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În urmă cu câțiva ani, când eram în Australia, am 
petrecut câteva zile împreună cu familia Walkom la 
ferma lor din Bannister, New South Wales. În timp 
ce eram acolo. Jessica mi-a împărtășit o istorie cu un 
grup de oi care au început să se învârtă într-un cerc 
în fața curții. Se pare că oaia din față, în timp ce 
mergea, a ajuns-o pe ultima și a început s-o urmeze. 
Fiecare oaie din grup nu făcea altceva decât s-o 
urmeze pe cea din fața ei și au continuat să se 
învârtă în jurul unui tufiș o vreme fără să meargă 
absolut nicăieri, până când cineva a intervenit și le-
a oprit.
Am aflat recent că un fenomen similar are loc în 
lumea furnicilor și se numește „moara furnicilor” 
sau „cercul furnicilor.” Un sait de pe internet 

descrie acest fenomen astfel:
„Există un preț pe care trebuie să-l plătești dacă-l urmezi orbește pe cel din fața ta. Să 

luăm furnicile spre exemplu. Aceste insecte agresive au o tendință periculoasă de a comite 
suicid în masă numai pentru că-și urmează conducătorul. Acest fenomen bizar - în care 
furnicile se învârt în cerc până când cad moarte de epuizare - este numit ,moara furnicilor.’ 
Mai exact, este deseori numit ,spirala morții furnicilor.’”

Ceea ce se întâmplă este că uneori, dintr-un anume motiv, o coloană a unei armate de 
furnici care mărșăluiește în linie dreaptă, ajunge să formeze un cerc. Ca rezultat, furnica 
conducătoare începe s-o urmeze pe cea din urmă. Ceea ce este uimitor este faptul că aceste 
furnici continuă să urmeze  orbește prima furnică într-un cerc, până când mor de epuizare! 
Aceste furnici sunt oarbe și trebuie să depindă de simțul tactil și de cel olfactiv pentru a 
călători, motiv pentru care nu pot vedea unde merg și depind în întregime de furnica din 
față. Acest comportament al furnicilor constituie o ilustrare uimitoare a afirmației lui Isus:

„Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în 
groapă.” (Matei 15:14).

Când privim la istoria lucrării lui Dumnezeu în lume, descoperim un model uimitor și 
uneori descurajator. Se pare că lucrurile nu se 
schimbă niciodată. Asemenea oilor prostuțe și a 
furnicilor oarbe, pretinsul popor al lui Dumnezeu 
continuă să repete greșeala prostească de a-i urma 
orbește pe alții în cercuri lipsite de sens, călătorind 
foarte departe, dar fără să realizeze în final nimic.

Legea versus Hristos
Spirala morții a început în anul 27 d.Hr. Fiul lui 

Dumnezeu Și-a început lucrarea de a-L descoperi 
oamenilor pe Dumnezeu și calea Sa. Ideile Lui au 
fost revoluționare, a adus descoperiri proaspete ale 
adevărului, lucruri la care omenirea nu se mai 
gândise înainte și a demonstrat că natura lui 
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Ciclul morții
David Clayton, martie 2014



Dumnezeu este de o dragoste pură, necondiționată. Și totuși, prezentându-L pe Dumnezeu 
astfel, Isus a ajuns în opoziție cu învățăturile tradiționale ale sistemului religios. Problema 
principală pe care iudeii au avut-o cu El a fost că învățăturile Sale amenințau modul în care 
ei înțelegeau legea lui Moise. Isus a trecut prin toate regulile și regulamentele și a ajuns la 
esență; ceea ce Dumnezeu dorea era ca omul să-L iubească într-un mod absolut și pe 
semenul său ca pe sine. Legea nu însemna nimic în plus; asta era tot (Matei 7:12). El a 
declarat că era pe deplin calificat de a afirma acest adevăr cu o autoritate absolută pentru 
că era propriul Fiu născut al lui Dumnezeu.

Consecința a fost că evreii nu L-au putut tolera și au sfârșit prin  a-L ucide. Au făcut asta 
din două motive: în primul rând pentru că a pretins că era Fiul lui Dumnezeu și în al 
doilea rând pentru că Isus schimba modul în care ei înțeleseseră din totdeauna legea. Ei au 
perceput acest lucru ca pe un atac asupra legii, și deci asupra autorității lor.

„Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus şi căutau să-L omoare, fiindcă făcea 
aceste lucruri în ziua Sabatului. Dar Isus le-a răspuns: ,Tatăl Meu lucrează până acum; şi Eu, de 
asemenea, lucrez.’ Tocmai de aceea căutau şi mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega 
ziua Sabatului, dar şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său şi Se făcea astfel deopotrivă cu 
Dumnezeu.” (Ioan 5:16-18).

Să observăm că cele două probleme principale au fost: Isus a fost ucis pentru că afirma 
adevărul despre Dumnezeire și pentru că așeza legea în locul pe care trebuia de fapt să-l 
ocupe. Acestea sunt de fapt două laturi ale unui mare adevăr, și anume acela că Hristos 
este neprihănirea noastră. Ideea este că legea a fost numai o expresie limitată a lui 
Dumnezeu și a voinței Sale. Isus a venit pentru a fi reprezentarea vie a lui Dumnezeu și a 
voinței Sale. Calificarea Sa pentru această lucrare a fost faptul că El a fost Fiul născut al lui 
Dumnezeu, că El a fost cuvântul cel viu al lui Dumnezeu. În Isus, Dumnezeu a înlocuit 
sistemul legii. Așa cum Isus Însuși a spus:

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6).
Iudeii L-au respins pe Isus pentru că a pretins că este calea lui Dumnezeu pentru 

mântuire. Acest lucru a contrazis crezul lor că legea este calea lui Dumnezeu pentru 
mântuire. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, iar această viață este în Fiul Său (1 Ioan 5:11), 
dar iudeii s-au agățat de credința că legea era calea lui Dumnezeu, motiv pentru care L-au 
respins pe Isus. El trebuia să fie un impostor, pentru că „Omul acesta nu vine de la 
Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul.” „Cum poate un Om păcătos să facă asemenea 
semne?” (Ioan 9:16).

A fost legea versus Hristos și, din păcate, în pretinsul popor al lui Dumnezeu, legea a 
câștigat iar Hristos a pierdut.

Biserica apostolică
Curând după ce Isus S-a întors în cer, El a revenit la Biserica Sa ca Mângâietorul. Spiritul 

Său a fost turnat peste poporul Său în ziua cincizecimii iar acest eveniment a marcat 
începutul celei mai mari perioade din istoria bisericii creștine. Cerul s-a coborât pe pământ 
iar ucenicii lui Isus au experimentat puterile lumii viitoare (Evrei 6:5). Slava lui Dumnezeu 
s-a odihnit peste poporul Său și această slavă a strălucit prin ei peste toți cei pe care i-au 
întâlnit. Hristos le-a umplut calea iar viețile lor au fost devotate misiunii de a-L împărtăși 
pe El lumii.
Și totuși, când privim înapoi la biserica apostolică, descoperim că lucrurile nu erau 

perfecte. În mijlocul acestei extraordinare manifestări ale prezenței și puterii lui 
Dumnezeu, descoperim elemente de discordie și confuzie care apar în mijlocul copiilor lui 
Dumnezeu. Suntem uimiți să descoperim că chestiunile majore care au apărut au fost 
similare cu cele pe care iudeii le tot clamau în timpul lucrării lui Hristos. Erau chestiuni 
legate de lege și păzirea ei.

Prima controversă majoră s-a născut în momentul în care Petru l-a vizitat pe Corneliu la 
trimiterea expresă a spiritului sfânt. Când Petru a revenit la Ierusalim, el a fost imediat 
confruntat de frații săi evrei:

„Şi, când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiaţi împrejur şi ziceau: ,Ai intrat în casă la 
nişte oameni netăiaţi împrejur şi ai mâncat cu ei.’” (Fapte 11:2, 3).

Observați care era problema: cei tăiați împrejur (cei care erau legați de lege), l-au acuzat 
pe Petru de călcarea legii datorită faptului că a mâncat împreună cu persoane care nu 
păzeau legea, ceea ce era interzis sub sistemul legii. Vedem în mod clar că cei din biserica 
apostolică nu au înțeles că religia lui Isus Hristos nu reprezenta o adăugare la lege, ci era 
ceva menit să ÎNLOCUIASCĂ sistemul legii! Petru a scăpat numai prin a le demonstra în 
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mod clar că fusese Isus Însuși Cel care l-a călăuzit să împărtășească evanghelia acestor 
păgâni. Ideea că păgâni ar putea fi mântuiți a constituit pentru acești frați o mare revelație 
și în lumina dovezii de necombătut, au acceptat, dar este clar că de la începutul bisericii a 
existat un conflict între religia simplă a lui Isus și sistemul legii. Încercarea credincioșilor 
evrei de a-L combina pe Hristos cu legea, a constituit o permanentă sursă de conflict în 
biserică și a rezultat într-o mare confuzie. Conflictul a reizbucnit în Fapte capitolul 15:

„Câţiva oameni, veniţi din Iudeea, învăţau pe fraţi şi ziceau: ,Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur 
după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi.’ Pavel şi Barnaba au avut cu ei un viu schimb de 
vorbe şi păreri deosebite; şi fraţii au hotărât ca Pavel şi Barnaba şi câţiva dintre ei, să se suie la 
Ierusalim la apostoli şi prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri.” (Fapte 15:1, 2).

„Atunci unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat şi au zis că Neamurile trebuie să 
fie tăiate împrejur şi să li se ceară să păzească Legea lui Moise.” (Fapte 15:5).

Acest lucru este cu adevărat uimitor! Acest eveniment se petrece la mulți ani după ziua 
cincizecimii. Cum este posibil ca circumcizia să fie încă impusă credincioșilor din acel 
timp? Observați că nu numai circumcizia era aici în discuție; cei care o promovau, 
pretindeau de asemenea și păzirea întregii legi a lui Moise! Conducătorii acestor creștini 
rătăciți erau fariseii care crezuseră. Aceeași categorie de oameni care-L vânaseră și 
necăjiseră pe Isus când fusese pe pământ, același grup care-L critica mereu pentru 
atitudinea Lui față de lege se aflau acum printre cei care creau confuzie în biserica 
apostolică prin impunerea legii asupra credincioșilor. A fost bine că în final unii dintre 
farisei ajunseseră să creadă în Isus și s-au alăturat bisericii Sale, dar din păcate mințile lor 
nu s-au despărțit de îndoctrinarea rigidă pe care au primit-o în cadrul iudaismului motiv 
pentru care ei, mai mult decât oricare alții, au fost responsabili pentru continuarea forțării 
ideii că religia creștină trebuia integrată în sistemul legii. De fapt, atitudinea lor sugera că 
trebuie să așeze legea pe primul loc și pe Hristos pe cel de-al doilea.

Din nou descoperim că sursa conflictului era legea. Simplitatea pură a religiei lui Isus a 
început să fie distorsionată de încercarea de a-i atașa legea. Decizia finală a consiliului de 
la Ierusalim a clarificat chestiunea, dar nu a pus capăt confuziei. Decizia afirmată de Iacov 
a fost:

„De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la 
Dumnezeu; ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace 
sugrumate şi de sânge.” (Fapte 15:19, 20).

Legea nu trebuia impusă neamurilor. Nu trebuia ca ei să se circumcidă sau să păzească 
legea lui Moise. Lor li s-a cerut pur și simplu să evite patru dintre cele mai brutale practici 
ale păgânilor de la acea dată, dar mai mult decât atât, cerințele legii nu le-au fost impuse. 
Această decizie s-a aplicat neamurilor însă se pare că frații evrei trebuiau să continue în 
atașamentul lor față de lege așa cum este sugerat în afirmația finală a lui Iacov:

„Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit 
în sinagogi în toate zilele de Sabat.”(Fapte 15:21).

Cu alte cuvinte, credincioșii evrei au avut posibilitatea de a participa la sinagogă și, fiind 
îndoctrinați în legea lui Moise, nu exista niciun pericol ca aceștia să abandoneze legea, 
motiv pentru care faptul că creștinii dintre neamuri nu păzeau legea, nu constituia un 
pericol pentru identitatea evreiască a credincioșilor evrei.

Vedem clar faptul că exista un curent naționalist în biserica apostolică, curent care în 
final nu a fost sănătos. Credincioșii evrei nu au putut să îmbrățișeze religia curată și simplă 
a lui Hristos deoarece simțeau obligația de a-și menține legătura cu moștenirea evreiască 
prin păzirea legii. Observați cât de adânc înrădăcinat era acest instinct: atunci când a fost 
ridicată problema circumciderii neamurilor, modul de înțelegere era atât de greșit încât a 
fost nevoie de o puternică argumentație și discuții prelungite înainte ca chestiunea să fie 
lămurită. Existau credincioși dintre neamuri care îmbrățișaseră religia lui Hristos în 
simplitatea ei curată, fără lege, și credincioșii evrei care practicau un soi de religia hibrid 
care consista în creștinism amestecat cu legea. Această practică a legii nu a intensificat 
doctrina lui Hristos, ci mai degrabă a împiedicat-o și a distras atenția de la Hristos. Pavel a 
spus:

„Deci ce vom zice? Neamurile, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, şi 
anume, neprihănirea care se capătă prin credinţă; pe când Israel, care umbla după o Lege care să dea 
neprihănirea, n-a ajuns la Legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci 
prin fapte. Ei s-au lovit de Piatra de poticnire...” (Romani 9:30-32).
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Pavel

Fără îndoială, apostolul Pavel a fost cel mai mare exponent al evangheliei pe care l-a 
cunoscut omenirea. El a fost în mod deosebit ales de Isus pentru a fi misionarul Său în 
lumea păgână. Nimeni nu a înțeles evanghelia mai bine decât el de vreme ce El a fost 
învățat în mod personal de Hristos Însuși. Atât de sigur a fost de ceea ce afirma încât a 
declarat că nici măcar un înger din cer nu putea contrazice adevărul pe care el l-a prezentat 
ca evanghelie (Galateni 1:8). Ce a afirmat Pavel referitor la lege?

„Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă. 
După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta.” (Galateni 3:24, 25).

El nu a afirmat că legea ar fi fost abolită, ci a clarificat faptul că legea și-a împlinit 
menirea și că nu mai constituia mijlocul de guvernare în viețile copiilor lui Dumnezeu. Ei 
nu mai erau sub lege, adică nu mai erau sub guvernarea ei. Evreii l-au urât datorită acestei 
accentuări și de multe ori aproape că l-au omorât din același motiv.

„Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au 
dus înaintea scaunului de judecată şi au zis: ,Omul acesta aţâţă pe oameni să se închine lui 
Dumnezeu într-un fel care este împotriva Legii.’” (Fapte 18:12, 13).

La un moment dat Petru a declarat că Pavel a scris anumite lucruri „greu de înțeles” (2 
Petru 3:16). A ales Isus un om „greu de înțeles” ca reprezentat special al Său? Interesant este 
că neamurile nu păreau să aibă vreo problemă în a-l înțelege pe Pavel, ci evreii! Cu alte 
cuvinte, Pavel nu era chiar greu de înțeles, dar pentru cineva care privea lucrurile din 
perspectiva legii, învățăturile sale erau greu de acceptat. Pentru neamuri care nu căraseră 
această povară, evanghelia lui Pavel era în mod binecuvântat ușor de înțeles.

Aproape de sfârșitul vieții sale, Pavel a mers la Ierusalim în ceea ce s-a dovedit a fi 
ultima lui călătorie. Aproape că și-a pierdut viața și, din nou, în mod uimitor, problema era 
legea. Când a ajuns la Ierusalim, Pavel a fost salutat de frații din conducerea bisericii.

„După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu de-amănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul 
Neamurilor prin slujba lui. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis: ,Vezi, frate, 
câte mii de iudei au crezut, şi toţi sunt plini de râvnă pentru Lege. Dar ei au auzit despre tine că 
înveţi pe toţi iudeii care trăiesc printre Neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-şi taie copiii 
împrejur şi să nu trăiască potrivit cu obiceiurile.’” (Fapte 21:19-21).

Uluitor! Acești frați conducători îl informează pe Pavel că acești mii de iudei erau cu 
TOȚII zeloși față de lege! Incredibil! Mai mult decât atât, ei fuseseră informați că Pavel îi 
învață pe evrei să-L „uite pe Moise” și să nu-și mai circumcidă copiii. Sfatul lor pentru 
Pavel a fost:

„Deci fă ce-ţi vom spune noi. Avem aici patru bărbaţi care au făcut o juruinţă. Ia-i cu tine, 
curăţă-te împreună cu ei şi cheltuie tu pentru ei, ca să-şi radă capul. Şi astfel vor cunoaşte toţi că 
nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că şi tu umbli întocmai după rânduială şi 
păzeşti Legea. Cu privire la Neamurile care au crezut, noi am hotărât şi le-am scris că trebuie să se 
ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie.” (Fapte 
21:23-25).

Pavel trebuia să demonstreze că era un păzitor al legii pentru a le face pe plac acestor 
iudei. Însă neamurile nu trebuiau să păzească aceste legi ci numai cele patru care fuseseră 
deja specificate în cadrul conciliului de la Ierusalim. Acest standard dublu a fost stabilit 
pentru ca evreii să-și poată menține identitatea iudaică chiar dacă erau creștini, dar 
rezultatele nu au fost pozitive. Aceste încercări de a satisface prejudecata evreilor nu au 
funcționat. Pavel a sfârșit prin a fi bătut, aproape ucis și arestat, dus la Roma unde a fost 
decapitat doi ani mai târziu.

Dar ideea este că legea a continuat să fie sursa disputei dintre credincioși, chiar și după 
ce Isus S-a întors în cer.

Reformațiunea
După perioada apostolică, următoarea perioadă importantă în istoria bisericii creștine a 

fost perioada reformei. Bărbați ca Martin Luther, Huss și Ieronim, Calvin, Zwingli, frații 
Wesley și alții au inițiat o perioadă de o mare redeșteptare spirituală care nu numai că a 
transformat peisajul creștin, ci a influențat pentru totdeauna întreaga planetă. Motivația 
care i-a susținut pe acești reformatori a fost reînnoirea accentuării lui Hristos și a 
neprihănirii Sale. Luther ne povestește agonizanta istorie a căutării sale îndelungate și 
dureroase după neprihănire prin tortură și încercările de a îndeplini cerințele legii. În timp 
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ce urca în genunchi scara lui Pilat din Roma, a auzit un glas asemenea unui tunet care a 
afirmat că „cel neprihănit va trăi prin credință.” Uluit, a sărit în picioare și a luat-o la fugă. 
Această afirmație, „cel neprihănit va trăi prin credință” a prins rădăcini în mintea lui și a 
devenit motto’ul său în lucrarea sa de a iniția modificările ce au schimbat lumea.

Dar această reformă nu a înaintat deloc cu ușurință. Biserica predominantă a acelor zile i 
s-a opus cu vehemență. Ideea că mântuirea era un dar oferit nediscriminatoriu tuturor 
oamenilor, fără nicio legătură cu legea, cu regulile și hotărârile bisericești, a fost cu putere 
respinsă de Biserica Romano Catolică și, mai târziu în Anglia, de Biserica Anglicană. 
Restricțiile omenești impuse de lege și de regulile bisericii au fost măturate de mișcarea de 
reformă, dar mulți creștini au fost martirizați, inclusiv unii dintre conducătorii mișcării de 
reformă, pe măsură ce biserica statală s-a ridicat și s-a opus cu violență soliei mântuirii prin 
credința în Hristos. Atunci, la fel ca în zilele lui Isus și ale apostolilor, chestiunea în discuție 
a fost guvernarea lui Hristos versus guvernarea regulilor. Din nou, cei care erau deciși să 
apere legea, au fost de asemenea gata să-i distrugă pe cei care L-au înălțat pe Hristos.

Să observam un lucru interesant: în toate cazurile pe care le-am analizat până acum, 
loialitatea față de lege a fost motivul principal pentru ura față de Hristos, față de 
învățăturile Sale și a reprezentanților Săi. Această accentuare a legii a fost întotdeauna 
însoțită de o accentuare a autorității bisericii și a conducătorilor acesteia. Iar lucrul acesta 
este perfect logic. Dacă trăim sub dominația legii, atunci trebuie să existe și o impunere a 
acesteia. Cei care promovează legea demonstrează o mentalitate care pretinde ca 
comportamentul oamenilor să fie monitorizat și, de asemenea, impune măsuri disciplinare 
celor care o calcă. Aceasta este calea legii și nu poate fi evitată. Atunci când este promovată 
o lege juridică, întotdeauna este nevoie ca aceasta să fie definită și impusă. În vechiul 
testament, sistemul guvernamental al lui Israel stabilit de Dumnezeu prevedea mijloace 
pentru această impunere a legii. Călcătorii de lege au fost uneori chiar omorâți cu pietre 
pentru călcările de lege. Însă, în perioada bisericii creștine, o asemenea putere nu era 
disponibilă (cu excepția perioadei evului mediu și a Bisericii Catolice) motiv pentru care, în 
loc de a-i omorî pe oameni cu pietre, bisericile și instituțiile religioase și-au impus propriile 
măsuri disciplinare pentru a-i forța pe oameni să se conformeze propriilor lor idei despre 
ceea ce Dumnezeu și legea Sa pretindeau. Atunci când nu pot exercita această putere, 
apelează la excludere, denigrare, la insinuări și la uciderea cu vorbe pentru că nu o pot face 
în mod fizic.

Adventismul
Se pare că oamenii nu învață niciodată. Secolele au trecut iar noi repetăm aceleași greșeli 

din nou și din nou. La mijlocul secolului 19 a avut loc o mare redeșteptare în Satele Unite 
ale Americii, redeșteptare care s-a răspândit în multe părți ale lumii. Această redeșteptare a 
fost inițiată de un predicator baptist numit William Miller care credea că sfârșitul va veni în 
anul 1844. Bineînțeles că Miller a greșit, însă din această redeșteptare s-au născut câteva 
mișcări, principala fiind mișcarea Adventistă de ziua a șaptea. Mulți dintre noi cred că 
această mișcare a fost inițiată și călăuzită de Dumnezeu. Ea s-a dezvoltat și a crescut până 
în punctul în care a început să aibă o influență semnificativă în lume. În ciuda multor 
adevăruri biblice din cadrul acestei mișcări, a existat ceva fundamental greșit în solia 
acestui grup motiv pentru care la 44 de ani de la inițierea ei, Dumnezeu a decis să corecteze 
acea accentuare greșită. Doi tineri prezbiteri, A. T. Jones și E. J. Waggoner au fost ridicați de 
Dumnezeu cu scopul precis de a-L așeza pe Hristos în locul pe care trebuie să-l ocupe, de 
conducător al copiilor Săi și centru al învățăturilor bisericii. În cuvintele celui mai 
recunoscut pionier adventist, Ellen White, iată ce s-a întâmplat:

„Timp de mulți ani biserica a privit la om și a avut așteptări mari de la om, dar nu a 
privit către Isus în care toate speranțele vieții veșnice sunt centrate. De aceea Dumnezeu le-
a oferit servilor Săi o mărturie care a prezentat adevărul așa cum este în Isus, adevăr care 
este solia îngerului al treilea în linii distincte.” (1888 1338.1).

„Noi am predicat legea până când am ajuns tot atât de uscaţi ca şi delurile Ghilboa peste 
care nu cădea nici rouă, nici ploaie. Să ne încredem în meritele lui Isus Hristos din Nazaret. 
Fie care Dumnezeu să ne ajute ca ochii să ne fie unși cu alifie pentru a putea vedea ...” (1888 
557.2).

Observați din nou care era chestiunea în discuție: preamărirea legii în detrimentul lui 
Hristos. Biserica era „uscată ca dealurile Ghilboa” pentru că „predicase legea.” Rezultatul a 
fost o încredere puternică în oameni și o foarte mică interacțiune cu Hristos. În acest sistem, 
oamenii au dominat în mod natural asupra altor oameni; regula bisericii, impusă de oameni 
a fost puterea care a dominat viețile tuturor.

5
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Neprihănirea lui Hristos a fost ignorată de unii, căci este contrară cu spiritul lor și cu 
întreaga lor experiență. Regula, regula, acesta a fost cursul vieții lor.” (TM 363).

Din nou Hristos a fost preamărit în biserica creștină și din nou marii Săi oponenți au fost 
legea și conducătorii bisericii! Acestea nu se întâmplau în timpul în care Jones și Waggoner 
puteau fi uciși cu pietre asemenea lui Ștefan, sau decapitați asemenea lui Pavel, sau arși 
asemenea lui Huss și Ieronim, căci altfel cu siguranță că și-ar fi pierdut viețile. Însă cei care 
erau orientați pe lege au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a distruge influența acestor 
bărbați.

„Frații au fost însuflețiți la această întâlnire de un alt spirit iar ei nu au știut că 
Dumnezeu i-a trimis la ei pe acești bărbați cu o solie specială pe care ei au tratat-o cu 
ridiculizări și dispreț, iar eu știu că atunci spiritul lui Dumnezeu a fost 
insultat.” (Scrisoarea S - Manuscrisul 24).

Asta nu înseamnă că Jones și Waggoner au fost desăvârșiți în tot ceea ce au afirmat. 
Niciun grup format din copii de-ai lui Dumnezeu nu a fost vreodată desăvârșit în 
înțelegerea tuturor lucrurilor. Chiar și biserica apostolică a trecut prin multe lupte înainte 
de a putea să afirme unele dintre doctrine; reformatorii au avut de asemenea idei greșite, și 
la fel și Jones și Waggoner. Însă ei au fost solii lui Dumnezeu, trimiși cu scopul de a 
schimba atenția și direcția bisericii. Misiunea lor a fost aceea de a întoarce ochii de la lege, 
care era acompaniată de dependența de controlul și guvernarea omenească, și de a-i 
direcționa către Hristos și călăuzirea spiritului. Prin aceasta, ei și-au împlinit misiunea 
foarte bine și, în consecință, au fost persecutați și în final au ajuns să fie excluși din biserica 
pe care au încercat s-o reformeze.

Azi bisericii îi place să afirme că a acceptat solia „Hristos, neprihănirea noastră” și este 
adevărat că biserica afirmă oficial că mântuirea este numai prin credința în Hristos, dar asta 
nu face altceva decât să demonstreze greșeala de a crede că teoriile definesc ceea ce suntem 
în realitate. Biserica de azi este sub controlul oamenilor în aceeași măsură ca în timpul 
conferinței din 1888. Este tot atât axată pe reguli și guvernată de lege ca întotdeauna. 
Adevărul este că solia „Hristos, neprihănirea noastră” nu a fost înțeleasă cu adevărat iar 
implicațiile ei nu au fost cu adevărat acceptate de Biserica Adventistă.

„Reformatorii” din 2014
Ajungem în final la timpul sfârșitului, în anul 2014. Este greu de imaginat că planeta 

aceasta a continuat până în acest moment al timpului, dar iată că am ajuns până aici. Care 
este realitatea în ceea ce privește starea pretinsului popor al lui Dumnezeu de azi? 
Majoritatea dintre cei ce citesc această publicație ne considerăm „reformatori”, creștini care 
caută ceva mai bun decât „statul quo”-ul, oameni care ne dorim să-L vedem pe Hristos 
preamărit și scopurile lui Dumnezeu împlinite în această lume. Dar tristul adevăr este că, în 
mod inevitabil, descoperim că, asemenea oilor prostuțe și a furnicilor oarbe, continuăm să 
mergem în același cerc, fără a ajungem undeva, repetând erorile premergătorilor noștri 
spirituali. Cum se face că încă există o asemenea concentrare asupra legii? Cum se facă că 
în loc de a-L preamări pe Hristos, se pare că există o creștere a accentuării legii în mișcarea 
independentă?

În ultimii opt ani noi, noi cei de la „Restoration Ministries” L-am prezentat pe Hristos ca 
niciodată înainte. Pe măsură ce L-am înălțat pe Hristos, legea a fost așezată în locul ei de 
drept. Nu există decât o singură cale de a ne apropia de Dumnezeu, un singur mijloc prin 
care putem trăi neprihănit, iar acesta nu este legea. Legea este utilă ca mijloc de a restrânge 
activitatea răului în omul firesc, și aceasta este scopul ei principal, nu este calea vieții 
creștine. Unii sunt confuzi când vine vorba despre modul în care Hristos trăiește în 
credincios și insistă asupra ideii că avem nevoie de reguli, de călăuzire precisă și de 
disciplină pentru a asigura ordinea și armonia, dar această idee greșită nu face altceva 
decât să demonstreze că oamenii continuă să insiste asupra nevoii de lege ca mijloc de a 
construi împărăția lui Dumnezeu. Acest lucru dovedește un refuz de a accepta principiile 
fundamentale ale evangheliei.

Învățătura noastră a stârnit diferite reacții. Sunt cei care s-au bucurat de eliberarea pe 
care în sfârșit au experimentat-o prin înțelegerea libertății și a siguranței care se găsesc în 
Hristos. Sau, așa cum a spus cineva: „Revista din luna noiembrie este cea mai bună 
îndrumare și explicație pe care am găsit-o vreodată în formă tipărită.”

Pe de altă parte, sunt cei care au fost înfuriați. La fel ca în timpul lui Hristos, și al 
reformei din 1888, cei care sunt cei mai vehemenți în opunerea față de slăvirea lui Hristos 
sunt cei priviți ca și conducători, „fariseii convertiți” ai timpurilor moderne. Acuzația este 
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că „acest om caută să distrugă legea.” Acum știm cum s-a simțit Pavel când a fost acuzat că 
îi învăța pe oameni să respingă legea. Acum știm de ce Pavel a fost acuzat de a fi scris 
lucruri „greu de înțeles”. Aceeași mentalitate legalistă care a creat confuzia în biserica 
apostolică, este la lucru și astăzi. Tragedia este că acești frați acuză Biserica Adventistă de a-
L fi respins pe Hristos în 1888, în timp ce astăzi ei fac același lucru! Ei folosesc terminologia 
asociată soliei lui Hristos și a neprihănirii Sale, dar în esență ei continuă să preamărească 
legea în detrimentul lui Hristos. Ei nu înțeleg Cine este Hristos, ce a făcut Dumnezeu prin 
și în El și ce înseamnă El pentru noi astăzi. Adevărul că Hristos este „totul în tot” nu prea 
are niciun înțeles practic pentru ei.

Acești frați amăgiți așteaptă o schimbare și se roagă pentru ea, dar ei nu sunt dispuși să 
se schimbe. Ei dau vina pentru această călătorie fără de sfârșit pe „voia lui Dumnezeu” mai 
degrabă decât pe eșecul personal în a-L accepta pe Hristos. Asemenea furnicilor oarbe, 
continuăm să mergem în cercuri, repetând greșelile înaintașilor noștri, călătorind tot timpul 
fără să ajungem undeva!

Hristos și legea nu pot coexista pe scaunul de conducător; unul trebuie să dispară pentru 
ca celălalt să fie înălțat. Jones și Waggoner și-au făcut partea în proslăvirea lui Hristos, și 
atunci când au făcut-o, au fost avertizați de multe ori că vorbesc prea dur împotriva legii! 
Ceea ce ei au accentuat a fost corect, cu toate că detaliile aveau nevoie de mai mult studiu 
aprofundat. Astăzi noi trebuie să menținem accentul pus de Jones și Waggoner, dar să 
evităm greșelile pe care ei le-au făcut.

Atunci când cineva are înțelegerea și curajul de a se rupe de cârd și de a ieși din linie, 
apar avertismente stridente, dar noi, cei de la „Restoration Ministries” nu vom rămâne în 
cercul oilor care se tot învârt în jurul tufișurilor până cad moarte, chiar dacă unii insistă să 
continuăm astfel. Dumnezeu ne ajută, El ne deschide capacitatea de înțelegere și, în final, 
Isus este preamărit din nou așa cum trebuie să fie. Despre asta este vorba de fapt. Hristos, 
și el răstignit; nu există o altă solie.

Îi iubim, dar îi și compătimim pe cei care simt că solia lor pentru omenire este legea.

7

Dar cu Isus ce să fac?
Ardeiaș Mario, aprilie 2014

Unul dintre cele mai fascinante aspecte ale 
creaţiei priveşte un fenomen descoperit recent, 
şi anume faptul că universul este holografic. 
Acest termen defineşte procedeul de 
înregistrare a unei imagini tridimensionale pe 
un suport bidimensional, prin distribuirea 
informaţiei despre fiecare punct al imaginii pe 
întreaga suprafaţă a suportului, astfel încât 
imaginea în întregul ei se va regăsi în fiecare 
parte componentă a hologramei. În acest fel pot 
fi înţelese şi Scripturile, despre care Isus spunea 
că „mărturisesc despre Mine” (Ioan 5:39). La o 
profundă şi atentă examinare, se poate înţelege 
că imaginea împărăţiei lui Dumnezeu se 
regăseşte în fiecare aspect al istoriei biblice, mai 

departe de toate înţelesurile tradiţionale. De aceea, Isus îndemna ca „cine are urechi de auzit 
să audă” (Luca 8:8).

O situaţie conflictuală
Răspunzând întrebărilor fariseilor despre împărăţia lui Dumnezeu, „Isus le-a spus o pildă, 

ca să le arate că trebuie să se roage necurmat şi să nu se lase” (Luca 18:1). Doctorul Luca nu a 
luat parte la nici unul dintre evenimentele pe care le relatează, însă, conform declaraţiilor 
sale, „am găsit şi eu cu cale, după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor 
lucruri de la obârşia lor, să le scriu în şir unele după altele” (Luca 1:3), în sensul în care 
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evanghelia constituie un reportaj alcătuit în baza declarațiilor martorilor oculari, astfel 
încât multe dintre interpretările directe ale celor relatate sunt doar păreri ale celor 
intervievaţi. În mod categoric, înţelesul pildelor lui Isus este cu mult mai profund decât 
această motivaţie. Dincolo de aprecierile care au devenit clasice, semnificaţiile spuselor Sale 
sunt fascinante.

Aşa că „El le-a zis: ,Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea, şi de oameni 
nu se ruşina’” (Luca 18:2). Judecătorii constituiau o clasă aparte în societatea iudaică, 
statutul lor fiind reglementat încă de pe vremea lui Moise, conform recomandărilor făcute 
de către socrul său: „Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de 
încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei. Ei să judece poporul în tot timpul.” (Exodul 18:21,22). Se observă 
că personajul evocat de Isus contravenea din start uneia dintre cerinţele esenţiale prevăzute 
în normele de bază ale funcţiei sale, deoarece nu se temea de Dumnezeu! Şi încă, în cazul 
său, a fi om de încredere presupunea încrederea poporului pe care urma să îl judece, ori 
judecătorul în discuţie nu se ruşina de oameni. Se pare că omul acesta era cu totul nedemn 
de demnitatea în care fusese investit, printre aceia pe care Moise „i-a pus căpetenii ale 
poporului” (Exodul 18:25). S-ar părea că Isus evocă aceste zile din urmă ...
Şi totuşi, cu toate că nu corespundea cerinţelor slujbei sale, judecătorul îşi desfăşura 

activitatea nestingherit de nimeni. Iar printre cei care erau nevoiţi să apeleze la oficiile sale, 
„În cetatea aceea era şi o văduvă care venea des la el şi-i zicea: ,Fă-mi dreptate în cearta cu pârâşul 
meu.’” (Luca 18:3). Isus nu a identificat decât pe unul dintre împricinați, cineva care 
aparţinea unei clase defavorizate, o văduvă. Drepturile acesteia erau expres protejate sub o 
aspră ameniţare: „Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului şi 
văduvei!” (Deuteronomul 27:19). Mai mult decât atât, legea prevedea şi urgenţa 
reglementării acestora indicând că „Dacă iei zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi înainte 
de apusul soarelui.” (Exodul 22:26). Se pare că auditoriul era familiarizat cu speţa în cauză: 
„Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi mâncaţi casele văduvelor” (Matei 23:14). 
Ca urmare, pârâşul nu este amintit decât în treacăt. Şi totuşi, desele vizite ale văduvei 
accentuează aprecierile anterioare făcute asupra judecătorului. În plus, se pare că acesta 
„Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate” (Luca 8:4). În litigiu adversarul era pârâş, deci 
văduva era acuzată. În consecinţă, faptul că vine la judecător să îi ceară dreptate, arată că 
acuzaţiile erau neîntemeiate.

Există o psihologie a celui nedreptăţit, pentru care o acuzaţie nefondată face să-i cadă 
cerul. Pentru un om paşnic „Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape” (Proverbe 17:14). 
Mai mult decât nedreptatea, femeia conştientiza ameninţarea poziţiei în care se afla, pentru 
că, dincolo de judecată, exista un pericol potenţial, deoarece trecuse deja momentul în care 
putea să „Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna 
judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă” (Matei 
5:25). Iar spectrul pedepsei nemeritate plana ameninţător asupra ei.

Văduva se aşteptase ca judecătorul să îi facă dreptate de la prima înfăţişare, dar acesta o 
amânase. Şi nu doar o dată. Nerăbdarea şi neliniştea ei sporeau pe măsură ce vizitele la 
judecător se îndeseau. Dar acesta rămânea surd la rugăminţile ei. Mai mult încă, Isus spune 
că „Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate” (Luca 18:4). Este un simţământ teribil să ştie că 
soarta îi este în mâna cuiva care poate, dar nu vrea să-i rezolve problema. Disperarea o 
împinge să insiste, pentru că îşi dă seama că pentru ea nu există nici o altă şansă. Iar 
insistenţa ei devine agasantă.

Cu toate că voința judecătorului era să respingă cererea văduvei, iată că în faţa insistenţei 
sâcâitoare a acesteia, până şi voinţa lui a cedat. Aceasta este chiar motivaţia pe care el însuşi 
a dat-o deciziei sale, „pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot 
vină să-mi bată capul” (Luca 18:5).

Se ştie că una dintre cele mai sadice metode de tortură, cunoscută sub denumirea 
populară de „picătura chinezească”, constă în a lega victima în aşa fel încât pe frunte să îi 
cadă, în acelaşi loc şi într-un anume ritm, o picătură de apă rece. Nimic mai mult, dar 
suficient pentru a provoca nebunia victimei. Se pare că judecătorul s-a salvat în timp util.

Este remarcabil că Isus îndeamnă să „Auziţi ce zice judecătorul nedrept?” (Luca 8:6), ceea ce 
sugerează o reexaminare ceva mai atentă a celor expuse, deoarece Acela care era vizat aici 
nu era judecătorul cu pricina care totuşi, în final a pronunţat o sentinţă dreaptă, ci Însuşi 
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Tatăl ceresc: „Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar 
că zăboveşte faţă de ei?” (Luca 8:7).

Logica construcţiei gramaticale arată că, replica integrală a lui Isus ar fi trebuit să fie: „Şi 
dacă acest judecător nedrept a ajuns să cedeze insistenţelor exasperante ale văduvei, 
acţionând contrar voinţei sale, atunci chiar şi Dumnezeu, judecătorul tuturor, care 
zăboveşte să acţioneze în favoarea celor aleşi chiar de El, ca urmare a strigătelor lor 
insistente şi supărătoare, deoarece Îl deranjează nu numai ziua, în timpul programului de 
lucru, ci şi noaptea, să catadicsească să le facă dreptate”. Şi nu era adevărat? Nu strigau ei 
zi şi noapte către Dumnezeul lor ca să li-L trimită odată pe eliberatorul acela promis de 
atâta timp, ca să-i scape de jug şi să-i alunge pe romani? Iată deci, calea aleasă de ei este 
corectă, numai că ar trebui să mai insiste, pentru că sunt destul de aproape să-L facă, în 
sfârşit, să cedeze. Isus conchide că „le va face dreptate în curând” (Luca 18:8), nu mai durează 
chiar aşa de mult şi Se va lăsa păgubaş! Învăţătura lui Isus pare a fi limpede: acela care 
doreşte să obţină ceva de la Dumnezeu va trebui să se înarmeze cu răbdare, şi chiar cu 
îndelungă răbdare, să se antreneze ca să poată rezista la genoflexiuni, şi să-şi exerseze 
vocea ca să poată striga tare şi fără odihnă, zi şi noapte! Nu va trebui să se lase cu nici un 
chip ci va trebui să se lupte cu îndârjire, să nu abandoneze, şi să smulgă un răspuns care, va 
veni şi el. În curând. Sumbru!

La judecată
Este lesne de observat faptul că, la fel ca şi în pilda cu bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, 

termenii în care Isus exprimă intriga sunt în concordanţă cu modul de apreciere al omului 
din mulţimea care asista la întreaga discuţie. În principiu, judecata este facultatea de a 
gândi logic, în cadrul căreia mintea procesează informaţiile supuse acţiunii judecăţii prin 
compararea cu un set de date preexistent în memorie. În actul justiţiei, judecătorul compară 
datele supuse procesului judecăţii cu un set de date acceptate de societate ca norme şi 
impuse ca lege, sentinţele pronunţate devenind obligatorii pentru părţi.

În principiu, procesele erau publice, desfăşurându-se „la poarta cetăţii”, adică în piaţa de 
obşte, astfel că personalul implicat în actul justiţiei era cunoscut şi apreciat de către 
mulţime. Judecătorul implicat în acest proces este descris ca fiind un personaj fără ruşine şi 
netemător de Dumnezeu, imaginea publică fiind rezultatul aprecierii populare în baza 
deciziilor sale. Pentru mulţime, el era „judecătorul nedrept” (Luca 18:6). Însă la o analiză 
ceva mai atentă, se va putea aprecia faptul că, dacă nimeni dintre oameni nu îi putea 
influenţa hotărârile, înseamnă că acesta era incoruptibil, deci imposibil de şantajat sau 
influenţat în vreun fel, şi deci, nu avea motive de a se ruşina. Iar dacă nu se temea nici 
măcar de Dumnezeu, avea într-adevăr, conştiinţa curată.

Pe de altă parte, însă, orice lege are ca bază Legea lui Dumnezeu. Aplicând legea, 
judecătorul se închină, de fapt, Legiuitorului, printr-un act de închinare mult mai profund 
şi mai adevărat decât orice jertfă de la templu. De asemenea, se impune observaţia că 
condiţia esenţială impusă de natura funcţiei lui, este ca judecătorul să fie independent, 
pentru a putea judeca conform conştiinţei lui şi în baza literei legii. Pentru a face dreptate, 
ar trebui să fie echidistant şi imparţial, să nu se lase influenţat de nimeni şi de nimic, nici 
de interese sau simpatii politice, nici de ameninţări, să nu privească la culoare, sex, religie, 
la starea materială ori poziţia socială, şi nici măcar credinţa lui în Dumnezeu nu ar trebui să 
influenţeze o judecată ce se doreşte conform standardelor impuse de Moise: „Am dat 
următoarea poruncă judecătorilor voştri: ,Să ascultaţi pe fraţii voştri şi să judecaţi după 
dreptate.’” (Deuteronomul 1:16).

Analizând în mod obiectiv, se pare că judecătorul evocat de Isus se încadrează în cerinţele 
demnităţii în care a fost investit. În această situaţie, aprecierea populară este total opusă 
realităţii, denotând atât ignoranţă, cât şi o crasă nepricepere în domeniu, şi, în plus, o 
răutate în abordare şi apreciere.

Însă ignoranţa nu ajută nimănui. Actul justiţiei necesită timp, aşa că niciun proces nu se 
judecă imediat. Se cere să se administreze probe materiale, înscrisuri, să fie audiaţi 
martorii, împricinaţii, iar pentru aceasta se fixează termene care trebuiesc comunicate celor 
implicaţi. Un proces ce mobilizează oameni şi mijloace, în scopul de a pune la dispoziţia 
judecăţii informaţiile şi datele de natură să elimine posibilitatea erorilor prin omisiune. 
Mecanismele procesuale ar trebui să fie cunoscute şi înţelese de toţi pentru a evita orice 
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posibile neajunsuri datorate ignoranţei. În final, când toate sunt pregătite, se ajunge la 
deliberări, în urma cărora se pronunţă o sentinţă fundamentată.

În pilda lui Isus, văduva era nerăbdătoare, dar şi sub acest aspect, se pare că judecătorul 
a fost corect. Însă Isus expune intriga în termenii omului de pe stradă, ai faptului cotidian. 
În această paradigmă, motivaţia deciziei e alta, şi anume „pentru că văduva aceasta mă tot 
necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul” (Luca 18:5). Judecătorul pare a 
fi nepăsător şi, prin consecinţă, văduva pare a fi nedreptăţită, însă a fost nevoie ca să fie 
îndeplinite toate cerinţele de formă şi de fond, pentru ca sentinţa pronunţată să fie dreaptă, 
iar actul de justiţie să fie complet. Pentru că cerinţa divină era ca să „Nu judecaţi după 
înfăţişare, ci judecaţi după dreptate” (Ioan 7:24). La prima vedere, a fost un mod inedit de a 
pune în lumină o situaţie delicată care se împământenise în Iudeea şi care îi viza pe 
interlocutorii Săi.

Iată deci, că acest judecător nedrept nu era nici pe departe aşa cum fusese perceput, ci, 
din contră, îndeplinea în amănunt toate cerinţele presupuse de înălţimea demnităţii cu care 
fusese investit, aceea de a împărţi dreptatea prin aplicarea prevederilor legii. În acest sens, 
el era chiar reprezentantul Aceluia care a conceput şi întocmit Legea şi care veghează 
neobosit întru aplicarea ei în fiecare detaliu.

Mai mult, este de remarcat faptul că, în fond, Dumnezeu e perceput a fi judecătorul 
nedrept! Şi chiar copii poporului Său sunt cei care Îl acuză că este nepăsător la nevoile şi 
strigătele lor: „Strig către Tine, şi nu-mi răspunzi; stau în picioare, şi nu mă vezi” (Iov 30:20), şi 
că i-a abandonat în mâna duşmanilor lor: „Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiţi, 
şi mă aruncă în mâinile celor răi” (Iov 16:11), pentru că, în fond „Tu eşti un Dumnezeu care Te 
ascunzi” (Isaia 45:15). Acesta este punctul de vedere al omului, caracteristica gândurilor lui. 
Însă realitatea este total opusă, „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre 
nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile 
Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre” (Isaia 55:8,9). Isus 
adresează fiecăruia o întrebare care sugerează o reexaminare introspectivă a temeliei 
propriei credinţe propunând o dezbatere în forul interior pe tema: „Dumnezeu nu va face 
dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei?” (Luca 18:7).

Răspunsul Domnului
De fapt, omul ridică glasul către Dumnezeu prezentându-I problemele pe care le are şi 

indicându-I şi soluţiile cele mai nimerite pe care le aşteaptă din partea Lui ca răspuns la 
cererile sale. De asemenea, el solicită o rezolvare cât mai rapidă, pentru că îi este greu să 
aştepte, răbdarea fiind o floare rară. Însă aspectul cel mai interesant al acestei probleme 
este că, chiar dacă rezolvarea mai întârzie, el ar vrea să cunoască dinainte răspunsul la 
petiţia sa, răspuns care ar fi de natură să îi liniştească sufletul şi să-i curme frământările. 
Sau, cel puţin aşa crede. În acest sens, viitorii părinţi, nerăbdători să afle ce cadou le va face 
Creatorul, nu mai aşteaptă sorocul, ci merg la ecograf. Cel puţin nu se duc la ghicitor.

Însă Dumnezeu tace. Iar pentru că răspunsul întârzie să apară, omul revine cu rugăminţi, 
şi progresiv, tonul său rugător devine unul revendicativ, apoi unul de reproş. Şi răspunsul 
încă întârzie, iar omul decide să apeleze şi la serviciile altora, pentru ca petiţia să fie 
colectivă, să aibă mai multe şanse. În acest fel, nemulţumirea sa faţă de tratamentul divin 
devine publică. Şi pentru a-I forţa decizia, intră şi într-un refuz de hrană, protestând, astfel, 
înaintea întregului univers. Pentru că, la drept vorbind, postul lui este mai degrabă o grevă 
a foamei decât adevăratul post (Isaia 58). Bine spunea Ilie pe Carmel, când îi îndemna să 
„Strigaţi tare, fiindcă este dumnezeu; se gândeşte la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau 
poate că doarme, şi se va trezi” (1 Regi 18:27). Aşa gândeşte fiecare în fundul inimii lui, atunci 
când se află într-o asemenea situaţie, indiferent dacă o recunoaşte sau nu. Iar reproşul său 
la adresa nepăsării divine este evident, însă sfatul lui Isus este să „Nu judecaţi ca să nu fiţi 
judecaţi” (Matei 7:1), mai ales în ceasul de criză profundă prin care trece şi  despre care e 
avertizat într-un mod solemn, „căci a venit ceasul judecăţii Lui” (Apocalipsa 14:7). Este o 
problemă generală, ce confruntă pe fiecare în parte, fiind chiar „ceasul încercării, care are să 
vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului” (Apocalipsa 3:10) despre care 
oricine ar trebui să aibă cunoştinţă.
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Însă Isus asigură „că le va face dreptate în curând” (Luca 18.8). Conform acestei afirmaţii, ar 
părea că dreptatea divină va fi acordată numai aleşilor Săi, şi doar acelora ce strigă zi şi 
noapte către El! Însă pe cartea Sa de vizită scrie că „Eu sunt Domnul care fac milă, judecată şi 
dreptate pe pământ!” (Ieremia 9:24). Absolut oricui! Indiferent de religie, culoare, sex, vârstă, 
cultură, limbă sau orice alt criteriu! Şi chiar şi acelora care Îl înjură! Fără nici o singură 
excepţie! „Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul” (Ieremia 9:24). Minunat! Aşa a fost 
dintotdeauna şi aşa va fi pentru totdeauna!

Istoria biblică şi realitatea vieţii demonstrează că soluţiile lui Dumnezeu pentru 
problemele omului sunt optime, de neimaginat pentru mintea firească, dar şi prompte, 
oferind eficienţă maximă. De asemenea, asigură şi ieşirea din alte încurcături colaterale încă 
necunoscute. În acest sens, exemplul lui Iosif este edificator: „m-aţi vândut ca să fiu adus aici, 
căci ca să vă scap viaţa m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră” (Geneza 45:15). Este de observat 
faptul că Dumnezeu nu Îşi dezvăluie anticipat soluţiile, cel puţin din două motive. În 
primul rând, pentru că omul nu ar înţelege soluţia divină în complexitatea motivaţiei ei, 
necunoscând derivatele problemei lui, ca şi în situaţia lui Iosif. În al doilea rând, 
cunoscându-le, balaurul ar face demersuri pentru dejucarea lor. De aceea omul de succes 
este răbdător, ştiind cât de „Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului” (Plângerile lui 
Ieremia 3:26).

Sub un alt raport, se remarcă faptul că, nefiind înţeleasă, soluţia divină nu este nici 
acceptată. Confruntat cu probleme insurmontabile, omul le caută rezolvări după mintea lui, 
însă nu poate înţelege că se aşează, astfel, în situaţia lui Naaman sirianul, care, dispreţuind 
soluţia propusă lui de Elisei, „s-a întors şi a plecat plin de mânie” (2 Regi 5:12). El a fost salvat 
de slujitorii care l-au convins că e mai bine să renunţe la supărare şi să urmeze sfatul 
omului lui Dumnezeu. Dar nu oricine are la dispoziţie asemenea slujitori înţelepţi. 
Încrezător în raţiunea sa, ori apelând la sfătuitori, omul respinge soluţia divină, care, 
oricum, îi pare a fi o nebunie. Cu consecinţele de rigoare! Căci, aşa cum este scris, „nebunia 
lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii” (1 Corinteni 1:25).

Dreptatea divină
Este remarcabil că, în încheierea expunerii pildei judecătorului nedrept, după asigurările 

privind caracterul universal al dreptăţii divine, Isus ridică o întrebare care pare a fi scoasă 
din context: „Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca 18:8). Din ce 
raţiuni ar fi putut alătura, oare, Isus ideea adventului şi a dispariţiei credinţei la scară 
planetară, de cea a unui judecător nedrept, agasat de o biată văduvă? Ar fi putut gândi la 
lipsa de credibilitate a unui Dumnezeu care îi lasă pe copiii poporului Său la buna plăcere a 
duşmanilor săi, care i-au cotropit şi înrobit în atâtea rânduri? Chiar în momentul în care El 
îşi prezenta discursul, soldaţii romani patrulau printre ei pe străzile Ierusalimului. Sau 
expune lepădarea de credinţă caracteristică epocii moderne, într-o viziune profetică precum 
aceea de pe insula Patmos? Doar se ştie că ateismul apare în renaştere şi prinde vigoare în 
iluminism, astăzi fiind considerat ca fundamentat ştiinţific. Ce anume a prevestit Isus? Iată 
că o examinare amănunţită şi lipsită de prejudecăţi a cuvintelor Sale va descoperi faptul că 
această pildă ascunde o multiplă ironie. Amară.

Văduva vine la judecător ca să ceară acestuia să-i facă dreptate în pricina avută împotriva 
pârâşului ei, iar în urma insistenţelor ei supărătoare, într-un final judecătorul cedează şi îi 
face dreptate. Aşa spune pilda lui Isus. Dar i-a făcut oare judecătorul dreptate văduvei? Nu! 
Categoric nu! Deoarece văduva avea dreptate, iar el nu a făcut decât să o recunoască şi să o 
oficializeze prin sentinţa pronunţată, făcând-o, astfel, operantă. Însă pârâşul venise primul 
la judecător pentru a-i cere şi el să-i facă dreptate în cearta sa cu văduva! Dar câtă vreme 
părţile erau pe poziţii opuse, nu puteau avea simultan dreptate. S-ar putea, deci, afirma că 
sentinţa favorabilă văduvei l-a nedreptăţit pe pârâşul ei? Nu! Categoric nu! Pare paradoxal, 
însă aceeaşi sentinţă i-a făcut dreptate şi pârâşului! Cum e, însă, posibil ca părţile aflate pe 
poziţii diametral opuse să aibă simultan dreptate? Iată că înţelepciunea divină, aceea care 
este înaltă precum cerurile faţă de pământ, face ca dreptatea să fie universală! Unică! 
Deoarece, dacă ar fi pronunţat o sentinţă favorabilă pârâşului, judecătorul ar fi făcut, în 
fond, o dublă nedreptate. Atât văduvei, cât, mai ales, acuzatorului ei. La prima vedere, 
această afirmaţie pare a fi un nonsens. Schimbând, însă, paradigma, se poate observa că o 
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sentinţă favorabilă pârâşului ar fi făcut ca, după o lună sau două, să mai vină o văduvă să-i 
ceară judecătorului să-i facă dreptate în cearta cu acelaşi pârâş. Poate şi un orfan, sau vreun 
străin. Pentru că cine a furat un ou, va fura şi oi şi boi. Practica a demonstrat-o. Sentinţa pe 
care judecătorul a pronunţat-o împotriva sa îi va face dreptate pârâşului prin aceea că îl va 
apăra de sine, de egoismul care începuse să se exacerbeze, şi îi va proteja, astfel, interesele 
sale veşnice, întrucât dreptatea urmăreşte binele suprem. Fascinant! Divin!

Ulterior, Isus afirmă că Dumnezeu va face în curând dreptate aleşilor Săi. Privind în mod 
obiectiv, se poate observa că păcatul apare în cadrul relaţiilor interumane, prin concurenţa 
intereselor. Când apar stări conflictuale, în mod normal, fiecare dintre părţi îşi are cota-
parte din dreptate, dar şi o cotă-parte din vină, însă fiecare îşi clamează o dreptate absolută 
pentru care ar merge până în pânzele albe. În fond, mai sus decât la Dumnezeul dreptăţii, 
nimeni nu are unde să mai apeleze. Ca urmare, omul vine la Dumnezeu cu problema lui şi 
ridică glasul către El, cerându-I ajutorul şi pretinzând ca El să-i facă dreptate. Doar e 
Dumnezeu. Practic vorbind însă, fiecare îşi creează propriile probleme, după care apelează 
la Dumnezeu, clamând dreptul său la dreptate.

În fond, omul ar voi ca Dumnezeu să-l scape de consecinţele acţiunilor sale. Însă 
dreptatea divină este unică, dar nimeni dintre pământeni n-ar putea-o înţelege, cel puţin în 
dreptul lui, şi, mai ales, în stare de conflict. Şi când îşi pierde răbdarea, în loc de laude, Îi 
aduce acuze lui Dumnezeu. Dar totuşi, evaluând corect, el e principalul autor al 
problemelor lui. Judecătorul de pe pământ aplică o lege care, în principiu, are la baza ei 
Legea divină concepută tocmai pentru a-l apăra pe om de sine, în astfel de situaţii. În 
sensul acesta se înţelege şi se dovedeşte universalitatea dreptăţii divine. Dumnezeu judecă 
în mod nepărtinitor, însă îndemnul lui Isus cu privire la stăruinţa în rugăciune vizează 
oferta şi, totodată, invitaţia divină la introspecţie în vederea unei mai bune înţelegeri a 
fiecărei situaţii, cu scopul desăvârşirii.

Şi cum rămâne cu Isus?
În mod tradiţional, în interpretările criticilor biblici se consideră că lipsa de credinţă 

evocată de întrebarea lui Isus se referă la continua degradare care se înregistrează în 
decursul istoriei, şi care va sfârşi într-o bipolarizare totală, absolut credincioşi şi total 
necredincioşi, cei căldicei evoluând către unul din cei doi poli. Revenind la afirmaţiile 
anterioare privind concepţia holografică a universului, se poate înţelege multivalenţa 
cuvântului divin. Este adevărat că, după trendul actual, Isus va reveni pe un pământ ai 
cărui locuitori vor fi cu totul încrezători în civilizaţia tehnicizată pe care o vor fi construit, 
astfel încât mai nimeni nu ar simţi nevoia de ajutor divin. Însă sensul primordial al 
întrebării Sale este cu mult mai profund decât cel menţionat anterior. Pentru că Isus este 
răspunsul lui Dumnezeu la problemele omului, soluţia universală propusă pentru 
reabilitarea proiectului uman.

Evanghelistul Ioan spune că „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16). 
Biserica a interpretat că Dumnezeu L-a dat la moarte, ca jertfă de răscumpărare pentru 
omul căzut. Acest punct de vedere constituie, însă, un veritabil punct de orbire! Pentru că 
nu jertfa lui Isus îl salvează pe om din păcat, ci ascultarea de glasul Său! Acela care îi 
vorbeşte prin îndemnurile inimii. Şi despre care, de cele mai multe ori, îşi zice că „uite ce 
prostie mi-a trecut prin cap!” atunci când se apucă să sune un prieten ca să-i ceară sfatul!

Omul şi-a dorit dintotdeauna un panaceu universal, o pilulă să-i îndepărteze orice 
durere, visând să găsească un elixir al vieţii şi al fericirii, cheia care să deschidă orice uşă. 
Visează să ajungă să aibă acea tinereţe fără bătrâneţe şi o viaţă fără de moarte. Însă atunci 
când Dumnezeu îi răspunde, punându-i în faţă unica rezolvare optimă şi definitivă a 
întregului set de probleme create de îndepărtarea sa de standardul impus prin datele de 
proiect, omul o refuză! Şi nu se poate afirma că refuzul lui s-ar datora confuziei, întrucât 
Însuşi Dumnezeu L-a indicat prin glasul Său, şi încă în două rânduri! Ca să înlăture orice 
confuzie, „din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să 
ascultaţi” (Luca 8:35). Cine? Un ţăran, un locuitor al Nazaretului? Categoric, întrebarea pusă 
de Natanael „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” era la obiect, nefiind deloc lipsită de sens. O 
singură frază rostită, însă, de Acest ţăran din Nazaretul acela dispreţuit, i-a provocat lui D
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Natanael o reacţie şocantă, acesta căzând în extaz la picioarele ţăranului Isus, Căruia I-a 
recunoscut adevărata identitate, declarând că „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui 
Israel!” (Ioan 1:49). Iar în această calitate, Isus a înviat cel puțin trei morţi, arătând că El este 
acel atât de dorit elixir al vieţii. Însă nu o pilulă, aşa cum şi-au imaginat oamenii, drept 
pentru care nu L-au crezut, împlinind a doua semnificaţie a întrebării lui Isus privitoare la 
necredinţă: El a venit ca Fiu al Omului născut din femeie, exact aşa cum le promisese 
Dumnezeul lor, însă ei nu credeau într-un asemenea răspuns divin la cererile lor.

Capacitatea Sa de a răspunde oricărei provocări era dincolo de orice imaginaţie posibilă, 
însă fiecare se întreba ce să facă în faţa unei asemenea provocări. Unii I-au cerut vrute şi 
nevrute, ca lui Dumnezeu, şi, spre stupefacţia tuturor, El le-a şi dat, sănătate, şi pâine, şi 
vedere, şi eliberare, şi pace, dar, mai ales, speranţă. Fiecăruia după cum a cerut. Însă Pilat, 
deşi aflase din multe surse cine este şi ce face, nu s-a întrebat în sine şi pe sine „ce să fac cu 
Isus, care Se numeşte Hristos?” (Matei 27:22), ci i-a întrebat pe ceilalţi. A fost o eroare fatală. 
Atât pentru sine, cât şi, mai ales, pentru ceilalţi. Pentru că, neştiind nici ei ce ar fi putut să 
facă, au cerut cu toţii în cor „Să fie răstignit!” (Matei 27:22). Pilat a ascultat de ei, iar Isus a 
fost răstignit. Paradoxal, aşteptându-L pe Hristos, ei l-au omorât pe Isus care se numeşte 
Hristos! Iar astăzi, crucea Lui a devenit simbolul respingerii Sale de către cei care cred şi 
susţin că I se închină! Toţi Îl aşteaptă din cer, însă El aşteaptă la uşile lor şi nimeni nu-I 
deschide.

Isus S-a întrupat pe pământ ca soluţie divină la problema umană, pentru a asigura 
accesul universal la dreptatea lui Dumnezeu, atât a pârâşului, cât şi a pârâtului, astfel încât 
aplicarea legii în cadrul oricărui proces juridic să poată permite înfăptuirea dreptăţii pentru 
toate părţile. În acest sens, Legea este un îndrumător spre Isus (Galateni 3:24). Modul în 
care înţelege şi beneficiază de dreptatea divină, însă, deşi este abordată la nivel de 
colectivitate, mai mică sau mai mare, constituie totuşi, o problemă strict personală. Tocmai 
de aceea Isus S-a anunţat ca fiind în continuare disponibil pentru a-Şi continua activitatea, 
şi, pentru a înlătura orice confuzie, a averizat că „Eu stau la uşă şi bat” (Apocalipsa 3:20). 
Însă marea problemă cu care se confruntă fiecare om nu este să Îi audă glasul, pentru că 
oricine îl aude, ci să Îl identifice pe El în persoana celui care-i bate la uşa inimii, adică să 
creadă că El este. Iată de ce spune Ioan că oricine crede în El nu va pieri, pentru că acela 
care-L crede şi-L primeşte, va primi prin El, de fapt, acea dreptate divină după care strigă zi 
şi noapte.

Iată, deci, o altă semnificaţie a întrebării lui Isus referitoare la necredinţă, însă cu 
implicaţii personale vitale. Pentru că bătăile în uşa inimii despre care vorbea Isus, sunt 
acele îndemnuri prin care „Inima îmi zice din partea Ta: ,Caută faţa Mea!’” (Psalmii 27:8). Se 
demonstrează, astfel, universalitatea lui Isus ca soluţie a tuturor problemelor personale, 
întrucât asigurarea Lui a fost că „Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului” (Matei 
28:20). Timpul prezent la care este făcută făgăduinţa indică valabilitatea ei în orice moment 
al istoriei.

În timpul scurtei sale perioade de activitate terestră, Isus a inidicat modul prin care 
oricine doreşte să beneficieze de dreptatea divină, să o poată face, şi anume „cine ascultă 
cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică” (Ioan 5:24), în sensul în care 
cuvântul pe care Isus îl rosteşte inimii fiecăruia, şi prin care îl conduce pas cu pas prin 
hăţişurile vieţii, ca un sistem de ghidare GPS, este chiar Cuvântul prin care Dumnezeu a 
adus la existenţă şi ordonează întreaga creaţie! „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu 
Dumnezeu” (Ioan 1:1). Chiar acest Cuvânt este propunerea lui Dumnezeu pentru abordarea 
fiecărui moment al vieţii, fiind oferit oricui este dispus să Îl asculte. Doar cine Îl va crede pe 
El împotriva oricărui alt cuvânt, indiferent de evidenţe, va reuşi! Întâi să se stăpânească pe 
sine, iar apoi lumea. Cât de minunată este dreptatea oferită de Judecătorul divin! Căci cine 
divorţează de pârâşul fraţilor capătă statutul de văduvă. Şi se poate logodi cu Isus! Numele 
Lui să fie binecuvântat în etern! Amin!
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O echipă de specialişti americani în 
geriatrie anunţa, în primăvara anului 
2000, că rezultatele cercetărilor lor 
indică faptul că speranţa maximă de 
viaţă a omului pe pământ în condiţii 
optime de mediu, hrană, relaţii şi stil de 
viaţă, este de 120 de ani. Iar factorul 
care o limitează drastic este iradierea 
căreia îi este supusă fiinţa umană în 
cursul existenţei sale terestre, expusă 
radiaţiei cosmice de fond care nu este 
filtrată de stratul protector de ozon şi 
care produce îmbătrânirea ireversibilă a 
celulei vii. Aceste constatări confirmă o 
declaraţie biblică conform căreia, 

văzând că „răutatea omului era mare pe 
pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre 
rău” (Geneza 6:5), Creatorul a constatat cu durere că „Duhul Meu nu va rămâne pururi în om; 
totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani” (Geneza 6:3).

Descoperirea americanilor a fost confirmată în scurt timp de o întâmplare ce a avut ca 
erou un hoţ cecen care a pătruns într-o uzină chimică dezafectată din Groznâi, unde a spart 
un container cu deşeuri nucleare, luând o spirală de 400g de material radioactiv pe care cei 
care l-au descoperit au găsit-o în mâna sa. A murit la scurt timp, după o îmbătrânire 
galopantă, fenomen resimţit şi de eroii de la Cerobâl, cărora le-a căzut părul, dinţii, gingiile 
au început să sângereze, pielea să se zbârcească, şi moartea a survenit rapid. Şi totuşi, care 
ar fi relevenţa acestor întâmplări în cadrul unui studiu biblic? Simplu. Condiţiile edenice 
desăvârşite de viaţă au dispărut brusc, în urma potopului, un cataclism produs la scară 
planetară. Iar printre efectele acestuia, durata vieţii omului a scăzut într-un ritm alert, de la 
nivelul matusalemic de 969 de ani, la cei 175 de ani ai lui Avraam, şi până la o medie de 
70-80 de ani, de la David şi până astăzi.

Pentru a înţelege corect fenomenul, studiul trebuie început cu începutul, când „La 
început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul” (Geneza 1:1), atunci, la începutul 
începuturilor, când „Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era 
întuneric” (Geneza 1:2), planeta fiind acoperită de apă. După ce a încheiat creaţia primei zile 
cu lumina, a doua zi Dumnezeu a făcut cerul.

„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. Dumnezeu a numit întinderea cer.” (Geneza 1:6-8).

Aici pare a fi o problemă, deoarece primul element pe care Dumnezeu l-a adus la 
existenţă în prima zi a creaţiei a fost „cerurile” (Geneza 1:1), după care în ziua a doua a mai 
făcut un „cer” (Geneza 1:8), însă lucrurile se lămuresc repede înţelegând că „cerurile” se 
referă la spaţiul sideral, interstelar, însă termenul „cer” reprezintă atmosfera planetei. 
Elementul esenţial ce se remarcă în această relatare a începuturilor istoriei este, însă, stratul 
de apă care a constituit de la bun început învelişul hidraulic extraatmosferic al pământului, 
aşa cum şi este menţionat, ca fiind „apele care sunt deasupra întinderii” (Geneza 1:7).

Scriptura spune că „Dumnezeu a zis ,Să fie, şi aşa a fost” (Geneza 1:6,7), însă această 
expresie nu descrie acţiunea unui vrăjitor care mişcă o baghetă rostind o formulă magică, 
iar universul şi apare ascultător. Cuvântul Său este creator şi ordonator de univers în sensul 
legic, în care Dumnezeu a proiectat legile fiecărui element, de la subparticule până la 
întreg, astfel că formarea stratului de apă extraatmosferic antediluvian este rezultatul unui 
fenomen fizic, de vaporizare a apei din straturile superficiale ale învelişului planetar iniţial, 
sub efectul termic al luminii, şi condensarea ei în straturile superioare ale atmosferei, sub 

Biblia și știința
Ardeiaş Mario, Aprilie 2014

Pe apele potopului
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efectul frigului cosmic, (temperatura cosmosului fiind de ~ -270°C, aproape zero absolut 
0°K adică -273,15°C,). Analizând modelul iniţial, se poate imagina structura stratului de 
apă astfel format. Datorită contactului cu frigul spaţiului cosmic, exteriorul său era 
îngheţat, formând o peliculă protectoare de gheaţă ca interfaţă între apă (aflată la 
temperaturi cuprinse între cea de condensare, în zona interioară de contact cu atmosfera, şi 
aceea de îngheţ), şi spaţiul interstelar extraatmosferic, în acelaşi fel în care gheața separă 
apa lacului de frigul de afară, asigurând condiţiile necesare desfăşurării vieţii subacvatice. 
Datorită absenţei totale a poluării, apa fiind absolut curată, gheaţa formată în acest fel era 
translucidă, asemenea sticlei simple. Ansamblul de apă limpede şi gheaţă translucidă, 
format în acest fel, crea efecte feerice la iluminarea din exterior, un adevărat firmament. 
Sub un alt raport, la trecerea razelor de lumină prin acest strat, se producea un dublu efect, 
de refracţie şi dispersie a luminii, aşa încât corpurile cereşti păreau a nu fi punctiforme, ci 
mai degrabă având un aspect de halou, lumina soarelui fiind dispersată pe întregul 
firmament ca şi cum cerul întreg ar fi fost aprins.

Înţelegând felul în care stratul acesta de apă era amplasat la extremitatea superioară a 
atmosferei, efectele produse asupra ambientului terestru nu sunt atât de dificil de imaginat. 
În primul rând, datorită capacităţii apei de a frâna neutronii rapizi, acesta filtra o plajă 
extinsă de radiaţii cosmice. Ca urmare, pe pământ existau condiţiile unei tinereţi eterne, o 
viaţă biologică fără sfârşit.

În al doilea rând, datorită densităţii sale, împiedica pătrunderea în atmosferă a prafului 
cosmic şi a meteoriţilor.

În al treilea rând, prin separarea de spaţiul cosmic, asigura în întreaga atmosferă un 
climat constant la scară planetară, cu mici variaţii de temperatură şi presiune care aveau 
valori ridicate. Drept urmare, climatul era invariabil în timp, neexistând anotimpuri. Şi nu 
în ultimul rând, funcţionând ca şi un strat tampon termoizolator faţă de spaţiul 
extraatmosferic, producea efect de seră, într-un climat cu umiditate crescută. În absenţa 
poluării, a particulelor de praf plutind în suspensie în aer, nu erau nici ploi, dar nici secetă, 
deoarece „un abur se ridica de pe pământ şi uda toată faţa pământului” (Geneza 2:6). Drept 
urmare a acestor fenomene, suprafaţa terestră era acoperită de o vegetaţie luxuriantă, 
jungla amazoniană de astăzi fiind un exemplu sugestiv.

Pentru a putea înţelege cum a fost posibil ca apa să se menţină sus fără să cadă sub 
acţiunea propriei greutăţi, este necesar a se cunoaşte modul în care se formează ploaia. În 
atmosferă, în cuprinsul masei vaporilor de apă din nori, plutesc particule de praf şi de 
polen care formează centri de condensare în jurul cărora se formează picăturile de apă. 
Atâta timp cât picătura e mică, raportul dintre masă, care îi determină greutatea, şi 
suprafaţa portantă, care îi asigură plutirea, este mic, aşa încât portanţa depăşeşte gravitaţia, 
iar picătura nu cade. Fiind, la rândul ei, centru de condensare în vaporii de apă din nori, 
picătura creşte progresiv. Dar atunci când raportul dimensiunilor ajunge la o valoare 
critică, făcând ca forţa de atracţie gravitaţională să depăşească forţa portantă, picătura de 
apă devine picătură de ploaie începând să coboare spre pământ, viteza ei de cădere fiind 
dependentă de dimensiuni.

În condiţiile antediluviene, puritatea ridicată a apei şi a aerului asigurau un grad de 
iluminare diurnă şi nocturnă uniforme pe întreaga suprafaţă terestră, variaţiile de 
temperatură zi-noapte fiind mici. Datorită climatului de tip seră creat de existenţa stratului 
de apă tampon extraatmosferic, umiditatea în aer avea valori foarte ridicate. În acest fel, la 
limita dintre straturile superioare ale atmosferei şi suprafaţa inferioară a stratului de apă 
extraatmosferic, se producea un proces continuu şi uniform de vaporizare-condensare, aşa 
încât forţa ascensională a vaporilor compensa forţa de atracţie gravitaţională a apei, creând 
un echilibru la nivel macroscopic. Echilibrul s-a putut menţine prin efectul fototermic 
datorat temperaturii atmosferice constante rezultată din gradul uniform de iluminare, atât 
în timp, în ritmul diurn-nocturn, cât şi ca distribuţie pe întrega suprafaţă terestră. Sub 
plafon de nori, temperatura nocturnă diferă puţin de cea diurnă, însă în nopţile senine se 
face foarte frig.

Comportamentul de excepţie al apei faţă de celelalte elemente, substanţe şi materiale 
cunoscute, în raport cu legea dilataţiei şi a contracţiei, deşi este explicabil prin structura ei 
şi prin legităţile fizicii, constituie o abatere de la o regulă universală, fiind astfel, o 
veritabilă minune. Însă datorită condiţiilor climaterice care crează premizele repetabilităţii 
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la fiecare îngheţ, fenomenul intră în obișnuintă, nemaifiind perceput ca minune. În general, 
se consideră a fi minuni evenimentele de excepţie, irepetabile, produse ale unor cauze 
supranaturale. Potopul ar putea fi considerat ca atare, dată fiind credinţa că a fost provocat 
de Dumnezeu ca şi măsură punitivă împotriva acelora care s-au abătut de la cerinţele Sale, 
căci este scris că

„Domnul a zis: ,Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la 
vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut.’” (Geneza 6:7).

S-ar putea afirma că planificarea potopului este evidentă din moment ce, între ţintele 
acţiunii, alături de om apar vieţuitoarele terestre şi păsările, dar nu şi cele subacvatice care 
nu puteau fi înecate. De asemenea, Dumnezeu îl avertizează pe Noe asupra intenţiilor Lui 
şi îi sugerează să-şi salveze viaţa făcând o corabie, căci „iată că Eu am să fac să vină un potop 
de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer” (Geneza 6:17). Problema care se 
ridică aici este aceea de a determina dacă potopul a fost un fenomen produs de cauze 
naturale, care ar putea fi explicate prin cunoştinţele actuale, ori a fost un act al răzbunării 
divine, tot aşa după cum şi formarea stratului de apă extraatmosferic care a produs potopul 
a avut cauze naturale, explicabile prin legităţile fizicii cunoscute astăzi, nefiind un act 
supranatural, cum pare a fi la o simplă lecturare superficială a textului biblic. Într-o altă 
exprimare, este de cercetat dacă potopul poate fi considerat sau nu drept o minune, deşi 
este, în mod evident, irepetabil.

Revenind la cele menţionate, este de remarcat importanţa determinantă a gradului de 
puritate a aerului atmosferic şi apei din stratul extraatmosferic în conservarea echilibrului 
termic ce permitea menţinerea acelei situaţii. Dacă acest echilibru termic ar fi fost perturbat 
de o răcire accentuată a atmosferei, atunci masa de vapori de apă a căror forţă ascensională 
a creat presiunea ce asigura portanţa apei din stratul extraatmosferic, ar fi scăzut, atrăgând 
după sine o diminuare corespunzătoare a acestei presiuni care ar fi fost depăşită de 
greutatea apei care ar fi început să cadă în cantităţi din ce în ce mai mari, până când tot 
stratul de apă ar fi căzut la pământ. Într-o reacţie în lanţ. Ar fi fost, oare, posibil ca în 
atmosfera pură şi limpede a lumii antediluviene să se producă un astfel de fenomen? Un 
răspuns sugestiv la această problemă este posibil de aflat într-un documentar realizat în 
anii de început ai actualului mileniu, difuzat sub numele de „Global 
dimming” („Întunecarea globală”), care îşi propune să atragă atenţia asupra unui fenomen 
al existenţei cotidiene, din ce în ce mai evident. Într-o lume în care atenţia este captată de 
schimbările dramatice produse de încălzirea globală care are la origine poluarea masivă a 
mediului ambiental ca urmare a activităţilor economice, se observă apariţia unui alt pericol, 
generat de aceeaşi poluare. În urma acumulării în atmosferă a unor mari cantităţi de 
particule de praf şi de funingine aflate în suspensie, se produce o diminuare progresivă a 
gradului de iluminare cu lumina solară pe zone din ce în ce mai extinse, mai ales pe ariile 
aflate în vecinătatea unor zone intens industrializate. Începând din anii ’50, de când se fac 
măsurători, s-a constatat o diminuare progresivă a cantităţii de lumină solară care ajunge 
pe pământ, diminuare care la nivel global depăşeşte deja 10%, în unele zone ajungând la 
peste 25%. Asemenea celebrului, de acum, „smog” londonez, ce îşi face simţită tot mai des 
prezenţa, deasupra marilor aglomerări urbane ca Delhi, Shanghai, etc. Urmările sunt 
complexe. Între acestea, seceta ocupă un loc însemnat. Per global, este o situaţie generată 
de o industrie poluatoare ce ar trebui să asigure cele necesare unei civilizaţii de minimum 4 
miliarde de pământeni, considerând că 3 miliarde nu au acces la produsele acesteia.

Care era însă situaţia societăţii antediluviene? Unii cercetători au estimat că populaţia 
terestră ajunsese înainte de potop, la aproximativ 11 miliarde de locuitori, însă alţii au 
opinat aproximativ 45 sau chiar aproximativ 115 miliarde de antediluvieni. Scriptura nu 
oferă multe detalii privind stilul de viaţă al acestora, însă din datele minime aflate la 
dispoziţie se găsesc elemente care să permită o imagine a economiei vieţii acelor timpuri.

Este de remarcat că relatarea Genezei oferă doar câteva detalii despre faptele şi 
activitatea a câtorva oameni reprezentativi pentru evoluţia societăţii. Fii lui Adam, Abel, 
prima victimă a istoriei, Cain, primul criminal, Lameh, nepotul de a cincea generaţie a lui 
Cain şi primul poligam, precum şi fii acestuia, Iabal, „tatăl celor ce locuiesc în corturi şi păzesc 
vitele” (Geneza 4:20), Iubal, „tatăl tuturor celor ce cântă cu lăuta şi cu cavalul” (Geneza 4:22), şi 
Tubal-Cain, „făuritorul tuturor uneltelor de aramă şi de fier” (Geneza 4:22). De partea cealaltă, 
în locul lui Abel, Adam l-a avut pe Set, iar „lui Set i s-a născut şi lui un fiu şi i-a pus numele D
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Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului” (Geneza 4:26). În plus, nu mai 
există decât informaţiile despre răutatea generală a oamenilor, care a produs tragicul 
deznodământ al potopului. (Geneza 6). Este posibil ca textul Genezei să le menţioneze 
numai pe acestea, ca reprezentative. Despre păcatele acelor oameni, Dumnezeu declarase 
într-o triplă afirmaţie, că erau absolute. Între ele, poluarea este păcatul decisiv, care a 
provocat potopul.

Arama şi fierul se obţin numai prin topirea minereurilor în furnale, deci Tubal-Cain 
practica siderurgia, activitate care a fost dintotdeauna, este, şi va fi întotdeauna poluatoare 
şi energofagă. Combinatele siderurgice de astăzi aruncă în atmosferă milioane de tone de 
funingine şi zgură, sub forma unor pulberi care rămân în suspensie, plutind în atmosferă. 
Pentru o populaţie de circa 11 miliarde de locuitori, gradul de poluare globală l-ar fi putut 
depăşi pe cel de astăzi. Necunoscând şi nefiind preocupaţi de consecinţele acestui fapt, 
antediluvienii au fost avertizaţi cel puţin prin Noe şi prin ciudata lui acţiune, însă nu s-au 
oprit. Acel fenomen al întunecării globale a avut, în situaţia lor, consecinţe impredictibile în 
lipsa cunoştinei despre echilibrul termic sensibil prin care acel strat de apă extraatmosferic, 
despre a cărui existenţă probabil că nu ştiau, era menţinut acolo. Şi în acest caz, la fel ca şi 
în toate celelalte, necredinţa a fost fatală. A crezut numai Noe. Iar el a luat măsurile de 
rigoare pentru salvarea sa şi a familiei sale. Ar fi existat şi altfel de măsuri de salvare 
posibile? Categoric! Dar acestea presupuneau oprirea tuturor activităţilor cu potenţial 
poluator. La tendinţa de dezvoltare a timpului, a fost imposibil.

Primele efecte care au fost resimţite au fost de ordin climateric, deoarece dispariţia acelei 
hidrobariere a permis pătrunderea în atmosferă a frigului din spaţiul sideral care a 
provocat o răcire puternică a climei la nivel global. Ca o primă consecinţă, au apărut 
anotimpurile, ploile, seceta, curcubeul, vântul, îngheţul, s-au format calotele glaciale 
polare, au apărut diferenţieri de ordin climatic la nivel zonal şi regional, provocând apariţia 
deşerturilor. Pe de altă parte, radiaţiile cosmice care penetrează în atmosferă în lipsa 
filtrului acvatic care a dispărut la potop, au produs o scurtare drastică a duratei de viaţă a 
organismelor vii. Astăzi, numai stratul de ozon mai filtrează radiaţiile, însă pe o plajă mult 
restrânsă, iar acolo unde şi acesta a dispărut, în unele zone din sudul Americii de Sud, se 
înregistrează o creştere însemnată a incidenţei cancerului de piele în rândul populaţiei. 
Există şi multe alte urmări, greu de apreciat şi de cuantificat în lipsa unor date 
cuprinzătoare certe referitoare la condiţiile existente în perioada antediluviană.

Unul dintre aspectele demne de a fi consemnate este acela al ignorării voite de către o 
parte a comunităţii ştiinţifice de astăzi a evidenţelor care se referă la istoria şi consecinţele 
potopului. Astfel, în dorinţa lor de a combate teoriile creaţioniste care presupun 
recunoaşterea implicită a existenţei unui Creator, partizanii ateismului consideră că 
universul a apărut prin hazard, iar vârsta acestuia se cifrează la miliarde de ani ipotetic 
necesari hazardului să se poată exprima. În sprijinul teoriilor lor, aceştia folosesc o metodă 
a datării fosilelor vieţuitoarelor dispărute cu ajutorul izotopului C14 sau radiocarbon, 
ignorând inexistenţa iradierii cosmice antediluviene. Datarea radiometrică permite astfel 
susţinerea teoriei evoluţioniste, cu cortegiul ei de consecinţe. Deşi informaţii despre potop 
apar în vechile scrieri sumeriene ca Epopeea lui Ghilgameş, precum şi în culturile 
egipteană şi a altor popoare antice, ele sunt tratate ca legende. Există unele teorii ce vorbesc 
despre o inundaţie locală, în Asia de sud-est, însă opinia generală discreditează relatarea 
cărţii Genezei, oferind contraargumente ridicole într-un cor dirijat şi condiţionat de interese 
financiare vizând alocaţiile bugetare pentru cercetare.

În perspectiva prezentului, efectele dezastruoase ale activităţilor umane decisive în 
producerea potopului, ar trebui să preocupe pe fiecare întrucât „Cum s-a întâmplat în zilele 
lui Noe, în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau” (Matei 
24:37,38), într-o nepăsare crasă, „aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului” (Matei 
24:37). El să fie binecuvântat în etern! Amin!
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Prima istorie a avut loc în secolul 18 în 
Polonia. Cea de-a doua în Japonia zilelor 
noastre.
George Muller, fondatorul orfelinatelor din 
Bristol, Anglia - o mărturie monumentală a 
protecției și călăuzirii lui Dumnezeu pentru 
credincioșii care se roagă - a vizitat Japonia. A 
fost rugat să accepte să i se facă o fotografie 
care să rememoreze această vizită.
„Nu,” a spus el, „ci unul dintre creștinii 
japonezi să înființeze un orfelinat. Aceasta va 
fi fotografia mea.”
Domnul J. Ishii, un tânăr student la medicină 
din Okayama, a acceptat provocarea. El, 

asemenea lui Muller, nu avea niciun venit. El, asemenea lui Muller, a decis să nu înștiințeze pe 
nimeni din afara orfelinatului de nevoile sale. Asemenea lui Muller, avea să dovedească că 
Dumnezeu va oferi cele necesare fără să roage pe nimeni să-l ajute.

Ishii a avut un succes imediat, cu toate că nu unul imens. El împreună cu minunații săi orfani 
și îngrijitorii de acolo au trăit zi după zi într-o deplină dependență de Dumnezeu. Apoi a urmat 
o perioadă dificilă de după război în Japonia. Împuținarea ajutoarelor venite din partea 
creștinilor a fost văzută ca descurajatoare pentru toți cei credincioși și cauză a opririi activității. 
Orfelinatul lui Ishii a resimțit o lovitură mai teribilă decât alții căci nu cerea niciun ajutor așa 
cum o făceau ceilalți. Practic, toți cei care-i susțineau lună de lună, au uitat de orfelinat.

Hrana s-a împuținat din ce în ce mai mult până când, în data de 24 septembrie, nu au mai 
rămas decât cu puțin orez. La ora cinci când trebuia servită cina, domnul Ishii a ținut un 
discurs special copiilor, anunțându-i că hrana era aproape epuizată și că nu mai aveau bani să 
cumpere alta.

„Trebuie să vă mulțumiți cu puținul orez de data aceasta. Și înainte de a fi serviți, vreau să vă 
spun istoria unui om și a familiei lui care au întâmpinat aceeași problemă.”

Atunci el le-a relatat uimitoarea istorie publicată în numărul 50 din luna februarie 2014 al 
revistei „Divina Vindecare” cu titlul „Alegerea lui Dobry”.

„Acum, copii,” a continuat el, „asta s-a întâmplat cu mulți, mulți ani în urmă, dar Același bun 
Părinte ceresc veghează asupra copiilor Săi, iar eu cred că El ne va ajuta. Toți cei care cred asta, 
vă rog să veniți pentru a vă întâlni cu mine în curte după ce veți termina de mâncat. Ne vom 
ruga ca Domnul să facă același lucru din nou pentru noi.”

Aproximativ 30 de copii s-au ridicat și au mers imediat în curte, fără a se atinge de mâncare. 
Domnul Ishii, uimit de credința acestor orfani, a început să se roage împreună cu ei. După ce L-
a rugat pe Dumnezeu să-i ajute, i-a lăsat pe copii în rugăciune. El a mers înăuntru, a urcat în 
camera sa și a început să se roage pentru adulții care vizitau orfelinatul o dată pe săptămână.

Niciunul dintre angajații orfelinatului nu era cu el. Nici unul dintre cei care-i vizitau de 
obicei nu știa ce se întâmpla. Nu au trecut decât câteva minute, când soția l-a strigat să coboare. 
În fața ușii era o doamnă misionar care venise dintr-un alt oraș. După ce a salutat-o pe doamna 
Ishii, i-a înmânat un plic: „Acesta este din partea unui grup de misionari din New York” a spus 
ea.

Când doamna Ishii a deschis plicul, a rămas înmărmurită: conținea o mare sumă de bani 
americani care aveau o valoare mai mare decât moneda japoneză. Ea a intrat imediat înăuntru 
pentru a-i spune și soțului ei vestea cea bună. Când domnul Ishii i-a adunat pe copii și 
personalul, a fost o bucurie să le relateze ce se întâmplase numai în câteva minute. Încă o dată 
s-au bucurat pentru noua dovadă pe care Dumnezeu le-o dăduse că El se îngrijește de cei ce-și 
pun încrederea în El.

„Copii,” le-a spus domnul Ishii, „istoria pe care v-am spus-o mai devreme s-a repetat 
întocmai. Dumnezeu încă veghează ca cei care se încred în El să nu fie dezamăgiți.”

Copiii au apreciat istoria, dar au fost încă și mai fericiți că au fost parte dintr-una modernă. Și 
apropo: domnul Ishii le citise istoria lui Dobry care primise inelul de la corb. V-o mai amintiți?

Pagina copiilor
Continuarea unei istorii senzaționale

Povestea a fost tradusă din „The Hand That Still Intervenes, - W. A. Spicer and Helen Spicer Menkel © 1982 by Concerned Publications.”
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Dragi prieteni,
Grupul „Divina Vindecare” şi-a început activitatea în anul 2009 având drept obiectiv  primordial 

promovarea și răspândirea Evangheliei materializat prin organizarea de întâlniri naționale și internaționale 
de studiu biblic atât pentru copii cât și pentru adulți, prin  tipărirea şi distribuirea gratuită a revistei lunare 
„Divina Vindecare” precum şi a altor materiale în format electronic, prin traducerea şi tipărirea de cărţi. 
Desfășurându-se potrivit planurilor lui Dumnezeu, activitatea s-a extins în fiecare an în mod exponențial cu 
perspectiva de a continua în aceeași manieră.

Anul acesta a fost tradusă, tipărită şi distribuită în mod gratuit cartea „Divina 
Vindecare” în 4000 de exemplare, dovedindu-se a fi o reală binecuvântare pentru sute de 
persoane, însă cererea de carte este în continuă creștere și multe din titlurile pe care le-am 
tipărit în urmă cu mai bine de zece ani („Aceasta este biserica”, „Locul Bibliei în 
educație”, „Misterul deconspirat” și altele) nu mai sunt disponibile decât în format 
electronic. Și pentru că multe persoane nu au acces la internet și/sau nu știu să folosească 
un computer, au apelat deseori la noi pentru o copie din aceste cărți care s-au dovedit atât 
de folositoare pentru mii de persoane. Acesta este motivul pentru care dorim să extindem 
activitatea tipografiei prin a tipări mai multe cărți.
Și pentru că Evanghelia reprezintă un răspuns practic la toate nevoile oamenilor, 

Domnul Isus a spus: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din 
aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” (Matei 25:40). Realitatea suferinței Tatălui 
datorită durerilor copiilor Săi apasă din ce în ce mai mult pe inima noastră, motiv pentru care am decis 

să ne implicăm mai mult în activitatea de ajutorare materială a cazurilor pe care Dumnezeu ni 
le indică.
Responsabilizând adulții pentru traictoria pe care copiii o vor urma în viață, glasul Domnului 
Isus se aude și azi implorând: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi...” (Matei 19:14). 
Realitatea este că de obicei eforturile misionare creștine sunt direcționate numai către adulți, 

copiii fiind lăsați să se hrănească numai cu firimiturile ce cad de la mesele acestora, 
rezultatul începând să devină evident și cu neputință de evitat atunci când 

ajung la vârsta adolescenței. Nevoia eforturilor misionare pentru copii este 
acută în zilele noastre!

Aceste motive și altele asemănătoare ne-au determinat să organizăm un 
cadru legal care să ofere posibilitatea unui număr cât mai mare de persoane să se 
implice în aceste activități, și anume Asociația Divina Vindecare. Această Asociație nu 
este una religioasă, ea constituind numai cadrul legal prin care activitatea de răspândire 
a Evangheliei să devină mai eficientă. Iată care sunt câteva din obiectivele și activitățile 
declarate în Statutul Asociaței:

„ - acordarea de asistenţă medicală prin voluntariat sau angajarea de personal medical de 
specialitate pentru persoane şi familii sărace sau aflate în diferite dificultăţi;

- acordarea de asistenţă materială, educaţională şi morală persoanelor marginalizate social 
(persoane vârstnice, familii sărace, tineri de 18 ani care ies din centre de plasament, 
persoane care au ieşit din penitenciar, persoane fără adăpost etc);

- acordarea de sprijin material, spiritual, medical pentru femeile însărcinate abuzate aflate 
în perioada prenatală şi postnatală;

- ajutorarea săracilor, prin acordarea de asistenţă materială, educaţională şi morală;
- distribuirea gratuită a Sfintei Scripturi (Biblia) și a altor cărți și reviste care promovează 

creștinismul;
- dezvoltarea învăţământului prin susţinerea unor unităţi de învăţământ de nivel preşcolar 

şi şcolar;
- editarea, tipărirea şi comercializarea de cărţi, broşuri, reviste şi alte materiale;
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- oferirea asistenţei spirituale, medicale şi consiliere persoanelor abuzate, rămase cu 
traume în urma violenţei domestice;

- oferirea serviciilor de consiliere creştină, educațională și familială;
- oferirea unor servicii de meditaţii, consultaţii, îngrijire şi supraveghere pentru 

şcolari;
- organizarea de servicii spirituale şi culturale, evanghelizări, conferinţe, 

seminarii, etc.;
- organizarea de tabere creştine destinate grupurilor de copii, tineri sau 

adulţi;
- organizarea unor activităţi de educaţie creştină;
- organizarea unor cursuri și întâlniri educative pe teme sociale, culturale, spirituale 

pentru copii, tineret şi adulţi, folosind principiile și învăţăturile din Sfânta Scriptură;
- organizarea, găzduirea sau colaborarea la organizarea de întâlniri având ca tematică 

învăţături din Sfânta Scriptură, cursuri educative pe teme sociale, culturale, spirituale pentru 
copii, tineret şi adulţi, în sensul combaterii pornografiei, imoralităţii, alcoolismului, 
tabagismului şi a consumului de droguri;

- susţinerea integrării / reintegrării în societate a „copiilor străzii”, a persoanelor 
abandonate, nevoiaşe, defavorizate şi a foştilor deţinuţi, precum şi a persoanelor fară adăpost;

- vizitarea şi ajutorarea materială şi spirituală a bolnavilor aflaţi în spitale şi a deţinuţilor 
din penitenciare;

- realizarea unor acţiuni sociale de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea 
sărăciei şi a riscului de excluziune socială, asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi 
familiei, asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, asistenţă socială 
pentru situaţii deosebite;” etc.

Desigur că realizarea acestor scopuri presupune în primul rând implicarea practică a cât mai multor 
persoane, și desigur că una dintre ele poți fi și tu. Acesta este motivul pentru care te încurajăm să te rogi 
pentru aceasta și să urmezi călăuzirea personală a lui Dumnezeu. Contactează-ne dacă ai pe inimă acest 
lucru.

De asemenea, vă încurajăm să ne contactați dacă doriți să participați material la împlinirea acestor 
scopuri. Ajutorul material sub orice formă (haine, jucării, mobilă, materiale de construcții, etc.) este bine 
venit și va fi direcționat către persoanele care sunt în nevoie potrivit călăuzirii lui Dumnezeu.

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal pune la dispozitia contribuabililor mecanismul de redirectionare a 
2% din impozitul pe venit datorat pentru anul 2013 către o entitate non profit, și pentru că această 
Asociație este o organizație non profit, este eligibilă. Prevederea 2% este un mecanism de transparență 
fiscală prin intermediul căruia contribuabilii persoane fizice pot să direcționeze până la 2% din impozitul 
lor pe venit către o organizație neguvernamentală (asociație sau fundație). Pe dumneavoastră nu vă costă 
nimic; tot ceea ce trebuie să faceți este să completați Declarația 230 (punctele I și II) pe care o puteți 

descărca de pe pagina divinavindecare.ro (Nu vă faceți probleme dacă nu 
cunoașteți suma corespunzătoare a 2% din impozit; va fi calculată de către 
organele fiscale, motiv pentru care puteți lăsa căsuța necompletată.), iar dacă 
aveți venituri din alte surse (cedarea folosinței bunurilor, drepturi de autor, 
activități independente, cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile realizate 

în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, activități agricole pentru care venitul net se 
stabilește în sistem real, câștiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de 
valoare, câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe baza de contract, etc.), 
completați Declarația 200 pe care o puteți descărca de pe pagina divinavindecare.ro. După ce veți fi 
completat declarația, trebuie s-o trimiteți prin poștă administrației financiare de care aparțineți sau s-o 
depuneți personal la sediul acesteia.

Datele de identificare ale Asociației Divina Vindecare  sunt următoarele:
Asociația Divina Vindecare
Cod de identificare fiscală (CIF): 33129827
IBAN: RO87BTRLRONCRT0251832401
Banca Transilvania
Pentru orice întrebări, sugestii și propuneri, nu ezitați să ne contactați!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Prietenii de la Divina Vindecare
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Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la o nouă întâlnire de studiu şi rugăciune în 
perioada 15 – 20 iulie 2014. Prezentatorii din acest an vor fi David Clayton și Howard 
Williams din Jamaica, alături de Imad Awde și Nader Mansour din Australia, iar printre 

subiectele care vor fi studiate 
se numără: „Criză de 
identitate”; „Cum să fii 
desăvârșit”; „Următoarea 
mișcare a lui Dumnezeu”; 
„Șapte stâlpi”; „Puterea 
învierii Sale”, etc.
Ca şi în anii precedenți, 
întâlnirea va avea loc în 
minunatul cadru natural din 
staţiunea Moeciu de Sus, 
judeţul Braşov, la Pensiunea 
„Roua Dimineţii” (pentru 
detalii, click   AICI). Sunt 
disponibile camere cu baie 
proprie pentru 2 sau 3 
persoane la preţul de 55 
ron / zi / persoană (275 ron 

pentru întreaga perioadă), preţ în care sunt incluse 2 mese pe zi şi închirierea sălii de 
conferinţe. Pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 10 ani nu se percepe taxă. Persoanele 
care se vor caza într-o altă locație dar care doresc să servească masa împreună cu noi, vor 
achita 20 ron / zi. Ziua de marţi, 15 iulie, este ziua în care se va face cazarea, dar nu se va 
servi nici o masă. Prima masă se va servi miercuri 16 iulie dimineaţa, iar ultima masă se va 
servi duminică 20 iulie dimineaţa.

Este important să rețineți faptul că locurile sunt limitate, motiv pentru care este imperios 
necesar să vi-l rezervați pe al dumneavoastră până în data de 15 iunie prin depunerea 
sumei de 275 ron în contul RO66BTRL01301201M16722XX de la Banca Translivania pe 
numele „Trif Stanciu Olimpiu”. Vă rugăm să specificați la rubrica „detalii depunere” că 
suma reprezintă contravaloarea participării la întâlnirea de la Moeciu și să-l anunțați pe 
domnul Trif Stanciu Olimpiu la numărul de telefon 0752211191. Momentan sunt rezervate 
numai 40 de locuri; pe măsură ce vă veți anunța participarea, vom închiria mai multe. 
Rețineți că Biserica Ortodoxă a fixat sărbătoarea „Sfântul Ilie” în data de 20 iulie ceea ce va 
face ca locurile din zonă să fie ocupate. Celor ce nu-și fac rezervare până la data de 15 
iunie, nu le putem garanta existența vreunui loc liber la data întâlnirii.

Pentru cei care aleg să vină cu automobilul, rutele cele mai cunoscute sunt Braşov - Bran - 
Moeciu de Jos (culoarul Rucăr - Bran, ieşirea spre Piteşti, până în Moeciu de Jos, 
aproximativ 30 de km), sau Piteşti – Câmpulung Muscel – Moeciu de Jos. Din centrul 
localităţii Moeciu de Jos se deschide un drum (la stânga venind dinspre Braşov, la dreapta 
dinspre Piteşti) în prima bifurcaţie (8 km) către Moeciu de Sus (fiţi atenţi la indicator!).

Coordonatele GPS sunt N45.4432640° E25.3303108°
Pentru cei care aleg transportul în comun, traseul este următorul: sosiţi în Gara Braşov 

(dacă veniţi cu microbuzul, asiguraţi-vă că ştiţi unde trebuie să coborâţi pentru a ajunge 
uşor la obiectivul următor); vă deplasaţi la Autogara Bartolomeu. Pentru a ajunge acolo, 
trebuie să luaţi autobuzul 23 barat (din Gara Braşov), a cărui staţie este în partea dreaptă a 
gării. Coborâţi la Autogara Bartolomeu (punct de reper este stadionul). Din Autogara 
Bartolomeu pleacă autobuze la fiecare 30 de minute spre Moeciu de Jos, atât în cursul 
săptămânii cât şi în week-end. Din Moeciu de Jos pleacă autobuze spre Moeciu de Sus. 
Programul lor de funcţionare este următorul: de luni până vineri: 8:00, 13:30, 16:00, 17:30, 
20:00; sâmbăta si duminica: 8:00, 16:00, 20:00. La întoarcere, autobuzul Moeciu de Sus, 
Moeciu de Jos funcţionează după următorul program: de luni până vineri: 5:30, 6:30, 8:30, 
14:00, 16:30; sâmbăta şi duminica: 8:30, 13:00, 16:30.

Vă aşteptăm cu inimile deschise!

Invitație
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• Pentru perioada 28 Iulie - 3 August 2014 planificăm o întâlnire de evanghelizare în 
localitatea Orăștie, județul Hunedoara. Această întâlnire va avea loc într-una din sălile 
publice din localitate. Intenționăm să folosim toate mijloacele disponibile pentru a-i invita pe 
oameni la această întâlnire: invitații tipărite, anunțuri publice, etc. Prezentatorul din cadrul 
întâlnirilor va fi David Clayton. Toți cei care doresc să participe sunt bineveniți!

• Suntem bucuroși să vă anunțăm apariția cărții „Divina Vindecare” scrisă de David 
Clayton, o carte mult așteptată. Această carte rezumă și însumează principalele subiecte 
studiate de noi în ultimii 15 ani și concluziile la care am ajuns în urma studiului Scripturii și 
a încercării de a înțelege Evanghelia în lumina descoperirii adevărului neprihănirii prin 
credință. Iată care sunt câteva din subiectele  abordate în această lucrare:
- Înțelegând păcatul și neprihănirea.
- Nu imitare; substituire.
- Realitatea: viața lui Hristos în noi.
- Revelația lui Dumnezeu.
- Natura lui Hristos.
- Înțelegând planul.
- Blestemul rupt.
- Simbol și realitate.
- Locul credinței.
- Locul predării.
- Sfințirea.
Vă încurajăm să vă obțineți copia acestei lucrări contactându-ne prin email la 

divinavindecare@gmail.com sau prin telefon la numărul 0742.248.883
Această carte nu se comercializează. Ea este oferită gratuit oricui dorește s-o studieze în 

limita a două exemplare.
Copierea sau multiplicarea și distribuirea  materialului din această carte este nu numai 

permisă, ci și puternic încurajată.

- Anunțuri -
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Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.

La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le 

descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege

care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.

La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic, 
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre 

subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în

lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și 

audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale 
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă 
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul 

robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii 
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma 

experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în 
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta, 

descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o 
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar 

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

Nr.	  53	  	  	  	  	  	  	  	  Mai	  2014
Tiraj	  1050	  exemplare

Scopul	  revistei	  Divina	  Vindecare	  este	  acela	  de	  a-‐i	  
motiva	  pe	  cititori	  să	  se	  dedice	  fără	  nici	  o	  rezervă	  

pregătirii	  personale	  pentru	  revenirea	  Domnului	  Isus	  
Hristos	  printr-‐o	  relație	  directă	  și	  personală	  cu	  

Mântuitorul.	  Revista	  Divina	  Vindecare	  este	  tipărită	  lunar	  
şi	  este	  trimisă	  gratuit	  oricui	  dorește.	  Multiplicarea	  este	  
nu	  numai	  permisă,	  ci	  și	  puternic	  încurajată.	  Pentru	  orice	  
informații	  şi	  alte	  materiale,	  vă	  rugăm	  să	  ne	  contactați.

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

ul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele 

video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul 
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe” 
pentru a primi în mod automat știri de fiecare 

dată când postăm noi prezentări. Aceste 
prezentări video au fost înregistrate începând cu 

anul 2006 și tratează diverse aspecte ale 
Evangheliei strict din punct de vedere biblic. 
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă 

recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică. 
Vizionare binecuvântată!

Linkuri  utile

Heart for Truth

Restoration Ministry

Revelation 14:12

Filadelfia

Vă invităm să vizitați și saitul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect 
care este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca 
în mod gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul 

timpului, pe saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru 
cei mai mici și pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre 

materialele noi pe măsură ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la 
adresaedi@gmail.com pentru a ne comunica adresa dumneavoastră și orice alte 

gânduri și sugestii legate de acest proiect.
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