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Deşi Luca a procedat sistematic, asemena unui
veritabil reporter, căutând şi discutând cu toţi
martorii fenomenului şi fenomenalului Isus, există
unele amănunte pe care nu a avut şansa de a le afla
spre a le insera în lucrarea lui. Astfel, momentul
întâlnirii dintre Isus şi primii dintre viitorii Săi
discipoli nu era cunoscut decât între aceştia, iar Luca,
după câte se pare, nu a avut şansa de a întâlni pe
vreunul dintre ei. Însă momentul a fost descris de
către Ioan, iar relatarea sa oferă detalii de natură să
permită participarea virtuală a celui dornic de a
revedea scenele aievea. Experienţa va fi fascinantă.
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O apariţie din străbuni
Fenomenul Ioan Botezătorul a declanşat o puternică
agitaţie în rândul iudeilor, având în vedere faptul că,
după socoteli, se cam împlinea vremea profetizată
pentru venirea Celui făgăduit. Episodul carnagiului
provocat de Irod cel mare când a primit acea vizită
stranie a acelor ciudaţi veniţi de prin ţările orientului,
a marcat şi continua să marcheze conştiinţele. Aşteptarea a făcut să se aprindă imaginaţiile,
încât toţi erau atenţi la orice rumoare. Fireşte că apariţia acestui Ioan a ridicat semne de
întrebare în mintea fiecăruia: oare nu este el Mesia? De aceea mulţimile au început să-l
caute. Era noutatea zilei. Toţi îşi doreau să-l întâlnească şi să se convingă personal: el este
Acela? Sau să mai aştepte? Însă Ioan afirmă că este antemergătorul lui Mesia, pe care, de
altfel, şi el Îl aşteaptă. Şi oamenii veneau, îl ascultau, se simţeau pătrunşi de prezenţa şi de
mesajul lui, unii se botezau, iar apoi plecau la ale lor, înarmându-se cu încă o doză de
răbdare întru continuarea aşteptării lui Mesia.
Apariţia lui Ioan a aprins multe spirite. Între toţi
aceia care se preumblau pe la Iordan, au existat
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suficienţa doar prin întâlnirea lui Ioan, însă unii au fost atraşi, dincolo de prezenţa lui din
alte vremuri, de discursul care amintea de un „aşa vorbeşte Dumnezeu”, Acel Dumnezeu
pe care nu Îl prea puteau întâlni în ritualismul serviciilor de la templu. Şi au rămas să îl
asculte mai mult, şi au revenit, s-au apropiat, au făcut cunoştinţă, şi nu au mai plecat din
preajma lui. S-a creat o relaţie apropiată. Învăţau multe de la el deoarece aveau ce învăţa.
Vorbea altfel decât toţi, şi dintre aceia toţi care mai vorbeau prin Ierusalim, unii veneau să-l
asculte. Iar mai marii trimiteau pe câte unul ca să vadă şi să asculte, ochii şi urechile.
Astfel, în jurul lui Ioan s-a format un grup de discipoli, „ucenicii lui Ioan” (Ioan 3:25).
Pentru că Ioan îi boteza cu botezul pocăinţei pe toţi cei care voiau, căci fusese scris că „El
va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor” (Maleahi 4:6), deoarece
umblau cu toţii pe căile lor aşa că nu era „niciunul care să facă binele, niciunul
măcar” (Psalmii 14:3), acest act al botezului a fost perceput de mulţi ca o şansă de înnoire şi
de salvare. Mulţimi veneau să se boteze la Iordan. Ioan se aşezase dincolo de Iordan, în
zona deşertică; doar el era cel vestit de Isaia, care „zice: ,Iată glasul celui ce strigă în pustiu:
„Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările’” (Matei 3:3). Pentru a ajunge la el, fiecare trebuia
să treacă Iordanul, dar, aflat de acum în pustiu, se găsea în afara teritoriului ţării promise şi
era botezat cu botezul pocăinţei recunoscând că, deşi locuia în Iuda, nu ajunsese încă în
împărăţia lui Dumnezeu. După aceasta, urma să treacă Iordanul către Iudeea intrând în
mod simbolic în împărăţia făgăduită. Botezul era, astfel, perceput ca un act pregătitor
pentru întâlnirea cu Mesia Cel făgăduit, şi, mai ales aşteptat, căci jugul stăpânirii romane
era greu de suportat.
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Iată-L! El este!
Pentru cei rămaşi lângă Ioan în calitate de discipoli, noutatea botezului a trecut şi a
reînceput aşteptarea apariţiei Lui, de acum iminentă. Iar într-o zi cei mari de la templu nau mai trimis spioni, ci o delegaţie oficială de preoţi şi farisei care să stabilească un raport
exact asupra identităţii lui Ioan. Este ori Histosul, ori Ilie, ori prorocul, ori, de nu, „Ce zici
tu despre tine însuţi?” (Ioan 1:22). Iar el îşi declară oficial identitatea, lucru care provoacă
protestul oficial al oficialităţilor: „Atunci de ce botezi?” (Ioan 1:25). Răspunsul său i-a incitat
pe toţi: Mesia era, într-adevăr, chiar printre ei. Parcă a fost un semnal deoarece, chiar a
doua zi, glasul acela divin care îi sugerase acţiunile, i-a susurat blând şi subţire
semnalmentele Celui aşteptat. Samuel trăise această experienţă în două rânduri, ungând pe
primii doi împăraţi ai lui Israel. Acum însă Ioan nu are un corn cu undelemn, căci
Dumnezeu i-a spus că „Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce
botează cu Duhul Sfânt” (Ioan 1:33). Dacă primii împăraţi ai poporului Împăratului
universului au fost unşi, Isus, Împăratul slavei, a fost botezat cu Duhul Sfânt.
Ziua următoare, reîntâlnindu-L pe Isus, Ioan comentează: „Iată Mielul lui
Dumnezeu!” (Ioan 1:36). Auzindu-l, cei doi ucenici aflaţi atunci în preajmă „au mers după
Isus” (Ioan 1:37). În fond, frecventându-l pe Ioan, ei Îl căutau pe Mesia. Iar acum L-au găsit!
Însă au vrut să se asigure că, după o atât de lungă aşteptare, nu Îl vor pierde. Aşa că, dând
curs invitaţiei Lui, L-au urmat acasă, rămânând împreună cu El până seara.
Andrei şi Ioan au fost primii care L-au aflat pe Isus ca fiind Hristosul. Se observă că nici
un alt discipol al lui Ioan nu L-a urmat pe Isus. Andrei a fost primul evanghelist, în sensul
propriu, informându-l pe fratele lui, Simon, că ei, foştii discipoli ai lui Ioan, şi-au schimbat
maestrul întrucât „Noi am găsit pe Mesia” (Ioan 1:41). În jurul lui Isus cercul se lărgeşte.
Simon Petru este, astfel, primul evanghelizat din istorie. Este de presupus că următoarele
zile ei au continuat să-L însoţească. Iar într-una dintre acestea, aflat în drum spre Galileea,
Isus îl întâlneşte pe Filip, concitadin al lui Andrei şi Simon, pe care îl invită între cei din
cercul Său. Se poate observa că identitatea Sa începea să fie cunoscută între apropiaţii celor

dintâi cunoştinţe ale lui Isus. Şi Filip acceptă invitaţia, devenind astfel, cel de-al patrulea
membru al cercului Său. Filip nu pare surprins de invitaţia lui Isus.
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Vino şi vezi!
Toţi cei patru Îl cunoşteau ca Mesia din declaraţia lui Ioan Botezătorul. E adevărat că, în
contextul aşteptării generale, nici nu ar fi avut nevoie de mai mult. Din momentul în care
L-au întâlnit, au început să Îl observe, cel puţin din curiozitate. Cum arată, cum vorbeşte,
ce mănâncă, cum se îmbracă, cum se mişcă, totul. Ucenicia deja a început. În principiu, un
profesor are în clasă în medie 25-30 de elevi. Iar în timpul petrecut împreună, el le predă
lecţii şi le verifică temele, şi periodic, îi testează. În aceste condiţii, relaţia profesor - elev nu
este personalizată, ci se desfăşoară la nivel de clasă. Din acest motiv, nivelul pregătirii
şcolare nu excelează. Dar relaţia dintre maestru şi discipol vizează în special personalizarea
raporturilor în timpul petrecut împreună. În aceste condiţii, transferul de personalitate
dinspre maestru către discipol este consistent, calitativ şi cantitativ, personalitatea
maestrului imprimându-se în discipolii săi într-un foarte înalt grad de fidelitate. Altfel
spus, este o variantă specială a educaţiei prin observare, în care maestrul, cel observat,
selectează cu grijă „materialul” expus observaţiei: idei, discurs, gestică, prezenţă. Este de
remarcat că studii recente indică faptul că dimensiunea optimă a grupei de studiu, care ar
putea oferi posibilitatea personalizării relaţiei profesorului cu fiecare elev, este de
doisprezece elevi.
Dintr-o dată, incertitudinea a dispărut: Mesia era între ei, în carne şi oase, lucrurile au
început să capete formă, zilele s-au umplut, inimile fremătau şi debordau de entuziasm.
Normal, discuţiile se învârteau în jurul Scripturilor şi, în special, al profeţiilor. Astfel se
poate explica tonul entuziast în mesajul lui Filip către următorul evanghelizat. Şi, mai ales,
conţinutul acestuia. Filip Îl descrie pe Mesia în raport cu spusa Scripturilor, denumite
generic, Legea şi proorocii, aspect ce confirmă observaţia asupra subiectelor abordate. „Noi
am găsit pe Acela despre care a scris Moise în Lege şi Prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui
Iosif” (Ioan 1:45). În bucuria sa, doreşte să spună totul dintr-o suflare, fundamentare
profetică şi identitate. Stupoare, însă! Toţi au crezut în El fără rezerve, fiecare din afirmaţia
celuilalt, însă Natanael este sceptic. El nu ridică obiecţii asupra interpretării Scripturilor,
care, după cum se vede, era o chestiune la ordinea zilei, ca şi astăzi de altfel, şi nici asupra
persoanei, ci asupra locului de baştină. „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” (Ioan 1:48). El nu
respinge ideea, ci exprimă îndoieli asupra faptului că ar putea răsări flori din putregai.
Tocmai din mucegaiul acela de Nazaret? Oare de ce să nu-L fi trimis Dumnezeu pe
Hristosul Lui la Ierusalim, în capitala spiritualităţii, unde L-au căutat şi magii pe vremea
lui Irod şi unde era aşteptat pe streașina templului? Tocmai în fundul acela de lume? Adică
Mesia să fie chiar un ţăran din Nazaret? Prea sună a lazaret! Oricum, în faţa acestei reacţii
neaşteptate a prietenului său, Filip nu încearcă să argumenteze, bătând uşor în retragere, şi
propunându-i singura soluţie raţională: convinge-te singur, „Vino şi vezi” (Ioan 1:46). De
obicei, curiozitatea învinge. Şi Natanael a acceptat să încerce.
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Dar de unde mă cunoşti?
Practic vorbind, era Evangheliei începuse iar Isus Îşi făcuse deja debutul pe scena
istoriei, şi acum era înconjurat de primii viitori apostoli ai luminii, când a apărut Natanael.
Văzându-l apropiindu-se, Isus comentează ca pentru Sine asupra sincerităţii noului venit:
„Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleşug” (Ioan 1:47). Într-o lume dominată de
ipocrizia fariseilor care îi contamina pe toţi, sinceritatea, şi mai ales faţă de sine, era o
floare rară. Iar Isus a remarcat-o imediat. Comentariul Său, însă, îi surprinde pe toţi, dar,
mai ales pe Natanael. „De unde mă cunoşti?” (Ioan 1:48), eu nu te-am mai întâlnit până
acum, nu am avut, încă, plăcerea! Şi dacă prima Sa remarcă i-a surprins, răspunsul la
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întrebarea lui Natanael are darul de a-i bulversa pe toţi: „Te-am văzut mai înainte ca să te
cheme Filip, când erai sub smochin” (Ioan 1:48). Dar până atunci fuseseră împreună, nu lipsise
dintre ei, cum îl văzuse sub smochin? Iar Natanael nu îşi amintea să-L mai fi întâlnit
vreodată. Cum de îl cunoştea Isus pe el? Surpriza este uriaşă. Şi apoi devine euforie!
Primul care se dezmeticeşte este Natanael, care, cuprins de extaz Îl recunoaşte ca „Rabi, Tu
eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!” (Ioan 1:49). Andrei şi Ioan au crezut în El
pe baza declaraţiei lui Ioan Botezătorul, Petru l-a crezut pe Andrei, pe Filip l-a chemat Isus,
şi, aflat între ceilalţi care l-au informat, a crezut şi el. Natanael, în schimb, are o experienţă
teribilă, care a pulverizat orice urmă de îndoială şi neîncredere, constată direct, el pe pielea
lui, şi nimeni, niciodată nu va mai putea să-i zdruncine convingerea că chiar El, El în
persoană este Fiul lui Dumnezeu, pentru că nimeni altcineva nu i-ar fi putut spune asta!
Credinţa sa, apărută instantaneu, e deplină şi definitivă. Dar şi ceilalţi, martori oculari, au
de acum un fundament pentru credinţa lor.
Este remarcabil faptul că Isus nu comentează referitor la scepticismul lui Natanael.
Dimpotrivă, oferă acestuia cel mai solid fundament posibil pentru credinţă aşa după cum,
peste timp, aflat la masă în casa lui Simon leprosul, va răspunde nedumeririi neexprimate
a acestuia, fapt declarat de către el lui Luca şi pe care acesta l-a consemnat în Evanghelia sa
(Luca 7:39-47). După învierea Sa, însă, după trei ani şi jumătate petrecuţi împreună, El îi
atrage atenţia lui Toma asupra faptului că el nu este sceptic, ci necredincios, căci „pentru că
M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut” (Ioan 20:29). În consecinţă,
urmările necredinţei nu sunt fericite. Dimpotrivă. Iar logica acestui fapt este evidentă,
întrucât scepticismul lui Natanael se manifestă într-un moment în care El era încă
necunoscut, însă necredinţa lui Toma se manifestă după ce cu toţii Îl recunoscuseră, iar
faptul acesta era de natură să-i compromită chiar statutul de apostol. Mai ales în
perspectiva revenirii Sale în noua calitate, cea de Mângâietor.
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Reacția în lanţ
Peste timp, la fântâna lui Iacob, o femeie dintr-o cetate a samaritenilor a auzit din gura
lui Isus un raport în câteva cuvinte asupra stării ei civile legale şi mai puţin oficiale, „cinci
bărbaţi ai avut; şi acela pe care-l ai acum nu-ţi este bărbat” (Ioan 4:18). Experienţa este similară
cu aceea a lui Natanael, şi reacţia ei în ton: „Doamne”, I-a zis femeia, „văd că eşti proroc” (Ioan
4:19). Dar nu se opreşte aici, căci, cu toate că venise să ia apă din fântână, „femeia şi-a lăsat
găleata, s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: ,Veniţi de vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut;
nu cumva este Acesta Hristosul?’” (Ioan 4:29). Reacţia este tipică. Cine Îl aude vorbindu-i,
experimentând personal relaţia, nu o poate tăinui, ci o împărtăşeşte tuturor celor din jur
care „au ieşit din cetate şi veneau spre El” (Ioan 14:30), deoarece „au crezut în Isus din pricina
mărturiei femeii, care zicea: ,Mi-a spus tot ce am făcut’” (Ioan 1:39). Este o etapă a unei reacţii
în lanţ, pentru că, întâlnindu-L pe El, şi apoi auzindu-L, „au crezut în El din pricina
cuvintelor Lui” (Ioan 1:41), căci toţi „ziceau femeii: ,Acum nu mai credem din pricina spuselor
tale, ci din pricină că L-am auzit noi înşine şi ştim că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul
lumii’” (Ioan 1:42). Este remarcabil efectul cuvântului divin. Ca şi cel al fisiunii nucleare, o
reacţie în lanţ care, o dată ce a fost iniţializată, va cuprinde întreaga masă a materiei
radioactive. În sensul acesta, dacă cuvântul este acceptat, va produce efectul unui reactor
nuclear producător de energie, dar dacă va fi refuzat, va avea efectul unei bombe atomice,
ca la Sodoma şi la Gomora. Altfel exprimat, „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai
tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul,
încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii” (Evrei 4:12). Comparaţia lui Pavel
este edificatoare, însă el consideră aici doar efectul benefic al acceptării acestuia, ca reacţie
firească produsă la auzirea lui, însă respingerea lui activează celălalt tăiş, reversul, având
efectul unei ghilotine. Iar acest efect va avea consecinţe eterne.

Revenind la consideraţiile anterioare, este de remarcat faptul că Natanael este primul
dintre cei cu adevărat convertiţi la adevăratul creştinism. Au fost de ajuns două fraze ale
lui Isus, şi scepticul Natanael a recunoscut în ţăranul din acel Nazaret mucegăit pe Însuşi
Fiul lui Dumnezeu, Majestatea cerului şi Împăratul lui Israel. Surpriza lui a fost uriaşă,
deoarece, ca şi ceilalţi, aştepta un falnic prinţ impunând prin putere, şi a întâlnit un
oarecare după care nu ar fi întors nimeni capul pe stradă. Însă cuvintele Lui i-au pătruns în
inimă, căci nu erau o argumentaţie teologică, ci o şoaptă intimă, o amintire comună care îi
arăta că sub smochin nu stătuse de unul singur, ci fuseseră împreună, el cu gândurile lui şi
cu Acela cu care conversa mereu în inima lui. El era Cel care îi umplea singurătatea, care îl
îmbărbăta în clipele grele, căci a simţit mereu că nu e singur la greu. De acum, acel „alter
ego” care îl pondera în momentele euforice şi-l întărea în descurajare, avea un chip şi un
nume. Iar prezenţa lui Isus din Nazaret era plină de farmec şi nu-i venea să mai plece de
lângă El. Era fascinant, debordant, îi umplea inima de bucurie. Filip avusese dreptate!
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Tot ce vă va spune
Nimeni nu putea rămâne indiferent în prezenţa Lui. În Cana Galileii când au fost la
nuntă, slugile se întrebau, şi pe drept cuvânt, de unde a mai apărut şi ciudatul acela care le
ceruse să umple cu apă damigenele golite de vin, de parcă nuntaşii ar fi băut apă după ce sau încălzit cu acel vin atât de bun, şi au trebuit să care aproape douăzeci de găleţi cu apă,
aşa li se spusese, să facă tot ce le cerea El. Dar apoi, le-a cerut să scoată apă din damigene şi
să-i ducă naşului, de parcă naşul s-ar fi îmbătat atât de rău că nu ar mai fi ştiut ce e ăla vin.
Însă când a băut din apă, naşul i-a zis mirelui că, „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun;
şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun
până acum” (Ioan 2:10). Dar era apă, apă goală! Şi au gustat şi ei. Şi nu puteau înţelege, doar
ei scurseseră tot vinul, până la ultima picătură, şi în loc au pus apă, apă de izvor, iar acum
degustau cel mai ales vin pe care l-au putut întâlni vreodată! Ce întâmplare! Şi cu o clipă
înainte nu dădeau doi bani pe El, ba încă, dacă ar fi fost după ei, l-ar fi gonit de acolo. Iar El
venise ca să-i ajute, să nu se facă nimeni de pomină, nici mirele, că a făcut nuntă şi nu s-a
asigurat să aibă totul pregătit, şi nici ei, slugile. Le-a rezolvat problema atât de repede că
nimeni nu a ştiut, dar apoi nu au mai putut ei să ţină ascuns, pentru că aşa ceva nu s-ar
putea întâmpla: o adevărată minune! Iar El era din Nazaret. Tocmai din Nazaret!
Natanael cunoştea bine ce sentimente trăiau slugile cananite, simţise şi el cum îi ardea
inima, şi de atunci nu se mai despărţise de Isus. Pe zi ce trecea, Îl simţea mai aproape, Îi
umplea inima şi, era mereu imprevizibil. Apa de la nuntă nu era nimic pe lângă celelalte,
mereu şi mereu altele. Încă, într-o zi au fost cu toţii acasă la Petru, şi soacra lui era bolnavă,
o apucaseră frigurile, iar El s-a apucat să le certe, de parcă ar fi certat nişte copii
neastâmpăraţi, de se uita femeia la El ca la o minune, şi chiar aşa a şi fost; şi ce minune, căci
în clipa următoare femeia s-a coborât din pat de parcă nu ar fi fost niciodată bolnavă, şi de
acum se uitau toţi la ea ca la o arătare, iar ea nu-şi mai venea să-şi creadă ochilor! Auzi! Să
te cerţi cu frigurile ca şi cum ar fi fost oameni! (Luca 4:38,39). Numai El ar fi putut să o facă!
Şi a şi făcut-o.
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Meşterul Lui
Dincolo de aceste consideraţii, experienţa lui Natanael are o semnificaţie aparte, mai ales
după învierea şi înălţarea lui Isus. Deoarece, aşa după cum a explicat Ioan „La început era
Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1), iar Acest
Cuvânt „S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1:14), în Persoana
lui Isus din Nazaret. În această declaraţie Ioan nu fabulează, căci Îl auzise pe Isus când se
ruga în Ghetsimani, vorbind Tatălui despre „slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi
lumea” (Ioan 17:5). Dar înainte de a fi lumea, Isus era chiar Cel căruia Tatăl Îi propusese „Să
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facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră” (Geneza 1:26), şi aşa l-au şi făcut. Prin
urmare, slava aceea despre care amintea Isus în Ghetsimani se referea la rolul Său în actul
creaţiei, căci „Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără
El” (Ioan 1:1,3). Sensul acestei afirmaţii este acela că „Dumnezeu a zis” (Geneza 1:3), dar
Tatăl nu a vorbit singur, ci I-a vorbit Cuvântului, Partenerului Său, „şi aşa a fost” (Geneza
1:7), adică Acesta a pus în execuţie proiectul propus de Tatăl, fiind Cel ce a făcut totul cu
mâna Lui. În sensul acesta, Cuvântul este chiar Înţelepciunea divină, căci „Domnul m-a făcut
cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost aşezată din
veşnicie, înainte de orice început” (Proverbe 8:22,23) în sensul în care „făcută” şi „aşezată”
înseamnă că „am fost născută înainte” (Proverbe 8:26). Dacă toate au fost făcute,
Înţelepciunea a fost născută din Dumnezeu. Acţiunea Sa efectivă în procesul creaţiei este
detaliată în termeni sugestivi: „Eu eram Meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele eram
desfătarea Lui” (Proverbe 8:30). Ideea de „meşter” sugerează măiestria, iar aceasta rezonează
cu desăvârşirea creaţiei, căci „Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte
bune” (Geneza 1:31), în timp ce „lângă El în toate zilele” sugerează o permanentă şi continuă
credincioşie. Este relaţia cu un partener de nădejde. Însă „Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi
în veci!” (Evrei 13:8), în sensul continuităţii lucrării Lui, demonstrată, de altfel, prin
activitatea Sa publică.

6

Fiecare sub smochinul lui
După înălţarea Sa, însă, Isus revine în calitatea de Mângâietor. Eliberat de limitările
trupului însă, El poate fi permanent lângă fiecare, împlinind, astfel, făgăduinţa conform
căreia „Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28:20), căci i-a asigurat
pe toţi că „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi” (Ioan 14:18). În noua Sa calitate este
consecvent cu Sine şi cu poziţia ocupată în actul creaţiei: când „eram la lucru lângă El, şi în
toate zilele” (Proverbe 8:30). Este încurajator pentru oricine să ştie că nu e singur, că lângă el
şi cu el, de partea lui, este Cel ce a fost partener cu Tatăl. Mai mult încă, „eram meşterul
Lui” (Proverbe 8:30), dovedind o pricepere măiastră. Fiind permanent cu omul, lângă el, în
noua Sa calitate Isus i le cunoaşte pe toate, mult mai bine decât el însuşi. Este experienţa pe
care au trăit-o eroii istoriei Biblice. Natanael a fost primul care L-a întâlnit pe Isus în
asemenea circumstanţe, şi, din acel moment, pentru el nu a mai existat ceva incredibil. Le-a
văzut pe toate. Experienţa lui au trăit-o slugile din Cana, şi femeia samariteancă, şi ca ea,
samaritenii din cetatea ei, şi soacra lui Petru, şi mulţi alţii. Ei au trăit, cu adevărat, o
aventură fascinantă.
Acum însă, Isus Mângâietorul este „sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în
nevoi” (Psalmii 46:1). Consecvent cu Sine, în această nouă ipostază explică şi felul în care
acţionează pentru a nu fi perceput în mod eronat, confundat spre exemplu cu alţii. „Eu,
Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri” (Proverbe 8:12),
adică înţelepciunea este cea care face planurile, şi nu omul, căci „De la mine vine sfatul şi
izbânda” (Proverbe 8:14). Isus Mângâietorul, Înţelepciunea divină este Cel ce vorbeşte
omului prin îndemnurile inimii. Şi de aici încep problemele, deoarece omul confundă
glasul Său cu nebunia. Dar El nu Se schimbă. Şi dacă în vremurile biblice îi călăuzea pe
eroii Scripturii, astăzi procedează aidoma. Iar sfaturile sale sunt consecvente cu Sine. Mulţi
credeau şi atunci că a înnebunit, că avea mereu idei năstruşnice, să facă vin din apă, să
certe bolile, însă cine a crezut şi I-a urmat sfatul, a reuşit! Căci El asigură întotdeauna
succesul, pentru că „De la mine vine sfatul şi izbânda” (Proverbe 14:14). Ferice de cine Îl crede
şi Îl urmează.
Iată că un fruntaş al sinagogii L-a rugat să-l însoţească acasă, căci fiica lui era bolnavă,
însă pe drum, venise şi o femeie care se atinsese de El şi se vindecase, dar s-a făcut tevatură
şi i-a întârziat, şi atunci au venit de acasă de la omul acela, numit Iair, şi i-a anunţat că fetiţa

lui a murit. Cerul a căzut peste Iair, dar Isus i-a spus: „Nu te teme, crede numai!” (Marcu
5:36). Ce să creadă? În Isus? Dar dacă nu ar fi crezut în El nu ar mai fi venit să-L cheme, ci
ar fi căutat un doctor! Şi atunci, ce să mai creadă? Fetiţa lui a murit! Însă Isus a mers acasă
la el, susţinând că fetiţa doarme numai. Şi, chiar dacă bocitorii îşi băteau joc, El a intrat în
casă, a luat-o de mână şi a înviat-o! Nu te teme! Asta cere Isus oricui. Crede numai!
Oricine ar putea trăi astăzi aceleaşi experienţe, dacă Îi urmează indicaţiile. Chiar dacă, şi
mai ales dacă ar putea să pară a fi nefirești. Pentru că, garantat: ascultându-L pe Isus,
fiecare va ajunge să îşi strige bucuria de pe acoperişul casei: „Noi am găsit pe Mesia” (Ioan
1:41)! Găsit însă nu pe sub smochini şi nici pe la nunţi, ci în liniştea şi pacea odăiţei lui! Însă
doar dacă-I va deschide, căci „Iată Eu stau la uşă şi bat” (Apocalipsa 3:20). Şi ar fi păcat să fie
lăsat să aştepte! Pentru că „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine” (Ioan 16:33).
El să fie onorat în etern! Amin!

Biblia și știința
Hidrologie Biblică
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Studiul Scripturii oferă celui pasionat
satisfacţii, de multe ori neaşteptate, în
sensul în care poate descoperi aici
multe afirmaţii anticipative asupra
unor fenomene care au fost confirmate
şi
documentate
prin
cercetare
ştiinţifică la multă vreme după
perioada în care a fost datată
respectiva carte din canonul Biblic.
Astfel, în domeniul cercetărilor
oceanografice şi al comportamentului
apei marine, cu toate că navigaţia se
practică din vechime, strămoşii
omului traversând potopul la bordul
ambarcaţiunii care le-a asigurat supravieţuirea, arca lui Noe, totuşi, numai dezvoltarea
tehnologică a ultimelor două secole a permis coborârea în adâncul marin, efectuarea de
cercetări şi posibilitatea de a filma relieful marin şi vieţuitoarele acvatice în mediul lor. Este o
lume cu totul nouă, fabuloasă, care mai are, încă, foarte multe noutăţi de oferit.
Însă cele descoperite au confirmat multe aserţiuni Biblice, dovedind veridicitatea sursei de
inspiraţie a scriitorilor textelor sacre. Analizând în paralel afirmaţii Biblice şi realităţi
dovedite prin studiul şi observaţia ştiinţifică, este de notat faptul că scriitorii textelor Biblice
n-au fost membri ai comunităţii academice a timpului lor şi nici nu au făcut studii de
specialitate, limbajul folosit fiind cel obişnuit în epocă, personalizat în funcţie de autor. De
asemenea este de remarcat faptul că doi dintre scriitorii cărţilor Scripturistice au fost
împăraţi, David şi Solomon, unul conducătorul poporului, Moise, iar Daniel consilier
imperial al Babilonului. Şi dacă Solomon a avut parte de o înţelepciune de sorginte divină
recunoscută şi în epocă, şi astăzi, David a fost un păstor care a devenit împărat iar poemele
lui reflectă frământările propriilor gînduri.
Între aceia care afirmă că au cunoscut lumea subacvatică, prorocul Iona a fost „aruncat în
mare” (Iona 1:15) de pe o corabie surprinsă de furtună când călătorea către Tars, şi acolo, „în
adânc, în inima mării, şi râurile de apă mă înconjuraseră; toate valurile şi toate talazurile Tale au
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trecut peste mine” (Iona 2:3). Descrierea lui Iona este absolut veridică, o experienţă pe care ar
putea-o repeta orice scufundător bine echipat. Iar după primul contact cu apa mării agitate
de furtună, Iona descrie senzaţiile pe care le-a trăit în paralel cu o imagine de fundal ale
reliefului submarin observată de privirea sa periferică pasivă, într-o stare de semi-conştienţă.
El spune că „Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viaţa, adâncul m-a învăluit, papura s-a
împletit în jurul capului meu. M-am coborât până la temeliile munţilor, zăvoarele pământului mă
încuiau pe vecie; dar Tu m-ai scos viu din groapă” (Iona 2:5,6), descriind sumar relieful
subacvatic. Aceia care au coborât pe fundul mării pot confirma imaginile cu văi adânci şi
munţi descrise de Iona. În paralel cu relieful submarin, Iona face o descriere plastică, extrem
de sugestivă, a senzaţiilor trăite de un om care se îneacă, de cădere în fundul unei gropi
adânci fără a întrevedea în vreun fel o speranţă de salvare.
Iar dacă Iona a trecut prin această experienţă la limită pe care a descris-o atât de real, regele
David a avut viziunea reliefului submarin pe care îl evocă în termeni asemănători, spunând
că „Fundul mării s-a văzut, temeliile lumii au fost descoperite” (2 Samuel 22:16). De asemenea,
vorbind de încercările din viaţa omului, le compară cu un cutremur subacvatic, când „s-ar
zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor” (Psalmii 46.2), amintind, ca şi Iona,
despre relieful submarin. Iona navigase pe mare, la Tars, însă David nu obişnuia să
navigheze. Şi cu toate acestea, exprimarea lui este plastică dovedind o înţelegere complexă a
fenomenului reprezentat de aglomerarea de ape a mărilor şi oceanelor: „El îngrămădeşte apele
mării într-un morman şi pune adâncurile în cămări” (Psalmii 33:7). De aceea, făcând abstracţie de
inspiraţia divină, cunoştinţele sale ar putea să surprindă. În Psalmii lui, el vorbeşte despre
existenţa curenţilor oceanici pe care îi evocă prin cuvintele „tot ce străbate cărările
mărilor” (Psalmii 8:8), sau „Ţi-ai croit drum prin mare, o cărare prin apele cele mari” (Psalmii
77:19). Se observă că, peste timp, şi prorocul Habacuc evocă puterea lui Dumnezeu în termeni
ce amintesc de acele cărări acvatice: „Cu caii Tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mari” (Habacuc
3:15), dovedind inspiraţia divină comună.
Referinţe despre o cunoştinţă temeinică în domeniul hidrografic apar în cărţile împăratului
Solomon care expune unele idei referitoare la ceea ce se cunoştea în acea vreme despre
circuitul apei în natură, observând că „Toate râurile se varsă în mare, şi marea tot nu se umple: ele
aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăşi să pornească de acolo” (Eclesiastul 1:7). Este o
cunoştinţă intuitivă exprimată poetic ce surprinde în mod exact esenţialul fenomenului, ideea
de circuit neîntrerupt. Este minunat felul în care scriitorii Bibliei descriu în mod secvenţial
fenomenul circuitului hidrografic natural. Întrebarea retorică „Înţelegi tu plutirea norilor,
minunile Aceluia a cărui ştiinţă este desăvârşită?” (Iov 37:16), este la obiect şi ar trebui să îl incite
pe fiecare la studiu şi meditaţie, întrucât cunoştinţa este apanajul minţii create în asemănarea
celei divine. Ca primă observaţie sunt descrise mecanismele evaporării apei şi ale formării
norilor, „Căci El trage la El picăturile de apă, le preface în abur” (Iov 36:27), şi vorbind despre
puterea şi înţelepciunea Creatorului, Iov arată că El „Leagă apele în norii Săi, şi norii nu se sparg
sub greutatea lor” (Iov 26:8), în sensul în care, indiferent de ce dimensiuni ar avea aglomerarea
de vapori de apă sau de densitatea acesteia, ploaia nu se declanşează decât în momentul
producerii dezechilibrului dintre forţele care acţionează asupra picăturilor minuscule ale
vaporilor de apă din nori. În fond, tot către Creator indică şi întrebările retorice ce subliniază
înalta ştiinţă care a fost folosită în proiectarea fenomenului: „Cine a pus înţelepciunea în negura
norilor?” (Iov 38:36), căci e vorba despre o înţelepciune ce vizează cunoştinţe la scară
planetară, „Cine poate să numere norii cu înţelepciune şi să verse burdufurile cerurilor?” (Iov
38:37), care, la o primă vedere ar părea fără sens, aşa cum ar părea ţinerea evidenţei firelor de
păr din capul unui om. Însă în economia vieţii din universul creat de Dumnezeu, totul este
numărat, cântărit şi împărţit, şi, indiferent de aparenţe, absolut nimic nu este lăsat la voia
întâmplării. Chiar şi, dar mai ales, scurgerea, deşi pare banal, căci „Cine a deschis un loc de
scurgere ploii?” (Iov 38:25), însă fenomenul inundaţiilor demonstrează contrariul. Solomon
exprimă succint şi legea care guvernează fenomenul ploii, în sensul în care maturarea
picăturilor de apă, atunci când forţa de atracţie gravitaţională o depăşeşte pe cea portantă, se
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constituie în momentul în care se declanşează ploaia, „Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe
pământ” (Eclesiastul 11:3). Fascinant!
Scripturile expun într-un mod minunat ideea de esenţă care a dus la teoria designului
inteligent în sensul în care tot ce există în univers a fost proiectat cu un scop precis de un
Proiectant cu o inteligenţă covârşitoare, şi realizat conform acelui proiect. De aceea
funcţionează totul în universul lui Dumnezeu! Deci, „Are ploaia tată? Cine dă naştere picăturilor
de rouă?” (Iov 38:28). Categoric! Tatăl ploii, a conceput-o şi o produce de câte ori este nevoie,
„Căci ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să
rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă” (Isaia
55:10), într-un circuit logic, conform căruia „El trage la El picăturile de apă, le preface în abur şi dă
ploaia, pe care norii o strecoară, şi o picură peste mulţimea oamenilor” (Iov 36:27).
Aici este prezentată în câteva cuvinte, în versurile celui mai minunat poem, partea vizibilă
a hidro-circuitului terestru, dar partea invizibilă a fost cunoscută abia în ultimele decenii
graţie studiilor întreprinse în domeniul oceanografiei de către cercetători dedicaţi, precum
oceanologul ing. Jacques Piccard, acela care a acceptat şi şi-a asumat provocarea divină
adresată, în mod retoric, lui Iov: „Ai pătruns tu până la izvoarele mării? Sau te-ai plimbat tu prin
fundurile adâncului?” (Iov 38:16), coborând, la data de 23 ianuarie 1960, la bordul batiscafului
Trieste, de construcţie proprie, până la adâncimea de 10911m, pe fundul Gropii Marianelor,
cunoscută ca fiind cel mai adânc punct al oceanului planetar. În rând cu el se numără şi
Jacques Yves Cousteau, ofiţer francez, cercetător oceanolog, explorator, producător de film,
scriitor, fotograf, inventator, inovator, căpitanul navei Calypso. Este interesant că omul care
doreşte să cunoască, trebuie să dobândească o listă întreagă de calificări, cât pentru o echipă
interdisciplinară.
Dar Creatorul a avut ca partener Cuvântul, personificarea înţelepciunii care istoriseşte că
atunci „Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; când a tras o zare pe faţa adâncului, când a
pironit norii sus şi când au ţâşnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării, ca apele să
nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului” (Proverbe 8:27-29), completând
imaginea nevăzută a hidro-circuitului terestru, pentru că oceanul planetar, care funcţionează
ca un rezervor la scară planetară, unde se adună apa, închizându-se circuitul început cu
evaporarea, roua, norii, ploaia, scurgerea,izvoarele, râurile şi lacurile, ca şi parte vizibilă,
precum şi pânzele freatice, circuitul subteran şi, în final, izvoarele adâncurilor, ale mării,
partea invizibilă. Un rezervor ale cărui dimensiuni au fost stabilite de la Creaţiune, „Când iam făcut haina din nori şi scutece din întuneric; când i-am pus hotar şi când i-am pus zăvoare şi porţi;
când am zis: ,Până aici să vii, să nu treci mai departe; aici să ţi se oprească mândria valurilor
tale’?” (Iov 38:8-11). Dând formă reliefului continental, la scară planetară prin acţiunea forţei
de atracţie gravitaţională, Creatorul i-a stabilit maluri, ca şi margini ale hidro-rezervorului
planetar, conform cu principiul vaselor comunicante aşa cum este arătat că „a închis marea cu
porţi, când s-a aruncat din pântecele mamei ei” (Iov 38:8). Este edificator modul în care, în doar
câteva cuvinte, prorocul Amos, un păstor din Tecoa, a rezumat întregul circuit şi a conchis că
„El cheamă apele mării şi le varsă pe faţa pământului: Domnul este numele Lui” (Amos 5:8), însă o
imagine globală, care să includă şi calotele polare, precum şi restul gheţarilor ca şi o
completare ce se impunea, este cea înfăţişată de o descriere concisă, care arată că „Dumnezeu,
prin suflarea Lui, face gheaţa, şi micşorează locul apelor mari. Încarcă norii cu aburi, şi-i risipeste
scânteietori” (Iov 37.10-11). Deoarece mecanismul hidro-circuitului planetar a avut ca scop atât
reglarea climei la nivel global, cât şi filtrarea şi purificarea apei necesare alimentării tuturor
proceselor legate de viaţă, dar, în primul rând, alimentarea fiinţelor vii. De fapt, apa, ca o
condiţie esenţială a vieţii, îşi trăieşte şi ea, la rândul ei, propria sa viaţă. Revenind la
întrebarea „Înţelegi tu plutirea norilor?” (Iov 37:16), pentru un răspuns adecvat ar trebui
consultat Cel care invită „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri
ascunse pe care nu le cunoşti” (Ieremia 33:3), la Acela care „a făcut aceste lucruri să meargă după
număr, în şir, oştirea lor! El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu
lipseşte” (Isaia 40:26 parafrazat). El să fie binecuvântat şi lăudat în etern! Amin!

Pagina copiilor
O fractură norocoasă?
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Creștinii l-au onorat pe reformatorul protestant Bernard Gilpin care a trăit în nordul
Angliei în primii ani ai reformei. În ciuda tuturor piedicilor care i-au stat în cale, el s-a
încrezut în mod explicit în Dumnezeu. Încrederea sa bucuroasă în Creatorul său i-a inspirat
pe toți cei cu care a venit în contact. Viața sa a fost nu numai frumoasă, dar și uimitoare.
„Nu uitați versetul douăzeci și opt din Romani opt,” le spunea tuturor celor ce aveau vreo
problemă. „Credeți-l și păstrați-l ca pe propria voastră garanție personală din cer,” a afirmat
el de sute și sute de ori: „Și vă va ajuta să treceți prin orice criză.”
Romani 8:28 afirmă că „ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe
Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” Ori de câte ori avea
ocazia, el explica faptul că în originalul grecesc textul afirmă că „Dumnezeu lucrează pentru ei
toate lucrurile spre bine.” El le-a spus multor creștini care se luptau că nu aceste „lucruri” sunt
cele care lucrează, ci Dumnezeu este Cel care lucrează aceste lucruri! Gilpin a demonstrat
acest lucru în mod personal în câteva întâmplări foarte ciudate.
Spre finalul domniei Reginei Mary, viața era extrem de dificilă pentru reformatori. Regina
se folosise atât de băț cât și de sabie pentru a stăvili valul reformei în Anglia.
Într-o zi, în timp ce Bernard Gilpin era adâncit în studiul Bibliei, o ciocănitură la ușă a
constituit debutul unei dovezi bizare a faptului că „Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre binele
lor.” A fost arestat sub acuzația de erezie și luat în custodie pentru a fi transportat la Londra
pentru mascarada tipică de proces oferit tuturor celor ce erau acuzați de trădare.
Detașamentul de soldați păreau că veniseră să captureze un temut tâlhar înarmat.
În cea de-a doua zi, apusul soarelui a găsit mica ceată călare intrând într-un mic sătuc.
Căpitanul a întrebat de un loc de găzduire și i-a lăsat pe oamenii lui și pe prizonier să se
îndrepte către el. Când au pornit, Gilpin a căzut. Acest lucru a speriat calul care a luat-o la
fugă pe strada pavată până când a fost prins de unul dintre soldații care deja pornise spre
locul de odihnă. Când Gilpin a încercat să se ridice, a simțit o durere ascuțită în picior.
Pantalonul sfâșiat și glezna care sângera erau dovezile faptului că-și fracturase glezna și să-și
rănise piciorul în alte câteva locuri. A trebuit să fie purtat de trei bărbați până la locul de
odihnă. Căpitanul era furios; știa că asta însemna o întârziere în călătoria lor. Următoarea
dimineață și-a trimis oamenii înainte pentru a raporta comandantului accidentul nefericit.
Căpitanul părea că-și vărsa focul pe reformatorul protestant.
În cele din urmă, căpitanul a spus: „Am impresia că-mi vei spune ceea ce le-ai spus și
acelor țărani ignoranță care au venit să te vadă cum ai pornit pe drumul către închisoare și
moarte. Știi tu, despre cum toate lucrurile lucrează spre ceea ce este mai bine și toate astea...”
„Cât sunt de convins că tu stai acolo, atât sunt de convins și de faptul că și acest picior
fracturat se va dovedi o binecuvântare pentru mine,” a răspuns Gilpin cu încredere deplină.
Căpitanul a început să râdă în timp ce-l privea pe cel care urma curând să-și piardă viața
deoarece predica împotriva religiei oficiale. „Presupun că tu crezi” a continuat căpitanul „că
totul a lucrat pentru binele prietenilor tăi Latimer și Ridley atunci când Măria Sa i-a ars pe
rug.” Înainte ca Gilpin să răspundă, un soldat a adăugat: „Dar Arhiepiscopul de Cantebury?
Nu-mi spune că atunci când ea a comandat să fie executat, el s-a simțit fericit.”
Au trecut mai bine de două săptămâni în acel motel, timp în care căpitanul a continuat să-i
atace încrederea lui Gilpin în faptul că Dumnezeu va lucra prin toate lucrurile spre binele
său. Nu numai căpitanul a vorbit, și faptul că l-a și asculta pe omul plin de răbdare, a avut un
efect. Chiar înainte de ziua decisă pentru a porni spre Londra, spre execuție, poștașul a intrat
în motel pentru a anunța moartea Reginei Mary. Regina Elisabeth era acum pe tron. Și de
vreme ce Elizabeth era protestantă, domnia sa a pus capăt persecuțiilor.
Reformatorul protestant a fost eliberat chiar în acea clipă și s-a întors la turma sa
credincioasă. Căpitanul a revenit la datoria lui din Londra. Cu toate că trecutul și credința lor
erau atât diferite ca și ziua de noapte, era un lucru despre care amândoi știau că este
adevărat: „Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre binele lor.” Chiar și fracturarea unei glezne.

Experiențe din „Visteria” saitului web

Tipic Harului
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„Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de
nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” (Ieremia 29:11).
L-am cunoscut pe domnul Traian Moldovan în urmă cu numai un an, fiind soțul uneia
dintre persoanele care participă de mulți ani constant la întâlnirile de la Orăștie. Domnul
Moldovan impunea respect prin aerul de sobrietate și de bunătate care-l însoțea. Am văzut de
la bun început în privirea dânsului un luptător și un spirit capabil de realizări mari.
Cunoscându-i mai apoi și familia, mi-am dat seama că nu mă înșelasem: cele două fiice și
nepoatele dumnealui sunt o mărturie vie a unui părinte înțelept și dedicat: domnul Traian
Moldovan.
Deseori soția dânsului îmi spunea cât de mult își dorește ca și soțul dumneaei să devină
creștin, să-L primească pe Domnul Isus ca Mântuitor pentru a avea siguranța veșniciei
împreună. Deseori dânsa a încercat să-i prezinte această Cale, însă domnul Moldovan, cu
toate că era sensibil la manifestările dragostei lui Dumnezeu, a refuzat.
Curând după ce anul trecut au împlinit 50 de ani de căsnicie, domnul Moldovan s-a
îmbolnăvit: i-a apărut sub maxilarul drept o umflătură care creștea parcă văzând cu ochii.
Imediat au demarat investigațiile și s-a dovedit că era vorba despre o manifestare
cancerigenă. Domnul Moldovan a fost operat și a rămas pentru o perioadă la fiica dânsului la
Arad. În acel răstimp m-am întâlnit de două ori cu dânsul și de fiecare dată l-am găsit mai
slăbit și mai tulburat. Privirea îi trăda de astă dată groaza neputinței în fața inevitabilului. Se
vedea că făcea eforturi să reziste în primul rând din punct de vedere psiho-emoțional, dar
parcă pe zi ce trecea lupta devenea din ce în ce mai grea și deznădejdea din ce în ce mai
aproape. Familia s-a dedicat aproape în întregime dânsului, fără a precupeți niciun efort
pentru alinarea fizică și sufletească a celui ce parcă era în mijlocul celei mai furtunoase lupte
din viață.
Cu câteva săptămâni în urmă a fost foarte aproape de moarte când s-a înecat cu mâncare
dar, ca prin minune, până când să ajungă ambulanța SMURD acolo, și-a revenit. Numai
Dumnezeu știe prin câte astfel de momente a trecut domnul Moldovan în aceste ultime luni;
cert este însă că de fiecare dată o Mână nevăzută i-a susținut viața, și asta cu un scop exact și
binecuvântat.
Cu zece zile în urmă am primit o veste uimitoare: domnul Moldovan a decis să-L primească
pe Domnul Isus în inima lui și să fie botezat. Nu-mi venea să cred că omul acela care nici nu
vroia să audă de așa ceva, dintr-o dată a decis să facă acest pas. Inițial m-am temut de o
decizie luată numai sub presiunea bolii și a fricii, însă am aflat că în ultimele nouă luni
domnul Moldovan era adesea văzut rugându-se. Inițial, când a discutat împreună cu fiicele
dânsului despre această posibilitate, a fost tare descurajat și a spus că e prea târziu pentru
dânsul, însă ulterior a fost încurajat și a decis să facă acest pas.
Eu nu eram acasă, și au trecut încă patru zile până când am reușit să ajung la domnul
Moldovan. Când am intrat în camera în care se găsea nu am fost atât de mirat de starea
vecină cu moartea în care l-am găsit, ci mai degrabă de schimbarea dramatică din privirea
dânsului: groaza și panica fuseseră înlocuite de o liniște stranie. În fața morții, disperarea
oamenilor crește uneori până la paroxism, însă zâmbetul pe care mai reușea cu greu să-l
schițele și seninătatea evidentă în privirea dumnealui convingeau cu ușurință pe oricine că
ceva supranatural se întâmplase în acest om: Îl primise pe Mântuitorul în inima lui iar acum
era una cu Dumnezeul Universului.
Dat fiind starea avansată de slăbiciune, botezul a fost unul atipic, prin stropire, făcându-ne
pe toți cei prezenți acolo să simțim parcă împreună cu David care a mâncat din pâinile
sfințite (1 Samuel 21:4, 5; Matei 12:4). Acele momentele ale botezului și cinei sfinte vor
rămâne de neuitat, fiecare bucurându-se în felul lui: soția după o așteptare de zeci de ani,
fiicele de o certitudine a revederii, nepoatele de o confirmare a iubirii, iar noi toți ceilalți de
mândria de a fi copiii Unui asemenea Părinte. Înainte de plecare, una din fiicele dumnealui
mi-a spus printre lacrimi că Dumnezeu o anunțase cu o zi înainte că domnul Moldovan urma
să moară peste patru zile, joi, și că avea să fie înmormântat sâmbătă.

Sigur că zilele care au urmat au fost marcate de această tensionată așteptare, pentru ca joi,
19 iunie, la ora 14:00 să primesc vestea decesului său. De atunci și până acum, când scriu
aceste rânduri, mă încearcă sentimente amestecate: supărare, tristețe, regret; dar mai presus
de toate acestea, o imensă bucurie a unei biruințe tipice harului lui Dumnezeu. Atunci când,
după lupte și speranțe de zeci de ani, totul părea pierdut, chiar înainte de a se închide ușa,
Dumnezeu iese biruitor și mai salvează un om pentru veșnicie: pe fratele Traian Moldovan.
Mi-au spus că ultimele sale cuvinte au fost: „Pace! Pace!” venite parcă pentru o confirmare
a mântuirii sufletului său. Dumnezeu este uimitor!
„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” (Luca
2:14).

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

Restoration Ministry

Nr.	
  55	
  	
  Iulie	
  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.

