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Atunci când realitatea locuirii lui Hristos în cel
credincios este negată, rezultatul este mereu o obsesie
a legii, iar acest lucru nu poate fi evitat. O persoană
care caută închinarea la Dumnezeu trebuie să fie
direcționat și călăuzit într-un fel. În absența
Hristosului Celui viu, omul nu are nicio altă
alternativă decât aceea de a se agăța de lege.
În timp ce cu toții suntem de acord cu doctrina care
afirmă că avem viața lui Hristos, din păcate pentru
mulți aceasta nu este decât o teorie. Dar realitatea
uimitoare a locuirii lui Hristos în cel credincios
reprezintă numai o doctrină plăcută, nu ceva care să influențeze fiecare clipă a vieții, nu o
experiență dinamică în care El ne vorbește literalmente, în care El lucrează în și prin noi,
direcționându-ne și învățându-ne în fiecare clipă. În realitate, noi suntem dependenți de
litera legii, de reguli, pentru că nu avem legea cea vie, pe Hristos în noi. Acesta este motivul
existenței legalismului dintre noi așa după cum putem vedea, iar rezultatul inevitabil este că
mulți nu sunt numai confuzi în ceea ce privește cele zece porunci, dar ajung să îmbrățișeze
de fapt toată legea lui Moise, împreună cu trâmbițele, numele sfinte și tot soiul de fapte
legaliste. Aceasta este calea logică de urmat în absența interacțiunii vie cu Hristos.
Sub noul legământ, Dumnezeu fiind în control, nu mai este vorba despre respectarea
regulilor lui Dumnezeu, ci despre locuirea Sa în noi, despre o relație intimă a lui Dumnezeu
cu omul, despre viața Sa înlăuntru care reprezintă elementul cheie a neprihănirii lui Hristos,
esența acestei solii în opoziție cu neprihănirea prin fapte. Aceasta este chiar esența veștii celei
bune.
Pasajul care ilustrează cel mai clar diferența dintre guvernarea lui Hristos și cea a legii este
capitolul 3 din cea de-a doua scrisoare a lui Pavel către Corinteni. Acest capitol reprezintă
unul dintre cele mai extreme pasaje din Noul Testament și, evident, cei care susțin păzirea
legii ca și cale a vieții pentru creștin, îl evită mereu
cu grijă. Acesta este pasajul care m-a determinat cu
mulți ani în urmă să reconsider cu grijă locul legii și
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Dumnezeu,care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului;
căci slova omoară, dar Duhul dă viaţa. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă şi săpată în
pietre, era cu atâta slavă, încât fiii lui Israel nu puteau să-şi pironească ochii asupra feţei lui Moise,
din pricina strălucirii feţei lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai
degrabă slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în
slavă slujba aducătoare de neprihănire? Şi, în privinţa aceasta, ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit, din
pricina slavei care o întrece cu mult. În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va
rămâne în slavă ce este netrecător!” (2 Corinteni 3:6-11).
Încurajez pe fiecare om sincer să citească cu grijă acest pasaj. Îi încurajez pe toți fariseii
moderni și doctorii în lege să-l examineze cu minuțiozitate și să încerce să înțeleagă ce se
afirmă aici.
Guvernarea lui Hristos
În primul rând ni se spune că noi am fost făcuți slujitori ai Noului Testament (nu ai celui
vechi). Diferența dintre cele două legăminte este explicată prin expresia „nu al slovei, ci al
Duhului”. Primul legământ este al literei și este fundamentat pe legătura cu litera. Noul
Legământ este fundamentat pe legătura cu spiritul. Să nu fim confuzi în legătură cu ceea ce
înseamnă cuvântul „spirit”. Spiritul din acest pasaj nu se referă la un principiu fundamental,
ci despre Hristos Însuși. În versetul 17 citim:
„Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.” (2 Corinteni
3:17).
Ceea ce afirmă pasajul este că în cadrul Noului Legământ avem o relație cu spiritul care
este Domnul (Isus Însuși). Relația cu Isus reprezintă esența Noului Legământ și trebuie să
devină centrul slujirii noastre în lume. Noi am fost făcuți slujitori ai acestui nou Testament,
asta este ceea ce le oferim altora, acesta este centrul și mesajul a ceea ce predicăm, învățăm și
trăim. Acest lucru este așezat în contrast cu slujba Vechiului Legământ. Noi NU suntem
slujitori ai Vechiului Testament.
Dar ce este Vechiul Testament? Vechiul Testament este „litera”, și ce înseamnă asta?
Versetul care urmează explică ce este litera: este descrisă ca fiind „slujba aducătoare de moarte,
scrisă şi săpată în pietre”!! Acesta este unul dintre cele mai incriminatoare pasaje din Noul
Testament în ceea ce privește guvernarea legii. Pentru cei care resping legea este pasajul
favorit, în timp ce aceia care îmbrățișează legea îl evită cu grijă. Însă, acesta este cuvântul lui
Dumnezeu și este absolut normal să-l acceptăm, dar să ne asigurăm că l-am înțeles corect.
Potrivit versetului 11, această slujbă a morții a expirat. Acesta este adevărul. Versetele 12 și 13
sprijină mai departe această concluzie că slujba morții (slujba legii) a fost abolită.
„Fiindcă avem, dar, o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală şi nu facem ca Moise, care
îşi punea o maramă peste faţă, pentru ca fiii lui Israel să nu-şi pironească ochii asupra sfârşitului a
ceea ce era trecător.” (2 Corinteni 3:12, 13).
Problema este că această „slujbă a morții” este în mod clar identificată ca având legătură cu
ceea ce a fost „scris și săpat în pietre.” Nu putem greși în a identifica la ce se face referire aici.
Pavel nu vorbește aici despre legile ceremoniale, ci discută în mod clar despre cele zece
porunci! Acesta este motivul pentru care pasajul acesta este unul dintre cele mai rar
menționate printre adventiști. Și totuși, este în Biblie. Cei care au atacat învățăturile noastre
despre lege nu au încercat niciodată să explice acest pasaj pentru că nimeni nu-l poate explica
cu sinceritate, decât dacâ ajunge la concluzia pe care noi am prezentat-o în ultimii opt ani.
În câteva cuvinte, pasajul afirmă că acea slujbă asociată cu cele zece porunci a fost o slujbă
a Vechiului Legământ și a fost o slujbă a morții. Noi, copiii lui Dumnezeu, nu mai suntem
implicați în acea slujbă pentru că a fost abolită. Slujba noastră este aceea a vieții, aceea a
spiritului (Hristos) care este mult mai slăvită. Atunci când cele zece porunci au fost oferite pe
Muntele Sinai, ele au constituit principalul component al Vechiului Legământ. Biblia face de
fapt referire la ele ca la „cuvintele legământului” (Exodul 34:28). Chiar înainte de a muri, Moise
a amintit poporului modul în care Dumnezeu i-a condus, S-a purtat cu ei și le-a spus:

„El Şi-a vestit legământul Său, pe care v-a poruncit să-l păziţi, cele zece porunci; şi le-a scris pe
două table de piatră.” (Deuteronomul 4:13).
Când Moise a coborât de pe munte având cele două table ale (vechiului) legământ, fața sa
era acoperită cu o slavă atât de puternică încât a trebuit să-și acopere fața pentru a o ascunde
de oameni. Însă slava asociată cu slujba noastră care este lucrarea lui Hristos, este mult mai
slăvită.
Fie ca toți cei sinceri să citească acest pasaj cu o minte deschisă. Dacă am trunchiat înțelesul
pasajului, vă rog să-mi scrieți și să-mi arătați unde am făcut aceasta. Arătați-mi unde am scris
ceva care este contrar cu ceea ce cuvântul lui Dumnezeu afirmă aici.
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Poruncile au fost abolite?
Acum vă rog să observați cu grijă că pasajul nu afirmă că poruncile sunt abolite. Aici este
locul în care greșesc cei care resping legea. Chiar dacă menționează ceea ce a fost scris și
săpat pe pietre, pasajul afirmă clar că slujba legii și nu legea însăși a fost abolită. Există o
diferență, și înțelegerea acestei diferențe reprezintă cheia. Dacă putem prinde această
diferență, vom putea înțelege adevărul despre lege pe care am încercat să-l exprimăm în
ultimii opt ani.
O „slujbă” sau o „administrație” reprezintă un sistem de guvernare. Este un mod de
raportare la oameni și de a-i controla. A existat o slujbă sau o administrare asociată cu cele
zece porunci, iar aceasta a fost slujba legii. Era un sistem în care Dumnezeu S-a raportat la
poporul Său prin intermediul regulilor, prin instrucțiuni exterioare, prin „literă” sau prin
ceea ce era scris. Aceasta este esența Vechiului Legământ, un sistem în care Dumnezeu Își
guverna poporul din afară prin reguli. Inima acelui sistem al regulilor erau cele zece porunci.
Observăm că Dumnezeu a promis în mod clar că în Noul Legământ va „scrie legile în
inimile” poporului Său. El nu-i va mai guverna prin intermediul a zece reguli din afară, ci
prin intermediul spiritului Său dinlăuntru. Exact despre asta vorbește Pavel aici în capitolul
3 din a doua scrisoare către Corinteni. Litera (regulile din afară) ucide, dar spiritul (Hristos
înlăuntru) oferă viață. Noi nu suntem slujitori ai literei (ai regulilor), ci ai spiritului (ai lui
Hristos).
Punctul important este acesta: asta nu înseamnă că legea a fost abolită și nu asta este ceea
ce spune Biblia. Niciodată nu am afirmat asta și nici acum n-o facem. Ceea ce înseamnă este
că guvernarea legii este abolită. Cu alte cuvinte, noi nu ne mai trăim viețile prin raportare la
lege (chiar dacă ea încă există și chiar dacă ea încă spune adevărul). Ci acum noi ne trăim
viețile sub Noul Legământ ca răspuns al locuirii lui Hristos înlăuntru, legea spiritului
guvernându-ne prin faptul că ne-a oferit natura neprihănită a lui Hristos. Pentru noi legea nu
reprezintă o problemă căci nu mai suntem sub acel sistem. Pentru noi Hristos este totul în
toți și aceasta este slujba pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Pe măsură ce umblăm în
unire cu Hristos, rămânând în El, ascultând de glasul Său care ne vorbește personal ca
Mângâietorul nostru Cel viu, ca Cel ce ne călăuzește personal în tot adevărul, umblăm în
armonie cu cele zece porunci, dar pentru că ne raportăm la porunci; nu, nu; ci pentru că-I
răspundem lui Hristos.

3

O religie supranaturală
Adevărata întrebare este dacă Hristos poate sau nu, dacă Își conduce El Însuși literalmente
copiii printr-o comuniune personală și intimă la nivel spiritual, în loc de a o face pe o cale
ocolitoare, prin instrucțiuni și directive exterioare. Aceasta este adevărata problemă.
Este tragic de clar faptul că mulți dintre noi nici nu cunosc glasul lui Hristos și nici nu
doresc să se familiarizeze cu El. Mulți dintre noi sunt mulțumiți să mențină o relație cu
Dumnezeu care este bazată pe trecutul istoric decât pe prezent. Suntem dispuși să ne
raportăm la Dumnezeu pe baza a ceea ce El a făcut și a spus, dar suntem terifiați de
perspectiva interacționării cu El aici și acum în prezent, într-o manieră intimă, personală, vie
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în care El personal ne vorbește și noi Îi vorbim. Ceea ce este încă și mai trist este că cei care
resping cu cea mai mare putere acest adevăr al lui Hristos care locuiește înlăuntru, sunt
conducătorii! Ei sunt cei care stau între Hristos și oameni, influențându-i să-L respingă pe
Fiul Cel viu al lui Dumnezeu în timp ce preamăresc cu gura ceea ce a făcut el în istorie. În loc
de a alege o legătură vie și literală cu Hristos, ei caută să-i lege de lege.
Creștinismul este o religie supranaturală, bazată pe realitatea locuirii lui Dumnezeu în
oameni. Aleluia! Creștinismul este bazat pe adevărul că nu mai suntem simpli oameni, ci
suntem una cu Atotputernicul Dumnezeu al universului! Care este ideea în a afirma că El
este Tatăl nostru, El este Dumnezeul nostru, El este viața noastră, dacă nu avem nicio
legătură personală cu El în care El Însuși să ne călăuzească și să ne direcționeze clipă de
clipă? Trebuie să depindem de reguli , standarde care să definească legătura noastră cu El așa
cum a fost cazul vechiului Israel care trăia sub Vechiul Legământ? Nu suntem noi diferiți în
acest veac al împărăției lui Hristos? Cuvintele lui Isus care a spus că „El vă va da un alt
Mângâietor, care să rămână cu voi în veac,” nu înseamnă nimic pentru noi? Care este motivul
pentru care avem un mângâietor viu și personal, dacă nu-i cunoaștem glasul și nu putem
auzi ceea ce ne spune?
Nu-mi mai este teamă să interacționez cu Dumnezeu. A fost un timp când îmi treceau prin
minte întrebări de genul: „Dar dacă îmi vorbește un duh rău atunci când caut o interacțiune
vie cu Dumnezeu? Cum voi ști că aceea nu este vocea lui Dumnezeu?” Datorită acestui gen
de întrebări L-am ținut pe Dumnezeu la distanță, căci era mai ușor să mă raportez la reguli
simțindu-mă astfel în siguranță. Nu am vrut să mă aventurez pe tărâmul spiritual unde nu
sunt numai Dumnezeu, Isus și îngerii sfinți, dar mai sunt și spirite rele care doresc să
amăgească. Însă am început să înțeleg că sfinții din Biblie nu au avut astfel de temeri. Atunci
când Dumnezeu l-a strigat pe băiețelul Samuel, cum se face că el nu s-a gândit că poate fi un
spirit rău? De ce a fost atât de sigur încât a putut spune „Vorbește Doamne, căci robul Tău
ascultă!”? Atunci când îngeri au apărut lui Manoah, lui Avraam, lui Daniel, lui Ilie, lui Agar și
multor altora, cum se face că lor nu le-a fost frică să interacționeze cu supranaturalul? Cum
se face că lor nu le-a fost teamă că vor fi înșelați de Satan? Acum știu și realizez că temerile
mele au fost ridicole și că am fost o victimă a propriului meu trecut. Nu am fost crescut cu
înțelegerea pe care o am acum despre evanghelie iar lucrul acesta a născut în mine o frică.
Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a deschis ochii astfel încât acum sunt eliberat de această
temere prostească. Adevărul este că Satan nu poate să intervină peste un copil de-al lui
Dumnezeu. Realitatea este că lui îi este teribil de frică de cei care sunt în Hristos. Ori de câte
ori apostolii se apropiau de un posedat, demonii fugeau la porunca lor. Deseori Dumnezeu
le-a vorbit și i-a călăuzit, și totuși lor nu le-a fost nici cea mai mică teamă de posibilitatea
unui spirit rău care să-i înșele. Când un om este una cu Hristos, de unde să ia Satan curajul
de a sta față în față cu el? Căci s-ar confrunta cu Hristos Însuși! Așa ceva este imposibil!
Așadar, ca unul care este unit cu Hristos, Hristos îi va vorbi personal. Chiar dacă-mi este
teamă ca o voce să-mi vorbească, voi ști că este glasul lui Hristos. Chiar dacă apare o
manifestare supranaturală, știu că este solul lui Dumnezeu. Eu nu sunt prieten cu Satan, ci
un serv al lui Dumnezeu, posesorul vieții Fiului Său. Satan nu are nimic de-a face cu mine.
Acesta este adevărul absolut al Bibliei.
„Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.” (Iacov 4:7)
Nu există nicio îndoială în mintea mea că unii dintre cei care citesc acest articol ne vor
acuza că promovăm spiritismul. Acesta este modul în care omul decăzut condamnă ceea ce
nu experimentează și nu înțelege. Satan i-a orbit pe unii atât de eficient încât nu le mai
rămâne altă alternativă decât aceea de a numi adevărul lui Dumnezeu minciună, iar
rezultatul va fi etichetarea lucrării diavolului ca fiind bună. Asemenea iudeilor, caută să
distrugă lucrarea lui Dumnezeu și cred că Îi fac un serviciu lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu
să ne ajute, căci este un lucru înfricoșător să lupți împotriva lucrării lui Dumnezeu.

Când religia Îl înlătură pe Dumnezeu
David Clayton, ianuarie 2014

Cu toate că în conținutul acestui articol sunt amintite
numele unor persoane necunoscute majorității cititorilor
noștri, am ales să-l tipărim datorită faptului că sentimentele
și convingerile exprimate aici de prietenii noștri de la
„Restoration Ministries” sunt identice cu ale noastre.
Sperăm ca aceste rânduri să-i încurajeze pe toți cei ce-L
iubesc pe Dumnezeu și pe toți cei ce-L caută!
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Numărul anterior al publicației noastre a creat
îngrijorare în mințile unora din cititorii noștri și în alte cauze a generat o alarmă pozitivă. De
fapt a existat un asemenea strigăt încât cred că l-am lovit pe diavol într-un punct sensibil. Se
pare că unii au perceput articolele ca pe un atac la „legea lui Dumnezeu” și au simțit că ceea
ce am accentuat este un asalt asupra temeliilor adventismului.
Printre cei care au condamnat în mod deschis învățăturile noastre sunt Allen Stump și
David Sims. Cel din urmă a scris în ultimul număr al revistei pe care o editează:
„Când am răsfoit ultimul număr al publicației ,Open Face’ sufletul meu a fost cuprins de o
indignare sfântă datorită unora dintre afirmațiile prezentate acolo și în ultimele articole ...
Cred că cititorilor le va fi clar că „progresul logic” al învățăturilor lui David Clayton este
acela de a conduce direct afară din adventism. ... Îmi este cu neputință de înțeles cum se
poate ca un adventist de ziua a șaptea să accepte sau chiar numai să treacă cu vederea aceste
învățături. Prea mult timp am tăcut. De dragul unității și a dragostei frățești am îngăduit ca
turma să fie devastată de lupi. Ar trebui oare să continuăm a invita bărbați care afirmă aceste
învățături să vorbescă la întâlnirile noastre, să participe la acestea sau să împărtășim același
amvon cu ei, sau să trecem cu vederea învățăturile lor?”
Allen Stump a comentat de asemenea în numărul din ianuarie 2014 al publicației „Old
Paths”. M-a amuzat puțin faptul că Allen și-a prefațat comentariile cu următoarele cuvinte:
„ ... dorim să fie foarte clar faptul că nu vorbim despre nicio persoană sau personalitate.
Vom oferi citatele strict pentru documentație, fără a face nicio referire la autori.”
Articolele nu s-au scris singure iar publicația „Open Face” nu este decât o exprimare a
gândirii autorului ei, adică a lui David Clayton. Dar se pare că unora le pare nobil să
identifice în mod clar o persoană fără a o numi. Allen a fost unul dintre cei mai apropiați
prieteni pe care i-am avut timp de mai mulți ani și încă îl iubesc, dar sunt atât de trist să văd
cum și-a închis mintea înaintea adevărului. Pentru că a respins adevărul la un anumit punct,
nu i-a rămas decât alternativa de a fi consecvent și a continua să respingă fiecare pas al
dezvoltării acestuia. Iată câteva dintre comentariile sale:
„Numărul din noiembrie 2013 al publicației ,Open Face’ conține unele dintre cele mai
șocante afirmații pe care le-am citit într-o publicație care pretinde a învăța adevărul mișcării
advente, în special al adevărului despre Dumnezeu. Pe măsură ce am citit-o, am început să
observ afirmații care nu sunt în concordanță cu inspirația și am descoperit curând că trei
dintre articolele cheie erau pline de afirmații confuze care contrazic unele dintre cele mai
clare declarații ale Bibliei și ale Spiritului Profeției.”
Să fiu sincer, mă simt puțin deranjat atunci când adevărul pe care l-am îmbrățișat este
numit eroare periculoasă, chiar erezie. Iar întrebarea provocatoarea este cum ar trebui să
reacționăm la asemenea acuzații. Eu nu sunt genul omului care bate șaua ca să priceapă iapa,
care face aluzii ipocrite, ci îmi place să fiu direct. Nu sunt interesat în a mă angaja într-un
război sau în a crea mai multe conflicte, dar aș dori ca toți cititorii noștri să înțeleagă ce se află
la baza acestei controverse și de asemenea a chestiunilor care afectează această mișcare.
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Aș dori să clarific ceva pentru viitor. Noi cei de la „Restoration Ministries” nu credem că
cele zece porunci au fost abolite. Noi înșine încă celebrăm Sabatul (poate chiar mai atent
decât mulți dintre cei care sunt critici față de atitudinea noastră față de lege). Atitudinea
noastră față de lege nu a rezultat într-o scădere a moralității. Eu am încă o singură soție, încă
detest furtul și crima, nu dețin nicio armă de foc sau de atac (sau apărare), nu doresc să ucid
pe nimeni și nu trăiesc în opoziție cu cele zece porunci. Dar vreau să fie clar faptul că
armonia care există între viața mea și lege nu se datorează guvernării legii; nu, ci pentru că
sunt călăuzit de Spiritul. Vă rog să citiți și articolul „Creștinism fără de Hristos” pentru o mai
bună înțelegere a ceea ce vreau să spun prin asta.
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O practică periculoasă
Unul dintre cele mai mari potențiale pericole pentru viețile servilor lui Dumnezeu este
acela de a lucra pentru a face pe plac oamenilor. Unitatea este un scop de atins și ar trebui cu
toții să luptăm pentru aceasta, dar cu ce cost? Cu siguranță nu cu costul principiului; cu
certitudine nu cu costul diluării adevărului lui Dumnezeu.
„Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau
caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos.” (Galateni
1:10).
Apostolul Pavel a fost unul dintre cei mai mari apărători ai evangheliei. Hristos Însuși a
fost Cel care l-a învățat evanghelia curată și scopul său de a împărtăși neamurilor simplul
adevăr l-a ajutat să înțeleagă punctele esențiale ale veștii bune și să evite bagajul inutil.
Chemarea lui de a lucra printre neamuri i-a îngăduit mai mult sau mai puțin să scape de
compromisurile pe care prima biserică le-a făcut cu iudaismul. Și totuși, într-o ocazie
dragostea sa pentru frați și dorința de a fi în armonie cu ei l-au condus să acționeze într-o
manieră contrară adevărului pe care-l apăra.
În ultima sa călătorie la Ierusalim Pavel a acceptat sfatul conducătorilor bisericii de dragul
unității și s-a supus ritualurilor legii mozaice, o instituție care, potrivit scrierilor sale, fusese
abolită. Și-a supus conștiința în numele unității și a ajuns aproape de punctul de a aduce un
animal ca jertfă. Inima lui era curată, dar compromisul său era greșit. Dumnezeu nu i-a cerut
lui Pavel să facă ceea ce a făcut.
De asemenea ne amintim de gestul necreștinesc al lui Petru de a se retrage de la masa
fraților dintre neamuri pentru a le face pe plac solilor de la Iacov. Acesta este un alt exemplu
despre cât de teribile pot fi consecințele atunci când ne schimbăm pentru a le place unora a
căror înțelegere a adevărului este limitată. Acești doi bărbați sunt în multe privințe exemple a
ceea ce creștinii ar trebui să fie, dar noi nu dorim să le urmăm exemplele în a ne compromite
conștiința pentru a face pe plac oamenilor. Sfatul lui Pavel este foarte clar, chiar dacă s-a
abătut de la el o dată:
„Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Nu vă faceţi, dar, robi oamenilor.” (1 Corinteni 7:23).
Este pentru totdeauna adevărat faptul că nu-L putem bucura pe Hristos și pe oameni în
același timp. Nu numai că aducem adevărului o reputație proastă atunci când facem aceasta,
dar ne periclităm propriile noastre suflete. Nimeni nu poate avea adevărata credință în
Hristos în timp ce trăiește pentru a face pe plac oamenilor. Isus a vorbit despre aceasta atunci
când a spus:
„Cum puteţi crede voi care umblaţi după slava pe care v-o daţi unii altora, şi nu căutaţi slava care
vine de la singurul Dumnezeu?” (Ioan 5:44).
Vrem să avem credință; dorim ca realitatea prezenței lui Isus și adevărul cuvântului Său să
ne umple viețile și lucrarea, motiv pentru care trebuie să căutăm să-I placem numai lui
Dumnezeu. Repetarea legalistă a acelorași clișee nu ne va conduce în această experiență!
Lăsăm aceste metode pentru doctorii în lege. Eu nu-mi doresc acel creștinism, motiv pentru
care dacă voi pierde prieteni, voi plânge, dar voi înainta. Dacă lucrarea mea va părea că se
apropie de sfârșit, așa cum a profețit un defăimător, tot o să rămân cu Hristos și cu o
conștiință curată. De aceea nu voi căuta slava oamenilor! Prin harul lui Dumnezeu voi căuta

slava care vine numai de la El, ceea ce înseamnă să rostesc adevărul pe care-l găsesc în
cuvântul Său, indiferent de opiniile celor care refuză să citească cuvântul lui Dumnezeu cu o
minte deschisă.
Cei care doresc în mod sincer să înțeleagă voia lui Dumnezeu vor vedea și îmbrățișa
adevărul; cei care sunt mai mult interesați în a apăra tradiția și propriile opinii, vor continua
să se înfurie atunci când sunt scrise lucruri care le expun erorile. Așa cum a afirmat cineva:
„Cei care înțeleg nu au nevoie de explicații; pentru cei care nu înțeleg, nu există explicație.”
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Confuzie istorică
La un moment dat am îmbrățișat eticheta de „adventist istoric”, dar m-am răzgândit. Numi place îngustimea de minte pe care o văd manifestată în numele „adventist istoric.”
Îndrăznesc să afirm că pentru moment „adventism istoric” este o stare de completă confuzie.
Sunt atât de multe ramuri diferite cu atât de multe credințe diferite, încât pare imposibil a le
reconcilia pe toate. Și totuși toți cei care sunt implicați în această confuzie insistă că „noi
susținem adventismul istoric.” Unele dintre idei sunt atât de confuze încât foarte puține
persoane înțeleg ceea ce este afirmat, și totuși eticheta de „adventist istoric” este atât de
apetisantă, încât mii de persoane sar în căruța ideilor dezechilibrate.
Spre exemplu există un grup numit ”Calea Neprihănitului.” Aceste persoane accentuează
harta desenată în 1843 de William Miller. Ei pretind că Ellen White a sprijinit acea hartă și că
nu există nicio greșeală în ea. Pe baza aceasta ei au concluzionat că judecata celor vii a
început în anul 2001 când avioanele s-au izbit de turnurile gemene ale World Trade Center!
Nu există mai puțină confuzie în mișcarea care promovează adevărul despre Dumnezeu.
Ceea ce este interesant este faptul că toate aceste diferențe sunt promovate în numele
„adventismului istoric.” ...
Pe lângă toate acestea, s-a dezvoltat o nouă idee. Mișcarea celor care păzesc sărbătorile s-a
alăturat mișcării care promovează adevărul despre Dumnezeu și înregistrează mari progrese.
De vreme ce pun toate cărțile pe masă, o voi menționa și pe aceasta. Mulți dintre cei care cred
în adevărul despre Dumnezeu, inclusiv lideri proeminenți din această mișcare, au început să
celebreze sărbătorile din legea levitică. Cei care sunt familiarizați cu solia neprihănirii prin
credință așa cum o învățăm noi știu că nu există nicio cale prin care celebrarea sărbătorilor
poate fi armonizată cu solia pe care am prezentat-o în ultimii opt ani, motiv pentru care
descoperim și în acest punct o potențială divizare.
Celebrarea sărbătorilor își are originea în mișcarea Armstrong și se bazează pe o dedicare
pe calea păzirii legii, dar inevitabil, păzitorii sărbătorilor insistă asupra faptului că implicarea
lor în această cale își are rădăcina în poziția adventismului istoric și că este în armonie cu
solia neprihănirii prin credință. Ei o citează des pe Ellen White în sprijinul celebrării
sărbătorilor și a existat chiar o publicație recentă care pretinde că Jones și Waggoner au
promovat celebrarea sărbătorilor! ...
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Mai mare decât adevărul?
Am fost foarte criticați pentru lucrurile pe care le învățăm, dar foarte puține din aceste
obiecțiuni au fost bazate pe Biblie. Cei care au compătimit învățăturile noastre au făcut
aceasta pentru că, potrivit spuselor lor, noi o contrazicem pe Ellen White, căutăm să
distrugem adventismul, erodăm temeliile adventismului, îi contrazicem pe Jones și
Waggoner. A fost foarte des citată Ellen White, dar foarte puțină atenție a fost acordată
Bibliei. În ceea ce mă privește pot spune că învățăturile noastre s-au bazat exclusiv pe ceea ce
afirmă Biblia. Afirm cu cea mai mare încredere că toți cei care s-au deranjat să studieze cu
atenție Scriptura fără prejudecăți, au ajuns să înțeleagă și să fie de acord cu ceea ce învățăm
noi. Cea mai mare problemă este cu cei care apără mai degrabă „adventismul” decât Biblia.
Mulți din această mișcare au luat o poziție în care religia lor Îl înlătură pe Dumnezeu. Ei au
așezat învățăturile înaintașilor noștri în beton și ceea ce apără este ceea ce oamenii au afirmat
în urmă cu o sută de ani. Cuvântul cel viu al lui Dumnezeu abia că mai contează. Totul este
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despre ceea ce spune Ellen White, despre ceea ce spune biserica, despre ceea ce au spus
pionierii, despre „ceea ce am crezut dintotdeauna”. Este vorba despre William Miller și harta
din 1843, tot ceea ce contează este ceea ce a spus Ellen White despre „jertfa zilnică”, despre
modul în care definește ea păcatul, etc. Totul este despre adventism, iar Cuvântul lui
Dumnezeu nu mai contează. Am descoperit ceva mai mare decât Scripturile și decât spiritul
sfânt, și ne-am fixat rădăcinile în beton.

8

Hristos sau Moise?
Există câteva similarități izbitoare între ceea ce se petrece printre noi și ceea ce li s-a
întâmplat iudeilor atunci când L-au răstignit pe Hristos. Evreii credeau în „vechea religie”,
pionierul lor era Moise și pentru ei învățăturile lui reprezentau cuvântul final. Dacă-l
contraziceai pe Moise, asta era sfârșitul și deveneai cel mai disprețuit eretic. Și totuși, în ciuda
dedicării lui Moise, existau diferențe semnificative și între ei, exact ca între istoricii de azi.
Exista partida saducheilor și cea a fariseilor. Saducheii nu credeau în înviere și în existența
îngerilor! Uimitor! Totuși își bazau cu toții învățăturile pe Moise. Și ceea ce mai este de
asemenea interesant este faptul că ambele tabere au conlucrat pentru a-L răstigni pe Hristos
în ciuda diferențelor dintre ei!
Aceștia își respectau religia istorică până la punctul în care aceasta a devenit mai mare
decât Dumnezeu. Îl cunoșteau pe Moise atât de bine încât Dumnezeu nu le mai putea vorbi.
Atunci când a venit Fiul lui Dumnezeu și a făcut lucrările pe care niciun om nu le putea face
și când spiritul sfânt le-a convins inimile că El era Cel care pretindea a fi, și-au sfidat
conștiințele și L-au respins pentru că El contrazicea modul în care ei îl înțelegeau pe Moise.
„Ei l-au ocărât şi i-au zis: ,Tu eşti ucenicul Lui, noi suntem ucenicii lui Moise.Ştim că Dumnezeu a
vorbit lui Moise, dar Acesta nu ştim de unde este.’” (Ioan 9:28, 29).
Asta era problema: Hristos sau Moise, iar Hristos a pierdut. Și asta datorită faptului că
religia iudeilor L-a înlăturat pe Dumnezeu. Dumnezeu nu mai putea comunica cu ei pentru
că Moise le spusese totul și-l știau pe Moise pe dinafară (cel puțin așa credeau). În mod
uimitor s-a dovedit faptul că cel mai mare dușman al lui Hristos în timpul lucrării Sale a
fost ... Moise! Evreii au făcut să pară astfel și i-L aruncau constant pe Moise în față. Ei nu
puteau înțelege de ce El spunea și făcea lucruri care erau în opoziție cu afirmațiile clare ale lui
Moise și ale legii.
Problema era înțelegerea lor limitată, incapacitatea lor de a înțelege lucruri divine,
neputința lor de a discerne scopul lui Dumnezeu în darea legii. Dar mai mult decât acestea,
era refuzul lor de a se supune spiritului sfânt. În ciuda ignoranței lor intelectuale, spiritul
sfânt le vorbea constant inimilor și conștiințelor acestor oameni și ei ar fi învățat adevărul
dacă ar fi ascultat.
Exact același lucru s-a petrecut și cu mișcarea noastră. Moise (Ellen White) a luat locul
spiritului sfânt. Dumnezeu nu le mai poate vorbi oamenilor pentru că noi știm TOTUL. Toți
cei care au „Mărturiile” sau, și mai bine, CD ROM-ul, au acces la toată știința, dețin
răspunsurile la toate întrebările, definițiile tuturor doctrinelor. Nu mai avem nevoie să
studiem Biblie pentru că totul a fost deja aranjat pentru noi!
Să ne oprim pentru a clarifica din nou: nu vreau să sugerez că am respins scrierile lui Ellen
White. Ca și în cazul legii, problema nu este aceea de a accepta sau respinge, problema este
de raportare. Trebuie să ne raportăm la Ellen White așa cum Hristos S-a raportat la Moise, nu
cum evreii s-au raporta la Moise. Moise a fost servul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu era mai
mare decât Moise. Este adevărat că Dumnezeu a vorbit prin Moise, dar problema era că evreii
s-au oprit la Moise și au refuzat să accepte că descoperirea lui Moise nu era desăvârșită sau
completă, și că Dumnezeu încă mai avea de vorbit. Noi am repetat aceeași greșeală.
Legalismul fundamental
Legalismul este mai mult decât o simplă doctrină. Așa cum a subliniat Allen Stump, nimeni
nu recunoaște vreodată că este legalist. Doctrinele pot fi chiar corecte din punct de vedere
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tehnic, dar legalismul este mai mult o atitudine în care omul slujește cuvintelor lui Hristos în
timp ce-L respinge pe Hristos Cel viu. Legalismul este rezumat în atitudinea evreilor așa cum
a fost descrisă de Isus:
„Voi cercetaţi toate Scripturile, pentru că gândiți că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai aceste
scripturi mărturisesc despre Mine. Dar nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţa!” (Ioan 5:39, 40 NET).
Din păcate aceasta este exact atitudinea care a ajuns să domine adventismul istoric.
Legalismul produce oameni care trăiesc în trecut, în scrierile vechi de zeci sau sute de ani. Nu
există nicio interacțiune cu Hristosul Cel viu, motiv pentru care există o mare dependență de
litera moartă, de cuvintele lui Hristos din trecut mai degrabă decât de spiritul lui Hristos din
prezent. Oamenii îmbrățișează învățăturile eroilor din trecut în timp ce le resping spiritul. Îi
condamnă pe cei care s-au opus profeților în timp şi manifestă același spirit care a condus la
uciderea acestora.
„Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor, împodobiţi
gropile celor neprihăniţi şi ziceţi: ,Dacă am fi trăit noi în zilele părinţilor noştri, nu ne-am fi unit cu ei
la vărsarea sângelui prorocilor.’ Prin aceasta mărturisiţi despre voi înşivă că sunteţi fiii celor ce au
omorât pe proroci. Voi, dar, umpleţi măsura părinţilor voştri!” (Matei 23:29-32).
Așadar, astăzi toată lumea vorbește despre 1888 și deplângem cu toții faptul că biserica și-a
depărtat atenția de la Hristos și i-a persecutat pe Jones și pe Waggoner. Și totuși în mod
uimitor, în timp ce ne ținem de forma soliei lor, respingem chiar esența acesteia prin negarea
locului lui Hristos ca Învățător al nostru viu. Afirmăm că „Dacă am fi trăit noi în zilele părinţilor
noştri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor.”
Dar faptele noastre contrazic afirmațiile pe care le facem. Dumnezeu dorea să-L
preamărească pe Hristos prin acești bărbați până la punctul în care El să devină absolut
TOTUL! Motiv pentru care noi demonstrăm că suntem „fiii celor ce au omorât pe proroci.”
Posedăm același spirit de opoziție față de Dumnezeu pe care l-au avut și acești criminali.
Litera moartă crează mult mai multe decât cele pe care le rezolvă. Chiar și printre cei mai
înfocați susținători ai Ellenei White există profunde și teribile neînțelegeri. Cum de nu este
clar pentru acești frați că certurile doctrinale nu vor rezolva niciodată problemele? De ce nu
putem vedea că singurul răspuns posibil este Hristos Însuși care să trăiască în fiecare
credincios, învățându-ne personal pe fiecare dintre noi și infuzându-Și spiritul în inimile
noastre, oferindu-ne binecuvântata pace și unitate a spiritului? Problemele noastre există
pentru că ne concentrăm pe doctrine în loc de a privi numai la Hristos. Religia noastră L-a
înlăturat pe Dumnezeu!
În majoritatea cazurilor, conducătorul fiecărui grup s-a așezat ca autoritate finală,
interpretul lui Ellen White și al Scripturilor, cel care definește doctrina curată. Toți cei care nu
sunt de acord, sunt anatemizați! Îi despărțim de grupurile noastre și-i tăiem de pe lista
vorbitorilor de la întâlnirile noastre. Având o grămadă de astfel de voci autoritare, cum poate
exista unitate?
Se poate spune că noi, cei de la „Restoration Ministries” suntem vinovați de faptul că
gândim că știm mai mult decât toți ceilalți, dar ceea ce susținem noi este că privim la Hristos
mai degrabă decât la lege, la oameni sau la trecut! Că noi căutăm o legătură vie cu Hristosul
Cel viu mai degrabă decât cu niște instrucțiuni scrise! Ceea ce cauzează confuzia existentă
astăzi este construcția greșită a instrucțiunilor scrise. Ceea ce avem nevoie este ca Hristos să
ne călăuzească personal astăzi, acum - nu instrucțiunile dintr-un secol trecut care se aplicau
celor care au trăit atunci! Numai Hristos este capabil de a ne călăuzi în tot adevărul. Atunci
când Îi vom acorda locul cuvenit de Învățător, Călăuzitor, Guvernator, Totul în tot, atunci
vom înțelege cu toții adevărul cuvintelor Sale: „Eu sunt calea, adevărul și viața.” Asta este ceea
ce subliniem noi. Dacă suntem greșiți în această obsesie pe care o avem cu Hristos, atunci
suntem fericiți să murim cu ea.
Este extrem de uluitor că oamenii sunt în stare să se opună unei asemenea accentuări. Așa
cum a afirmat un sărman frate înșelat: „Voi nu vreți să vorbiți decât despre Hristos, Hristos!
De ce nu vorbiți mai mult despre lege? (!!)”. Dar experiența ne-a învățat că cu cât ne
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îndepărtăm mai mult de Hristos, cu atât mai fixați rămânem pe punctele în care nu vedem la
fel și le transformăm în motive de a-i condamna pe alții.
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Spiritul lui antihrist
Nu sugerez că nu ar trebui să căutăm armonia doctrinală. Ideile greșite conduc către un
comportament greșit și în final, ideile greșite dăunează legăturii noastre cu Hristos.
Întotdeauna ar trebui să afirmăm ceea ce ni se pare a fi greșit și să le arătăm fraților noștri
unde credem că greșesc. Însă Biblia mă învață că există un singur punct central al credinței
creștine. Apostazia înseamnă a respinge acest punct central. Atunci când o persoană face
aceasta, atunci a sosit timpul de a-l respinge și pe el, nu dar înainte de acel moment. Acel
punct central este Hristos, căci El este totul. Doctrinele false care sunt cu adevărat periculoase
sunt acelea care ne împiedică să-L vedem pe El și să interacționăm cu El. Cuvântul lui
Dumnezeu clarifică faptul că în momentul în care o persoană Îl respinge pe Hristos, el nu mai
trebuie tolerat nici măcar în căminele noastre:
„Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată
amăgitorul, iată Antihristul! Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o
răsplată deplină. Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu.
Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce
învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: ,Bun venit!’” (2 Ioan 1:7-10).
Acestea sunt într-adevăr cuvinte foarte serioase, dar observați care este adevărata
problemă: Isus Hristos a venit în trup. Isus a venit să trăiască în trupul tău și al meu (dacă
suntem într-adevăr creștini). Aceasta este doctrina lui Hristos. Acesta este cel mai mare
adevăr al Bibliei, cel mai cutremurător, adevărul care ne afectează și ne schimbă viețile atunci
când îl primim. Elementul cheie din această doctrină a lui Hristos nu este ceea ce El a făcut în
urmă cu două mii de ani, cu toate că și acel aspect al lucrării Sale este foarte important; nu
este despre ceea ce face El în sanctuarul ceresc, cu toate că și acea latură a lucrării Sale este
necesară; ci este despre prezența vie a Fiului lui Dumnezeu care este viu și care rămâne
împreună cu mine pentru totdeauna, în și cu mine, Sfătuitorul meu, Învățătorul meu,
Călăuzitorul meu, Viața mea, Tot ceea ce am. Aceasta este esența vieții creștine, și totuși,
incredibil, dar este ceea ce unii etichetează ca „spiritism”. Este adevărat că Hristos trăiește în
cel credincios? Este acest lucru literalmente adevărat? A intra în realitatea acestei experiențe
trebuie să reprezinte scopul tuturor celor ce pretind a fi creștini. A sosit cu adevărat timpul ca
noi toți să ne ațintim pe deplin privirea asupra acestui scop și să lepădăm obsesiile
banalităților.
Cel care neagă că Hristos trăiește în noi este un amăgitor și un antihrist. Uau! De ce i se
pune o asemenea etichetă extremă? Într-adevăr ar trebui să nu mai invităm asemenea oameni
să vorbescă la întâlnirile noastre! Aceștia sunt cei care sunt cu adevărat periculoși. De fapt,
apostolul spune că nici nu ar trebui să primim asemenea persoane în căminele noastre!
Esența experienței creștine este Hristos Însuși viu în cel credincios. Un Mântuitor personal
viu. Aceasta este o experiență reală, o experiență reală literală. Hristos trăiește în copiii Săi
într-o experiență care este la fel de reală ca experiența opusă a posedării demonice. Diferența
este că noi ne supunem de bună voie Lui pentru ca El să ne ia în stăpânire. Dar aceasta este
realitatea, că El trăiește în noi și comunică cu noi. Acesta este motivul pentru care Ioan ne
spune că
„Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe
cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o
minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.” (1 Ioan 2:27).
Așadar, cei care neagă această realitate sunt ajutoarele lui Satan, ei distrug marele element
al Noului Legământ, viața lui Hristos în cel credincios, legea cea vie care este imprimată în
inimile cele vii. A nega aceasta presupune a te așeza în opoziție cu marea realitate centrală a
evangheliei. Motiv pentru care aceasta este esența doctrinei lui antihrist. Asta este ceea ce
înseamnă a-L nega pe Tatăl și pe Fiul căci reprezintă respingerea celui mai mare plan al lui
Dumnezeu de a înălța omenirea prin Fiul Său. Aceasta este doctrina cea falsă împotriva căreia

trebui să ne ridicăm cu toții și să i ne opunem. Întrebarea cutremurătoare este: sunt cumva
antihriști printre noi?
Cu noi pentru totdeauna
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Isus Însuși a promis:
„Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume
Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl
cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.” (Ioan
14:16-18).
„Cu voi și în voi” a spus El! Noi, cei care am susținut adevărul despre Dumnezeu, am
cunoscut teoria despre acest adevăr timp de decenii. Insistăm asupra afirmației corecte din
punct de vedere doctrinal că „Isus este Mângâietorul,” în timp ce viețile noastre legaliste,
orientate pe literă, neagă această realitate vie! Acuzația lui Ștefan pe care a adus-o iudeilor
care l-au ucis se poate aplica foarte bine multora dintre noi astăzi:
„Voi, care aţi primit Legea dată prin îngeri, şi n-aţi păzit-o!” (Fapte 7:53).
Am primit adevărul despre Dumnezeu, fără nicio îndoială de la Dumnezeu Însuși, dar nu lam păzit. Nu L-am primit pe Hristos ca viața noastră. În mod practic, nu există nicio
diferență între noi și evreii legaliști care erau cu totul dependență de lege pentru a-i călăuzi.
Două mii de ani după Cincizecime suntem încă fără realitatea vie a Mângâietorului, a
Învățătorului, a lui Hristos Însuși care să locuiască în noi.
Acum, „Restoration Ministries” este condamnată pentru că noi înălțăm acest adevăr că
Hristos este totul în toți, pentru că declarăm realitatea biblică că atunci când L-am găsit pe
Hristos, legătura noastră este cu legea cea vie și nu mai este cu litera legii.
Biblia ne învață că legea ne-a fost un îndrumător pentru a ne conduce la Hristos; Hristos
este scopul! Dar pare clar că mulți intre noi cred exact opusul, că scopul lui Hristos a fost
acela de a ne conduce la lege, că legea este scopul!
Cum au mai fost sucite scopurile lui Dumnezeu! Ce tragedie că cei care au teoria
adevărului neagă și se opun aplicației sale practice! Dumnezeu să aibă milă de noi!
Facem apel la toți, atât la cei care ne ponegresc cât și la prietenii noștri să considere
adevărul a ceea ce am prezentat în acest articol. Există speranță pentru unitate dacă ne
strângem cu toții în jurul lui Hristos și acceptăm implicațiile a ceea ce Hristos înseamnă
pentru noi. Dacă-L vom primi cu adevărat pe El ca totul pentru noi, diferențele dintre noi vor
fi spulberate în fața unei unități divine. Avem nevoie de spirite infuzate de Hristos mai
degrabă decât de intelecte îndoctrinate de lege. Numai El este MAREA noastră nevoie.
Apelăm la toți să se îndepărteze de această obsesie a legii și să-I ofere lui Hristos locul
cuvenit. Acesta este apelul nostru. Este speranța și rugăciunea noastră ca să vedem cu toții că
aceasta este cu adevărat singura cale și că este calea lui Dumnezeu. Dacă vom continuă să ne
centrăm pe apărarea trecutului și istoriei noastre și a legii, eu prezic că această despărțire se
va adânci și această mișcare nu-și va atinge niciodată scopul. Dumnezeu va trebui să caute în
altă parte pentru a-Și încheia lucrarea.

11

Biblia și știința
Ardeiaş Mario, Ianuarie 2014
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Consideraţii despre lumină
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Prin ceea ce se defineşte a fi actul creației, Dumnezeu a
adus la existență timpul, spaţiul şi materia, în cele trei
stări de agregare cunoscute: gazoasă, lichidă şi, ulterior,
solidă, prin procesul de nucleosinteză. Omul, ca şi fiinţă
spirituală ce locuiește într-un corp material, se percepe
pe sine în raport cu universul care îl înconjoară în
funcţie de modul în care interacţionează cu acesta. Din
acest motiv, Creatorul a imaginat şi proiectat organele
necesare unei cât mai complexe şi complete relaționări a
fiinţelor vii cu ambientul. În paralel, a pregătit şi
mijloacele compatibile care să permită o interacţiune cât
mai eficientă cu acestea. Capacitatea de observare se raportează la nivelul receptorilor cu care
este dotată fiecare fiinţă vie, şi prin intermediul cărora se percep informaţii specifice şi se
produc simţurile: vederea prin ochi, auzul prin urechi, gustul prin limbă, mirosul prin nas,
atingerea prin piele iar percepţia imaterială prin bioantenele ADN.
Pentru o coabitare optima cu mediul ambiental, omul are nevoie de un nivel optim al
percepțiilor, dar şi de o corectă înțelegere a informaţiilor obţinute. În acest sens, mintea sa
crează modele simplificate. O constatare fundamentală făcută de cercetătorul care observă,
înţelege şi apoi explică şi celorlalţi, ajutându-i şi pe aceştia să înţeleagă, este că esenţa
universului este energia, în orice formă ar fi ea exprimată: radiaţie sau materie. Cuvântul care
a creat universul a constituit forma primară a energiei, sub aspectul unei vibraţii, al cărei
ecou constituie însăşi esenţa fiecărei particule elementare ce se află în constituția acestuia. Iar
ca şi primă consecinţă, se constată că în univers nimic nu este în stare de repaus absolut. De la
cea mai mică particulă care nu se mai poate divide, împărţi, desface în altele mai mici,
denumită, prin consecinţă, particulă elementară, şi până la cea mai mare aglomerare de
materie observabilă, în speţă galaxiile şi roiurile de galaxii, în universul cunoscut totul se află
în mişcare, iar această mişcare este complexă.
Deoarece omul percepe universul la nivelul propriilor sale dimensiuni, pentru o înțelegere
corectă a fenomenului, este benefică o examinare de la simplu la complex, de la nivelul unui
punct, (0 dimensiuni), la dreaptă (1 dimensiune), la plan (2 dimensiuni), şi la spațiu (3
dimensiuni). La nivel elementar, cea mai simplă formă de exprimare a energiei este cea care
se exprimă prin mişcarea de vibraţie, o mişcare de oscilaţie repetată a unui punct material în
raport cu o poziţie de echilibru. Această mişcare este caracterizată de poziţiile extreme, de
minim și de maxim, de amplitudine, ca şi diferenţa între cele două poziţii extreme, de
periodicitate, ca fiind intervalul de timp scurs între momentele succesive dintre două poziţii
identice aflate în aceeaşi fază de mişcare, precum şi de frecvenţă, ca fiind numărul de
perioade măsurate în unitatea de timp. Crescând gradul de complexitate, observând punctul
ca aparţinând unei drepte, precum o coardă elastică, mişcarea de vibraţie se transmite de-a
lungul acesteia, în ambele sensuri, dând naştere unei mişcări ondulatorii, o undă elastică de
formă

sinusoidală, mişcare caracterizată prin amplitudine, frecvenţă, lungime de undă şi viteză de
propagare. Se observă că această mişcare transportă energia punctului prin intermediul
suportului material al dreptei (asimilată unei corzi elastice întinse).

Mărind iarăşi gradul de complexitate al observaţiei, considerând punctul ca aparţinând
unui plan, precum un luciu de apă, vibraţia punctului produce o mişcare ondulatorie sub
forma unor cercuri concentrice care se lărgesc dinspre centru - punctul care vibrează - spre
periferii, la fel ca atunci când o piatră este aruncată în apă. Ca şi în cazul corzii elastice, se
poate observa că şi mişcarea ondulatorie în plan transportă, de asemenea, energia de vibraţie
a punctului către extremităţile planului.
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La nivel spaţial, vibraţia punctului se propagă radiant (de-a lungul razelor emergente din
punctul care vibrează), sub forma unei mişcări ondulatorii, având aspectul unor sfere
concentrice ce îşi măresc diametrul. La nivel material, vibraţia unui punct aflat pe o lamelă
produce o undă mecanică cu efectul unui sunet. De studiul sunetelor se ocupă disciplina
numită acustică. Se poate constata că, în medii diferite, sunetul se propagă cu viteze diferite:
în aer, Vs=340m/s, iar în apă Vs=1500m/s.

13

Universul material permite si altfel de fenomene, afară de cele mecanice, cum ar fi cele
gravitaţionale, electrice, magnetice sau electromegnetice. În acest sens, spaţiul devine scena
în care se manifestă aceste fenomene, în funcţie de modul de dispunere a materiei. Astfel
capătă sens noţiunea de câmp, definit ca şi o regiune din spaţiu în care fiecărui punct i se
asociază o mărime fizică determinantă, sau ca şi sumă a energiilor invizibile, a forţelor
motrice ce influențează într-un fel sau altul, universul fizic, precum câmpul gravitaţional,
câmpul electric, câmpul magnetic, câmpul electromagnetic.
La nivelul micro, în paralel cu mişcarea vibratorie, fiecare particulă elementară
înregistrează simultan şi alte tipuri de mişcare: de rotație în jurul propriei axe (spin), de
revoluție (orbitală), şi de translație, în grup, sub formă de flux de particule, sau curent.
Mişcării de vibrație îi este asociată o funcție de undă, o mişcare ondulatorie, după modelul
descris anterior. De regulă, particulele nu sunt izolate, ci se află între alte particule de acelaşi
fel, cum ar fi aerul, sau apa. În cadrul grupului comportamentul este statistic, toate
particulele mişcându-se la fel, de exemplu curent sau un flux de aer sau apă, precum vântul,
râul sau valurile. La nivel macro, se produce o deplasare de materie. Dacă particulele sunt
încărcate electric, dacă poartă sarcină electrică şi se deplasează într-un mediu care o permite
(bun conducător precum metal, aer sau apă, într-un câmp electric), se vorbeşte despre un
curent electric, invizibil într-un conductor metalic, dar vizibil în aer, sub forma unui fulger.
Într-un câmp gravitaţional se percepe un flux de materie, precum vântul sau râul. În câmp
magnetic, imaterial, fluxul magnetic poate fi observat prin efectele asupra unei pulberi
metalice cu care interacţionează, ordonând-o după liniile de forţă. La nivel spaţial, universal,
câmpurile se suprapun şi se intrepătrund, fiind influenţate de conformaţia şi caracteristicile
specifice regionale: câmpul gravitaţional este influenţat de existenţa şi de densitatea materiei
în spaţiu. La rândul lor, câmpul electric, ca şi cel magnetic sunt condiţionate de proprieăţile
specifice ale materiei. În acest sens, câmpul electromagnetic este cel mai cuprinzător,
integrându-le pe toate celelalte. Efectele undelor specifice câmpurilor enumerate, adică
electrice, magnetice, electromegnetice şi gravitaţionale, sunt condiționate de caracteristicile
lor, de frecvenţa şi lungimea lor de undă, ca de exemplu: sunete, infrasunete şi ultrasunete.
Undele electromagnetice se formează prin variaţia unui câmp electric ce produce un câmp
magnetic variabil căruia îi transferă energia. La rândul său, energia câmpului magnetic
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variabil astfel creat, formează un câmp electric variabil, ce preia această energie, şi care
produce un alt câmp magnetic variabil, şi aşa mai departe. Astfel, energia iniţială se
transformă succesiv dintr-o formă în cealaltă şi invers, repetarea procesului provocând
propagarea cuplului de câmpuri. Radiaţiile electromagnetice, caracterizate prin frecvenţă şi
lungime de undă la o viteză de propagare ce constituie o constantă universală, produc unele
fenomene fizice, cum ar fi: interferentă, reflexie, refracție, difracție şi absorbție. În câmp
electromegnetic, în funcţie de frecvență, se pot enumera unde radio, (ce includ şi alte
transmisii de tip TV, GSM sau prin satelit), microundele, infraroşiile, lumina vizibilă,
ultravioletele, undele X (Roentgen) şi gamma. Sub un alt raport, radiațiile electromagnetice
au natură duală, prezentând caracteristicile unui flux de materie (fotoni), - în fenomene
locale, de scurtă durată, precum emisia şi absorbţia, - ce are ataşată o funcţie undă (sau un
pachet de unde pe o anumită plajă de frecvenţe) - ale cărei proprietăţi se manifestă în mod
pregnant în fenomene de durată, în spaţii extinse. „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu
Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi” (Ioan
1:1:14). Având masa de repaus nulă, fotonii nu există decât în mişcare. În acest sens, la fel ca
şi celelalte radiaţii electromagnetice, lumina, nu se acumulează. De aceea, dacă o cană se
poate umple cu apă într-un curent de apă, nu se poate umple în acelaşi fel şi cu lumină,
expusă fiind la razele de lumină. Urmările captării fluxului de lumină sunt vizibilitatea
obiectelor şi un efect caloric superficial. Lumina vizibilă este un pachet de unde, cu lungimi
de undă de la 350nm la 750nm, şi se compune din culorile corespunzătoare acestor frecvenţe,
evidenţiate, fiind, prin fenomenul de refracţie la trecerea prin prisme de sticlă sau picături de
apă - culorile curcubeului. De aceea, în mod retoric, Dumnezeu îl întreabă pe Iov: „Pe ce cale
se împarte lumina?” (Iov 38:24). Remarcabil: se observă că în toată gama lor undele
electromagnetice au proprietăţi similare manifestate în parametri diferiţi în plaje de valori
diferite.
La nivel universal, spaţiul este asimilat cu câmpul electromagnetic, fiind cel mai complex şi
cuprinzător sistem de manifestare şi transport al energiei, asigurând cadrul alimentării cu
energie radiantă a tuturor entităţilor create. În acest sens, exprimarea gândului lui David este
fascinantă: „Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta?” (Psalmii
139:7). Din această perspectivă, Dumnezeu este atotcuprinzător! Materia este una dintre
formele fundamentale de manifestare şi organizare a energiei, în timp ce lumina, ca şi termen
generic care integrează totalitatea undelor electromagnetice indiferent de frecvenţă, se
dovedeşte a fi modalitatea ideală de alimentare a creaţiei, fără afectarea, în vreun fel, a
parametrilor acesteia. Ingenios! Ca şi un autograf al Creatorului, căci „Dumnezeu este
lumină” (1 Ioan 1:5). Cercetătorii au observat existenţa unui flux permanent şi constant de
unde electromagnetice ce se găsesc în tot universul, şi pe care l-au denumit radiaţia cosmica
de fond, care apare ca şi un corp negru perfect, reprezentând 96% din conţinutul în materie şi
energie a întregului univers, acea energie întunecată care umple spaţiul la nivelul întregului
univers, „Şi întunericul unde îşi are locuinţa?” (Iov 38:19), întreabă, retoric, Creatorul. De
asemenea, se mai poate observa că radiaţia de fond este independentă de existenţa
aglomerărilor de materie sub forma stelelor de tipul soarelui, generatoare de energie radiantă
prin reacţiile de fisiune şi fuziune a nucleelor de hidrogen şi heliu. Astfel capătă înţeles
relatarea creaţiei expusă în Geneza 1. Dumnezeu a creat întâi energia prin cuvântul său, care
este el însuşi putere, energie pe care a diferențiat-o în formele cunoscute, materie şi radiaţie
electromagnetică, din care a separat ulterior lumina vizibilă. Biblia afirmă că „Dumnezeu a zis:
„Să fie lumină!” Şi a fost lumină. aceasta a fost ziua întâi.” (Geneza 1:3,5). De aceea, sursele de
lumină vizibilă cunoscute astăzi, sorii şi stelele, au fost create ulterior, la un alt nivel de
organizare a materiei. „Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai
mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi
stelele” (Geneza 1:14), în a patra zi a creaţiei.
Organizând materia pe diversele niveluri de complexitate, de la micro până la
macrocosmos, Creatorul a rânduit şi modul de întreţinere şi funcţionare a aceștia. Astfel, la
nivelul cunoştinţelor acumulate, se observă că lumina interacţionează cu materia în toate
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formele ei de organizare. Se observă că viaţa, la nivelul întregului regn vegetal, se bazează pe
procesul denumit „fotosinteză”, care constă în prelucrarea hranei cu ajutorul clorofilei sub
acţiunea radiaţiei luminoase solare. La un nivel superior de organizare a vieţii, la regnul
animal şi la om, efectul luminii este mult mai complex. Dumnezeu a proiectat ochiul aşa încât
să poată capta doar o plajă limitată de frecvenţe, numită, în consecinţă, lumina vizibilă.
Obiectele a căror existenţă este independentă de observaţie devin vizibile prin expunere la
lumină. „El ştie ce este în întuneric” (Daniel 2:22). Animalele percep o plajă diferită de
frecvenţe decât cea percepută de ochiul uman. Dacă ochiul uman ar percepe toate frecvenţele
radiaţiilor ambientale, omul ar fi supus unui stress uriaş, teribil, şi nu s-ar mai putea odihni,
întrucât a fost proiectat să funcţioneze ca şi un acumulator reîncărcabil cu o durată nelimitată.
Din aceleaşi raţiuni, Dumnezeu a hotărât şi ciclul diurn, deoarece se constată că omului nu-i
sunt folositoare decât o anume parte dintre informaţiile recepţionate. Dumnezeu declară că
„Eu întocmesc lumina şi fac întunericul.” (Isaia 45:7), în sensul în care, din totalitatea undelor
electromagnetice cunoscute, lumina cuprinde doar spectrul vizibil prin receptorul ochi, în
timp ce undele invizibile produc efecte cunoscute doar prin receptori specifici. Dumnezeu se
manifestă, însă, în toată plaja creaţiei Sale şi descoperă totul, la nivelul percepţiei umane.
Astfel capătă sens afirmaţia biblică conform căreia Dumnezeu este „Tatăl luminilor, în care nu
este nici schimbare nici umbră de mutare” (Iacov 1:17).
Lumina permite observarea realităţii înconjurătoare, fapt pentru care este asociată
adevărului. Dumnezeu se manifestă aşa încât să poată fi corect recepţionat. Din acest punct
de vedere, dotarea cu receptori compatibili în sensul creşterii capacităţii de a observa
realitatea, a câmpului înconjurător, măreşte percepţia şi permite observatorului o înţelegere
mai înaltă a Creatorului şi creaţiei Sale. Dacă omul dispuine de alţi receptori cum ar fi
telefonul, televizorul, radioul sau altele, poate recepţiona semnale într-o gamă mai largă de
frecvenţe şi lungimi de undă. Dumnezeu nu a deosebit pentru Sine lumina de celelalte unde
electromagnetice, denumite generic întuneric, El nu avea nevoie să cunoască prin vedere.
Dumnezeu este spirit, dar materia trebuia văzută. Lumina a fost creată în folosul fiinţelor
materiale care urmau să fie create. Omul şi animalele văd prin interacţiunea ochiului cu
lumina. Fiind o condiţie primordială a procesului de cunoaştere, lumina se constituie într-un
mijloc de hrană spirituală. Omul se hrăneşte cu lumină şi la nivelul corpului său fizic,
expunerea la lumină fiind o condiţie primordială a stării de sănătate. La nivel biologic, prin
păcat omul a pierdut o sumă de abilităţi la nivelul tuturor receptorilor şi emiţătorilor săi, ale
căror performanţe s-au îngustat mult. Ca urmare, atât nivelul percepţiilor cât şi, mai ales cel
al comunicării au scăzut drastic, în raport cu cele ale animalelor.
Sub un alt raport, este remarcabil faptul că manifestările spiritului uman sunt compatibile
cu cele mai complexe fenomene electromagnetice. În acest sens, se observă că activitatea
cerebrală produce, la toate nivelurile, propriul sistem de unde bioelectromagnetice, care
interferează cu cel ambiental. Se produce, astfel, o influenţă reciprocă, atât a ambientului
asupra creierului, cât şi a biocâmpului asupra ambientului. Interacţiunile materiale produc
efecte vizibile, în timp ce gândurile, ca şi fenomene imateriale, acţionează la nivel
ondulatoriu, nu numai asupra sistemelor similare, dar şi a materiei. Cercetările în domeniu
au relevat doar existenţa fenomenului de biocâmp asociat activităţii cerebrale, însă nu şi
intensitatea influenţei acestuia asupra ambientului, pentru care nu există instrumente de
măsură. Deşi nu este cuantificabilă, calitatea acestei influenţe însă, a putut fi evidenţiată în
mod categoric. De aceea efectul gândurilor omului îl clasifică în fiu al luminii sau al
întunericului.
Dumnezeu a creat lumina, cu care, de altfel, se şi identifică, drept cel mai cuprinzător cadru
care permite fiinţarea tuturor celorlalte entităţi din univers. De aceea El declară că „voi pune
legea Mea lumina popoarelor” (Isaia 51:4), în sensul în care legea Sa este ţinta tuturor căutărilor
ştiinţei de astăzi.

Experiențe din „Visteria” saitului web
Pilda mătcii și a albinelor
- dacă nu este scrisă în Biblie, nu înseamnă că nu există -
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Citind Scriptura am observat că Isus s-a folosit frecvent
de diferite aspecte ale vieții cotidiene pentru a învață
noroadele. Întrebarea pe care mi-am pus-o de multe ori
a fost: de ce? Nu a vrut Isus să explice clar și direct ce
avea de spus, sau ascultătorii erau incapabili de a
înțelege? Cred ca cel mai probabil era faptul că un om
poate înțelege mult mai ușor atunci când învățătura
este comparată cu activitatea cu care este obișnuit.
În ceea ce mă privește, atunci când Dumnezeu încearcă
să arate cât de mare va fi binecuvântarea oferita
copiilor Săi, pe lângă numărul mare de moștenitori promis, mai afirmă că în acele locuri va
curge lapte și miere, laptele fiind rodul numeroaselor turme iar mierea ca singurul produs
dulce al epocii. Până la descoperirea zahărului mai trebuia sa treacă mult timp iar cum evreii
nu aveau legături cu popoarele germanice, nu puteau folosi siropul de arțar pe care aceștia îl
foloseau.
În urma cu câteva zile am deschis câteva lăzi în care avem roi (un stup pe 3-4 rame) făcând
o verificare finală înaintea iernatului. Am ridicat capacul la un roi, am scos podișorul și am
tras încet folia doar de pe ramele unde se aflau albinele, sau mai bine zis unde trebuiau sa fie.
Cu toate că aveau miere și păstura, ramele erau totuși fără albine. Nici măcar una. M-a
cuprins puțin frica pentru că un fenomen asemănător s-a petrecut și în luna noiembrie a
anului 2006 când am găsit 70 de stupi din 74 fără albină, cu toate că aveau din belșug atât
miere cât și păstură. Acest fenomen este cauzat de un complex de circa 30 de boli care duc la
scăderea imunității și la incapacitatea albinei de a se mai orienta, fenomen numit
„SDS” (sindromul dispariției subite) care a afectat grav America, Spania și România. Un
apicultor a pierdut atunci 1700 familii.
Mă cuprinsese de frica și … am tras folia de pe toată lada, iar în spate, după diafragmă, am
găsit albinele în ghem. Primul imbold a fost sa le consider „nebune” dacă au părăsit ramele
cu miere și păstură, sursa de subzistență, și s-au mutat pe rame care nu aveau nici un pic de
miere fiind astfel sortite pieirii. Explicația este însă foarte simplă. Matca reprezintă sursa
vieții și a prosperității întregului stup. Tot ceea ce ține de organizarea stupului, rezerve de
hrană, de polen, număr de indivizi, raportul de albine lucrătoare și trântori, în general ceea ce
poate fi numit viața stupului, este reglat de către matcă. Acest lucru este posibil doar atunci
când albinele pot la propriu să guste feromonul secretat de matcă numit „substanța de
matcă”. Albinele adună cu trompa de pe corpul mătcii această substanță și o dau mai departe
suratelor învecinate și astfel întreaga colonie gustă această substanță, urmând matca peste
tot. Mecanismele sunt mult mai complicate, dar, simplificând știm ca unde merge matca, vor
merge și albinele indiferent dacă aceasta părăsește stupul sau merge pe rame fără miere, deci
fără speranță de supraviețuire. Pare o ascultare oarba față de matcă, dar pentru ele ea
reprezintă TOTUL, și au o încredere totala în ea pentru că matca înseamnă VIAȚA.
Citind în Biblie am găsit multe locuri care vorbeau despre oameni care mergeau după Isus,
chiar și în locuri pustii, având încredere că Acesta le poate asigura tot ceea ce este necesar
vieții. Și după cum albinele „gustă” din această substanță secretată de matca, tot așa cred că
este necesar ca un creștin să guste cât de bun este Domnul, și să se împărtășească cu trupul și
sângele Său pentru a-L putea urma oriunde v-a merge EL.
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Era începutul anului 2007, tocmai mă despărțisem de
prietenul meu după o relație de 6 ani și jumătate care
s-a evaporat în două secunde. Acest eveniment mi-a
produs multă durere și supărare , cu precădere pe
Dumnezeu. Vara următoare evenimentului făceam
plimbări lungi spre casă și îi spuneam tot felul de
inepții lui Dumnezeu (Mulțumesc Doamne că m-ai
ascultat dar că nu m-ai pedepsit așa cum aș fi
meritat!).
Viata și-a urmat cursul, pentru a uita și pentru a nu
mai simți golul lăsat am început sa consum droguri.
De vineri până duminică niciunul dintre prietenii mei
și / sau familia nu știau nimic de mine. Simțeam că
cineva trebuie pedepsit și parca în felul asta nu doar
că amorțeam dar mă și pedepseam, et voilà … doua
scopuri atinse simultan.
Într-o zi , după unul din weekend-urile mele nebune,
m-a lovit o durere de cap care m-a făcut să redefinesc
cuvântul durere: m-am culcat seara sănătoasa și m-am trezit dimineața în „iad”. Am fost
diagnosticată inițial cu cancer cerebral și ulterior cu scleroza în plăci. De asemenea, nu la
mult timp după prima internare, mi-au zis că urmează să mor . M-au trimis din spital în
spital în speranța că poate următorii vor descoperi cauza care îmi provoca durerile respective.
Această stare acompaniată de durerile de cap au durat circa trei luni .
Într-o zi în camera de spital în care fusesem internată, a apărut o fetiță de 9-10 ani pe nume
Maria; îi fusese alocată aceeași rezervă ca și mie, astfel încât am devenit colege de cameră.
Starea mea de sănătate se degrada repede iar durerea de cap era de nesuportat. În acele
câteva luni de stat în spital mama nu plecase nicio noapte de lângă mine . Într-una din seri
ne-am speriat foarte tare căci partea dreaptă îmi amorțise și realizam că nu e un semn de bun
augur; ce ar fi putut urma? Paralizia?!?
Atât mama cât și mama fetiței dar și fetița au început să se roage, căci toate trei erau
creștine. Maria a început să plângă și printre lacrimi Îl ruga pe Dumnezeu să mă vindece, să
aibă milă de mine. Nu-mi amintesc exact ce se ruga, îmi aduc aminte decât că mi se
năpusteau gânduri în cap și mi s-a pus un nod în gât când am văzut că un copil plânge
pentru mine, iar eu știam foarte bine că poate nu direct dar drogurile consumate și stilul de
viață au înclinat balanța în favoarea spitalizării mele. Îmi venea să țip că am fost o proastă și
că îmi pare rău ca nu trebuie să plângă , dar nu am făcut-o.
În noaptea aceea am adormit cu un nod în gât; era prima noapte din tot acest timp petrecut
în spital când mama s-a dus acasă . Îmi pare foarte rău când mă uit în urmă și văd câtă durere
și oboseală am putut să îi provoc mamei mele.
În noaptea respectivă însă a avut loc un MIRACOL … Am primit o vizită ! Domnul Isus ma vizitat!
Deoarece a apărut cumva în lateral dreapta spate și datorită faptului că eram țintuită, nu iam văzut fața, ci L-am văzut doar de la gât în jos ținând în mână un toiag. Singurul lucru pe
care îl puteam mișca erau ochii. ȘI-A așezat mâna pe capul meu și am simțit cum s-a creat o
absorbție, (cel mai asemănător sentiment este acela când pui mâna la scurgerea de chiuveta și
se crează un vid).

Mă uitam absolut siderată la cât de împăcate dormeau Cecilia și Maria în patul alăturat,
nefiind deranjate de lumina care efectiv inundase camera și care era de un alb incredibil.Totul
a durat câteva secunde, dispărând mai apoi ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.
După această experiență am rămas în spital, simțindu-mă puțin mai bine, dar nu vindecată.
Câteva zile mai târziu la un control de „rutina” au descoperit ca prin miracol un chist format
undeva în mijlocul capului foarte aproape de creier. M-au condus în sala de operații de
urgență, deoarece riscam să fac atac cerebral. Mă aflam pe masa de operație când medicul
chirurg parcă atunci s-a trezit și m-a întrebat: „Pe cine cunoști tu atât de sus de te-am băgat
așa de repede în sala de operații? Sunt cozi de luni de zile la mine pentru operații.”
Nu i-am spus nici până în ziua de azi că Numele Intermediarului meu este ISUS HRISTOS.
După cum vă puteți imagina, operația a decurs extraordinar și în scurt timp m-am refăcut .
Au trecut câțiva ani de atunci și de abia am început să-L caut pe Domnul Isus. Inima îmi
fusese atât de împietrită, încât șansele de a întoarce spatele acestei întâmplări ar fi fost foarte
mari. Dar Domnul m-a crescut cu răbdare câte puțin în fiecare zi și mi-a arătat dragostea LUI.
Cu cât mă apropii mai mult de EL ,cu atât simt că datoria mea este incomensurabilă simt că
sunt murdară și că mai am un drum lung de parcurs.
Așadar, ÎȚI MULȚUMESC ISUSE PENTRU CA M-AI SALVAT DE ATATEA ORI ȘI
BINECUVÂNTATĂ SĂ FIE ZIUA ÎN CARE TATĂL A DECIS SĂ MĂ DEA PE MANA TA .
Sper să ne întâlnim la sfârșitul zilelor și mai sper că voi îndrăzni să Te îmbrățișez … vreau să
VĂ strâng în brațe! Îmi este dor de Voi și vreau să vin Acasă!

Pagina copiilor
Alegerea lui Dobry
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Această poveste a fost tradusă din „The Hand That Still Intervenes, - W.
A. Spicer and Helen Spicer Menkel © 1982 by Concerned Publications.”
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Pe ușa de la intrarea unei anumite case din Varșovia se poate
încă vedea atârnată o tabletă din fier gravată cu o imagine
unică. Casa a fost construită în secolul 16 de Regele Stanislaus
pentru un țăran numit Dobry. Imaginea alături de cele câteva
cuvinte de sub ea relatează întreaga istorie.
Bunicul lui Dobry dresase un corb pe care ulterior îl eliberase.
Corbul zburase pe ușa de la intrare chiar în clipa în care
Dorby o deschisese să verifice dacă veniseră oamenii
stăpânului pentru a-l arunca afară din casă în frig pe el, soția
și familia lui, împreună cu tot ce aveau.
Dobry nu mai avusese nimic să muncească de mult timp.
Banii fuseseră toți cheltuiți și nu mai avuseseră cu ce să
plătească chiria. Fusese de trei ori la stăpân pentru a cere
milă, dar degeaba. Aceasta era ultima zi în care puteau
rămâne în casă, în ciuda faptului că erau în mijlocul unei ierni foarte geroase.
Pentru nu auzise mare lucru despre Dumnezeu, Dobry se simțise puțin ciudat când i s-a
sugerat să se roage pentru ajutor. A îngenuncheat în frig pe podeaua dură și și-a vărsat inima
înaintea „Dumnezeului care răspunde rugăciunilor.”
După ce a terminat, soția i-a spus că avea copiate câteva părți dintr-un imn al mamei ei pe
care-l cântase de câteva ori înainte de a muri. Împreună, tremurând, au început să cânte:
„Dein werk kann neimand hindern,” ceea ce înseamnă „Nimic nu poate împiedica lucrarea
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Ta.” Restul acestui vechi imn luteran continua cam așa: „Nimeni nu Te poate opri, Când Tu,
apărarea Ta, lucrează pentru cauza lor.”
După ce au cântat câteva versuri, s-au așezat fără să-și mai spună nimic. Apoi Dobry s-a
uitat din nou la corb.
„Are ceva în cioc!”
A luat obiectul din ciocul păsării și l-a ridicat pentru a-l examina. Era un inel frumos și
foarte scump.
„Dumnezeu ne-a răspuns rugăciunilor,” a spus soția lui fericită. „El ne-a trimis un inel de
mare preț.”
„Dar inelul nu este al nostru,” a spus Dobry. „Nu știm de unde l-a luat corbul. Poate ar
trebui să vedem dacă putem să-l găsim pe proprietar.”
„Dobry,” a spus soția lui aproape strigând, „tocmai ce L-ai rugat pe Dumnezeu să ne ajute.
Iată răspunsul! Hai să vindem inelul și să luăm banii pe care ni i-a trimis Dumnezeu.”
Uitându-se la fețele sleite ale copilașilor și la soția sa care plângea, Dobry a decis să facă ce
era cel mai bine.
„Dacă vom merge să încercăm să aflăm cine a pierdut inelul, vom reveni și ne vom găsi
lucrurile afară în zăpadă. Dumnezeu ne-a trimis inelul. Hai să-l vindem și să trăim!”, a
adăugat soția lui.
Dobry era sfâșiat de sentimente contradictorii. „Dacă Dumnezeu ne-a trimis într-adevăr
inelul, El ar fi putut tot atât de ușor să trimită corbul cu un săculeț de aur în cioc,” și-a spus
el. „A fost acesta răspunsul la rugăciunea mea?” Mintea lui gândea repede. „Pur și simplu nu
pot să cred că Dumnezeu vrea ca eu să am ceva ce aparține altcuiva.”
Atunci a decis că este mai bine să fii sărac decât hoț. Așadar, a început să se târască cu greu
pe drumul plin de zăpadă spre inima Varșoviei. A plecat să se întâlnească cu predicatorul
creștin. I-a povestit acestuia despre situația lui, despre rugăciune, despre corb și i-a arătat
inelul. Predicatorul l-a uimit pe Dobry când i-a spus: „Cred că știu cui îi aparține inelul. Arată
la fel ca cel pe care l-am văzut pe degetul Regelui Stanislaus. După cum știi, nu sunt prea
mulți oameni care să-și permită un inel atât de scump.”
Dobry i-a mulțumit predicatorului și a plecat. Din nou mintea lui s-a umplut cu tot felul de
gânduri și temeri. „Dacă aș fi încercat să-l vând, aș fi fost arestat pentru furt.”
Dobry a înaintat spre palatul magnific pentru a încerca să-l întâlnească pe rege. Trebuie să
returneze inelul chiar dacă regele va crede că l-a furat.
După ce a fost îndelung interogat de mai multe gărzi, lui Dobry i s-a îngăduit să aștepte
într-o cameră în timp ce o persoană a intrat să discute cu regele. Dobry a fost îngrozit la
gândul că regele nu va crede că un corb dresat îi adusese frumosul inel în cioc.
Spre surprinderea lui Dobry, regele fost de acord să-l întâlnească. Dobry a fost încă și mai
surprins când a văzut că și predicatorul era acolo.
„Am auzit toată pățania ta, Dobry, și sunt mândru că în împărăția mea există un om care
mai degrabă va îngădui ca familia să-i fie aruncată în zăpadă decât să păstreze inelul meu.”
Inima lui Dobry bătea mai repede ca niciodată.
Regele i-a dat lui Dobry o mare sumă de bani cu care să-și plătească chiria, să cumpere
hrană și haine, și să locuiască în casa aceea până ce venea vara. Apoi a venit surpriza care
aproape l-a lăsat pe Dobry fără suflare.
Regele a ordonat să se construiască în Varșovia o casă nouă pentru Dobry și familia lui,
casă în care să trăiască pentru tot restul vieții lor.
Tableta din fier gravată cu acea imagine unică este, bineînțeles, pe ușa de la intrarea casei
lui Dobry. Ce imagine are pe ea? Un corb cu un inel în cioc.

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. 50 februarie 2014

Revelation 14:12

20

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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