor, ca să
se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul
perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris vestirea aceasta în toată împărăţia lui: ,Aşa vorbeşte
Cirus, împăratul perşilor: Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a
poruncit să-I zidesc o Casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să fie cu
el, şi să se suie la Ierusalim în Iuda, şi să zidească acolo Casa Domnului Dumnezeului lui Israel! El este
adevăratul Dumnezeu, care locuieşte la Ierusalim.’” (Ezra 1:1-3), împlinind, astfel, ceea ce profeţise Isaia din
partea Domnului, spunand: „Eu am ridicat pe Cirus, în dreptatea Mea, şi voi netezi toate cărările lui. El Îmi
va zidi iarăşi cetatea şi va da drumul prinşilor Mei de război, fără preţ de răscumpărare şi fără daruri, zice
Domnul oştirilor.” (Isaia 45.13). Un calcul elementar arată că, între anul 605 îHr, când Daniel şi tovarăşii săi
au luat calea robiei, cu ocazia primei deportări, şi anul 538 îHr, când, în urma decretului lui Cirus, Zorobabel
conduce primul contingent al celor eliberaţi şi repatriaţi, în număr „de patruzeci şi două de mii trei sute
şaizeci de insi, afară de robii şi roabele lor, în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte.” (Ezra 2:64,65), cea
mai lungă perioadă a robiei, au trecut numai 67 de ani, şi nu 70, cum spusese Ieremia, celelalte perioade de
robie fiind de 59, 49, şi, respectiv, 43 de ani. Prin Cirus, Dumnezeu a emis un decret de graţiere care reducea
perioada robiei cu trei ani. La rugăciunea lui Daniel! Şi aceasta pentru că „Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt
Domnul care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice
Domnul.” (Ieremia 9:24). Fabulos! Pe vremuri, Dumnezeu căuta „un om, ... care să înfăptuiască ce este drept,
care să se ţină de adevăr, şi voi ierta Ierusalimul.” (Ieremia 5:1). Doar un om! „Un om care să înalţe un zid şi
să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară” (Ezechiel 22:30). Măcar unul! Şi în alte vremuri,
Dumnezeu ascultase cuvântul unui om. Dar acesta spusese că „Nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte
peste zece trepte; ci mai bine să se dea înapoi cu zece trepte.” (2Regi 20:10)!
Închinarea - o problemă vitală
Dincolo de cuvinte şi expresii, în plan ideatic, se observă că obiectul disputei dintre Iov şi prietenii săi este,
de fapt, caracterul lui Dumnezeu, ţinta fiind chiar Iov. Satana nu vine înaintea Suveranului universului
pentru a-L acuza, deoarece minciuna nu poate înfrunta adevărul. Îl bârfeşte, însă, pe la colţuri prin gură
supuşilor săi, prin care prezintă minciuna drept adevăr, atribuind Creatorului lucrarea sa distructivă. Prin
insinuările ce vor să pară laude, reuşeşte să îl influenţeze până şi pe Iov. Răspunsul Domnului este la obiect,
fiind adresat, în egală măsura lui Iov, prietenilor lui, Satanei, şi, deasemenea, tuturor celor ce vor să cunoască
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realitatea. Pentru că, în fond, viaţa veşnică începe prin conştientizarea Realităţii. Deasemenea, se poate
observa că o dispută ideatică similară se regăseşte şi în cartea lui Daniel, însă aici, subiectul este închinarea,
iar ţinta este mintea împăratului. Dumnezeu îi descoperă lui Nabucodonosor istoria în simboluri, sub forma
evoluţiei păcatului în om, (umanismul), până la falimentul total al acestuia, când „Dumnezeul cerurilor va
ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată şi care... va dăinui vesnic.” (Daniel 2;44). Împăratul, însă,
sub impresia celor aflate, uită visul. Realizând importanţa momentului, „a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe
cititorii în stele, pe descântători şi pe haldei ca să-i spună visele.” (Daniel. 2;2). Toţi aceştia erau cei prin care
Satana a stăpânit minţile regilor şi împăraţilor în toate timpurile, căutând să-şi perpetueze dominaţia pe
pământ. Deoarece şi Satana este limitat, neavând capacitatea de a cunoaşte gândurile şi visele oamenilor,
slujitorii săi îşi recunosc neputinţa. Este momentul în care Daniel Îl prezintă împăratului pe Cel Prea Înalt.
Recunoscându-şi visul, împăratul este copleşit, se închină înaintea lui Daniel, şi recunoaşte că, „Dumnezeul
vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul împăraţilor, şi El descoperă tainele!” (Daniel 2:47). Este de
înţeles că Daniel nu i-a vorbit lui Nabucodonosor între patru ochi, ci în sala tronului, în faţa tuturor
curtenilor. Aflând conţinutul visului, reprezentanţii Satanei, pretinzând că sunt oameni de ştiinţă care cunosc
legile cerului, au prezentat împăratului propria variantă a semnificaţiei acestuia. Ei susţin că interpretarea lui
Daniel este greşită, că împărăţia Babilonului nu va avea sfârşit, aşa încât el, Nabucodonosor, este, nu doar
capul, ci este întregul chip, şi este cu totul de aur, şi că piatra din finalul visului nu este decât un asteroid care
va lovi, cândva, planeta şi va provoca sfârşitul lumii. Vinul Babilonului. Această teorie a fost vehiculată de-a
lungul istoriei şi circulă şi astăzi fiind confirmată recent şi de către experţii de la NASA. Teoria „întelepţilor”
îl măguleşte pe împărat, care face din ea politică de stat, pe care o impune în câmpia Dura. După experienţa
tovarăşilor lui Daniel din cuptorul aprins, când însuşi Nabucodonosor constată că “chipul celui de al
patrulea seamană cu al unui fiu de dumnezei!" (Daniel 3:25), el recunoaşte, în final, că: „nu este niciun alt
Dumnezeu care să poată izbavi ca El.” (Daniel 3:29). Totuşi, prin această recunoaştere, disputa nu încetează,
pentru că Satana nu-l slăbeşte, ci îi readuce obsesiv în minte că el este chipul de aur: „Oare nu este acesta
Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de şedere împărătească, prin puterea bogăţiei mele şi spre
slava măreţiei mele?” (Daniel 4:30). Cultul personalităţii a fost şi continuă să fie idolatrie, ce sfârşeşte în
nebunie. Pentru 7 ani Nabucodonosor îşi pierde raţiunea. Când îşi revine, el declară că „laud, înalţ şi slăvesc
pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, şi El poate să
smerească pe cei ce umblă cu mândrie!" (Daniel 4:37). Subiectul închinării îl va confrunta, peste timp, şi pe
Darius, când „Toate căpeteniile împărăţiei, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii şi cârmuitorii sunt de părere să se
dea o poruncă împărătească, însoţită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înalţa, în timp de treizeci
de zile, rugăciuni către vreun dumnezeu sau către vreun om, afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa
cu lei.” (Daniel 6:7). Însă, după ce Daniel s-a despărţit de leii din groapă, Darius a statutat public că
„Dumnezeul lui Daniel este Dumnezeul cel Viu si El dăinuie veşnic; Împărăţia Lui nu se va nimici niciodată,
şi stăpânirea Lui nu va avea sfârşit. El izbăveste şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe
pământ.” (Daniel 6:26,27).
Problema închinării este sintetizată de proorocul Ilie pe muntele Carmel: „Până când vreţi să şchiopătaţi
de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi după
Baal!” (1Regi 18;21), indicând faptul că „împărţirea inimii” este o soluţie iluzorie, care nu funcţionează.
Revenind la consideraţiile iniţiale, se poate observa că, la vremea în care „Dumnezeu S-a uitat spre pământ şi
iată că pământul era stricat; căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ.” (Geneza 6:12), prin neprihănirea
sa, Noe şi-a salvat familia. În situaţia în care se afla Iuda în vremea aceea, Dumnezeu arată că atunci „când va
păcătui o ţară împotriva Mea dedându-se la fărădelege”, dacă ţara ar fi pustiită de foamete (Ezechiel 14:13),
sau de animale sălbatice (vers. 15), de sabie (vers. 17) ori ciumă (vers. 19), „şi ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel şi
Iov, pe viaţa Mea - zice Domnul Dumnezeu - că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei şi-ar mântui sufletul
prin neprihănirea lor.” (Ezechiel 14:20). Uimitor! Acelaşi Noe, avand aceeaşi neprihănire, nu şi-ar mai putea
salva familia în ţara lui Iuda. Ceea ce înseamnă că situaţia lui Iuda era mult mai gravă decât cea a populaţiei
antediluviene! Ori a Sodomei! Care ar putea fi cauza reală?
Aparent, fără însemnătate
O identificare corectă a unor aspecte, aparent nesemnificative, dar care au generat urmări catastrofale în
istoria poporului lui Dumnezeu, poate deschide perspectiva unei înţelegeri noi asupra fenomenului
apostaziei, care ar putea fi benefică în vederea abordării provocărilor prezentului, dar mai ales, ale viitorului.
În perspectiva instalării în Ţara Făgăduinţei, „Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan
în faţa Ierihonului. Şi a zis: ,Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: După ce veţi trece Iordanul şi veţi intra în
ţara Canaanului, să izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii ţării, să le dărâmati toti idolii de piatră, să le
nimiciti toate icoanele turnate şi să le nimiciţi toate înălţimile pentru jertfe.’” (Numeri 33:50-52), Şi Dumnezeu
precizează şi condiţiile esenţiale ale reuşitei: „Dar dacă nu veţi izgoni dinaintea voastră pe locuitorii ţării,
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aceia dintre ei pe care îi veţi lăsa, vă vor fi ca nişte spini în ochi şi ca nişte ghimpi în coaste: vă vor fi vrăjmaşi
în ţara în care veţi merge să vă asezaţi. Şi vă voi face şi vouă cum hotărâsem să le fac lor.” (Numeri 33:55.56).
Şi ce consemnează istoria? Copii lui Israel au urmat o logică elementară păguboasă, conform căreia, dacă
duşmanul tău e mai puternic şi nu-l poţi înfrânge, asta nu înseamnă că tu eşti de vină, ci că dumnezeul lui
este mai tare decât dumnezeul tau, şi ar fi în interesul tău să i te închini şi acelui dumnezeu, ca să devii şi tu
mai puternic. Şi Israel nu a putut să biruiască popoarele pe care Domnul i le dăduse în mâna, şi „Ei n-au
izgonit pe canaaniţii care locuiau in Ghezer, şi canaaniţii au locuit în mijlocul lui Efraim până în ziua de azi,
dar au fost puşi să plăteasca un bir.” (Iosua 16:10). Urmarea? Peste timp, Dumnezeu constată cu durere că
„Efraim s-a lipit de idoli: lasă-l în pace!” (Osea 4:17)!
Cum a fost posibil ca poporul sfânt să devină idolatru? Simpla observare a fenomenului istoric arată că
popoarele canaanite aveau fiecare câte un idol: Baal, Astarteea, Chemoş, Moloch, Dagon, Marduk, Nimrod,
Bel, Nebo, Tamuz, şamd. Însă „poporul lui Dumnezeu”, observându-şi vecinii, şi-a însuşit toţi idolii şi
practicile lor religioase. Peste timp, Dumnezeu prezintă prin Ezechiel situaţia reală: în templul de la
Ierusalim, „la uşa porţii de la curtea dinăuntru, care caută spre miazănoapte, era locul idolului geloziei care
stârnea gelozia Domnului.” (Ezechiel 8:3), în Sfânta „erau tot felul de chipuri de târâtoare şi de dobitoace
urâcioase şi toţi idolii casei lui Israel zugrăviţi pe perete de jur împrejur. Înaintea acestor idoli stăteau
şaptezeci de oameni din bătrânii casei lui Israel; fiecare din ei avea o cădelniţă în mână şi se înălţa un nor
gros de tămâie.” (Vers. 10-11), „la intrarea porţii Casei Domnului dinspre miazănoapte stăteau nişte femei
care plângeau pe Tamuz.” (Vers. 14), iar „în curtea dinăuntru a Casei Domnului la uşa Templului Domnului,
între pridvor şi altar, erau aproape douăzeci şi cinci de oameni, cu spatele întors spre Templul Domnului şi
cu faţa spre răsărit; şi se închinau înaintea soarelui spre răsărit.” (Vers. 16). Ce dezastru! Peste timp Isus
învăţa că „tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău” (Matei 6;6). Altfel spus, este
esenţial cine anume locuieşte odaia de sus. Isus S-a împărtăşit cu ucenicii Săi într-o „odaie mare de sus,
aşternută gata” (Luca 22:12), ceea ce indică faptul că Tatăl nostru ne-a dotat cu o minte pregătită pentru a-L
cunoaşte, lucru confirmat la Cincizecime, de primirea Duhului Sfânt în acelaşi loc. Realitatea? „Fiul omului,
vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic: ,Nu ne vede
Domnul; a părăsit Domnul ţara aceasta!’” (Ezechiel 8:12). Generalizarea stării de apostazie este descrisă şi
prin cuvintele: „oamenii aceştia îşi poartă idolii în inimă şi îşi pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă
în nelegiuire!” (Ezechiel 14:3). Şi idolii lor sunt mulţi. „Care-ţi este numele?”, l-a intrebat Isus. „Numele meu
este legiune”, a răspuns el, „pentru că suntem mulţi.” (Marcu 5:9). Şi dacă Iov îşi probează neprihănirea
enumerând fapte, Ezechiel se referă la gândurile inimii.
Fiule, dă-Mi inima ta
Subliniind importanţa covârşitoarea a castităţii, ştiinţa de astăzi oferă explicaţii consistente asupra
fenomenului idolatriei. Academicianul rus Piotr Garjajev arată faptul că, din punctul de vedere al telegoniei,
o ştiinţă născută prin aplicarea fundamentelor gândirii cuantice în domeniul genetic, omul, la fel ca şi
animalele şi plantele, este holografic, asimilabil textelor, pentru că conţine în el gândurile şi cuvintele lui
Dumnezeu. Acest lucru poate explica fenomene ce nu au putut fi înţelese prin cunoştinţele geneticii
materialiste. Spre exemplu, dacă o zebră se împerechează cu o iapă, nu iese nimic, căci genomurile lor sunt
incompatibile. Dar peste un timp, iapa poate să nască mânji vărgaţi. Genetica clasică consideră lucrul acesta
ca fiind o aberaţie. S-a demonstrat, însă, că cromozomii pot memora informaţia nu numai pe cale materială, ci
şi pe cale ondulatorie, prin undele emise de către molecule şi atomi. Chiar dacă materia seminală dispare în
timp, ea lasă totuşi, în urmă, o amprentă informaţională care nu va dispărea din memorie. Materia seminală
radiază holograme sub formă de fotoni şi unde radio. Aceste holograme sunt imagini informatice ce se
întipăresc acolo. Dacă o fată are mai multe contacte premaritale dezordonate, deşi pare ridicol, după căsătorie
ea va da naştere la copii corciti. Prin extrapolare, se poate înţelege cum arată o corcitură religioasă. Deşi se
închinau în templul de la Ierusalim, „copii lui Dumnezeu” mai ardeau şi tămâie, şi aduceau şi jertfe pe
înălţimi şi sub orice copac verde, îşi treceau copii prin foc (în valea Ben Hinom), chemau morţii, practicau
vrăjitoria, ghicitul, prostituţia sacră, şamd. Ce tablou dezolant! Peste secole, gnosticii repetau procedeul în
creştinism...
Aplicaţia personală este clară. Omul dinăuntru se închină, omul dinafară exprimă, doar, această realitate.
Pentru că, la nivelul minţii, judecarea caracterului lui Dumnezeu şi închinarea sunt echivalente. Când
Dumnezeu este găsit nevinovat, inima Îl va percepe ca atare, şi Îi va încredinţa gând după gând, în totalitatea
lor. Inclusiv cele legate de problemele vieţii de fiecare zi. Dumnezeu va ajunge să ocupe întreaga minte, ceea
ce înseamnă dragoste şi pasiune. Isus recomandă să „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi
neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă
de ele.” (Matei 6:32,33). Se observă că, la întâlnirea cu Daniel, îngerul Gabriel îi detaliază o viziune anterioară
ce îl preocupa, aducându-i elemente suplimentare lămuritoare, dar nu îl anunţă despre semnarea decretului

de graţiere, subiectul rugăciunii sale, acest lucru fiind trecut în subsidiar. Dumnezeu cunoaşte gândurile
omului. Cu o altă ocazie, Gabriel îi spune: „Daniele, cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ţi-ai
pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin
eu acum!” (Daniel 6:12). Calea neprihănirii. Care se dovedeşte a fi singura viabilă. Parafrazându-l pe
Solomon, invitaţia divină răsună: „Fiule, dă-Mi inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în căile
Mele.” (Proverbe 23:26). Deoarece pentru timpul de criză absolută ce se prefigurează, Dumnezeu recomandă
o soluţie consonantă: „Du-te, poporul Meu, intră în odaia ta şi încuie uşa după tine; ascunde-te câteva clipe,
până va trece mânia” (Isaia 26:20). Dacă omul vrea, totuşi, să caute singur soluţii problemelor sale, în final le
va găsi. Şi vor fi destule. Pentru că „Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte”.
(Proverbe 14;12, 16:25). Căile păcatului.
Fiecare om este răspunzător de propriile alegeri, cărora le va suporta consecinţele. „Dina a ieşit să vadă pe
fetele ţării” (Geneza 34:1). Astăzi, Dina nu ar mai avea nevoie să iasă ca să le poată vedea. Vin şi singure. O
asaltează, chiar. Prin cablu şi wireless. Şi sunt multe, şi insolente. Astăzi Dina ar trebui să se ascundă de fetele
ţării. Actul pocăinţei începe cu reînvăţarea limbajului creatorului, cercetând scripturile. Pentru că, mai mult
ca oricând, omul de astăzi are la dispoziţie o varietate uriaşă de surse de informaţie. Poluate. Iar riscul de a
devini corcitură spirituală este imens!
Cum se poate defini gradul de puritate acceptabil înaintea lui Dumnezeu? Răspunzând tânărului bogat,
Isus a fost întrebat: „Atunci cine poate fi mântuit?” (Luca 18:26). Deoarece „Cum s-a întâmplat în zilele lui
Noe, aidoma se va intâmpla şi la venirea Fiului omului.” (Matei 24 :37). În zilele lui Noe, un potop de ape a
înecat tot pământul. La venirea Fiului Omului, un potop de foc va arde tot pământul. Căci „în ziua aceea,
cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldura, şi pământul, cu tot ce este pe el, va
arde.” (2 Petru 3:10). Ca un cuptor de cărămidărie din câmpia Dura. Încins de şapte ori mai tare. Atunci, trei
tineri L-au întâlnit în flăcări pe Fiul lui Dumnezeu. Dar cine va putea sta înaintea Lui în ziua aceea? „Slava
Dumnezeului lui Israel a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in şi care avea călimara la brâu.
Domnul i-a zis: ,Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor
care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo.’” (Ezechiel 9:3,4). Neprihăniţii care
se pocăiau de păcatele altora. Pentru că, „în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea
scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 14:5), Ca şi Iov şi Daniel. Şi, precum cei „şapte mii de
bărbaţi”, acei iluştri necunoscuţi „care nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal şi a căror gură nu l-au
sărutat." (1 Regi 19:18), despre care Dumnezeu îi vorbşte lui Ilie, aidoma, şi celor al căror nume este scris în
Cartea Vieţii Mielului, le va fi adresată invitaţia „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu!” (Matei 25:34). A Lui să
fie lauda şi gloria în etern! Amin!

Jurnalul lui John Wesley

Divina Vindecare w Nr. 37 Ianuarie 2013

fragmente
-6-

10

John Wesley, 1703 - 1791

Vineri, 24 August 1744. Ziua sfântului Bartolomeu. Am predicat,
presupun că pentru ultima dată, la St. Mary în Oxford. Așa să fie. Eu
nu sunt vinovat de sângele acestor oameni. Mi-a eliberat pe deplin
sufletul.
Pedelul (portar la o instituție de învățământ) a venit la mine după
aceea și mi-a spus că vice-cancelarul l-a trimis să-i ducă notițele mele.
I le-am dat fără întârziere, fără a mă putea opri din a admira
providența plină de înțelepciune a lui Dumnezeu. Poate câțiva
oameni vor citi o predică de-a mea dacă va ajunge în mâinile lor; dar
prin acest mijloc ea a ajuns să fie lecturată probabil mai mult decât o
singură dată, de fiecare eminență de la acea universitate...
Sâmbătă, 22 octombrie. Am călărit de la Nottingham la Epworth,
iar luni am pornit spre Grimsby, dar la Ferry a trebuit să ne oprim
pentru că marinarii ne-au spus că nu puteam trece de Trent pentru că
ne-am fi riscat viețile datorită furtunii. Am așteptat o oră, dar pentru că
mă temeam că-i voi dezamăgi pe cei adunați la Grimsby, i-am întrebat pe oameni dacă nu credeau că era
posibil să trecem de partea cealaltă. Ei au spus că nu erau siguri, dar noi ne-am fi riscat viețile dacă și ei și lear fi riscat pe ale lor. Așa că am pornit, fiind în total șase bărbați, două femei și trei cai în ambarcațiune.

Mulți au stat pe mal și ne-au privit, iar când am ajuns la mijlocul fluviului, dintr-o dată o parte a
ambarcațiunii era sub apă iar caii și oamenii erau aruncați dintr-o parte în alta. Ne așteptam ca
ambarcațiunea să se scufunde dintr-o clipă în alta, dar eram sigur că puteam să înot până la mal. Marinarii
erau uimiți ca și ceilalți, dar și-au revenit repede și au vâslit pentru a-și salva viețile. Dar imediat după aceea,
caii au sărit în apă, ambarcațiunea a fost ușurată iar noi am ajuns nevătămați pe uscat.
Ei s-au mirat cum s-a făcut de eu nu m-am ridicat, căci numai eu am stat pe fundul ambarcațiunii, și m-am
mirat și eu, până când am observat că o bucată ascuțită de metal pe care marinarii o foloseau uneori, a intrat
(nimeni nu știe cum) prin șireturile bocancului meu, țintuindu-mă la pământ în așa fel încât nu mă mai puteam
mișca. Dacă ambarcațiunea s-ar fi scufundat, nu aș fi putut înota deloc. În aceeași și chiar în aceeași oră,
ambarcațiunea cu care fratele meu traversa Severn-ul la New Passage, a fost purtată de vânt și a fost
aproape de a se sfărâma de stânci. Dar același Dumnezeu, atunci când toată speranța omenească se
sfârșise, ne-a scăpat și pe noi și pe ei.
Va urma

Ne puteți vizita și saitul de pe internet la adresa
www.divinavindecare.ro unde veți găsi următoarele secțiuni:
1. Revista de unde puteți descărca toate numerele revistei
„Divina Vindecare”.
2. Cărți de unde puteți descărca peste 30 de lucrări deosebit
de folositoare în studiul Evangheliei.
3. Media unde puteți viziona, audia și descărca înregistrări
audio și video făcute începând cu anul 2006, studii care
acoperă toate subiectele vitale pentru înțelegerea Evangheliei.
Pentru o înțelegere mai bună, vă recomandăm să le urmăriți în
ordinea lor cronologică.
4. Visteria este locul în care colectăm cei doi bănuţi ai
văduvei sărace, talantul robului care a decis să nu-l mai ţină
îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii Domnului, pâinile
şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus pentru
ca El, binecuvântându-le, să le transforme în mijloace pentru a
potoli setea şi foamea multor suflete. Pe această cale vă
încurajăm să ne trimiteți experienţele personale, descoperirile
pe care Dumnezeu vi le-a făcut-o în studiul personal, o
speranţă pe care o aveți în inimă, versuri sau o cerere de ajutor
într-un caz pentru rugăciunile celorlalţi la adresa
divinavindecare@gmail.com iar noi o vom publica acolo pentru
a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Linkuri  utile

Filadelfia
Heart for Truth
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Ne puteți urmări și pe canalul Divina
Vindecare de pe YouTube (copiind în browserul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele
video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe”
pentru a primi în mod automat știri de fiecare
dată când postăm noi presentări. Aceste
prezentări video au fost înregistrate începând cu
anul 2006 și tratează diverse aspecte ale
Evnagheliei strict din punct de vedere biblic.
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă
recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică.
Vizionare binecuvântată!
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Scopul	
  revistei	
  Divina	
  Vindecare	
  este	
  acela	
  de	
  a-‐i	
  
motiva	
  pe	
  cititori	
  să	
  se	
  dedice	
  fără	
  nici	
  o	
  rezervă	
  
pregătirii	
  personale	
  pentru	
  revenirea	
  Domnului	
  Isus	
  
Hristos	
  şi	
  de	
  a	
  duce	
  ultima	
  solie	
  la	
  orice	
  seminţie,	
  
orice	
  limbă,	
  orice	
  norod	
  şi	
  orice	
  neam.	
  Revista	
  Divina	
  
Vindecare	
  este	
  tipărită	
  lunar	
  şi	
  este	
  trimisă	
  gratuit	
  
oricui	
  doreşte.	
  Multiplicarea	
  este	
  nu	
  numai	
  permisă,	
  
ci	
  și	
  puternic	
  încurajată.	
  Pentru	
  orice	
  informaţii	
  şi	
  
alte	
  materiale,	
  vă	
  rugăm	
  să	
  ne	
  contactați.

