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Omul „Da și Amin”
Sánta János, octombrie 2012

Atunci când descoperă solia neprihănirii lui 
Hristos, mulți creștini o primesc cu bucurie și 
cu deosebit interes, asemenea pământului uscat 
care primește torentele de apă care-l 
reîmprospătează. Dragostea pentru Dumnezeu 
este aprinsă în inimă iar sufletul tânjește după 
slujirea lui Dumnezeu. Dar indiferent de cât de 
multă bucurie găsește persoana în acest adevăr, 
timpul îi va dovedi propria lui insuficiență și 
faptul că Spiritul cumva nu „operează” în 
propria-i viață conform instrucțiunilor din 
„manual.” În acest punct tentația este aceea de 
a pune sub semnul îndoielii propria credință, 
sinceritate sau chiar adevărurile Scripturii; sau, 
ceea ce este chiar și mai rău, unii sunt ispitiți să 

adopte o atitudine bisericească ipocrită. Dar, în ciuda acestei realități, cuvintele Bibliei sunt adevărate și toți 
munții se pot topi înainte ca oricare dintre cuvintele lui Isus să-și piardă puterea de a transforma sufletele. 
Așadar, unde este problema?  Următorul pasaj explică motivul acestui fenomen și ne oferă de asemenea și 
câteva idei legate de soluția acestei probleme:

„Mulţi îşi pun întrebarea: ,Cum să mă predau pe mine însumi lui Dumnezeu?’ Doreşti să te predai lui 
Dumnezeu, dar eşti slab în putere morală, eşti rob al îndoielilor şi stăpânit de obiceiurile vieţii tale păcătoase. 
Făgăduinţele şi hotărârile tale sunt asemenea unor funii de nisip. Singur nu-ţi poţi controla şi stăpâni 
gândurile, impulsurile şi simţămintele. Amintirea făgăduielilor nerespectate şi a angajamentelor neîmplinite 
slăbeşte încrederea în propria ta sinceritate şi te face să crezi că Dumnezeu nu te poate primi; dar nu trebuie 
să deznădăjduieşti. Ce trebuie să înţelegi este adevărata putere a voinţei. Aceasta este puterea care 
guvernează natura omului, puterea ce ia hotărâri sau care face alegerea. Totul depinde de dreapta lucrare a 
voinţei. Dumnezeu a dat oamenilor puterea alegerii; datoria lor este aceea de a o exercita. Nu stă în puterea 
noastră să ne schimbăm inima şi nici să predăm lui Dumnezeu 
simţămintele noastre; dar putem alege să-L slujim. Putem să-I 
dăm voinţa; atunci El va lucra în noi şi voinţa şi înfăptuirea, 
după buna Sa plăcere. În acest fel, întreaga noastră natură va fi 
adusă sub controlul Spiritului lui Hristos; simţămintele tale vor 
fi atunci îndreptate numai spre El, iar gândurile vor fi în 
armonie cu El.” (SC 47.1).

Oh, ce cuvinte încurajatoare! Nu trebuie să disperăm; trebuie 
numai să-I lăsăm lui Dumnezeu propria noastră voință, și totul 
va funcționa! Bine, bine, dar ce înseamnă asta practic?  Căci 
dacă aceste cuvinte vor rămâne numai pe tărâmul cunoașterii 
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teologice, nu vor avea niciun impact în viețile noastre zilnice. Trebuie să 
înțelegem în ce constă adevărata putere a voinței în așa fel încât să o putem 
folosi eficient.

O contradicție aparentă
Când citim cu atenție pasajul de mai sus, descoperim o contradicție. După ce 
enumeră căderile noastre, autorul afirmă cu promisiunile și deciziile noastre 
sunt asemenea unor funii de nisip și că nu le putem împlini. Însă, în cea de-a 
doua parte a paragrafului autorul vorbește despre adevărata putere a voinței 
și despre putere alegerii, indicându-le ca fiind mijloacele prin care putem 
scăpa din această condiție detestabilă. Dar stați puțin: promisiunile și deciziile 
nu sunt ele însele acte ale voinței?  Atunci când spun „Îi dau lui Dumnezeu 
propria mea voință!”, nu este aceasta o promisiune și o decizie? Cum se poate 
ca puterea voinței să reprezinte cheia, când noi suntem înfrânți deseori în 

tocmai acest punct?  Cum putem vorbi despre adevărata putere a voinței când propria experiență zilnică 
indică aproape în exclusivitate către lipsa de putere a voinței noastre? Cum trebuie să înțelegem această 
contradicție?

Nu este de mirare să autorul spune că avem nevoie de a înțelege adevărata putere a voinței. Trebuie să 
învățăm cum să aplicăm în mod corect propria voință. Pentru că este o realitate faptul că putem să ne folosim 
voința într-o manieră greșită, ceea ce nu înseamnă că decizia noastră este aceea de a face răul. Nu, nicidecum 
nu dorim să facem răul, ci binele! Asemenea lui Pavel:

„Ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe 
care nu vreau să-l fac, iată ce fac!” (Romani 7:18, 19).

Aici, în capitolul 7 din epistola către romani, Pavel descrie aceeași experiență descrisă mai sus: doresc să 
fac binele, dar sunt incapabil. Mai mult, fac răul pe care nu-l doresc. Aici este descrisă acțiunea greșită a 
voinței; voința mea este îndreptată către facerea de bine. Această cale nu a funcționat niciodată și nici nu va 
funcționa vreodată datorită naturii păcătoase pe care o avem. Spre exemplu: atunci când soția mea mă 
înțeapă în mod neașteptat și „nedrept” cu o remarcă plină de nemulțumire, eu știu că nu este bine să-i 
răspund cu o „mânie sfântă”, și totuși asta iese din mine în momentul critic. Și ce urmează?  Rușine, vină și 
remușcare datorită faptului că L-am dezamăgit pe Hristos din nou. Acesta este motivul pentru care Domnul 
ne-a avertizat: „Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” (Matei 26:41). Este posibil să 
ne folosim voința într-un mod pozitiv, dacă aceasta este slăbită datorită naturii? Și dacă da, cum?

Dreapta lucrare a voinței
Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne predăm lui Dumnezeu (Romani 6:13). Însă, deseori găsim 

acest lucru dificil de făcut pentru că nu  considerăm un aspect important:
„Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă.” (Romani 9:16).
Acest verset ne descoperă un adevăr fundamental despre noi înșine. El ne arată cât de lipsită de putere este 

voința noastră și cât de lipsite de sens sunt propriile noastre eforturi. Adevărul este că puterea voinței noastre 
este atât de slabă încât singuri nu ne putem preda lui Dumnezeu. Cineva ar putea obiecta: „Nu, nu poate fi 
adevărat; acest lucru ar fi nedrept din partea lui Dumnezeu! Cum este posibil ca El să se aștepte să ne predăm 
Lui în condițiile în care nu putem face aceasta?” Să ne oprim aici. Trebuie să înțelegem că mai există un 
element în acest verset care este vital pentru o viață biruitoare: „Dumnezeu care are milă.”

Atât timp cât ne bazăm predarea pe propria noastră voință și promisiune, căderea este garantată. Putem să 
rostim un „da” cu gurile noastre, dar acesta se va dovedi un „nu” în viața practică. Pentru ca „da”-ul nostru 
să rămână „da”, avem nevoie de harul și milă lui Dumnezeu. Numai puterea Sa este capabilă de a întări și 
valida promisiunile noastre, iar această putere este disponibilă pentru noi în Cuvântul lui Dumnezeu.

„Câtă vreme se zice: ,Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.” (Evrei 3:15).
Acest verset conține formula pentru lucrarea eficientă a voinței. Degeaba ne stoarcem promisiuni sfinte, 

căci se vor dovedi lipsite de putere datorită naturii. Dar atunci când Cuvântul lui Dumnezeu vorbește - 
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„astăzi dacă auziți glasul Lui” - un torent de putere creatoare ajunge până la noi prin cuvintele Sale, ajutând 
voința noastră să se predea lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care este atât de important să ne 
deschidem inimile și să ne predăm lui Dumnezeu atunci când auzim vocea Sa și simțim atingerea sa în inimi, 
pentru că dacă vom uita de acea atingere divină, nu vom mai avea aceeași putere mai târziu.

Așadar, putem vedea că adevărata putere a voinței este derivată din Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul 
Său ne oferă putere zi după zi să ne predăm Lui. Atunci când Cuvântul Său este rostit inimii mele, pot să 
spun: „Mulțumesc Doamne că mi-ai vorbit și că Cuvântul Tău va împlini ceea ce Tu ai rostit. Sunt al Tău și 
mă predau pe mine însumi voinței Tale. Să se facă cu mine potrivit cuvântului Tău!”

Isus, Omul „Da și Amin.”
Viața lui Isus Hristos reprezintă dovada faptului că o predare absolută este posibilă. În viața Sa nu au 

existat promisiuni neîmplinite. Tot ceea ce a spus, s-a împlinit:
„Felul vostru de vorbire să fie: ,Da, da; nu, nu’; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.” (Matei 5:37).
„Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan şi 

prin Timotei, n-a fost ,da’ şi ,nu’, ci în El nu este decât ,da.’” (2 Corinteni 1:19).
Isus Și-a predat voința în mod desăvârșit lui Dumnezeu motiv pentru care cuvintele Sale au fost îmbibate 

cu putere divină. Prin cuvintele Sale a vindecat bolnavii, a alungat demonii, a înviat morții, a liniștit furtuni. 
Dar și mai uimitor și plin de inspirație este faptul că aceeași putere divină care înfăptuia minuni prin 
cuvintele Sale, este capabilă de asemenea să susțină voința noastră în asemenea măsură încât „da”-ul nostru 
să fie într-adevăr „da”, și „nu”-ul nostru să fie „nu”!

„Da”-ul nostru
„În luarea hotărârii acesteia, am lucrat eu în chip uşuratic?  Sau hotărârile mele sunt nişte hotărâri pe care 

le iau în felul lumii, ca să fie în mine ,da, da’ şi ,nu, nu’?
„Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră faţă de voi n-a fost şi ,Da’ şi ,Nu’.... În adevăr, făgăduinţele lui 

Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El (în Hristos) sunt ,da’, şi în El ,Amin’, slava lui Dumnezeu, prin noi.” (2 
Corinteni 1:17, 18, 20 KJV).

Declarația lui Pavel este uimitoare; aceeași putere care lucra prin cuvintele lui Isus Hristos, lucrează în 
aceeași manieră și prin cuvintele noastre!

Atunci când vorbim, vorbim cuvintele lui Dumnezeu (1 Petru 4:11), iar puterea divină care este în 
Cuvântul lui Dumnezeu crează realitatea exprimărilor noastre. Acesta este motivul pentru care cartea 
Apocalipsei îi descrie pe biruitorii marelui conflict și taina biruinței lor prin următoarele cuvinte:

„Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor...” (Apocalipsa 12:11).
Făgăduințele și deciziile noastre nu mai sunt lipsite de putere. Cuvintele rostite cu credință se împlinesc 

pentru că puterea omnipotentă a lui Isus le validează. Nu mai trebuie să disperăm datorită propriilor eșecuri!
Și când soția va lovi din nou mândria mea, îi pot răspunde cu dragostea lui Isus: „Draga mea, ai dreptate; 

îți mulțumesc că mă iubești!”

Făgăduințe întărite
Aplicația practică a acestui adevăr minunat este explicat mai departe de legea jurămintelor pe care o găsim 

în capitolul 30 din Numeri:
„Când un om va face o juruinţă Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduinţă, să nu-şi calce 

cuvântul, ci să facă potrivit cu tot ce i-a ieşit din gură.” (Numeri 30:2).
Omul Isus Hristos este Omul „Da și Amin.” Făgăduințele Sale sunt pentru totdeauna sigure, în orice 

circumstanță. În contrast, legea jurămintelor pentru femei dovedește că noi ne aflăm mereu într-o stare de 
dependență:

„Când se va mărita, după ce a făcut juruinţe sau după ce s-a legat printr-un cuvânt ieşit de pe buzele ei, şi bărbatul ei 
va lua cunoştinţă de lucrul acesta, şi nu-i va zice nimic în ziua când va lua cunoştinţă de ele, juruinţele ei vor rămâne 
în picioare; şi făgăduinţele cu care se va fi legat ea vor rămâne în picioare; dar dacă bărbatul ei nu-i dă voie în ziua când 
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ia cunoştinţă de juruinţa ei, el va desfiinţa juruinţa, pe care a făcut-o, şi cuvântul scăpat de pe buzele ei, cu care s-a legat 
ea; şi Domnul o va ierta.” (Numeri 30:6-8).

Această lege ne arată modul în care funcționează voința noastră.  În capitolul 7 din epistola către romani, 
Pavel ne oferă un exemplu în care femeia reprezintă voința noastră, primul soț reprezintă natura noastră 
păcătoasă,  iar ce-l de-al doilea soț Îl reprezintă pe Hristos. Legea jurămintelor ne ajută să înțelegem că atât 
timp cât natura păcătoasă (primul soț) stăpânește peste voință (femeia), toate promisiunile nobile pe care I le 
facem lui Dumnezeu nu au nicio valoare datorită faptului că natura păcătoasă (primul soț) le anulează motiv 
pentru care noi eșuăm. Însă, tot datorită aceluiași principiu, imediat ce voința Îi este transferată lui Hristos 
(cel de-al doilea soț), El ne va întări promisiunile, iar cuvintele rostite de noi se vor împlini.

Ziua mântuirii
Chemarea milei lui Dumnezeu din Cuvântul Său ne atrage în fiecare zi. Isus Hristos ne oferă viața Sa 

neprihănită, și împreună cu propria-I persoană, toate binecuvântările din casa Tatălui Său. Stă în puterea 
noastră să acceptăm această invitație, să ne însușim prin credință făgăduințele lui Hristos și astfel să 
experimentăm puterea cuvântului Său. Atunci când luăm poziție pentru Hristos, voința noastră care a fost 
înainte lipsită de putere în facerea de bine, este acum eliberată pentru a împlini voința lui Dumnezeu. 
Aceasta este ocazia pe care o avem de a acționa în puterea lui Dumnezeu:

„Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui 
Dumnezeu. Căci El zice: ,La vremea potrivită, te-am ascultat; în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea 
potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.’” (2 Corinteni 6:1, 2).

Atunci când ne supunem lui Hristos, Spiritul Său ia în stăpânire ființa noastră și ne oferă putere pentru a 
lucra împreună cu El. Aceasta este vremea potrivită pentru noi să împlinim tot ceea ce Isus ne-a cerut, și 
anume, ceea ce El dorește să facă în noi, prin nou și având cooperarea noastră.

Spre exemplu, cuvintele Sale îmi spun: „Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire 
şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.” (Efeseni 4:31). Iată care este răspunsul meu: „Doamne, mă 
supun puterii care este în cuvântul Tău; acum, în Numele lui Isus renunț la orice amărăciune, orice iuţeală, 
orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate; trupul meu Îți aparține în așa fel încât 
dragostea și pacea Ta să curgă prin mine, chiar și atunci când sunt rănit. Îți mulțumesc pentru că împlinești în 
mine ceea ce mie îmi este imposibil să fac.”

Nu trebuie să ne temem de eșec, căci El Însuși reprezintă garanția succesului; El ne va aduce gândurile sub 
propria Sa autoritate, El ne va umple faptele cu dragostea Sa și cuvintele noastre cu putere de sus. Și când ne 
vom afla într-o situație critică, fie că este o ispită neașteptată, abuz sau altceva, dragostea lui Isus va fi 
manifestată în comportamentul nostru. Când conlucrăm cu Hristos, și noi suntem transformați în oameni 
„Da și Amin” în El!

Este voia Tatălui nostru ca toate zilele vieților noastre să fie asemenea zilei mântuirii pe măsură ce 
experimentăm puterea harului Său. Deschide-ți urechile pentru a auzi cuvântul Său și supune-I-te Lui în 
fiecare dimineață. Indicând către promisiunile Sale, spune: „Sunt al Tău!” și ai încredere în putere salvatoare 
a harului Său. Pe măsură ce creștem în înțelegerea și aprecierea puterii alegerii, mușchii noștri spirituali se 
vor dezvolta prin practicarea credinței. Domnul să ne ajute să ne învățăm lecțiile pe cât de repede ne permite 
harul Său, în așa fel încât să putem spune zilnic:

„Voi merge în puterea Ta, Doamne Dumnezeule! Voi pomeni neprihănirea Ta şi numai pe a Ta.” (Psalmul 71:16 
KJV)

4

D
iv

in
a V

in
de

ca
re

 w
 N

r. 
43

 iu
lie

 2
01

3



Cu toate că Scriptura nu ne dezvăluie 
identitatea celor doi ucenici, detaliile 
experienței avute de ei în drum spre Emaus 
denotă nu numai sinceritatea și dorința 
fierbinte după Mântuitorul, dar și dragostea 
Acestuia pentru fiecare suflet în parte. Ceea 
ce nu reiese însă explicit din relatarea biblică 
este motivul pentru care cei doi au plecat din 
Ierusalim pentru a merge acasă. În timp ce 
toți cei ce-L urmaseră îndeaproape pe Isus 
erau încă în oraș, aceștia doi aleg să 
părăsească compania celorlalți ucenici și să 
meargă la casa unuia dintre ei. Și cu toate că 
niciunul dintre ei nu afirmă de ce au luat 
această decizie, o privire mai atentă la 
detaliile și circumstanțele care i-au înconjurat 
în zilele acelea ne va ajuta nu numai să 

înțelegem acest motiv, dar să și învățăm lecții 
valoroase din evenimentele acelor zile.

Refuzuri stranii
Pentru a înțelege ce s-a aflat în spatele călătoriei spre Emaus trebuie să ne întoarcem în camera în care se 

ascunseseră ucenicii în zilele pe care Isus le-a petrecut în mormânt și să rememorăm cu atenție evenimentele 
petrecute atunci.

Așa cum am afirmat în mai multe rânduri, motivul principal care a cauzat imposibilitatea ucenicilor de a 
înțelege profețiile pe care Isus le-a făcut cu privire la sfârșitul vieții Sale și al învierii, a fost modul greșit în 
care ei au interpretat textele Scripturii care vorbeau despre venirea lui Mesia, și anume faptul că nu au înțeles 
că Mesia trebuia să vină de două ori: prima dată pentru a muri, iar a doua oară pentru a-Și lua împărăția. Ei 
atribuiau descrierea celei de-a doua veniri momentului pe care îl trăiau alături de Isus, motiv pentru care se 
așteptau ca Acesta să se proclame în scurt timp împărat peste Israel, să-i alunge pe romani și să cucerească 
întreaga planetă.

În aceste condiții, nu este de mirat surprinderea și descurajarea în fața realității arestării și execuției lui 
Isus. După ce Acesta a fost așezat în mormântul pus la dispoziție de Iosif din Arimateea, eșecul absolut al 
misiunii a devenit o realitate de netăgăduit pentru ucenici. Îngroziți la perspectiva că și ei ar putea fi arestați, 
judecați și condamnați pentru așteptările ce se dovediseră a fi nerealiste, cei unsprezece împreună cu alți 
apropiați se ascund într-o locuință din oraș, niciunul dintre ei neavând deocamdată puterea și curajul de a 
pleca înapoi la vechea viață, înapoi acasă.

În dimineața primei zile a săptămânii încep să se întâmple însă evenimente stranii. Maria Magdalena este 
cea care ajunge prima la mormânt și îl descoperă gol, moment în care fuge îngrozită și le spune ucenicilor. 
Petru și Ioan alergă acolo într-un suflet și tot ceea ce găsesc este piatra de la gura mormântului aruncată într-
o parte și în mormânt ștergarul și fâșiile de pânză cu care fusese învelit trupul lui Isus cu două zile în urmă. 
Neînțelegând nimic din toate acestea, cei doi se întorc la locul în care erau și ceilalți.

Maria, cea care făcuse această descoperire, rămâne acolo plângând, zdrobită fiind acum și de faptul că 
trupul lui Isus dispăruse. Dintr-un motiv ușor de înțeles, ea se apleacă pentru a se mai uita încă o dată în 
mormântul pe care-l știa gol de-acum, însă de data aceasta vede înăuntru doi îngeri cu care începe un dialog, 
întrerupt curând însă de prezența lui Isus. Întâlnirea cu Domnul viu are impactul așteptat asupra Mariei care, 
fără nicio ezitare, aleargă într-un suflet la ucenici. În momentul în care ea dă buzna în cameră, îi găsește pe 
ucenici „care plângeau și se tânguiau” (Marcu 16:10). Descurajarea și disperarea lor atingea deja cote maxime, 
motiv pentru care toți cei prezenți acolo erau într-o jale teribilă, nu se mai puteau controla și plângeau 
asemenea unor copii. Intrarea vijelioasă a Mariei atrage atenția tuturor, dar mai mult decât aceasta, 
schimbarea pe care toți o observă imediat pe chipul ei, îi contrariază. Tocmai când se întrebau cum se face că 
Maria este atât de fericită, ea începe să le povestească în detaliu întâlnirea și dialogul avut cu îngerii și cu Isus 
în persoană.

5

Calea către Emaus
Ardeiaș Vlad, iunie 2013
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Ei bine, la acest moment ne-am aștepta ca toți ucenicii să izbucnească în lacrimi de bucurie și în laude 
pentru Dumnezeu, însă, în mod inexplicabil, „când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-
o.” (Marcu 16:11). Uluirea Mariei trebuie să fi fost grozavă. Este deci înțelept ca uneori bărbații să le asculte și 
pe femei.

Un alt grup de femei dintre cele care-L urmaseră pe Isus îndeaproape au mers în aceeași dimineață să 
viziteze mormântul. Când au descoperit la rândul lor realitatea absenței trupului lui Isus, au fost întâmpinate 
de „un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb” (Marcu 16:5) care le-a dat și lor vestea învierii 
Mântuitorului. Asemenea Mariei, „la întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece 
și tuturor celorlalți.” (Luca 24:9). Toate intră de-a valma în încăpere și încep să vorbească în același timp, fiind 
încă sub impresia întâlnirii divine. Fețele le sunt luminate de bucuria și speranța revederii Mântuitorului iar 
cuvintele nu mai contenesc să-i asigure pe ucenici de realitatea învierii lui Isus. Spre deosebire de aceste 
femei care „și-au adus aminte de cuvintele lui Isus” (Luca 24:8) care prevestiseră moartea și învierea Sa, 
ucenicilor le este imposibil să facă asta, motiv pentru care „cuvintele acestea (ale femeilor) li se păreau apostolilor 
basme și nu le credeau.” (Luca 24:11).

La acest moment se impune întrebarea: care a fost motivul pentru care ucenicilor, celor care au stat 
personal atât de aproape de Isus pe tot parcursul lucrării Sale publice, care au avut privilegiul de a-L 
cunoaște ca nimeni alții,  care văzuseră, auziseră și făcuseră atâtea fapte pline de putere, le-a fost imposibil să-
și amintească de profețiile lui Isus despre moartea și învierea Sa, le-a fost imposibil să creadă relatările 
acestor martori oculari ai lui Isus viu și să se bucure de aceasta?  Toate aceste relatări le fuseseră aduse de 
persoane cunoscute lor, persoane care se aflaseră în cel mai apropiat cerc al lui Isus, persoane în care ucenicii 
avuseseră deplină încredere astfel încât le încredințaseră inclusiv informația despre locația în care acum se 
ascundeau. Și totuși, în ciuda acestor lucruri, nici măcar unul dintre ei nu reușește să iasă din întunericul 
necredinței și să se bucure de vestea cea bună.

Lucrul acesta este cu atât mai straniu cu cât motivul descurajării lor era tocmai dispariția lui Isus. Această 
veste a învierii Lui ar fi trebuit cu atât mai mult să-i bucure, să-i determine să-L caute pe Domnul pentru o 
întâlnire personală cu El. Însă lanțurile demonilor s-au dovedit mai puternice decât toate aceste mărturii, 
motiv pentru care numesc vestea cea bună a învierii, „povești”.

„Să plecăm la Emaus”
Este foarte probabil ca în momentul în care venirea femeilor a urmat celei a Mariei, Petru, impulsivul să fi 

fost cel care s-a ridicat și a spus: „Ce-s cu basmele-astea?  Altceva mai bun nu ați găsit de făcut acum decât să 
ne spuneți povești d-astea?  Numai femeile ar putea veni cu astfel de aiureli! Așa sunteți voi mereu: emotive 
și nu gândiți rațional. Mai lăsați-ne-n pace; doar toți L-am văzut mort, cu ochii noștri!”

Să reținem că împreună cu cei unsprezece, în locuința respectivă mai erau și alții (Luca 24:9) care-L 
urmaseră pe Isus din toată inima. Ei bine, cuvintele, atitudinea, argumentele și concluziile acestea trebuie să 
fi avut o influență mult mai mare asupra acestora decât cuvintele unor femei. În momentul acela doi dintre ei 
au decis că nu mai are niciun sens să stea acolo. Oricum era periculos: este posibil ca preoții cei mai de seamă 
să-și fi trimis deja spionii pentru a-i localiza pe ucenicii lui Isus. Situația devenea din ce în ce mai încurcată, 
iar ucenicii au spus clar că este imposibil ca Isus să fi înviat; cel mai înțelept era să plece acum acasă.

În mintea acestor doi ucenici totul era amestecat, haotic: Isus din Nazaret a avut putere ca nimeni altul, și 
totuși ipocriții și păgânii L-au răpus. „Cu toate că speranța noastră era că El este Mesia, L-am văzut fără 
suflare.” Și cu toate că le auziseră pe femeile care au relatat că s-au întâlnit cu îngeri care le-au spus că Isus 
este viu, și chiar cu El în persoană, cei care au fost la mormânt nu L-au văzut. (Luca 24:19-24). Pentru ei, 
„nădejdea” (Luca 24:21) se dovedise a fi fost deșartă,  grupul începe să se împrăștie deoarece misiunea a 
încetat să mai existe, motiv pentru care pornesc pe „calea către Emaus”, înapoi la casele lor, la vechea viață, 
încercând cu amărăciune viziunea unui viitor.

Cel care citește însă intențiile și năzuințele inimii, îi abordează pe această cale a descurajării și a depărtării 
de Dumnezeu și,  printr-o revelație personală a realității divine, îi întoarce înapoi, având de data aceasta 
perspectiva corectă a viitorului. Un scriitor creștin comenta astfel întoarcerea celor doi la Ierusalim:

„Dar, având de transmis vestea aceasta mare, ei nu mai pot să stea pe loc şi să vorbească. Oboseala şi 
foamea dispar. Lasă mâncarea neatinsă şi, plini de bucurie, pornesc îndată din nou la drum, pe aceeaşi cărare 
pe care au venit, grăbindu-se să le povestească aceste lucruri ucenicilor din oraş. În unele părţi drumul nu 
este sigur, dar ei se caţără prin locurile prăpăstioase, alunecând pe stâncile netede. Ei nu văd şi nu ştiu că 
sunt apăraţi de Acela care a mers pe drum împreună cu ei. Cu toiagul de drum în mână, merg înainte, dorind 
să păşească mai repede de cum îndrăznesc. Îşi pierd cărarea, dar o găsesc din nou. Câteodată alergând, 
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câteodată împiedicându-se, ei merg înainte, având pe Însoţitorul nevăzut mereu lângă ei pe tot 
drumul.” (HLL 801.2).

Odată ajunși în oraș, „aceștia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalți” (Marcu 16:13), adică celor unsprezece 
și celorlalți care rămăseseră încă împreună cu aceștia. Așadar, al treilea rând de martori oculari ai 
Mântuitorului înviat - de data aceasta bărbați- intră val-vârtej în încăperea întunecată,  aducând Lumina veștii 
bune a învierii atât pe fețele lor cât și prin cuvintele rostite. Ei bine, în mod normal ar fi trebuit ca cei 
unsprezece să înceapă măcar să considere detaliile acestor relatări, să se roage cu privire la toate aceste 
mărturii care au venit în aceeași zi, de la persoane diferite, și numai din partea unor priteni de încredere. 
Uimitor însă, Scriptura afirmă că „nici pe ei nu i-au crezut.” (Marcu 16:13). Răspunsul a fost și de această dată 
categoric: „Așa ceva este imposibil!”.

Consecințele unei singure decizii
Pentru a identifica corect elementul care a avut puterea de a-i arunca pe cei mai apropiați de Isus într-un 

întuneric atât de gros și de a-i deposeda de orice putere de a-și mai reveni de acolo, trebuie să rememorăm 
câteva din evenimentele petrecute înainte de arestarea lui Isus.

La acest moment se impune însă următoarea observație: toți credincioșii prezenți în locuința aceea au fost 
împărțiți de evenimentele petrecute în acea primă zi a săptămânii în două grupe: cei care au crezut în 
învierea lui Isus, și cei care n-au crezut. Interesant este însă faptul că cei care s-au opus cu vehemență acestei 
descoperiri și care au avut influența cea mai mare în această discuție, au fost cei unsprezece, ei formând 
grupul celor necredincioși. Pe de altă parte, femeile și o parte din „ceilalți” (Luca 24:9) au crezut vestea cea 
bună și au format astfel cealaltă grupă.

Rememorând așadar evenimentele dinaintea arestării lui Isus, descoperim din relatarea Scripturii că 
niciuna dintre femei și niciunul dintre ceilalți ucenici nu i-au însoțit pe cei doisprezece în camera în care s-a 
consumat ultima lor cină împreună cu Isus:

„Seara, Isus a șezut la masă cu cei doisprezece ucenici au Săi.” (Matei 26:20).
De asemenea, detaliile oferite de Scriptură ne indică faptul că nici în grădina Ghestimani Isus nu a fost 

însoțit de niciuna dintre femei și de niciunul dintre ceilalți ucenici, ci decât de cei unsprezece, Iuda venind 
mai târziu împreună cu soldații (Matei 26: 30, 36, 43, 45).

Acestea au fost locurile și momentele unor descoperiri, declarații și decizii extrem de importante. Cei 
doisprezece au auzit și au văzut tot ceea ce Isus a făcut în toți anii petrecuți în misiunea Sa publică. Ei au fost 
cei prin care Dumnezeu a lucrat minuni nemaiîntâlnite, până acolo încât au spus „Doamne, chiar şi dracii ne 
sunt supuşi în Numele Tău.” (Luca 10:17), fapt fără precedent în istoria omenirii. Ei sunt cei care-L însoțesc pe 
Isus în toate etapele misiunii Sale publice și rămân lângă El chiar și atunci când nu-L înțeleg (Ioan 6:67-69). 
Lor li s-a descoperit adevărata identitate a lui Isus: Fiul lui Dumnezeu și Mesia Cel așteptat.

Toate dovezile ce le-au fost prezentate și deciziile pe care ei le-au luat în toți acești ani petrecuți împreună 
cu Isus, au constituit resortul care i-a propulsat din ce în ce mai aproape de Dumnezeu, ele producând 
modificări semnificative minților lor și, în același timp responsabilizându-i printr-un loc deosebit în marea 
controversă dintre Dumnezeu și Satan. Și pentru că unul dintre principiile care guvernează această 
controversă spune că „Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.” (Luca 
12:48), Domnul Isus îi spune lui Petru chiar înainte de a intra în grădina Ghetsimani că „Satan v-a cerut să vă 
cearnă ca grâul.” (Luca 22:31).
Și dacă cu numai câteva minute înainte de intrarea în grădină, toți își afirmaseră loialitatea absolută față de 

Isus, decizia inimilor lor, tocmai acest aspect urma să fie vizat de cernerea profețită de Isus:
„,În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire...’ Petru a luat cuvântul şi I-a zis: ,Chiar dacă toţi ar 

găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată  nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.’ ... Petru I-a răspuns: „Chiar 
dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.’ Şi toţi ucenicii au spus acelaşi lucru.” (Matei 26:31, 33, 
35).

Ei bine, în grădină Satan avea să dovedească că Isus a avut dreptate și că ucenicii greșiseră în așteptările 
lor: ei au găsit într-adevăr „o pricină de poticnire” (Matei 26:31) în Isus și L-au părăsit; au fugit de lângă El. Aici 
este diferența dintre experiența celor unsprezece ucenici și cea a femeilor și a celorlalți. Femeile și ceilalți care 
L-au urmat pe Isus nu au participat la acest eveniment și deci nu s-au dezis de El, nu L-au părăsit, n-au fugit. 
Fuga de Isus, dezicerea de Persoana Sa a deschis însă o ușă largă pentru Satan și demonii săi la mințile celor 
unsprezece care au fost învăluite de întunericul incertitudinii, necredinței, îndoielii, dominându-le cu o 
asemenea putere încât niciuna dintre mărturiile amintite mai sus, și nici chiar toate la un loc n-au avut 
puterea de a-i elibera. Sufletele lor au căzut într-o descurajare fără precedent și mințile lor au ajuns atât de 
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8

confuze, încât toată această lumină trimisă de Isus special pentru ei n-a fost suficientă pentru a alunga 
influența demonică.

Amintiți-vă că Petru a fost în mod deosebit nominalizat de îngerul cu care s-au întâlnit femeile, și asta 
pentru că el se dezisese de Isus și în mod verbal, ceea ce a determinat ulterior o descurajare și mai mare:

„Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru, că merge înaintea voastră în Galileea: acolo Îl veţi vedea, cum 
v-a spus.” (Marcu 16:7).

Momentul Ghetsimani nu a constituit însă o schimbare de macaz în cazul celor unsprezece, așa cum a fost 
în cazul lui Iuda, ci mai degrabă un pas înapoi. Observați din nou exprimarea lui Isus:

„În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire.” (Matei 26:31).
Cei unsprezece nu L-au vândut pe Isus, nu L-au negat ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu însă, datorită 

traiectoriei pe care a parcurs-o la un moment dat Calea, ei au părăsit-o, s-au tras de-o parte, au făcut un pas 
înapoi. Spre deosebire de ei, Iuda a negat identitatea lui Isus și L-a vândut, arătând astfel cât însemna Isus 
pentru el. Acesta a fost motivul pentru care influența demonică asupra lui a fost mult mai mare decât asupra 
celor unsprezece, el luându-și viața la numai câteva minute după ce Satan l-a aruncat în abisul descurajării. 
Iuda a fost protagonistul experienței descrise de Pavel în Evrei 6:4-6.

Cu toate că decizia celor unsprezece a fost de o altă natură și din alte motive, ea a avut un impact 
catastrofal asupra credinței lor, asupra capacităților lor spirituale, ei rămânând practic fără puterea de a se 
mai ridica din abisul în care căzuseră. Influența demonică asupra lor a avut un impact atât de mare, încât 
niciuna dintre relatările martorilor oculari ai învierii nu i-a putut ajuta.

Psihologia ne învață că obiceiurile se formează prin repetare, că tocmai această repetare produce și 
întărește legături neuronale, formează acele „șanțuri” pe creier. Ei bine, aici avem de-a face cu un fenomen de 
o cu totul altă natură și asta pentru că cei unsprezece nu și-au format obiceiul de a se îndepărta de Isus 
pentru ca acesta, odată format, să-i împiedice ulterior să revină la încrederea în El. În acest caz unicul gest de 
abandon, de fugă a deschis ușa unor nebănuite influențe demonice.

Este important să remarcăm de asemenea că singura cale prin care aceste influențe au putut fi anulate a 
fost numai printr-o întâlnire personală cu Isus, prin interacțiunea directă cu El, prin redescoperirea chipului 
Său.

Calea către Emaus
Una dintre lecțiile deosebit de importante ce trebuie învățate din această istorie este că o singură decizie a 

unui creștin are repercursiuni și influențe mai mari și mai vaste decât poate toate deciziile pe care un 
necredincios le ia în toată viața sa. Atunci când omul ia asupra lui Numele lui Hristos și devine membru al 
Familiei Sale, devine de asemenea o parte activă în marea controversă,  un teren de luptă care va oferi 
răspunsuri veșnice. Deseori creștinii uită acest aspect, confundându-se cu ceilalți oameni. Istoria însă 
mărturisește despre tragedia imposibil de evaluat care a urmat faptului că un om a gustat dintr-un fruct. Tot 
istoria consemnează tragediile produse de îndoiala lui Avram față de promisiunea lui Dumnezeu și graba lui 
de a produce copilul făgăduit. Ucenicii au ajuns pe marginea prăpastiei, aproape de a se pierde datorită unei 
singure decizii, și lista ar putea continua.

Atunci când doi dintre „ceilalți” prezenți în locuința în care mărturiile despre învierea lui Isus nu 
conteneau să vină,  sub influența celor ce fuseseră apropiații lui Isus, au căzut pradă aparențelor și nu au mai 
privit la făgăduințele lui Dumnezeu, au decis să renunțe, să plece acasă, să pornească pe calea către Emaus.

Ce este „Calea către Emaus”? „Calea către Emaus” este calea descurajării, a deznădejdii, este calea 
renunțării. „Calea către Emaus” este calea unor noi căutări, calea tânjirii după noi scopuri, răspunsul 
omenesc la impasurile în care creștinul ajunge deseori pe Cale. „Calea către Emaus” este calea către pierderea 
experienței personale cu Dumnezeu, calea către formalismul religios, rețeta pentru a deveni laodicean.

Fie care toți creștinii să evalueze în Lumina care vine de la Hristos fiecare situație cu care se confruntă, și 
astfel să ia decizii. Iar pe cei care s-au îndepărtat de El, pe cei care, deznădăjduiți, au plecat pe „Calea către 
Emaus”, îi îndemn să nu se odihnească până când nu-L vor fi regăsit în mod personal pe Isus Cel înviat.
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Studiul atent şi pasionat al Scripturilor 
oferă unele surprize cu adevărat minunate. 
Pentru că omul socoteşte că ştie, că 
cunoaşte, că ştiinţa îi oferă tot adevărul, dar 
Cuvântul divin îi arată că „nu ştii că eşti 
ticălos, nenorocit, sărac, orb şi 
gol” (Apocalipsa 3:17). Când abordează 
textul biblic considerând că ştie totul 
dinainte, va fi superficial, neacordând 
atenţie cuvintelor, şi, în loc de a câştiga 
ceva nou, de a creşte în cunoştinţe, va 
constata că Biblia îl plictiseşte, că nu mai 
are nevoie să îl înveţe cineva. Omul de azi 
se informează colindând internetul sau 
frunzărind canalele televizorului. Chiar şi 
între creştini sunt preferate sursele surogat, 
indiferent cine este autorul. Oricum, tot sh-

uri. Iar acest lucru îşi are originea în actul necugetat al cedării în faţa duşmanului deghizat.

Adevărata problemă
În mod obiectiv se constată cu uşurinţă că omul traversează o acută criză de identitate. Pentru că, la drept 

vorbind, rar se întâmplă să i se facă cuiva milă şi să îi arate unde şi, mai ales, ce să caute. De când se naşte, de 
cum începe să înţeleagă lumea care îl înconjoară, constată că aproape totul îi este ostil şi că de multe ori şi 
singurele fiinţe ce îi par amabile şi prietenoase se plictisesc de el, şi îşi pierd cumpătul. Oricum, va fi învăţat 
că bătaia e ruptă din rai. Iar când începe să mai crească şi să înveţe despre el, constată că, în loc să afle un 
lucru sigur, să înceapă cu începutul, să ştie cine este şi ce caută în viaţa aceasta, va constata că e purtat ca o 
minge de ping-pong între păreri împărţite, care mai de care mai savante, mai argumentate, sau, mai 
poruncitoare, aşa încât în final va ajunge să decidă el singur cine îşi alege să fie: un rob al lui Dumnezeu, o 
maimuţă evoluată, sau un om liber. Şi, pentru ca totul să fie şi mai problematic, ridică ochii şi priveşte în jur, 
pentru a-şi alege modelul de viaţă, şi, cu asta, şansele de a afla adevărul devin infime. Ce păcat! Pentru că 
scopul acţiunilor concertate ale duşmanului este de a-l menţine pe fiecare într-o stare perpetuă de precaritate, 
la orice nivel: atât material, cât şi afectiv, dar, mai ales spiritual!

Scriptura statutează că omul este coroana creaţiei divine, singura fiinţă din univers care e creată după 
chipul şi asemănarea Creatorului. Chiar de la bun început însă, apar şi problemele: cum este chipul lui 
Dumnezeu? Nimeni nu L-a văzut, şi, mai mult, omul „nu poate să Mă vadă şi să trăiască!” (Exodul 33:20). 
Textul biblic spune: „Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu” (Geneza 
1:27). De-a lungul istoriei biblice, omul a încercat să privească, şi să desluşească chipul Celui Necuprins, însă, 
singurul element inteligibil al descrierii este strălucirea: ca focul, (Ezechel 1:26-28), ca fulgerul, (  Daniel 10:6); 
ca para focului.  (Apocalipsa 1:14). Dar Scriptura consemnează şi două situaţii în care oamenii au ajuns să 
aibă o înfăţişare asemănătoare: „Moise nu ştia că pielea feţei lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul” (Exodul 
34:29); „Isus S-a schimbat; faţa Lui a strălucit ca soarele şi hainele I s-au făcut albe ca lumina.” (Matei 17:2). 
Deasemenea, Isus anticipează situaţia finală în cuvintele: „Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în 
Împărăţia Tatălui lor.” (Matei 13:43). 

Când unu plus unu fac unu
Sub un alt raport, se observă că textul biblic consemnează că: „Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a 

făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască  i-a făcut,” (Geneza 1:27). Părerea 
cvasiunanimă este că textul spune că Dumnezeu i-a făcut pe oameni de două feluri, având două sexe: omul 

Despre om
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bărbat, şi omul femeie. La o privire mai atentă însă, la o apreciere mai profundă, înţelegând dativul şi nu 
acuzativul, se va constata că textul spune de fapt că omului I-a făcut două părţi, două jumătăţi: jumătatea 
bărbat şi jumătatea femeie, care erau perfect compatibile una cu cealaltă. Şi astăzi se întâlnesc expresii 
precum: „îşi caută jumătatea”, sau, „jumătatea mea”, etc. Şi, ca să nu existe nicidecum posibilitatea de a greşi, 
Moise a făcut o descriere amănunţită a procedeului folosit: „Domnul Dumnezeu a făcut pe om din tărâna 
pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.” (Geneza 2:7). Apoi, „Domnul 
Dumnezeu a luat una din coastele omului şi a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul 
Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om.” (Geneza 2: 21, 22). Apoi, se spune că omul „va lăsa … pe tatăl său şi 
pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup.” (Geneza 2:24). Adică, pentru un bărbat 
unicat, Tatăl a creat o soţie unică, iar cei doi, împreună, sunt ceea ce denumeşte Tatăl „om”.  Iar Isus spune că 
„Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu 
despartă.” (Matei 19:4, 6). Este oare exagerată această interpretare? Iată ce se spune mai departe: Dumnezeu 
„I-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de ,om’...” (Geneza 5:2). Adică lor 
împreună, ca un tot, le-a dat acest nume. Se observă că nu spune „oameni”, ci „om”. Şi, pentru a fi pe deplin 
convinşi despre felul în care vede Dumnezeu lucrurile, este scris că „La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a 
născut un fiu.” (Geneza 5: 3)! Dar nu Adam a născut, ci soţia lui, jumătatea, care, de aceea a şi primit acest 
nume: Eva, care înseamnă „viaţa”, „căci ea a fost mama tuturor celor vii.” (Geneza 3:20). De altfel se poate 
observa că toate genealogiile biblice consemnează faptul că oamenii nasc!

Cu adevărat unul singur
Meditând asupra acestei interpretări, se va constata că implicaţiile sunt nu numai variate, ci şi profunde. 

Studiile biologice probează că fiecare persoană este unicat în universul cunoscut. Atât în ce priveşte corpul 
său, (configuraţia ADN-ului, amprentele digitale, ale buzelor, desenul irisului, etc.), dar, mai ales în ce 
priveşte alura sa spirituală. Creierul uman conţine mai multe zeci de miliarde de neuroni care pot realiza un 
număr uriaş de sinapse (legături interneuronale), oferind astfel posibilităţi infinite de realizare a lumii 
interioare a gândurilor şi deci, a profilului personalităţii sale spirituale. Este consemnat faptul că lui Adam 
Dumnezeu i-a creat-o pe Eva. Nu o evă dintre multe altele, ci pe unica Eva. Adică, fiecărui Adam, unicat în 
acest univers, Tatăl Îi pregateşte o anumită Eva, deasemenea unică, ce se îmbină în mod desăvârşit cu acesta. 
Adică,  pentru desenul unic şi fascinant al sinapselor ce duc la funcţionarea intelectului şi a spiritului acestui 
Adam unicat, Dumnezeu pregateşte o replică unică potrivită la un grad de fidelitate de 100% acestui desen, 
aşa încât îmbinarea să fie desăvârşită,  să se completeze în mod perfect, unic, pentru ca dezvoltarea acestui 
„om” să fie compatibilă cu  gândul Celui Prea Înalt, să tindă către infinit! Cu adevărat, desăvârşit! Minunat! 
Şi? Ce a ieşit?

Ascultând şoapta perfidă a unui duşman disimulat într-o creatură inofensivă, (...) mintea omului capătă un 
virus distrugător, care, într-un timp record, inactivează marile autostrăzi ale neprihănirii desenate de Creator, 
reducând la minim activitatea spirituală, distrugând  podoabele unicat ce construiau odată personalitatea 
intelectuală, uniformizând indivizii între ei, aducându-i la acelaşi numitor: viaţa fizică! Şi totuşi, şi în acestă 
stare decăzută, omul nu devine plantă, reptilă sau pasăre, ci ramâne în asemănarea Creatorului său, iar 
unicitatea sa nu dispare, deşi tendinţele de uniformizare sunt covârşitoare, prin campania generalizată de 
îndobitocire prin toate mijloacele mass media. Ţinta vrăjmaşului este de a-l reduce pe omul unicat la statutul 
de cap de locuitor, de element de statistică, un vot în plus, să-l facă asemenea unui element interschimbabil, 
(exista fete şi băieţi cu duiumul, aşa că ai de unde alege), precum o piesă de schimb oarecare, fară o 
personalitate şi identitate proprii. Şi, ce este ciudat, omul acceptă,   intră în joc şi pare că nu îşi dă seama de 
consecinţe.

Acceptând soluţia divină
Scriptura consemnează cu lux de amănunte procedura la care a apelat Avraam pentru a-i aduce acasă soţia 

lui Isac, fiul său căpătat ca un dar divin excepţional. (Geneza 24). El a încredinţat cu totul această problemă în 
mâna lui Dumnezeu, fiind convins că, în acelaşi mod minunat în care a lucrat pentru a-i dărui un fiu, îi va fi 
pregătit şi o pereche potrivită. Încrederea lui Avraam în mâna Celui Veşnic este aşa de mare încât nu se duce 
personal să verifice, ci îl trimite pe robul său, Eleazar. Iar acesta se arată a fi demn de încrederea acordată, 
căci, pentru a o recunoaşte pe cea destinată de Dumnezeu  pentru Isac, Eleazar nu îşi pune un semn uşor, ci 
pune condiţii şi paracondiţii, iar când vede că Rebeca îi recită replicile dorite cu intonaţie, cu virgulă şi la 
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punct, ramâne în extaz! Cât de minunat este Acest Dumnezeu al stăpânului său Avraam! Cu adevărat, demn 
de toată lauda! Este de un interes evident o examinare îndeaproape acest lux de amănunte, prin comparaţie 
cu luxul de amănunte ce însoţeşte, de regulă, căsătoria copiilor de astăzi. Este de folos chiar şi o sumară 
trecere în revistă a unui minim de recomandări care se fac în mod tradiţional în asemenea situaţii: să 
postească,  să se roage mai des, mai mult, mai adânc, să îşi stabilească cu atenţie criteriile  de alegere, etc., 
uitând că oamenii, fiinţe unicat, au copii, deasemenea, unicat, pentru care Însuşi Dumnezeu a pregătit 
jumătăţi unicat! De asemenea, spre comparaţie, în Biblie mai este consemnat un exemplu de căsătorie: cea a 
lui Samson, (Judecători 14) la care criteriile de alegere a soţiei, „Ia-mi-o căci îmi place” (Judecători 14:3), se 
aseamănă flagrant cu cele care sunt folosite astăzi: oamenii îşi rotesc privirile, se uită la fată, să fie frumoasă, 
la zestre, să fie consistentă, la familie, să fie cât mai onorabilă, se înţeleg cu viitorii cuscri, şi, gata, le pune 
mâinile pe cap şi spun că aşa a vrut Dumnezeu. Eroare! Ei nu realizează că, de fapt, au luat jumătatea cine-
ştie-cui, care se potriveşte precum nuca faţă de perete cu progenitura lor! Apar probleme?  Ceilalţi sunt de 
vină! Întotdeauna! Ei?  Sfinţi! Şi, dacă Dumnezeu ar încerca să îi trezească la realitate, ar avea regrete? 
Remuşcări?  Dar David nu i-a luat-o pe Batşeba lui Urie, şi Dumnezeu i l-a dăruit pe Solomon, cel căruia i se 
spunea „Iedidia”?  Oamenii se miră de ce rata divorţurilor este aşa de înaltă?  De fapt, divorţul nu face decât 
să consemneze o incompatibilitate flagrantă, la care toţi au voit să fie orbi. Consecinţele?  Traume sufleteşti 
majore, durere şi suferintă. Alternativa?  Compromisul în căsătorie: „las’ că merge şi-aşa”, iar dezastrul este 
major: o viaţă de cuplu ca în iad, unde amândoi partenerii, precum şi eventualii urmaşi, sunt victime. Mai 
există şi o altă variantă? Căsătoria de probă. Este la modă astăzi...

Sub aspect spiritual
Deasemenea, faţă cu această abordare este benefică încercarea de a întrezări modul în care este perceput 

adulterul din perspectiva Celui care a conceput omul în acest fel. Se poate estima oare, ce pierdere uriaşă 
echivalează momentul întunecat al unei decizii luate sub un impuls pătimaş, al poftei senzuale?  Ce 
perspective divine de realizare a personalităţii omului se năruiesc într-o clipă?  Cât de perfidă este minciuna 
ce promite omului desfătări de moment contra unui preţ inimaginabil?  Genetica cuantică demonstrează 
astăzi că o fată care a avut contacte premaritale diverse, chiar dacă nu a avut vreo sarcină, va naşte copii 
corciţi,  deoarece informaţia genetică, fiind holografică, nu dispare odată cu eliminarea materialului seminal 
străin. Evaluând astăzi din perspectiva istorică,  ne putem crea o palidă idee asupra consecinţelor, în toate 
planurile, ale gestului lui Avraam de a accepta propunerea nesăbuită a Sarei legată de relaţia cu Agar. 
Deasemenea, sunt de menţionat cazurile lui Iacob, David şi Solomon, care au fost poligami! Şi cu ce 
consecinţe! Mai mult, este interesantă încercarea de a întrezări cu ochii minţii ce pierderi, cu adevărat, 
inimaginabile, presupune adulterul şi poligamia spirituale, materializate în idolatrie! Slăvit să fie Tatăl, că El  
este Dumnezeul omului şi că noi suntem copiii Săi!!!

Căutând cauzele profunde ale celor de mai sus, se observă că relaţia omului cu Tatăl său este întreruptă, 
drept pentru care el încearcă tot felul de soluţii de compromis: doctrine, ritualuri, şi alte feluri de surogate. 
Iar diavolul speculează, adâncind prăpastia, pentru că atrăgând atenţia omului la orice fleac, va reuşi să-l 
distragă de la relaţia cu Dumnezeu umplându-i mintea cu nimicuri, înlocuindu-i spiritualitatea cu forme şi 
ritualuri şi făcându-l să-şi cheltuiască viaţa pe lucruri fără însemnătate. Căci el ştie că nu mai este timp. „Şi 
nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!” (Ioan 5:40). Înţelegând corect cauzele, pot fi acceptate şi soluţiile 
pregătite de către Tatăl din veşnicie şi transmise prin vocea Fiului Său: „Cercetaţi Scripturile...”, şi veţi găsi că 
„Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva şi deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine” (Apocalipsa 
3:20). Mai mult: „Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.” (Ioan 14:23). Dumnezeu nu 
se schimbă. Omul este cel schimbător, nerecunoscător, capricios, nestatornic şi alunecos. Iar consecinţele sunt 
logice. De aceea există atâta suferinţă. Dar El „este acelaşi, ieri, azi şi în veci.” (Evrei 13:8), aşteaptând ca omul 
să îşi revină în fire şi să îşi reconsidere poziţia. Aceea de fiu al lui Dumnezeu, creat după chipul şi asemănarea 
Sa! Numele Lui să fie binecuvântat în etern!
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Primele informaţii pe care le oferă 
studiul biblic sunt legate de modul 
în care Dumnezeu a creat universul. 
În doar câteva cuvinte este 
concentrată o cantitate uriaşă de 
informaţie. Acest lucru are darul de 
a prezenta cititorului obiectiv o 
primă imagine asupra Celui care a 
săvârşit actul creaţiei. Informaţiile 
sunt concise. În doar două pagini 
este descoperit procedeul prin care 
Dumnezeu a adus la existenţă lumea 
materială, fiind apoi expus şi modul 
în care a apărut viaţa, în toată 
diversitatea ei. Aceste prime pagini 
ale Bibliei conţin cele mai comentate, 

disputate şi controversate probleme 
din istoria omenirii. Pentru că aici se află date care atestă adevărul referitor la identitatea omului şi la familia 
căreia îi aparţine. Date care, corect înţelese şi interpretate, sunt de natură să curme stilul actual de viaţă pe 
pământ.

Controverse în lumea ştiinţei
Controversele se poartă cu privire la toate elementele conţinute în aceste pagini: de la existenţa Creatorului 

la apariţia omului, în legătură cu fiecare idee exprimată şi cuvânt folosit. Făcând o analiză a acestei situaţii, se 
descoperă că relaţia directă, faţă către faţă, a omului cu Creatorul său a fost întreruptă încă de la debutul 
existenţei sale pe pământ, iar informaţiile referitoare la evenimentele începutului istoriei vieţii au fost 
transmise pe cale orală pentru o lungă perioadă de timp. Graficul capacităţilor funcţionale ale intelectului 
trasează, în timp, o curbă descendentă, ajungând, în zilele noastre, după mai mult de şase milenii de istorie, 
la valori de sub o sutime din potenţialul nominal. De asemenea, durata medie de viaţă scade de la aproape 
1000 de ani în primele milenii ale istoriei, la aproape 60+70 de ani astăzi, după ce a înregistrat un minim de 
30 de ani în perioada evului mediu întunecat. Scăderea duratei vieţii, coroborată cu cea a memoriei, au dus la 
necesitatea înregistrărilor scrise, atunci când transmiterea informaţiilor pe cale orală a devenit inoperantă. 
Scrierile biblice apar în urmă cu aproape 3300 de ani, după aproape trei milenii de istorie şi după un 
cataclism global: potopul, (înregistrat la 1767 de ani de la creaţiune, considerând relatările amintite), care a 
şters orice urmă a existenţei umane anterioare, provocând schimbări fundamentale ale vieţii şi mediului 
ambiental. Se constată că, în timp, vestigiile scrise (marile biblioteci antice), au dispărut aproape în totalitate, 
aşa încât, azi, când putem vorbi de o reală dezvoltare a cunoştinţei, după un minim consemnat prin 
întunerecul evului mediu, nu mai putem găsi decât foarte puţine însemnări.

Pe de altă parte, înţelegând fenomenul în ansamblu, se observă că ştiinţele naturale de astăzi, în speţă, 
fizica, chimia, biologia, astronomia, etcetera, au ca obiect de studiu o lume materială preexistentă începutului 
observaţiilor. La nivelul fiecărei ştiinţe se poate constata producerea unei îngustări progresive a domeniilor 
de studiu, pe măsura creşterii gradului de specializare, fapt care dă consistenţă definiţiei specialistului dintr-
un anume dicţionar, adică „omul care cunoaşte din ce în ce mai mult despre din ce în ce mai puţin până 
ajunge să cunoască totul despre nimic.” (Murphy). Altfel spus, ceea ce ar fi putut constitui nivelul 
cunoştinţelor oricărui om din primul mileniu al istoriei, atunci când capacităţile lui erau aproape integral 
funcţionale şi viaţa se măsura cu secolele, formează, astăzi, tezaurul de gândire al omenirii. Mai dificil este 
că, în prezent nu există niciun om care să cunoască,  singur, tot acest tezaur, pentru a putea opera 
interconexiuni între domeniile ştiinţei, ceea ce ar permite astfel, o creştere a ratei progresului. De aici, şi 
problemele contemporane: universul apare asemenea unui joc de puzzle, adevărat, extrem de complex, dar 
capacităţile omului sunt aşa de mici încât nu poate percepe decât fragmente separate, pe care le numeşte 
„ştiinţe”. Încet încet, încep să se realizeze conexiunile fireşti între aceste piese de puzzle, domeniile de 
cercetare interdisciplinare, însă, imposibilitatea realizării unei imagini unitare, de ansamblu, îngreunează şi 
încetineşte progresul în înţelegere.

Ştiinţă şi altfel de „ştiinţă”
Dintr-un alt punct de vedere, faptul că viaţa este un fenomen imaterial, imposibil de studiat prin metodele 

empirice compatibile universului material, complică şi mai mult lucrurile. Se cunosc unele aspecte ale 
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fiziologiei organelor ce intră în alcătuirea corpului fiinţelor vii, iar de câteva decenii se fac studii în domeniul 
psiho, însă, progresele sunt extrem de lente. De asemenea, atunci când poate fi înţeles, devine regretabil 
faptul că, înainte de a dispune de mijloace performante de observare a micro şi macro universului, precum şi 
de prelucrare a datelor, au apărut concepţii filosofice ce au dus la enunţarea unor teorii, care, în timp, au 
devenit tradiţionale, (cum ar fi materialismul) şi care, pentru ştiinţa de astăzi, din varii motive, au ajuns tabu-
uri. De exemplu, în urmă cu un secol şi jumătate, pe când îşi închipuia celula ca fiind cărămida monolit a 
materiei vii, Darwin şi-a imaginat că toate vieţuitoarele pământului îşi află începutul într-un organism 
unicelular, apărut întâmplător. („Originea speciilor”, 1859). Astăzi se cunoaşte că dimensiunea informaţiei 
conţinute într-o singură celulă vie, echivalează cu cea care se găseşte într-o mie de volume ale Enciclopediei 
britanice. Inspirat de naturalistul francez Lamark, Darwin a ajuns la înţelegerea că fiinţele vii au evoluat prin 
selecţie naturală din această primă formă simplă de viaţă. Teoria lui dă aripi filosofiei materialiste, care, prin 
corifeii săi, Marx şi Engels, neagă existenţa unui Creator, susţinând apariţia vieţii prin hazard. Pe măsura 
sporirii cunoştinţelor, a apărut nevoia unei explicaţii cât de cât consistente a acestui „hazard” ce a produs 
viaţa. Aşa au apărut teoria „big-bang”-ului (care încearcă să explice modul în care a apărut materia şi s-a 
dezvoltat universul, aşa cum îl cunoaştem astăzi), şi teoria „supei primordiale” (mediul în care apare prima 
moleculă de substanţă organică, ce constituie premiza apariţiei acelei forme simple de viaţă din care au 
evoluat toate celelalte). Aceste teorii „ştiinţifice”, (aşa numita „ştiinţă” de proastă calitate), sunt, astăzi, la 
modă în mediile academice, constituind „ştiinţa oficială”, susţinută material de către guvernele şi potentaţii 
lumii. (deşi se ştie că legea entropiei probează involuţia şi nu evoluţia, cu excepţia cazului în care cineva 
sponsorizează energie din exterior). În schimb, „ştiinţa de bună calitate”, care susţine că universul a fost creat 
în baza unui plan inteligent, alcătuit în mod unitar de o minte supremă, este, în mod straniu, combătută şi 
exclusă din universităţi. Teoria creaţiei inteligente explică gradul uriaş de complexitate a vieţii, fiind din ce în 
ce mai clar demonstrată şi verificată prin avalanşa de observaţii şi descoperiri actuale la nivelul macro-
universului, (nivel galactic), dar, mai ales la nivelul micro (atomic şi nuclear).

Observaţii pertinente
Cum poate, totuşi,  o minte logică să accepte că tot ce ne înconjoară a apărut întâmplător, în urma exploziei 

iniţiale a nimicului?  Se poate observa cu uşurinţă că, în lumea înconjurătoare, totul respectă un plan unitar, 
de o complexitate extremă, ca fiind rodul unei inteligenţe uriaşe. Este remarcabil că universul funcţionează 
conform cu o serie de principii clare, care se regăsesc sub forme specifice în legile ce reglementează fiecare 
domeniu al vieţii. Ca exemplu: legea cauză - efect din logică, denumită „principiul acţiunii şi reacţiunii” în 
fizică,  îşi află exprimări specifice în toate aspectele vieţii. Isus îl exprimă sub forma: „Căci cu ce judecată 
judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.” (Matei 7:2). Paul Dirac (1902-1984, om de 
ştiinţă englez, ateu*, cu contribuţii în domeniul mecanicii cuantice, profesor de matematică la Universitatea 
Cambridge, laureat Nobel în 1933), observa că „una dintre proprietăţile esenţiale ale naturii constă în faptul 
că legile fizice fundamentale sunt descrise cu ajutorul unei teorii matematice care posedă atâta eficacitate şi 
eleganţă, încât pentru înţelegerea ei este nevoie de un nivel extrem de înalt al gândirii matematice. Iar noi ne 
întrebăm: de ce este natura alcătuită tocmai în acest fel?  Trebuie pur şi simplu să recunoaştem realitatea 
acestui fapt! Poate că, descriind această situaţie, putem afirma că Dumnezeu este un matematician de foarte 
mare clasă, şi că,  atunci când a construit universul, S-a folosit de o matematică extrem de complicată, care 
depăşeşte cu mult posibilităţile noastre actuale de înţelegere.”... („Materialismul dialectic şi ştiinţele naturii”, 
vol IX Ed. Politică, Bucureşti 1964). Minunat! Matematica lui Dumnezeu este elegantă!! Observaţi?  Nu a spus 
„frumoasă”. Frumuseţea este uneori supărătoare, deranjează. Eleganţa însă, este o frumuseţe de bun gust, 
rafinată, discretă. Foarte interesantă, această apreciere „atee” asupra structurii şi funcţionării universului! 
Originală această exprimare, de altfel, competentă, despre calităţile Creatorului..

Explicaţii pertinente
Deşi lipsit de o logică elementară, „succesul” darwinismului are explicaţii simple. Un exemplu: în anul 

1883 Francis Galton, vărul lui Darwin, fiind influenţat de lucrările acestuia, enunţă, la rândul lui, o teorie ce 
susţine existenţa de rase umane, superioare şi inferioare. Această teorie, cunoscută sub numele de 
„eugenism”, susţine posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin diferite mijloace de intervenţie. Teoria lui 
Galton este rapid îmbrăţişată şi susţinută de unii dintre bogaţii planetei. Normal, cum să pui semnul 
egalităţii între John D. Rockefeller şi ultimul plod de negru, păduchios şi subnutrit din Africa?  Eugenismul a 
apărut şi ca o reacţie firească în urma abolirii sclaviei în USA, decizie ce l-a costat viaţa pe Abraham Lincoln. 
Tot atunci apare aşa zisul „Darwinism social”, creat de către Herbert Spencer, teorie folosită pentru a justifica 
inechităţile sociale prin meritocraţie. Aceste teorii au câştigat rapid adepţi în cercurile filosofilor şi 
sociologilor vremii aşa încât, de la pseudoştiinţe, la sfârşitul sec XIX, devin ideologie, fiind preluate de unele 
cercuri şi ridicate la rang de politica de stat. Rasismul a fost abolit în statele sudiste ale Uniunii Americane 
abia în deceniile 7-8 ale sec. XX, iar apartheid-ul, politica de segregare rasială, dispare abia în ultimul deceniu 
al mileniului trecut, în Africa de Sud. Pornind de aici, dezvoltările ulterioare consemnează aberaţii, precum: 
sterilizarea forţată a persoanelor cu malformaţii genetice, eutanasierea celor cu afecţiuni grave, şi chiar 
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genocidul asupra „raselor” privite ca inferioare, practicate în secolul trecut de aşa zişi „cercetători” precum J. 
Mengele, aparţinând unor puteri extremiste. 

O privire obiectivă asupra ultimului secol şi jumătate de istorie va releva urmările apariţiei şi dezvoltării 
acestei linii a gândirii umane, materializată în două războaie mondiale şi multe altele regionale, în apariţia şi 
dezvoltarea comunismului, precum şi în aşa numitul război rece, cu consecinţele sale dezastruoase, dar, mai 
ales în dezvoltarea ateismului ca şi o filosofie de viaţă.  Unde s-a ajuns astăzi? Nivelul actual al dezvoltării 
cunoştinţelor umane permite controlul sarcinilor, fertilizarea în vitro, ingineria genetică,  ş.a., activităţi ce se 
desfăşoară în numele progresului ştiinţei şi al îmbunătăţirii geneticii umane, promiţând pentru un viitor nu 
prea îndepărtat, îmbunătăţirea stării de sănătate prin eradicarea bolilor, prelungirea duratei de viaţă şi, de ce 
nu, chiar viaţa veşnică... Oricine priveşte în jur poate să observe.

A greşit Creatorul?
Cum a fost, totuşi, posibil să se ajungă până aici? Doar este scris că, după ce Şi-a săvârşit creaţia, 

„Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse, şi iată că erau foarte bune.” (Geneza 1:31). Ori, dacă El a constatat că totul 
era bine proiectat şi executat, cum de s-a ajuns ca un Galton sau un Mengele să găsească loc de mai bine? 
Oare nu cumva Dumnezeu S-a înşelat?  Şi tot ce este scris în Biblie despre creaţie nu e decât un basm ieftin? 
Doar şi astăzi se poate observa nevoia de intervenţie! Oare acel Adam, ce culoare avea? Şi dacă el a fost 
prototipul, de ce sunt oamenii diferiţi între ei? Nu e nevoie de sforţări pentru a putea auzi că Dumnezeu este 
acuzat pentru toată mizeria lumii! Mai ales când omul începe să priceapă cum e cu preştiinţa Lui! Adică, El a 
ştiut dinainte?  Şi a permis?  Altfel spus: dacă Dumnezeu a creat universul după un plan unitar, inteligent, 
acest plan a inclus şi dezvoltarea răului? În final, a fost creaţia divină desăvârşită?

O dovadă costisitoare
Categoric! Însă, afirmaţiile Bibliei sugerează, doar, aspecte ale perfecţiunii. În Geneza 2 se sugerează 

plenitudinea minţii omului creat. Capacitatea inteligenţei umane era uriaşă. Însă, desăvârşirea acesteia la 
momentul creaţiei, nu reprezenta decât începutul (stadiul 0) dezvoltării către infinitul cunoaşterii (stadiul ∞), 
şi nu stadiul ei final. Această dezvoltare este adevărata evoluţie, la care toţi sunt chemaţi! Este necesară, însă, 
o înţelegere corectă a creaţiei. Atât lumea materială cât şi viaţa, se supun unor principii şi legităţi universale. 
De fapt, Cuvântul lui Dumnezeu este legea în univers! De exemplu: pronunţând cuvântul elefant, El a 
enunţat principiul existenţei acestuia, întrucât termenul, în rostirea divină conţinea toate elementele 
anatomiei – de la trompă la coadă – şi fiziologiei acestuia, inclusiv memoria. (Aşa cum astăzi cuvântul laser 
vine de la iniţialele expresiei light amplification by stimulated emission of radiation care, în limba română 
înseamnă lumină amplificată prin emisie stimulată de radiaţii). Iar primele cuvinte adresate omului, au 
statutat legităţile funcţionării sale: legea căsătoriei, a procreaţiei, a hranei, a odihnei precum şi prima etapă a 
dezvoltării lui. Pentru desfăşurarea optimă a vieţii sub toate aspectele sale, omul urma să se conformeze 
întocmai. În univers viaţa este legică sub toate aspectele ei. Se poate constata că lumea materială îşi respectă, 
în totalitate, legile ei. Cuvântul Creatorului exprima desăvârşirea, sensul optim, normalul funcţionării 
universului, binecuvântarea, iar aceasta este legică. Şi se împlineşte firesc. Isus o enunţă ca parte componentă 
a primei, şi celei mai mari dintre porunci: „Ascultă,  Israele” (Marcu 12:29). Orice abatere de la lege produce 
consecinţe, conform principiului amintit mai sus. Omul a fost avertizat asupra urmărilor abaterii de la oricare 
aspect al acestor legi, oricât de neînsemnat ar fi, după optica lui. Încălcarea voită de către om a uneia dintre 
legile enunţate de Creator, a produs consecinţa exprimată, de asemenea, legic: entropia, involuţia, sensul 
invers al dezvoltării. Neascultarea, nesupunerea, împotrivirea produc opusul binecuvântării, blestemul care, 
de asemenea, este legic. Omul a fost înştiinţat şi i s-a pus în vedere (conform cu 1Samuel 8:9) capătul acestui 
drum în sens invers, şi anume moartea, punctul terminus al dezvoltării efectelor legii entropiei asupra vieţii 
sale. Alegerea a fost a lui. Iar astăzi ne aparţine nouă.

O dovadă copleşitoare
Într-o altă abordare, urmând exemplul lui David, „cuget la lucrarea mâinilor Tale” (Psalmii 143:5), şi 

încercând să observe rostul şi mersul lucrurilor în natură, omul va constata că, deşi afectată de efectul 
cumulat a peste şase milenii de păcat, natura păstrează în funcţiune, în cvasitotalitatea lor, mecanismele 
iniţiale. Iar între acestea, ca un aspect al desăvârşirii creaţiei, se descoperă că, în funcţionarea normală, în 
biosferă nu se acumulează nici un fel de reziduuri, întrucât Creatorul a proiectat un sistem complex de 
reciclare în cadrul căruia fiecare vieţuitoare îşi are un rol bine definit, aşa încât reziduurile produse de unul 
constituie hrană pentru altul, într-un circuit cu funcţionare perpetuă, ce nu necesită nici o intervenţie din 
exterior. (De remarcat că una dintre formulările legii entropiei, a păcatului, este: „Nu există perpetuum 
mobile”, adică, nu se poate imagina un sistem cu funcţionare autonomă, fără intervenţii din afară). Meditând 
asupra ignoranţei şi comportamentului iresponsabil al omului, se poate constata că în lumea de azi doar el 
produce reziduuri imposibil de reciclat şi care poluează şi îmbolnăvesc mediul. De aici rezultă că poluarea 
este păcat, un afront adus Creatorului. Este de asemenea de observat că termenul folosit de Scriptură pentru 
a exprima desăvârşirea este neprihănirea, fără prihană, adică imaculat, pur, perfect curat.
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Trista realitate a prezentului
Evoluţionismul este o absurditate, dar trăieşte astăzi datorită vărului sau, eugenismul. Oamenii de ştiinţă 

recunosc, cu un umor amar, aberaţia: „În gimnaziu am fost învăţaţi că transformarea broaştei într-un prinţ 
este un basm. La universitate învăţ că transformarea broaştei într-un prinţ este o realitate (Ron Carlson). În 
ciuda tuturor evidenţelor, ei susţin că, fără o intervenţie divină, ceva a apărut din nimic (originea 
universului); ordinea a apărut din haos (planul universului); viaţa a apărut din ne-viaţă (inteligenţă din 
nimic??); noi forme de viaţă au apărut din alte forme de viaţă deja existente (ignorând, cel puţin, barierele 
genetice). Basme! SF! Hollywood!... Umorul lor este amar, pentru că, recunoscând adevărul, fiecare riscă 
marginalizarea, suprimarea fondurilor, concedierea! Un exemplu: biochimistul american Michael Behe, 
autorul argumentului complexităţii ireductibile, teorie care susţine că unele structuri biochimice sunt mult 
prea complexe pentru a putea fi satisfăcător explicate prin mecanismele evoluţiei, fiind, categoric, proiectate 
în mod inteligent pentru un scop precis. El a fost repudiat în mod public de către Departamentul de Biologie 
al Universităţii Lehigh din Pennsylvania - USA, căminul său academic, în momentul publicării concluziilor 
asupra rezultatelor experienţelor sale. Aceasta pentru a preîntâmpina orice neînţelegere care ar fi putut 
provoca anularea finanţărilor de la bugetul public pentru cercetare. Universitatea s-a dezis în mod public de 
poziţia ştiinţifica a lui Behe, în cursul unei acţiuni în justiţie! (Kitzmiller contra Dover Area School District).

Adevărat sau politic corect?
Pentru „lumea ştiinţei” de astăzi, creditul acordat Creatorului şi legităţilor Sale, este de dispreţuit. O 

prostie (vezi „Procesul maimuţelor”). Un gunoi. Închinătorii Săi ştiu, însă, că gunoiul este singura şansă 
pentru salvarea situaţiei oricui: „am să-l sap de jur împrejur, şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum 
înainte va face rod.” (Luca 13:8, 9). Soluţia lui Isus e clară: gunoiul credinţei trebuie aşezat la rădăcina tuturor 
lucrurilor! Omul firesc Îl acuză pe Dumnezeu de erori majore în săvârşirea creaţiei Sale, şi Îl judecă pentru 
aceste acuzaţii Îl găseşte vinovat şi Îl condamnă: „a venit ceasul judecăţii Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea 
şi izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:7). Iar pentru această judecată este citat la bară fiecare cetăţean al planetei. 
În ce calitate?  „Voi sunteţi martorii Mei, zice Domnul” (Isaia 43:10). Şi care ar fi acea mărturie?  „Eu am vestit, am 
mântuit, am proorocit, nu sunt străin între voi: voi Îmi sunteţi martori că Eu sunt Dumnezeu.” (Isaia 43:12). Se poate 
lesne observa că în lumea ştiinţei, martorii Lui sunt şantajaţi şi condiţionaţi financiar. Dar Scriptura 
avertizează că orice martor al Său va avea parte de acelaşi tratament: „toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi 
şi robi, nimeni nu va putea cumpăra sau vinde fără numele fiarei sau numărul numelui ei.” (Apocalipsa 13:16,17 
KJV). Ameninţarea este teribilă! Nemaiputând cumpăra sau vinde, omul riscă înfometarea, şi în final, îşi riscă 
viaţa. Dar El îl încurajează: „Nu vă temeţi şi nu tremuraţi; Voi Îmi sunteţi martori! Este oare un alt Dumnezeu afară 
de Mine?” (Isaia 44:8). Nu! Nu este! Fiecare a cunoscut puterea Cuvântului Său creator. În viaţa lui. Iar dacă 
nu dă curs citaţiei, nimeni nu îl va forţa. Dacă el va tăcea, atunci „pietrele vor striga.” (Luca 19:11). Pentru că 
ele mărturisesc adevărul creaţiei divine şi al Autorului! Numele Lui să fie binecuvăntat!

Note 
*Referitor la „ateismul” lui Dirac, Werner Heisenberg îşi amintea o conversaţie amicală între tinerii 

participanţi la Conferinţa Solvay din 1927, in legătură cu vederile lui A. Einstein şi M. Planck privind religia. 
Au luat parte W. von Pauli, P. Dirac şi W. Heisenberg. Printre altele, Dirac a spus: „Nu pot înţelege de ce mai 
discutăm despre religie. Dacă e să fim sinceri, şi ca oameni de ştiinţă chiar e de datoria noastră, nu putem 
decât să admitem că orice religie este o grămadă de afirmaţii false, lipsite de orice bază reală. Însăşi ideea de 
Dumnezeu este un produs al imaginaţiei omeneşti.... Nu recunosc nici un mit religios, cel puţin fiindcă toate 
se contrazic între ele....” Von Pauli i-a răspuns în glumă: „Atunci, trebuie spus că amicul nostru Dirac are o 
religie, iar prima poruncă a acestei religii este: ,Nu există Dumnezeu’ iar Paul Dirac este profetul 
Lui.” (Physics and Beyond: Encounters and Conversations. NY: Harper&Row.). 
Şi totuşi, deşi massmedia nu o afirmă, foarte mulţi dintre oamenii de ştiinţă sunt uimiţi şi, de multe ori 

copleşiţi de frumuseţea naturii, de măreţia şi de grandoarea spaţiului. Vorbind despre Einstein, Charles 
Misner (profesor emeritus, specialist în gravitaţie la Universitatea din Maryland) declară: „Cred că planul 
universului este în esenţă o problema religioasă, adică ar trebui să nutrim respect şi o anumită veneraţie şi 
teamă faţă de întreaga problemă. Căci grandoarea universului nu ar trebui considerată ca de la sine înţeleasă. 
De fapt, cred că de aceea s-a implicat Einstein atât de puţin în religia organizată, deşi mie mi se pare că e, în 
general, un om foarte religios. Probabil că s-a uitat la ce spun predicatorii creştini despre Dumnezeu şi a 
considerat că hulesc. El trebuie să fi văzut mult mai multă maiestate decât aceştia şi-ar fi putut imagina 
vreodată, aşa că ei nu vorbeau deloc despre realitate.” (Harry Poe & Jimmy Davis „Ştiinţa şi credinţa 
creştina”).

Profesor dr. Nicolae Paulescu, descoperitorul insulinei (1921), afirma că „Materialismul este o doctrină care 
împiedică dezvoltarea ştiinţei vieţii, astupă ochii cercetătorilor şi îi îndeamnă la trândăvie.” (Noţiunile 
„suflet” şi „Dumnezeu” în fiziologie, Bucureşti 1944)
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Vă voi relata o întâmplare la care am fost 
martoră pe data de 18 ianuarie 2010 în 
localitatea Târgoviște, întâmplare prin care 
Dumnezeu Și-a manifestat puterea divină. 
Eram într-o casă obișnuită, într-o familie 
formată numai din mamă și fiică sa de 19 
ani, elevă la liceu. Femeia luase decizia de a 
se dedica lui Dumnezeu în lucrarea de 
salvare a sufletelor. Această familie era 
deseori lovită cu furie de cel rău.
Ziua aceea era una aglomerată, motiv 
pentru care și piedicile celui erau au fost pe 
măsură. Încă de dimineață când femeia s-a 
apucat de treabă, i s-a defectat mașina de 
spălat rufe, fapt ce a creat un  inconvenient 
destul de mare. După repetate încercări de a 
o repara, s-a liniștit și s-a plecat în 
rugăciune chiar lângă mașina de spălat rufe 
și L-a rugat pe Dumnezeu pentru ajutor care 

nu a întârziat să vină: mașina a început imediat să funcționeze.
Apoi a vrut să multiplice câteva DVD-uri cu conținut creștin pentru a le oferi oamenilor doritori să asculte 

Biblia, însă computerul nu a mai vrut să urmeze comenzile fapt ce făcea copierea imposibilă. În acel moment 
ea s-a plecat din nou în rugăciune chiar acolo, lângă computer, iar Dumnezeu a răspuns din nou prompt iar 
copierea discurilor a fost imediat posibilă din nou.

Aceasta era de fapt experiența la ordinea zilei în familia aceasta: Satan încerca să împiedice la tot pasul 
numai ca Isus să rezolve totul spre slava Sa.

În după amiaza acelei zile, femeia a participat la o ședință cu părinții organizată de diriginta fetei, ședință 
în cadrul căreia a aflat că rezultatele la învățătură ale fiicei ei scăzuseră îngrijorător. Fata plecase de la școală 
la ora 11 dimineața și de când ajunsese acasă nu s-a mai oprit din plâns până seara, totul datorită presiunii 
psihice creată de probleme prin care trecea. Femeii i s-a făcut teamă că această situație ar putea degenera, și a 
început să se îngrijoreze. În același timp a început să se gândească la inima lui Dumnezeu și la clipele pe care 
a trebuit să le treacă atunci când nu Și-a putut ajuta Fiul care suferea pe cruce.

Starea aceea de încordare și plâns continuu s-a prelungit până târziu și se părea că nici rugăciunile mamei 
nu erau de niciun ajutor. Femeia a început se să îngrijoreze de-a binelea, mai ales că fata îi interzisese să intre 
în camera ei. La un moment dat însă a decis să intre în cameră și, când a încercat să-i ridice perna, a observat 
că fata era albă ca varul la față, trupul îi era înțepenit, nu-și putea întinde mâinile și nici gâtul nu i se mișca. 
Îngrozită, femeia a început s-o strige pe nume, însă a văzut cum trupul i s-a albit și a simțit cu s-a răcit 
complet, a văzut cum a dat ochii peste cap și cum a murit. Disperată de durere, femeia a început să plângă și 
să-L implore pe Dumnezeu să-i redea viața trupului neînsuflețit, având încrederea deplină în faptul că Cel ce 
l-a înviat pe Lazăr și pe fiul văduvei din Nain, poate s-o facă și pentru fata ei. Era miezul nopții când 
Domnul, în bunătatea Lui, a răspuns rugăciunii credinței, întorcând suflarea de viață în trupul fetei. După ce 
s-a trezit, fata a conștientizat ceea ce i se întâmplase, moment în care au izbucnit amândouă în lacrimi de 
bucurie și s-au îmbrățișat fericite. Fata a spus apoi: „Mamă, îți dai seama ce s-a întâmplat?  Am înviat din 
morți!” afirmând în continuare că nu poate spune nimănui despre asta pentru că nimeni n-ar crede-o.

Mare putere a rugăciunea fierbinte a mamei pentru copilul său! Moartea a fost izgonită, iar viața a biruit! 
Domnul vieții este Domnul meu, Cel pe care-L iubesc din toată inima și din tot sufletul meu. Eu, Sabou Firuța 
am fost martoră la acest eveniment.

Sabou Firuța, iunie 2013

Experiențe  din  „Visteria”  saitului  web
Învierea fiicei

D
iv

in
a V

in
de

ca
re

 w
 N

r. 
43

 iu
lie

 2
01

3



17

Jurnalul lui John Wesley
- &agmente - John Wesley, 1703 - 1791

12

1751. Vineri, 1 februarie. Am pornit spre Londra într-o altă 
dimineață amară, cu vântul suflându-ne acum în față mai 
puternic niciodată.  Pe la ora cinci după amiază am ajuns la 
un adăpost din Foundry. Pentru că urma o seară dedicată 
vegherii, am continuat să ne rugăm și să-L lăudăm pe 
Dumnezeu ca de obicei până la miezul nopții; și nu am 
simțit nicio inconveniență, decât puțină istoveală pe care 
câteva ore de somn a înlăturat-o.
Sâmbătă, 2.  După ce am primit un răspuns complet de la 
domnișoara P, am devenit pe deplin convins că trebuie să 
mă căsătoresc. Timp de mulți ani am rămas singur pentru că 
am crezut că puteam sluji mai bine așa decât căsătorit. Și-L 
premăresc pe Dumnezeu care m-a ajutat în asta. Acum am 
fost pe de plin încredințat că în circumstanțele de față, 
puteam fi mult mai folositor dacă mă căsătoream; ceea ce 
am și făcut câteva zile mai târziu datorită acestei convingeri 
clare și datorită sfatului prietenilor mei.
Duminică, 10. După ce am predicat la ora cinci, m-am grăbit 
să plec pentru a ajunge la grupul de la Snowfields, 
propunându-mi să plec dimineața spre nord când, pe la 
mijlocul podului London ambele picioare mi-au alunecat pe 
gheață și am căzut cu toată greutate, osul gleznei lovindu-se 

de o piatră. Cu puțin ajutor am ajuns la întâlnire pentru că doream să-i dezamăgesc pe oameni. După predică 
un chirurg mi-a bandajat piciorul și am reușit să merg până la Seven Dials. Cu mare greutate am ajuns până 
la amvon, dar Dumnezeu a mângâiat multe inimi cu acea ocazie.

Am călătorit înapoi la locuința domnului B cu o trăsură și de acolo la Foundry; dar nu am putut să predic, 
entorsa agravându-se. M-am mutat pe strada Threadneedle unde am petrecut următoarea săptămână în 
rugăciune, studiu, conversații și în lucrul la o lucrare de gramatică a limbii ebraice și Lecții pentru copii.

Joi, 11 aprilie (Bolton). Frizerul care m-a bărbierit mi-a spus: „Domnule, Îl slăvesc pe Dumnezeu pentru 
dumneata. Când ai fost la Bolton data trecută, eram unul dintre cei mai mari bețivi din oraș; dar am venit să 
ascult la fereastră și Dumnezeu mi-a impresionat inima. De atunci am început să mă rog cu putere pentru 
putere împotriva băuturii, iar Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am cerut: El mi-a luat chiar dorința după 
băutură.  Dar am început să mă simt din ce în ce mai rău până când, în sfârșit, pe 5 aprilie, nu am mai putut 
suporta. Știam că voi ajunge în iad chiar atunci dacă Dumnezeu nu va veni pentru a mă salva; și El a venit. 
Am știut că m-a iubit și am simțit pacea cea dulce. Dar nu am îndrăznit să afirm că am credință până când, 
ieri, după 12 luni, Dumnezeu mi-a dat credință; iar dragostea Lui mi-a umplut inima ca niciodată înainte.

1752. Duminică, 15 martie (Londra). În timp ce predicam la West Street după amiaza, a început una din 
cele mai violete furtuni pe care le-am văzut. În mijlocul predicii, o mare parte din casa de peste drum a fost 
dărâmată. Am auzit un sunet puternic, dar n-am știut ce se întâmplase, atât de puternic ne vorbea Dumnezeu 
inimilor noastre iar bucuria multora în siguranța protecției Sale. Între cinci și șase am luat calul și am plecat 
împreună cu soția și fiica mea. Țiglele cădeau de pe case, dar nu ne-au rănit. Am ajuns la Hayes pe la șapte 
după amiaza și la Oxford următoarea zi.

Joi, 16 aprilie. Am mers la Burnham. Nu planificasem să predic acolo, îndoindu-mă că puterea pe care o 
mai aveam îmi va permite să predic de trei ori pe zi, așa cum făcusem în majoritatea zilelor de când 
revenisem de la Evesham. Dar pentru că acolo am găsit o casă plină cu oameni, nu m-am putut abține. Și din 
nou s-a dovedit: cu cât îmi folosesc mai mult puterea, cu atât mai multă putere am. Deseori mă simt foarte 
obosit la prima predică din zi; mai puțin la cea de-a doua; dar după a treia și a patra rareori simt slăbiciune 
sau oboseală.

Miercuri, 2. Am călărit până la Grimsby. Mulțimea era atât de numeroasă după amiază încât încăperea era 
asemenea unui cuptor. Următoarea seară am predicat la marginea orașului unde aproape toți, bogați și săraci, 
m-au urmat; și am avut o ocazie foarte bună pentru a aplica acea întrebare grea: „Doamne, oare puţini sunt 
cei ce sunt pe calea mântuirii?” (Luca 13:23).
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Vineri, 24. La ora trei am mers pentru rugăciune în vechea biserică - o clădire mare și impunătoare. Între 
cinci și șase am fost chemat la diligență care m-a transportat la Mighton Car, la jumătate de milă depărtare de 
oraș.  O mulțime imensă, bogați și săraci, călare și pe jos, cu câteva căruțe s-au adunat curând împreună,  iar 
eu le-am strigat cu o voce tare și un spirit liniștit: „Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă îşi 
pierde sufletul?” Au participat câteva mii de persoane serioase, dar mulți s-au comportat de parcă ar fi fost 
posedați de Moloh. Bulgări de pământ și pietre zburau din toate părțile, dar niciuna dintre ele nu m-au atins 
și nici nu m-au tulburat. Când mi-am terminat discursul, am vrut să mă urc într-o diligență, dar îngrijitorul 
nu m-a așteptat. Nu mai știam ce să facem până când o doamnă drăguță ne-a invitat pe soția mea și pe mine 
în trăsura ei. Prin asta și-a provocat ceva inconveniențe nu numai pentru că eram nouă persoane în acea 
trăsură, trei de fiecare parte și trei în mijloc, dar mulțimea a ținut aproape de noi aruncând în ferestre cu tot 
ceea ce le pica în mână.

18

Invitație
Dragi prieteni,
Așa cum am anunțat și în numărul trecut al revistei „Divina Vindecare”,  perioada de desfășurare a 

întâlnirii este marți, 13 August, duminică 18 August, în aceeași locație ca și în anii precedenți, și anume 
la Pensiunea „Roua Dimineții” din localitatea Moeciu de Sus, județul Brașov, în zona turistică Bran.

Se vor servi două mese pe zi începând de miercuri, 14 August dimineață. Contravaloarea care trebuie 
achitată  pentru cazare, masă și chiria sălii de conferințe este de 55 ron / zi / persoană, adică 275 ron / 
persoană pentru întreaga perioadă, iar persoanele care se vor caza în altă  parte dar care doresc să 
servească masa împreună  cu noi, vor trebui să achite 20 ron / zi. Ca de obicei, pentru copiii cu vârsta de 
sub 10 ani nu trebuie plătit.

Este important să rețineți faptul că  locurile sunt limitate, motiv pentru care este imperios necesar să 
vi-l rezervați pe al dumneavoastră până în data de 15 Iulie prin depunerea sumei de 275 ron în contul 
RO66BTRL01301201M16722XX de la Banca Translivania pe numele „Trif Stanciu Olimpiu”. De 
asemenea este important să specificați la rubrica „detalii depunere” că aceasta reprezintă contravaloarea 
participării dumneavoastră la întâlnirea de la Moeciu și să-l anunțați pe domnul Trif Stanciu Olimpiu la 
numărul de telefon 0752211191. 

Ca de obicei, programele vor include studii biblice, discuții libere pe marginea subiectelor abordate, 
momente de rugăciune, dar și ieșiri în natură.

Sperăm să ne revedem acolo!
Prietenii de la „Divina Vindecare”
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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 ale 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 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 la adresa divinavindecare@gmail.com iar 

noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Nr. 43 Iulie 2013
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	  printr-‐o	  relație	  directă	  și	  personală	  cu	  
Mântuitorul.	  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.

Ne puteți urmări și pe canalul Divina 
Vindecare de pe YouTube (copiind în browser-

ul 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 prezentări. 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!

19

Linkuri  utile

Heart for Truth

Restoration Ministry

Revelation 14:12

Filadelfia

Vă invităm să vizitați și saitul www.edy.hu, loc în care am debutat un 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 www.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.
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