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Este posibil ca cititorii acestei reviste să
fie contrariați de acest titlu: „Neputința
lui Dumnezeu”. Există așa ceva ca
neputința
lui
Dumnezeu?
Este
Dumnezeul pe care Biblia Îl numește
„Cel Atotputernic” (Apocalipsa 1:8)
neputincios în vreun fel? Dacă este
atotputernic, cum este posibil să fie și
neputincios?
Imaginea pe care o au oamenii în
general despre Dumnezeu este mai
degrabă aceea a unei ființe - robot care
funcționează după reguli fixe, cu
neputință de schimbat și la al Cărui
cuvânt toți trebuie să se supună sau să
moară. Această imagine a fost clădită în
timp în conștiința oamenilor prin
interpretarea greșită a unor evenimente și afirmații relatate în Scripturi. Spre exemplu:
Dumnezeu te omoară pentru cea mai mică greșeală; chiar pentru că ai mușcat dintr-un fruct
interzis. Sau: lui Dumnezeu Îi este imposibil să ierte pur și simplu o greșeală, așa cum deseori
oamenii o fac; pentru ca aceasta să se întâmple, este necesar să-L omoare pe Singurul Lui Fiu
născut. Sau: în Dumnezeu „nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1:17), deci nu are
rost să încerci să discuți cu El despre vreo decizie oarecare pe care a luat-o. Și lista ar putea
continua.
Sigur că unei asemenea persoane ne putem închina, o putem recunoaște ca zeu, dar nu o
putem iubi și nici nu ne putem încrede în ea. Asta nu datorită faptului că regulile după care
funcționează nu ar fi bune, ci mai degrabă datorită naturii noastre care nu poate iubi roboți.
În acest context, cuvintele Domnului Isus adresate lui Filip par cu neputință de înțeles: „Cine
M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl.” (Ioan 14:9).
Domnul Isus pare a spune că tot ceea ce am văzut în
viața Lui reprezintă manifestarea vizibilă pentru om a
Cuprins:
caracterului, a inimii lui Dumnezeu. Însă pe Isus L-am
Neputința lui Dumnezeu! !
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văzut încurajându-i chiar și pe prunci să vină la El
Criza iminentă#
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2013#
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pedeapsa cu moartea ca nimeni să nu se atingă nici
Amintiri la spital# #
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măcar de muntele pe care urma să coboare, în afară de
cei numiți de El (Exodul 19:12, 13). Pe Isus L-am văzut
Jurnalul lui John Wesley - 14-! Pag.16
iertând prostituatele (Ioan 8:11), în timp ce Dumnezeu
a poruncit în Vechiul Testament ca astfel de femei să
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fie omorâte cu pietre (Leviticul 20:10). Pe Isus L-am văzut
încurajându-i pe leproși să se apropie de El pentru a-i vindeca
(Matei 8:2, 3), în timp ce Dumnezeu a poruncit în Vechiul Testament
ca astfel de oameni să fie izgoniți și ținuți la distanță (Numeri 5:2).
Exemplele ar putea continua.
Este posibil ca Isus să fi greșit atunci când a spus că El este ca Tatăl și
că Tatăl este exact ca și El? Vă propun să studiem împreună o serie
de evenimente dintr-o întâmplare relatată chiar la începutul
Vechiului Testament pentru a găsi răspunsul corect la această
întrebare.
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Cadouri între prieteni
Poate are să vă pară imposibil, dar este adevărat că Dumnezeu a
avut nu numai închinători și adoratori, supuși și servi în istoria
Vechiului Testament, dar și prieteni:
„Dar tu, Israele, robul Meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânţa lui Avraam, prietenul Meu...” (Isaia
41:8).
Un prieten reprezintă o persoană foarte apropiată nu atât din punct de vedere fizic, ci mai
degrabă sufletesc și spiritual, cineva despre care ai convingerea că te înțelege, în care te poți
încrede, căruia te poți destăinui cu ușurință, de la care poți primi sfat, cu care poți discuta orice.
Să vedem dacă toate aceste trăsături și altele asemănătoare pot fi regăsite în relația care s-a
consumat în timpul Vechiului Testament între Dumnezeu și un păcătos: Avraam.
Dumnezeu decide într-o zi să-l viziteze pe Avraam, prietenul Său. Ca la orice întâlnire între
prieteni, se pune repede masa cu cele mai alese bunătăți ale vremii și locului: pâine proaspătă,
carne de vițel, unt și lapte (Geneza 18:6-8), iar aici descoperim primele detalii uimitoare:
mănâncă Dumnezeu? Mai mult decât atât: Dumnezeu mănâncă hrană de pe pământ: pâine din
făină frământată de mâini omenești într-o strachină dintr-un cort prăfuit și friptură de vițel?
Dumnezeu bea lapte și mănâncă pâine unsă cu unt? Și chiar mai mult decât atât: El nu se simte
ofensat de faptul că un muritor a avut îndrăzneala să-L invite la masa lui? Cum se face că
Avraam n-a primit porunca de a nu se apropia și de a se descălța, asemenea lui Moise (Exodul
3:5)? Și evenimentele uimitoare continuă: Avraam L-a spălat pe Dumnezeu pe picioare, L-a
atins pe Domnul fără să moară! (Geneza 18:4). Toate acestea au fost posibile în perioada
Vechiului Testament? Se pare că da...
După ce s-au bucurat împreună de această masă copioasă, Dumnezeu dezvăluie la rându-I
cadoul pentru prietenii săi, Avraam și Sara. Și pentru că era vorba despre prieteni foarte
apropiați și despre un Prieten ceresc, cadoul este pe măsură: un copil la bătrânețea unui cuplu
ce n-a putut niciodată să aibă copii. Oh, ce trebuie să fi simțit Avraam când i s-a „despachetat”
acest cadou și cum trebuie să fi zâmbit Domnul văzându-i uimirea și fericirea de pe chip și din
inimă!
Momentul este însă umbrit de atitudinea Sarei care, în loc să i se alăture lui Avraam în
fireasca bucurie și savurare a cadoului primit, râde zeflemitor în sine, dovedind astfel că relația
ei cu Dumnezeu era departe de cea a soțului ei cu Domnul. Și pentru că Dumnezeu prinde orice
ocazie de a descuraja necredința, El intervine. Dar nu așa cum ne-am fi așteptat din partea
„Dumnezeului Atotputernic din Vechiul Testament” care tuna și fulgera moartea chiar și pentru
că un om a ridicat un băț de pe jos când El a spus să nu facă nimic în ziua respectivă (Numeri
15:32, 35), ci cu o gingășie și delicatețe rară: nu i se adresează Sarei direct, care probabil se
simțea oricum tensionată având un astfel de Oaspete, ci lui Avraam:
„Pentru ce a râs Sara, zicând: ,Cu adevărat, să mai pot avea copil, eu, care sunt bătrână?‘ Este oare
ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, şi Sara va avea un
fiu.” (Geneza 18:13, 14).
Avraam nu apucă să se dumirească despre ce este vorba, că Sara intervine prompt: „Sara a
tăgăduit şi a zis: ,N-am râs!’” (Geneza 18:15), iar Biblia ne dezvăluie și motivul: „Căci i-a fost
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frică.” (Geneza 18:15). Sigur că i-a fost frică: cui nu i-ar fi fost? Probabil că numai lui Avraam,
„prietenul lui Dumnezeu.” (Iacov 2:23).
Dacă nu ați cunoaște detaliile acestei istorii până la finalul ei, cum v-ați aștepta să reacționeze
în acest moment al întâmplării Dumnezeul Vechiului Testament? Amintindu-ne că Uza a murit
numai pentru că a vrut să prevină răsturnarea chivotului din carul care-l purta (2 Samuel 6:6,
7), ne-am putea aștepta ca Dumnezeu să se aprindă de mânie în fața acestei îndrăzneli de a-L
contrazice în față printr-o minciună satanică, să Se ridice și să plece, iar Sara să fie cel puțin
lovită cu lepră din cap până-n picioare asemenea Mariei, sora lui Aaron (Numeri 12:9, 10); „Dar
El a zis: ,Ba da, ai râs!’” (Geneza 18:15). Atât. Fără supărări; fără mânii; fără amenințări; ca între
prieteni.
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O negociere istorică
Imediat după încheierea acestui dialog, „bărbaţii aceia s-au sculat să plece şi s-au uitat înspre
Sodoma.” (Geneza 18:16). Ne-am aștepta ca în acest moment, Avraam împreună cu Sara să se
plece cu fața în țărână, recunoscători pentru tot ceea ce au primit și pentru tot ceea ce n-au
primit, și să rămână astfel nemișcați în „sfântă adorare” până când Oaspeții cerești vor fi
dispărut la linia orizontului. „Avraam (însă) a plecat cu ei, să-i petreacă.” (Geneza 18:16); așa, ca pe
niște buni prieteni la finalul unei întâlniri pe cinste!
„Atunci” (Geneza 18:17); ca urmare a acelei atitudini; în consecința unei astfel de raportări la
El, „Domnul a zis: ,Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?…’” (Geneza 18:17). Domnul li se
adresează celor doi însoțitori ai Săi, arătând spre Avraam care se ținea scai de El, dorind parcă
să prelungească cât mai mult posibil acele clipe dulci din compania Celui mai bun Prieten al
său: „Spuneți și voi: cum să nu-Mi deschid inima și gândurile față de acest muritor care Mă
iubește cu toată inima și care Mă dorește cu toată ființa lui?” Este foarte posibil ca, în cazul în
care Avraam nu ar fi plecat să facă câțiva pași împreună cu ei și ar fi rămas la cort, Dumnezeu
să nu-i fi descoperit scopul următoarei Sale vizite. Avraam ar fi rămas poate cu ideea că
Domnul merge să-i facă o vizită similară și lui Lot, nepotul lui, și gata: negocierea istorică care a
urmat, nu ar fi avut niciodată loc!
Încurajat însă de dorința fierbinte a lui Avraam de a fi cât mai mult timp posibil și cât mai
aproape de Prietenul său cel mai bun, Domnul i se adresează cu următoarele cuvinte:
„Strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit, şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De
aceea Mă voi coborî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine; şi
dacă nu va fi aşa, voi şti.” (Geneza 18:20, 21).
După care „Bărbaţii aceia s-au depărtat şi au plecat spre Sodoma.” (Geneza 18:22).
Din primele două capitole ale cărții lui Iov descoperim că cel care umbla mereu cu astfel de
zvonuri în cer și care striga mereu înaintea lui Dumnezeu împotriva fiilor oamenilor, era Satan.
Se pare că acuzațiile aduse în ultimul timp împotriva celor două cetăți întreceau orice
imaginație, iar Dumnezeu era constrâns să ia o decizie referitor la această colectivitate. În
dragostea Sa înțeleaptă, Dumnezeu a ales însă ca această decizie să fie luată în urma unei
constatări făcută după o vizită la prietenul Său Avraam. Și vom vedea mai târziu de ce.
Observați că Domnul nu i-a amintit nimic lui Avraam despre soarta pe care o vor avea
cetățile în cazul în care strigătul împotriva lor se va dovedi justificat. De asemenea, exprimarea
Lui nu lasă deloc de înțeles că ar fi deschis să discute despre acest subiect. Atunci când a fost
anunțat prin Samuel de situația casei sale și a copiilor săi și despre sfârșitul pe care aceștia
urmau să-l aibă dacă continuau pe același drum, Eli s-a rezumat la a spune: „Domnul este acesta,
să facă ce va crede!” (1 Samuel 3:18). Avraam ar fi putut gândi la fel: „Domnul a luat această
decizie; acesta este planul Lui. Nu pot spune decât ,Facă-se voia Ta!’”. „Dar Avraam stătea tot
înaintea Domnului.” (Geneza 18:22). Și nu numai că a refuzat să plece, dar după ce a cumpănit
bine situația, „Avraam s-a apropiat şi a zis: ,Vei nimici Tu oare şi pe cel bun împreună cu cel rău? Poate
că în mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare şi pe ei şi nu vei ierta locul acela din
pricina celor cincizeci de oameni buni, care sunt în mijlocul ei? Să omori pe cel bun împreună cu cel rău,
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aşa ca cel bun să aibă aceeaşi soartă ca cel rău, departe de Tine aşa ceva! Departe de Tine! Cel ce
judecă tot pământul nu va face oare dreptate?’” (Geneza 18:23-25).
Ei bine, această îndrăzneală parcă le întrece pe toate. Cum este posibil ca un om, un păcătos,
unul care este numai un fir de țărână să aibă cutezanța de a-L contrazice pe Creatorul
Universului, de a sugera nu numai că planul nu este drept, dar și că Dumnezeu este altfel decât
reiese la prima vedere din Cuvântul Său? Core, Datan, Abiram împreună cu familiile lor au fost
îngropați de vii (Numeri 16:31-33) pentru că L-au contrazis pe Dumnezeu. Ce a făcut El însă
atunci când Avraam a inițiat o negociere a planului divin? Dumnezeu a zâmbit căci inima Lui a
fost mângâiată de atitudinea unuia care o cunoștea:
„Şi Domnul a zis: ,Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot
locul acela din pricina lor.’” (Geneza 18:26).
Și astfel, Dumnezeul și Creatorul Universului S-a așezat la masă cu un muritor păcătos
pentru a concepe planuri aparent împreună. Avraam însă vorbea, iar Dumnezeu cădea de acord
cu tot ceea ce el spunea, fără a aduce niciun fel de amendament, fără a pune nicio condiție:
„Avraam a luat din nou cuvântul şi a zis: ,Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt
decât praf şi cenuşă. Poate că din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare
toată cetatea?’ Şi Domnul a zis: ,N-o voi nimici, dacă voi găsi în ea patruzeci şi cinci de oameni buni.’
Avraam I-a vorbit mai departe şi a zis: ,Poate că se vor găsi în ea numai patruzeci de oameni buni.’ Şi
Domnul a zis: ,N-o voi nimici pentru cei patruzeci.’ Avraam a zis: ,Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi
mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai treizeci de oameni buni.’ Şi Domnul a zis: ,N-o voi nimici,
dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni.’ Avraam a zis: ,Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului.
Poate că se vor găsi în ea numai douăzeci de oameni buni.’ Şi Domnul a zis: ,N-o voi nimici, pentru cei
douăzeci.’ Avraam a zis: ,Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se
vor găsi în ea numai zece oameni buni.’ Şi Domnul a zis: ,N-o voi nimici, pentru cei zece oameni
buni.’” (Geneza 18:27-32).
Pe tot parcursul acestui dialog Dumnezeu nu se răzgândea, căci în El „nu este nici schimbare,
nici umbră de mutare.” (Iacov 1:17). Dumnezeu nu făcea altceva decât să adune probe pe care să
le prezinte marelui acuzator în favoarea milei care biruiește judecata (Iacov 2:13). Intervenția lui
Avraam, încrederea lui în Prietenul Său și dragostea sa pentru cei pierduți ar fi putut prelungi
timpul eforturilor de recuperare ale celor două cetăți dacă în ele s-ar fi găsit zece oameni
credincioși, chiar existența acestora mărturisind despre limita pe care cetățile n-ar fi atins-o
încă.
Domnul a rămas acolo nemișcat, uimit parcă de adâncimea cunoașterii de Dumnezeu pe care
o descoperea în prietenul Său. Și numai „după ce a isprăvit de vorbit lui Avraam, Domnul a
plecat.” (Geneza 18:33).
Dorind să reliefeze inima neschimbată a lui Dumnezeu pentru toți muritorii păcătoși și
dorința Sa de a avea o relație părintească cu fiecare dintre ei în mod personal, Isus avea să
spună mai târziu:
„Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi
dezlegat în cer. Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru
oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.” (Matei 18:18, 19).
Unde sunt însă azi prietenii lui Dumnezeu care-L cunosc atât de bine încât nu pleacă din
prezența Sa până când planurile și răspunsurile nu vor fi definitivate și asigurate? De aceea „şi
natura aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.” (Romani 8:19).
Neputința lui Dumnezeu
Aparent numai doi dintre vizitatorii lui Avraam au intrat în cetatea Sodoma, și anume doi
îngeri (Geneza 19:1). Cu toate că nu le cunoștea adevărata identitate, Lot, nepotul lui Avraam, ia invitat să găzduiască peste noapte în căminul său. Cei doi străini au refuzat politicos,
spunându-i că plănuiseră să-și petreacă noaptea la poarta cetății, adică în piața de obște.
Îngrozit de o asemenea perspectivă, ca unul care știa prea bine ce se întâmpla noapte de noapte
pe străzile Sodomei, Lot a insistat și chiar „a stăruit de ei până au venit şi au intrat în casa
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lui.” (Geneza 19:3). Având același spirit ospitalier ca și unchiul lui, Lot pregătește o cină
potrivită la care au participat cu toții. Însă „nu se culcaseră încă, şi oamenii din cetate, bărbaţii din
Sodoma, tineri şi bătrâni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colţurile. Au chemat pe Lot
şi i-au zis: ,Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, ca să ne
împreunăm cu ei.’” (Geneza 19:4, 5).
Din acel moment evenimentele se precipită: locuitorii cetății devin din ce în ce mai violenți,
iar îngerii așteaptă parcă să vadă dacă mai există cineva în acea cetate, în afară de Lot, care să se
opună acestei nelegiuiri. Dacă ar mai interveni încă 9 persoane, împreună cu Lot ar fi 10 iar
cetățile ar fi cruțate. Din păcate însă, cu toate că poate mai existau persoane care în principiu nu
erau de acord cu asemenea practici, nimeni nu a mai fost pătruns de aceste convingeri până
acolo însă să ia atitudine, iar în momentul în care sodomiții s-au apropiat pentru a sparge ușa,
îngerii l-au tras pe Lot înăuntru și i-au lovit pe agresori cu orbire.
Probabil că întreaga scenă nu a durat mai mult de 15 minute; să reținem că toate aceste
evenimente se petreceau seara devreme, când „nu se culcaseră încă.” (Geneza 19:4). După ce l-au
salvat pe Lot, îngerii și-au dezvăluit adevărata lor identitate și motivul pentru care se găseau
acolo, îndemnându-l să-și strângă familia și să părăsească în cea mai mare grabă locul pentru a
nu pieri împreună cu ceilalți locuitori ai cetății. Lot a stăruit pe lângă ginerii săi, dar aceștia
„credeau că glumeşte.” (Geneza 19:14).
„Când s-a crăpat de ziuă, îngerii au stăruit de Lot, zicând: ,Scoală-te, ia-ţi nevasta şi cele două fete,
care se află aici, ca să nu pieri şi tu în nelegiuirea cetăţii.’” (Geneza 19:15).
Observați că toată noaptea îngerii au așteptat fără să mai spună nimic ca Lot împreună cu
familia lui să părăsească locul acela. Dar ce a făcut Lot toată noaptea? De ce a durat atât? Biblia
ne spune că „Lot zăbovea” (Geneza 19:16); dar ce să-l fi reținut oare atât de mult? Biblia nu ne
oferă un răspuns clar, însă găsim un indiciu: contrar indicațiilor exacte ale îngerilor, „nevasta lui
Lot s-a uitat înapoi şi s-a prefăcut într-un stâlp de sare.” (Geneza 19:26). Să fie un simplu detaliu
lipsit de relevanță?
Categoric nu! Domnul Isus Însuși ne îndeamnă „aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot.” (Luca
17:32) în contextul discuției despre „Oricine va căuta să-şi scape viaţa o va pierde; şi oricine o va
pierde o va găsi.” (Luca 17:33). Soția lui Lot simțea că viața ei este în Sodoma, este chiar Sodoma.
Munciseră ani la rândul pentru a reuși să-și cumpere un apartament în oraș, poate chiar în
centru, iar afacerile erau prospere. Tocmai de aceea atunci când unchiul Avraam le-a spus să
aleagă, porniseră spre cetățile din câmpie: prețul de vânzare al produselor era mai mare în piața
orașului decât la ușa corturilor lor. Gândul de a părăsi totul pentru a fugi „la munte” (Geneza
19:17) era de nesuportat; o viață în munți era imposibil de imaginat în condițiile acomodării la
confortul și facilitățile oferite de oraș. Dar în ciuda acestei zăboveli jignitoare, se întâmplă ceva
extraordinar:
„Şi, fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia l-au apucat de mână, pe el, pe nevasta sa şi pe cele două fete
ale lui, căci Domnul voia să-l cruţe; l-au scos şi l-au lăsat afară din cetate.” (Geneza 19:16).
Îngerii nu mai pot aștepta; soarele răsărea deja iar Lot era încă în orașul ce urma să fie distrus.
Ne-am fi așteptat probabil ca familia cu inima împărțită să fie abandonată potrivit alegerii lor,
însă dragostea lui Dumnezeu merge și mai departe:
„Căci dragostea lui Hristos ne constrânge...” (2 Corinteni 5:14 - KJV)
Conform „Dicționarului Explicativ al Limbii Române”, verbul „a constrânge” este definit
prin „A sili pe cineva să facă un lucru pe care nu l-ar face de bunăvoie; a forţa, a obliga...”. Este
posibil ca Dumnezeu să forțeze pe cineva să facă un lucru pe care nu l-ar face de bunăvoie, să
oblige, să constrângă? Au existat cazuri în istorie în care dragostea unui bărbat pentru o femeie
a făcut lucruri greu de imaginat în condiții normale. În alte cazuri, dragostea unui părinte
pentru copilul său a ajuns să se angajeze și să reușească în acțiuni imposibil de realizat în
condiții normale. Ei bine, Dumnezeul care este definit prin „Dragoste” (1 Ioan 4:8) și care Își
poate înțelege în mod desăvârșit copiii în toate slăbiciunile lor, a apucat această sărmană familie
de mâini și i-a scos până în afara cetății, i-a condus până pe marginea deciziei pe care numai ei
o puteau lua.
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„După ce i-au scos afară, unul din ei a zis: ,Scapă-ţi viaţa; să nu te uiţi înapoi şi să nu te opreşti în
vreun loc din câmpie: scapă la munte, ca să nu pieri.’” (Geneza 19:17).
La acest moment ni se descoperă că nu numai soția lui Lot avea o problemă majoră care
determina zăbovirea lor, dar chiar și Lot însuși:
„,Lot le-a zis: ,O! nu, Doamne! Iată că am căpătat trecere înaintea Ta şi ai arătat mare îndurare faţă
de mine, păstrându-mi viaţa; dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul, şi voi pieri.
Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea şi este mică. O! de aş putea să fug acolo… este
aşa de mică… Şi să scap cu viaţă!’” (Geneza 19:18-20).
După toate aceste eforturi și dovezi supranaturale ale dragostei și grijii speciale ale lui
Dumnezeu pentru el și familia lui, după ce i se descoperă în mod clar și direct planul divin
pentru salvarea lor, Lot Îi spune lui Dumnezeu „NU!” și-L roagă să-Și schimbe planul. Dacă nu
ați cunoaște deja istoria, ce v-ați aștepta să urmeze? Cum v-ați aștepta să reacționeze
Dumnezeu la atitudinea jignitoare a acestui necredincios?
„Şi El i-a zis: ,Iată că-ţi fac şi hatârul acesta şi nu voi nimici cetatea de care vorbeşti.” (Geneza 19:21).
„Accept și asta pentru tine”, spune traducerea „King James Version”, descoperindu-ne până
la a câta milă merge Dragostea pentru salvarea unui singur rătăcit!
„Grăbeşte-te de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo.” (Geneza 19:22).
Iată care este neputința Atotputernicului Dumnezeu! Această exprimare uimește de-a
dreptul: Dumnezeu nu poate face nimic! Este legat la mâini, de-a dreptul neputincios în fața
obiectului dragostei Sale. Această istorie ne învață o lecție prețioasă despre caracterul lui
Dumnezeu: atât timp cât se va mai putea face ceva pentru un singur om în viață, atât timp cât
va mai există o singură speranță pentru un singur muritor, Dumnezeu va ține în loc vânturile
(Apocalipsa 7:1, 3) iar Domnul Isus va mai întârzia, totul fiind blocat de dragostea, de pasiunea
pe care Dumnezeu o are pentru fiecare om în parte.
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O invitație uimitoare
Spre durerea inimii lui Dumnezeu, majoritatea creștinilor, tributari tradițiilor păgâne
perpetuate încă în bisericile moderne, se raportează la El ca la un stăpân, ca la un judecător
aspru, inflexibil, obsedat și dominat de ideea dreptății și a corectitudinii, uitând însă că în urmă
cu 2000 de ani Domnul Isus ne-a spus că a sosit timpul pentru o altă relație:
„Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru
că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.” (Ioan 15:15).
Imaginea Avocatului ceresc care „trăieşte pururi ca să mijlocească pentru” oameni (Evrei 7:25),
este într-adevăr biblică; partea neadevărată din acest tablou este rolul lui Dumnezeu în această
scenă! Tradiția I-a atribuit Bunului și Milostivului Judecător caracterul procurorului, aspru și
acuzator, însă Cel în care L-am văzut pe Tatăl (Ioan 14:9) ne-a spus:
„În ziua aceea, veţi cere în Numele Meu, şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Căci Tatăl
însuşi vă iubeşte ...” (Ioan 16:26, 27).
În general oamenii au impresia că Dumnezeu are un plan prestabilit în cele mai mici detalii,
plan la care dacă nu binevoiești să te conformezi, va trece asemenea unui tăvălug peste tine
pentru împlinirea dezideratului ultim: „voia” lui Dumnezeu. Să ne amintim însă că scopul
ultim al lui Dumnezeu nu este nicidecum propria Sa ambiție și nici satisfacerea cerințelor
vreunei legi, oricât de dreaptă ar fi aceasta. Nu, nicidecum! Visul lui Dumnezeu și dorința Sa
arzătoare se vede în obiectul pentru care a plătit cel mai mult:
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu născut, pentru ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16 - KJV).
Tot ceea ce s-a petrecut de la păcatul lui Adam și până în prezent nu reprezintă altceva decât
o deturnare de la planul inițial al lui Dumnezeu, căci El cu siguranță nu a plănuit experiența
chinuitoare și dezastruoasă a păcatului. Conform legilor naturii, omul trebuia să moară datorită
despărțirii de Dumnezeu, dar Dumnezeu Și-a schimbat planul!!! Ceea ce a făcut El sfidează de
departe orice lege, căci niciun judecător și nicio lege nu va accepta vreodată moartea unui

nevinovat în locul unui vinovat. Datorită alegerii lui Adam, rasa umană era condamnată la
moarte veșnică încă dinainte de a se naște. Dumnezeu a cântărit atunci în balanța inimii Lui
moartea Singurului Său Fiu născut alături de moartea ta veșnică și a concluzionat prin a-ți
spune cu mult timp înainte de a te fi născut: „Nu pot trăi fără tine!”. În lumina acestei
descoperiri a inimii lui Dumnezeu, se pare că Cel ce va suferi cel mai mult la timpul sfârșitului
nu va fi acela ce va fi ales despărțirea veșnică de El, ci chiar Domnul Însuși.
Să ne apropiem deci de „Dumnezeul răbdării și al mângâierii” (Romani 15:5) cu toată încrederea
că El este Părintele nostru care ne cunoaște mai bine decât noi înșine, să discutăm cu El totul și
orice, știind că va face totul și orice pentru noi, atât timp cât mai există o speranță! Și să nu
întârziem cum a făcut Lot pentru a fi și noi ca și el mântuiți „ca prin foc” (1 Corinteni 3:15).
Astfel, tot ceea ce s-a întâmplat de la apariția păcatului reprezintă o schimbare continuă a
planurilor inițiale a lui Dumnezeu, schimbare care are ca unic scop salvarea celor ce mai pot fi
salvați, iar Dumnezeu ne descoperă că este „deschis” oricăror sugestii în acest sens. Așadar, tu
ce planuri ai?

Criza iminentă
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Toți creștinii, indiferent din ce denominațiune fac parte, sunt conștienți de faptul că înainte de
revenirea Domnului Isus planeta se va confrunta cu o criză fără precedent în istoria sa, criză
care-i va avea chiar pe ei ca protagoniști principali. Domnul Însuși a vorbit despre această criză
astfel:
„Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum
şi nici nu va mai fi.” (Matei 24:21).
Caracterul distructiv al evenimentelor acelor ultime zile va avea o asemenea putere încât
„dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi
scurtate.” (Matei 24:22). Ar părea că toate forțele malefice se vor uni și toată înțelepciunea
adunată timp de milenii de Satan va fi folosită pentru o lovitură finală și decisivă împotriva
omenirii. Din cuvintele lui Isus înțelegem că „cei aleși” vor reuși să reziste un timp limitat
acestei presiuni fără precedent.
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Motivul pentru care această criză ne atrage în mod deosebit atenția este că ea precede
revenirea Domnului Isus pe pământ, sau sfârșitul lumii. Poziția pe care oamenii o vor lua în
timpul acestei crize, dacă vor trece cu bine sau nu prin ea, va determina destinul lor veșnic. De
două mii de ani creștinii trăiesc cu speranța și dorința revenirii Domnului Isus. Fiecare creștin
născut din nou în Împărăția lui Dumnezeu a nutrit nădejdea că Domnul Isus va reveni pe norii
cerului în timpul vieții sale iar solia revenirii Sale nu a încetat să răsune, cel puțin în mediile
creștine. Știați însă că sfârșitul lumii nu va veni decât o singură dată? De obicei povestirea lui
Niță, cel care-și bătea joc de oameni alarmându-i, strigând „Lupul! Lupul!” numai pentru a
râde de ei, are un final tragic care deseori este pierdut din vedere: lupul a venit.
Înțelegerea corectă a tuturor detaliilor legate de această criză trebuie așadar să constituie una
din preocupările majore ale creștinilor, motiv pentru care vă propun să cercetăm unele aspecte
pe care Biblia ni le descoperă referitor la acest subiect. După ce le vom parcurge vom avea
surpriza ca, la sfârșitul articolului să putem afla cu exactitate care va fi locul pe care-l vom
ocupa fiecare dintre noi atunci când criza va izbucni.

8

O comparație ajutătoare
Cu toții știm că ucenicii au fost la rândul lor avertizați de Domnul Isus despre o criză în care
urmau să intre și, la o privire mai atentă, vom descoperi că cele două crize, cea prin care au
trecut ei și cea de la timpul sfârșitului, prezintă multe similitudini. Biblia ne spune că „aceste
lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră” (1
Corinteni 10:11), așa că bine facem dacă le vom studia cu atenția celui ce știe să învețe din
experiența altora.
Teologia și așteptările ucenicilor cu privire la lucrarea viitoare a lui Mesia pe care de acum Îl
identificaseră, se bazau pe unele dintre profețiile Vechiului Testament:
„I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile şi
oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică şi nu va trece nicidecum, şi Împărăţia
Lui nu va fi nimicită niciodată.” (Daniel 7:14).
„Iată, vine ziua Domnului, când prăzile tale vor fi împărţite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate
neamurile la război împotriva Ierusalimului. ...Ci Domnul Se va arăta şi va lupta împotriva acestor
neamuri, cum S-a luptat în ziua bătăliei... Şi Domnul va fi Împărat peste tot pământul. În ziua aceea,
Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume.” (Zaharia 14:1,2,3,9).
Aceste descrieri și altele asemănătoare fuseseră cele pe care le auziseră de pe când erau de-o
șchioapă în cadrul serviciilor divine din fiecare Sabat de la sinagogă. Toate speranțele le
fuseseră legate de apariția lui Mesia care, potrivit profeției, urma să zdrobească toate națiunile
ce se vor aduna să facă război împotriva Ierusalimului pentru ca, după ce acest război se va
sfârși, El să-Și întemeieze Împărăția pe pământ, Împărăție care va avea un caracter veșnic.
Atunci toate celelalte națiuni Îi vor sluji Lui, iar evreii, poporul Său, se vor bucura în mod
deosebit de acest slăvit destin.
Puterea și înțelepciunea pe care au descoperit-o în Persoana lui Isus din Nazaret, alături de
contextul politic în care se găseau, i-a convins pe ucenici că Acest Isus trebuie să fie Mesia care
urma nu numai să elibereze națiunea de sub jugul roman, dar să și conducă poporul în lupta de
cucerire a întregii planete. Probabil că în istoria vieții lui Iosua vedeau o miniatură a ceea ce
urma să se întâmple sub conducerea lui Isus din Nazaret, începutul primului, unicului și
ultimului război mondial.
Avertizări
Sigur că Isus era perfect conștient atât de așteptările ucenicilor în ceea ce privește viitorul, cât
și de impactul pe care urmau să-l aibă asupra lor evenimentele ce aveau să se întâmple nu după
mult timp. Și pentru că teologia pe care se baza imaginația lor bogată nu era deloc conformă cu
realitatea și cu tot ceea ce Scripturile Vechiului Testament afirmau despre Mesia, Isus a început
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să-i avertizeze expunându-le pur și simplu realitatea evenimentelor care se aflau mai aproape
de ei decât își imaginau:
„De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să
pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea cărturarilor;
că are să fie omorât şi că a treia zi are să învie.” (Matei 16:21).
Nu este greu să ne imaginăm consternarea din mințile lor la auzul acestor cuvinte. La prima
vedere părea că Isus contrazice Scripturile prezentând evenimentele viitoare în totală opoziție
cu ceea ce ei învățaseră la sinagogă în cadrul studiilor de „Daniel și Zaharia”. Se obișnuiseră
deja să audă din gura Lui lucruri grele sau chiar imposibil de înțeles, însă cu această ocazie nu
le mai prezenta nicio pildă, nicio istorioară, ci le prezenta cu autoritatea obișnuită detalii exacte
a ceea ce li se părea una dintre cele mai mari erezii posibile.
Reacția ucenicului fruntaș la această nouă teologie nu s-a lăsat mult așteptată:
„Petru L-a luat deoparte şi a început să-L mustre, zicând: ,Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu
Ţi se întâmple aşa ceva!’” (Matei 16:22).
Dacă fuseseră dispuși să-L urmeze pe Isus din Nazaret atunci când părea că vorbește despre
imposibilități cum ar fi canibalismul (Ioan 6:53), aceste idei noi cu care venea acum le dărâmau
cea mai dulce speranță, le năruiau cele mai frumoase vise, lucru deloc ușor de acceptat. Au fost
atât de supărați încât nu numai că niciunul nu a avut vreodată curiozitatea de a-L întreba „Dar
ce vrei exact să spui cu asta?” sau de a lua inițiativa de a-L invita la un studiu de „Daniel și
Zaharia”, dar Petru L-a mustrat pentru asemenea idei ce nu se potriveau deloc interpretării
„autorizate” a profețiilor.
Pe parcursul timpului, Isus le-a mai amintit din când în când de această criză viitoare prin
cuvinte de o siguranță și autoritate care îi făceau pe ucenici să simtă fiori reci, însă atunci când
timpul pentru izbucnirea ei s-a apropiat, avertizările au devenit mai personale, mai detaliate și
mai argumentate pe Scripturi:
„În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de poticnire; căci este scris: ,Voi bate Păstorul, şi
oile turmei vor fi risipite.’” (Matei 26:31).
Sigur că în fața acestei noi provocări de a le demola visul pentru împlinirea căruia erau mai
mult decât pregătiți, Petru nu s-a putut abține și L-a contrazis din nou pe Isus:
„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.’” (Matei 26:33).
Isus Își dorea foarte mult să continue comunicarea pe acest subiect; I-ar fi plăcut ca ucenicii să
fie deschiși cu El și să discute tot ceea ce simțeau și gândeau despre asta tocmai pentru a le
demonstra cu Scriptura că așteptările lor nu erau deloc justificate, însă, datorită faptului că ei sau retras și au refuzat să discute, El le-a respectat alegerea. Aceasta era însă prima luare de
cuvânt pe această temă din partea ucenicilor de când Isus a început să-i avertizeze cu privire la
arestarea și moartea Sa iminentă, iar El S-a bucurat de această intervenție continuând discuția
prin avertizări și mai personale:
„,Adevărat îţi spun’, i-a zis Isus, ,că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei
lepăda de Mine de trei ori.’” (Matei 26:34).
La acest moment, având deja multe experiențe în care Isus le-a dovedit că El spune numai
adevărul, ne-am fi așteptat ca Petru împreună cu ceilalți să se oprească din această nebunească
afirmare a sinelui și să-I ceară lui Isus informații suplimentare, lămuriri care să-i ajute să
înțeleagă care erau adevăratele Sale motive pentru care continua cu astfel de preziceri
imposibile pentru mințile lor. Dorința arzătoare cu care tânjeau după împlinirea cât mai rapidă
a scenariului lor i-a determinat să continue într-un spirit de totală opoziție față de descoperirile
lui Isus pe de o parte, și de totală încredere în propria lor credință în El pe de altă parte:
„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 26:35).
Sigur că în fața unei asemenea determinări Isus nu insistă, dar cu o oră înainte de izbucnirea
crizei le oferă instrucțiuni precise cu privire la ceea ce aveau concret de făcut pentru a trece cu
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bine prin ea. Până la urmă nu mai conta ceea ce credeau ei despre această criză; ea oricum urma
să-i lovească mai curând decât credeau, așa că ceea ce era acum important nu era lămurirea
teologică, ci ca ei să treacă cu bine prin ea.
„Rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine.” (Matei 26:38).
Este evident faptul că dacă ucenicii I-ar fi cerut lămuriri suplimentare lui Isus, ar fi primit.
Mai mult decât atât, este clar că intenția lui Isus era aceea de a-i ajuta să treacă cu bine prin
criză, ceea ce înseamnă că acest lucru ar fi fost posibil. În schimb însă, în momentul în care se
apropie de ei pentru a discuta pe marginea subiectului de rugăciune, Isus este întâmpinat de
departe de sforăiturile zgomotoase ale pescarilor obosiți:
„Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind şi a zis lui Petru: ,Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi
împreună cu Mine! Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă,
dar carnea este neputincioasă.’” (Matei 26:40, 41).
Dacă ar fi urmat întocmai instrucțiunilor Sale de a rămâne în acel loc, de a veghea și de a se
ruga împreună cu El, cu siguranță că ucenicii ar fi trecut cu bine prin criza ce le bătea la ușă. În
timpul vegherii și a rugăciunii la care i-a invitat Isus, ucenicii ar fi fost desprinși de visele lor și
ancorați în Isus, însă ei au ales liniștea propriilor vise ce urma să-i conducă în prăpastia
disperării.
„S-a depărtat a doua oară şi S-a rugat ... S-a întors iarăşi la ucenici şi i-a găsit dormind; pentru că li se
îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, S-a depărtat şi S-a rugat a treia oară, zicând aceleaşi
cuvinte.” (Matei 26:42-44).
Sigur că Isus a insistat! Conștient fiind de puterea cu care urma să fie loviți, îngrozit de
umbrele ce se așternuseră deja pe sufletul Său, asemenea unui părinte ce nu se poate împăca cu
gândul pierderii propriilor copii, Isus a încercat în repetate rânduri să-i motiveze în vederea
vegherii, fără succes însă. Motivul pe care Biblia ni-l descoperă pentru această paralizie pare
simplu: „pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn.” (Matei 26:42). Dar ce ar fi trebuit să se
întâmple pentru a învinge acest somn ce-i apăsa cu o putere teribilă?
Sigur că nimeni nu poate fi învinovățit pentru că-i este somn, însă atunci când știi că un
pericol este iminent și continui să dormi, situația se schimbă. Ochii li se închideau fără să-i
poată controla dar nu asta era de fapt problema, ci faptul că ei nu credeau cuvintele lui Isus.
Orice oboseală dispare ca prin farmec atunci când omul primește vestea unui pericol ce stă să
lovească; ucenicii însă așezaseră avertismentele lui Isus în sertarul „ciudățeniilor” Sale și,
asigurați de doctrina de la sinagogă, dormeau liniștiți.
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Primul război mondial
Atunci când soldații au pus mâna pe Isus pentru a-L aresta, Petru a crezut că acela este
momentul mult așteptat. Sosise timpul pentru a-L proclama pe Isus ca Împărat al iudeilor și
pentru descotorosirea de dominația romană. Pentru el primul război mondial începea chiar în
acea seară, chiar acolo în grădina Ghetsimani, motiv pentru care „Simon Petru, care avea o sabie, a
scos-o, a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu.” (Ioan
18:10). Cu siguranță că în mintea lui s-a înfiripat imediat planul: cu aceeași putere cu care
mersese pe apă, începând cu Malhu avea să-i decapiteze pe toți soldații prezenți și apoi avea să
continue măcelul în cetatea Ierusalimului. Până la ivirea zorilor aveau să pună stăpânire pe
cetatea de scaun și chiar în acea zi Isus urma să fie proclamat Împărat, iar el, Simon Petru,
ministrul Său de război! Surpriză însă: Isus îl oprește imediat și-i spune:
„Pune-ţi sabia la locul ei; căci toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl
Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor
împlini Scripturile care zic că aşa trebuie să se întâmple?” (Matei 26:52-54).
Calea pe care o deschisese Petru avea să-l conducă nu la slava mult visată, ci chiar la moarte!
Petru a rămas încurcat și descurajat; despre ce Scripturi vorbea Isus că trebuie să se împlinească
prin arestarea Lui, când ei știau prea bine că El trebuia să ajungă Împăratul întregii planete?
Rezultatul a fost deplorabil și este cunoscut: când a izbucnit criza, toți ucenicii L-au părăsit,
un ucenic a fost în sala de judecată dar nu a luat nicio atitudine, un altul (chiar ucenicul fruntaș)

s-a dezis de Isus folosind cuvinte murdare, iar altul s-a sinucis (Matei 26:56; Ioan 18:15; Matei
26:74; 27:5). Niciunul dintre cei ce-L urmaseră și fuseseră conlucrătorii lui Isus în timpul
misiunii Sale publice nu a stat lângă El în timpul crizei pentru a-și afirma credința în El și
pentru a-L susține. Singura persoană care L-a sprijinit pe Isus și care a avut curajul de a-și
afirma public credința în El, a fost unul care, în timp ce ucenicii făceau lucrare misionară și
predicau despre Isus, (surpriză!) fura și omora oameni: tâlharul de pe cruce (Luca 23:39-43).
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O paralelă necesară
Este necesar să facem comparația între experiența ucenicilor lui Isus și cea a urmașilor Săi de
azi, și asta tocmai pentru că, oarecum, condițiile și istoriile sunt similare.
Atunci când ucenicii L-au cunoscut pe Isus și au decis să urmeze chemării Sale în lucrarea
misionară, ei și-au abandonat afacerile înrolându-se în misiune. Iacov și Andrei au părăsit firma
„Zebedei & Sons”, tatăl lor urmând probabil să-i schimbe numele și să angajeze alți tineri care
să-l ajute. (Matei 4:21, 22). Petru, împreună cu fratele său Andrei au desfăcut contractele de
muncă ale angajaților lor și au desființat firma care le asigurase până atunci traiul zilnic lor și
familiilor lor. (Matei 4:18-20). Levi Matei a socotit că este pierdere de timp chiar și mâzgălirea în
grabă a unei demisii; el pur și simplu „s-a sculat şi a mers după El” (Matei 9:9), pentru a nu se
mai întoarce niciodată la biroul vamal.
Ei bine, iată cum arată în general calendarul urmașilor lui Isus din anul 2013: Știm că sunt 52
de săptămâni într-un an și, deci, 104 zile libere pe an. Din acestea, creștinii petrec de obicei
odihnindu-se 52 de zile, urmând poruncii a 4-a din decalog (vezi Exodul 20:8-11). Restul de 52
de zile libere sunt petrecute de obicei lucrând în jurul casei. Așadar, creștinii lucrează cel puțin 8
ore pe zi în cele 313 zile lucrătoare din an, ceea ce înseamnă minim 2504 ore pe an, în timp ce în
medie 5 ore din cele 52 de zile de odihnă, adică 260 de ore pe an, le dedică activităților
spirituale, într-o proporție de o zecime.
Descriind diferite tipuri de experiențe ale celor care aud Cuvântul lui Dumnezeu și intră întro relație personală cu El, Domnul Isus a spus următoarele despre una dintre ele:
„Sămânţa căzută între spini este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului acestuia şi
înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt, şi ajunge neroditor.” (Matei 13:22).
Observați că „îngrijorările veacului acestuia” merg mână în mână cu „înșelăciunea bogățiilor”!
Așadar, din această categorie fac parte acei creștini care sunt acaparați de îngrijorările tipice
timpului și societății în care trăiesc și care, mai mult decât atât, au impresia că toate problemele
și provocările cu care se lovesc vor putea fi rezolvate cu bani. Din acest motiv, își concentrează
întreaga ființă asupra randamentului maxim în ceea ce privește producerea de mijloace bănești,
mergând până la sacrificarea sănătății, a relațiilor până și a principiilor morale pentru atingerea
acestui deziderat. Se pare că această combinație, „îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea
bogăţiilor” este una letală pentru Cuvântul lui Dumnezeu.
Observați că Isus nu spune că o asemenea persoană renunță la numele de creștin, se retrage
din biserică și-L neagă pe Dumnezeu! Nicidecum! Problema este însă că foarte curând viețile
acestor persoane ajung sărace în experiențe spirituale, seci și fade, o continuă apăsare malefică
luând locul bucuriei creștine. Isus, Cuvântul lui Dumnezeu este ucis din suflet, roadele
spirituale divine făgăduite de locuirea Sa în noi lipsind cu desăvârșire.
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Avertizări și îndemnuri actuale
„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul
şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona. De aceea vă spun: nu vă
îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru,
gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. ... Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: ,Ce vom mânca?’ sau: ,Ce vom
bea?’ sau: ,Cu ce ne vom îmbrăca?’ Fiindcă toate aceste lucruri neamurile („păgânii” - Strong
Concordance) le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia
lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:24-33).
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Potrivit acestor cuvinte, îngrijorarea din inima omului determină dumnezeul la care acesta se
închină. Isus spune că toți creștinii care se îngrijorează pentru și au drept scop realizarea
materială, sunt de fapt păgâni. Aceste cuvinte de avertizare ar trebui să zguduie din temelii
întreaga lume creștină, ar trebui să trezească din somn toate cele zece fecioare și să le determine
să-și verifice cantitatea de ulei din lămpi înainte de anunțul venirii Mirelui Ceresc. Din păcate
însă viața de zi cu zi a majorității celor ce se numesc creștini face un zgomot mai mare, dar de
aceeași natură cu sforăitul ucenicilor din grădina Ghetsimani.
Unde sunt acei creștini care să nu poată adormi noaptea frământându-se de soarta vecinilor, a
rudelor și prietenilor care nu-L cunosc încă pe Dumnezeu și care pot muri astfel fără a primi
mântuirea care le-a fost oferită în dar cu un așa mare Preț? Unde sunt creștinii care să valorifice
fiecare clipă liberă pentru studiul Cuvântului lui Dumnezeu și pentru veghere în rugăciune
pentru a nu se rătăci de la prezența lui Isus? Unde sunt creștinii care să economisească resurse
umane și materiale pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu în vederea grăbirii revenirii
Domnului Isus?
Într-adevăr, mulți creștini nu pot adormi până târziu noaptea, însă datorită muncii excesive
sau a căutărilor de noi oportunități pentru a mări venitul familiei. Telefoanele inteligente sunt
azi mai uzate de mâinile creștinilor decât Bibliile lor iar economiile se fac în general pentru
sporirea calității condițiilor de trai.
Este posibil ca viața din Palestina anului 30 să fi fost diferită? Este posibil ca celor de atunci să
le fi fost mai ușor decât nouă să-și câștige traiul zilnic? Un prieten mi-a sugerat că taxele din
zilele noastre sunt cu mult mai multe decât cele de atunci, de unde și concluzia că traiul pe
vremea aceea era mult mai ușor decât azi. Joseph Gedaliah Klausner, istoric evreu și profesor
de literatură ebraică, nota următoarele:
„Romanii solicitau palestinienilor (în aceeași măsură ca și băștinașilor din alte țări pe care le
ocupaseră) taxă pe apă, taxa orașului, taxe pentru cele necesare vieții precum carnea sau sarea,
taxă pentru drum, taxă pe locuință. Taxele frontierelor erau în mod special foarte dificile. La
fiecare loc de oprire era percepută o taxă. Ca rezultat, uneori prețul unui bun creștea cu 100%. ...
Cetățenii Israelului erau taxați nu numai de către romani, dar trebuiau să plătească și taxele de
la Templu.” (Klausner, 1929, p. 188).
Observația făcută de Domnul Isus acum 2000 de ani este de actualitate, și deci și îndemnul
care-i urmează:
„Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători
la secerişul Său.” (Luca 10:2).
Urmând acestui îndemn, mulți creștini se roagă pentru succesul lucrării misionare, pentru
înmulțirea lucrătorilor, dar niciodată când fac aceasta nu se gândesc la ei înșiși. Fiecare știe prea
bine ce presupune practic misiunea, motiv pentru care aproape toți se gândesc la altcineva, dar
niciodată la propria persoană.
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Criza viitoare și realitatea prezentă
Spre deosebire de ucenici, creștinii au acceptat ideea unei crize premergătoare revenirii lui
Isus:
„Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum
şi nici nu va mai fi.” (Matei 24:21).
Problema creștinilor de azi este puțin deosebită de cea a ucenicilor de atunci. Creștinii de azi
și-au format o doctrină foarte exactă și detaliată cu privire la protagoniștii acestei crize viitoare,
la evenimentele care o vor compune și la ordinea derulării lor. Mulți dintre ei așteaptă un decret
duminical care va avea o legătură directă cu Papa de la Roma și cu autoritatea politică a
Statelor Unite ale Americii, o persecuție care-i va urma, etc. Din acest motiv privirile lor sunt
ațintite către Vatican, urmăresc cu atenție încordată fiecare declarație a Papei, caută să
interpreteze fiecare schimbare a persoanei care ocupă tronul potifical, etc.
Este însă posibil ca Isus, așa cum i-a avertizat pe ucenici că ideea lor era greșită și deci și
așteptările, să încerce să spună și azi ceva similar, dar creștinii să nu-L audă datorită dopurilor
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propriei teologii? Nu vreau nicidecum să neg sau să condamn nicio interpretare actuală a
profețiilor, însă doresc să vă întreb: este oare posibil să greșim pe undeva și, în consecință,
așteptările să nu ne fie conforme cu realitatea? Este posibil ca aceasta să fie una din cauzele
somnului laodicean care caracterizează întreaga creștinătate a anului 2013? Este posibil ca
confortul siguranței doctrinelor pe care le-am învățat în biserică să ne împiedice din a auzi și
înțelege ceea ce Isus dorește să ne spună azi despre criza care ne stă în față, și astfel să rămânem
complet nepregătiți pentru surpriza care ne așteaptă?
Cu toții ne putem aminti cu ușurință multe ocazii în care Isus ne-a atras atenția cu delicatețe
asupra aspectelor din viețile noastre care vor constitui piedici pentru propriile noastre picioare
în criza viitoare: fie prin experiențe persoane, fie prin Cuvântul scris sau citit de altcineva, El ne
vorbește mereu. Din nefericire majoritatea creștinilor gândesc: „Oh, asta nu este pentru mine;
eu merg la biserică în ziua a șaptea, dau daruri, mă împărtășesc, mai fac și milostenii pe la
săraci.” ratând astfel ocaziile prețioase în care ar fi putut să-L întrebe pe Isus: „Ce vrei să-mi
spui cu asta?” și să primească un răspuns care este mai valoros decât aurul.
Din păcate în cele mai multe ocazii în care Isus se apropie de creștini pentru a-i avertiza, îi
găsește tot sforăind: ei mijesc puțin ochii, după care adorm la loc asemenea ucenicilor. Dacă
creștinii vor continua în felul acesta, atunci când va izbucni criza cei mai credincioși vor
reacționa asemenea lui Petru, potrivit propriilor așteptări, dar Isus nu-i va mai putea corecta. Să
nu uităm că sfârșitul lumii vine numai o singură dată, și niciunul dintre noi nu a mai văzut
vreodată cum se întâmplă un astfel de lucru.
Așa cum v-am promis la începutul articolului, a sosit timpul de a afla cu exactitate care va fi
locul pe care-l vom ocupa fiecare dintre noi atunci când va izbucni criza. Experiența ucenicilor
ne arată în mod clar că locul pe care-l vom ocupa în timpul crizei, este locul pe care-l ocupăm
acum. Ceea ce ești azi, vei fi și atunci. Nimeni, nici chiar apropiații lui Isus nu s-au mai putut
schimba atunci când criza a izbucnit, și asta pentru orice criză nu face decât să scoată la iveală
ceea ce suntem în realitate. Acesta este motivul pentru care adevărata criză este astăzi,
adevărata criză este legată de identitatea ta, de locul pe care-l ocupi față de Dumnezeu și față
de Darul Său pentru tine.
Cititorule, aș dori să te provoc cu următoarele întrebări: ești tu creștin? Este Domnul Isus
Mântuitorul tău personal și Dumnezeu Tatăl tău? Dacă da, cât de mult Îl iubești pe Dumnezeu?
Crezi că ești pregătit să-Ți dai viața pentru El? Oprește-te pentru o clipă și evaluează cu atenție
și sinceritate aceste întrebări. Iar după ce vei fi făcut aceasta, te rog să-ți amintești că Petru a
răspuns afirmativ la toate aceste întrebări, după care și-a și demonstrat răspunsul în momentul
arestării lui Isus. Concluzia la care trebuie să ne gândim foarte serios este că nu este suficient săți părăsești familia pentru a-L urma pe Isus în misiune, așa cum a făcut Petru. Nu este suficient
să rămâi lângă Isus atunci când majoritatea Îl părăsesc pentru un cuvânt neînțeles, așa cum a
făcut Petru. Nu este suficient să investești tot ce ai și tot ce ești pentru misiune, așa cum a făcut
Petru. Nu este suficient să fii gata să-ți dai viața pentru Isus, așa cum a fost Petru. Nu este
suficient să-ți dai viața pentru Isus, așa cum era Petru gata să facă în grădină. Dacă ai făcut
toate acestea (?), încă trebuie să răspunzi la o întrebare: auzi, înțelegi și urmezi tu glasului lui
Isus zi de zi și pas cu pas, indiferent de ceea ce-ți spune doctrina pe care ai învățat-o până
atunci împreună cu prietenii, frații, biserica etc.?
„Luaţi seama, dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă
despartă de Dumnezeul cel Viu. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: ,astăzi’,
pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.” (Evrei 3:12,13).

Întâlnirea de la Moeciu de Sus 2013

văzută prin ochii unui participant
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Întâlnirile spirituale organizate anual în localitatea Moeciu de Sus reprezintă pentru mine o sursă
minunată de bucurie, motiv pentru care de mult mi-am propus să nu ratez niciuna. Anul acesta însă
nu am avut timp să muncesc pentru a pune de-o parte banii necesari pentru contravaloarea cazării
acolo, datorită faptului că m-am înscris ca voluntar pentru ajutorul persoanelor cu diferite
handicapuri. Mai erau 2 săptămâni până în 13 August când începea întâlnirea, așa că L-am rugat pe
Dumnezeu să mă ajute. Eram restantă la plata utilităților de la bloc ceea ce făcea ca rezolvarea să pară
și mai imposibilă. De unde aș fi putut să fac rost și de banii necesari pentru transportul până la
Moeciu și pentru cazare? Mi-am rezervat totuși un loc, urmând să plătesc când voi ajunge acolo.
În zilele următoare am primit invitații de la mai multe persoane să le vizitez pentru masaj, dar nici
într-o lună de muncă nu aș fi reușit să adun toți banii necesari, iar pe mine mă mai despărțeau de
data de 13 August numai 2 săptămâni. Nu după mult timp, fiul meu mi-a telefonat și m-a anunțat cămi trimisese o sumă de bani cadou din partea sa și a soției lui cu ocazia zilei mele de naștere! I-am
mulțumit lui Dumnezeu pentru acest răspuns și am plecat spre locul de întâlnire. Pe drum Dumnezeu
mi-a scos în cale persoane interesate de dragostea Lui cărora le-am putut dărui exemplare ale „Noului
Testament”.
Ajunsă acolo, L-am rugat pe Dumnezeu să-mi descopere dacă a mai venit vreo persoană îndurerată
care are nevoie de întărire și mângâiere. Discutând cu o doamnă de care nu-mi amintisem s-o mai fi
întâlnit vreodată, Dumnezeu mi-a descoperit că aceasta era persoana de care trebuia să mă ocup în
mod deosebit și căreia să-i acord o atenție specială. Curând am descoperit că trecea prin aceeași
experiență prin care trecusem și eu, aceea de a rămâne singură cu copiii.
I-am povestit atunci despre relația mea cu Tatăl ceresc, că traversez această experiență de 20 de ani,
că în tot acest răstimp am fost ocrotită și ajutată în mod providențial și că trăiesc la înălțime ca fiică a
Celui Preaînalt. I-am relatat cum m-a ajutat Domnul să-mi cresc copiii și despre frumusețea vieții în
singurătate, mereu la dispoziția lui Dumnezeu, despre cât de utilă mă simt în toate activitățile de
voluntariat și peste tot unde mă trimite Dumnezeu.
Inima acestei doamne parcă sorbea fiecare cuvânt pe care i-l adresam și parcă prindea mai mult
curaj cu fiecare experiență pe care i-o relatam. Seara ne retrăgeam în cameră și discutam până târziu
în noapte, avându-L pe Domnul lângă noi, cu zâmbetul Său cald și prietenos.
Acolo la Moeciu, tot cerul parcă se cobora în mijlocul nostru, aducând o atmosferă cu totul specială,
plină de zâmbete, îmbrățișări și o bucurie fără seamăn care caracterizează familia lui Dumnezeu care
se întâlnește acolo. Seară de seară ne întâlneam mai mulți pentru a ne uni în rugăciuni de mulțumire
pentru tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și copiii noștri, pentru modul minunat în care ne-a
condus și protejat în această lume care merge cu pași grăbiți spre pierzare.
Studiile prezentate, mai ales cele despre profeție, ne-au copleșit prin înțelegerea dorinței lui Isus de
a Se maturiza în inimile noastre. Parcă toată natura ni se alăturase în acest cadru minunat în care
Domnul Isus ne-a chemat de-o parte pentru a ne bucura, spunându-ne fiecăruia că va reveni curând,
foarte curând, că timpul așteptării tuturor celor celor ce-L iubesc mai mult decât orice, este pe sfârșite.
Vino Doamne Isuse! Te iubim, Te dorim și Te așteptăm cu mult drag!

Experiențe din „Visteria” saitului web
Amintiri la spital
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Ultima zi a anului 2009 am petrecut-o în vizită la Spitalul din Florești, județul Prahova. Nu
fără piedici însă. Chiar de dimineață, mașina cu care trebuia să călătorim pentru a ajunge
acolo, s-a defectat. După o scurtă investigație, șoferul a spus că trebuie să renunțăm la
călătorie pentru că nu mai există nicio speranță ca mașina să pornească. Eu însă m-am rugat
și am insistat s-o împingem, iar mașina a pornit. Șoferul a spus că riscul de a se strica din nou
era mare și puteam să rămânem în gerul de afară, eu însă am spus că nu va fi nicio problemă.
Prin credință am ajuns cu bine la destinație. Acolo am împărțit bolnavilor mai multe pachete
cu alimente și cărți, așa cum Îi place Domnului Isus să-Și bucure copiii pentru care Și-a dat
viața. Le-am explicat bolnavilor că una din cauzele principale pentru multe boli este
alimentația nesănătoasă și apoi am discutat îndelungat despre planul de mântuire al
omenirii.
Fiind acolo, am fost răscolită de multe amintiri. Vizitasem acel spital în urmă cu 32 de ani,
tot într-o iarnă. Fusesem acolo împreună cu mama pentru a-l vizita pe tata care era tare
bolnav de 13 ani și care făcea dese internări din această cauză. Copilăria mi-a fost brăzdată de
multă durere din această cauză, căci clipele în care venea ambulanța să-l ia iar noi trebuia să
ne despărțim de el erau însoțite de mare plânset și jale. Îmi amintesc că în acea zi de iarnă
când l-am vizitat la acel spital, L-am rugat pe Dumnezeu să-l vindece pe tatăl meu, căci el îmi
era cel mai bun prieten, sprijinul meu spiritual și moral și prin el învățasem să iubesc
oamenii, să mă dăruiesc lor și să-i ajut mai presus de nevoile mele personale.
În urma rugăciunilor noastre Dumnezeu a făcut o minune. Fiind internat acolo, tatăl meu sa întâlnit cu un domn din Sinaia care fusese internat în același salon în care era și el. Acest
domn i-a povestit tatălui meu despre puterea lui Dumnezeu și despre dorința Lui de a-i
vindeca pe oameni de bolile lor prin credința în Cuvântul Său. Ceilalți bolnavi din salon erau
absorbiți de spiritul sărbătorilor de iarnă, dar tatăl meu era concentrat la tot ceea ce-i explica
acest domn despre făgăduințele lui Dumnezeu. Încurajat astfel, tatăl meu s-a prins de
Dumnezeu și minunea vindecării lui a avut loc chiar în acel spital. Atât medicii, cât și
asistentele medicale și chiar și bolnavii de acolo au fost uimiți de vindecarea tatălui meu care
era cunoscut de toți pentru desele sale internări și pentru vechimea bolii lui. Cu toții l-au
întrebat cum a fost posibil așa ceva, iar el nu a răspuns decât atât: „Am crezut ce mi-a spus
acest domn.”
S-a întors astfel acasă complet vindecat. Ulterior a mai avut întâlniri cu acel domn din
Sinaia și credința lui în Dumnezeu a crescut. Eu am fost martora multor minuni în viața lui,
iar această credință mi-a fost inspirată și mie. Tatăl meu nu a citit niciodată Biblia pentru că
nu știa să citească; nu a mers la nicio biserică pentru că nu avea încredere în preoți, cu toate
că-i respecta; nu a avut legătură cu nicio altă familie creștină, ci a trăit de atunci singur cu
Dumnezeu. A fost însă umplut de spiritul lui Dumnezeu, ușa casei noastre fiind mereu
deschisă pentru oricine, deseori primindu-i pe cei necăjiți și oropsiți. Atunci când a murit, a
fost condus la mormânt de tot satul, ca nimeni altul.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul minunat pe care mi l-a dat în persoana tatălui
meu iubitor și credincios care, prin dăruirea lui, m-a condus să-L găsesc pe Tatăl meu ceresc.
Știu că tot ceea ce a reușit Bunul Dumnezeu să facă prin mine este atât meritul Său, cât și al
tatălui meu pământesc care mi-a transmis aceste valori spirituale. Mulțumesc Doamne pentru
dragostea Ta cea mare!
„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).

Jurnalul lui John Wesley
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1748, Duminică 28 August. La ora unu am mers la Crucea din
Bolton. Acolo erau adunați mulți oameni, dar cea mai mare
parte dintre ei se comportau tare sălbatic. Imediat ce am
început să vorbesc, au început să se îmbrâncească încercând să
mă arunce jos de pe treptele pe care stăteam. Au reușit o dată
sau de două ori, dar eu am revenit și mi-am continuat
discursul. Atunci au început să arunce cu pietre; în același
timp, unii s-au urcat sus în spatele meu pentru a mă împinge
jos, moment în care nu am putut decât să observ cum
Dumnezeu domină chiar și cele mai minuscule circumstanțe.
Un bărbat urla chiar la urechea mea moment în care o piatră la lovit chiar în obraz și s-a liniștit. Un al doilea își făcea drum
spre mine când o piatră l-a lovit în frunte; s-a înclinat pe spate,
sângele a început să curgă și nu a mai înaintat. Cel de-al
treilea, fiind aproape de mine, și-a întins mâna și în chiar acea
secundă o piatră ascuțită l-a lovit la încheieturile degetelor. Șia scuturat mâna și a rămas tăcut până când mi-am terminat
discursul după care a plecat.
Luni, 21 noiembrie. Am plecat spre Leigh, Essex. Plouase mult
noaptea anterioară și totul se terminase cu o gheață
strălucitoare astfel încât cea mai mare pate a drumului arăta
precum sticla, iar vântul din nord-est ne lovea chiar în față. Am ajuns însă la Leigh pe la patru dupăamiază. ... Am predicat majorității locuitorilor în acea după-amiază; altora dimineață după care am plecat
călare spre Londra.
1749. Luni, 3 aprilie. Am pornit spre Irlanda. Am așteptat mai bine de patru ore la trecătoare, întârziere
care a dezamăgit o mare adunare din Newport. Pe la ora trei am ajuns la Pedras, lângă Carphilly. Oamenii
așteptaseră câteva ore, așa că am început imediat, așa ud și obosit cum eram; și ne-am bucurat cu toții
împreună.
După-amiaza și următoarea dimineață (Marți, 4), am predicat la Cardiff. Oh, ce perspectivă aveam aici cu
câțiva ani în urmă! Cu siguranță că întregul oraș L-ar fi cunoscut pe Dumnezeu, de la cel mai mic până la cel
mai mare dacă oamenii nu se bazau pe propria lor înțelegere în loc de a merge „la lege și la mărturie.”
La amiază am predicat în Lanmais, unor oameni deschiși care nu doreau să fie mai înțelepți decât
Dumnezeu. După-amiază am predicat în Fonmon iar următoarea dimineață la Cowbidge. Cât de mult s-a
modificat scena de când am fost ultima dată aici în mijlocul unor nebuni și a pietrelor care zburau din toate
părțile! Acum este liniște; întregul oraș este într-un spirit bun și se adună cu toții pentru a auzi vestea cea
bună a mântuirii. După-amiază am predicat la Lantrissent.
Joi, 6. Am călărit până într-un loc al cărui nume este greu de pronunțat în vârful unui munte. Abia dacă
am văzut vreo casă prin apropiere; însă un mare număr de oameni simpli și onești s-au adunat. Dar puțini
mă puteau înțelege, așa că Henry Lloyd a repetat esența predicii mele din Welsh. Comportamentul acestor
oameni ne-a recompensat pe deplin pentru chinul de a ne urca până la ei.
Vineri, 12 mai. Între ora șase și șapte am predicat la Mardyke (un loc deschis fără ziduri) unui grup de
2000 de oameni din care nu am observat pe niciunul râzând, căscând sau preocupându-se de nimic altceva
decât de predică.
Duminică, 14 mai. Biserica noastră era mai mult decât plină dimineața, mulți fiind obligați să stea afară.
Abia că mi-am dat seama cum a zburat timpul, dar am continuat să vorbesc până aproape de ora șapte. La
ora 11 am mers la catedrală. Mi s-a spus că acolo oamenii obișnuiau să râdă și să vorbească pe tot parcursul
serviciului divin; dar eu nu am văzut așa ceva. Întreaga adunare, săraci și bogați, sau comportat frumos cu
acea ocazie.
Luni, 15 mai. O mulțime de petrecăreți și de dansatori ocupaseră după-amiază locul în care obișnuiam să
predic. Unii m-au sfătuit să caut un alt loc; dar eu am știut că nu este nevoie de asta. De îndată ce am intrat în
raza lor vizuală, mulțimea de petrecăreți a dispărut.

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.
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.

Linkuri  utile

Filadelfia
Heart for Truth

Divina Vindecare w Nr. 46 octombrie 2013

Revelation 14:12

17

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 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!
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