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De când oamenii studiază subiectul Dumnezeirii, una dintre cele mai încurcate întrebări a fost: „Ce sau
cine exact este Spiritul Sfânt?”. Inspiraţia ne-a dat multe chei care să ne ajute să răspundem la această
întrebare, dar şi indicatori de avertisment că nu ne putem aştepta să avem o înţelegere perfectă a lucrării şi
naturii acestui element al lui Dumnezeu. Când Isus a vorbit despre lucrarea Spiritului Sfânt, a descris-o
astfel: „Vântul suflă încotro vrea şi îi auzi sunetul, dar nu poţi spune de unde vine şi încotro se duce: aşa este oricine
care este născut din Spiritul.” (Ioan 3:8)
Un autor a comentat a comentat despre natura Spiritului Sfânt spunând: „Natura Spiritului Sfânt este un
mister. Oamenii nu o pot explica, pentru că Domnul nu le-a revelat-o…” (AA, 52, 1).
Aşadar, orice studiu despre subiectul Spiritului Sfânt trebuie
luat în mod prudent cu înţelegerea că concluziile la care vom
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aceea că Spiritul Sfânt este pur şi simplu puterea lui
Dumnezeu, o forţă atotputernică prin care Dumnezeu Îşi
îndeplineşte lucrările Sale măreţe. Martorii lui Iehova, care
susţin această vedere, o numesc „forţa activă a lui Dumnezeu”.
O a doua viziune susține că Spiritul Sfânt este o Persoană individuală, separată şi distinctă de Dumnezeu
Tatăl şi Isus Hristos, având propria personalitate separată şi identitate separată.
Ambele susţin că au suport biblic, dar adevărul este că fiecare dintre cele două se centrează doar pe câte un
aspect a ceea ce este revelat şi ignoră complet multe alte adevăruri care ne-ar conduce la o a treia viziune care
este în armonie cu toate adevărurile descoperite în Biblie. A treia concluzie este cea la care vrem să ne uităm
cu mai multă atenţie în acest articol.
Mai întâi să examinăm câteva afirmaţii făcute de Isus care la prima vedere nu sunt foarte uşor de înţeles.
Începem analizând proclamarea Lui atunci când stătea în templu în ultima zi a sărbătorii corturilor.
„În ultima zi, acea mare zi a sărbătorii, Isus a stat în picioare şi a strigat: ,Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi
să bea. Cel care crede în Mine, aşa cum a spus Scriptura, dinăuntrul lui vor curge râuri de apă vie.’” (Ioan 7:37, 38)
Acest pasaj este imediat urmat de o explicaţie: „Dar aceasta vorbea despre Spiritul, pe care cei care cred în El îl
vor primi: căci Duhul Sfânt nu fusese încă dat, pentru că Isus nu fusese încă glorificat.” (Ioan 7:39)
Ceva devine clar atunci când citim această afirmaţie. Spiritul Sfânt nu putea fi dat până ce Isus nu era
glorificat. Acest adevăr este mai departe întărit de Isus prin afirmaţia din Ioan 16:7:
„Totuşi vă spun adevărul; este de folos pentru voi să Mă duc, căci dacă nu Mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi,
dar dacă plec, vi-l voi trimite.” Întrebarea este, care era motivul fundamental pentru care Spiritul Sfânt nu putea
veni înainte ca Isus (a) să plece şi (b) să fie glorificat? Dacă Spiritul Sfânt este o altă persoană, ce îi interzicea
să vină în timp ce Isus era aici şi de ce trebuia ca de asemenea Isus să fie „glorificat” înainte ca el să vină? Ce
înseamnă faptul că Isus trebuia să fie glorificat?

Glorificarea lui Isus

În ajunul răstignirii Sale, în timp ce Se ruga Tatălui Său, Isus a aruncat lumină asupra glorificării Sale când
s-a rugat: „Şi acum, oh, Tată, glorifică-Mă cu Tine Însuţi cu gloria pe care am avut-o la Tine înainte să fie
lumea.” (Ioan 17:5)
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Observaţi, urma să fie glorificat cu Tatăl Însuşi. Ce înseamnă acest lucru? Cum
urma Tatăl să Îl glorifice pe Isus cu Sine Însuşi? Şi care este Sinele Tatălui? Din
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umple toate lucrurile.”
Observaţi care era motivul. Era astfel, pentru ca El să poată umple toate
lucrurile. Jamieson, Faussett şi Brown explică în comentariile lor acest verset
astfel:
Efes. 4:10 - toate cerurile - greacă, „toate cerurile” (Evrei 7:26, 4:14), greacă, „a trecut prin ceruri” la tronul lui
Dumnezeu însuşi. Ca să poată umple – în greacă, acţiunea este continuată la timpul prezent, atât „poate” cât
şi „umple” şi anume, cu prezenţa Sa divină şi Spirit, nu cu trupul glorificat. „Hristos, ca Dumnezeu este
prezent peste tot; ca Om glorificat putea fi prezent oriunde.”
Hristos „a dat” pe unii apostoli, profeţi, evanghelişti, păstori, învăţători etc. (Efeseni 4:11). Din poziţia Lui
ca Unul care umple toate lucrurile Isus dă aceste daruri bisericii. Cu alte cuvinte, darurile Spiritului Sfânt
sunt pur şi simplu lucrarea vieţii lui Isus trăită în poporul Său. (Galateni 2:20).
„Împovărat cu umanitatea, Hristos nu putea fi personal în orice loc, de aceea era întru totul spre avantajul
lor ca El să plece, să meargă la Tatăl Său şi să trimită Spiritul Sfânt pentru a fi succesorul Său pe pământ.
Spiritul Sfânt este El Însuşi deposedat de personalitatea umanităţii şi independent de aceasta. El Se va
reprezenta pe Sine ca prezent pretutindeni prin Spiritul Său Sfânt, ca Cel omniprezent.” (14 MR, 23)
„Hristos a primit toate lucrurile de la Dumnezeu, dar El a luat ca să dea. Aşa că în curţile din cer, în slujba
Sa pentru toate fiinţele create, prin Fiul iubit, viaţa Tatălui se revarsă spre toţi; prin Fiul se întoarce, în
serviciu de laudă şi bucurie, un curs de iubire, spre marea Sursă a tuturor.” (DA 21)
Astfel, adevărul care iese la suprafaţă comparând scriptură cu scriptură este că Spiritul Sfânt este chiar
viaţa lui Dumnezeu Însuşi – o extensie a personalităţii, prezenţei şi puterii lui Dumnezeu prin intermediul
căreia Dumnezeu este capabil să fie prezent şi să lucreze în toate locurile, chiar dacă rămâne în forma Sa
trupească, stând pe tronul din ceruri. Când Isus S-a întors la cer a fost glorificat cu Dumnezeu Însuşi (Ioan
17:5). Aceasta înseamnă că viaţa şi puterea Tatălui au devenit ale Sale pentru că a fost glorificat cu Spiritul
Sfânt (Tatăl Însuşi). Spiritul Său a devenit perfect unit cu Spiritul atotputernic al Tatălui Său aşa încât cei doi
au devenit una. Toată puterea nemărginită a Tatălui a devenit acum puterea lui Isus aşa că acum şi El putea
face toate lucrurile, să fie în toate locurile în acelaşi timp şi să umple toate lucrurile, inclusiv poporul Său.
Deşi Tatăl Şi-a manifestat puterea în Hristos când Isus a umblat pe acest pământ, totuşi această putere a fost
limitată de umanitatea lui Hristos. Acum că a fost glorificat, nu mai exista limitare. Acum, cu adevărat
Hristos putea să fie totul în toţi (Coloseni 3:11). Isus a promis că va împărţi aceeaşi glorie poporului Său aşa
încât noi, în El putem de asemenea să ne împărtăşim de viaţa Tatălui.
„Toată gloria pe care Mi-ai dat-o Tu, Eu le-am dat-o lor; pentru ca ei să fie una, aşa cum noi suntem una: Eu în ei şi
Tu în Mine, pentru ca ei să fie în mod perfect una…” (Ioan 17: 22, 23) De aceea putem spune cu încredere: „cu
adevărat, părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.” (1 Ioan 1:3)
Întrebarea cum are loc această unire este una din tainele lui Dumnezeu care probabil va rămâne mereu o
taină. Când Pavel vorbeşte despre ea se referă la ea ca la „marea taină” (Efeseni 5:32), dar în acelaşi timp ne
spune „…cel care este unit cu Domnul este un singur spirit” (1 Corinteni 6:17). Isus şi Dumnezeu sunt un singur
spirit, legaţi în mod misterios, o „mare taină” prin care chiar viaţa lui Dumnezeu devine viaţa Fiului. Atunci
când noi Îl acceptăm pe Hristos prin credinţă, minunea minunilor, de asemenea devenim uniţi cu acelaşi
spirit prin care ne împărtăşim de asemenea chiar de acea viaţă şi astfel suntem făcuţi părtaşi naturii divine.
Astfel devenim fiii şi fiicele lui Dumnezeu pentru că sămânţa Lui, chiar viaţa lui Dumnezeu, rămâne în noi. 1
Ioan 3:9.
Nu este greu să înţelegem cum două bucăţi de fier se unesc prin sudură, putem înţelege cum o plantă
poate fi altoită la alta aşa încât existenţa lor se contopeşte într-una singură. Putem înţelege cum un bărbat
devine un singur trup cu soţia sa, dar putem înţelege cum două spirite pot fi unite şi făcute una? Aceasta este
un teritoriu exterior înţelegerii umane, totuşi cuvântul lui Dumnezeu spune că aşa este şi de aceea ştim că
este aşa.

Cuvânt despre lege
Ardeiaş Mario, 15 Februarie 2013

„Cercetați Scripturile...” Ioan 5:39

Studiul aprofundat al Scripturilor va oferi cercetătorului pasionat prilejul de a accede la o cunoaştere mai
înaltă a lui Dumnezeu şi, implicit, a sinelui. Aceasta va rezulta într-o creştere considerabilă a şanselor sale de
a deveni compatibil cu viaţa în dimensiunea veşniciei. Pentru că, aşa după cum este definită de către Isus,
„viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis
Tu.” (Ioan 17:3). Iar vremelnicia omului este cauzată de confuzia referioare la identitatea lui Dumnezeu:
„Poporul Meu piere din lipsa de cunoştinţă.” (Osea 4:6pp), care are, însă, la origine, un act ce implică propria sa
responsabilitate: „Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău” (Osea 4:6up). În cuprinsul ei, Biblia oferă suficiente
referinţe istorice menite să ajute la înţelegerea cauzelor care au dus la producerea acestui proces, prin care
chiar poporul ales de Dumnezeu, cel căruia i-a fost încredinţată această lege, ajunge să o ignore tocmai
căutând să o împlinească la literă. Iar în perspectiva iminentă a încheierii profetizate a istoriei, această
înţelegere se va constitui în chiar singura posibilitate de a cunoaşte antidotul împotriva păcatului. Pentru că,
după cum este scris, adevărata neprihănire se obţine prin acea credinţă care „vine în urma auzirii; iar auzirea
vine prin Cuvântul lui Hristos”. (Romani 10:17)
Sintagma „Legea Domnului” sau „Legea lui Dumnezeu” este menţionată pentru prima dată în forma „Săţi fie ca un semn pe mână şi ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie
întotdeauna în gura ta” (Exodul 13:9), referitor la consacrarea întâilor născuţi şi instituirea unei sărbători, cea a
azimilor, ce urma să comemoreze eliberarea din robia Egiptului. Înţelesul său consacrat, însă, se referă, în
sensul strict, la Legea celor zece porunci, menţionată şi sub denumirea de „Legea lui Moise”, iar în sensul
larg, la toate cele peste 600 de norme morale, sociale şi sanitare ce au fost instituite la Sinai. Este de observat
că înţelesul termenilor „fărădelege” şi „nelegiuire” se referă la încălcarea preceptelor cuprinse în aceste
norme. Se mai impune observaţia că termenul „nelegiuire” este menţionat pentru prima dată în Geneza 42:22
referitor la vânzarea lui Iosif de către fraţii săi, cu aproape patru veacuri înainte de momentul Sinai. Este
important de înţeles la care lege se raporta nelegiuirea celor unsprezece frati. Iar această problemă devine
încă şi mai dificilă observând că păcatul apare chiar în Eden, când omului nu i se dăduse decât o singura
indicaţie, cea referitoare la pomul cunoştinţelor. A existat, oare, în Eden, un Sinai nemenţionat de Scriptură?
Faţă de aceste observaţii, se ridică problema unei corecte definiri a legii şi, implicit, a păcatului.
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Este interesant de menţionat că Dicţionarul Explicativ al limbii Române defineşte legea în două sensuri. În
sensul natural ca „expresie a interacţiunii, interdependenţei şi legăturii între fenomenele realităţii”, adică o
descriere a proceselor naturale, a modului în care este construită şi funcţionează natura. Iar în sensul juridic,
ca „normă cu caracter obligatoriu stabilită şi apărată de puterea de stat”, (ca o adevarată trinitate, căci,
evident, nu este şi o triunitate), adică, stabilită de către puterea legislativă, şi impusă de către puterea
executivă sub ameninţarea pedepsei stabilite, în cazul neconformării, de către puterea judecătorească.
Referitor la înţelesul biblic al noţiunii de „lege”, este esenţial de aflat unde se sfârşeşte un sens şi unde începe
celălalt, şi, deasemenea, ce anume a dus la necesitatea apariţiei sensului juridic. Pentru că, la creaţiune,
„Dumnezeu a zis: ,Să fie lumină!’ şi a fost lumină.” (Geneza 1:3), iar lumina era creată după legile luminii
evocate de Creator în fabulosul Său răspuns către Iov: „Pe ce cale se împarte lumina? Cunoşti tu legile
cerului?” (Iov 38:24,33). Pe o scară de la micro la macro, universul a fost proiectat, este construit şi
funcţionează în baza unui sistem de legităţi care determină uriaşa sa complexitate. Acest sistem unic
constituie „Legea lui Dumnezeu”!
Este de observat că fiecare element constitutiv, de la infinitul mic la infinitul mare, este conceput cu un
scop care constă din îndeplinirea unei anumite funcţii în economia universului. Scopul pentru care a fost
proiectat şi adus la existenţă îi determină caracteristicile, adică aspectele ce îl deosebesc de celelalte,
asemanatoare lui, şi care îi sunt particulare. Aceste particularităţi constituie caracterul său propriu, atât în
ceea ce priveşte alcătuirea, cât şi în ceea ce priveşte funcţionarea şi funcţionalitatea. În economia universului
înconjurator se observă că există elemente care, în situaţii similare prezintă comportamente similare, pe care
observatorul uman le numeşte „legi”: toate corpurile sunt atrase şi cad spre pământ. De aici rezultă legea
atracţiei gravitaţionale. În baza acestui raţionament se stabilesc criterii şi clasificări ce grupează elementele în
fel şi chip. Este raţional, de bun simţ. Dar destul de greşit înţeles. Pentru că, la o examinare riguroasă, se
constată că, de la microcosmos la macrocosmos, fiecare element îşi are propria lege ce se constituie din
raţiunea existenţei sale, din scopul unic pentru care a fost creat. Fascinant! În baza observaţiilor fenomenelor
din natură, se remarcă comportamentul statistic al elementelor constitutive ale universului, de la
subparticula elementară - cel mai mic element observat, şi până la roiurile de galaxii. În limbajul comun,

aceasta însemnă că majoritatea covârşitoare a acestora înregistrează comportamente aproape identice în
situaţii similare, existând şi unele abateri nesemnificative de o parte şi de cealaltă a mediei. În accepţiunea
umană, comportamentul comun al marii majorităţi constituie ceea ce se defineşte a fi „lege”, iar abaterile se
consideră a fi excepţiile care confirmă regula. La o examinare mai atentă, însă, se constată un fapt absolut
tulburător: fiecare element în parte este unic, deşi face parte dintr-o mulţime de elemente cvasiidentice, sau,
cel puţin imposibil de deosebit la nivelul actual al capacităţii de observare umană. Privind bolta înstelată a
cerului, omul nu poate deosebi stelele între ele, toate par la fel. şi totuşi, fiecare este absolut unică: „El le
cheamă pe toate pe nume” (Isaia 40:26). Oamenii sunt unici, fapt dovedit de exclusivitatea desenului
amprentelor digitale, sau ale buzelor, sau de desenul irisului, şi, categoric, de fiinţa interioară. Mai mult, din
mulţimea fulgilor de nea care cad la pământ iarna, când ninge, nu există doi care să aibă acelaşi desen, fiecare
are o schema unică de cristalizare! Fulgii de zăpadă! Fascinantă este măreţia Celui Veşnic! Rezumând această
idee, se înţelege faptul că legile care descriu comportamentul natural nu sunt produsul bunului plac al
vreunui legiuitor capricios, ci descriu proiectul absolut ingenios conceput pentru îndeplinirea unui scop bine
precizat. De văzut, în acest sens, comportamentul de excepţie al apei, în raport cu celelalte materii şi elemente
naturale, faţă de schimbările de temperatură, descrise de „legea dilataţiei şi contracţiei”. Se consideră că apa
constituie o excepţie, însă ar trebui înţeles că fiecare element în parte are un comportament propriu, după
scopul pentru care a fost conceput de Creator, iar acest comportament este legea sa. Există multe elemente
care au un acelaşi comportament în situaţii similare, fapt care este perceput ca lege a naturii, careia toate i se
supun. Dar omul, observând universul, constată că o singură minte, la nivelul ei actual de degradare, nu
poate reţine şi prelucra decât o cantitate infimă de informaţii. Pentru a putea înţelege natura în complexitatea
ei, omul simplifică şi schematizează, creându-şi modele inteligibile, cum ar fi, spre exemplu, mişcarea
rectilinie şi uniformă, un fenomen ce nu poate fi întâlnit nicăieri în univers. De aceea i se pare că toate stelele,
toţi fulgii de zăpadă şi toate boabele de nisip sunt le fel. Iar pentru a putea simplifica observaţia şi studiul, cu
scopul de a împărţi sarcinile, a segmentat procesul cunoaşterii în secţiuni pe care le-a denumit ştiinte:
matematică, fizică, chimie, biologie, ş.a.m.d. şi, fericit că începe să înţeleagă, îşi pune semnătura pe fiecare pas
al cunoaşterii, numind noutăţile aflate după numele descoperitorilor: legea lui Pascal, sau constanta lui Dirac,
şi nu după Cel al Creatorului. De aceea şi nuanţa fină de ironie din cuvântul Său: „Eu să te întreb, şi tu să Mă
înveţi.” (Iov 38:3). Este precum partea văzută a icebergului. Ca să-l poţi vedea pe tot, în întregime, ar trebui să
te afunzi în ocean. În cel al cunoaşterii.
Remarcabil: cu excepţia pământenilor, toate celelalte elemente şi entităţi ale universului îşi urmează fiecare
calea după legea instituită la creaţiune: „Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut
să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu
lipseşte.” (Isaia 40:26). Pentru că o lege a celor zece porunci nu a fost necesară decât între pământeni.
Din perspectiva istorică, necesitatea unei legi în sensul ei juridic apare când „pământul era stricat; căci orice
făptură îşi stricase calea pe pământ.” (Geneza 6:12). Pentru că, la drept şi de drept vorbind, fiecare articol din
legea juridică face referire la câte unul dintre diferitele aspecte ale comportamentului împotriva naturii, atât
în sensul constitutiv, cât şi în cel funcţional al acesteia. Luând în discuţie un asemenea comportament, larg
răspândit şi în prezent, „Isus le-a răspuns: ,Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi
nevestele; dar de la început n-a fost aşa.’” (Matei 19:8). Pentru că, aşa după cum a exprimat Isus, cu adevărat, la
început era altfel.
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Adam, cel dintâi om, a fost creat la sfarşitul zilei a şasea, ca o fiinţă matură, în deplinatatea forţelor fizice şi
mentale. Prin acest act, Dumnezeu a încheiat întregul proces al creaţiunii. A urmat o seară, şi apoi o
dimineaţă. A şaptea. Iar în această a şaptea zi, Dumnezeu „S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o
făcuse.” (Geneza 2:2). Şi ce făcea omul? Este de bun simţ de acceptat ideea că, privind la Tatăl său, se odihnea
şi el. Remarcabil: omul nou creat îşi începe viaţa cu odihnă. Alături de Tatăl său. Este prima lecţie pe care
Adam urma să o înveţe. Odihna alături de Tatăl ceresc. Astăzi, aceasta este aproape uitată.fiind înlocuită de
stress.
Relatarea biblică descrie primele zile de viaţă ale lui Adam, arătând care a fost urmatoarea lecţie: „Apoi
Domnul Dumnezeu a sădit o gradină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise” (Geneza 2:8).
Este de la sine înţeles că Adam Îl însoţea pe Tatăl, sau, mai degrabă Tatăl îl avea drept companion pe om în
toate acţiunile acelor zile de început ale istoriei, întrucât nu omul activa, ci Dumnezeu. Omul Îl asista pe
Creator, de la Care învăţa fiecare gest, fiecare cuvânt. Erau primele lecţii ale unui sistem divin de învăţământ.
Iar primul student se dovedeşte a fi desăvârşit, promovând primul examen în mod remarcabil: „Domnul
Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le
numească; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele.” (Geneza 2:19). Remarcabil nu
este doar procentajul maxim al reuşitei, ci mai degrabă dificultatea extremă a testului la care a fost supus

Adam. O analiză atentă a acestuia va permite înţelegerea elementelor esenţiale ale modului în care a rânduit
Creatorul desfăşurarea procesului de instruire şi modelare. În fascinanta lucrare „Locul Bibliei în educaţie”,
în capitolul „Studiul ştiinţei mentale”, Alonzo T. Jones explică faptul că, „fiind produsul cuvântului lui
Dumnezeu, aceste creaturi erau expresii variate ale gândurilor Sale. şi, pe măsură ce fiecare trecea prin faţa
omului, intelectul său pătrundea chiar la esenţa fiinţei respective, mintea sa citea gândul lui Dumnezeu care
era exprimat în acea fiinţă, gând pe care îl reproducea prin pronunţarea cuvântului care definea chiar natura
şi caracteristicile fiecărei fiinţe.” Impresionant! Deci, nu Creatorul era Cel care îi explica omului lecţia
„elefantul”, ci, privindu-l el însuşi pe elefant, mintea sa pătrundea şi reproducea în sine gândul Creatorului,
în speţă proiectul denumit „elefant”, ce cuprindea toate elementele anatomice şi fiziologice ale acestei fiinţe.
Pentru că numele definea natura şi caracteristicile fiecărui element al universului creat: „şi omul a zis: ,Iată în
sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din
om.’” (Geneza 2:23). S-ar putea deduce de aici că gândirea lui Adam era abstractă. Pentru că definiţia este
operaţia logică prin care se stabileşte esenţa unei noţiuni. Dar de fapt, chiar operaţia de definire în sine
presupune un grad foarte înalt de concretizare, deoarece definirea noţiunilor se face, de obicei, prin indicarea
genului proxim şi a diferenţei specifice. Genul proxim este termenul de referinţă al definiţiei, cel mai apropiat
ca sens de noţiunea definită, iar diferenţa specifică este trăsătura caracteristică a noţiunii, care o deosebeşte
de celelalte noţiuni cuprinse în genul său proxim. Şi cum reuşise, oare, Adam să ajungă la o aşa dezvoltare a
minţii? Atunci când Tatăl îi oferise prilejul de a participa împreună la amenajarea viitorului său cămin, iar
omul observa totul, fiecare act şi fiecare gest al Creatorului. În acest fel, Adam pătrundea cu mintea sa rostul
fiecărui element în parte, sau, altfel spus, legea divină care îl guverna, şi, implicit, alcătuirea şi
funcţionalitatea universului ce îl înconjura. Adam era chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, şi, privind la El,
îşi dezvolta toate capacităţile după modelul Tatălui său, urmând cursul firesc al fiinţei umane.
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Într-un documentar fascinant, ce poartă titlul „The nature, the nurture and the power of love” (Natura,
educarea şi puterea dragostei – Biologia meseriei de părinte), microbiologul american dr. Bruce Lipton arată
că cercetări de dată foarte recentă au dovedit faptul că doar o parte dintre caracteristicile omului sunt
preluate prin informaţie genetică, şi anume cele legate de anatomia şi fiziologia sa. Toate celelalte, şi anume
cele legate de temperament şi, implicit, de comportament, nu sunt native, ci sunt însuşite prin observare. Încă
din cursul vieţii intrauterine copilul observă universul care îl inconjoară prin intermediul mamei, fiind hrănit
cu sângele ei ce conţine, nu numai nutrienţi, ci şi toate substanţele dezvoltate de reacţiile şi emoţiile ei la
stimulii exteriori. Creierul copilului se dezvoltă încă de la jumătatea stagiului de viaţă intrauterină şi îşi
adaptează biologia la ceea ce percepe, la ceea ce experimentează. Percepţiile şi gândurile mamei vor aparţine
şi copilului încă nenăscut, el învăţând din ele, începând să-şi însuşească programe de comportament. Mai
mult chiar, se constată că nici măcar jumătate din cuantumul coeficientului de inteligenţă nu depinde de
influenţe genetice, restul fiind determinat de mediu. Aceasta înseamnă că acţiunile şi reacţiile mamei au
potenţialul de a micşora cu până la jumătate inteligenţa copilului. În înţelepciunea Sa infinită, Dumnezeu a
creat pentru copil o dinamică flexibilă în desfăşurare, deoarece, după naştere, el va trebui să facă faţă tuturor
provocărilor mediului în care va trăi. De aceea, capacitatea lui de observare este uriaşă. Poate că, înţelegând
cele expuse, vom căpăta o cu totul altă viziune asupra tristei constatări a regelui David: „Iată că sunt născut în
nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea.” (Psalmii 51:5).
După naştere, noul născut are o perioadă de deschidere, în care va putea distinge detaliile feţelor umane;
apoi câmpul de observare se îngustează, el concentrându-se asupra părinţilor. Urmează o perioadă de
„imprimare” în care legătura se stabileşte prin contactul vizual direct şi prin atingere. Importanţa acestei
legături rezidă din faptul că el învaţă percepţia de la cel de care este ataşat şi care va deveni profesorul său.
Este programat să distingă foarte rapid expresia facială a părintelui, prin care va sesiza care este atitudinea
potrivită faţă de stimulul apărut, de aprobare sau respingere. Este modul în care copilul învaţă ce este binele
şi ce este răul. Nu trebuie să fie învăţat, pentru că va învăţa singur, conform cu programul descris. Dacă
părintele este ocupat sau lipseşte, copilul se sperie, este nesigur, pierdut. De aici, prin extrapolare, se poate
înţelege ce s-a petrecut, de fapt, cu Eva la întâlnirea sa cu şarpele. În şirul lecţiilor învăţate, Tatăl îi explică
fiului Său că nu toate lucrurile sunt ceea ce par a fi, şi că, spre exemplu, deşi creşte într-un pom ca toţi ceilalţi,
fructul din pomul cunoştinţelor nu este comestibil, nefiind destinat hranei, ca şi toate celelalte fructe. „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.” (Geneza 2:16,17). Este de observat că femeia nu participa la acest
instructaj, ea nefiind creată în acel moment, iar informaţia privind acel fruct îi parvenise prin Adam. Aşa se
explică faptul că Satan o ispiteşte pe Eva, şi nu pe Adam. În acel moment, ea era singură. Neavând lângă ea
pe cel de care era legată, nu are certitudinea reacţiei acceptabile, în acest caz, refuzul categoric, şi ea „a văzut
că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea.” (Geneza 3:6).

Este îndeobşte cunoscut că ciupercile otrăvitoare au un aspect atractiv. Peste timp, şarpele va încerca să uzeze
din nou de acelaşi tertip, mizând pe asemănarea dintre pâine şi pietre.

Învăţarea prin observare

Copiii observă fiecare dintre mişcările părinţilor. Ei înregistrează aceste informaţii ca atare în capul lor, fără
întrebari, fără instruire, ci doar privind tot timpul la părinţi. Cu ochii şi minţile lor deschise, ca să observe
cum răspund ei la stimuli, ce comportament au ei. şi copiii învaţă reacţia la stimul doar prin observare. Fără
predarea de lecţii de adaptare. Studiile făcute asupra animalelor probează un fenomen similar. De exemplu,
comportamentele care sunt exprimate de animale sunt datorate faptului că ele au propriile lor culturi, care
reprezintă învaţăturile primite de la înaintaşi. Aceasta arată că micuţii dobândesc astfel de aptitudini doar
prin observare şi nu trebuie să fie pregătiţi în mod activ de părinţii lor. Care este relevanţa acestui fapt? Acea
cultură a animalelor care, în cazul oamenilor se numeşte „datină”, sau „tradiţie”, transmisă din străbuni prin
bunici şi părinţi copiilor şi urmaşilor, reprezintă, de fapt, păcatul.
O altă categorie de observaţii se referă la nivelul de activitate cerebrală a copilului. Electroencefalogramele
arată că, încă dinainte de naştere şi până la vârsta de doi ani, activitatea cerebrală a copilului se desfăşoară în
gama de unde de foarte joasă frecvenţă, în modul delta, corespunzător stărilor de somn, sau de inconştienţă.
Copilul nu este, însă, inconştient, ci în totalitate prezent, dar neimplicat. El vede, observă şi înregistrează
informaţii cu care însă, nu interacţionează, ci doar le clasifică în bune sau rele. El priveşte şi învaţă
comportamentul, însă nu este implicat conştient în procesul de învăţare. Între doi şi şase ani, activitatea
cerebrală predominantă este în modul teta, corespunzător stării de reverie, între somn şi veghe, copilul fiind
în perioada imaginaţiei, a jocurilor şi jucăriilor. După şase ani, predomină modul alfa, când începe să se
manifeste conştienţa, iar după doisprezece ani predomină modul beta, corespunzător focalizării active
conştiente. Perioada crucială a dezvoltării deci, este cea de până la şase ani, când copilul se află într-o stare
numită „de inducţie hipnotică”, o perioadă de culturalizare, în care trebuie să înveţe toate detaliile legate de
limbaj, mişcare, integrarea în comunitate. Prin proiect, Creatorul a rânduit ca aceasta să fie o perioadă de
dezvoltare inconştientă, pentru ca descărcarea programelor de comportament să nu fie perturbată. După
această perioadă, profesorul nu mai are aceeaşi relevanţă, el putând chiar să dispară din viaţa elevului,
pentru că acesta este, deja, programat. Solomon explică acest fenomen îndemnând: „Învaţă pe copil calea pe
care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6). De aceea iezuiţii au împânzit
lumea cu şcolile lor, pentru că doctrina lor spune că „dacă îmi laşi copilul să îl cresc până la 6-7 ani, el va
aparţine bisericii pentru tot restul vieţii sale”.
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Sub un alt raport, este important de înţeles felul cum este alcătuită şi cum funcţionează mintea omului.
Dincolo de anatomia şi fiziologia creierului ca suport material al minţii, se observă o structurare a acesteia în
două etaje, corespunzător sarcinilor ce derivă din faptul că omul este o fiinţă complexă, psihosomatică, având
o viaţă spirituală trăită în şi printr-un corp material. În acest sens, este de observat că în fiecare secundă,
creierul primeşte semnale, prelucrează şi transmite un volum uriaş de informaţii, aproape 4 Mb, prin care
gestionează funcţionarea întregului organism, precum şi interacţiunea cu mediul ambiental. Această intensă
activitate se desfăşoară fără nici un fel de implicare a raţiunii omului, a nivelului conştienţei sale. Alfel
exprimat, tot ce însemnă rutină, se petrece pe negândite, în mod inconştient. De aceea, sectorul implicat se
numeşte „subconştient”, fiind alcătuit din multitudinea programelor de comportament însuşite fără nici o
implicare raţională până la vârsta de şase ani, devenite „obiceiuri”, sau „firea omului”. Care este relevanţa
acestui fapt? Sub un aspect, se observă că omul îşi desfăşoară activităţile în mod mecanic, însă gândurile lui îi
implică fiinţa spirituală în cu totul alte zone, în rugăciune, la castelul său imaginar din Spania, ori savurânduşi succesul închipuit... Deşi este activ, aflat în plină acţiune, el este, în acelaşi timp, total absent, fiind despărţit
în două, despărţire numită „schismă”. Fenomen ce ar putea fi numi „schizofrenie”. Sub un alt aspect, de
importanţă crucială este de analizat care sunt sursele programelor de comportament însuşite. Momentele în
care părintele este preocupat de altceva şi face sau spune lucruri scăpate de sub control, şi care reprezintă, de
fapt, gândurile altcuiva, strecurate în subconştientul său. Sau, cine anume, în afară de părinţi, mai activează
în câmpul vizual al copilului, înţelegând că orice gest necugetat, reacţie necontrolată sau vorbă scăpată pe
negândite, vor fi fotografiate şi însuşite fără discernământ de către copilul, de cele mai multe ori, nebăgat în
seamă. Teribil! Toate acestea vor constitui pregătirea sa pentru confruntarea cu provocările vieţii! Altfel spus,
legea comportamentului său, pentru că, după cum spunea Pavel, „ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în
mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Găsesc,
dar, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, dupa omul dinăuntru, îmi place
Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o alta lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă
ţine rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de

moarte?” (Romani 7:21-24). Este de reflectat asupra identităţii celui ce-i va comunica copilului prima
informaţie despre Dumnezeu...

Învăţarea conştientă

După vârsta de şase ani, când apare conştienţa, începe formarea raţiunii, care constituie etajul superior al
minţii. Aici funcţionează relaţiile, alegerile, aprecierile, şi, într-un cuvânt, tot ceea ce constituie viaţa
interioară, lumea intimă a gândurilor, personalitatea spirituală a omului, care se clădeşte prin acumulare,
într-un proces de analiză şi, apoi, de sinteză a informaţiilor dobândite în mod conştient şi de comparare cu
cele deja existente. Acesta este procesul de creştere şi dezvoltare a fiinţei interioare, constituind partea utilă a
vieţii, înţelegând că întregul univers material a fost creat printr-o risipă de ingeniozitate, imaginaţie şi bun
gust, doar ca suport al vieţii spirituale. De aceea, alegerea surselor de documentare este de o importanţă
extremă. Pentru că, dacă în copilărie părintele decide instruirea copilului său, va veni o vârstă în care decizia
va fi personală şi va implica propria răspundere. Iar materialul însuşit se va trasforma în chiar suportul lui
logistic şi tactic pentru confruntările vieţii, influenţând, în final, destinul său veşnic. Este de înţeles faptul că
Dumnezeu se adresează raţiunii şi alegerii: „Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide
uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20). Cel care a inventat creierul omului şi l-a dotat
cu inteligenţă nu face apel la etajul subconştient, „Căci El ştie din ce suntem făcuţi.” (Psalmii 103:14).
Se observă că în această perioadă predominant raţională programul de învăţare continuă, însă deprinderile
se capată prin observare conştientă urmată de exerciţiu repetitiv. Între aceste deprinderi pot fi menţionate:
scrisul şi cititul, studiul ştiintelor, al limbilor diferite de cea maternă, al meseriilor bazate pe rutină, dar şi
studiul şi dezvoltarea ca preocupare permanentă. Este perioada când voinţa se exprimă prin alegerile făcute
în urma unui proces elaborat de examinare şi comparare a informaţiilor disponibile, bazat pe capacitatea de
analiză şi sinteză a acestora. Este de observat funcţionarea mecanismului decizional, ce anume îl determină
pe om ca într-o anume situaţie să ia o decizie sau alta, care sunt considerentele pe baza căruia raţiunea
procedează în acest fel. La o corectă evaluare se constată că omul caută în memorie situaţii similare cu cea
dată şi, într-un proces raţional extrem de rapid, analizează succesiunea şi dezvoltarea evenimentelor în etape
de la cauză la efect, estimând rezultatele unor variante diferite, precum sahiştii, şi alegând, în final, varianta
optimă. Iar Dumnezeu propune omului tocmai acest proces raţional, conştient, pentru dezvoltarea relaţiilor.
În acest fel, raţiunea este cea care preia controlul şi îl apropie pe om din ce în ce mai mult de standardul
iniţial, definit prin proiectul propus la creaţiune: „Dumnezeu a zis: ,Să facem om după chipul Nostru, după
asemănarea Noastră;’” (Geneza 1:26). El propune dezvoltarea şi folosirea intensă a acestui etaj al raţiunii, în
scopul dezvoltării continue a capacităţii de stocare şi prelucrare a noi informaţii care fiind corect interpretate
vor provoca o corectă evaluaare a poziţiei subiective în raport cu standardul proiectului – scopul şi raţiunea
de a fi a omului – în cunoştinţa obiectivă de cauză: „încingeţi-vă coapsele minţii voastre” (1Petru 1:13) vs. „Ia-mio, căci îmi place.” (Judecatori 14.3). De asemenea, deoarece performanţele minţii, ca şi capacitatatea de stocare
şi prelucrare a datelor, sunt uriaşe, informaţiile de orice fel – în speţă, observaţiile făcute prin toate simţurile
precum şi cele privind fiziologia proprie, ca memoria gustului, a mirosului, dar şi istoricul bolilor, se
înregistrează în totalitatea lor. Informaţiile de dimensiuni mici, cum ar fi un amănunt observat preţ de o clipă
de vederea periferică sau de auzul pasiv, deşi nu sunt sesizate în mod raţional, sunt înregistrate în etajul
subconştient, fiind, deci, subliminale. Această proprietate este, în general, speculată de Satan pentru a mări
procentul ocupat în memoria pasivă de elementele ce constituie potenţiale răspunsuri la viitoarele asalturi ale
stimulilor externi precum reclamele vizuale, sau sugestiile sonore asociate comportamentelor împotriva
naturii, având potenţialul de a constitui, ulterior, elementele slabe care vor ceda sub asaltul ispitei.
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Revenind la consideratiile referitoare la începutul istoriei, este interesant de analizat relatarea biblică sub
raportul celor expuse anterior. Se observă că Adam a fost companionul Creatorului între momentul
însufleţirii şi cel al căsătoriei sale. În tot acest timp, el L-a observat pe Tatăl. Iar când Cel care îţi este profesor
este chiar Cel care a imaginat, a proiectat şi a construit tot ceea ce există, reuşita va fi deplină. Deoarece Adam
urma ca în acest fel, să îşi însuşească fondul minim necesar de aptitudini în vederea îndeplinirii menirii
pentru care fusese creat: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste
păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” (Geneze 1:28). Este o întreprindere temerară
care reclamă o dotare specifică corespunzatoare atât la nivel instinctual, cât şi raţional. Iar Adam fusese testat
cu brio. Atacul, însă s-a produs asupra Evei. Este de la sine înţeles că, aşa cum îl ceruse pe Iov şi, ulterior, pe
discipolii lui Isus, ca să îi „cearnă ca grâul”, Satan i-a cerut şi pe protopărinţii rasei umane. Înţelegând
procedeele educaţiei edenice, asemenea unui corupător de minori, el ridică o problemă raţională unei raţiuni
în formare, după modelul, deja consacrat, al îndoielii şi minciunii, prin care reuşise să înşele mulţimi de

îngeri, fiinţe ce excelau în raţiune. Dumnezeu a creat lumea prin cuvânt. A rostit, şi ce a exprimat prin acel
cuvânt, a luat fiinţă. Pentru că în limbajul divin, cuvintele exprimă realitatea obiectivă. În gura Satanei,
travestit în şarpe, însă, cuvântul a exprimat un neadevăr, ceva inexistent. Elementul surpriză, care îi distrage
atenţia Evei, este că şarpele vorbeşte! Altă minciună! Căderea în păcat devine explicabilă. Iar Satan ştia şi că,
după prima reuşita, virusul păcatului va fi multiplicat prin repetiţie şi va fi transmis urmaşilor prin sistemul
edenic de educaţie, prin observare. În acest fel, acel sistem divin de educaţie, proiectat pentru dezvoltarea
unei lumi curate, va duce la o proliferare rapidă a păcatului. Observând obiceiurile părinţilor, în loc de a
deprinde căile divine ale conformării faţă de legile creaţiei, o generaţie după alta învaţă şi dezvoltă păcatul,
un comportament straniu, după o voinţă ce nu ţine seamă de ordinea creaţiei, nesocotind consecinţele. Iar
Dumnezeu, consecvent cu Sine, respectă alegerea omului. Şi, deasemenea, conform procedeelor consacrate
încă dinaintea creării universului material, El explică, dar şi avertizează asupra implicaţiilor legilor după care
este conceput şi funcţionează acesta. În speţă, conform principiului cauză-efect, urmările repetatelor abateri
de la normal nu vor întârzia să apară. Doar un singur om este receptiv şi se conformează avertismentelor
divine, şi potopul şterge de pe faţa pământului o lume decăzută.
Numai că fii lui Noe, deşi îi cunoşteau consecinţele, nu au uitat, însă, şi mecanismele păcatului Şi nici nu
sunt insensibili în faţa ispitelor persevernte ale deja experimentatului lor vrăjmaş. Aşa că, în scurtă vreme,
păcatul va reapărea pe pământ. Neînţelegând că neconformarea la şi neascultarea de legile creaţiei l-au făcut
muritor, omul perseverează în căile păcatului. Iar acesta va prolifera cu virulenţă între pământeni. Iar
relatarea biblică indică şi modul în care se va produce acest fenomen. Dacă în Eden Satan a folosit şarpele ca
portavoce, acum el îşi va trâmbiţa minciunile prin oameni, şi, pentru accelerarea procesului, îi strânge
laolaltă, în aglomerări urbane. Şi după dorinţa sa declarată, „voi fi ca Cel Preaînalt” (Isaia 14:14), îşi aşează
locuinţa în oamenii pe care îi ia în stăpânire, şi prin care îşi realizează visul: „Eu sunt Dumnezeu şi şed pe
scaunul de domnie al lui Dumnezeu în mijlocul mărilor” (Ezechiel 28:2). Omul urma să privească la Dumnezeu şi
să înveţe de la El, dar acum avea înaintea ochilor un travestit. Nu degeaba afirmă poetul că „Minciuna stă cu
regele la masă, dar asta-i cam de multişor poveste: de când sunt regi, de când minciună este, duc laolaltă cea
mai bună casă,” (Alexandru Vlahuţă 1907). Primul dintre ei va fi Nimrod, în Babel.
Mutarea câştigătoare a Creatorului este chiar procedeul prin care Satan a generalizat păcatul ca un modus
vivendi pe pământ. Dumnezeu plănuieşte ca, în conformitate cu legile firii omeneşti, prin observare, căile
neprihănirii să fie însuşite şi înţelese, iar apoi să prolifereze. Având timpul de partea Sa, El se descoperă
omului receptiv la cuvântul Său şi care, precum Noe, pe vremuri, va da curs indicaţiilor Sale. Crezându-L pe
El împotriva tuturor evidenţelor, Avram părăseşte lumea civilizată a vremii şi îşi începe studiile superioare în
amfiteatrul naturii, avându-L ca profesor pe Însuşi Creatorul universului. Dumnezeu ştie că sămânţa
semănată în Avram va ajunge să rodească un popor de sfinţi, „Căci cine dispreţuieşte ziua începuturilor
slabe?” (Zaharia 4:10). Dar Satan îi confiscă pe urmaşii lui Avraam pentru a-i şcoli în Egipt, aşa încât, deşi
Dumnezeu îi revendică şi îi eliberează cu mână tare şi cu braţ întins, se produce o nouă sincopă. Faraon a
declarat că nu Îl cunoştea pe Dumnezeul evreilor. Dar poporul Său Îl cunoştea oare? Moise văzuse rugul
aprins, însă, în afară de el, începând cu Aron, nici un alt evreu nu Îl cunoştea. Este greu de presupus că,
atunci când Moise era împreună cu Iosua pe Sinai, cei care l-au forţat pe Aron să toarne un viţel de aur erau
terorişti Al-Cairo. După ce trăiseră de generaţii între egipteni, ei aveau deja creierele spălate şi nu mai aveau
altă noţiune despre zei decât broaşte, viţei sau păsări. Experienţa celor 40 de ani de peregrinări în pustiu, le-a
prilejuit suficiente ocazii spre a-L cunoaşte, aşa încât, lângă Iordan, în faţa Ierihonului, Iosua le putea vorbi
despre noţiuni bine înţelese: „Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi
moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău,
ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El.” (Deuteronomul 30:19,20). La Sinai, însă, este momentul apariţiei
expresiei sub forma ei juridică, a Legii lui Dumnezeu.
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Mulţi autori exprimă ideea că „Legea celor zece porunci” constituie o descriere a caracterului lui
Dumnezeu. Însă caracterul Celui Veşnic poate fi exprimat numai printr-un termen atotcuprinzător: „Eu sunt
sfânt.” (Leviticul 11 :45). Iar desăvârşirea sfinţeniei nu poate fi descrisă prin cuvinte. La o examinare atentă a
textului legii se remarcă, însă, faptul că, aşa cum a fost menţionat anterior, fiecare articol al ei face referire la
câte un aspect al comportamentului aberant pe care Tatăl îl observase între copiii poporului Său. Aceştia,
petrecând patru secole în mijlocul unui popor idolatru, au fost modelaţi prin observare şi imitare după chipul
şi asemănarea zeilor lui: „Idolii lor sunt argint şi aur, facuţi de mâini omeneşti. Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar
nu văd, au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miros, au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg; nu scot niciun sunet
din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.” (Psalmii 115:4-8). În acest sens, modul în care sunt
exprimate poruncile descrie, prin contrast, caracterul acestor zei. În sprijinul celor menţionate, se observă că
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peste timp, deşi în textul legii nu există o prevedere specifică, Dumnezeu amendează actele lor comise
împotriva naturii: „Au zidit şi locuri înalte la Tofet, în valea Ben-Hinom, ca să-şi ardă în foc pe fiii şi fiicele lor: lucru
pe care Eu nu-l poruncisem şi nici nu-Mi trecuse prin minte.” (Ieremia 7:31). Deasemenea, este de observat că,
printre alţii, pantheonul grecesc includea zei ce patronau activităţi amendate prin lege, cum ar fi zeul
războiului, amorului, comerţului, etc., pentru care legea specifică porunci exprese: să nu ucizi, să nu
preacurveţti, să nu furi, ş.a. Observând şi cunoscând mecanismele, prin aceşti idoli Satan s-a dat drept
Dumnezeu, dorind şi căpătând închinare. Iar astăzi, după ce îl transformă pe om după chipul lui, îl foloseşte
pe post de dumnezeu, de idol: starurile de film, din muzică, din sport, eroii de carţi, ş.a. Este notoriu în acest
sens, recentul exemplu al muzicianului Michael Jackson, la dispariţia căruia media din întreaga lume a scos
la iveală mii de adoratori ce arătau, cântau şi se mişcau într-un chip identic cu al defunctului lor idol. Un caz
aparte îl reprezintă dumnezeii-om din culturile orientale, supranumiţi „guru”, adoraţi de milioane de
închinători. În documentarul „The Gods of the New Age” (Dumnezeii New Age), realizatoarea Caryl
Matrisciana prezintă asaltul furibund al mişcărilor spirituale orientale asupra creştinismului, fenomen ce se
înteţeşte în al şaptelea deceniul al ultimului secol al mileniului trecut, mişcări prin care Satan oferă noi şi noi
posibilităţi fascinante potenţialilor săi adoratori. Tot în acest sens, este remarcabil felul în care Dumnezeu
descrie cu exactitate esenţa şi simptomele acestei boli spirituale: „Fiul omului, oamenii aceştia îşi poartă idolii în
inimă şi îşi pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire!” (Ezechiel 14:2), indicând şi terapia
necesară – „Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor” (Ieremia 31:33). Peste timp, Isus subliniază
înaintea lui Nicodim exclusivitatea acesteia: „dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui
Dumnezeu.” (Ioan 3:3).
Dintr-un alt punct de vedere, prin compararea exprimărilor din limba română cu cele din alte limbi,
surprizele nu vor întârzia să apară. Se poate remarca o particularitate atât a limbii ebraice, cât şi a celei
engleze, anume faptul ca viitorul şi conjunctivul verbelor au forme identice, aşa încât expresia „să nu faci”
apare sub forma „nu vei face”. În sensul acesta, primul articol de lege descrie, de fapt, atât modul în care s-a
produs căderea în păcat, adorând alţi zei, dar şi revirimentul, singura terapie anti-păcat funcţională, avânduL ca zeu pe Singurul Dumnezeu adevărat. Cel ce Îl adora pe Dumnezeu se va îndrepta, va fi remodelat,
corectat, reparat, şi va fi readus înapoi din toate deformările provocate de adorarea zeilor: „Eu îţi şterg
fărădelegile, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.” (Isaia 43:25). Iar Isus indică şi semnul revenirii totale,
definind viaţa veşnică: „să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis
Tu.” (Ioan 17:3). Este intenţia lui Dumnezeu cu poporul Său – „Eu sunt Domnul Dumnezeul lor care i-am scos din
ţara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor” (Exodul 29:46). Contemplându-L ca pe singurul Dumnezeu, toate
aberaţiile, atât cele legate de viaţa socială amendate de setul de legi comportamentale, cât şi cele legate de
viaţa biologică, amendate de setul de legi medicale, vor disparea în timp. La Sinai Dumnezeu începe acţiunea
de reabilitare a poporului prin a invita la o prima luare de contact, pe reprezentanţii poporului, cei şaptezeci
de bătrâni, care au fost sus pe munte unde L-au întalnit şi au stat la masă împreună: „Ei au vazut pe
Dumnezeu, şi au mâncat şi au băut.”(Exodul 24:11 – KJV). Peste timp, Dumnezeu va repeta procedura în Isus,
care stătea la masă cu vameşii şi păcătoşii (Matei 9:11), pentru că „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu
Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor” (2 Corinteni 5:19). Iar la protestul fariseilor care nu au înţeles
mecanismul căilor vindecării şi ale reabilitării, Isus explică eficienţa terapiei în cuvintele „Adevărat va spun că
vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu.” (Matei 21:31), probând faptul că, având
minciuna Satanei ca sămânţă, păcatul provoacă denaturarea fiinţei umane, inversând percepţiile: „numesc
răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina, întuneric” (Isaia 5:20).
Terapia anti-păcat expusă de Dumnezeu are o exprimare particularizată în actualul sistem de sanătăte
publică. Spre exemplu, în cazul bolilor de piele, apelând la medicamente, la remedii sintetice, medicii
tratează simptomele bolilor, ignorându-le cauzele, în timp ce naturismul cere revenirea „în Eden” la stilul de
viaţă standardizat prin proiect, la creaţiune: „Iata că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa
întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.” (Geneza 1:29), garantând
că astfel, organismul îşi va reveni pe deplin, la starea de sănătate în toţi parametrii. Se probează astfel că,
dacă Dumnezeu nu a intenţionat un Sinai în Eden, de fapt, înţelegând în mod obiectiv, El a dorit să refacă
Edenul pe Sinai. În Eden, omul Îl întâlnea zilnic pe Tatăl său. Dupa cădere, istoria biblică nu mai
consemnează nicio întâlnire faţă către faţă a omului cu Creatorul său, deşi, despre Moise, Dumnezeu
afirmase că „Eu îi vorbesc gură către gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri grele de înţeles, ci el vede chipul
Domnului.” (Numeri 12:8), însă atunci când acesta Îi ceruse „Arată-mi slava Ta!” (Exodul 33.18), Domnul îi
spune că „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască! Mă vei vedea pe dinapoi; dar
faţa Mea nu se poate vedea.” (Exodul 33.20,23). Iar atunci când Moise a ieşit din crăpătura stâncii, Dumnezeu a
făcut ceea ce îi spusese: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului
înaintea ta;” (Exodul 33:19), aşa cum îi adresa lui Iov fabulosul Său răspuns la întrebările acestuia, în urma
căruia neprihănitul Iov avea să se pocăiască „în ţărână şi cenuşă” (Iov 42:6). Dar, cu toate că omul nu mai

poate privi chipul lui Dumnezeu, soluţia pentru reabilitarea omului, bazată pe fiziologia acestuia, expusă în
mod clar şi concis de către apostolul Pavel în cuvintele: „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă,
slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” (2 Corinteni
3:18), este funcţională. Dar, deoarece Satan în travesti îl poate înşela uşor pe om, în înţelepciunea Sa infinită,
Dumnezeu a rânduit ca omul să Îl cunoască într-un alt mod!

Divina Vindecare w Nr. 40 Aprilie 2013

O demonstraţie fascinantă

10

Acceptând invitaţia din Iov capitolul 38, oamenii de ştiinţă de astăzi cercetează şi descoperă, ajungând să
înţeleagă lucruri neaşteptate, care demonstrează că Dumnezeu este cu totul altfel decât a putut fi perceput
anterior. Astfel, dacă prin Torquatus Severinus Boethius (480 – 525 dHr.) se afirma incompatibilitatea
omniscienţei divine cu liberul arbitru uman, determinismul, ca şi principiu conform căruia cauza precede
întotdeauna şi determină efectul, este astăzi universal acceptat. În prezent, însă, cunoştinţa a crescut iar
înţelegerile sunt mai profunde, mai nuanţate. Echipa academicianului rus Piotr Garjajev a demonstrat că
Dumnezeu are o cunoştinţă permanentă asupra fiecărui moment prezent, şi, implicit, asupra întregii istorii
trecute, printr-un permanent schimb de informaţii la nivelul ADN celular. Prin fenomenul denumit „gaură
de vierme”, sau „efect de channeling”, are loc teleportarea informaţiei din ADN, în sensul de emisie-recepţie
„în afara spaţiului şi timpului”. În cartea sa intitulată „Fizica Nemuririi”, fizicianul american Frank Tipler
arată, însă, faptul că din punctul omega, după încheierea istoriei, timpul poate fi privit în sens invers, iar în
acest caz, Dumnezeu este singura fiinţă care posedă toată informaţia existentă în univers. Impresionant!
Pentru infinita înţelepciune a Celui ce se numeşte pe Sine „Alfa şi Omega”, privind în sensul de la alfa spre
omega, adică de la creaţiune prin prezent către sfârşitul istoriei, orice cauză îşi precede efectul, dar, privind în
sensul invers, efectul precede cauza, pe care o şi determină! De aceea şi declaraţia Sa prin care avertizează:
„Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice 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 55:8,9). Aşa se explică tulburătoarea afirmaţie a lui Asaf, care, după ce la început spunea că
„era să mi se îndoaie piciorul şi era să-mi alunece paşii! Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, când vedeam
fericirea celor răi.”, ajunge, în final, să declare că „M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a
fost truda, până ce am intrat în Sfântul Locaş al lui Dumnezeu şi am luat seama la soarta de la urmă a celor răi”,
(Psalmii 73:16,17,2,3). Este prima demonstraţie ştiinţifică a veridicităţii afirmaţiilor biblice referitoare la ceea
ce constituie proba dumnezeirii: „Apăraţi-vă pricina - zice Domnul – arătaţi-vă dovezile cele mai tari. Să le arate şi
să ne spună ce are să se întâmple; care sunt prorociile pe care le-aţi făcut vreodată? Spuneţi, ca să luăm seama la ele şi să
le vedem împlinirea; sau vestiţi-ne viitorul. Spuneti-ne ce se va întâmpla mai târziu, ca să ştim că sunteti dumnezei,
faceţi măcar ceva bun sau rău, ca să vedem şi să privim cu toţii. Iată că nu sunteţi nimic, şi lucrarea voastra este nimic;
o scârba este cine vă alege pe voi.” (Isaia 41:21-24). Omul trăieşte într-un univers material în care se deplasează
în sus şi în jos, la stânga şi la dreapta, înainte şi înapoi, dar numai din trecut prin prezent către viitor, în mod
ireversibil. De aceea, el nu se poate întoarce în trecut, unde, având deja cunoştinţa, să poată prezice viitorul.
Iar Satan este la fel de neputincios, deoarece „balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul
lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satan, acela care înşală întreaga
lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.” (Apocalipsa 12:7-9). În faţa tuturor
exprimărilor prin care Satan caută să-l înşele pe om, Dumnezeu răspunde printr-o dovadă ce nu poate fi
contrafacută. Aşa se şi explică interdicţia pusă asupra ghicitului: „Să nu fie la tine nimeni care să aibă meşteşugul
de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului” (Deuteronomul 18:10). Se explică astfel, şi motivul pentru
care Satan îi răsplăteşte într-un mod atât de generos pe cei care nimeresc la loterii, pronosticuri sportive,
pariuri, etc., adică cei ce se joacă de-a dumnezeu, fără să înţelegă ce fac. Pentru că, de vreme ce la Dumnezeu
„efectul” determină „cauza”, se explică şi modul aparent straniu în care s-a desfăşurat istoria biblica: „Iosif a
zis fraţilor săi: ,Eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-aţi vândut ca să fie dus în Egipt. Acum, nu vă întristaţi şi nu fiţi
mâhniţi că m-aţi vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viaţa m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată sunt doi
ani de când bântuie foametea în ţară; şi încă cinci ani nu va fi nici arătură, nici seceriş. Dumnezeu m-a trimis înaintea
voastră ca să vă rămână sămânţa vie în ţară şi ca să vă păstreze viaţa printr-o mare izbăvire. Aşa că nu voi m-aţi trimis
aici, ci Dumnezeu; El m-a făcut ca un tată al lui faraon, stăpân peste toată casa lui şi cârmuitorul întregii ţări a
Egiptului” (Geneza 45:4-8). Şi pentru că lumea din jurul său şi existenţa omului par atât de ciudate, de multe
ori fără sens şi inexplcabile, pentru că vrăjmaşul îl poate înşela atât de lesne, aşa cum şi este consemnat în
istoria biblică, pentru că „săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în faţa
oamenilor. şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă” (Apocalipsa 13:13,14), cu
scopul de a oferi omului şansa de a fi salvat, Dumnezeu a hotărât să ia măsurile în consecinţă! În acest sens
Creatorul a rânduit cuvantul Său pentru a se face cunoscut. De aceea nu şi-a arătat sfânta Sa faţă, ca nu
cumva omul să Îl confunde, căzând în plasa lui Satan care se preface într-un înger de lumină, dându-se drept
dumnezeu. De aceea a rămas învăluit, după cum este scris: „Tu eşti un Dumnezeu care Te ascunzi, Tu,

Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule!” (Isaia 45:15). Paradoxal! El Se ascunde în Cuvânt tocmai pentru ca să
poata fi găsit! De către cei care Îl caută cu tot dinadinsul, cu efort şi pasiune: „Voi Mă veţi chema şi veţi pleca;
Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu
găsit de voi, zice Domnul” (Ieremia 29:12-14). Moise a văzut un tufiş arzând. şi a căutat să afle ce anume face ca
focul acela să nu se stingă. Ar fi putut să treacă mai departe, doar sunt atâtea tufişuri care ard pe câmp.
Acolo, însă, L-a întâlnit pe Domnul şi a primit misiunea vieţii. O misiune care schimbă destine. Într-un alt
timp, auzind un cuvânt, Ioan şi Andrei au căutat să afle mai multe, iar efortul le-a fost răsplătit: „A doua zi,
Ioan stătea iarăşi cu doi din ucenicii lui. şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: ,Iată Mielul lui Dumnezeu!’ Cei doi
ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe şi au mers după Isus. Isus S-a întors; şi, când i-a văzut că merg după El, le-a
zis: ,Ce căutaţi?’ Ei I-au răspuns: ,Rabi, unde locuieşti?’ ,Veniţi de vedeţi’, le-a zis El. S-au dus şi au văzut unde locuia;
şi în ziua aceea au rămas la El. Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei,
fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon şi i-a zis: ,Noi am găsit pe Mesia’”.(Ioan 1:35-41).
De aceea şi îndemnul lui Isus: „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.”, care asigură
„Căci oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide.” (Ioan 7:7,8).

Divina Vindecare w Nr. 40 Aprilie 2013

Care este realitatea?

11

Adesea, după ce a rostit rugăciunea ca pe o poezie, cerând „pâinea cea de toate zilele”, se întâmplă ca,
până să se aşeze la masă, copilul să fie trimis cu 2 lei în mână la magazinul din colţ, ca să cumpere pâine,
pentru că mama constată ca nu mai e pâine în casă. Această banală întâmplare, îi va planta în minte ideea că
rugăciunea e numai un ritual, o poezie ce se obișnuieşte să fie spusă înainte de masă şi la culcare, pentru că
sună frumos. Un ritual ca şi semnul crucii. Acel „Tatăl nostru”, însă, nu are pâini de dăruit, ci pâinea se ia de
la magazin, pe bani. Iar când va fi mare, el nu-şi va mai pune probleme de acest fel, ele fiind deja clasificate.
Aşa se învaţă falsa credinţă, formalismul. De fapt, necredinţa. Mecanic. De la părinţi, prin gesturile zilnice
absolut nevinovate. Devenite automatisme. De aceea Dumnezeu a hotărât o altă procedură. Remarcabil!
Cunoştinţa de Dumnezeu nu vine astăzi printr-un incendiu. Dar vine ca o informaţie într-un anumit moment
al vieţii. Fiind deosebită de cotidian, de rutină, trezeşte interes. Şi pe măsură ce creşte intră în incidenţă cu
toate celelalte cunoştinţe, cu automatismele. Tinde, apoi, să schimbe paradigmele, gândurile, şi mintea
devine din ce în ce mai preocupată. Iar aceste schimbări sunt de substanţă, fiind vizate fundamentele
gândirii. Încet, în timp, întreaga fiinţă interioară se înnoieşte. Pentru că toate lucrurile învăţate în mod
inconştient, mecanic prin observare, sunt scoase la lumină şi analizate. Invitând raţiunea să lucreze,
cunoştinţa lui Dumnezeu schimbă întregul sistem de gândire, şi mintea devine nouă: meta noia. şi, pentru că
mintea este cea care se închină, iar cea nouă se dezvoltă printr-un proces de învăţare raţioanală, conştientă,
prin renunţarea la cele vechi, prin alegeri ce presupun o voinţă clară şi puternică, Dumnezeu a hotărât să-Şi
asume toate eşecurile trecute, şi să nu ţină seama de vremurile în care informaţiile nu erau selectate şi
acceptate în mod raţional: „Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă” (Faptele Apostolilor 17:30)! De
aici rezultă iertarea divină.
Ştiinţa de astăzi a demonstrat efectele dezastruoase ale televizionării. În cartea sa „Când imaginea suprimă
cuvântul”, Wolfgang Zoller probează că nu există o cultură reală a imaginii, ci numai a cuvântului scris,
afirmând că atunci „Când imaginea suprimă cuvântul, gândirea creatoare a omului este distrusă încet-încet,
dar sigur”. Zoller se referă aici la „gândirea creatoare” a omului firesc, a cărui raţiune a crescut la şcoala şi în
cultura umanistă. Pentru că, privind lucrările celui rău, exprimate prin tot ceea ce înseamnă civilizaţia de
astăzi, omul intră într-o stare de transă, de reverie hipnotica, căci „ochiul nu se mai satură privind, şi urechea nu
oboseşte auzind” (Eclesiastul 1:8). Prin contrast, privind prin Hristos lucrările Celui Veşnic, în ceea ce este
dincolo de orice posibilitate a atingerii umane, omului i se descoperă sensul existenţei sale, precum şi Legea
creaţiei prin care există întregul univers.
„La început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul” (Geneza 1:1). Asta înseamnă că la început Dumnezeu a
creat şi infinitul mic, subparticulele elementare, „particula lui Dumnezeu” pe care fizicienii de astăzi o caută
în acceleratorul de la Geneva, şi infinitul mare, roiurile de galaxii ce împânzesc universul. Şi fiecare avea un
nume, a cărui semnificaţie constituia legea sa, propria raţiune de a exista, scopul proiectării şi creării sale.
Pentru că Cel Infinit, aşa cum a pus un nume fiecărei stele, unică în univers, neîndoielnic cheamă pe nume şi
pe fiecare fulg de zăpadă unic în univers. Tot aşa, „i-a binecuvântat şi le-a dat numele de ,om’, în ziua când au fost
făcuţi.” (Geneza 5:2), om cu menirea de a fi stăpân al universului, însă fiecare om are un nume al său, pentru
că este absolut unic în univers, şi în cadrul legii omului, de a fi stăpân, există şi o altă lege care îl
individualizează: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămâne
însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus. El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi
Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi
Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” (Luca 1:30-33). D. C. Dulcan afirmă că „omul devin ceea ce gândeşte”. Pentru

a-i şterge din minte orice urmă de individualitate, Satan a conceput moda: omul priveşte în jur, îi place ce
vede la celălalt şi începe să se îmbrace, să se mişte, să vorbească la fel ca ceilalţi. În acest fel, duşmanul şterge
din mintea lui orice urmă a gândului că Dumnezeu l-a creat pentru o misiune unică şi veşnică în univers. De
asemenea, strângându-i pe oameni în colectivităţi şi ajutându-i, astfel să privească unii la alţii, tot prin modă,
Satan îi învaţă calea păcatului. Îndeplinindu-şi stagiul militar în armată, tânărul învaţă că, de fapt, nu „se
fură”, ci „se completează”. De aici înainte el nu va mai avea probleme de conştiinţă pentru că nu se va vedea
niciodată hoţ, ci nevoit să completeze, ceea ce nu contravine principiului integrităţii individuale. Va învăţa
calea conform căreia căutând să-şi completeze integritatea sa şi a bunurilor sale, va leza integritatea celuilalt,
care, la rândul său va completa şi el, şi tot aşa. De notat sistemul jocurilor piramidale de tip Caritas. Privind,
însă la Isus, va învăţa că dorinţa Tatălui este ca „ei sa fie în chip desăvârşit una” (Ioan 17:23).
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În primii ani de viaţă, copilul caută în mod inconştient privirea părintelui pentru a învăţa ce este bine şi ce
este rău. El nu se va îndoi niciodată de mesajul din privirea mamei sale. De aceea oamenii vorbesc, mănâncă
la masă cu linguri şi furculiţe, merg pe jos, se spală, ş.a. De aceea ei nu merg pe apă. Maria ştia de la îngerul
Gabriel că celălalt părinte al fiului său este însuşi Tatăl Ceresc, şi deci, l-a învăţat pe Isus să caute faţa Tatălui
Său pentru a-şi desăvârşi învăţătura şi a-şi afla menirea. Privind prin credinţă la Tatăl Său, Isus şi-a înţeles
misiunea Sa veşnică şi şi-a trăit viaţa nedezlipindu-şi privirea de la faţa Tatălui, iar în final a putut spune că
„am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.” (Ioan 17:4). De aici se poate deduce că părintele ar trebui să-şi
cunoască bine rolul pe care îl are faţă de copil, adică să-l înveţe să-şi folosească dotarea anatomică, noţiunile
elementare ale fiziologiei: să meargă, să se aşeze, să se mişte, să vorbească, să cânte, însă, în mod esenţial, să îl
înveţe să privească prin credinţă la Isus, care, la rândul Său îl va învăţa să meargă pe apă, să ajungă care, să
înmulţească pâinea, ş.a. Privind prin credinţă la Isus, omul va avea şansa de a-şi afla propria menire, pe care
va începe să o împlinească, acţiune ce va continua dincolo de moartea fizică. „Inima îmi zice din partea
Ta: ,Caută faţa Mea!’ şi faţa Ta, Doamne, o caut!” (Psalmii 27:9). Acel părinte care, însă, nu va îndrepta privirile
micuţului său de la sine la Isus, pentru ca acesta să înceapă să înveţe de la Maiestatea Cerului cum să devină
şi el maiestate: „învaţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele
voastre” (Matei 11.29), cum să caute şi el, pentru sine, faţa Tatălui, acel părinte nu face decât să uzurpe locul
lui Dumnezeu în inima copilului său! Impunându-şi propria voinţă în viaţa copilului, el devine, cu adevărat,
dumnezeu, dându-se drept dumnezeu.
Înţelegând corect afirmaţia anterioară, conform căreia legea fiecăruia este, de fapt, raţiunea sa de a exista
privită în interacţiunea cu universul, legea omului nu este cea dată la Sinai, ci este cea definita încă de la
crearea sa: „Să facem om dupa chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste
păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu i-a
binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l;” (Geneza 1:26,28).
Privind la şarpe, omul se crede şi se vede neputincios în faţa forţelor naturii, mai tari decât el, şi cu care
trebuie să se lupte ca să le biruiască. şi, văzându-se aşa de slab dotat, se protezează: nu poate zbura,
construieşte avioane; nu poate pluti pe apă, construieşte bărci; nu poate auzi prea departe, construieşte
telefoane; nu poate vedea prea departe, construieşte telescoape; nu poate merge prea repede, construieşte
automobile: proteze după proteze, menite să-l ajute să înfrângă natura! Privind, însă, la Isus, vede că
Dumnezeu l-a creat pentru a stăpâni totul, pentru a porunci, iar porunca să-i fie pe dată îndeplinită. Conform
Legii, omul nu are nevoie de proteze! Petru a mers pe apă ca pe asfalt. Nu a făcut decât să privească la Isus.
Iar Isus i-a spus „vino!” şi Petru L-a crezut. Pe cuvânt! Luându-şi privirea de la Isus, bineînţeles că a şi
început să se scufunde. Iar Filip a ajuns carul famenului etiopian fără să schimbe vitezele. Isus, prin Duhul
Sau, i-a spus „du-te!”. Şi Filip, deşi nu Îi vedea faţa, Îl privea prin credinţă, pentru că Îi cunoştea glasul,
chemarea. În acest sens, Isus este Legea. El nu zice „copiati-mă pe mine”, cum a scris Thomas Kempis în 1492
în cartea sa „Imitatio Christi” (Imitându-L pe Hristos), ci „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de
sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.” (Matei 16:24). Crucea este personală, este misiunea zilnică pe care omul o
poate afla doar de la Tatăl, printr-o relaţie directă, în rugăciune. Ca şi Isus, care Îşi primea misiunea zilei
următoare petrecându-şi noaptea în rugăciune. Crucea este propria lege a fiecăruia. Venind la Isus, El te va
duce la Tatăl, arătându-ţi firul roşu, calea către o relaţie directă cu tronul măririi. Este ceea ce a spus, de fapt,
Isus prin cuvintele: „Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi iai dat;” (Ioan 17:6). Iar invitaţia Lui răsună şi astăzi la fel: „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri
mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.” (Ieremia 33:3) Este chemarea adresată omului inteligent de către
Dumnezeul raţiunii. Pentru că Isus adresează fiecărui om întrebarea retorică: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti
în ea?” (Luca 10:26). Aceasta îl va determina pe fiecare să ia o hotărâre cu consecinţe veşnice: „Voi nu vreţi să
vă duceţi?” (Ioan 6:67). Este provocarea Celui ce lansează invitaţia „Veniţi la Mine” (Matei 11:28). A Lui să fie
lauda şi gloria în etern! Amin!

Experiențe din „Visteria” saitului web
Sabou Firuța, 11 Martie 2013
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Astăzi 9 februarie 2013 este pentru mine o zi specială, de o mare valoare spirituală pentru că se împlinesc
11 ani de când Domnul Isus mi-a adresat chemarea de a-L urma în slujirea bolnavilor. Totul a început când
am aflat că în orașul Târgoviște, în care locuiesc, se organizează în fiecare zi de miercuri o întâlnire cu
persoanele care au deficiențe locomotorii și vizuale. Am căutat locul în care urma să aibă loc această întâlnire,
dar nu l-am găsit. În urma rugăciunilor însă, am întâlnit pe sora unei vecine nevăzătoare, care m-a condus în
acel loc minunat în care am avut privilegiul de a-i cunoaște pe acești oameni deosebiți.
Am rămas plăcut impresionată când i-am văzut pe toți acești suferinzi care-L preamăreau pe Dumnezeu
pentru deficiențele lor și m-am atașat de ei, devenind, cu timpul, parte din grupul lor. Așteptam mereu, cu
nerăbdare ziua de miercuri în care urma să ne întâlnim și, încetul cu încetul m-am implicat în viețile lor.
După un timp am început să călătoresc și în alte localități pentru a-i căuta pe acești nevoiași, și așa se face
că într-o iarnă am ajuns să vizitez mai multe școli din București în care am întâlnit sute de tineri bolnavi, fără
vedere, schilozi, un tablou atât de dureros care m-a mișcat profund. Am petrecut clipe de neuitat în compania
lor, cântând și rugându-ne împreună lui Dumnezeu, Căruia I-am mulțumit pentru privilegiul de a fi alături
de El și de a-i mângâia pe cei întristați.
În luna octombrie a anului 2012 am aflat despre organizarea unei întâlniri în localitatea Sinaia, întâlnire la
care mi-am propus să ajung. Ceea ce mă împiedica însă, era situaţia financiară. L-am rugat din nou pe
Dumnezeu să mă ajute, iar El a intervenit imediat, trimițându-mi într-o singură zi cinci persoane la masaj,
lucru fără precedent. Prin această minune am reușit să ajung la întâlnirea care a durat o săptămână, loc și
timp în care am avut privilegiul să cunosc multe persoane cu istorii de viață foarte dureroase. L-am cunoscut
deasemenea, și pe liderul acestui grup, un bolnav care stă de 23 de ani în căruț, neputând să-și folosească
picioarele. Am fost profund impresionată de sacrificiul lui pentru semenii aflați în suferință, și uimită să
descopăr ce poate face Dumnezeu printr-un singur om care se pune la dispoziția Sa. Ionică Ghica are 40 de
ani și, în urmă cu 23 de ani și-a fracturat coloana cervicală, de atunci
fiind complet dependent de alții. Mi-a mărturisit că uneori stă
Slăvit să fii
nemișcat ore întregi. În ciuda acestor dizabilități, datorită dragostei și
Carpa Ioan
dorinței lui de a-și ajuta semenii aflați în suferință, Dumnezeu face
Penitenciarul Bârcea
prin el o lucrarea atât de mare. Am început de asemenea să particip la
întâlnirile lor lunare din localitatea Brazi, județul Prahova, unde, în
Mărire Ție, Domnul meu,
16 februarie 2012 ne-am întâlnit aproximativ 100 de persoane într-o
În veci de veci mărire,
atmosferă cu totul specială. În timp ce se studia Cuvântul lui
Te laudă-ntregul univers
Dumnezeu, mi-am dat seama că, din cauza numărului mare de
Și slavă Îți dă Ție.
participanți, mâncarea este insuficientă. L-am rugat pe Dumnezeu să
se îngrijească de această problemă, ceea ce a și făcut: la plecare am
Te cântă Doamne vântul, ramul,
constatat că a și rămas mâncare neconsumată. Avem un Dumnezeu
Te laudă frunzele din pomi,
specializat în cazuri imposibile. Să-L preamărim veșnic!
Îți cântă florile și iarba
Și păsările-Ți cântă-n cor.
Pentru cei mici și nu numai
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Chiar de la debutul acestei reviste m-am gândit și la posibilitatea de a
include un material special și pentru una din categoriile cele mai
importante ale Familiei lui Dumnezeu: copiii și tinerii. Însă am
considerat că datorită varietății mari de vârste, a spațiului restrâns și a
periodicității cu care este tipărită revista, planul acesta nu este realist,
ajutor nefiind unul efectiv.
În ultimul timp însă am reconsiderat acest aspect din ce în ce mai des
și, în ciuda faptului că revista nu reprezintă un mediu propice pentru ai ajuta pe ei, am considerat mediul electronic. Astfel, am debutat un
proiect pe saitul www.edy.hu, proiect care este numai în fază de
început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca în mod gratuit
înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii.
În decursul timpului, pe saitul edy.hu vor fi disponibile tot mai multe
materiale pentru cei mai mici și pentru cei mai măricei. Dacă doriți să
primiți notificări despre materialele noi pe măsură ce vor fi disponibile,
vă rugăm să ne scrieți la adresaedi@gmail.com pentru a ne comunica
adresa dumneavoastră și orice alte gânduri și sugestii legate de acest
proiect.
Vă mulțumesc!&
&
&
&
&
Editorul

Îți cântă râul, marea, valul,
Și munții toți pe limba lor,
Iar în furtună ploaia spune
Că ești Stăpânul tuturor.
Și aștrii, stelele-Ți dau mărire,
Iar luna și soarele strălucitor,
Te-ascultă și se-nchină Ție
Și stau cuminți la locul lor.
Te laudă ceru’-ntreg, pământul,
Și-Ți dau mărire, Tată,
Cu ele toate cânt și eu,
Și cu natura toată.

Jurnalul lui John Wesley
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John Wesley, 1703 - 1791

Luni, 28 septembrie. Am discutat cu o doamnă care, cu puțin timp în urmă se simțea atât de împovărată
încât a plecat într-o noapte pentru a-și pune capăt vieții aruncându-se în New River. Când a trecut pe lângă
topitorie a auzit niște oameni cântând. S-a oprit și a intrat; a ascultat un timp, iar Dumnezeu a vorbit inimii
ei. Nu a mai dorit să-și pună capăt vieții, ci să moară față de păcat și să trăiască pentru Dumnezeu.
Luni, 2 noiembrie. Am predicat la Windsor la amiază și după amiază am călărit până la Reading. Domnul
J. R. a trimis vorbă fratelui său că a plătit o mulțime care să-i dărâme casa de adunare în cursul acelei nopți.
Seara, domnul S. Richards a ajuns o mare mulțime de pescari care se îndreptau spre ea și pe care i-a acostat
imediat și i-a întrebat dacă nu vor să-l însoțească pentru a asculta o predică, zicându-le: „Voi face loc pentru
voi, chiar dacă ați fi încă pe atâția.” Ei au spus că îl însoțesc cu toată inima. „Dar vecinilor,” le-a spus el, „nu
ar fi bine să lăsați ciomegele acelea deoparte? Este posibil ca femeile să se sperie.” Le-au aruncat pe toate și
au intrat împreună cu el și s-au așezat. La finalul predicii mele, unul dintre ei care era conducătorul lor, fiind
cu un cap mai înalt decât prietenii lui, s-a ridicat rotindu-și privirea peste adunare, a spus: „Domnul nu a
spus decât ceea ce este bine; eu asta spun; și nu este nimeni aici care să îndrăznească să spună altceva.”
Joi, 28 ianuarie 1748. Am pornit către Deverel Longbridge. Pe la ora zece am întâlnit o căruță încărcată pe
un drum adânc. Era o cărare îngustă între drum și banc; am pășit acolo iar John Trembath m-a urmat. Atunci
când căruța s-a apropiat, calul meu a început să se dea în spate și să încerce să se urce pe banc. Acest lucru a
speriat celălalt cal care era în spate și l-a făcut să sară și să dea din cap, până când căpăstrul i s-a agățat de
haina mea și m-a tras jos de pe calul meu. Am căzut exact pe acea cărare, între căruță și banc, ca și când
cineva m-ar fi luat pe brațe și m-ar fi așezat acolo. Ambii cai au stat nemișcați, unul în fața mea, și celălalt în
spatele meu; așadar, prin harul lui Dumnezeu, m-am ridicat fără a fi rănit, am încălecat din nou și am
continuat drumul.
Vineri, 12 februarie. După ce am predicat la Oakhill la amiază, am călărit până la Shepton și i-am găsit pe
toți speriați. Mi-au spus că o mulțime de oameni fusese plătită, pregătită și îmbătată pentru a face tot felul de
rele. Eu am început să predic între 4 și 5; nimeni nu ne-a deranjat sau întrerupt. Am avut o oportunitate
binecuvântată iar inimile multora au fost mult mângâiată. Mă întrebam ce s-a întâmplat cu mulțimea aceea.
Dar am fost informat că ei au greșit locul, imaginându-și că o să merg la casa lui William Stone, așa cum
obișnuiam, motiv pentru care și-au strâns toate forțele cu tobele pentru a mă întâlni; dar domnul Swindells
m-a dus fără să vrea la cealaltă margine a orașului, iar mulțimea nu a descoperit greșeala decât după ce eu
am terminat de predicat; așa că au fost foarte dezamăgiți în lucrarea lor de perturbare.
Dar ne-au ajuns când mergeam de la locul întâlnirii către casa lui William Stone, aruncând cu o mulțime de
pietre, noroi și bulgări de pământ; dar nu ne-au putut răni. Numai domnul Swindells a avut puțin noroi pe
haină, iar eu câteva picături pe pălărie.
După ce am intrat în casă, au început să arunce cu pietre mari pentru a sparge ușa. Dar văzând că asta ar
necesita ceva timp, au renunțat. Mai întâi au spart toate țiglele hambarului după care au început să arunce o
grămadă de pietre pe ferestre. Unul dintre conducătorii lor, în marele lui zel, ne-a urmat în casă iar acum era
închis împreună cu noi acolo. Nu i-a convenit asta și ar fi vrut să iasă, dar nu era posibil, așa că a rămas cât de
aproape a putut de mine, gândind că este în siguranță atâta timp cât stă lângă mine; dar pentru că a rămas
puțin în urmă când eu am urcat două scări pentru a ne adăposti, o piatră mare l-a lovit în frunte iar sângele a
început să țâșnească ca dintr-un izvor. A început să strige: „Oh domnule, vom muri în seara asta? Ce trebuie
să fac? Ce trebuie să fac?” Am spus: „Roagă-te la Dumnezeu. El este capabil să te scape din orice pericol.” A
urmat sfatului mei și a început să se roage cum n-o mai făcuse niciodată.
Domnul Swindells împreună cu mine am început să ne rugăm, după care i-am spus: „Nu trebuie să stăm
aici; trebuie să coborâm imediat.” El a spus: „Domnule, nu putem domnule; vedeți cum zboară pietre peste
tot.” Am mers direct de-a lungul camerei și apoi am coborât scările; nicio piatră nu a mai intrat până când nu
am ajuns jos. Mulțimea tocmai spărsese ușa când am intrat noi în camera de jos; și exact când ei au intrat pe
acea ușă, noi am ieșit pe cealaltă. Nimeni nu ne-a observat cu toate că eram la 4 metri unii de alții.
Au umplut casa imediat și au vrut să-i dea foc. Dar unul dintre ei, amintindu-și că a lui era vecină, cu mult
zgomot i-a convins să n-o facă. Auzindu-l pe unul dintre ei strigând „Au fugit pe câmp!”, m-am gândit că
sfatul acela era bun, așa că am luat-o peste câmp până la celălalt capăt al orașului unde Abraham Jenkins ne-a
așteptat și ne-a condus până la Oakhill.
Duminică, 10 aprilie (ziua de paște). Niciodată nu s-a mai văzut o asemenea adunare la sacramentele din
Athlone. Am predicat la ora 3. Mulțimea papiștilor s-a strâns ca să asculte, astfel încât preotul, văzând că
porunca lui nu mai are nicio valoare, a venit în persoană la ora șase și i-a alungat ca pe o turmă de oi.
Marți, 12. Am călărit până la Clara unde am fost repede informat că într-o oră urma să înceapă o faimoasă
luptă de cocoși la care participau aproape toți locuitorii din zonă. Sperând să reușesc să-i angajez într-o
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activitate mai benefică, am început să predic pe stradă cât de repede am putut. O sută sau două sute de
persoane s-au oprit și au ascultat un timp, după care și-au descoperit capetele și au uitat de lupta cocoșilor.
Adunarea de seara din Tullamore a fost mai numeroasă decât oricând, o atenție adâncă fiind pe fiecare
chip. Spre finalul predicii a început o furtună violentă cu gheață. i-am rugat pe oameni să-și acopere capetele,
dar cea mai mare parte dintre ei au refuzat și nimeni nu s-a mișcat de pe loc până ce nu mi-am terminat
discursul.
Vineri, 15. Am călărit până la Edinderry. O mulțime de oameni s-au adunat rapid. Pentru că fusesem
deranjat în timpul nopții de domnul Swindells care a dormit lângă mine și care avusese un soi de acces de
apoplexie, nu m-am simțit deloc bine la amiază când am început să predic pe un drum larg la una din
marginile orașului. Soarele mă bătea exact în cap, ceea ce mi-a cauzat o durere de cap toată ziua; dar am uitat
de toate acestea înainte să încep să vorbesc, și când mi-am terminat discursul, am lăsat toată oboseala și
durerea în spate și am călărit până la Dublin într-o stare de sănătate perfectă.
Joi, 28 era ziua stabilită pentru a pleca la țară, dar tot trupul meu striga: „Sigur, nu vrei să te duci azi? Nu
vezi cum plouă afară?” Am spus: „Trebuie să-mi țin cuvântul dacă este posibil.” Dar înainte de ora 5, cineva
de la care rezervasem un cal mi-a trimis veste că într-o asemenea zi calul lui nu iese afară. Am trimis pe
cineva care l-a făcut să se răzgândească. Așadar, pe la ora șase am luat calul. Pe la nouă am ajuns la Killcock.
Între unu și două la Kinnegad. Puterea mea era dusă, așa că am pornit din nou după ce ne-am odihnit o oră,
dar nu mai puteam face altceva decât să stau pe cal. A trebuit să călărim aproape nouă mile irlandeze care
echivalează cu 14 englezești. Le-am parcurs în trei ore și pe la șase am ajuns la Tyrell’s Pass.
La ora șapte mi-am recuperat puterea pentru a predica și pentru a întâlni grupul nostru care începuse să fie
interesat de numere și nu de harul lui Dumnezeu.
Marți, 3 mai. Am călărit până la Birr, 20 de mile depărtare de Atlone și, pentru că nu au găsit cheia clădirii,
am predicat despre „Harul Domnului nostru Isus Hristos” pe stradă, unei mulțimi insensibile, aspre și
insensibile. Mulți au râs o mare parte din timp. Unii au plecat chiar în mijlocul unei propoziții. Și când unul
dintre ei a strigat (un călugăr carmelit, clericul preotului): „Minți! Minți!”, protestanții zeloși au strigat: „Jos
cu el!” și imediat asta s-a și întâmplat. Apoi a fost o învălmășeală, dar nu am înțeles ce se întâmpla, până
când totul s-a liniștit.
Seara am călărit până la Balliboy. Pentru că nu exista nicio clădire în care să ne strângem, am predicat pe
stradă. M-am temut că, fiind un loc nou, nu vor veni decât câțiva dimineața; dar au venit în număr mare; nu
mă mai bucurasem de o asemenea binecuvântare de când ajunsesem în Irlanda.
Duminică, 15. (Dublin). După ce mi-am recăpătat puterile, am predicat de la ora 5 la 8 în Oxmantown
Green. Credeam că ne vom îmbarca imediat ce am terminat; dar întârzierea căpitanului (după obiceiul lor)
mi-a oferit ocazia de a împărtăși evanghelia păcii unei mai mari mulțimi tăcute seara. Unul dintre ei, după ce
a ascultat un timp, a strigat dând din cap: „Ah, este iezuit; asta e clar.” La care un popă catolic care se
întâmpla să fie prin apropiere a replicat tare: „Nu, nu este; m-aș fi bucurat eu să fie.”
Va urma!
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Pe saitul www.edy.hu puteţți
găsi materiale educative
pentru copii și alte informaţții
utile din acest domeniu.

Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.
La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le
descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale are creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege
care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.
La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic,
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre
subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în
lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și
audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă
visteria acestui saitului nostru; aici 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
sub forma experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme
în mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta,
descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o
ai 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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Revelation 14:12
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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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