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Cercetarea Scripturilor oferă posibilitatea de a
înţelege multitudinea de aspecte ale vieţii
cotidiene, aducând lumină până şi în cele mai
întunecate şi tainice unghere ale sufletului,
permiţând o autoexaminare a motivaţiilor şi a
poziţiilor pentru a înţelege nevoia uriaşă de
pocăinţă şi deplină predare grijii lui Dumnezeu.
O privire obiectivă asupra realităţii contemporane
revelează o lume indiferentă faţă de o relaţie cu
un Dumnezeu absent şi nepăsător faţă de
problemele, nevoile şi suferinţele omului. Este o
percepţie generală, inclusiv printre cei care se
declară copiii Săi credincioşi. Cunoaşterea şi
înţelegerea unei explicaţii corecte a fenomenului
va produce beneficii şi roade în viaţa de fiecare zi,
rezultând într-o relaţie de încredere totală şi
eternă.
Începând cu fatidicul moment din Eden când protopărinţii rasei umane au decis să se
despartă de Tatăl nostru, El a dat curs alegerii lor şi nu Şi-a mai făcut simţită o prezenţă
vizibilă între oameni. În timp, cei care L-au cunoscut personal au murit, iar celor care i-au
urmat pe pământ nu le-a rămas decât o informaţie despre existenţa Sa. Istoria arată că au fost
câţiva oameni care şi-au dorit şi L-au întâlnit. Şi din relatările lor, cunoştinţa Numelui Său a
rămas vie printre oameni, aşa încât, în vremurile postdiluviene, Avraam devine părintele
unui întreg popor al Său, în mijlocul căruia S-a întrupat Fiul Său. Ar fi de aşteptat ca relaţia
lor cu Dumnezeu să fi fost de o totală cunoaştere şi încredere, însă El declară că „poporul
Meu este nebun, nu Mă cunoaşte” (Ieremia 4:22). Şi tocmai pentru acest motiv viaţa lui Isus
s-a constituit într-o demonstraţie fără echivoc a
prezenţei Sale, aşa cum este afirmat că „Dumnezeu
era în Hristos” (2 Corinteni 5:19). Atrase de această
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Cu Isus în corabie
Evanghelistul Marcu afirmă că, după o zi lungă şi obositoare, în care Isus a vorbit dintr-o
corabie noroadelor adunate pe malul mării, expunând tainele Împărăţiei lui Dumnezeu în
pilde, „seara, Isus le-a zis: ,Să trecem în partea cealaltă.’ După ce au dat drumul norodului,
ucenicii L-au luat în corabia în care se afla şi aşa cum era. Împreună cu El mai erau şi alte
corăbii.” (Marcu 4:35,36). O parte dintre discipolii Săi erau pescari, pentru care o călătorie
nocturnă pe mare nu constituia o problemă dificilă. Noroadele plecaseră, dar o parte dintre
cei care Îl ascultaseră ziua Îl însoţeau în călătoria Sa nocturnă spre ţinuturile greceşti. Marcu
arată că Isus a plecat la drum „aşa cum era”, adică nu a mai coborât din corabie după
terminarea cuvântărilor. Pe mare însă, „S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca
valurile în corabie, aşa că mai că se umplea corabia.” (Marcu 4:37). Nu toate nopţile sunt
senine şi nu toate apele sunt liniştite. Dar aceşti pescari nu întâlneau prima furtună din
cariera lor. Se pare, însă, că vântul a început să se înteţească la ceva vreme după ce au părăsit
ţărmul, deoarece, obosit de cele de peste zi, Isus „dormea la cârmă pe căpătâi” (Marcu 4:38).
Când este obosit, omul nu mai caută o pernă moale, iar pleoapele căzute ascund ochilor tot
ce rămâne afară, chiar şi o furtună mai puternică, chiar şi atât de puternică încât să îi sperie
până şi pe acei pescari experimentaţi. Iar aceştia, intraţi în panică, „L-au deşteptat şi I-au
zis: ,Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?’” (Marcu 4:38). Pentru acela care nu Îl cunoaşte, să Îl
acuze pe Dumnezeu că este indiferent faţă de pericolele ce îi ameninţă viaţa nu ar fi un lucru
de mirare, însă când chiar asistenţii Lui Îi reproşează nepăsarea, se ridică întrebări care
necesită un răspuns limpede. Mai ales când acesta nu reprezintă un caz singular.
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Cu Isus în vizită la prieteni
Paradoxal, cu toată popularitatea Lui uriaşă, Isus nu a avut mulţi prieteni. Noroadele Îl
căutau din varii motive, cum ar fi nevoia de vindecare, sau de empatie, ori din curiozitate.
Însă locurile în care îşi putea afla liniştea au fost foarte puţine, aşa cum a şi afirmat, pe drept
cuvânt, că „Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul” (Luca 9:58). Între apropiaţii Lui, se afla şi
familia lui Lazăr din Betania, despre care Ioan, discipolul Său, afirmă că „Isus iubea pe Marta
şi pe sora ei şi pe Lazăr” (Ioan 11:5). Aceste cuvinte indică o relaţie atât de apropiată încât
nivelul încrederii este dincolo de orice îndoială. Însă într-una dintre ocazii, „Pe când era pe
drum, cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat” (Luca 10:38), în vizită la familia lor. Un prilej
pentru odihnă şi o masă între prieteni. Dar, în primul rând, pentru câteva momente de
părtăşie şi de împreună simţire, când, într-un cerc restrâns, puteau schimba opinii fără ca
noroadele să-i îmbulzească. În încăpere erau, totuşi, destui, cel puţin Lazăr şi cei doisprezece
discipoli, iar ce spunea Isus era atât de interesant că Maria „s-a aşezat jos la picioarele
Domnului şi asculta cuvintele Lui” (Luca 10:39). Ca orice gazdă însă, conştientă de
îndatoririle ce îi revin, „Marta era împărţită cu multă slujire” (Luca 10:40). Musafiri erau
destui, iar masa trebuia să fie pe măsură. Însă toate cer efort şi timp, iar Maria, fascinată de
ceea ce spunea Isus, rămăsese acolo şi o lăsase singură. Evident că Isus, care le ştia şi le
observa pe toate, ar fi trebuit ca, înainte să înceapă să vorbească, să dea ceva directive
referitoare la organizarea mesei, sau să găsească vreo altă soluţie. Dar aşa? El discută
împreună cu ceilalţi şi nu ştie că dincolo, la bucătărie, este atâta treabă care nu se face
singură. Trebuie ca cineva să aibă grijă şi să se ocupe şi de asta! Aşa că „Marta a venit repede
la El şi I-a zis: ,Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i, dar, să-mi
ajute’” (Luca 10:40). Chiar aşa! Părea că e nepăsător faţă de asemenea probleme. Iar acum nu
dormea. Dar de această dată, reproşul vine chiar din gura unui prieten! Se poate că discipolii
lui nu L-au prea înţeles, şi nu ar fi fost pentru prima dată când se întâmpla aşa ceva, însă
acum, reproşul de nepăsare şi indiferenţă este adresat în mod explicit de către un prieten, şi
mai mult decât un prieten, cineva pe care Isus îl iubea!

Divina Vindecare w Nr. 51 martie 2014

Monologul suferinţei
Întâmplările cotidiene nu aduc numai soare, ci şi nori, iar vicisitudinile vieţii provoacă
nedumeriri şi nemulţumiri. Şi când cel lovit este un om care nu îşi cunoaşte vreo vină,
neînţelegerile provoacă proteste care, de multe ori degenerează în reproşuri amare.
Încercările sunt grele şi rezistenţa e dificilă. Chiar şi pentru cei cărora Dumnezeu le
recunoaşte standardul neprihănirii şi care vor deveni ţinta predilectă a necazurilor şi
suferinţelor. Istoria probează că, în astfel de cazuri, de la extaz la agonie nu e decât un pas.
Cartea lui Iov arată că, într-o perioadă foarte scurtă, acesta şi-a pierdut toată agoniseala şi,
mai mult, toţi copii. Ulterior a căpătat şi o boală de piele cu efecte teribile care l-au adus în
pragul disperării. Şi mai mult, prietenii veniţi să îl mângâie îl umplu de acuze şi de venin. Pe
deasupra, nevasta lui îi sugerează moartea după un prealabil blestem asupra lui Dumnezeu.
Singur de partea lui, Iov se lamentează „De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce
nu mi-am dat sufletul la ieşirea din pântecele ei?” (Iov3:11). Aparent, imprecaţia lui nu este
adresată cuiva anume, ci naşterii şi zilei naşterii sale, însă Îl vizează în mod indirect pe
Creator din moment ce numai El poate să dea viaţa. Mai mult, când este vorba de suferinţă,
acuzele Îl ţintesc în mod direct: „Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă şi viaţă celor
amărâţi la suflet, care aşteaptă moartea şi nu vine; măcar că o doresc mai mult decât o
comoară?” (Iov 3:20,21). Aici nu mai este vorba de o simplă aluzie. Iov clamează indiferenţa
lui Dumnezeu, atât faţă de suferinţele sale, „El râde de încercările celui nevinovat” (Iov 9:23),
cât şi faţă de asaltul înveninat al prietenilor săi: „Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor
nelegiuiţi, şi mă aruncă în mâinile celor răi.” (Iov 16:11) Şi mai mult decât atât, Iov reclamă
că, atunci când omul este în necaz şi are nevoie de sprijin, Cel omniprezent este de negăsit, şi
chiar S-ar ascunde: „Dar, dacă mă duc la răsărit, nu este acolo; dacă mă duc la apus, nu-L
găsesc: dacă are treabă la miazănoapte, nu-L pot vedea; dacă Se ascunde la miazăzi, nu-L pot
descoperi.” (Iov 23:8,9) El face toate aceste aluzii în cadrul dialogului purtat cu cei veniţi să-l
mângâie, însă, în final, reproşul izbucneşte: „Strig către Tine, şi nu-mi răspunzi; stau în
picioare, şi nu mă vezi.” (Iov 30:20). Şi dacă proverbiala lui răbdare a făcut ca acuza la adresa
Celui Atotştiutor să fie implicită, ajuns la capătul ei, reproşul lui Iov devine explicit. Iar Iov
strigă în gura mare ceea ce fiecare om ajuns în nevoie poartă în suflet. Căci incertitudinea
provine din necunoaştere. Iov nu cunoştea realitatea de dincolo, dar omul probează că nu Îl
cunoaşte pe El, pe Cel Necuprins.
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Când Dumnezeu explică
Însă Dumnezeu nu este nicidecum absent, ci omniprezent, până dincolo de tot ce îşi pot
închipui oamenii. Iar atotştiinţa Sa nu este o legendă, căci toate lucrurile sunt în atenţia Sa
permanentă. El răspunde lui Iov din mijlocul furtunii, arătând că l-a luat în serios, indiferent
de tonul acuzaţiilor sale provocatoare: „Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi
tu să Mă înveţi.” (Iov 38:3) Şi răspunsul Său se constituie într-unul dintre cele mai fascinante
pasaje ale Scripturii. În calitatea Sa de Creator şi Întreţinător al vieţii, El evocă unele
amănunte de viaţă ce scapă atenţiei omului, arătănd preocuparea Sa universală: „Cine
pregăteşte corbului hrana, când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciţi şi
flămânzi?” (Iov 38:41). Cui îi pasă de ciori? Cine să se preocupe să le dea de mâncare?
Oamenii au treburi mult mai importante decât dejunul puilor de cioară. Şi dacă omului îi
pare că bunul mers al lucrurilor din natură este de la sine înţeles, Dumnezeu explică un
adevăr magistral, anume că nimic nu este întâmplător, ci totul se petrece din porunca Sa: „De
când eşti, ai poruncit tu dimineţii?” (Iov 38:12).
Aşa cum Dumnezeu îi răspunde lui Iov, Fiul Său demonstrează o aceeaşi consideraţie faţă
de cei care Îl interpelează, explicând motivul care duce la o asemenea percepţie deformată:
„Drept răspuns, Isus i-a zis: ,Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi
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tu.’” (Luca 10:41). Iată, deci, ce anume provoacă percepţia umană asupra „nepăsării” lui
Dumnezeu. Fiind asaltat de griji şi îngrijorări, frământat de perspective necunoscute, omul se
crede părăsit şi neajutorat. Iar lipsa de răspunsuri prompte la mulţimea de întrebări care se
ridică în mintea lui cu privire la viitor, probează nepăsarea evidentă a lui Dumnezeu. Însă
reacţia lui Isus faţă de acuzele discipolilor Săi arată ce se întâmplă dincolo de percepţia
umană: „El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării: ,Taci! Fără gură!’ Vântul a stat şi s-a făcut
o linişte mare.” (Marcu 4:39). După cum Dumnezeu porunceşte dimineţii, tot aşa procedează
şi Fiul Său. Însă acum reproşul îi vizează pe discipolii Săi: „Apoi le-a zis: ,Pentru ce sunteţi
aşa de fricoşi? Tot n-aveţi credinţă?’” (Marcu 4:40). Marta era năpădită şi frământată de griji
şi de îngrijorări, însă pentru discipolii lui Isus, acestea au degenerat în frică. Isus indică aici şi
cauza esenţială ce provoacă aceste manifestări, şi anume necredinţa! El arată clar că reproşul
ce vizează nepăsarea lui Dumnezeu este strigătul necredinţei. Iar inconştienţa umană în
privinţa propriei fiinţe este demonstrată chiar de reacţia discipolilor lui Isus faţă de realitatea
constatată abia după ce El le-a arătat frica ce îi cuprinsese şi pe care nu o percepeau: atunci
„I-a apucat o mare frică” (Marcu 4:41).
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Sfatul lui Isus
După ce a stabilit diagnosticul, Isus indică o primă soluţie profilactică: „Nu vă îngrijoraţi
de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândinduvă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât
îmbrăcămintea?” (Matei 6:25). Şi este o soluţie absolut viabilă, deoarece, aşa după cum
explică mai departe, „cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la
înălţimea lui?” (Matei 6:27), demonstrând inutilitatea grijilor şi îngrijorărilor. Apoi, Isus
indică soluţia activă: „Vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi
primit, şi-l veţi avea” (Marcu 11:24) „căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca
să-I cereţi voi” (Matei 6:8). Iată care este, de fapt, esenţa problemei! Pe fondul lipsei de
credinţă, apar grijile şi îngrijorările, însă Isus asigură pe oricine că „Toate lucrurile sunt cu
putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23). Categoric, grijile şi îngrijorările frizează necredinţa!
Este o chestiune de orientare. Confruntat cu problemele vieţii, omul constată că sistemul
social în care îşi duce existenţa este departe de a-i asigura confortul şi siguranţa la care este
îndreptăţit, şi că aceia care sunt datori prin firea lucrurilor să asigure elementele minime
necesare întreţinerii şi siguranţei traiului său, sunt departe de aşteptări, şi, de multe ori
acţiunile lor, în loc de a constitui un minim ajutor, sunt dăunătore, sau chiar ostile. În această
situaţie, omul îşi caută singur soluţii şi rezolvări, socotind şi comparând posibilităţi şi
variante, calculându-le probabilităţile cu scopul de a afla calea optimă care să ofere beneficii
maxime cu investiţii şi cheltuieli minime. Însă îndemnul adresat fiecărui om de către Isus
este să „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri
vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). Este o problemă de relaţie iar relaţia se construieşte în
timp, prin încredere, pas cu pas. Alegerile sunt personale, iar efectele lor pot fi eterne.
Tuturor celor care se află într-o asemenea situaţie Isus le explică, precum acelei Marta, care Îl
acuza că nu-I pasă de mulţimea grijilor şi frământărilor ei, că au făcut o alegere greşită şi că
opţiunea lor este perdantă. În schimb, „Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va
lua” (Luca 10:42). Omului care trăieşte prin vedere îi este greu să perceapă ce se află dincolo
de realitatea fizică, aşa cum explică şi David: „M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep,
dar zadarnică mi-a fost truda, până ce am intrat în Sfântul Locaş al lui Dumnezeu şi am luat
seama la soarta de la urmă” (Psalmii 73:16,17). Pentru că în universul în care îşi duce
existenţa efectul apare la urmă, după cauza care l-a provocat. Iar Dumnezeu, ca şi un Tată
iubitor care doreşte să-i pregătească fiului său, omul, eternitatea în maiestuoasa Sa companie,
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îi asigură condiţiile creşterii şi dezvoltării necesare, invitându-l să-şi clădească propria
personalitate în compania Sa, punându-i la dispoziţie tot materialul didactic necesar acestui
scop, aşa cum observa şi apostolul Pavel: „Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează
pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.” (2 Corinteni 4:17)
De multe ori în mod conştient, dar de cele mai multe ori fără să realizeze ce face, omul Îl
acuză pe Dumnezeu că este nepăsător faţă de încercările şi suferinţele prin care trece el. Însă
Isus îndeamnă către o simplă privire de jur împrejur: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum
cresc crinii de pe câmp” (Matei 6:28). Pentru că fiecare om la rândul lui, îngrijorându-se de
soarta sa, Îl acuză pe Dumnezeu de nepăsare şi indiferenţă şi va constata, mai devreme sau
mai târziu, această crudă realitate: „Eşti încredinţat acum tu care vorbeşti împotriva Celui
Atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?” (Iov 40:2). Oare
chiar nu-I pasă lui Dumnezeu? Explicaţia lui Isus este edificatoare: „Uitaţi-vă la păsările
cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl
vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?” (Matei 6:26).
Tatăl ceresc demonstrează grija permanentă faţă de întrega Sa creaţie, a cărei coroană este
omul, făcut după chipul şi asemănarea Sa, fiind obiectul atenţiei Lui speciale. Deşi pare că
Dumnezeu este nepăsător faţă de nevoile omului, realitatea demonstrează exact contrariul.
Însă ajutorul divin, deşi pare că întârzie, nu vine decât în momentul optim, iar soluţiile
propuse de El sunt simple şi ingenioase, demonstrând o maximă eficienţă. Experienţa trecerii
Mării Roşii o demonstrează. Însă problema omului este nerăbdarea. Totuşi, „Bine este să
aştepţi în tăcere ajutorul Domnului” (Plângerile lui Ieremia 3:26), deoarece chiar „Dumnezeu
este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.” (Psalmii 46:1)
Trebuie numai ca omul aflat în nevoie să nu se plictisească aşteptând. Saul nu a mai aşteptat
şi a pus el mâna să jertfească, fapt care i-a atras lepădarea şi pierzarea. Graba strică totul,
întotdeauna. Murphy particularizează principiul anterior ca legea privind obiectele pierdute,
arănd că „Orice lucru pe care îl cauţi, îl găseşti întotdeauna în ultimul loc în care îl cauţi.” Aş
adăuga un amendament: dacă încă îl mai cauţi şi nu cumva te-ai plictisit, abandonând
căutarea.
Iar dacă, aşa cum se spune, speranţa moare ultima, totuşi credinţa nu trebuie să piară
nicidecum, fiind condiţia esenţială a vieţii. Iată că întrebarea retorică a lui Isus nu este
gratuită: „când va veni Fiul omului va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca 18:8). Categoric! O
va găsi la cei făcuţi neprihăniţi tocmai prin această credinţă. Fundamental: omul nu ar trebui
să-şi piardă nicidecum încrederea „pe care o aşteaptă o mare răsplătire” (Evrei 10:35), şi
răbdarea, treapta centrală a scării desăvârşirii (2 Petru 1:6). Deoarece Isus a făgăduit că „cine
va răbda până la sfârșit va fi mântuit” (Matei 10:22; 24:13).
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Spiritul omului
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Una din întrebările care l-au fascinat
pe om dintotdeauna a fost întrebarea
„Ce este omul?”. Care este adevărata
sa natură? Bineînțeles, este evident
faptul că omul este cu mult superior
animalelor. El este capabil de a gândi
și raționa, de a avea sentimente și
emoții care-l ridică la un nivel infinit
superior oricărei alte creaturi de pe
planeta pământ.
Omul a putut să-și studieze trupul și a
descoperit că din acest punct de
vedere nu este foarte diferit de alte
creaturi vii. De fapt, unele dintre cele
mai dezvoltate animale, sunt foarte
asemănătoare omului. Însă marile
diferențe apar atunci când vine vorba despre minte. Omul posedă o calitate, o capacitate
despre care cunoaște foarte puține lucruri și pentru definirea căreia întâmpină dificultăți, dar
care-l face să fie mult mai mult decât un animal.
Cu toții știm că noi, oamenii, avem o minte, că suntem capabili de anumite funcții care nu
pot fi explicate pe cale biologică. Exact această calitate a minții este ceea ce l-a încurcat pe om,
dar în același timp i-a oferit capacitatea de a controla planeta pe care trăiește.
Ce este această calitate pe care o numim „minte” și de unde vine?
După câte îmi amintesc, eu am crescut crezând că omul este format din două componente:
țărâna pământului și suflarea de viață. Am fost îndreptat către Geneza 2:7 ca bază pe care a
fost clădită această viziune.
„Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de
viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.” (Geneza 2:7).
Această idee îmi părea că are logică. Mi-a fost ușor să-mi imaginez ce s-a întâmplat atunci
când omul a fost creat: în primă fază era trupul lipsit de viață, făcut din țărână, după care
Dumnezeu a început procesul de respirație, și când omul a început să respire, a devenit un
suflet viu. Așadar, mi s-a explicat că omul nu este altceva decât o mână de țărână care respiră.
Poate că nu toată lumea a fost educată astfel, dar în cultura religioasă în care am crescut eu,
așa se credea. Și mereu am crezut că este important ca oamenii să înțeleagă acest lucru.
Când am devenit creștin la vârsta de 22 de ani, a început să mă frământe o întrebare la care
nu găseam răspuns: „Dacă voi muri, chiar eu voi reveni la viață la înviere?” Când mor, sigur
că trupul revine în pământ, dezmembrându-se în moleculele din care a fost format. Așadar,
dacă tot ceea ce sunt este numai o mână de țărână care respiră, cum va readuce Dumnezeu
înapoi la viață aceeași persoană? Va reculege aceleași molecule și atomi care au compus
anterior trupul meu pentru a mă readuce înapoi la viață?
Mi-am dat seama că răspunsul trebuie să fie negativ. Chiar celulele din care este format
trupul nostru se schimbă mereu. Trupul pe care-l am acum nu este format din aceleași
particule atomice din care era compus în urmă cu zece ani. De fapt, pe parcursul întregii vieți,
majoritatea materiilor din care este format trupul se schimbă de mai multe ori. Este chiar
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posibil ca moleculele și atomii care compun azi trupul unei persoane să fi format trupul unei
alte persoane la un anumit timp în trecut.
Așadar, întrebarea care începuse să mă obsedeze a fost: ce mă face pe mine să fiu eu?
Le-am adresat această întrebare celor despre care credem că ar trebui să știe, dar mi s-a
spus: „Dumnezeu este capabil să readucă la viață pe cineva identic cu tine.” Sigur că atunci
când am auzit așa ceva, am devenit și mai îngrijorat pentru că asta suna ca și când fratele
meu geamăn va fi înviat în locul meu. Alții mi-au spus că nu este necesar să știu ce se va
întâmpla. „Dumnezeu este capabil să facă asta, așa că nu trebuie să fi îngrijorat.” Nici acest
răspuns nu m-a satisfăcut. Nu credeam că este greșit să caut să înțeleg.
Așa că, evident, am început să studiez atent și, spre marea mea surprindere, am descoperit
că Biblia răspundea în mod clar întrebării mele. Biblia afirmă în mod clar faptul că omul este
mai mult decât un trup care respiră. Am descoperit că există o parte a omului numită „spirit”
și că această parte este cea importantă. Când Biblia afirmă că Dumnezeu a suflat în om
suflare de viață, nu se referă la vânt sau aer. Noi nu suntem o mână de țărână care respiră, ci
mult mai mult decât atât.
Cuvântul tradus prin „suflare” din Geneza 2:7 este ebraicul „neshamah” care poate fi
tradus în diferite feluri. Același cuvânt are diferite înțelesuri. Potrivit dicționarului „Strong’s
Hebrew”, unele dintre aceste sensuri sunt: „vânt, suflare, spirit, suflet.” Așadar, cuvântul mai
poate fi tradus și prin „spirit”. Ar fi corect să citim acest verset astfel: „Dumnezeu a suflat în
nările lui spiritul vieții.” Eu cred că acesta este adevăratul înțeles al versetului. Dumnezeu nu
ne spunea că omul nu este decât o mână de țărână care începuse să respire. Nu, El ne spune
că a așezat o minte și un spirit în om, o parte lăuntrică a Ființei Sale care era vitală pentru
trăsăturile sale.
Din nou, în Noul Testament descoperim același adevăr. Să citim câteva pasaje care întăresc
același adevăr:
„După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.” (Iacov
2:26).
Aici este scris că trupul fără spirit este mort. Termenul grecesc „pneuma” care este tradus
prin „spirit” poate fi de asemenea tradus atât „suflare” cât și prin „spirit”. Un predicator mi-a
spus odată: „Nu există niciun loc în care Biblia să afirme că omul este compus din două părți.
Acolo unde Biblia amintește despre spiritul omului, se referă numai la respirația lui.” Sigur
că pastorul nu era familiarizat cu următorul pasaj:
„... până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la
Dumnezeu, care l-a dat.” (Eclesiastul 12:7).
Acest verset discută ce se întâmplă atunci când un om moare, și menționează două aspecte
ale persoanei: țărână și spiritul. Țărâna revine în țărână, dar ce se întâmplă cu spiritul? Acesta
revine la Dumnezeu. Aici se vorbește despre aerul pe care-l respirăm? Se afirmă aici că atunci
când un om moare, aerul pe care-l respiră se întoarce la Dumnezeu? Asta este ceea ce unii
oameni cred, dar sunt multe dovezi în Biblie care spun altceva?
„Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am şi
judecat, ca şi când aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În Numele Domnului
Isus, voi şi duhul meu, fiind adunaţi laolaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am hotărât
ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie
mântuit în ziua Domnului Isus.” (1Corinten 5:3-5).
În biserica din Corint era un om care o luase pe soția tatălui său, iar Pavel era foarte
supărat din cauza asta. În acest pasaj el sfătuia biserica ce să facă în acest caz. De trei ori el
vorbește despre spirit și în niciunul din aceste exemple nu se putea referi la aerul care iese
din nări. În primul rând el spune: „măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu
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duhul.” Apoi continuă: „voi şi duhul meu, fiind adunaţi laolaltă.” El nu vorbește despre aer.
În final afirmă: „am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea
cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.”
Există ceva numit „spirit” și poate că nu putem să explicăm exact ce este, dar Biblia afirmă
că există, că este o parte din ființa umană. Pavel spune că chiar dacă trupul poate fi distrus,
este totuși posibil ca spiritul să fie mântuit.
Observați ultimele cuvinte rostite de Isus înainte de a muri pe cruce:
„,Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!’ Şi, când a zis aceste vorbe, Şi-a dat
duhul.” (Luca 23:46).
El nu se gândea la trupul Său, ci la spiritul Său, indiferent ce era aceasta. La fel și Ștefan
când era pe moarte a spus: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!” (Fapte 7:59). El nu spunea:
„Ia aerul pe care-l respir.” Exista o altă parte care reprezenta adevărata sa identitate și Îl ruga
pe Hristos să o păstreze.
Când fiecare dintre noi a fost născut, am avut un trup, dar am avut și o facultate care ne-a
ajutat să gândim și să învățăm. Suntem născuți cu o minte care, pe măsură ce creștem, începe
să dezvolte un caracter. Are aceasta de-a face cu trupurile noastre, sau este ceva mai mult?
Când fiecare copil este născut, începe să se comporte într-un anume fel care nu are de-a face
cu ce fel de trup are. Chiar și gemenii dezvoltă personalități diferite, căci este vorba despre
ceva mai mult decât trupul. Uneori o numim „minte”, uneori „spirit”, dar cu toții știm că
aceste trupuri nu reprezintă adevărata noastră identitate. Nu ele reprezintă componentul care
ne fac să fim cei care suntem. Există ceva mai mult.

8

O pildă folositoare
Cu mulți ani în urmă am citit o pildă care ne oferă o idee corectă despre legătura dintre
spirit și trup.
Știm cu toții ce este un casetofon. Pentru a funcționa, are nevoie de două componente:
aparatul însuși și o casetă. La începutul unui dialog putem pune o casetă neînregistrată în
aparat și să apăsăm pe butonul „înregistrare”. Atunci va începe să înregistreze toate sunetele
care sunt făcute. La sfârșitul dialogului putem scoate caseta din aparat și să-l îngropăm pe
acesta la doi metri sub pământ. Dar atât timp cât avem caseta, fiecare sunet din cadrul acelui
dialog este păstrat și, într-o zi, dacă vom pune acea casetă într-un alt casetofon, vom auzi
exact același lucru.
Această pildă ilustrează legătura dintre trupul omenesc și spirit. Spiritul poate fi comparat
cu caseta, în timp ce trupul poate fi comparat cu casetofonul. Poate casetă să funcționeze fără
casetofon? Sigur că nu, dar când este așezată din nou într-un casetofon, imediat ceea ce a fost
înregistrat vine la viață. Dacă le vei despărți din nou, ambele sunt „moarte”. Unul nu poate
funcționa fără celălalt.
Așadar, de-a lungul vieții, întreaga personalitate, caracterul este „înregistrat” pe spiritul
nostru. Tot ceea ce face dintr-un om un individ unic, este imprimat în spiritul său. Când
moare, trupul revine în pământul din care a venit, dar spiritul, partea esențială din acea
persoană, este păstrat într-o stare inconștientă. Dumnezeu păstrează acest spirit până la
momentul învierii când El îl va așeza într-un nou trup. Atunci persoana revine la viață cu
aceeași personalitate, același caracter, aceleași amintiri, etc., chiar dacă trupul va fi diferit.
Eu nu am văzut niciodată un spirit. Nu știu ce este spiritul meu, dar Biblia afirmă că acesta
există și acum înțeleg acest lucru. Sigur că atunci când un om moare, spiritul lui nu se poate
plimba sau zbura pentru a-i speria pe oameni, așa cum cred unii. Spiritul are nevoie de un
trup pentru a funcționa. Dar într-o zi, Dumnezeu îl va așeza într-un trup nou. Pentru cei

neprihăniți, va fi un trup mult mai bun, dar se va manifesta aceeași personalitate. Va fi exact
aceeași persoană, nu cineva asemenea lui!
În câteva cuvine, acesta este omul, și când înțelegem acest lucru, începem să ne dăm seama
care sunt de fapt problemele noastre și cum să ne raportăm la ele. Începem să înțelegem că
adevărata noastră problemă nu este starea trupurilor noastre, ci starea spiritului sau a minții.
Spiritul este ceea ce controlează trupul și se manifestă prin trup. Dacă problema păcatului
trebuie rezolvată, atunci trebuie rezolvată la nivelul spiritului.
Am putea să schimbăm aspectul trupurilor noastre, ne putem schimba pieptănătura, ne
putem decora chipurile. Ne putem mări masa musculară folosind ganterele. Ne putem regla
din punct de vedere psihic, dar adevărul este că nu putem face prea multe pentru a schimba
spiritul cu care ne-am născut. Dacă înțelegem acest lucru chiar de la început, atunci vom
înțelege că orice schimbare reală în spiritele noastre trebuie să fie lucrarea lui Dumnezeu.
Înțelegerea acestui adevăr este foarte importantă. Nu numai că ne conferă o temelie de pe
care să începem să înțelegem mai bine natura lui Dumnezeu, dar ne ajută să identificăm
corect problema noastră.

Spiritul lui Dumnezeu
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Biblia afirmă următoarele:
„Apoi Dumnezeu a zis: ,Să facem om după chipul
Nostru, după asemănarea Noastră; el să
stăpânească peste peştii mării, peste păsările
cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste
toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.’
Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a
făcut după chipul lui Dumnezeu; parte
bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” (Geneza
1:26, 27).
Descoperim astfel că omul a fost făcut după chipul
lui Dumnezeu. Știm că Dumnezeu are o formă
vizibilă și că aceasta este similară formei omului. Există câteva locuri în Scriptură în care sunt
descrise viziuni pe care oamenii le-au primit și în care L-au văzut pe Dumnezeu; în toate
aceste cazuri El a apărut având formă asemănătoare cu a omului:
„Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit
de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul capului Lui era ca nişte lână curată;
scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roţile lui ca un foc aprins.” (Daniel 7:9).
Aici Dumnezeu este reprezentat ca având păr. În Apocalipsa 5:1 este scris că are mâini.
Așadar, vedem că El are o formă asemănătoare cu a noastră, sau, poate că este mai bine să
spunem că noi avem o formă asemănătoare cu a Sa. Dar noi am fost făcuți după chipul lui
Dumnezeu numai din punct de vedere fizic? Citind Biblia, descoperim că ne asemănăm Lui și
din alte puncte de vedere. Avem sentimente; și Dumnezeu are sentimente. Iubim; și
Dumnezeu iubește. Ne întristăm; și Dumnezeu poate fi întristat. El are trăiri asemenea nouă,
dar Biblia ne învață că și din punct de vedere spiritual Dumnezeu este asemenea nouă. Când
spun că este asemenea nu intenționez că există vreun aspect în care noi suntem egalii Săi.
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Sigur că suntem inferiori, infinit inferiori, dar modelul este acolo; suntem modelați asemenea
Cuiva: fizic, mental și spiritual. Am fost proiectați după modelul Creatorului nostru.
Concluzia logică care urmează este că putem să învățăm câteva lecții despre viața lui
Dumnezeu studiind omul. Un lucru important pe care l-am învățat deja este că omul este
format din trup și spirit, și că cele două componente formează o persoană, nu două persoane.
Să mai citim un pasaj care accentuează acest aspect:
„În al doilea an al domniei lui Nebucadneţar, Nebucadneţar a avut nişte vise. Duhul îi era
tulburat şi i-a pierit somnul.” (Daniel 2:1).
Aici este scris că Nebucadnețar a avut un vis care a făcut ca spiritul lui să fie tulburat. Ce
vrea să spună prin „spiritul îi era tulburat”? Respirația îi era tulburată? Sigur că nu!
Înseamnă că genunchii i se loveau unul de celălalt? Nu neapărat! Transpira din abundență?
Nu neapărat! Dar ce era tulburat? Mintea îi era tulburată! În lăuntrul lui era tulburat. Aici
descoperim modul în care folosește Biblia cuvântul „spirit” în raport cu oamenii. Se referă la
partea lăuntrică a persoanei, la mintea sa. Nimeni nu va crede citind acest pasaj că prietenul
lui Nebucadnețar, sau că fratele lui a fost tulburat. Înțelegem că regele însuși a fost tulburat,
dar în lăuntrul său. Acest lucru ne ajută să înțelegem ceva despre natura Creatorului nostru.
Scriptura afirmă că
„În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este
în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu.” (1
Corinteni 2:11).
Nimeni nu știe ce este în om cu excepția spiritului său. Cunoaște cu adevărat un om cum
este un altul? Ce fel de om sunt eu cu adevărat în lăuntrul meu? Sunt eu cu adevărat creștin?
Cum sunt eu în acele momente în care nimeni nu mă privește? În afară de Dumnezeu,
singura persoană care mă cunoaște cu adevărat, sunt eu. Dar trupul fizic este acela care îmi
cunoaște lăuntrul? Nu! În mintea mea, în spiritul meu știu cine sunt. Nimeni nu cunoaște
lucrurile lăuntrice ale omului cu excepția spiritului său.
Paragraful afirmă că „Tot aşa (în același fel), nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu,
afară de Duhul lui Dumnezeu.” Acest verset compară în mod clar două lucruri: ceea ce este
spiritul omului față de om cu ceea ce este spiritul lui Dumnezeu față de Dumnezeu, și este
unul dintre cele mai clare versete din Biblie care ne ajută să înțelegem ce este spiritul lui
Dumnezeu. Dacă spiritul omului nu este o persoană separată de omul însuși, atunci nici
spiritul lui Dumnezeu nu este o persoană diferită de El Însuși, căci altfel acest verset nu mai
are niciun sens. Pavel afirmă că „spiritul omului este față de om la fel cum spiritul lui
Dumnezeu este față de Dumnezeu.” Spiritul omului nu este o persoană separată de sine, și
spiritul lui Dumnezeu nu este o persoană separată de Sine. Așadar, Dumnezeu are un spirit și
omul are un spirit. Spiritul lui Dumnezeu este Dumnezeu Însuși, dar nu trupul Său. Spiritul
omului este omul însuși, dar nu trupul său. Când înțelegem acest adevăr, am ajuns la una
dintre cele mai mari chei care deschid calea către înțelegerea adevărului îndreptățirii prin
credință.
Să mai studiem câteva adevăruri care ne vor ajuta să înțelegem ce este spiritul lui
Dumnezeu. În capitolul opt din prima carte a Regilor este descrisă ocazia în care Solomon a
dedicat templul. În versetul 27 Solomon vorbește despre omniprezența lui Dumnezeu,
abilitatea Sa de a fi în toate locurile în același timp:
„Dar ce! Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile şi cerurile
cerurilor nu pot să Te cuprindă: cu cât mai puţin Casa aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu!” (1
Regi 8:27).
Solomon știa faptul că Dumnezeu stătea pe un tron în cer, dar totuși el a spus că „cerurile şi
cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă.” Ceea ce el spunea este că „această manifestare fizică
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care stă pe tron nu-L reprezintă pe deplin pe Dumnezeu. Există mai mult decât ceea ce se
vede, există o facultate prin care Dumnezeu trece dincolo de trupul Său și atinge fiecare parte
din univers.”
Discutam odată cu cineva care mi-a spus: „Dumnezeu este prezent pretutindeni, dar nu
personal. Prin îngerii Săi este El prezent peste tot. Sunt îngeri pretutindeni, ei văd totul și
merg la Dumnezeu pentru a-I spune ce au văzut.” Când a spus asta mi-am dat seama că
imaginea pe care o avea despre Dumnezeu era foarte limitată. Dar adevărul este că mulți alți
creștini au păreri asemănătoare. În timp ce ei cred că Dumnezeu este prezent prin Spiritul
Sfânt, ei cred că Spiritul Sfânt este o altă persoană decât Tatăl Însuși! Așadar, Tatăl Însuși nu
este de fapt prezent pretutindeni, ci Spiritul Sfânt, o persoană separată de Tatăl. Așadar, în
imaginația lor Tatăl este limitat în putere și este prezent numai pe tronul Său din cer.
Ieremia afirmă același lucru ca și Solomon:
„Sunt Eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, şi nu sunt Eu şi un Dumnezeu de
departe? Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu? – zice Domnul. Nu umplu
Eu cerurile şi pământul? – zice Domnul.” (Ieremia 23:23, 24).
Observați că nu scrie că Dumnezeu ar trăi în cer și pe pământ, ci că El umple cerul și
pământul, că El este prezent în fiecare colț al universului. Ce fel de persoană este Această
Ființă? Când ne punem această întrebare, descoperim cât de mici suntem și cât de mare este
Dumnezeu. Dumnezeu a subliniat acest adevăr în mai multe locuri:
„Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi, niciuna din ele nu cade pe pământ fără
voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi.” (Matei 10:29,
30).
Eu nu știu câte păsări mor în fiecare zi. Când eram un băiețandru fără minte, omoram
multe cu praștia. Dumnezeu o cunoștea pe fiecare din cele pe care le omoram. Chiar și atunci
când pășim pe stradă cred că omorâm o mulțime de insecte numai pentru că pășim pe stradă.
Dumnezeu le cunoaște pe fiecare în parte. Chiar și mai uimitor este gândul că Dumnezeu
numără firele de păr de pe capul nostru.
Câte fire de păr am eu pe cap? Dar câte fire de păr sunt pe toate capetele tuturor oamenilor
de pe planetă? Chiar știe Dumnezeu câte fire de păr sunt pe fiecare cap al fiecărui om? O
asemenea minte este prea uimitoare. Cum am putea noi s-o înțelegem?
Dar întrebarea este: prin ce metodă cunoaște Dumnezeu? Cum ține El socoteala? Asta se
întâmplă pentru că El Însuși are un contact personal și intim cu fiecare parte din vasta Sa
creație. Pentru că El este omniprezent! Prin spiritul Său, El este pretutindeni! Este atât de
minunat să te gândești la asta. Chiar acest gând îi dă putere omului să treacă prin valea
umbrei morții și să nu aibă teamă de niciun rău!
Dar să ne gândim la acest lucru: dacă Spiritul Sfânt ar fi o persoană separată de Dumnezeu
Tatăl, atunci ar însemna că Dumnezeu Tatăl nu este prezent împreună cu noi. Ar însemna că
există o a treia persoană care este aici mai degrabă decât Dumnezeu Tatăl iar asta înseamnă că
Dumnezeu Însuși nu este cu adevărat omniprezent. Membrul trinității care ar fi cu adevărat
puternic ar fi Spiritul Sfânt. Putem vedea cum această idee răpește slava Tatălui și, mai mult
decât atât, într-un mod foarte practic, ne răpește relația personală cu Dumnezeu Tatăl.
Cu mulți ani în urmă m-am gândit la aceste lucruri și, de vreme ce credeam că Spiritul
Sfânt este o persoană individuală, am gândit: „Dacă mă rog Tatălui și mă rog Fiului, de ce nu
m-aș ruga și Spiritului Sfânt?” Așadar, am decis să mă rog Spiritului Sfânt. Când am început
să fac asta, am descoperit că experiența mea religioasă începuse să se deterioreze. Nu mai
puteam simți prezența lui Dumnezeu în timpul rugăciunii așa cum se întâmplase până atunci
și, pe măsură ce căutam motivul pentru aceasta, am înțeles ceva:
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Îl cunosc pe Tatăl, căci Biblia îmi spune cum este El. Am o imagine a Tatălui în mintea mea.
Îl cunosc și pe Fiul de asemenea pentru că în Biblie descopăr o descriere a Sa, dar nu cunosc
pe Spiritul Sfânt. Ce spune Biblia despre Spiritul Sfânt? Este reprezentat prin apă, foc, ulei,
porumbel și vânt. Niciunul dintre aceste lucruri nu le pot cunoaște la nivel personal.
Încercam să mă rog unei persoane pe care nu o cunoșteam. Nu-i de mirare că nu reușeam!
Când am înțeles acest lucru, am reușit să descopăr și altceva. În multe dintre bisericile de
astăzi în care închinarea este centrată pe spiritul sfânt ca pe o persoană individuală, există
foarte multă dezordine și comportament ciudat. Oamenii sar peste bănci, se tăvălesc pe
podea și fac un zgomot mare. De ce oare?
A sărit vreodată Isus peste bănci, sau S-a tăvălit El pe podea? Cei care erau posedați de
demoni se manifestau astfel, dar nu El. Dar Tatăl? Tot ceea ce știm despre Persoana Sa ne
duce cu gândul la decență, ordine și inteligență. Dar atunci când creștinii încearcă să
interacționeze cu cineva pe care nu-l pot cunoaște, cu siguranță că vor apărea probleme. Ce
știu ei despre această așa numită „persoană”, spiritul sfânt? Toți știu că are „putere”! Asta
este ceea ce știu. Văd putere fără caracter, putere fără personalitate! Așadar, interesul real în
această relație este aceea de a obține putere mai degrabă decât caracter.
Aceasta este consecința logică a închinării în fața unui Dumnezeu care nu poate fi cunoscut.
Dar atunci când înțelegem că Spiritul Sfânt este spiritul Tatălui, mijlocul prin care El Însuși
este prezent în mod personal, atunci nu va exista niciodată dezordine pentru că suntem
conștienți în prezența Cui ne găsim.
Ca ființe umane, putem să vizită orice loc de pe planetă cu ajutorul imaginației. Dacă ne
închidem ochii, putem vedea, și într-un fel experimenta locuri care sunt în partea cealaltă a
lumii, dar știm cu toții că aceasta nu este o experiență reală. Imaginile pe care le vedem,
experiențele în care intrăm există numai în mințile noastre. Dar ceea ce noi putem numai
imagina, Dumnezeu poate să facă, pentru că, în timp ce noi ne asemănăm cu Dumnezeu, El
este mult mai mare! Ceea ce noi numai putem imagina, reprezintă stilul Lui de viață. Așadar,
El stă într-un loc, dar forța Sa vitală, energia Lui, personalitatea Lui se răspândește în fiecare
parte a universului! Acest aspect omniprezent al lui Dumnezeu este ceea ce Biblia numește
„Spiritul Sfânt.”
„Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta?” (Psalmul
139:7).
Aici David explică faptul că Spiritul lui Dumnezeu este prezența lui Dumnezeu. David a
înțeles că Dumnezeu este omniprezent, că nu a existat niciodată niciun loc în care el să
meargă și unde Dumnezeu să nu fie prezent. Este important să înțelegem acest lucru pentru
că va avea un impact asupra relației noastre cu Dumnezeu și, de asemenea, întreaga noastră
închinare se va schimba. Vom avea o bază de pe care să înțelegem adevărul neprihănirii în
Hristos.
Un verset le leagă pe toate celelalte împreună:
„Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.” (1 Corinteni 6:17).
Să ne gândim cu atenție la acest pasaj. Cum unim două bucăți de fier? Prin sudură. Dar
două plante? Prin altoire. Dar cum pot fi două spirite unite? Numai Dumnezeu știe! Dar El
spune că asta este ceea ce se întâmplă. Putem vedea două bucăți de fier care au fuzionat,
putem vedea două plante care au devenit una, dar nu putem vedea când sunt unite două
spirite. Această parte din Dumnezeu vine și se unește cu acea parte din om. Acesta este unul
dintre cele mai frumoase adevăruri ale Bibliei. Prin acest mijloc, omul devine părtaș de chiar
viața lui Dumnezeu.

Biblia și știința
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Ardeiaş Mario, Ianuarie 2014

Scripturile expun istoria începutului istoriei
universului în numai câteva cuvinte. Şi toată
informaţia conţinută în aceste cuvinte este
transpusă astăzi într-un limbaj specific, în
teorii recunoscute ca ştiinţifice, care se vor a
se constitui în explicaţii consistente pentru a
înlătura ideea unui act al creaţiei: o teorie,
numită a Big-Bang-ului, a exploziei iniţiale,
în care în urmă cu cca. 15,5 miliarde de ani,
un punct, numit singularitate, a explodat de la sine şi a produs, prin nu se cunoaşte exact ce
fenomene universul material aşa cum se înfăţişează astăzi, cu conformaţia şi legile lui, şi o
teorie, numită a evoluţiei, conform căreia viaţa a apărut, în acelaşi mod, adică prin hazard, şi
a evoluat de la prima celulă vie şi până la tot ceea ce se cunoaşte astăzi. Totul într-un mod
absolut întâmplător, de la sine, fără nici o intervenţie din exterior. Sunt teorii politic corecte,
oficial recunoscute în mai toate mediile academice din lume, care se predau în învăţământul
public la toate nivelele, nemaipunându-se vreo problemă privind demonstraţii sau probe,
fiind considerate dincolo de orice îndoială. Sunt probleme legate de interpretarea subiectivă a
realităţii obiective. Totuşi, ştiinţa modernă a acumulat observaţii amănunţite asupra
constituţiei şi fenomenelor ce au loc în universul material, de la nivelul micro şi până la
nivelul macrocosmosului. Există astăzi un limbaj consacrat în care se pot exprima ideile ce
detaliază procesul creaţiei.
Primul verset al Scripturilor afirmă că „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi
pământul.” (Geneza 1:1). Aşa sună topica frazei, însă ordinea ar fi trebuit puţin modificată.
Expresia „La început” evocă faptul că actul creaţiei începe cu aducerea la existenţă a
timpului: „a făcut şi veacurile” (Evrei 1:2). Însă Dumnezeu este Creatorul, iar actul creaţiei Îi
aparţine, şi prin urmare ar fi trebuit ca Numele Său să fie menţionat înaintea oricărui început,
iar fraza corectă ar fi fost: „Dumnezeu a făcut la început cerurile şi pământul.” Este o
chestiune fără sens a stabili o ordine a creaţiei, între cele trei elemente care definesc universul:
spaţiul, timpul şi materia, întrucât afirmaţia biblică indică simultaneitatea creaţiei acestora.
Dicţionarele definesc spaţiul ca fiind o „Formă obiectivă şi universală a existenţei materiei,
inseparabilă de aceasta, care are aspectul unui întreg neîntrerupt cu trei dimensiuni şi
exprimă ordinea coexistenţei obiectelor lumii reale, poziţia, distanţa, mărimea, forma, şi
întinderea lor”, timpul ca un „mediu omogen şi nedefinit, analog spaţiului, în care apare
succesiunea ireversibilă a fenomenelor”, iar materia ca fiind „Substanţă concepută ca bază a
tot ceea ce există; realitatea obiectivă care există în afară şi independent de conştiinţa
omenească şi care este reflectată de aceasta”. Inseparabilitatea acestor trei entităţi se poate
remarca prin chiar modul în care sunt definite. În fraza de debut a Scripturilor, cele trei
entităţi ce definesc universul sunt identificabile în mod inconfundabil: „la început” cu
timpul, „cerurile” cu spaţiul, şi „pământul” cu materia. Se poate observa, totodată, în mod
obiectiv, că Dumnezeu se află în afara creaţiei Sale.
Este remarcabil modul în care, în urma disputelor avute cu filozofii greci epicurieni,
apostolul Pauilos sintetizează actul creaţiei: „În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea
Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de
seamă la ele în lucrurile făcute de El.” (Romani 1:20). Cu mai bine de o jumătate de mileniu
înainte, filozoful grec Leucip a intuit şi susţinut faptul că materia nu se poate divide la infinit
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şi că există o limită a divizibilităţii, introducând termenul de atomos, adică ceea ce nu mai
poate fi divizat. Ulterior, Democrit defineşte materia ca fiind un ansamblu de particule
eterne, invizibile şi indivizibile, teorie dezvoltată apoi de Epicur, prin ai cărui discipoli a
aflat-o şi Pauilos. Pentru epicurieni era doar un exerciţiu de logică, confirmată după aproape
două milenii prin observaţiile chimistului englez John Dalton. Dispunând de instrumente de
observare din ce în ce mai performante, precum şi de o matematică din ce în ce mai
complexă, cercetătorii ultimului secol şi jumătate au experimentat şi creat modele ale
atomului din ce în ce mai complexe, în care acesta nu mai e de mult indivizibil,
considerându-se ca fiind, la rândul său, alcătuit din aşa numitele particule elementare, sau
fundamentale.
Iată că însuşirile nevăzute sunt astăzi pe deplin demonstrate. Cât despre puterea Sa
veşnică, fizica modernă a descoperit lucruri absolut fabuloase. În chiar primul sfert al
secolului trecut, fizicianul evreu Albert Einstein a arătat echivalenţa energiei cu materia, în
sensul în care, în actul creaţiei, Dumnezeu a investit o cantitate uriaşă de energie în fiecare
gram de materie, la nivelul forţelor de legătură care strâng şi menţin laolaltă particulele
fundamentale în atomii şi moleculele materiei, într-o relaţie de echivalenţă de forma E=mc²,
unde constanta de proporţionalitate, patratul vitezei luminii în vid (300000 km/s) are valori
fabuloase. Până la a fi veşnică, puterea Sa se dovedeşte a fi incomensurabilă, inimaginabilă:
pentru a menţine în existenţă un singur gram de materie, este necesară o cantitate de energie
de 90.000.000.000 kj! Fabulos! Pentru a înţelege corect fenomenul, însă, mai trebuie specificat
că gramul de materie nu dispare, ci materia se dezintegrează în particulele care au constituito, această energie fiind energia de legătură interparticule.
În textul citat anterior, apostolul explica faptul că, de la facerea lumii, atunci când te uiţi cu
băgare de seamă, poţi vedea şi dumnezeirea Creatorului. Expresia „de la facerea lumii”
comportă două înţelesuri: primul, cel analizat mai sus, se referă la structura materiei, însă cel
de-al doilea trece dincolo de observarea structurii intime a creaţiei, la procedeul folosit în
actul creaţiei: „Dumnezeu a zis: ,Să fie lumină!’ Şi a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina
era bună.” (Geneza 1:3,4). Cui a adresat Dumnezeu solicitarea „Să fie lumină!”? Unei
singularităţi? Sieşi? Şi cum se face că Dumnezeu descoperă că lumina era bună abia după ce o
crează? Pare neverosimil pentru Cineva care dispune de o asemenea ingeniozitate şi de o
asemenea putere constatate la o primă şi foarte sumară examinare a structurii materiei! Oare
atunci când a solicitat „Să fie lumină!”, nu ştia ce cere? Explicaţia este mult mai simplă.
Scriptura afirmă că Dumnnezeu nu era singur atunci când a adus universul la existenţă, ci
avea un tovarăş: „Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi
pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape; am fost
născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul,
nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu
eram de faţă; când a tras o zare pe faţa adâncului, când a pironit norii sus şi când au ţâşnit cu
putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca
Lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele
eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui.” (Proverbe 8:23-30). Fascinant!
Înţelepcinea lui Dumnezeu, Cuvântul creator, este Cel care întregeşte istoria relatată în cartea
Genezei! Deci Dumnezeu adresează solicitarea „Să fie lumină!”. „Lumina” este denumirea
fenomenului de unde electromagnetice care permite deplasarea particulelor şi transportul
energiei radiante la scară universală. Iar Cuvântul, partenerul Său în actul creaţiei, îl pune în
execuţie, îl aduce la existenţă: „Şi a fost lumină.” Şi „Dumnezeu a văzut că lumina era bună.”
Verificând calitatea execuţiei, se dovedeşte că aceasta corespunde parametrilor proiectaţi. Se
constată de aici modalitatea în care s-a desfăşurat actul creaţiei: Cuvântul rostit iniţial a adus
la existenţă materia sub forma ei elementară de particule fundamentale, acele fărâme din
pulberea lumii! Uluitor! Absolut fascinant! Savanţii celui de-al treilea mileniu au ajuns la
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concluzia că, în mod practic, cele mai simple particule fundamentale cunoscute, între cei
peste douăzeci de parametri caracteristici, au o viaţă medie de miliardimi de miliardimi de
secundă, prezentându-se sub forma unor vibraţii care apar pentru o fracţiune infinitezimală
de timp, apoi dispar, apoi apar în altă parte şi dispar iarăşi, dând, în acest fel, consistenţă
materiei. O imagine plastică a acestui fenomen fabulos o constituie jocul de artificii: atunci
când proiectilul explodează în aer, în lumina nopţii, vreme de câteva secunde, apar şi dispar
o mulţime de puncte luminoase care dau senzaţia de sferă plină, dar în interior nu este nimic,
este gol, însă dispunerea sferică pare a da consistenţă. Ca model, se poate imagina un bec
aprins agăţat de un fir ce se roteşte în întuneric, dând senzaţia unui cerc luminos care,
rotindu-se în jurul axei sale, pare a fi o sferă, dar e doar un punct; aşa poate fi imaginat
atomul, sau, la scara macro, materia solidă. Uluitor! De fapt nu există decât acea vibraţie
repetată, ca şi un ecou al cuvântului creator de la început! Cu adevărat dumnezeiesc! Iată,
deci, acel nimic din care Dumnezeu a creat tot ceea ce există, universul! Materia, aşa cum este
cunoscută, se constituie din energie, sub formă de vibraţii, ca şi o simfonie de ecouri ale
glasului divin ce a rostit, la început, Cuvântul, şi de energie de legătură, care leagă între ele
particulele rezultate din vibraţiile menţionate. Fabulos! Divin!
Examinând declaraţia Cuvântului creator ca personificare a înţelepciunii, în paralel cu
relatarea cărţii Genezei, se poate deosebi pasul următor în lanţul evenimentelor creaţiei: o
parte dintre particulele fundamentale încep să fie legate într-un proces de formare de nuclee
şi atomi ai elementelor chimice, de la cele mai simple şi uşoare, în speţă hidrogenul şi heliul,
până la cele mai complexe, metalele grele, într-un număr de 120, cunoscute în prezent. Acest
proces este îndeobşte cunoscut sub numele de „nucleosinteză”. Cercetătorii afirmă că acest
proces a avut loc în primele trei până la cincisprezece minute ale istoriei universului, conform
cu teoria Big-Bang mai sus amintită, timp în care s-a format hidrogenul, din care provin
primele gaze uşoare, din care s-au format, pe rând elementele chimice, în ordinea
complexităţii lor, materia. Se constată că hidrogenul este cel mai răspândit element din
univers, ponderea fiind de trei sferturi din masa acestuia. Se mai constată că fenomenul de
nucleosinteza continuă prin reacţiile termonucleare ce au loc în stele, deci că procesul de
creaţie nu a încetat, ci continuă, aşa după cum afirmă Cuvântul: „Tatăl Meu lucrează până
acum; şi Eu, de asemenea, lucrez.” (Ioan 5:17). Se dovedeşte şi prin acest fapt că Dumnezeu
nu se dezminte şi nu îşi reneagă calitatea de Creator şi Întreţinător al vieţii universului Său.
Este de menţionat că particulele fundamentale libere, care nu intră în componenţa materiei,
se constituie în ceea ce se numeşte „radiaţia de fond a universului”.
Cuvântul expune apoi pasul următor în organizarea univesului: întărirea munţilor, într-o
etapă de condensare a materiei gazoase prin aglomerări de materie, prin formarea apei
(„hidrogen” este un termen care rezultă din alăturarea a două cuvinte greceşti care semnifică
„a face apă”). Geneza arată că „peste faţa adâncului de ape era întuneric.” (Geneza 1:2). Pe
Pământ, apa este una dintre cele mai răspândite substanţe. În istoria planetei, analogă cu cea
a universului, din apă s-a format materia solidă, acea întărire a munţilor evocată mai sus,
despre care cartea Genezei arată că „Dumnezeu a zis: ,Să se strângă la un loc apele care sunt
dedesubtul cerului şi să se arate uscatul!’ Şi aşa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar
grămada de ape a numit-o mări.”.(Geneza 1:9,10). În acest fel este descrisă nucleosinteza în
cartea Genezei, ca o succesiune în crescendo a gradului de coeziune şi a densităţii
elementelor apărute în constituţia universului de la materia gazoasă - cerurile, la materia
lichidă - apă, şi, ulterior, la materia solidă - pământul. În cazul particular al planetei Pământ,
ce urma să găzduiască viaţa, Creatorul a proiectat un sistem special de protecţie împotriva
fenomenelor cosmice ce nu sunt compatibile vieţii: radiaţiile cosmice, praful cosmic şi
eventualele corpuri de mici dimensiuni ce puteau coliziona cu suprafaţa planetei, astfel încât
aceasta să fie un cămin ce să ofere vieţii condiţii optime: „Dumnezeu a zis: ,Să fie o întindere
între ape, şi ea să despartă apele de ape.’ Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit

apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Şi asa a fost.
Dumnezeu a numit întinderea cer.” (Geneza 1:6-8). Este vorba de atmosfera planetei, care, la
creaţiune, a fost înconjurată cu un strat consistent de apă care avea rolul de protecţie amintit
mai sus.
Scriptura afirmă că Dumnezeu este Cel care a făcut la început, în sensul în care actul
creaţiei universului a fost săvârşit de către un Creator, în baza unui plan, şi că nimic din ceea
ce există nu a apărut prin hazard. Observaţiile cercetătorilor confirmă afirmaţiile Scripturilor
privind etapele procesului de apariţie şi formare a tuturor elementelor constitutive ale
universului, precum şi ordinea lor, dar, mai ales, uriaşa ingeniozitate a proiectantului,
descoperită la nivel elementar, în soluţia aleasă pentru constituţia „cărămizilor” materiei.
Sunt elemente obiective, dincolo de orice interpretare, şi asupra cărora nu se ridică obiecţii.
Ştiinţa oficială, în sensul în care este recunoscută şi finanţată de bugetele statelor lumii,
contestă, însă, actul creaţiei şi, implicit, existenţa Creatorului, afirmând că toate fenomenele
au fost întâmplătoare, şansa fiind elementul cu rol determinant. Aceste afirmaţii nu pot fi
probate. Calculele privind probabilitatea producerii acestor evenimente prin hazard indică
şanse infinitezimale, care împing durata fenomenelor la nivel de miliarde de ani. Este o
poziţie politic corectă. În opoziţie cu aceasta, se impune observaţia logică conform căreia
nivelul uriaş de complexitate a universului, precum şi ingeniozitatea soluţiilor descoperite
indică existenţa unui proiect al creaţiei, al cărui nivel de complexitate se constituie în chiar
obiectul ştiinţei. Este un punct de vedere îmbrăţişat de un număr din ce în ce mai mare de
cercetători ai realităţii. Spre onoarea lor. În fond, atâta vreme cât speranţa de viaţă este atât de
coborâtă, totul devine o chestiune de opţiune dar mai ales de credinţă.
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„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede
de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. Căci
oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar
oricine îşi va pierde viaţa din pricina Mea şi din
pricina Evangheliei, o va mântui.” (Marcu 8:34, 35).
Într-o dimineață a lunii noiembrie din anul 2010 mă
rugam ca Dumnezeu să-mi îndrepte pașii în ziua
aceea potrivit planului Său. Chiar atunci cineva a
sunat la ușă. Deschizând, am văzut că era o femeie
împreună cu un bărbat pe care nu-i cunoșteam. Miau spus că strângeau bani pentru operația unui băiat
bolnav de cancer. Când m-au întrebat ce nume să scrie pe chitanță, le-am răspuns:
„Necunoscut.” Întrebându-mă de ce nu vreau să-mi spun numele, le-am răspuns că banii numi aparțin, ci sunt ai lui Isus. Am vrut apoi să închid ușa, dar femeia mi-a spus:
„Am să vă spun ceva: am fost în satul Gorgota unde am întâlnit o familie foarte săracă
formată dintr-un bărbat părăsit de soție și cei patru copii ai săi: Sorina care merge la
grădiniță, Ana care are 10 ani, Andreea care are 11 ani, și Gabriel care este în clasa a 4-a. Sunt
foarte săraci, nu sunt conectați la rețeaua de curent electric iar casa aproape cade pe ei. Cred
că ar trebui să-i vizitați; au mare nevoie de dumneavoastră.”
M-am uitat în ochii ei și am întrebat-o de ce crede asta. „Știți bine de ce.” veni răspunsul.
Într-adevăr, știam! Tocmai mă rugasem ca Dumnezeu să mă conducă, și asta este ceea ce
făcea.
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Pentru că următoarele 20 de zile erau deja programate pentru a merge la alți oameni, nu am
reușit să-i vizitez decât după trei săptămâni. În urma rugăciunilor și a pregătirilor, am plecat
împreună cu încă o soră și doi frați cu care formasem o echipă care a funcționat timp de trei
ani pentru binecuvântarea oamenilor în nevoie.
Am ajuns la familia Axenie din satul Gorgota, loc în care tatălui Iulian i se spunea „Irod”
datorită caracterului său. Casa arăta într-adevăr jalnic, însă, cu toate că lucrurile pe care le
aveau erau vechi și uzate, totul era așezat în ordine iar curățenia domnea pretutindeni.
Făceau foc într-o singură încăpere, dar căldura ieșea afară din cauza ușii de la intrare care era
stricată.
Copiii erau veseli, sănătoși și voioși. Învățau foarte bine; ne-au arătat diplomele și carnetele
cu note. Eu m-am mirat: cum se putea ca niște copiii orfani de mamă să fie atât de bine
educați, dar am aflat ulterior că primăria le oferea asistența unei profesoare care rămânea
împreună cu ei după orele de la școală pentru a-i asista la lecții, după care primeau o masă
caldă de la un restaurant din apropiere.
Le adusesem alimente, o carte de bucate de unde să învețe să gătească sănătos și rechizite
școlare, alături de o Biblie pentru copii pe care au citit-o în scurt timp.
Am discutat și cu tatăl lor, sugerându-i diverse alternative de a munci în acea zonă, cum săși facă o grădină. Apoi am întocmit o listă cu nevoile lor, urmând să mai revenim.
De acolo am plecat la un spital unde am vizitat mai mulți bolnavi, după care am ajuns cu
toții la mine acasă unde am petrecut câteva ore în rugăciune și mulțumire la adresa lui
Dumnezeu pentru modul minunat în care ne condusese în acea zi. În același timp, am început
să mă rog ca Dumnezeu să găsească pe cineva care să poată ajuta mai mult această familie.
A treia zi am fost vizitată de doamna judecătoare Balașa Luminița căreia îi făceam un
tratament. În timpul masajului, m-a rugat să-i povestesc despre activitățile mele. I-am
împărtășit experiența pe care o avusesem împreună cu această familie nevoiașă, iar dumneaei
mi-a mărturisit că obișnuia să facă binefaceri prin biserică, dar că niciodată nu se implicase în
mod personal în a ajuta pe cineva.
După încă patru zile, doamna judecătoare m-a contactat pentru a-mi spune că discutase cu
soțul dânsei, unul dintre notarii din orașul Târgoviște, și că luaseră decizia de a se implica în
viața acestei familii. Am mers în satul Gorgota împreună cu această familie care au luat-o și
pe fiica dumnealor, o fetiță de 10 ani, pentru a câștiga și ea o experiență prețioasă.
Le-au dus multe, foarte multe daruri: alimente, haine, lenjerii noi, plapume, perne, bani.
Ulterior, le-au schimbat ușa de la intrare, ferestrele, soba și au făcut demersurile necesare
pentru a le conecta casa la curent electric.
Au urmat trei ani în care familia doamnei judecătoare s-a ocupat cu multă atenție și
dragoste de aceste suflete, trimițând copiii în tabere creștine, întocmindu-le dosarul pentru a
primi pensie alimentară și multe altele. Curând, casa lor a căpătat o altă înfățișare, iar inimile
lor au fost umplute de bucurie. Copiii s-au schimbat mult alături de tatăl lor care, după ce a
renunțat la consumul de alcool, a învățat să gătească, să spele și altele.
De atunci mai multe persoane s-au implicat în acest proiect, iar eu am putut fi din nou
martora modului în care Domnul Isus dorește să schimbe viețile oamenilor: pe ale unora prin
a dărui, iar pe ale altora prin a primi.
„Înălţaţi pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui! Eu am căutat pe
Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.Când îţi întorci privirile spre El,
te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine. Când strigă un nenorocit, Domnul
aude şi-l scapă din toate necazurile lui.” (Psalmul 34:3-6).

Pagina copiilor
Cele zece dovezi
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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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Dacă cel care a trăit această incredibilă experiență de pe câmpul de luptă nu ar fi
recunoscut pentru sinceritatea sa, istoria ar fi aproape cu neputință de crezut.
Râul Somme își începe cursul din lângă St. Quentin, de lângă granița de nord a Belgiei cu
Franța și se scurge în Canalul Mânecii. Această experiență a avut loc într-o zonă cu multe
ferme.
Înainte de începerea războiului, acest om nu a
fost religios. Participase la câteva întâlniri de
evanghelizare, dar nu a devenit niciodată
creștin.
După ce a fost încorporat, a fost trimis în
Franța. Într-o zi, în timp ce traversa un câmp, a
fost doborât de un șrapnel. Camarazii l-au
părăsit, crezându-l mort.
„Puteam auzi sunetul luptei,” povestea el, „și
vâjâitul gloanțelor deasupra mea. Am observat
să sângeram și am sperat că voi fi găsit de un
brancardier. Dar noaptea a venit fără ca nicio
persoană să se apropie de groapa în care
căzusem.
Următoarea dimineață m-am simțit foarte
slăbit din cauza pierderii de sânge și a foamei.
Aveam ceva mâncare în rucsac, dar nu mă puteam răsuci și nici nu-i puteam desface
bretelele. Mi-am dat seama că zăceam în propriul meu sânge. Eram fără de speranță și știam
că voi muri.
Cinci zile mai târziu, brancardierii au ieșit pe câmp pentru a vedea dacă mai rămăsese
cineva acolo în viață. I-am văzut apropiindu-se și am încercat să-i strig, dar erau prea departe
pentru a mă auzi. Dar s-au apropiat din ce în ce mai mult. În final, după ceea ce mi s-a părut
a fi chiar veșnicia, unul dintre ei s-a oprit, și-a pus mâna la ureche și a auzit gemetul meu
după ajutor. După ce a ajuns la mine, i-a strigat unuia dintre cei care-l însoțeau să vină cu o
brancardă. Când au vrut să plece cu mine, le-a cerut să se uite în jur pentru a vedea dacă pot
găsi ceea ce mi-a salvat viața. Derutați și crezând că delirez, au pornit mai departe.
,Așteptați!’ am strigat eu. ,Cel puțin priviți la dovada a ceea ce s-a întâmplat!’ După ce au
văzut cele zece obiecte doveditoare a ceea ce mi-a salvat în mod miraculos viața, au pornit
către spitalul mobil militar.
În cortul-spital, am avut timp să mă gândesc la modul uluitor în care Dumnezeul pe care Lam respins în timpul acelor întâlniri evanghelistice, nu m-a respins pe mine. I-am predat
inima și am jurat că mă voi întoarce acasă și-i voi căuta pe cei care organizaseră acele întâlniri
pentru a mă ajuta să devin un creștin adevărat.
Mărturia mea despre protecția uimitoare pe care mi-a oferit-o Dumnezeu pe câmpul de
luptă, a fost confirmată de cei doi medici, astfel încât nimeni să nu rateze puterea ei prin
îndoială sau necredință.
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Vedeți, în momentul în care nu am putut să mă răsucesc și nici să desfac bretelele
rucsacului pentru a ajunge la proviziile pe care le aveam, Domnul a intervenit. Așa cum
stăteam întins acolo în dimineața de după ce fusesem rănit, am crezut că am o halucinație
când am observat cum, la chiar vârfurile degetelor mele, stătea o găină vie! Dar ceea ce este
incredibil, este că acea găină a depus un ou chiar în acel loc!
Am spart oul răsturnându-i conținutul într-una din jumătățile cojii, și l-am înghițit. Nu a
fost mult, dar suficient pentru a mă menține în viață până ziua următoare.
Ceea ce este încă și mai uluitor este faptul că aceeași găină pe care am văzut-o
îndepărtându-se după ce a depus primul ou, a revenit în exact același loc și a mai depus un
ou. Găina venea de la o fermă din apropiere, așa cum mi-a povestit un bătrân ulterior. Dar a
revenit cinci zile la rând. Iar brancardierii au văzut cele zece jumătăți de coji chiar lângă
trupul meu.
Din acea zi nu am mai putut să mănânc niciodată pui. Găina înseamnă viață pentru mine,
motiv pentru care nu voi mai lua viața niciuneia.”
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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
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Revelation 14:12
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Ne puteți urmări și pe canalul Divina
Vindecare de pe YouTube (copiind în browserul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele
video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe”
pentru a primi în mod automat știri de fiecare
dată când postăm noi 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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