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Deseori se afirmă că „istoria” (în limba
engleză „history”) este de fapt „istoria
Lui” (în limba engleză „His story”), cu
referire, bineînțeles, la Isus Hristos.
Creștinii au afirmat că Isus este „Dorința
Veacurilor”, centrul tuturor profețiilor,
elementul central al Scripturii. Isus a
venit pe planeta Pământ în urmă cu două
mii de ani, dar istoria rasei umane cu
teribila sa cădere în păcat, a început cu
patru mii de ani înainte de acel moment.
Bineînțeles că Isus a venit pentru a salva
omenirea, dar deseori s-a ridicat
întrebarea: „De ce a durat atât de mult pentru ca El să vină?”. Și „Ce se va întâmpla cu cei
care au trăit înainte de venirea Sa; care este situația lor în ceea ce privește mântuirea?”.
Pe măsură ce am săpat din ce în ce mai adânc în subiectul Hristos și neprihănirea Sa, am
descoperit că aceste întrebări intervin din ce în ce mai des. De fapt, unii au avut de obiectat
când am afirmat că la venirea Sa, Isus a adus oamenilor beneficii care nu le-au fost
disponibile înainte de acea dată. Se pare că este o părere larg răspândită că tot ceea ce a
trebuit Hristos să realizeze era deja disponibil oamenilor înainte de întruparea Sa!
Bineînțeles, dacă tot ceea ce a avut Isus să ne ofere ne era deja disponibil înainte de
venirea Sa, am putea concluziona că venirea lui Isus nu a fost de fapt necesară, căci altfel
Isus nu a venit decât să împlinească cerințele legale pretinse de lege. Această ultimă idee
este de fapt conceptul îmbrățișat de mulți creștini. Această idee falsă a infectat toate
aspectele credinței creștine și ne-a orbit aproape cu desăvârșire înțelegerea și aprecierea
față de lucrarea lui Hristos. De aceea, bineînțeles, ne-a și împiedicat capacitatea de a primi
beneficiile acelei lucrări a lui Hristos. Așadar, moartea lui Hristos este privită ca necesară
pentru a plăti un preț legal cerut de cineva sau de ceva; mijlocirea lui Hristos este privită ca
o chestiune legală în care El discută literalmente cu Tatăl pe care încearcă să-L convingă să
se răzgândească în ceea ce ne privește, prezentând
mereu faptul că El a plătit deja prețul necesar cu
sângele Său.
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Isus a spus:
„Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan
Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el.” (Matei 11:11).
Mult timp acest verset m-a nedumerit. Nu părea să aibă niciun sens pentru că sugera fie
că Ioan Botezătorul nu urma să fie în Împărăția Cerurilor, fie că el și toți cei ce au trăit
înaintea lui vor fi mai mici decât toți ceilalți credincioși care au trăit după timpul lui
Hristos. Cum se poate ca noi toți să fim în împărăție, și totuși cei care au trăit după o
anumită perioadă de timp să fie „mai mari” decât cei ce au trăit înainte?
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Împărăția a venit
Am început să înțeleg acest verset numai când am realizat faptul minunat că împărăția
cerurilor a fost stabilită numai când a venit Isus pe pământ, și nu înainte! Ioan Botezătorul
nu a experimentat Împărăția Cerurilor, și niciunul dintre marii bărbați care au trăit înaintea
lui pentru că aceasta nu venise. Când a venit Isus a și spus „Împărăția Cerurilor este
aproape!” El anunța venirea Împărăției, declara că era pe cale să stabilească Împărăția
Cerurilor și toți cei ce au trăit de atunci înainte avea posibilitatea de a o experimenta.
Aceștia sunt cei ce sunt mai mari decât Ioan și toți cei ce au trăit înainte lui pentru că, prin
intrarea în Împărăție, ai aveau un privilegiu mai mare decât Ioan și toți cei ce au trăit
înaintea lui.
Bineînțeles că atunci când afirm că Împărăția Cerurilor a venit odată cu venirea lui Isus,
nu mă refer la Împărăția slavei despre care vorbește Daniel în capitolul doi, ci despre
Împărăția Harului. Împărăția Harului este sistemul de guvernare prin care Dumnezeu
interacționează cu copiii Săi într-un mod personal prin locuirea Mângâietorului, din timpul
în care Isus a venit pe acest pământ. Isus a declarat venirea Împărăției când a spus:
„Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu
se propovăduieşte; şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.” (Luca 16:16).
Observați contrastul în care așează cele două sisteme de guvernare: primul era sistemul
„legii și al profeților.” Acesta a fost sistemul prin care Dumnezeu i-a guvernat și prin care a
interacționat cu oamenii până la venirea lui Isus. Acest sistem a durat de la episodul
„Muntele Sinai” până la Ioan Botezătorul. Potrivit spuselor lui Isus, din timpul lui Ioan a
început domnia Împărăției și de la acel timp Împărăția a devenit sistemul prin care
Dumnezeu a interacționat cu copiii Săi și i-a guvernat. Toți cei care au trăit sub guvernarea
acestei Împărății erau mai mari decât Ioan Botezătorul și decât toți cei care au avut numai
experiența formei de guvernare a legii.
„Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a
zis: ,Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: „Uite-o aici!”
sau: „Uite-o acolo!” Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.’” (Luca 17:20,
21).
Numai aceste pasaje demonstrează adevărul că Împărăția Cerurilor, sau Împărăția lui
Dumnezeu a fost ceva ce nu fusese stabilit înainte de venirea lui Hristos, dar care, odată cu
venirea Sa, sosise și timpul pentru stabilirea acestei Împărății.
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O abordare defectuoasă
Un truc des folosit în cercurile religioase este acela al metodei textului doveditor pentru
a sprijini poziția cuiva. Problema cu această metodă este că deseori pornește de la o
presupunere care este mai apoi întărită de anumite pasaje. Nu este greu de a înțelege
pericolul acestei metode. Dacă abordăm Biblia în maniera aceasta, atunci putem găsi
motive pentru a ne ucide proprii copii, pentru a vinde hrană necurată străinilor și pentru a
căuta mântuirea prin păzirea legii deoarece există anumite versete în Biblie care îndeamnă
la așa ceva. Acesta este motivul pentru care atât de multe filozofii și denominațiuni s-au
născut în urma studiului unei singure cărți; prea adesea oamenii nu citesc Biblia pentru a
descoperi adevărul lui Dumnezeu, ci pentru a găsi dovezi în sprijinul propriilor idei.
Teologii au dedicat un termen care descrie această metodă de a studia Biblia, și anume
„esegeză” care denumește metoda prin care o persoană își impune propriile idei textului
pe care-l studiază. Inversul acestei metode periculoase este „exegeza” care este metoda de
a citi Scriptura și a asculta la ceea ce ea afirmă, acceptând mesajul ei indiferent de propriile

mele idei. M-am întâlnit cu multe cazuri de abordare esegetică a Scripturilor printre
creștini...
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Numai o obligație legală?
Dintr-un motiv sau altul, mulți dintre noi am învățat că Împărăția Harului a fost
instituită în grădina Eden. De aceea fiecare beneficiu pe care Hristos l-a pus la dispoziție
urmașilor Săi când a venit pe pământ, a fost disponibil din momentul în care omul a
păcătuit. Potrivit acestei înțelegeri, Isus nu a adus de fapt nimic nou și, evident, dacă lucrul
acesta este adevărat, El a venit pe pământ numai pentru a împlini obligația necesară de a
muri pentru ca păcatele noastre să fie în mod legal anulate, și să ne ofere un exemplu a
ceea ce viața creștină ar trebui să fie. Care a fost consecința acestei perspective greșite?
În primul rând întreaga viață și misiune a lui Hristos a fost înțeleasă numai ca
îndeplinind obligații legale. Când am înțeles în urmă cu opt ani că Isus a murit pentru a mă
conduce pe mine în moarte, acest lucru a fost complet nou pentru mine. Întotdeauna
înțelesesem că El a murit în locul meu pentru a satisface cerințele legii. Dar în momentul în
care am văzut că El a murit pentru a face ceva cu mine și nu numai pentru mine, ci în mine,
întreaga perspectivă asupra Evangheliei s-a schimbat pentru totdeauna. Totul s-a schimbat
și, într-adevăr, această nouă perspectivă a constituit principalul motiv pentru întreaga
opoziție pe care a trebuit s-o întâmpin ulterior.
Mulți creștini cred că moartea lui Isus satisface legea și înregistrarea păcatelor mele este
ștearsă. Când văd acest act al iubirii, sunt îndemnat să-L iubesc. Sunt motivat să fac ceea ce
El cere și în felul acesta sunt capabil să biruiesc păcatul. Majoritatea creștinilor vor accepta
că Isus ne „ajută” în această misiune de biruire a păcatului, dar acest concept este departe
de adevăr.
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Niciodată disponibil înainte
Adevărul este că Isus a venit pe pământ pentru a crea o nouă existență umană, ceva ce
nu existase înainte. El a venit pentru a fi cea de-a doua natură umană, al doilea Adam.
Această nouă natură umană nu ar fi putut exista înainte de venirea lui Isus pentru El nu a
fost chemat om niciodată înainte de a veni pe pământ. Asta este ceea ce afirmă Biblia: Isus
nu a fost calificat să ofere mântuirea până când nu a devenit om și a trecut prin marele test.
„măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Şi, după ce a fost făcut
desăvârşit, S-a făcut, pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice.” (Evrei 5:8, 9).
El a devenit Autorul mântuirii după ce a suferit. Înainte de asta, El era făgăduit, dar nu
era încă Autorul mântuirii. Dar când a venit aici, El a devenit primul om-Dumnezeu, prima
ființă divino-umană care a existat vreodată. Aceasta a fost natura celui de-al doilea Adam.
În această identitate divino-umană El a biruit păcatul și mormântul și a fost înviat la viața
veșnică la poziția puterii de la dreapta lui Dumnezeu. Aceasta este natura noii creații și
aceasta este realitatea Împărăției Harului! Această viață care a fost „creată în Hristos Isus”
este chiar viața care este oferită tuturor celor care-L primesc pe Hristos! Gândiți-vă la
aceasta: biruința asupra păcatului, natura divino-umană, puterea disponibilă de la dreapta
lui Dumnezeu, toate acestea constituie moștenirea legitimă a celor care sunt în Hristos azi,
chiar în acest moment. Aceasta este realitatea Împărăției Cerurilor, este o Împărăție care
este fundamentată pe o mare realitate: Hristos în tine. Aceasta este realitatea Împărăției
Harului iar această realitate nu a fost disponibilă înainte de venirea lui Isus!
Nu există niciun verset din Scriptură care să sugereze că vreo împărăție a fost stabilită în
grădina Eden. Descoperim o împărăție pierdută, dar nu una înființată. Unii încurcă
existența harului cu Împărăția Harului. Harul a existat dintotdeauna însă, există anumiți
parametrii ai Împărăției care nu au existat înainte de venirea lui Hristos. Apocalipsa afirmă
în mod foarte clar și lămurit adevărul că acea împărăție a lui Dumnezeu a fost stabilită la
timpul în care Isus a revenit în cer iar Satan a fost alungat:
„Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: ,Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia
Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi
noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.’” (Apocalipsa 12:10)
Încurajez pe fiecare persoană sinceră să citească acest verset în context și să răspundă
apoi la următoarele întrebări:
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1. Care este perioada de timp la care se referă acest verset? Când a fost făcută această
afirmație?
2. Care este înțelesul cuvintelor: „Acum a venit ... Împărăția Dumnezeului nostru.”? Care
Împărăție este aceasta și dacă a venit la acel timp (acum), cum se face că unii afirmă că ea
venise înainte de a veni?
Aceasta a fost împlinirea cuvintelor lui Isus înregistrate la Ioan 12:31. Unii greci veniseră
să-L caute pe Isus iar El a văzut în acest eveniment un indiciu al faptului că misiunea Lui
trecuse dincolo de granițele lui Israel. El a spus „Tată, proslăvește Numele Tău,” iar o voce din
cer I-a răspuns: „L-am proslăvit și-l voi mai proslăvi.” Apoi Isus a afirmat:
„Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat
afară.” (Ioan 12:31).
Sigur că stăpânitorul lumii acesteia este Satan. Dar Isus a spus că „acum Satan va fi
aruncat.” De unde urma să fie aruncat? Versetul citat anterior din Apocalipsa ne oferă
răspunsul: el trebuia să fie în sfârșit aruncat din cer.
Contextul versetului 10 din Apocalipsa 12
Am fost apostrofat de mulți adventiști zeloși care mi-au indicat faptul că Ellen White
afirmă de multe ori că Apocalipsa 12:10 se referă la alungarea lui Satan din cer dinainte ca
păcatul să fi apărut pe planeta noastră. Eu nu pot să răspund pentru Ellen White, dar este
trist faptul că oamenii sunt dispuși să nege afirmațiile clare ale Bibliei, să se orbească
singuri față de cele mai evidente adevăruri în favoare orbirii denominaționale. Nu știu ce a
vrut Ellen White să spună - unii au sugerat că Satan a fost alungat de două ori! Însă este
clar ca lumina zilei faptul că pasajul din Apocalipsa 12 vorbește despre un eveniment care
a avut loc imediat după înălțarea lui Hristos la cer. Ordinea evenimentelor, alături de
afirmațiile făcute face ca acest fapt să fie absolut clar.
1. Satan încearcă să nimicească copilul femeii.
2. Copilul (Hristos) scapă și este răpit la tronul lui Dumnezeu.
3. Acum Satan este aruncat din cer.
Un glas declară că patru lucruri au „venit” la acel moment din timp:
A. Mântuirea.
B. Puterea.
C. Împărăția lui Dumnezeu
D. Puterea Hristosului Său.
Să ne gândim la ceea ce afirmă acest verset și să fim sinceri cu noi înșine. Este imposibil
ca acest verset să indice către un timp dinainte ca omul să fi păcătuit. Cum putea
mântuirea să vină înainte să fi fost nevoie de mântuire? Mai mult decât atât, în versetul
care urmează descoperim faptul că înainte ca Satan să fie alungat, i-a acuzat pe frați zi și
noapte. Dar nu era nimeni de acuzat înainte de momentul în care omul a păcătuit. Acest
pasaj se referă la momentul în care Isus a revenit în cer, după ce a învins păcatul și pe Satan
pe care l-a aruncat din cer pentru totdeauna.
Dar ideea principală pe care doresc s-o subliniez este că pasajul afirmă clar că numai la
momentul acela (acum) a venit mântuirea. Nu a venit înainte. La momentul acela puterea a
venit la copiii lui Dumnezeu (la momentul Cincizecimii), la momentul acela a venit
Împărăția Dumnezeului nostru. Nu a existat înainte. Aceasta a fost realitatea pe care Isus
ne-a adus-o!
Așadar, Ioan ne spune:
„Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.” (Ioan 1:17).
Partea extraordinară a credinței creștine este realitatea privilegiilor uimitoare pe care
Isus Hristos ni le-a adus. Asta este ceea ce face ca era Noului Testament să fie cu mult
superioară celei a Vechiului Testament. Să observăm faptul că legea a existat dintotdeauna,
dar nu a fost dată înainte ca Moise s-o primească de la Dumnezeu și s-o dea oamenilor.
Așadar, legea nu a domnit până când nu a fost oferită prin Moise. Înainte de acel moment
poporul lui Dumnezeu nu era sub lege. În același fel, harul a existat dintotdeauna, dar
domnia harului nu a început decât când Isus a venit și a stabilit Împărăția Harului. Rasa
umană a beneficiat dintotdeauna de har, de la momentul în care Adam a păcătuit în
grădină. Însă lucrarea lui Dumnezeu în beneficiul oamenilor era limitată. Există anumite
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beneficii pe care Dumnezeu dorea să le ofere copiilor Săi, dar pe care nu le-a putut oferi
pentru că Isus nu le asigurase încă.
Aceasta a fost motivul pentru care a fost absolut necesar ca Isus să vină. Venirea Sa nu a
fost numai o chestiune de împlinire a obligațiilor legale, ci pentru aducerea vieții înseși
pentru rasa umană, aducerea mântuirii. Ambele fuseseră promise înainte, și prin credință,
copiii lui Dumnezeu așteptau să le primească în viitor, dar nu le-au experimentat ca o
realitate decât după venirea lui Isus. La venirea Sa, credința și speranța au devenit realitate,
făgăduința a devenit împlinită.
Una dintre cele mai mari obiecții pe care mulți o aduc acestui adevăr Biblic este faptul că
mulți dintre copiii lui Dumnezeu din Vechiul Testament au experimentat relații minunate
cu Dumnezeu și mulți dintre ei au fost aparent umpluți de spiritul lui Dumnezeu și au fost
în mod extraordinar folosiți de El. Cum a fost posibil ca acești sfinți să experimenteze o
asemeneaxlegătură cu Dumnezeu dacă privilegiile lor au fost mai limitate decât ale celor
care trăiesc în era Evangheliei? Aceasta este marea întrebare, iar unii au concluzionat numai
pe această bază că acești sfinți din acele vremuri străvechi s-au bucurat de exact aceleași
privilegii de care ne bucurăm și noi. Însă, așa cum am văzut, Scriptura afirmă altceva.
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Nedesăvârșiți înainte de noi
Pavel afirmă:
„Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit;
pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără
noi.” (Evrei 11:39, 40).
Aceste versete se găsesc la finalul marelui capitol al credinței: Evrei 11. În acest capitol îi
găsim enumerați pe marii eroi ai Vechiului Testament. Unii au făcut referire la această listă
ca la „lista de seamă a lui Dumnezeu.” În această listă descoperim nume ilustre ca Enoh,
Moise, Avraam, Ilie, Daniel și mulți alții ale căror nume ies în evidență ca cei mai mari
servitori ai lui Dumnezeu pe care lumea i-a văzut vreodată. Și totuși, ei sunt chiar cei
despre care Isus a spus că „cel mai mic din Împărăție” este mai mare decât ei. Observați ce
este afirmat în pasajul mai sus citat. Acești mari eroi nu au primit făgăduința! Niciunul
dintre ei nu a primit-o, indiferent cât de mare le-a fost credința. Ei au primit un bun renume
datorită credinței lor, dar nu au primit făgăduința, și care era aceasta? Unii au afirmat că
această promisiune era aceea că vor moșteni Canaanul, dar această idee este ridicolă. Mulți
dintre ei au trăit în Palestina care a fost căminul evreilor pentru sute de ani. Nu, făgăduința
la care se referă aici este cea a Seminței; era promisiunea că Dumnezeu va trimite Sămânța
care va zdrobi capul șarpelui și care va binecuvânta toate neamurile. Aceasta a fost
făgăduința în care ei aveau încredere, dar pe care n-au primit-o.
Dar, așa cum ne spune versetul, Dumnezeu pregătise lucruri mai bune pentru noi, pentru
noi cei care trăim de această parte a crucii, astfel încât ei să nu ajungă la desăvârșire
înaintea noastră. Pentru aceia dintre noi care trăim de partea aceasta a crucii, acesta este
cuvântul lui Dumnezeu:
„căci Legea n-a făcut nimic desăvârşit – şi, pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună, prin care
ne apropiem de Dumnezeu.” (Evrei 7:19).
„Prin această ,voie’ am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos o dată
pentru totdeauna.” (Evrei 10:14).
Asta este ceea ce nu au primit cei care au trăit înainte de Hristos. Relația lor cu
Dumnezeu nu era desăvârșită, viața pe care au avut-o nu a fost desăvârșită pentru că cea
desăvârșită încă nu sosise. Dar noi, cei care trăim de partea aceasta a crucii am fost deja
făcuți desăvârșiți! Noi avem viața cea desăvârșită a Celui de-al doilea Adam și în El deja
avem viața veșnică. Cei care au trăit înainte de Hristos nu au avut această viață, motiv
pentru care trebuie să aștepte învierea pentru a o primi, în timp ce noi, cei care suntem azi
în viață, în Hristos deja posedăm acea viață.
„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.
Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.” (1 Ioan 5:11, 12).

Identificând Mângâietorul
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Timp de multe secole marea majoritate a
creștinilor au crezut că există trei persoane
individuale care alcătuiesc dumnezeirea. Trei
entități care sunt co-egale și co-eterne și care se
identifică ca fiind Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu
Fiul și Dumnezeu Spiritul Sfânt. Din acest punct
de vedere, aceste trei Persoane alcătuiesc Acel
„un Dumnezeu” al Bibliei care este denumit
popular „Trinitatea.” Cu toate că acest concept
nu prea este sprijinit de Biblie, este foarte
răspândit și, de fapt, este considerat a fi unul
dintre crezurile fundamentale ale credinței
creștine, un „adevăr veșnic” care nu poate fi
înlăturat.
Bineînțeles că nu toți creștinii au crezut asta. Nu
există o bază solidă în Biblie pentru acest crez și
astfel bineînțeles că a existat opoziție față de această doctrină din timp în timp. Azi există
o mișcare mondială în creștere care respinge acest concept al lui Dumnezeu și care afirmă
că Acel Un Dumnezeu al Bibliei este Tatăl. Isus Hristos nu este Dumnezeu, ci Fiul lui
Dumnezeu iar spiritul sfânt nu este o a treia entitate, ci prezența invizibilă a Tatălui și a
Fiului Său.
Această mișcare este în creștere pentru că există o abundență de dovezi Biblice care
sprijină această înțelegere a lui Dumnezeu. De fapt, dacă doctrina Dumnezeului trei în
unu nu ar fi fost atât de atent infiltrată în mințile oamenilor timp de secole întregi, se
prea poate ca nimeni dintre cei care citesc Biblia să nu fi ajuns la concluzia că Dumnezeu
este o Ființă în trei. Dovezile împotriva acestei doctrine sunt copleșitoare atunci când
începem să citim Scriptura fără prejudecăți.
Un pasaj provocator
Există însă un pasaj în Scriptură care pare să aducă o dovadă puternică în favoarea ideii
că spiritul sfânt este mai degrabă o Ființă individuală decât simpla prezență invizibilă a
lui Dumnezeu și a Fiului Său. Acest pasaj se află în Evanghelia după Ioan la capitolul 14.
În acest pasaj Isus vorbește despre venirea spiritului sfânt și se referă la acesta prin
cuvintele „un alt mângâietor”. Se pare că El identifică spiritul sfânt cu o persoană
individuală, separată și aparte de Sine. În acest articol vom studia cu atenție la Ioan 14 și
vom examina mai îndeaproape afirmațiile făcute de Isus. Întrebarea este: se referă acest
pasaj la spiritul sfânt ca la o persoană distinctă de Isus Hristos? Vom începe de la
versetele 15 și 16:
„Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt
Mângâietor, care să rămână cu voi în veac...” (Ioan 14:15, 16).
Aici Isus promite un ALT Mângâietor. Acest cuvânt „ALT” este termenul critic care le
sugerează unora că spiritul sfânt trebuie să fie un al treilea membru al dumnezeirii,
cineva complet distinct și separat de Isus. La prima vedere pare că asta este realitatea, dar
pe măsură ce continuăm să citim pasajul, descoperim alte lucruri care ne deschid o altă
perspectivă. În chiar versetul următor Isus aduce o informație suplimentară care ne ajută
să avem o înțelegere clară despre identitatea spiritului sfânt. El spune:
„şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L
cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.” (Ioan 14:17).
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În primul rând observați că lumea nu poate VEDEA și nici CUNOAȘTE pe acest
mângâietor. El este necunoscut și va rămâne necunoscut pentru cei care nu sunt copiii lui
Dumnezeu, dar Isus spune că cei care sunt ai Săi îl cunosc DEJA pe acest mângâietor (cu
toate că nu venise încă). Apoi Isus spune că „rămâne cu voi.” Cum se poate ca
mângâietorul să rămână cu ei care nu fusese dat? Este clar că la momentul acela Cel care
era cu ei era Isus Însuși. El explică mai departe că în viitor, când Mângâietorul va veni, El
va fi ÎN EI. Apoi continuă spunând:
„Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.” (Ioan 14:18).
Isus Se identifică aici în mod clar cu Mângâietorul. El spune „Mă voi întoarce la voi
(pentru a vă mângâia)”. Așadar, în versetul 16 El spune că El va oferi un ALT Mângâietor,
iar în versetul 18 afirmă că El va veni la noi ca Mângâietor. Așadar, avem două versete
care par a se contrazice. Trinitarienii se agață de versetul 16, în timp ce non-trinitarienii
de versetul 18. Dar pasajul nu se termină acolo. Să reținem faptul că Isus a afirmat deja că
în momentul în care acest mângâietor va veni, va avea un impact diferit asupra
oamenilor. Lumea nu-l va cunoaște, dar copiii lui Dumnezeu vor avea o experiență
diferită. Aceștia îl vor cunoaște și, de fapt, îl cunosc deja. Singura persoană pe care
ucenicii o cunoșteau la acea dată era Isus Însuși. Acest lucru este foarte clar. În următorul
verset, Isus detaliază faptul că va exista o diferență între legătura Sa cu lumea și cea cu
ucenicii Săi. Lumea nu-L va mai vedea, dar ucenicii Săi Îl vor vedea.
„Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi
voi veţi trăi.” (Ioan 14:19).
Cum este acest lucru posibil? Va fi Isus invizibil pentru un grup și vizibil pentru un
altul? Înțelesul evident este că lumea nu-L va recunoaște în forma în care va reveni, dar
ucenicii Lui Îl vor recunoaște. Acest lucru explică motivul pentru care Isus se referă la
Sine ca la un „alt Mângâietor.” El revine într-o altă formă, cu o altă identitate în care El va
fi de nerecunoscut cu excepția prietenilor Săi apropiați. Ei Îl vor recunoaște, dar alții vor
crede că este altcineva, o „altă” persoană. Așadar, atunci când Isus afirmă că voi trimite
„un alt Mângâietor”, El vorbește din perspectiva modului în care lumea înțelegea, și nu
prietenii Săi. Aceștia vor ști că este El, dar lumea îl va privi pe acest Mângâietor ca pe o
altă persoană.

7

Revenirea de la Cincizecime
Când se va întâmpla asta? La ce ocazie se referea Isus că va reveni și că va vi
recunoscut de ucenicii Săi, dar nu și de lume? El se referea la Cincizecime. Observați
următoarele cuvinte ale lui Isus: „pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.” (Ioan 14:19). El nu se
referă la cea de-a doua Sa venire pentru că la data aceea toată lumea Îl va vedea. Dar aici
El se referă la un timp în care ucenicii Săi Îl vor vedea, dar nu și lumea. Se referă la ziua
Cincizecimii.
„În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în
voi.” (Ioan 14:20).
Aceasta este bomboana de pe tort. Isus spune că „în ziua aceea” (în acea zi în care va
reveni la ucenicii Săi într-o formă diferită despre care lumea va crede că este „altul”)
ucenicii Săi vor ști ceva, și anume că El era în Tatăl Său, că Tatăl Său era în El și că El era
în noi. Este clar ca „Bună ziua!”. Tatăl în Isus și Isus în noi. Acesta este mângâietorul.
Spiritul lui Isus unit cu cel al Tatălui Său care ne mângâie, aducându-ni-L pe Isus într-o
altă formă, de nerecunoscut pentru lume, dar clar pentru ucenicii Săi.
La ziua Cincizecimii ucenicii au recunoscut că Isus revenise la ei și asta este ceea ce
Petru le-a spus evreilor când le predica:
„Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă
binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.” (Fapte 3:26).
Observați ce afirmă acest verset: mai întâi Dumnezeu L-a înviat pe Fiul Său și apoi „L-a
trimis ... ca să vă binecuvânteze.” Aceasta s-a petrecut după învierea lui Isus, dar nu se

referă la a doua Sa venire. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său pentru a-i binecuvânta pe
evrei. Se referea la ziua Cincizecimii. Aceasta era venirea Mângâietorului.
„Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl
Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” (Ioan 14:21).
În acest verset Isus promite să se descopere celor care-L iubesc. El se referă la propria
Sa interacțiune cu copiii Săi, nu la interacțiunea cu un altul, a treia persoană. Așadar,
Iuda L-a întrebat direct:
„Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, şi nu lumii?” (Ioan 14:22).
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Metoda revenirii Sale
Întrebarea lui Iuda este „Cum?”. Cum Se va descoperi Isus ucenicilor, în același timp
rămânând nevăzut de lume? Vedem că Iuda nu a înțeles că Isus vorbea despre altcineva.
Era clar pentru el că Isus se referea la Sine, dar de vreme ce nu a înțeles calea spiritului,
nu putea pricepe cum se face că Isus va fi prezent, dar nevăzut de lume. Acesta este
motivul pentru care a ridicat această întrebare.
„Drept răspuns, Isus i-a zis: ,Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl
va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.’” (Ioan 14:23).
Observați că Isus nu a spus că „aceasta va fi posibil pentru că nu voi fi Eu personal, ci
va fi o altă persoană.” Nu, nu spune așa ceva. Ci El accentuează ceea ce afirmase deja. El
împreună cu Tatăl Său își vor face locuința cu cel care-L iubește. El va fi împreună cu acea
persoană, El va fi în acea persoană. În felul acesta ucenicii Îl vor cunoaște în timp ce
lumea nu-L cunoaște și nici măcar nu-L vede. Logica din spatele acestei afirmații este
simplă: nu se poate ca cineva să trăiască înlăuntrul nostru fără ca noi să fim conștienți de
asta.

8

De ce a trebuit să plece Isus
Dacă se va ridica întrebarea: „Cum este posibil ca Hristos, o singură Persoană, să
trăiască în mod personal în sute de milioane de persoane în același timp?”, răspunsul este
că dacă Hristos ar fi avut numai puterea și abilitățile unei ființe umane, atunci acest lucru
ar fi fost imposibil. Însă Biblia ne explică cum este posibil într-o manieră foarte clară în
așa fel încât să nu rămânem în încurcătură. Este adevărat faptul că atât timp cât Isus a
fost pe pământ, El a avut numai capacitățile unei ființe umane, fiind limitat la ceea ce toți
oamenii sunt. Toate minunile Sale au fost înfăptuite prin puterea lui Dumnezeu care era
în El (Ioan 14:10). Dacă Isus ar fi rămas pe pământ, atunci nu I-ar fi fost posibil să
locuiască în copiii Săi. Spiritul Său ar fi avut numai abilitățile unui spirit omenesc iar
acesta nu are capacitatea de a trăi într-o altă persoană, cu atât mai puțin în milioane. Dacă
Isus ar fi rămas aici, singura persoană pe care ar fi umplut-o spiritul Său ar fi fost El
Însuși.
Acesta este motivul pentru care Isus le-a spus ucenicilor Săi:
„Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul
nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.” (Ioan 16:7).
Isus a spus clar că trebuie să plece, că este absolut necesar. Acest mângâietor despre
care vorbea nu putea veni decât dacă El ar fi plecat înainte de asta. Acest lucru este ușor
de înțeles dacă realizăm faptul că Mângâietorul este Isus Însuși în forma spiritului. Atât
timp cât rămânea pe pământ cu limitările trupului omenesc, El nu putea locui în copiii
săi. Însă, dacă mângâietorul este altcineva decât Isus, atunci am putea întreba: „De ce-i
era imposibil mângâietorului să vină în timp ce Isus era pe pământ?”. Adevărul este că
Isus a trebuie să meargă în cer și să fie proslăvit. Asta este exact ceea ce ne spune Biblia că
trebuia să se întâmple înainte ca spiritul sfânt să poată veni.
„În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a
strigat: ,Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor
curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.’ Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau
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să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese
încă proslăvit.” (Ioan 7:37-39).
Observați condiția care era necesară înainte ca spiritul sfânt să poată veni: Isus trebuia
ca mai întâi să fie proslăvit. Până când nu se întâmpla aceasta, spiritul sfânt nu putea
veni. Așadar, întrebarea este: „Ce este proslăvirea lui Isus?”. De ce a trebuit ca El să plece
înainte ca spiritul sfânt să vină? Isus ne oferă un indiciu în Ioan 17:
„Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă cu Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi
lumea.” (Ioan 17:5 KJV).
Înțelegem despre ce este vorba aici? Poate că sunt unii care cred că proslăvirea lui Isus
a constituit o ceremonie legală din cer în care Isus a fost lăudat și în cadrul căreia I s-a
oferit autoritate peste întregul univers. Acesta este un mare neadevăr care a umbrit
planul de mântuire timp de multe generații. Multe din marile evenimente din viața și
lucrarea lui Isus Hristos au fost văzute ca simple „tranzacții legale” iar acest lucru a
limitat mult capacitatea noastră de a înțelege ceea ce înseamnă cu adevărat Hristos
pentru noi.
În versetul mai sus citat Isus ne descoperă că proslăvirea Sa trebuia să se facă cu Tatăl
Însuși! Ce a vrut să spună cu asta? Asta înseamnă că Isus urma să fie umplut cu viața și
puterea lui Dumnezeu Tatăl când revenea în cer, că El urma să primească plinătatea
spiritului lui Dumnezeu într-o măsură nelimitată. Când acest eveniment urma să aibă loc,
toată puterea Dumnezeului Atotputernic urma să fie în Isus, inclusiv capacitatea de a fi
omniprezent (Coloseni 1:19). Având această capacitate, El putea acum să-Și împărtășească
propriul spirit, personal, tuturor urmașilor Săi în același timp. În timp ce forma Sa
trupească era în cer, spiritul Său (mintea și puterea Sa) putea să sălășluiască literalmente
în același timp în toți urmașii Săi.
Așadar, mintea lui Hristos, viața lui Hristos, acea viață care a biruit păcatul, care i-a stat
în față lui Satan și l-a biruit, chiar acea viață a fost proslăvită prin puterea spiritului
atotputernic al lui Dumnezeu și a fost împărtășită fiecăruia dintre urmașii Săi care doresc
să-L primească. De aceea proslăvirea lui Isus era absolut necesară pentru ca mângâietorul
(spiritul lui Isus) să poată veni pentru a sălășlui în urmașii Săi. Acesta este motivul
pentru care, din păcate, a trebuit să ne părăsească pentru a merge în cer. Partea minunată
însă este că acum fiecare dintre noi putem să-L avem într-o măsură mult mai desăvârșită
decât dacă ar fi rămas aici cu noi pe pământ. Așadar, apostolul Pavel subliniază mai
departe acest aspect că Isus a trebuit să ne părăsească, că plecarea Sa a fost necesară
pentru ca puterea Sa să-i umple pe toți:
„Cel ce S-a coborât este acelaşi cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate
lucrurile.” (Efeseni 4:10).
Putem vedea așadar că, studiind cu mai multă atenție conceptul Biblic al
„Mângâietorului”, nu există nicio învățătură cum că a treia persoană va veni în locul lui
Isus. Ceea ce descoperim este că Isus Însuși este Cel care urma să revină într-o altă formă,
sub forma spiritului prin care este capabil de a sălășlui în toți urmașii Săi în același timp.
Acesta este motivul pentru care ni se spune atât de clar că „părtăşia noastră este cu Tatăl
şi cu Fiul Său, Isus Hristos.” (1 Ioan 1:3).
Nu cu o a treia persoană, ci cu Tatăl și cu Fiul Său.

9

Biblia și știința
Vorbiţi, şi veţi fi ascultaţi
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Ardeiaş Mario, Mai 2014
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Creşterea fără precedent a nivelului
dezvoltării tehnicii în cursul ultimului
secol a provocat, printre multe altele, o
mare diversificare a posibilităţilor în
domeniul
cercetării
ştiinţifice
fundamentale, fapt ce a produs un
impact pe măsură asupra volumului
cunoştinţelor aplicate în practică,
creând, astfel un efect de escaladare în
spirală a aplicaţiilor teoriei în tehnică.
Se înregistrează, astfel, o creştere
continuă
a
performanţelor
instrumentelor de observare, de calcul
şi de măsurare, ce a permis multe abordări neconvenţionale în mai toate domeniile. Se
observă că finanţarea cercetărilor se produce, în general, în domeniile care prezintă un
potenţial comercial ridicat, în detrimentul celor ce prezintă potenţialul de a reduce
costurile vieţii, cum ar fi, spre exemplu, cercetările în domeniul farmaceutic faţă de cele
privind efectele alimentaţiei asupra
cancerului. În acest fel, multe dintre
descoperirile de ultimă oră care ar putea
uşura cu mult viaţa omului de rând,
sunt trecute sub tăcere sau chiar
împiedicate de a fi cunoscute, în timp
ce se cheltuiesc sume uriaşe pentru
publicitate cu scopul de a face reclamă
unor produse care asigură profituri
consistente producătorilor.
Între performerii ultimelor două
decenii se numără şi profesorul japonez
dr. Masaru Emoto care, dincolo de
nivelul clasic al experienţelor fizice şi al
analizelor chimice, a imaginat şi realizat
o serie întreagă de experimente de o
ingeniozitate extremă, de natură să evidenţieze unele aspecte necunoscute legate de
calitatea apei şi de factorii care o influenţează, precum şi de efectul conştiinţei umane
asupra ei, urmărind comportamentul apei faţă de imagini, muzică, ori cuvinte rostite sau
scrise, prin fotografierea cristalelor obţinute din îngheţarea unor picături minuscule de
apă (de ordinul microgramelor), care au fost supuse stimulilor externi din categoriile
menţionate. Informaţiile obţinute în acest fel pot oferi sugestii de importanţă decisivă
asupra modului în care sistemele de gândire şi de comportament influenţează, în primul
rând, propria fiinţă, iar apoi pe cei din jur, cunoscând faptul că masa cerebrală este
alcătuită în proporţie de 90%, din apă.
Astfel, dr. Emoto a supus mostrele de apă unor stimuli de natură vibratorie, vorbind,
rostind cuvinte sau difuzând muzică de diferite categorii. A testat reacţia apei faţă de
conţinutul divers al cuvintelor adresate, dar şi faţă de tonul folosit. Au fost fotografiate
mostre de apă cărora li s-au rostit cuvinte de dragoste şi, respectiv, ură, de apreciere şi,
prin contrast, de dezaprobare, de laudă şi critică, de mulţumire şi reproş, o varietate de
cuvinte contrastante, pozitive şi negative. Fotografiile realizate în acest mod indică o
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desăvârşită armonie a desenelor cristalelor obţinute din mostrele de apă care au fost
expuse cuvintelor de recunoştinţă, apreciere şi dragoste, prin contrast cu platitudinea şi
lipsa de frumos a celor care au fost expuse cuvintelor de dezaprobare, ură şi dispreţ.
Frumuseţea primelor este fascinantă iar diferenţele faţă de lipsa de expresie a celorlalte
sunt mari. Imaginile obţinute în acest fel de dr. Emoto oferă o sugestie vie asupra stării
generale de sănătate provocate de gândurile şi ideile formulate prin cuvinte, confirmând
afirmaţiile proverbelor lui Solomon că „Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere,
dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase” (Proverbe 16:24). Experimentele dr. Emoto
confirmă multe dintre aserţiunile Scripturilor. Omul a fost creat după chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu. Iar cuvântul este unealta divină a creaţiei dăruită omului prin
care acesta să îşi poată manifesta creativitatea. Este regretabil că ulterior tragediei din
Eden, cuvântul virusat a ajuns să devină, la limită, o armă letală. Este fundamental faptul
că Dumnezeu a dorit să îi înveţe pe copiii poporului Său modul legic de intercomunicare
cu ambientul, aşa încât beneficiul relaţiei să fie maxim.
Într-o altă serie de experienţe, dr. Emoto a lipit pe vasele cu apă etichete de hârtie pe
care au fost scrise, în diverse limbi, cuvinte din categoriile celor menţionate demonstrând
faptul că apa reacţionează într-un mod similar la acelaşi cuvânt, indiferent de limba în
care este scris sau rostit, ca şi cum apa ar fi poliglotă. O explicaţie pertinentă a capacităţii
umane de a învăţa limbi diverse. De asemenea, o altă observaţie esenţială se referă la
efectele stilului şi tonului vocii asupra atât a vorbitorului, cât şi a partenerilor de dialog,
prin contrastul evident existent între aspectul neplăcut al desenului cristalelor de gheaţă
obţinute dintr-o mostră de apă expusă influenţei unui ton imperativ, poruncitor, şi
armonia plăcută a celor obţinute din mostra supusă unui ton sugestiv, rugător. Solomon a
afirmat că „Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia” (Proverbe 15:1).
Se confirmă o dată în plus importanţa covârşitoate a regulilor elementare de politeţe în
economia vieţii, a relaţiilor interumane. „Te rog” şi „îţi mulţumesc”.
În cadrul unei alte categorii de experimente, dr. Emoto a expus diverse imagini
fotografice în faţa vaselor cu apă. Cristalele rezultate din probele ce au fost prelevate şi
supuse îngheţului au reprodus imagini asemănătoare cu cele din fotografii, demonstrând
faptul că apa reacţionează şi la imagini, fapt care sugerează modul în care se produce
proiecţia imaginilor de pe retină la nivelul cortexului. Mai mult de atât, se remarcă felul
în care apa memorează informaţiile conţinute de sunetele sau de imaginile cu care este
impresionată. Acest fapt oferă informaţii sugestive asupra modului în care funcţionează
şi memoria omului, având în vedere faptul că neuronii au un conţinut ridicat de apă.
Scriptura afirmă că numai „cel ce îşi astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge şi îşi
leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte” (Isaia 33:15,16), deoarece atât
sunetele cât şi imaginile sunt reţinute în memorie de apa din constituţia materiei
cerebrale, ele influenţând decisiv memoria ascunsă a omului. Neurochirurgul Wilder
Panfield exprima plastic faptul că „nu există nici o cale compatibilă cu viaţa prin care
aceste informaţii, odată ce au fost înregistrate, să mai poată fi şterse”
O altă categorie de experienţe se referă la expunerea unor probe de apă difuzării
muzicii simfonice, cum ar fi partiturilor de Beethoven, Smetana, Mozart sau Ceaikovski,
în contrast cu partituri de muzică rock, fotografiind, apoi, cristalele astfel obţinute.
Imaginile celor obţinute din mostrele de apă care au fost expuse pieselor de muzică
simfonică prezintă o desăvârşită armonie şi frumuseţe, prin contrast cu dizarmonia celor
care au fost expuse acordurilor de muzică rock, sugerând corul de dimineaţă al păsărilor
faţă de vacarmul unei intersecţii citadine aglomerate. Este remarcabil că prezenţa lui
Dumnezeu este percepută ca şi „un susur blând şi subţire” (1Regi 19:12). Ca şi zgomotul de
fond al pădurii în momentele de calm şi de linişte. De aceea muzica simfonică este
considerată a fi o imagine a armoniilor sincronizărilor matematicii divine folosită de
Dumnezeu în edificarea operei Sale, cuvântul divin pus pe note. De aceea toţi cei care
ascultă în mod curent acest fel de muzică, sau o practică, îşi dezvoltă capacităţi
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intelectuale înalte. Şi de aceea şi viitoarele mame evreice practică audiţii intensive din
Mozart şi Beethoven în timpul sarcinii, în cadrul educaţiei prenatale.
Dincolo de pereţii laboratorului prezintă un interes deosebit experienţele care probează
efectul gândurilor oamenilor asupra calităţii apei. În acest sens Dr. Emoto menţionează
experienţele efectuate cu succes de către un grup de persoane ce s-a rugat în anul 1999
pentru îmbunătăţirea calităţii apelor lacului Fujiwara, concluzia fiind că efectul se
produce la nivelul intim al particulelor elementare subatomice care se află în structura
elementelor componente ale moleculelor de apă. Un alt experiment, realizat în Brazilia în
anul 2003 asupra apelor lacului Caracuetiba, a demonstrat efectul holografic al acţiunii
minţii asupra apei după ce un grup de 20 de persoane s-a rugat pentru o mostră de apă
din lac, iar după constatarea modificării calităţiilor ei, apa a fost aruncată în lac,
provocând îmbunătăţirea calităţilor apei întregului lac. De asemenea, el a demonstrat şi
tele-efectul conştiinţei, adică a efectului produs la distanţe continentale de concentrarea
gândurilor asupra apei, prin experimentul efectuat de câteva zeci de persoane care s-au
rugat în Israel, pentru calitatea unei mostre de apă aflate la Tokyo, în Japonia,
modificările structurale survenite fiind monitorizate în timp real.
Omul nu se cunoaşte pe sine şi nici ambientul în care îşi desfăşoară viaţa, dar a
descoperit gustul vorbei, iar de atunci nimic nu îl mai poate împiedica să îndruge verzi şi
uscate, fără să cunoască efectele poluării sonore produse astfel. În sensul acesta, pocăinţa
este fenomenul general şi complex prin care omul îşi pune ordine în gânduri, cuvinte şi
acţiuni. Isus a sugerat ca „Felul vostru de vorbire să fie: ,Da, da; nu, nu’” (Matei 5:37),
deoarece surplusul de cuvinte poluează. Iar impactul poluării spirituale asupra fiinţei
umane este devastator, asemenea potopului în istoria planetei. Categoric, „ce trece peste
aceste cuvinte vine de la cel rău” (Matei 5:37)!
Având în vedere aspectul imaginilor cristalelor obţinute prin experienţele dr. Emoto,
este absolut evident efectul cuvintelor neutre şi negative asupra apei şi, prin intermediul
ei, asupra mediului ambiental, precum şi, implicit, asupra propiei fiinţe şi a celor din
preajmă. Cuvântul este o sabie cu doua tăişuri, înţelegând prin aceasta că orice cuvânt
negativ, răstit, nepotrivit, îl afectează în primul rând pe cel care îl rosteşte, impactul fiind
uriaş, iar apoi pe cei din jur. Este remarcabil, în sensul acesta, înţelesul avertismentului
adresat de Isus, cum că „Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt
nefolositor pe care-l vor fi rostit” (Matei 12:36). Şi nu numai în ziua judecăţii, ci şi în orice
moment retrospectiv, de bilanţ. De aici rezidă importanţa sfatului apostolului Pavel, care
recomandă să „Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi
cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului” (Efeseni 5:19). Iar aceasta nu pentru că
Dumnezeu ar fi amator de laudele omului, cât pentru efectul sacro-terapeutic al acestora.
Omul este apă în proporţie de 90-50% (de la stadiul iniţial, de embrion, la cel final,
dinaintea trecerii în nefiinţă), însă viaţa demonstrează că apa nu e numai chimie şi fizică,
ci şi cu mult mai mult de atât. El a ignorat, pentru o lungă perioadă de timp, în mod voit
orice chemare sau recomandare divină, înstrăinându-se de Creatorul lui şi de sine. Iată că
a sosit şi timpul acela când cunoştinţa începe să crească. Aceasta va provoca, însă, o
accelerare a acelei polarizări profetizate, către nelegiuire totală sau către desăvârşire. De
aceea a avertizat Isus că urechile din dotare trebuiesc folosite în cel mai înţelept mod,
adică în relaţie cu Acela care ştie, căci „Aşa vorbeşte Domnul care face aceste lucruri, Domnul
care le urzeşte şi le înfăptuieşte, El, al cărui nume este Domnul: ,Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde;
şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti’” (Ieremia 33:2,3). Obiectiv
vorbind, se dovedeşte că aceste lucruri au fost urzite şi înfăptuite de Creator într-un mod
fabulos, maiestuos. El să fie binecuvântat şi pentru acest lucru! Amin!

Pagina copiilor
Când ceasul a bătut de zece ori
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O cană cu apă nu reprezintă mult, dar poate
însemna cât un ocean pentru un om care
moare de sete. Câteva lumânări nu pot
produce decât puțină lumină pentru puțin
timp, dar câteva lemne pot reprezenta
pentru cineva o chestiune de viață și de
moarte.
Înainte ca electricitatea să ajungă în New
England, o mamă și soție era pe moarte. John
își petrecuse practic tot timpul lângă patul
ei. A fost prea mult timp, căci devenise ceva
permanent când fiica lui i-a dat vestea
alarmantă înainte de masă:
„Tati, nu avem suficiente lemne pentru
noaptea viitoare. Iar din lumânări nu ne-au
mai rămas decât aceste trei resturi. Cum vom
face căldură pentru mami?”
„Da, tată,” a adăugat micuțul John, „cum
vom putea s-o îngrijim?”
Fără a răspunde, s-a așezat la masa din
bucătărie gândindu-se cum de pierduse tot
ceea ce economisise, atât banii pe care-i
pusese de-o parte pentru a nu trebui să muncească acum, când soția îi era pe moarte, cât și
banii pe care-i avea în cont. Mereu avusese încredere în vecinul de alături. Atât de buni
prieteni erau, încât John nici nu a stat pe gânduri când i-a cerut să semneze o notă bancară
împreună cu el. Își amintea și uimitoarea afirmație a bancherului: „John, îmi pare rău că
trebuie să-ți luăm toate fondurile pentru a plăti nota.”
Propria compătimire a dispărut imediat ce a auzit-o pe soția lui tușind dureros, ceea ce se
întâmpla din ce în ce mai des în ultima vreme.
John s-a ridicat de la masă, le-a zâmbit celor doi copii dezorientați, i-a mângâiat pe
amândoi pe creștetul capului, și s-a dus în dormitor.
Chiar când John a îngenunchiat pe preșul vechi pe care soția i-l făcuse pentru a-l folosi în
diminețile reci, ceasul a bătut încet de zece ori.
„Doamne, Dumnezeul meu din ceruri,” a spus John cu lacrimile curgându-i pe obraji,
„știi cu ce mă confrunt acum. Draga mea soție este bolnavă și chiar pe moarte. Și copiii mei
au nevoie de căldură. Lemnele aproape că s-au terminat și nu mai avem decât trei bucățele
de lumânări. Mai avem și de o masă sau două în bufet. Sunt mulțumit cu ceea ce avem
Doamne și nu mă plâng din cauza acestei situații pentru că numai eu sunt de vină pentru
ea. Te rog să mă ajuți acum să fac rost măcar de aceste lucruri de care avem atât de mare
nevoie. Te rog să mă ajuți să le obțin azi.”
John a rămas pe genunchi după ce a terminat rugăciunea. Încerca să se gândească de
unde ar putea să primească ceva de muncă numai pentru azi. În mintea lui s-a dus de la o
fermă la alta, de la un magazin la altul. S-a gândit și la moară. El credea că Dumnezeu îi va
oferi lemnele și lumânările de care avea nevoie prin deschiderea unei portițe pentru muncă.
Toată ziua s-a târât prin zăpada ce căzuse noaptea trecută. S-a dus la fiecare fermă pe care
a găsit-o, mergând multe mile între ele, dar fără succes. Toate aveau la dispoziție mai multe
mâini decât puteau folosi iarna.
Magazinele nu aveau nevoie de niciun ajutor, nici măcar de cel al unui lucrător serios
pentru o singură zi. În fiecare loc pe care l-a vizitat căutând ajutor a găsit simpatie, dar nu
ceva de muncă. John nu a spus nimănui că era falit. Pur și simplu nu putea să ceară cuiva
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lemne și lumânări dacă nu avea cu ce plăti. Poate că și mândria lui avea ceva de-a face cu
faptul că nu a spus nimănui că nu mai avea niciun ban.
Când toată speranța părea că s-a dus, John a pornit înapoi spre casă. Îi era groază la
gândul de a le spune copiilor că nu reușise. Cu inima pe jumătate frântă de povara de a-și
vedea draga soție simțindu-se din ce în ce mai rău cu fiecare zi care trecea, pur și simplu nu
știa cum va face față privirilor pline de încredere ale copiilor său inocenți. Dar trebuia să
meargă acasă.
Părea că mai era o oră de lumină când a ajuns pe cărarea îngustă de acasă. Micuțul John
măturase zăpada din fața porții. Inima lui a tresărit pe măsură ce se apropia. Nu putea să-și
ridice capul când a deschis poarta aceea veche, ruginită și gălăgioasă care a semnalat
copiilor că ajunsese acasă.
Când micuțul John a năvălit din casă, John și-a ridicat capul, urând faptul că trebuie să-i
dea vestea proastă micuțului entuziast. Când a privit la chipul fiului său, a fost uluit să
vadă chiar în fața ușii o grămadă mare de lemne! Micuțul John bătea din palme de bucurie
când a strigat: „Tată, am primit lemne!”.
„Și un pachet mare de lumânări,” a exclamat fata lui, sărind și alergând spre tatăl ei.
Mut de uimire, el se uita la lemnele curate și așezate într-o grămadă mare. În final a reușit
să se reculeagă și să întrebe: „Copii, de unde au apărut astea?”. Dar înainte de a primi
vreun răspuns, el a spus: „Trebuie să fie o greșeală. Cineva trebuie să fi făcut o mare
greșeală.”
„Oh, nu, tată,” a spus micuțul John cu încredere, „nimeni nu a făcut nicio greșeală. Un
bărbat a venit la noi acasă și a ciocănit la ușa din față cu coada biciului. Când am deschis, el
a întrebat dacă tu locuiești aici. Eu i-am spus că da. Atunci a spus: ,Ține niște lumânări și
mai am și o grămadă de lemne pentru el.’ L-am întrebat dacă tu l-ai trimis și mi-a spus că
nu crede că știi despre ce este vorba. Când l-am întrebat cine le-a trimis, el mi-a spus: ,Oh,
nu pot să-ți spun. Dar spune-i lui taică-tu’ că sunt un dar.’”
După ce a mers înăuntru să verifice cum se simțea soția lui, i-a întrebat pe copii dacă-l
mai văzuseră pe bărbatul acela. Niciunul dintre ei nu-l recunoscuseră. În timpul mesei,
tatăl uluit nu a rostit mai mult de două sau trei cuvinte. Pur și simplu nu-și putea imagina
cine a trimis acele lucruri de care aveau atât de mare nevoie. A rememorat toate cuvintele
pe care le-a spus celor de la care ceruse ceva de muncă. Nu spusese nimic niciunuia despre
starea lor disperată.
„Micuțule John, te rog să cureți masa și să speli vasele împreună cu sora ta. Eu mă întorc
în oraș să văd dacă pot afla cine a trimis lemnele și lumânările. Să aveți grijă de mama,
bine?” „Bine!”, au răspuns ei la unison.
Când John a ajuns la ușă, s-a oprit, s-a întors și a spus: „Știți, nu v-am întrebat ce fel de
căruță acea acel om.”
„Era un mare, tată,” a spus micuțul John, descriind-o în detaliu așa cum numai un băiat o
poate face. Atunci și-a dat seama John a cui era căruța. „Fiule, asta pare a fi căruța
bătrânului domn Graff. Nu mai este niciuna ca ea prin împrejurimile astea.”
„Dar tată,” spuse fiica lui: „Domnul Graff produce și vinde lichior!” „Pe lângă asta,” a
spus John, „nu te place, nu-i așa tată?”
„Ei bine,” a răspuns tatăl, „știți că eu am vorbit la întâlnirile de la biserică și din sala de
conferințe a orașului despre pericolele folosirii alcoolului, nu?”
Ambii copii au dar din cap pozitiv.
„De vreme ce domnul Graff produce alcool și de vreme ce vinde cantități mari peste tot
în țară, ar fi dat faliment dacă toți ar fi urmat sfaturilor Societății de temperanță și ar fi
renunțat la lichior.”
„Așadar, el nu te place pentru că din cauza ta ar fi putut pierde o grămadă de bani,” a
spus John.
„Da fiule, cred că mă urăște de-a binelea. Am vorbit cu el de fiecare dată când ne-am
întâlnit, așa că știe că nu am nimic cu el personal, dar el nici măcar nu mă privește,
darămite să mai și vorbească cu mine. Să aveți grijă de mama. Nu voi întârzia mult.”
Domnul Graff a rămas oarecum surprins când și-a ridicat privirea și l-a văzut pe John
intrând în biroul său din spatele distileriei. Pentru prima dată părea că nu există nicio
tensiune între ei.
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„Domnul Graff,” a spus John, „vreau să te întreb dacă ai trimis o grămadă de lemne și un
pachet de lumânări la mine acasă azi.”
„Înainte de a-ți răspunde,” a spus Graff, „spune-mi dacă aveai sau nu nevoie de ele.”
„Oh, sigur că aveam nevoie de ele,” a spus John încercând să-și rețină lacrimile. „Tu le-ai
trimis?”
„Da, eu,” a răspuns Graff oferindu-i lui John un scaun. „Și vreau să-ți povestesc de ce leam trimis. În această dimineață eram foarte ocupat la lucru, când o voce mi-a părut că-mi
spune: ,Trimite-i lui John, omul cu temperanța, niște lemne.’ Nu am înțeles ce se întâmpla,
așa că am râs la acest gând ridicol și mi-am continuat munca. Câteva minute mai târziu am
fost impresionat de gândul că ai mare nevoie de lemne. Această impresie a creat niște
sentimente amestecate în inima mea. La început m-am întrebat dacă nu mi-am pierdut
mințile. Apoi m-am gândit că ultima persoană din lume căreia i-aș trimite lemne ești tu.
Impresia asta a revenit din nou și din nou. De fiecare dată mă tulbura din ce în ce mai mult.
Știi John, noi am fost crescuți într-o biserică în care am auzit despre astfel de lucruri
întâmplându-se creștinilor. Acest lucru m-a uimit mai mult decât pot descrie. Am încercat
să cred că este numai imaginația mea. Am reușit să mă conving că muncisem cam mult și
nu-mi luasem niciun concediu în ultimul an. Din ce în ce mai mult glasul îmi vorbea să
trimit niște lemne la tine acasă. Se părea că este ceva foarte urgent. Așadar, pentru a-mi
recăpăta pacea și mintea întreagă, i-am spus unui muncitor să ducă la tine o grămadă din
cele mai bune lemne.
Și atunci, pentru că nu mai făcusem niciodată ceva atât de prostesc, un glas mi-a
spus: ,Trimite și un pachet de lumânări!” Asta a fost prea mult. Știam că nu voi urma acest
impuls extraordinar. Și pentru că eram singur, am spus tare: ,Asta este absurd. Nu voi face
asta!’ Dar John, așa cum îți poți imagina, am ajuns atât de tulburat încât i-am înmânat
muncitorului un pachet mare plin cu lumânări lungi și rotunde, din cele pe care le folosim
noi aici.”
John stătea pe marginea scaunului în timp ce domnul Graff continua: „John, trebuie să
știi că am fost și mai tulburat de când am făcut toate astea. Nu m-am mai putut opri din a
mă gândi la asta. Când muncitorul a revenit și mi-a spus că nu erau decât copiii la tine
acasă, am început să mă întreb dacă nu cumva îmi pierd mințile. Dar impresia fusese atât
de puternică, neașteptată, și solemnă, încât de când am trimis aceste lucruri la tine acasă
am început să mă gândesc că totul este într-adevăr ceva supranatural.”
John s-a ridicat și a început să se plimbe în jurul biroului privindu-și prietenul în ochii
mirați: „Să-ți povestesc ceva care va dovedi că nu ți-ai pierdut mințile. Vezi tu, în această
dimineață fiica mea mi-a spus că ni s-au terminat lemnele și lumânările. Nu am spus
nimănui despre asta, dar nu numai că soția mea este pe moarte, dar am pierdut chiar și
ultimul cent pe care-l economisisem când banca a trebuit să-mi folosească toți banii din
cont pentru a acoperi o hârtie pe care am semnat-o împreună cu vecinul meu.”
„Asta e foarte rău,” a spus Graff. „N-am știut nimic despre asta.”
„Ei bine,” a continuat John, „când mi-am dat seama că petrecusem atât de mult timp
având grijă de soția mea lângă patul ei de suferință și că neglijasem să am grijă ca familia să
aibă suficientă hrană, lemne și lumânări, a trebuit să acționez rapid. Așadar, am mers
singur în dormitor în această dimineață și L-am rugat pe Dumnezeu să mă ajute să fac rost
de niște lemne și de lumânări. Mai aveam ceva de mâncare, dar nu foarte multă: cât să ne
ajungă pentru câteva zile. Și când am plecat de acasă după ce m-am rugat astfel, am simțit
că Dumnezeu îmi va oferi lemnele și lumânările prin a-mi deschide o portiță de a munci
ceva. Așadar, prietene, când tu ai fost impresionat să trimiți aceste lucruri la mine acasă
fără să ai nici cea mai mică idee despre situația în care mă găseam, a fost într-adevăr ceva
supranatural. A fost lucrarea Celui ce face lucrări minunate.”
Domnul Graff s-a ridicat, s-a îndreptat spre John și i-a strâns mâna, nu într-un fel de a-i
spune „La revedere!”, ci a continuat s-o țină într-a lui. „Acum John, amândoi știm ce s-a
întâmplat. Dar mor de curiozitate să știu la ce oră ai intrat în dormitor pentru a te ruga.
Vezi, ceasul meu arăta puțin după ora zece când am auzit pentru prima dată glasul acela.”
„Graff,” a spus John, strângând mâna prietenului său și mai tare, „când am îngenunchiat
pe preșul de lângă pat, ceasul a bătut de zece ori.”
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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!

- Anunțuri • 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.

Divina Vindecare w Nr. 54 iunie 2014

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.
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Vă invităm să vizitați și saitul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect
care este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca
în mod gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul
timpului, pe saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru
cei mai mici și pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre
materialele noi pe măsură ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la
adresaedi@gmail.com pentru a ne comunica adresa dumneavoastră și orice alte
gânduri și sugestii legate de acest proiect.
Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.
La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le
descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege
care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.
La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic,
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre
subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în
lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și
audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul
robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma
experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta,
descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar
noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Linkuri  utile

Filadelfia
Heart for Truth
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Revelation 14:12

18

Ne puteți urmări și pe canalul Divina
Vindecare de pe YouTube (copiind în browserul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele
video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe”
pentru a primi în mod automat știri de fiecare
dată când postăm noi prezentări. Aceste
prezentări video au fost înregistrate începând cu
anul 2006 și tratează diverse aspecte ale
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!
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