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Ambarcațiunea cunoscută în general 
sub denumirea de „Arca lui Noe” a 
trezit interesul oamenilor încă din 
vechime nu numai datorită formei și 
dimensiunilor, dar și a rolului pe 
care l-a jucat în istoria omenirii. 
Mulți oameni de știință au pornit în 
căutarea acestei faimoase corăbii, 
numeroase expediții fiind întreprinse 
de-a lungul timpului pe Muntele 
Ararat din Turcia, cea din 2010 
condusă de cercetătorii Ahmet 
Ertugrul și Gerrit Aalten fiind 
încununată de succes.
În afară de valoarea inestimabilă a 
acelui obiect în rândul celorlalte 
dovezi care atestă veridicitatea 
Bibliei, mai are el vreo altă relevanță 

pentru noi, cei din secolul 21? Există un mesaj pe care Dumnezeu dorește să-l transmită 
acestei generații prin obiectul care i-a salvat pe cei opt de la distrugerea planetară în urmă 
cu 4250 de ani?

Discutând împreună cu ucenicii Săi despre timpul sfârșitului, Domnul Isus a comparat 
acele vremuri nu numai cu situația în care s-a găsit Lot și starea societății din acele timpuri, 
dar și cu experiența lui Noe. (Luca 17:26-26). Deseori se detaliază istoria lui Lot, dar prea 
puțin se discută despre Noe și modul providențial în care cele opt suflete au fost salvate de 
cataclismul planetar. Să ne amintim însă că experiența potopului a afectat toată omenirea, 
constituindu-se astfel într-o paralelă mai puternică cu evenimentul sfârșitului acestei lumi 
la revenirea lui Isus, decât distrugerea Sodomei și Gomorei.

De obicei aspectele care atrag atenția sunt dedicarea lui Noe și credința lui, evenimentul 
intrării animalelor în arcă, legământul lui Dumnezeu cu omenirea și semnul pe care Acesta 
l-a lăsat, curcubeul. Mijlocul prin care cei opt au fost salvați de prăpăd, și prin ei rasa 
umană, nu a stârnit interes decât între oamenii de 
știință care au investit mijloace în direcția aceasta 
numai pentru a lămuri aspectele tehnice legate de 
această incredibilă navă.

Vă propun însă ca pe parcursul acestui articol să 
descoperim care este relevanța acestei ambarcațiuni 
ca mijloc de salvare a oamenilor de la distrugerea 
totală, pentru creștinii care trăiesc la mii de ani 
distanță de marele potop din perspectiva 
avertismentului lui Isus.
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Începutul sfârșitului
Atunci când Dumnezeu i-a descoperit lui Noe detaliile despre ceea ce urma să se 

întâmple și planul pe care-l făcuse pentru a salva omenirea, El l-a instruit să intre în 
corabie numai împreună cu cei șapte care erau cele mai apropiate rude ale sale: soția lui, 
fiii lui și soțiile acestora:

„Dar cu tine fac un legământ; să intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevasta ta şi nevestele fiilor 
tăi împreună cu tine.” (Geneza 6:18).

Noe însă a înțeles că acest plan de salvare nu era făcut numai pentru el și familia lui. El 
nu a putut să se angajeze în acest proiect fără a oferi nicio explicație nimănui. Vorbind 
despre Dumnezeu, Biblia ne spune că

„El ... a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, 
când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi ...”

(2 Petru 2:5).
Așadar Noe a predicat neprihănirea lui Dumnezeu întregii omeniri, invitându-i pe toți să 

i se alăture în acest proiect sau, la finalizarea lui, să intre în arca salvatoare. Întrebarea este 
însă cum a făcut el asta? A început oare să călătorească în lungul și latul pământului 
împărțind broșuri și cărți care anunțau sfârșitul iminent, lipind afișe pe trunchiurile 
copacilor, invitând oamenii la adunări de evanghelizare? Dacă acesta ar fi fost cazul, cu 
siguranță că nu ar mai fi terminat de construit uriașa ambarcațiune în timp util.

Invitația
Scriptura ne spune că
„Prin credinţă Noe, fiind avertizat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau, 

împins de teamă, a pregătit o arcă pentru salvarea casei sale, prin care el a condamnat 
lumea şi a devenit moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.” (Evrei 11:7 - 
KJV).

Cum este posibil ca Noe să fi condamnat lumea prin arcă? Ce a avut de-a face construirea 
acelei ambarcațiuni cu condamnarea întregii omeniri?

Ei bine, Domnul Isus ne spune că
„Dumnezeu, în adevăr, n-a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să 

fie mântuită prin El. Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, 
pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Şi judecata aceasta stă în 
faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunerecul decît 
lumina, pentru că faptele lor erau rele.” (Ioan 3:17-19)

Iată așadar că Dumnezeu nu a intervenit niciodată pe această planetă cu scopul de a 
condamna oamenii la pieire, ci numai cu intenția de a-i salva. Procesul descris de Domnul 
Isus este însă următorul: alegerea omului de a respinge Mâna care stă întinsă pentru a-l 
trage afară din întunericul aducător de moarte, atrage după sine pieirea acestuia. Pare 
absurd să mai afirmăm că dacă un om respinge avertizarea de a nu bea otravă va muri. 
Însă deseori oamenii au impresia că Dumnezeu, Cel care dintotdeauna a depus eforturi de 
a-i salva pe oameni, este Cel care caută să le piardă viața.

Tot așa a fost și în cazul invitației lansate prin Noe. Sigur că interesul oamenilor a fost 
atras nu numai de ideile pe care Noe le afirma și care, în mediul respectiv, păreau de 
domeniul fantasticului, cât de șantierul naval pe care-l deschisese. În toate timpurile au 
existat oameni care au avut idei năstrușnice și care au fost, mai mult sau mai puțin, luați în 
serios de ceilalți. Totul însă se rezuma la gânduri, idei și cuvinte.

Cazul lui Noe a fost însă diferit. El începuse să vorbească despre apariția unui fenomen 
meteorologic necunoscut și imposibil din punctul de vedere al oamenilor de știință de 
atunci, fenomen pentru care însă nu exista nici măcar un cuvânt dedicat în dicționarul 
acelor vremuri. Dar nu numai atât: Noe renunțase la toate afacerile lui și începuse să 
investească toate economiile într-un proiect absolut absurd: construirea unei ambarcațiuni 
de dimensiuni gigantice. Începând de la comandarea uriașei cantități de lemn, până la 
transportarea și tăierea tuturor copacilor la dimensiunile necesare, întreaga lucrarea trebuie 
să se fi transformat curând într-un subiect de interes planetar. Vestea s-a răspândit cu 
rapiditate iar șantierul deschis de Noe trebuie să fi devenit nu numai un obiectiv de interes 
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turistic, dar și un loc al dezbaterilor științifice, filozofice și religioase. Oamenii se adunau 
cu miile și discutau cu Noe iar apoi comentau și transmiteau mai departe informațiile pe 
care acesta le oferea despre descoperirea pe care Dumnezeu i-o făcuse. Toți erau conștienți 
de starea de degradare la care ajunsese întreaga omenire, fiecare fiind afectat de aceasta 
într-un fel sau altul. Și, cu toate că este posibil ca Noe să nu fi putut răspunde tuturor 
întrebărilor oamenilor de știință referitor la modul în care învelișul de apă care protejase 
planeta timp îndelungat ar fi putut să năvălească dintr-o dată peste ei, cu toții simțeau în 
inimile lor o convingere ciudată că ceea ce Noe afirmă, se va întâmpla.

Detalii folositoare
Nu numai Domnul Isus a fost cel care a comparat evenimentul potopului cu timpul 

sfârșitului, dar și Petru:
„Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul 

lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată 
de apă. Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru 
focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi.” (2 Petru 3:5-7).

Trebuie așadar ca la timpul sfârșitului să existe o „Ambarcațiune” similară celei de pe 
vremea lui Noe, un mijloc prin care Dumnezeu să-i salveze pe toți cei ce-și doresc aceasta. 
Pentru a descoperi care este această „Arcă salvatoare” pentru timpul sfârșitului, vă propun 
să examinăm câteva detalii legate de arca lui Noe:

1. Atât inițiativa, cât și ideea și planul pentru construirea ambarcațiunii au fost exclusiv 
de origine divină. Dumnezeu a fost Cel care a intervenit pentru a le oferi oamenilor o șansă 
de a se salva de la sfârșitul iminent, El a venit atât cu ideea cât și cu planul detaliat al 
acestui mijloc unic de salvare.

2. Arca a fost confecționată exclusiv din materiale de origine terestră: lemnul de gofer, 
smoala și toate celelalte necesare realizării unei astfel de ambarcațiuni.

3. Arca a fost materializată printr-un om. Pare un detaliu irelevant și evident, însă 
important în determinarea corespondentului modern al ambarcațiunii lui Noe.

4. Arca a devenit miezul discordiei dintre locuitorii pământului și Noe. Este foarte 
posibil ca dacă Noe să se fi rezumat numai la a afirma ideile despre distrugerea omenirii 
prin potop fără să se angajeze în realizarea unui asemenea proiect, oamenii să-l fi ignorat 
cu desăvârșire. Obiectul acesta gigantic a devenit însă subiectul disputei și, în același timp, 
mijlocul prin care oamenii și-au decis soarta.

5. Arca a devenit locul exclusiv pentru obținerea salvării de sfârșitul iminent. Chiar dacă 
unii ar fi ajuns să creadă că ceea ce Noe afirma urma într-adevăr să se întâmple, dacă ar fi 
încercat să realizeze un alt mijloc de salvare de potopul iminent, ar fi eșuat. Salvarea de la 
moarte era posibilă numai prin acceptarea invitației lui Dumnezeu prin Noe de a intra în 
arcă.

6. Intrarea în arcă a fost disponibilă numai până la un anumit moment. Din clipa în care 
ușa ambarcațiunii a fost închisă, nimeni nu a mai putut beneficia de oferta de salvare. Este 
foarte probabil ca în momentul în care primele picături de ploaie să fi început să cadă, 
mulțimi imense de oameni să fi năvălit în șantierul naval, îmbulzindu-se și forțând intrarea 
în arcă. Așadar, aceasta a fost concepută să facă față nu numai furiei valurilor, dar și 
disperării mulțimilor.

7. Ceea ce a făcut diferența dintre viață și moarte a fost alegerea oamenilor de a fi în arcă 
sau în afara ei. Poziționarea fizică față de acel obiect a condus la salvarea unora și la 
moartea altora.

Paralelele făcute atât de Isus cât și de Petru sunt clare: „Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe 
se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului.” (Luca 17:26). Care este așadar Arca 
salvatoare pregătită de Dumnezeu pentru toți cei ce doresc să se salveze de iminentul 
sfârșit al omenirii? Care este mijlocul de salvare ce împlinește toate cele șapte caracteristici 
descrise mai sus? Referindu-se la Fiul lui Dumnezeu, Scriptura afirmă că „În nimeni altul 
nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim 
mântuiţi.” (Fapte 4:12), indicând spre Isus Hristos ca fiind singurul „loc” în care omul 
poate găsi salvarea. Împlinește El caracteristicile menționate mai sus?
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1. Atât inițiativa cât și ideea și planul pentru „transformarea” Fiului lui Dumnezeu în 
Mântuitorul lumii au fost exclusiv de origine divină. Dumnezeu a fost Cel care a intervenit 
pentru a le oferi oamenilor o șansă de a se salva de sfârșitul iminent, El a venit atât cu 
ideea cât și cu planul detaliat al Acestui Mijloc unic de salvare:

„Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus 
pe care L-aţi răstignit voi.” (Fapte 2:36).

2. La fel cum arca a fost confecționată exclusiv din materiale de origine terestră, și Fiul 
lui Dumnezeu S-a făcut om, luând chiar natura celor pe care a venit să-i salveze:

„Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost 
deopotrivă părtaş la ele ... Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate 
lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi 
vrednic de încredere...” (Evrei 2:14, 17).

3. Mântuitorul a fost „materializat”, Fiul lui Dumnezeu a fost adus în această lume în 
noua Sa identitate de „Omul Isus Hristos”, printr-un om. Scriptura spune că

„Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, 
născut sub Lege ...” (Galateni 4:4).

4. Mântuitorul Isus, Fiul lui Dumnezeu a devenit de atunci miezul discordiei dintre 
locuitorii pământului și cei care au crezut în El:

„Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. ... 
omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui.” (Matei 10:34, 36).

5. Fiul lui Dumnezeu reprezintă locul exclusiv pentru obținerea salvării de sfârșitul 
iminent. Chiar dacă milioane cred fie în alte căi și mijloace, fie în faptul că toate sunt de 
fapt bune pentru că îi conduc pe oameni la Același Dumnezeu, Domnul Isus a spus că „Eu 
sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6), Petru 
urmându-I prin cuvintele: „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt 
Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Fapte 4:12)

6. După cum intrarea în arcă a fost disponibilă numai până la un anumit moment, clipa 
în care ușa ambarcațiunii a fost închisă marcând „sigilarea” alegerii făcute de fiecare 
individ în parte, tot așa va veni un moment în care, după ce fiecare își va fi pecetluit 
caracterul prin alegerea sau respingerea lui Isus, se vor auzi cuvintele „Cine este nedrept să 
fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai departe; cine este fără 
prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai 
departe!” (Apocalipsa 22:11), cuvinte ce vor marca începutul perioadei în care nimeni nu va 
mai putea să fie salvat. Domnul Isus a vorbit și despre cei care „Odată ce Stăpânul casei Se 
va scula şi va încuia uşa, şi voi veţi fi afară şi veţi începe să bateţi la uşă şi să 
ziceţi: ,Doamne, Doamne, deschide-ne!’, drept răspuns, El vă va zice: ,Nu ştiu de unde 
sunteţi.’” (Luca 13:25). Acesta este motivul pentru care Scriptura încă ne îndeamnă „să 
luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna 
Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu.” (Evrei 4:1).

7. La cel cum alegerea oamenilor de a fi în arcă sau în afara ei a făcut diferența dintre 
viață și moarte, tot așa ceea ce face diferența între veșnic salvat sau veșnic pierdut este 
modul în care ne raportăm la Persoana lui Isus. Deseori oamenii au impresia că 
apartenența la o denominațiune religioasă sau aderarea la un set de doctrine este ceea ce-i 
salvează, însă Isus spune că la timpul sfârșitului oamenii vor fi despărțiți în două categorii: 
cei care „au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa” (Matei 25:10) și cei care vor 
auzi cuvintele „Adevărat vă spun că nu vă cunosc!” (Matei 25:12).

Comoara ascunsă
Această salvare pe care Dumnezeu a pregătit-o și a oferit-o tuturor oamenilor și fiecăruia 

dintre ei în parte în Fiul Său, nu constă într-o simplă trecere a numelui dintr-o carte în alta 
undeva la milioane de ani lumină de planeta noastră, ci presupune o transformare absolută 
a ființei umane. Iată care sunt câteva din giuvaierele pe care Dumnezeu le-a așezat în 
Această Comoară de mare preț pentru fiecare dintre noi:

„Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa 
veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23).
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„harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos.” (1 Corinteni 1:4).
„slobozenia pe care o avem în Hristos Isus” (Galateni 2:4).
„Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată 

înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus.” (Coloseni 1:28).
Și pentru că ar dura o eternitate să enumerăm toate aceste bogății pe care Dumnezeu ni 

le-a dăruit în Fiul Său, Pavel concluzionează astfel:
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a 

binecuvântat cu toate binecuvântările duhovniceşti în locurile cereşti, în Hristos.” (Efeseni 
1:3 - KJV)

Sunt atât de mulți oameni care caută toate aceste calități ale caracterului și viața veșnică 
pe cu totul alte căi, și poate și mai mulți care au renunțat să o mai facă, descurajați de sutele 
de încercări eșuate lamentabil. Ei bine, aceasta este vestea cea bună: Dumnezeu ne-a 
asigurat o Arcă Salvatoare în Persoana Fiului Său în care a pus tot ceea ce am putea 
imagina mai frumos și chiar mai mult decât atât.

Darul lui Dumnezeu pentru omenirea antediluviană a fost arca care le-ar fi asigurat 
salvarea de potopul de ape și continuarea vieții pe acest pământ pentru a avea mai departe 
posibilitatea de a-L alege pe El. Darul lui Dumnezeu pentru noi, cei de astăzi, este Arca care 
ne asigură primirea vieții veșnice imediat ce intrăm în Hristos:

„V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu 
aveţi viaţa veşnică.” (1 Ioan 5:13).

Două momente importante
Referindu-se la perioada aglomerată din șantierul naval al lui Noe, Petru spune că „... 

îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia 
în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt.” (1 Petru 3:20). 
Dumnezeu aștepta așadar ca arca să fie gata. Când lucrarea a fost finalizată, a început 
sfârșitul, a apus soarele zilei și a început noaptea. Iar Domnul Isus a spus că

„Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: mâncau, 
beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi 
i-a prăpădit pe toţi. ... În ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei şi îşi va avea vasele în 
casă să nu se coboare să le ia; şi cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. 
Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-şi scape viaţa o va pierde; şi 
oricine o va pierde o va găsi. Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, 
unul va fi luat, şi altul va fi lăsat; două femei vor măcina împreună: una va fi luată, şi alta 
va fi lăsată. Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat, şi altul va fi lăsat.” (Luca 17:26-36).

Despre ce zi și despre ce noapte a vorbit Domnul Isus aici în mod profetic? Este vorba 
despre o perioadă de 24 de ore, sau despre ceva mai mult decât atât? Folosind același 
limbaj, Isus a spus:

„Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni 
nu mai poate să lucreze.” (Ioan 9:4).

Iată așadar că ziua despre care vorbește El este perioada de timp în care ușa este încă 
deschisă și oricine poate intra în Arca salvatoare. Acea zi este astăzi, chiar acum în clipa în 
care tu citești aceste rânduri. Luarea deciziei este atât de imperativă încât Domnul Isus 
spune că indiferent unde te găsești, în ce lucrare ești angajat sau în ce perioadă a vieții te 
găsește această chemare, lasă totul și nu mai fă nimic până ce nu te vei fi asigurat că ai 
intrat în Arca salvatoare. Nu căuta să-ți scapi viața, să găsești motive pentru care să 
continui în experiența pe care ai trăit-o până acum; această alegere îți va împietri inima și în 
final îți va pecetlui soarta. Renunță la viața ta, renunță la experiența care te-a amărât până 
acum și intră într-una glorioasă, veșnică. Acum, câtă vreme este zi și El lucrează încă 
lucrările Celui care L-a trimis. Curând va veni noaptea.
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Cuvântul divin exprimă realitatea existenţei 
umane într-un mod absolut unic, indicând 
către soluţii de viaţă care, de multe ori par 
neverosimile. Produs al educaţiei parentale 
şi şcolare în sistemul public de învăţământ, 
pentru provocările vieţii omul este deprins 
cu soluţii standard care variază pe o marjă 
foarte limitată de la o medie comună: 
familie, viaţă de cămin, muncă, relaţii 
sociale, toate după tipicul încadrat în 
sintagma „ca lumea”. Faptul acesta se 
datorează unei linii de gândire definită în 
general de tradiţie. Cu foarte mici variaţii, el 
respectă tiparele de gândire şi  

comportament însuşite, deoarece „Omul 
devine ceea ce gândeşte” (Dumitru Constantin Dulcan – Inteligenţa materiei). Statistic 
vorbind sunt foarte puţini cei care au curajul să se abată de la linia comună, aceştia fiind 
priviţi ca ciudăţenii şi marginalizaţi de societate. Între aceştia geniile şi întreprinzătorii 
sunt cei care produc progresul dând tonul schimbărilor. Întotdeauna, însă, s-a tins şi se 
tinde către uniformizare, globalizarea, ca trend contemporan, fiind edificatoare în acest 
sens. Istoric vorbind, încă de la apariţia meseriilor, omul a fost nevoit iar apoi încurajat să 
renunţe rând pe rând la a-şi rezolva singur problemele, devenind dependent de sistem, 
fiecare nevoie fiind satisfăcută de către un specialist în domeniu: brutar, fierar, tâmplar, 
medic, croitor și aşa mai departe, pierzându-şi rând pe rând abilităţile. În acest fel omul, 
care trebuia să stăpânească în dreptul său şi pentru sine, îşi declină astfel statul în 
favoarea sistemului, el rămânând la nivelul unui cap de locuitor, o unitate într-o cifră 
statistică. Acesta este rezultatul despărţirii de Creator, al pierderii relaţiei personale cu 
Dumnezeul universului.

Soluţia divină pentru această problemă se constituie din refacerea legăturii pierdute în 
Eden, printr-o interfaţă compatibilă în ambele sensuri, un mijlocitor divin pe măsura 
omului căzut. Prin Isus, Hristosul acreditat de Dumnezeu, omul are şansa istorică de a-şi 
recăpăta statutul. Isus apare, astfel, ca răspuns divin pentru orice nevoie umană, 
activitatea Sa în acest sens începând în viaţa desfăşurată în trup şi continuată după 
moartea, învierea şi înălţarea Sa ca şi Ajutorul divin făgăduit „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi 
El vă va da un alt Ajutor, care să rămână cu voi în veac.” (Ioan 14:16 – NKJV). Un Ajutor 
cu adevărat potrivit pentru nevoile şi la nivelul fiecăruia. În acest fel se demonstrează că 
soluţiile divine sunt dincolo de orice închipuire, Isus – Calea confirmând prin acţiunile 
Sale afirmaţia divină conform căreia „gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile 
voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât 
sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile 
voastre.” (Isaia 55:8-9). Scriptura demonstrează că în situaţii aproape similare soluţiile 
oferite de El au fost personalizate.

O televindecare
Una dintre cele mai interesante situaţii în care a fost pus a fost aceea în care „Pe când 

intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga şi-I zicea: ,Doamne, 
robul meu zace în casă slăbănog şi se chinuie cumplit.’”(Matei 8:5-6). Isus avea deja faima 
că-şi face veacul în compania unor oameni de speţă îndoielnică, că stă la masă cu vameşii 
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şi păcătoşii, deoarece El nu refuzase nicio cerere de ajutor şi nicio altă invitaţie sinceră. 
Acesta pare a fi un motiv plauzibil pentru care Nicodim, un fariseu care făcea parte din 
Sinedriu, a venit la El noaptea, probabil ca să nu se compromită. Însă până atunci toţi cei 
pe care îi ajutase şi celor care li se adresase erau iudei. De această dată însă la El apelează 
un roman, un păgân, şi nu un soldat oarecare, ci o căpătenie, un centurion, unul care avea 
sub comanda sa o sută de soldaţi, adică un batalion alcătuit din trei companii a câte trei 
grupe. Romanul, convins probabil de faima Sa, îi vorbeşte cu deferenţă. Şi cum  nu refuza 
pe nimeni, El se învoieşte şi „Isus i-a zis: ,Am să vin şi să-l tămăduiesc’.” (Matei 8:7). Ca 
de fiecare dată nonconformismul Său este debordant. După ce intrase în casa unui vameş, 
şi mai mult invitase un vameş între discipolii Săi, pe Levi Matei, autorul uneia dintre cele 
două evanghelii scrise de discipoli, acum este gata să intre în casa unui roman, ignorând 
astfel toate uzanţele. Categoric, părea că Isus vrea să doboare toate barierele 
prejudecăţilor iudaice. Realizând situaţia, romanul îi explică faptul că şi el se 
conformează şi acceptă aceste prejudecăţi spunându-i că „Doamne, a răspuns sutaşul, nu 
sunt vrednic să intri sub acoperământul meu.” (Matei 8:8). În evanghelia sa, dr. Luca 
amplifică poziţia acestuia, arătând că centurionul roman nu se considera vrednic nici 
măcar să se adreseze personal lui Isus aşa că „sutaşul a trimis la El pe nişte bătrâni ai 
iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui.” (Luca 7:3). Conform uzanţelor, 
lobby-ştii sunt aleşi dintre oamenii cu vază, bătrânii comunităţii, care în sprijinul 
solicitării lor aduc un argument forte: „Aceştia au venit la Isus, L-au rugat cu tot 
dinadinsul şi au zis: ,Face să-i faci acest bine; căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a zidit 
sinagoga.’”. (Luca 7:4-5). Este uman. Intervenind pentru altul în rugăciune înaintea lui 
Dumnezeu fiecare tinde să-şi argumenteze cererea. Puţini sunt cei care îl roagă pe 
Dumnezeu să intervină pentru altul doar pentru că acesta este un păcătos, sau doar 
pentru că, pur şi simplu se află în nevoie.

Faţă de situaţia creată, centurionul îi propune lui Isus o soluţie de compromis: „zi 
numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit” (Matei 8:8), argumentând cu o logică 
infailibilă, conform căreia „Căci şi eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostaşi, şi zic 
unuia: ,Du-te!’, şi se duce; altuia: ,Vino!’, şi vine; şi robului meu: ,Fă cutare lucru!’, şi-l 
face.” (Matei 8:9). Romanul era un om practic şi eficient. El asimila ordinea universului 
cu cea a armatei romane, al cărui membru era. El ştia că un ordin indiferent că era 
codificat şi transmis la distanţă chiar şi prin sunetele trompetei urma să fie înfăptuit de 
cei cărora le era adresat. În faţa argumentului său „Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a 
mirat şi a zis celor ce veneau după El: ,Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o 
credinţă aşa de mare.’” (Matei 8:10). Mai mult decât atât, poziţia centurionului roman 
este apreciată de către Isus ca fiind absolută sub toate raporturile calitativ şi cantitativ 
singura care poate oferi nu numai rezolvarea problemelor terestre, ci şi paşaportul pentru 
eternitate. Drept urmare, Isus „a zis sutaşului: ,Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta.’ Şi 
robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.” (Matei 8:13). Categoric, surpriza martorilor a 
fost pe măsura celei provocate de gestul lui Isus de a certa frigurile de care era cuprinsă 
soacra lui Simon Petru.

Un fruntaş al sinagogii
Aflat într-o situaţie asemănătoare, iată că „Atunci a venit unul din fruntaşii sinagogii, 

numit Iair. Cum L-a văzut, fruntaşul s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a făcut următoarea 
rugăminte stăruitoare: ,Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ţi pune mâinile peste 
ea, ca să se facă sănătoasă şi să trăiască.’ Isus a plecat împreună cu el.” (Marcu 5:22-24).

Este de presupus că, în situaţia în care se afla, Iair consultase medicii locului, probabil 
că încercase şi o rezolvare prin administrarea vreunei medicaţii. Dar când a văzut că 
fetiţa lui se stinge, că, practic, nu mai există alte soluţii, în disperarea sa a plecat să-L 
caute pe Isus ca ultimă speranţă şi să-L cheme în ajutor. Fiecare om simte, ascunsă adânc 
în subconştientul său, teama de moarte. În general, tinerii nu o percep cu uşurinţă şi o 
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ignoră, iar bătrânii se obișnuiesc cu ea şi se resemnează. Toţii oamenii mor, deşi nu le 
place. În preajma morţii, fiecare şi-ar mai dori să mai trăiască puţin. Exploratorul scoţian 
David Livingstone relata că membrii triburilor africane întâlnite în călătoriile sale erau 
interesaţi să afle dacă şi oamenii albi mor şi dacă el nu cunoştea vreun leac împotriva 
morţii. Dar când moartea confruntă pe un tânăr, sau pe un copil, percepţiile se schimbă. 
Dacă moare un bătrân, se spune că, oricum, şi-a trăit viaţa, dar când este vorba de copii, 
groaza morţii care îi cuprinde pe cei din jur, pe părinţi şi pe cei apropiaţi, este mult 
amplificată, iar aceştia ar face orice să o oprească.

Este de remarcat ideea lui Iair despre modul în care urma să procedeze Isus, la fel ca şi 
Naaman sirianul: „Eu credeam că va ieşi la mine, se va înfăţişa el însuşi, va chema 
Numele Domnului Dumnezeului lui, îşi va duce mâna pe locul rănii şi va vindeca 
lepra.” (2Regi 5:11). Iar Isus s-a învoit imediat şi au plecat împreună spre casă, dar a 
intervenit femeia aceea cu scurgerea de sânge şi i-a făcut să piardă timpul, secunde şi 
minute extrem de preţioase. Iar când problema acesteia a fost soluţionată, urmând ca Isus 
să-şi reia drumul alături de Iair către locuinţa sa „iată că vin nişte oameni de la fruntaşul 
sinagogii care-i spun: ,Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Învăţătorul?’” (Marcu 
5:35). Solii au adus lui Iair vestea morţii fiicei sale şi a zădărniciei oricărui efort de a o 
salva. Era prea târziu! Şi totuşi, este în firea omului să spere! Dar era greu de presupus că 
solii ar fi putut glumi. Nu se glumeşte în asemenea situaţii. Însă cei de acasă ar fi putut 
greşi, totuşi. Iair este dărâmat de vestea primită, toate speranţele s-au năruit. „Dar Isus, 
fără să ţină seama de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii: ,Nu te teme, crede 
numai!’” (Marcu 5:36). De ce s-ar mai fi putut teme Iair din moment ce fiica sa era deja 
moartă? Şi, ce ar fi trebuit să creadă? El apelase la Isus ca acesta să-i vindece copila câtă 
vreme aceasta era în viaţă, dar în faţa morţii ce se mai putea face? Cât era El de Isus, 
moartea era moarte!

Totuşi, tonul vocii şi privirea lui Isus aduc un licăr de speranţă în inima lui Iair. Oricum 
în această situaţie nu mai era nimic de pierdut. Isus nu-i cere decât să creadă, fără nimic 
altceva în plus. El L-a ascultat pe Isus şi au plecat împreună. Dar când au ajuns acasă, 
„Toţi plângeau şi o boceau. Atunci Isus a zis: ,Nu plângeţi; fetiţa n-a murit, ci doarme.’ Ei 
îşi băteau joc de El, căci ştiau că murise.” (Luca 8:52, 53). Când au venit solii cu tragica 
veste, se aflau cu toţii la o oarecare distanţă de casă, iar siguranţa din vocea lui Isus, şi 
mai ales renumele Său, îi dădeau speranţe lui Iair, însă vindecarea acelei femei care se 
atinsese numai de poala hainei Sale, l-au convins pe acesta să se prindă de cuvântul lui 
Isus. Dar acum, ajunşi acasă, constată că decesul fetiţei era real şi că bocitorii îşi 
îndeplineau deja sarcina de tradiţie. Până aici Iair era singur în faţa lui Isus şi crezuse în 
cuvântul Său. Dar acum, în faţa lor era mama fetiţei, şi ea o văzuse moartă! Cum putea să 
o convingă să accepte propunerea lui Isus de a nu se teme? Ce poţi face în faţa evidenţei? 
Cum să mai crezi, când îţi vezi copilul zăcând fără viaţă? „Dar El, după ce i-a scos pe toţi 
afară, a apucat-o de mână şi a strigat cu glas tare: ,Fetiţo, scoală-te!’ Şi duhul ei s-a întors 
în ea, iar fata s-a sculat numaidecât.” (Luca 8:54,55).

Învierea şi viaţa
Isus îl îndeamnă pe Iair să creadă, iar acesta crede. De fapt, ce ar fi trebuit să creadă 

Iair? Să creadă în Isus? Vestea despre nonconformismul Său Îl făcuse deja celebru în 
împrejurimi, iar Iair, crezând zvonurile despre faptele Sale ieşite din comun ajunse până 
la el, Îl acceptă ca pe o ultimă speranţă pentru salvarea vieţii fiicei sale. De aceea Îl şi 
caută personal pe Isus, iar când Îl întâlneşte se aruncă cu faţa la pământ înaintea Sa, 
implorându-I ajutorul. În opinia sa ar fi fost suficient ca Isus să-Şi pună mâna peste fiica 
sa. Dar, spre stupoarea sa, el asistă la o scenă inimaginabilă: o femeie care se declara 
bolnavă de doisprezece ani şi care suferea de o afecţiune căreia medicii nu îi găsiseră leac, 
fără să-I ceară permisiunea, s-a atins numai de poala hainei Sale şi s-a vindecat! Fără ca El 
să o atingă cu mâinile Lui! Mai mult: Isus reclamă că a simţit ieşind din El o putere, fapt 
care o şi determină pe femeie să îşi recunoască public gestul. Însă răspunsul lui Isus dă 
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aripi credinţei lui Iair: „Isus i-a zis: ,Îndrăzneşte, fiică; credinţa ta te-a mântuit, du-te în 
pace.’” (Luca 8:48). Logica lui era simplă: puterea lui Isus, care ieşise din poala hainei 
Sale şi o vindecase pe femeie o va vindeca şi pe fiica sa. Însă vestea morţii ei îl aruncă în 
disperare. Dar Isus îi spune „Nu te teme, crede numai!” (Marcu 5:36). Ce să mai creadă? 
În învierea morţilor? Dar, în afară de fiul sunamitei pe care îl înviase Elisei (2Regi 
4:32-36), nimeni nu mai pomenise până atunci aşa ceva! În această situaţie, faptul de a 
crede reclama mult curaj. Iair ascultă de Isus şi credinţa lui devine referinţă biblică.

Omul înţelege că moartea este negarea existenţei, a însăşi fiinţei sale, aşa încât, în mod 
logic, înţelegerea corectă a afirmaţiei lui Isus conform căreia „Eu sunt Învierea şi Viaţa. 
Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.” (Ioan 11:25), capătă o importanţă 
capitală. Pentru că, după cum întreba Isus, „ce ar da un om în schimb pentru sufletul 
său?” (Matei 16:26). Şi chiar aşa, ce ar putea să dea? Soluţia propusă de Dumnezeu este 
simplă. Omul nu are decât să înţeleagă şi să recunoască situaţia reală în care se află, aceea 
de neputinţă absolută şi lipsă totală de soluţii în faţa morţii, diametral opusă celei pe care 
i-o prezintă Isus, şi anume aceea de stăpân care porunceşte morţii. Acceptând condiţia sa 
reală, omul va începe să înţeleagă şi superioritatea indiscutabilă a soluţiilor divine în 
oricare aspect al vieţii, soluţii demonstrate în şi prin viaţa lui Isus din Nazaret.

Un slujbaş împărătesc
O experienţă similară cu a celor doi este relatată de Ioan, însă de această dată eroul este 

un slujbaş împărătesc din Capernaum care vine la Cana să-L caute pe Isus din acelaşi 
motiv. Este de observat faptul că întâmplarea al cărui erou este slujbaşul împărătesc se 
regăseşte numai în evanghelia lui Ioan, în timp ce acesta nu include în relatarea sa 
întâmplările privitoare la învierea fiicei lui Iair şi vindecarea robului sutaşului roman. De 
asemenea se observă că Marcu nu relatează decât despre învierea fiicei lui Iair şi nu şi 
despre vindecarea robului centurionului roman. Explicaţia acestui fapt ar putea fi legată 
de datarea evangheliilor. La ora la care Ioan scria evanghelia sa, probabil puțin înainte de 
anul 70 e.n. deoarece nu include nici o relatare despre distrugerea Ierusalimului şi a 
templului de către armatele romane sub conducerea lui Titus, celelalte trei evanghelii 
erau deja în circulaţie iar Ioan vine să completeze unele elemente scăpate din vedere de 
ceilalţi evanghelişti. Este de observat că nici întâmplarea de la fântâna lui Iacob şi nici 
trezirea din Samaria nu sunt evocate de ceilalţi trei evanghelişti. De asemenea, Ioan nu 
include multe din întâmplările relatate de ceilalţi evanghelişti, acestea fiind deja 
cunoscute.

Iată, deci că „Isus S-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În 
Capernaum era un slujbaş împărătesc al cărui fiu era bolnav. Slujbaşul acesta a aflat că 
Isus venise din Iudeea în Galileea, s-a dus la El şi L-a rugat să vină şi să tămăduiască pe 
fiul lui care era pe moarte.” (Ioan 4:46, 47) De această dată însă, reacţia lui Isus este total 
diferită faţă de amabilitatea şi disponibilitatea manifestate atât faţă de centurionul 
roman, cât şi faţă de Iair. La rugămintea celor doi, Isus a fost gata să plece împreună cu 
aceştia, însă la rugămintea slujbaşului împărătesc din Capernaum, reacţia lui Isus pare a 
fi adversă:

„Isus i-a zis: ,Dacă nu vedeţi semne şi minuni, cu niciun chip nu credeţi!’” (Ioan 4:48).
Omul venise totuşi de departe, din Capernaum, cale de aproape 30 Km, şi era evident 

că nu avea altă speranţă decât intervenţia lui Isus. Ori mai fi fost doctori şi în oraşul 
Ptolemeilor, în Capernaum, însă tocmai credinţa lui în Isus l-a determinat să parcurgă pe 
jos această distanţă cu toate că situaţia era urgentă şi impunea graba, aşa că nu era dispus 
să renunţe uşor, şi deci  „Slujbaşul împărătesc I-a zis: ,Doamne, vino până nu moare 
micuţul meu.’” (Ioan 4:49).

Se observă că formularea rugăminţii este aceeaşi ca în cazul lui Iair „vino până nu 
moare micuţul meu”, însă reacţia lui Isus este total diferită: dacă pe Iair îl însoţeşte cu 
promptitudine spre casă cu toate că primise vestea morţii fiicei sale, ceea ce însemna 
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inutilitatea aparentă a venirii lui Isus, în cazul slujbaşului împărătesc Isus îl asigură „,Du-
te’, i-a zis Isus, ,fiul tău trăieşte.’”(Ioan 4:50). Este foarte interesantă reacţia acestuia : „Şi 
omul acela a crezut cuvintele pe care i le spusese Isus şi a pornit la drum.” (Ioan 4:50). La 
aflarea veştii morţii fiicei sale, credinţa lui Iair se prăbuşeşte iar Isus îl sprijină, însă 
slujbaşul împărătesc nu îşi face probleme asupra asigurării date de Isus. El crede cu tărie 
cuvintele lui Isus, fapt pentru care neîntârziat face cale întoarsă către casă. Relatarea lui 
Ioan este veridică până la amănuntul referitor la conformaţia reliefului căci mergând 
către portul Capernaum aflat pe malul mării Galileii, drumul dinspre Cana coboară spre 
ţărm, şi, „Pe când se cobora el, l-au întâmpinat robii lui şi i-au adus vestea că fiul lui 
trăieşte.” (Ioan 4:51).

Încrederea slujbaşului împărătesc în cuvântul lui Isus era deplină şi el nu face decât să 
verifice datele deja cunoscute referitoare la momentul schimbării situaţiei: „El i-a întrebat 
de ceasul în care a început să-i fie mai bine. Şi ei i-au zis: ,Ieri, în ceasul al şaptelea, l-au 
lăsat frigurile.’ Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus: ,Fiul tău 
trăieşte.’” (Ioan 4:52,53). Dacă pe fiica lui Iair Isus a luat-o de mână şi a ridicat-o, iar în 
cazul soacrei lui Petru Isus a certat frigurile la căpătâiul acesteia, de această dată Isus a 
telecomandat însănătoşirea micuţului slujbaşului împărătesc de la o distanţă apreciabilă. 
Într-o epocă în care nu existau telecomunicaţii artificiale, faptul în sine de a transmite 
cuvântul sau gândul la o asemenea distanţă părea a fi o minune care vine s-o amplifice pe 
cea a vindecării. Drept rezultat, „a crezut el şi toată casa lui.” (Ioan 4:53).

După credinţa fiecăruia
Cele trei întâmplări descrise mai sus probează faptul că Dumnezeu respectă principiul 

liberului arbitru în toate aspectele vieţii omului, fapt ce indică spre profunzimi de 
nebănuit în ce priveşte omul creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. După cum 
fusese statutat încă din Eden că omul va acţiona „după plăcere” (Geneza 2:16), în viaţă 
lucrurile se petrec „după credinţa ta” (Matei 8:13). Isus subliniază corolarul acestui statut 
garantându-i centurionului roman cum că „,Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta.’ Şi robul 
lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.” (Matei 8:13). Este de remarcat particularitatea 
limbii ebraice, ca şi cea a limbii engleze în care conjuctivul şi viitorul verbului au aceeaşi 
formă. Astfel Isus nu-i urează centurionului „să ţi se facă după credinţa ta” în sensul în 
care Daniel îi ura împăratului „să trăieşti veşnic împărate” (Daniel 6:21), ci îl asigură că 
„se va face după credinţa ta” căci „robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.” (Matei 
8:13).

Care era deci secretul reuşitei? Credinţa centurionului, aceea despre care Isus afirma că 
„Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.” (Matei 8:10). Isus a 
înţeles logica din spatele cuvintelor centurionului. Acesta nu era un militar al unei armate 
de cucerire ale cărui aptitudini să constea în tactică, forţă şi curaj, ci aparţinea unei 
armate de ocupaţie, fapt ce necesita aptitudini din categoria psihologiei şi culturii. El nu 
se afla în Iudeea pentru a se lupta cu şi a omorî iudei. Iudeea era de mult cucerită. 
Sarcina armatei de ocupaţie era aceea de a exploata resursele locale asigurând pacea în 
zonă şi preîntâmpinând orice conflicte interne. De aceea el trebuia să fie familiarizat cu 
obiceiurile şi cultura iudaică, să cunoască limba şi religia iudeiilor. În mod firesc el 
cunoştea că iudeii se închină unui singur Dumnezeu, Creatorul cerului şi pământului, şi 
că în actul creaţiei acesta s-a folosit de cuvântul Său: a zis şi s-a făcut. Se dovedeşte că 
romanul era la curent şi cu aşteptările iudeiilor în ce-L privea pe Mesia, inclusiv cu 
credinţa că Acesta era Fiul acelui Dumnezeu unic. În logica lui „zi numai un cuvânt, şi 
robul meu va fi tămăduit” (Matei 8:8) semnifica faptul că, dacă Dumnezeu a creat tot 
universul prin cuvânt, Isus în calitate de Fiu al Acelui Dumnezeu Creator, dispune de o 
aceeaşi putere ca aceea a Tatălui Său, iar cuvântul Său are acelaşi efect aici sau la capătul 
universului.

D
iv

in
a V

in
de

ca
re

 w
 N

r. 
56

 a
ug

us
t 2

01
4



11

Prin contrast, peste timp, până şi discipolii Săi se minunau de puterea cuvântului divin 
rostit de Isus întrebându-se că „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi 
marea?” (Marcu 4:41), confirmând prin aceasta afirmaţia lui Isus referitoare la 
exclusivitatea credinţei centurionului. Romanul a cerut un cuvânt din partea lui Isus şi l-a 
obţinut, credinţa lui rămânând referinţă biblică.

Fruntaşul sinagogii însă, vine la Isus încredinţat că o simplă atingere a mâinii Sale va 
îndepărta orice pericol de la copila sa, iar prin acceptul de a se deplasa la locuinţa sa Isus 
dă curs acestei credinţe. Mai mult decât atât, femeia aceea s-a atins sub ochii lui de poala 
hainei lui Isus. O atingere a credinţei care i-a adus vindecarea, după chiar declaraţia ei, 
însoţită de remarca lui Isus conform căreia, la atingerea ei, a simţit o putere care a ieşit 
din El. Fără îndoială credinţa lui Iair în atingerea mâinii lui Isus era absolută. La aflarea 
veştii decesului fiicei sale însă, cerul s-a prăbuşit peste el. În acest moment Isus 
contrabalansează situaţia îndemnându-l să „Nu te teme, crede numai!” (Marcu 5:36). O 
asemenea replică adresată centurionului roman nu ar fi avut nici o relevanţă. Iair însă, în 
calitatea de fruntaş al sinagogii, era familiarizat cu cuvântul divin, iar pentru el replica 
lui Isus evoca asigurarea divină: „Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu 
îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te 
sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10) pe care el urma să o creadă fără rezerve: 
doar se afla în faţa Fiului lui Dumnezeu, sfântul lui Israel, chiar Cel care făcuse şi 
repetase asigurarea „Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă şi-
ţi zic: ,Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!’ Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov 
şi rămăşiţă slabă a lui Israel; căci Eu îţi vin în ajutor - zice Domnul - şi Sfântul lui Israel 
este Mântuitorul tău.” (Isaia 41:13-14). Credinţa în acest cuvânt divin evocat de Isus îl 
face pe Iair să reziste, să susţină şi să întărească privirea soţiei lui, afişând o pace pe care 
numai Isus putea să i-o dea. A fost al doilea moment teribil pe care Iair l-a trecut susţinut 
de credinţa în cuvântul lui Isus. Poate că acest al doilea moment a fost mai dificil decât 
momentul aflării decesului fiicei sale când cerul se prăbuşise peste el.

Prin contrast, după cele expuse anterior, replica lui Isus la cererea slujbaşului 
împărătesc pare tăioasă: „Dacă nu vedeţi semne şi minuni, cu niciun chip nu 
credeţi!” (Ioan 4:48), un reproş nemeritat, neîntemeiat, deoarece tocmai credinţa omului 
în Isus l-a determinat să vină de la Capernaum la Cana, cale de o zi pentru a-I cere 
ajutorul. O examinare atentă a contextului arată însă că Isus îi cere să-şi delimiteze sau 
să-şi precizeze credinţa. Este ca o întrebare ajutătoare. Omul credea că doar prezenţa şi 
acţiunea lui Isus asupra micuţului său îl va scăpa pe acesta de o moarte iminentă: 
„Doamne, vino până nu moare micuţul meu.” (Ioan 4:49). Altfel spus, el era încredinţat că 
orice acţiune a lui Isus va fi încununată cu succes. Lucrurile fiind de acum precizate, Isus 
adoptă soluţia optimă, care asigură eficienţa totală cu efort minim. El spune un cuvânt 
prin care exprimă realitatea faptului că omul ajunsese la acel nivel al credinţei 
mântuitoare, „,Du-te’, i-a zis Isus, ,fiul tău trăieşte.’” (Ioan 4:50).

Se observă că Isus nu rosteşte o formulă abracadabrantă, nu face o imprecaţie, nu 
rosteşte o rugăciune, ci, pur şi simplu face constatarea că „fiul tău trăieşte.” (Ioan 4:50), că 
„s-a făcut după credinţa ta.” Ioan spune că „omul acela a crezut cuvintele pe care i le 
spusese Isus.” (Ioan 4:50), şi, nemaiavând motive pentru a rămâne acolo, „a pornit la 
drum” (Ioan 4:50), iar când a ajuns acasă nu a făcut decât să constate realitatea spuselor 
lui Isus. Este categoric faptul că pe drumul de întoarcere către casă, omul nu a mai fost 
muncit de întrebări de genul „oare s-a vindecat?”, „oare trăieşte?”, „oare …?”, deoarece 
Isus l-a asigurat de realitatea pe care urma să o verifice acasă, fapt care s-a şi întâmplat: 
„El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine. Şi ei i-au zis: ,Ieri, în ceasul al 
şaptelea, l-au lăsat frigurile.’ Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zisese Isus: ,Fiul 
tău trăieşte.’” (Ioan 4:52,53).

Din nefericire, limba română este o limbă săracă în măsura în care spre exemplu 
cuvântul „credinţă” are atât de multe înţelesuri. Ioan afirmă că, după toate cele 
întâmplate, „a crezut el şi toată casa lui.” (Ioan 4:53). Dar este evident că el şi toată casa D
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lui crezuseră de la bun început în Isus, drumul lui la Cana fiind rezultatul chiar al acestei 
credinţe. Categoric, credinţa de la urmă nu mai era credinţa dintâi, ci o cu totul alta. La 
început au crezut zvonurile despre Isus iar acum credeau realitatea faptelor lui Isus.

Cuvintele lui Isus
După cum a fost arătat la început, cele trei situaţii sunt foarte asemănătoare. Diferă 

personajele şi soluţia aplicată de Isus. Învăţătura esenţială însă rezidă din faptul că, deşi 
diferite, personalizate pentru fiecare caz în parte, acţiunile lui Isus se reduc la un numitor 
comun, constând din esenţa misiunii Sale. În mod practic, consecvent cu Sine, Isus nu 
face decât să-şi aducă la îndeplinire sarcina primită de la Tatăl Său:

„Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre 
adevăr.” (Ioan 18:37).

Faţă de această formulare ce include rezumatul însărcinării Sale, Pilat are o singură 
întrebare la care din nefericire pentru el nu a aşteptat şi răspuns: „Pilat I-a zis: ,Ce este 
adevărul?’” (Ioan 18:38), întrebare la care Isus anticipase un răspuns fundamental în 
cuprinsul rugăciunii Sale din Ghetsimani: „Cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan 17,17). 
Isus deci în faţa cererii adresate de fiecare, după ce acesta îşi formulează în termeni clari 
credinţa, exprimă cuvântul descoperit Lui de Tatăl pentru situaţia respectivă, ceea ce 
constituie, în fond, însăşi rezolvarea problemei deoarece, aşa cum arătase în cursul 
explicaţiilor referitoare la lucrarea Sa, „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă 
cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a 
trecut din moarte la viaţă.” (Ioan 5:24).

Iată deci, în câteva cuvinte simple, întregul mecanism al tuturor acestor vindecări. 
Venind la Isus, încredinţat că Acesta îi va rezolva problema, fiecare om credea, de fapt, în 
mesianitatea Sa, adică în faptul că El este Cel Uns, Fiul Cel unic născut al Dumnezeului 
celui Atotputernic. Aducându-şi problema în faţa Lui, omul se înfăţişează de fapt înaintea 
lui Dumnezeu al Cărui unic reprezentant autorizat era Isus. În acest moment Isus îşi 
îndeplinea misiunea divină încredinţată de Tatăl, care consta, conform declaraţiei Sale, în 
a rosti cuvântul divin destinat acelei situaţii, căci „Cuvântul pe care-l auziţi nu este al 
Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis.” (Ioan14:24), şi, ca întotdeauna, ca şi la creaţiune, când 
„Dumnezeu a zis” (Geneza 1:3) şi s-a făcut, cuvântul rostit de Isus definea o realitate 
existentă începând din acel moment. Atât pe sutaş cât şi pe slujbaşul împărătesc Isus îi 
asigură că cererea le-a fost rezolvată şi că cei pentru care ei au intervenit ca să fie 
vindecaţi de friguri, în speță robul centurionului şi respectiv fiul slujbaşului împărătesc, 
trăiesc. Cei doi au crezut fără să vadă adevărul spuselor lui Isus, o realitate care se 
manifesta departe de locul în care se aflau căci „Oricine este din adevăr ascultă glasul 
Meu.” (Ioan18:37). Ulterior, ajunşi la faţa locului, au constatat că declaraţiile lui Isus se 
confirmă.

Examinând cu atenţie cele de mai sus se poate distinge cu claritate  soluţia divină 
destinată „ fiecăruia care crede”( Romani 1, 16). În mod obiectiv existenţa Sa situându-se 
în afara timpului şi spaţiului, în etern, Dumnezeu este singurul din univers pentru care 
toate lucrurile deja s-au întâmplat şi cunoaşte întreaga istorie până la sfârşitul timpului în 
toate amănuntele ei, o cunoaştere absolută, completă care nu se opreşte la oameni, fapte 
şi date ci merge până la poziţia în timp a fiecărei particule elementare din constituţia şi în 
istoria universului. Acest fapt este fundamental. Prin consecinţă Satan, nefiind 
Dumnezeu, este lipsit prin definiţie de această capacitate fiind, din acest punct de vedere, 
la nivelul oricărui om. Din perspectivă umană, fiind confruntat zilnic cu un noian de 
probleme şi fără să întrevadă soluţii pentru acestea, omul primeşte prin sugestie 
demonică o ofertă diversificată de posibilităţi spre analiză, întrucât „multe căi pot părea 
bune omului”( Proverbe 14:12). Este ca şi cum s-ar afla în mijlocul unui  labirint cu pereţi 
din oglinzi. La fiecare pas are de decis calea pe care trebuie să o apuce: stânga, dreapta 
sau înainte. Pe măsură ce timpul trece, totul se complică iar disperarea creşte. Iată un 
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tablou real al situaţiei fiecărui om. Privind de deasupra, Dumnezeu este Singurul care 
poate oferi o soluţie veridică. Este ceea ce a făcut de-a lungul întregii istorii şi face şi în 
prezent. El a vorbit poporului Său prin Moise însă poporul a preferat să-l determine să 
tacă  „Ei au zis lui Moise: ,Vorbeşte-ne tu însuţi şi te vom asculta: dar să nu ne mai 
vorbească Dumnezeu, ca să nu murim.’"(Exodul 20:19). Faţă cu această situaţie, cuvântul 
lui Moise le recomanda lor atunci şi tuturor celor care îl citesc astăzi „Domnul 
Dumnezeul tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc ca mine: să 
ascultaţi de el!” (Deuteronomul 18:15). De-a lungul timpului, în momente critice 
Dumnezeu a ridicat în Israel câte un proroc prin care le-a transmis cuvântul Său. A fost la 
latitudinea lor, dar a fost şi responsabilitatea lor să-l asculte. La împlinirea vremii 
Dumnezeu l-a trimis pe Isus despre care a afirmat că „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în 
care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” (Matei 17:5) confirmând identitatea 
acelui mare proroc evocat de Moise. Despre Sine Isus afirmă că „Eu sunt Calea” (Ioan 
14:6). Evident, calea divină, singura cale care îl scoate pe om din labirint şi îl aduce la 
liman. Sintetizând, omul are de ales între Calea şi multele căi din oferta demonică, din 
care nu prea ştie pe care să o aleagă, altfel spus are de ales între proroc şi noroc. Loteria 6 
din 49 oferă o imagine edificatoare, în sensul în care probabilitatea câştigului este o şansă 
din 10 miliarde.

Semnificaţia celor de mai sus este profundă iar aplicaţia este esenţială. Tatăl minciunii 
înșeală întreaga lume prin evidenţe, printr-o realitate vizibilă care ascunde de fapt 
realitatea nevăzută. Evident, creştinul veritabil este poate lipsit de cel mai elementar 
confort, fiind dispreţuit de cei ce se bucură de bunăstarea acestei lumi, însă lipsurile nu-i 
afectează cu nimic statutul de prinţ al universului, fiu al Celui Veşnic. Când cerul se 
prăbuşise peste capul lui Iair la aflarea veştii morţii fiicei sale, Isus nu a făcut decât să-i 
reamintească un fragment al cuvântului divin însoţit de îndemnul de a nu abandona sub 
nici o formă credinţa în realitatea nevăzută a acestuia: „Nu te teme, crede numai!” (Marcu 
5:36) Tot astfel, în faţa evidenţei unui cuptor de cărămidărie încins de 7 ori mai mult, deşi 
glasul lui Nabucodonosor tuna ameninţător, în inima tinerilor evrei glasul lui Isus reitera 
făgăduinţa divină conform căruia „Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu 
te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.” (Isaia 
43:2). Cei trei tineri au crezut în glasul lui Isus disimulat în îndemnul inimii lor de a-şi 
însuşi făgăduinţa divină şi, deşi legaţi fedeleş şi aruncaţi în cuptor, chiar focul i-a eliberat 
şi le-a permis să se plimbe nestingheriţi în compania Acestuia, spre stupefacţia lui 
Nabucodonosor nevoit să declare că „eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul 
focului şi nevătămaţi; şi chipul Celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de 
dumnezei!” (Daniel 3:25).

În cuprinsul Scripturilor, în scrisoarea personală adresată de Tatăl fiecăruia dintre copiii 
Săi, El ne asigură de atenţia Sa permanentă precum şi de asistenţa specială pe care ne-o 
acordă în demersul Lui de a ajunge înălţimea standardului impus prin tema de proiect, 
acela de a stăpâni şi supune planeta: „umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi 
stăpâniţi.” (Geneza 1:28), acţiune ce presupune  perseverenţă, curaj şi îndrăzneală şi în 
care cuvântul este esenţial: „Să vorbiţi stâncii acesteia, şi ea va da apă.” (Numeri 20:8). 
Într-o lume în care dumnezeu este tatăl minciunii, cel care practică cuvântul divin în 
viaţa cea de toate zilele asumându-şi riscul de a trăi şi a declara adevărul, va fi hăituit şi 
vânat până la moarte. Isaia, Ieremia, Ioan Botezătorul şi, în final, Isus, o confirmă. Mai 
ales în prezent, când minciuna iluziei este globală, nimeni nu poate să-şi asume 
responsabilitatea de a trăi prin vedere fără a-şi asuma riscul de a fi înşelat, astfel încât 
singura şansă reală este cuvântul divin. Asumându-şi Cuvântul Său, creştinul veritabil îşi 
acceptă misiunea: „te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot ce-ţi voi 
porunci.” (Ieremia 1:7), vorbind prin declaraţiile, comportamentul şi faptele de fiecare zi, 
provocând astfel ostilitatea demonilor şi acoliţilor lor. Îşi însuşeşte însă şi făgăduinţa 
conform căreia „Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine ca să te scap - zice 
Domnul.” (Ieremia 1:8). Numele Lui să fie preamărit în etern! Amin!D
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Unele dintre cele mai interesante 
şi spectaculoase fenomene fizice 
observabile de pe pământ sunt 
cele climaterice, întrucât privirea 
omului străbate în semisfera 
câmpului vizual o porţiune 
consistentă din atmosfera 
pământului. În funcţie de poziţia 
geografică, observatorul poate 
studia fenomenele meteo specifice 
regiunii în care se află. Spre 
exemplu în regiunile arctice pot fi 
observate aurorele boreale aşa 
cum în unele regiuni de pe 

cuprinsul Statelor Unite ale Americii pot fi observate tornade, iar în majoritatea zonelor 
diverse formaţiuni noroase, spectaculoase, descărcări electrice şi altele asemenea. Între 
acestea, unul dintre fenomenele care pot fi observate în mod egal pe toată suprafaţa 
terestră este curcubeul. Acesta este rezultatul interacţiunii dintre primele elemente ale 
creaţiei specificate în scripturi, în speţă lumina şi apa.

Pentru a putea înţelege modul în care se produce curcubeul, trebuie cunoscut 
fenomenul optic care are loc la incidenţa unei raze de lumină pe suprafaţa de separare 
dintre două medii de propagare diferite cum ar fi, de exemplu aerul şi sticla. La contactul 
cu suprafaţa unui geam de sticlă, raza de lumină se desparte în două raze dintre care una, 
raza reflectată, se reflectă înapoi în aer sub un unghi de reflexie egal cu unghiul de 
incidenţă, iar cealaltă, raza refractată, pătrunde în sticlă sub un anumit unghi de refracţie. 
Intensitatea razei incidente este egală cu suma intensităţilor celor două raze în care 
aceasta se desparte, cea reflectată şi cea refractată. După ce străbate geamul de sticlă, 
întâlnind suprafaţa de separare dintre sticlă şi aer, raza refractată suferă acelaşi fenomen 
descris anterior despărţindu-se în două raze dintre care una se reflectă înapoi în sticlă, iar 
cealaltă se refractă în aer. Raza de lumină astfel reflectată în interiorul sticlei întâlneşte 
cealaltă suprafaţă de separare cu aerul şi fenomenul se repetă succesiv până când 
intensitatea razei de lumină astfel captată în interiorul geamului de sticlă devine nulă. În 
mod natural fenomenul este greu observabil datorită multitudinii de raze incidente 
simultan pe suprafaţa sticlei.

Curcubeul este un fenomen optic care se manifestă prin apariţia unui arc multicolor 
rezultat al unui proces complex de refracţie, difracţie şi reflexie a luminii solare la 
trecerea prin picăturile minuscule de apă. Fenomenul apare când poziţia soarelui pe bolta 
cerească nu depăşeşte un unghi de 42 grade în raport cu observatorul. Dacă curcubeul ar 
putea fi văzut din aer atunci el ar apărea sub forma unei aure circulare, însă poziţia 
terestră a observatorului îl limitează la un arc de până la un semicerc. Curcubeul apare 
întotdeauna privitorului în partea opusă soarelui iar centrul arcului acestuia este chiar 
vârful umbrei observatorului. În mod natural raza de lumină care pătrunde într-o 
picătură sferică minusculă de apă suferă mai întâi un proces de refracţie prin care se 
separă în interiorul sferei într-un fascicol de raze colorate pe o plajă de unghiuri de 
refracţie diferite, într-un spectru de la roşu la violet. Acest fascicol de raze străbate sfera, 
iar la interfaţa dintre apă şi aer, la ieşirea din picătura sferică, asemenea celor descrise în 
paragraful anterior, fiecare rază de lumină monocromă se desparte în două raze dintre 
care una se reflectă în interiorul sferei, iar cealaltă părăseşte sfera sub un anume unghi 

Biblia și știința
Ardeiaş Mario, iulie 2014
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specific de refracţie. În mod natural raza de lumină care pătrunde într-o picătură sferică 
minusculă de apă suferă mai întâi un proces de refracţie prin care se separă în interiorul 
sferei într-un fascicol de raze colorate pe o plajă de unghiuri de refracţie diferite, într-un 
spectru de la roşu la violet. Acest fascicol de raze străbate sfera, iar la interfaţa dintre apă 
şi aer, la ieşirea din picătura sferică are loc un proces de difracţie prin care o parte dintre 
razele colorate se reflectă în interiorul sferei, iar cealaltă părăseşte sfera sub un anume 
unghi specific de refracţie. În funcţie de lungimea de undă a razelor de lumină 
monocromă deja separate, există un unghi în care intensitatea culorii este maximă, funcţie 
de excentricitatea razei de intrare şi unghiul de ieşire. Totodată, la ieşirea razelor 
luminoase din picătură are loc o a doua reflexie internă care, în același mod, produce un 
curcubeu secundar, în exteriorul şi oglindirea primului, mult mai scăzut în intensitate 
decât acesta. În mod teoretic datorită reflexiei interne multiple a fascicolelor de raze, în 
acelaşi fel se produc mult mai multe curcubeie, de ordine superioare, dintre care în 
funcţie de gradul de vizibilitate a aerului pot fi văzute rareori al treilea şi al patrulea care 
sunt la rândul lor din ce în ce mai şterse.

Curcubeul ca fenomen optic se produce în multe alte condiţii, ca de exemplu cu lumină 
provenită din altă sursă decât soarele, cum ar fi luna, becuri electrice, faruri, proiectoare 
de lumină, şi cu picături de apă sau de alte lichide provenite nu numai din ploaie ci şi 
prin pulverizarea apei la fântâni arteziene, stropitori, valuri, cascade şi altele asemenea. 
Tot aşa, fenomenul se produce şi la trecerea luminii prin alte medii de refracţie şi reflexie 
internă, cum ar fi sticlă, polistiren şi altele. Observarea curcubeului depinde de poziţia 
observatorului, poziţii diferite oferind percepţii diferite. Asemenea liniei de orizont, fiind 
imaterial, curcubeul se îndepărtează pe măsură ce observatorul tinde să se apropie de el, 
distanţa dintre acesta şi fenomenul observat rămânând constantă. Se mai observă că 
întotdeauna cerul de deasupra curcubeului este întunecat.

Fenomenul descris mai sus sub numele de curcubeu a fost studiat şi explicat în mare 
măsură de către omul de ştiinţă englez Isaac Newton (1643-1727), unul dintre fondatorii 
fizicii moderne. Deşi la o atentă examinare se poate observa că, de la roşu la violet, există 
o multitudine de nuanţe de culoare într-un spectru continuu, şi că nu există o delimitare a 
culorilor, Newton a stabilit că nu există decât şapte culori ale curcubeului, iar opinia sa, 
devenită clasică a fost preluată de către toate sistemele de învăţământ şi este predată în 
şcoli ca un lucru de la sine înţeles. Culorile de bază ale spectrului luminii albe în ordinea 
descrescătoare a lungimilor de undă, de la 700 nm la 400 nm, în ordine sunt: roşu, oranje, 
galben, verde, albastru, indigo, violet a căror iniţiale formează acronimul ROGVAIV. 
Newton, tributar unei anume concepţii despre univers, putea la fel de bine să conchidă că 
există 6 sau 9 sau 12 sau 20 de culori. De altfel, se observă că mulţi oameni nu deosebesc 
indigoul de violet. Este categoric faptul că virarea de la roşu la violet este continuă, iar 
numărul culorilor este o chestiune subiectivă, funcţie de performanţa ochiului, în 
curcubeul real putând fi deosebite peste o sută de nuanţe de culori. Este remarcabil faptul 
că experienţele lui Newton cu prismele de sticlă care descompun lumina au demonstrat 
în premieră pentru ştiinţa modernă legătura indisolubilă dintre lumina albă şi culori 
oferind prima explicaţie consistentă asupra modului în care se produce fenomenul 
„curcubeu”. Experienţele sunt spectaculoase şi pot fi reproduse cu uşurinţă având la 
dispoziţie prisme sau sfere de sticlă.

Este remarcabil faptul că Scriptura consemnează o dată a premierei terestre a 
curcubeului mult după creaţiune, şi anume după potop, ceea ce înseamnă că în atmosfera 
antediluviană nu existau condiţii pentru producerea fenomenului. Lucrul acesta rezultă 
chiar din felul în care Dumnezeu exprimă introducerea curcubeului în viaţa cotidiană, 
asigurând că un asemenea dezastru global nu se va mai repeta niciodată:

„Fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului şi nu 
va mai veni potop ca să pustiască pământul.” (Geneza 9:11).

Categoric, stratul de apă extraatmosferic a dispărut odată cu potopul, nemaiexistând o 
altă cantitate de apă atât de mare uniform distribuită extraatmosferic care să permită 
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reeditarea diluviului. Ca să pecetluiască acest legământ Dumnezeu întronează tocmai 
„curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre 
Mine şi pământ” (Geneza 9:13), fapt ce confirmă observaţia privitoare la cerul întunecat 
de deasupra curcubeului. Considerând condiţiile atmosferice dinainte de potop, se poate 
observa faptul că nu existau nori, ploaie, vânt ca să producă picăturile de apă necesare 
apariţiei curcubeului întrucât „Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe 
pământ” (Geneza 2:5), ci datorită efectului de seră produs de stratul de apă 
extraatmosferic, „un abur se ridica de pe pământ şi uda toată faţa pământului” (Geneza 2: 
6). În aceeaşi ordine de idei, soarele şi luna nu constituiau surse de lumină punctiforme, 
condiţie absolut necesară producerii curcubeului, deoarece stratul de apă şi gheaţă 
extraatmosferic funcţiona ca un dispersor, efectul fiind că întregul firmament părea cvasi 
uniform luminat.

Se poate remarca faptul că textul Scripturilor oferă descrieri repetate ale fenomenului 
însă nu sub numele consacrat. În sensul acesta se poate face o identificare a elementelor. 
În viziunea Sa, Creatorul a conceput o sursă fundamentală şi unică de lumină pentru 
întregul univers în toate planurile, şi anume Cuvântul care „era cu Dumnezeu, şi 
Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute 
prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El” (Ioan 1: 1- 3), deoarece „În El era 
viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care 
luminează pe orice om, venind în lume” (Ioan 1:4,9). De partea cealaltă, se cunoaşte 
faptul că sediul fiinţei spirituale a omului este creierul care este alcătuit în proporţie de 
90% din apă. Omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu cu scopul 
declarat „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi-l” (Geneza 
1:28). În cadrul procesului ce are ca finalitate atingerea standardului divin, omul îl are ca 
maestru pe Însuşi Cuvântul divin, Hristosul lui Dumnezeu, care, conform planului divin, 
urmează să-l conducă în parcursul către desăvârşire. În cadrul acestui proces subiectul 
uman creşte şi se dezvoltă, umplându-şi rând pe rând capacităţile cu abilităţi pe care le 
dezvoltă prin exerciţiu în confruntările de fiecare zi. În mod categoric, numai Proiectantul 
este cunoscător într-o măsură deplină a standardului fiecărei abilităţi corespunzătoare 
capacităţilor cu care omul a fost creat. Este ştiut că un ignorant poate confunda oricând 
un diamant cu o bucată de sticlă ordinară, însă un maestru giuvaiergiu îl poate pune în 
valoare făcându-l să strălucească în toată valoarea sa. În felul acesta, în pas cu Hristos, 
confruntat cu încercările vieţii, omul poate dezvolta un minunat spectru de abilităţi într-
un crescendo de la credinţă la iubire unind „cu credinţa fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu 
cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, 
dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni” (2 Petru 1:5-7).

Cum unii confundă indigoul cu violetul, alţii identifică dragostea cu iubirea. Fără 
discuţie iubirea sau dragostea are o sumă întreagă de nuanţe, căci „Dragostea este 
îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se 
laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se 
mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă 
totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul” (1 Corinteni 13:4-7), după cum între 
roşu purpuriu şi portocaliu pot fi numărate mai mult de cincisprezece nuanţe. Fiecare 
dintre nuanţele culorilor de bază ale spectrului apărut la incidenţa luminii cu apa poate fi 
denumită în mod subiectiv după cum, de asemenea, în mod subiectiv fiecare observator 
poate distinge culori diferite faţă de toţi ceilalţi observatori. Astfel, spre deosebire de 
Petru, spectrul observat de Pavel are alte nuanţe şi anume „dragostea, bucuria, pacea, 
îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea 
poftelor” (Galateni 5:22-23). Categoric, este vorba despre acelaşi curcubeu descris, însă, 
de doi observatori diferiţi având fiecare propriul spirit de observaţie, propria cultură şi 
limbaj.

Se observă că descrierele de mai sus nu se referă la Hristos, sursa de lumină, ci la omul 
care interacţionează cu Acesta fiind sensibil la efectul prezenţei Sale. De asemenea, după 
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cum în picătura de apă supusă incidenţei cu lumina, razele de lumină monocromă suferă 
un şir de reflecţii interioare şi refracţii către exterior, tot astfel în inima omului lumina 
cuvântului divin este supusă unei analize amănunţite ce provoacă noi şi noi sinteze din 
ce în ce mai rafinate, făcând ca subiectul uman să apară în culori din ce în ce mai 
minunate, iar aceasta sub cerul întunecat al încercărilor În mod obiectiv fenomenul se 
produce în timp. Începând să se hrănească cu „orice cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu” (Matei 4:4), în comportamentul proaspătului convertit apar primele roade ale 
pocăinţei, evidente precum curcubeul în mijlocul norilor de ploaie. Transformările 
interioare profunde ce survin în urma ecourilor cuvântului divin răzbat în afară într-un 
rafinament din ce în ce mai puţin perceptibil. Dacă glasul Domnului părea asemenea unor 
tunete speriind poporul la Sinai, Ilie îl percepe asemenea unui „susur blând şi subţire” (1 
Regi 19:12). Evident, indiferent de natura şi violenţa provocărilor, asemenea unei stânci, 
ancorat în Hristos, reacţiile unui creştin veritabil sunt abia perceptibile, după cum 
curcubeiele de grad superior, deşi prezente sunt estompate. Categoric, omul nu este 
caracterul său, însă caracterul, prin trăsăturile descrise de nuanţele conţinute în spectrele 
evocate mai sus, descriu comportamentul acestuia în faţa provocărilor cotidianului, 
atunci când Hristos este în incidenţă cu el. Fascinant!

Sub un alt raport, din exprimarea lui Dumnezeu se poate observa caracterul definitiv al 
curcubeului ca semn al legământului stabilit de Dumnezeu în sensul în care „Fac un 
legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului şi nu va mai 
veni potop ca să pustiască pământul.” (Geneza 9:11), adică cât va fi viaţă pe pământ. În 
sens spiritual, semnificaţia acestui fapt rezidă în aceea că trăsăturile de caracter asimilate 
culorilor curcubeului vor rămâne pentru eternitate o caracteristică fundamentală a celui 
mântuit. Este de observat faptul că cei mântuiţi prin Hristos vor purta pe frunte „Numele 
Său şi Numele Tatălui Său” (Apocalipsa 14:1). Altfel exprimat, atâta vreme cât lumina 
albă este compusă dintr-un spectru minunat de culori, peste o sută vizibile în curcubeul 
real, tot astfel creştinul veritabil ca purtător al lui Hristos, „adevărata Lumină, care 
luminează pe orice om” (Ioan 1:4,9), Îl exprimă prin farmecul inegalabil al prezenţei Sale 
în multitudinea de aspecte ale comportamentului creştin în faţa provocărilor cotidianului. 
În cuvinte încărcate de un conţinut fascinant, apostolul Pavel expunea ideea în expresia 
„Hristos în voi, nădejdea slavei.” (Coloseni1:27), taina legământului divin. Altfel spus, cel 
care îl primeşte pe Hristos, primeşte odată cu El eternitatea.

Se poate lesne observa că numai sub influenţa luminii provenită dintr-o sursă 
punctiformă se produce curcubeul, apa aflată în umbră sau în întuneric neputând 
produce un asemenea efect. Totuşi apa reflectă imaginea expusă ei. Tot astfel, omul 
reflectă lumina care îl luminează, iar dacă lumina lui este „întuneric, cât de mare trebuie 
să fie întunericul acesta!” (Matei 6:23). Categoric, frumuseţea curcubeului fascinează, aşa 
că unii care şi-l doresc dar nu îl au sau nu îl pot produce, apelează la metode simulative 
şi îl tatuează sau îl îmbracă ca pe o haină ori, pur şi simplu îl adoptă ca emblemă. Aşa că 
fiecare cu curcubeul lui. Nu este de mirare de ce mişcarea homosexualilor şi lesbienelor 
din întreaga lume şi-a ales ca semn tocmai curcubeul. Este evident că tatăl minciunii, în 
tentativa sa de a înşela întreaga lume, încearcă să pervetească şi să contrafacă toate 
semnele divine. Aşa cum odinioară a procedat şi cu sabatul zilei a şaptea. Adevărata 
căsătorie nu se practică între persoane de acelaşi sex. Iar creştinul veritabil se logodeşte 
cu Hristos. El să fie binecuvântat în  etern! Amin! 

17

D
iv

in
a V

in
de

ca
re

 w
 N

r. 
56

 a
ug

us
t 2

01
4



18

Legătura, interacțiunea și interdependența dintre trupul și spiritul omului constituie 
una dintre tainele naturii noastre. Atunci când vine vorba despre credință și mântuire, 

puțini se gândesc și la rolul determinant 
pe care-l poate juca starea de sănătate pe 
de o parte, și de importanța pe care 
Cuvântul lui Dumnezeu îl acordă 
acesteia pe de altă parte:
„Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi 
că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă 
nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela 
îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui 
Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.” (1 
Corinteni 3:16, 17).
Complexitatea alcătuirii și modul de 

funcționare a corpului omenesc, și atenția pe care Dumnezeu a acordat-o menținerii 
sănătății sale, atenție evidentă până și în plantele care ne înconjoară și în roadele 
acestora, vorbesc explicit despre rolul pe care Dumnezeu l-a destinat corpului în viața 
noastră. Până la urmă corpul este nu numai mijlocul prin care trăim, ne exprimăm și ne 
dezvoltăm, dar, așa cum afirmă Biblia, este literalmente locul în care, în Spirit, Însuși 
Creatorul împreună cu Fiul Său sălășluiesc.

Acestea sunt motivele pentru care am decis să alocăm un spațiu în publicația noastră 
pentru dumneavoastră explorării mijloacelor pe care Dumnezeu ni le-a pus la îndemână 
pentru întreținerea sănătății corpului cu speranța că, alături de articolele menite să vă 
conducă la divina vindecare a sufletului, acestea vă vor ajuta să o experimentați și la 
nivelul trupului.

Lenworth Frankson, autorul acestor articole, este profesor de științe pensionar care, 
inspirat de fratele lui care este doctor în medicină și de soția lui care este asistentă 
medicală, a făcut o pasiune din a cerceta trupul uman și mijloacele pe care Dumnezeu ni 
le-a lăsat la îndemână pentru menținerea sănătății acestuia.

Editorul
În cartea Genezei este scris că Dumnezeu a despărțit apele de ape și a scos la iveală 

uscatul, că a creat o grădină, animalele, peștii și plantele înainte de a-i crea pe oameni. 
Așadar, Dumnezeu a creat și ne-a asigurat tot ceea ce avem nevoie înainte ca noi să fi fost 
creați. Hrana pe care El ne-a pregătit-o este cea mai bună și mult mai eficientă atunci 
când este consumată crudă, dar se pare că noi învățăm atât de greu. Este interesant faptul 

că El ne-a lăsat indicii către organele care beneficiază 
cel mai mult din diferitele alimente. Iată câteva:
Un morcov tăiat arată asemenea unei secțiuni a 
ochiului uman. Pupila, irisul și liniile radiante arată 
exact ca ochiul uman. Știința a demonstrat faptul că 
morcovii cresc fluxul sangvin către ochi ca și funcția 
acestora.
Unele roșii au patru încăperi și sunt roșii. Și inima 
omului are patru încăperi și este roșie. Studiile au 
arătat clar că roșiile sunt pline cu licopină. Licopina 
este un pigment antioxidant care se găsește în roșii, 
grapefruit și pepenele roșu și le oferă acestor 
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Mai mult decât o coincidență
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Pagina de sănătate



alimente acea culoare roșiatică. Studiile arată că alimentele bogate în licopină contribuie 
la reducerea apariției cancerului la prostată și la sân, a degenerescenței maculare, a 
osteoporozei și a bolilor cardiovasculare.

Boabele de struguri atârnă într-un ciorchine care are forma unei inimi. Fiecare bob 
arată asemenea unei celule sangvine și toate studiile recente arată faptul că strugurii sunt 
un aliment care vitalizează inima și sângele.

Nuca arată asemenea creierului având o emisferă 
dreaptă și una stângă, un cerebel superior și un altul 
inferior. Chiar și micile șanțuri și cute de pe miez arată 
asemenea neo cortexului. Acum știm că nucile ajută la 
dezvoltarea a mai bine de treizeci de neuro-transmițători 
pentru funcția creierului.
Boabele de fasole care arată exact ca rinichii, vindecă și 
ajută la menținerea funcției acestora.
Țelina, varza chinezească, rebarbara și multe alte 
alimente arată asemenea oaselor. Acesta ajută în mod 
deosebit la întărirea oaselor. Oasele conțin 23% sodiu și 
aceste alimente conțin de asemenea 23% sodiu. Dacă vă 
lipsește sodiul din dietă, corpul îl va extrage din oase, 
astfel slăbindu-le. Aceste alimente suplinesc nevoile 

scheletului uman.
Avocado, vinetele și perele vizează sănătatea și funcția pântecelui și cervixului femeii 

și arată exact ca aceste organe. Cercetările recente au arătat că un avocado pe săptămână 
în dieta unei femei balansează hormonii, împrăștie greutatea câștigată în urma nașterii și 
previne cancerele cervicale. Cât de exact este indiciul? Îi ia nouă luni unui avocado din 
momentul înfloririi până la cel al coacerii când este pregătit pentru a fi consumat. Nu este 
uimitor? Fiecare dintre aceste alimente conțin mai mult de 14.000 de constituenți fotolitici 
chimici pentru nutriție (elemente chimice care se divid în părți mai mici folosind lumina), 
dintre care știința modernă a reușit să studieze și să denumească numai 141.

Smochinele sunt pline de semințe și atârnă câte două când cresc. Smochinele previn 
sterilitatea masculină, cresc mobilitatea și cantitatea spermei bărbatului. Smochinele ies 
în evidență prin dulceața lor și textura moale și se compun dintr-o piele pliabilă care are 
un conținut cărnos, dulce, chiar mai dulce, plin cu semințe comestibile. O secțiune a 
acestui fruct scoate la iveală o asemănare uimitoare cu celulele reproductive bărbătești.

Cartofii dulci arată asemenea pancreasului și ajută la echilibrarea glicemiei la 
persoanele bolnave de diabet.

Măslinele arată asemenea ovarelor și ajută la menținerea funcției acestora.
Portocalele, grapefruit-ul  și alte citrice arată asemenea glandelor mamare ale femeii, 

ajutând la menținerea sănătății acestora și la deplasarea limfei în interiorul și exteriorul 
sânilor.

Ceapa arată asemenea celulelor din corp. Ultimele cercetări indică faptul că ceapa ajută 
la curățarea de materia nefolositoare a tuturor celulelor. Ceapa produce de asemenea 
lacrimi care curăță straturile epiteliale ale ochilor. O rudă apropiată, usturoiul, ajută de 
asemenea la eliminarea toxinelor și a radicalilor liberi periculoși din organism.

Este minunat să știm că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât S-a gândit la cele mai 
mici detalii și ne-a asigurat tot ceea ce ne trebuie încă dinainte de a ne naște. El a făcut ca 
alegerea alimentelor potrivite să fie atât de ușoară încât numai prin simpla cercetare a 
formei interioare și exterioare a anumitor alimente și prin compararea lor cu diferitele 
organe din trupurile noastre să putem afla care dintre ele oferă nutrienții dătători de 
viață specifici fiecărui organ în parte. Să-I mulțumim Creatorului nostru că nu mai 
trebuie să fim ignoranți în ceea ce privește aceste aspecte. Benjamin Franklin a spus că 
„Ar trebui să mâncăm pentru a trăi, nu să trăim pentru a mânca.”
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„Doamne, Te rog ajută-mă să-mi 
îndeplinesc datoriile de militar fără a 
viola poruncile Tale cele sfinte,” se 
ruga tânărul spaniol îngenunchiat 
lângă patul său.
„Te rog ajută-mă și dă-mi cuvintele 
și puterea care-l vor impresiona pe 
căpitan să mă învoiască de la 
exercițiile militare în ziua Ta cea 
sfântă. În Numele lui Hristos! 
Amin!”.
Ridicându-se, a desfăcut un scaun 
pliant, s-a așezat pe el și a început să 
scrie o scrisoare prietenilor săi din 
biserica de acasă: „Vă rog să le 
transmiteți tuturor celorlalți din 

biserică să se roage pentru mine ca Dumnezeu să-l impresioneze pe căpitan când îl voi ruga 
să mă învoiască în ziua Domnului. Este un om bun, dar nu știu dacă este creștin sau nu. Eu 
nu-mi pot călca conștiința și nu cred că el este genul de om care să oblige pe cineva să facă 
asta. Dar suntem în timp de război, iar războiul îi face pe oameni să se comporte ciudat 
uneori. Așadar, vă rog...”

Înainte de a termina scrisoarea, a fost anunțată o inspecție inopinată. Când a ieșit pentru 
a se așeza în rând, a început să sufle vântul iar părul nu-i stătea aranjat. Așa că și-a îndesat 
cascheta pe cap, sperând ca astfel să treacă cu bine inspecția. Toți au răsuflat ușurați când 
totul s-a terminat cu bine.

„Am crezut că vântul ăsta o să mă zburlească de tot,” i-a spus el unui alt soldat. „Am 
crezut că voi da de necaz când am ieșit din cort și am văzut praful ridicat.”

„Vino cu mine să bem ceva rece,” i-a spus prietenul său. „Trebuie să spălăm praful ăsta.”
Pe drumul de întoarcere la corturi, a fost oprit de o voce cunoscută. Era căpitanul.
„Vino în cortul meu, i-a comandat ofițerul. „Vreau să discut cu tine.”
După ce s-a așezat pe cele două scaune pliante din cortul ofițerului, a rămas surprins de 

cuvintele acestuia: „Aș vrea să-mi spui despre ce crezi tu ca creștin.”
Căpitanul asculta cu atenție pe măsură ce el încerca să-i descrie tot ceea ce credea. A fost 

dificil, dar ofițerul părea să-i înțeleagă încordarea. La final căpitanul s-a ridicat și a spus: 
„Am vrut să discut cu tine câteva minute înainte de a-ți comunica decizia mea.”

„Decizia dumneavoastră, domnule?” a întrebat încurcat tânărul creștin.
„Da,” a răspuns căpitanul. „Am vrut să iau o decizie dacă să te învoiesc sau nu în ziua de 

odihnă creștină.” Aceste cuvinte l-au șocat pe soldat. Nu-i venea să creadă ce-i auzeau 
urechile. Nici nu-i ceruse căpitanului învoirea. Apoi, următoarea afirmație oficială a fost și 
mai uimitoare:

„Am decis să te învoiesc de la orice datorie militară în timpul zilei de odihnă.”
Uimit de cele auzite, se ridică, mulțumi și salută. Apoi a încercat să iasă din cort fără să 

de-a pe față faptul că abia se mai putea ține pe picioare. Dar, înainte de a da la o parte 
prelata cortului, a spus: „Domnule, vă pot întreba cum de ați luat această decizie?”

„Sigur,” a zâmbit căpitanul pentru prima dată înaintea unui soldat. „Am citi scrisoarea 
pe care ai început s-o scrii prietenului tău de acasă prin care-l rugai să-i îndemne pe 
membrii bisericii tale să se roage ca ofițerul tău să nu-ți ceară să-ți calci conștiința. Se pare 
că vântul a zburat-o chiar în cortul meu.”

Pagina copiilor
În avans

Povestea a fost tradusă din „The Hand That Still Intervenes, - W. A. Spicer and Helen Spicer Menkel © 1982 by Concerned Publications.”
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În luna decembrie 2013 am mers în vizită la Spitalul Județean din Târgoviște pentru a 
duce celor aflați în suferință pâinea vieții, „mireasma cunoștinței Sale”, Noul Testament și 
altă cărți de educație morală, spirituală și medicală. La secția de recuperare pe care 

obișnuiam s-o vizitez de mulți ani 
am găsit-o pe doamna Dobre 
Cristina Daniel, o femeie cu o 
dureroasă poveste de viață. A fost 
născută în anul 1969 cu tetrapareză 
spastică de gradul 1, boală pe care o 
moștenise pe linie ereditară. La 
vârsta de 5 ani a fost operată la 
ambele picioare, la încheieturi și 
tendoane, iar primii pași i-a făcut la 
vârsta de 8 ani cu ajutorul părinților. 
A reușit să meargă până la vârsta de 
37 de ani fără a folosi cadrul 
ajutător, timp în care a absolvit 12 
clase la școala cu profil de croitorie. 
Tatăl a decedat când avea 34 de ani 
și mama patru ani mai târziu. După 
ce a umblat din spital în spital și 

chiar și la căminul de bătrâni mai mulți ani, a revenind la casa părintească așteptându-se 
să fie bine primită de fratele ei și soția acestuia. Speranța ei a fost însă zadarnică, aceștia 
abandonând-o în mijlocul iernii, moment în care a primit un ajutor din partea unei 
profesoare de gimnastică care lucra la un spital de boli mintale unde a stat 3 săptămâni. 
Apoi a reluat traseul diferitelor spitale, sfârșind în cel din Târgoviște unde am găsit-o, 
extenuată, descurajată, plângând de disperare și singurătate, o stare vecină cu 
sinuciderea la care se gândea deja. Pentru ea, viața chinuită, plină de durere și 
singurătate nu mai avea niciun sens.

După ce am ascultat toată această experiență plină de tristețe și durere, am îmbrățișat-
o, ne-am rugat împreună și am început să-i explic că nu este singură căci are un Tată 
iubitor și un Frate mai mare care Și-a dat viața pentru salvarea ei. Am asigurat-o că 
imediat după externare viața ei se va schimba, că mă voi ruga pentru ea și că o voi ajuta. 
I-am povestit despre Asociația pentru persoanele cu dizabilități „Ridică-te și umblă” 
unde ne întâlnim o dată pe lună, unde legăm prietenii uniți de suferință, speranță, 
credință și dragoste.

După externare am condus-o la aceste întâlniri unde viața ei s-a transformat vizibil, 
căci curând a descoperit sensul vieții, ochii i s-au luminat, toată ființa radiază de bucurie. 
A legat prietenii cu persoane care o caută mereu și cu care împărtășește aceleași 
suferinței, scopuri și idealuri.

Îl slăvesc pe Marele Dătător de viață care i-a schimbat cursul acestei femei care are 
acum un domiciliu stabil locuind singură într-o garsonieră, fiind îngrijită de o persoană 
care o și ajută cu toate cele necesare.

Rugăciunile din acel salon de spital au primit un răspuns pozitiv și sunt atât de fericită 
că am la Cine să conduc pe toți cei îndurerați pe care-i întâlnesc.

Fie ca Bunul Dumnezeu să-i folosească pe toți copiii Lui pentru a duce încurajare la 
inimile zdrobite și obosite!
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Experiențe  din  „Visteria”  saitului web

Pierdută și găsită
Sabou Firuța, iunie 2014
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Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	  56	  	  August	  2014
Tiraj	  1050	  exemplare

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

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

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

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

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

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

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

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

recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică. 
Vizionare binecuvântată!

Linkuri  utile

Heart for Truth

Restoration Ministry

Revelation 14:12

Filadelfia

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

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

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

gânduri și sugestii legate de acest proiect.
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