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Desigur că majoritatea cititorilor se vor 
gândi la semnul revenirii lui Isus despre 
care L-au întrebat ucenicii (Matei 24:3), 
dar nu acesta este subiectul articolului de 
față, ci mai degrabă semnul marcant al 
vieții lui Isus. Scriptura ne spune că 
suntem „mântuiţi prin viaţa Lui” (Romani 
5:10), creștinismul în esență nefiind un set 
de doctrine la care cineva trebuie să adere, 
ci viața lui Isus pe care orice om o poate 
trăi încă de pe acest pământ. Experiența 
lui Isus și caracterul Său constituie încă și 
acum, după 2000 de ani, o sursă nesecată 

de inspirație și uimire pentru toți cei ce le studiază, dar, la o privire atentă, dintre toate 
detaliile experienței Lui un aspect iese de departe în evidență ca marcă a vieții Sale, un 
semn unic în experiența Sa.

Comparând viața Sa cu cea a celorlalți credincioși care au trăit înaintea Lui ale căror vieți 
sunt descrise de Scriptură, descoperim că mulți dintre aceștia au profețit, au înviat morți, 
au vindecat bolnavi, au înmulțit hrana, au mers la cer, au avut o relație strânsă cu 
Dumnezeu vorbind cu El, acestea fiind aspectele din viața lui Isus care atrag de obicei 
atenția. Nimeni nu a fost însă perfect liniștit în orice situație a vieții așa cum a fost Isus. Au 
existat situații în viețile tuturor credincioșilor în care aceștia și-au pierdut încrederea în 
Dumnezeu, și deci și liniștea, pacea lăuntrică, aceasta conducând la păcat.

Cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră s-au gândit că acest semn al lui Isus este 
viața fără pată pe care a trăit-o, dar lipsa păcatului din experiența Sa s-a datorat încrederii 
Sale în Tatăl care a rezultat în pacea deplină care I-a marcat experiența la fiecare pas. De 
obicei atunci când oamenii trec prin încercări, încetează să mai privească și să se încreadă 
în dragostea lui Dumnezeu, încep să privească la conjuncturile prin care trec iar prima 
consecință este pierderea liniștii, a păcii lăuntrice din care rezultă tot felul de decizii ale 
necredinței. Isus însă a fost perfect liniștit în toate situațiile pe care le-a traversat: când 
viața I-a fost pusă în pericol pe uscat (Luca 4:29, 30) sau pe mare (Marcu 4:38), când nu 
avea ce să mănânce (Marcu 11:13), când a fost amenințat (Ioan 19:11), când a fost pe moarte 
(Luca 23:34) și chiar când a murit despărțit de Dumnezeu (Luca 23:46). Pentru o clipă S-a 
simțit dezorientat când nu L-a mai văzut pe Tatăl, 
dar Și-a revenit imediat bazându-Se pe dovezile pe 
care Dumnezeu I le dăduse mai înainte despre 
dragostea Lui pentru El. Despre această pace, 
liniște a sufletului și a minții, Scriptura afirmă că 
„întrece orice pricepere” (Filipeni 4:7).

Dr. Cristina Bumbaru, medic primar medicină de 
familie, nota că „Un procent de 95 la sută din bolile 
cu care se prezintă pacienții la cabinetul medicului 

1

D
iv

in
a V

in
de

ca
re

 w
 N

r. 
57

 se
pt

em
br

ie
 2

01
4

Semnul lui Isus
Ardeiaș Vlad, septembrie 2014

Cuprins:
Semnul lui Isus! !              Pag 1
Timpul şi veşnicia! !     !   Pag. 7
Hrană pentru creier!! !   Pag. 11
Nimeni nu reușește de unul singur  Pag. 13
Un pahar cu apă! !     !    Pag. 14



de familie sunt cauzate sau agravate de stres. Acțiunea nocivă a stresului este prezentă la 
nivelul tuturor organelor și sistemelor corpului uman.” (Ziarul „Evenimentul” din 25 
septembrie 2012), continuând prin a enumera într-o listă ce părea interminabilă de 
afecțiuni cardio-vasculare, digestive, genito-urinare, endocrine, metabolice, nervoase și 
senzoriale care sunt cauzate de stres.

O promisiune uimitoare
„Stres” este un termen modern pentru substantivul „îngrijorare”, iar în contextul vieții 

cotidiene moderne, vă adresez următoarea întrebare: ce ați da pentru a avea pacea lui Isus? 
Cât ar plăti un om pentru a trăi o viață cu zero stres?

Desigur că acesta este dezideratul tuturor oamenilor și motivul pentru care aceștia sunt 
într-o continuă goană: asigurarea unei vieți liniștite, fără griji. Iar acest lucru este 
paradoxal: omul acceptă o viață plină de stres pentru promisiunea de a trăi la sfârșitul ei o 
perioadă scurtă lipsită de stres. Dar din ce în ce mai mulți oameni mor înainte de a ajunge 
la vârsta pensionării, iar marea majoritate a acelor care se pensionează, constată că sunt 
bolnavi tocmai din cauza stilului de viață stresant pe care l-au trăit. Mai mult decât atât, 
acei câțiva care reușesc să-și agonisească averi, constată că acestea nu le oferă liniștea după 
care tânjeau, fiind notoriu faptul că mulți milionari ajung să se sinucidă fără motive 
aparent valide.

În contextul acestui eșec al omului de a trăi o viață liniștită, Isus face următoarea 
promisiune:

„Vă las pacea, vă dau pacea Mea.” (Ioan 14:27).
Aceste cuvinte ar trebui să electrizeze întreaga omenire, să-i determine pe toți să caute 

adevărata lor însemnătate și mai ales calea prin care pot gusta împlinirea acestei 
făgăduințe. Dar probabil că stresul exacerbat din viețile creștinilor îi determină și pe ceilalți 
oameni să creadă că această istorie despre viața plină de liniște și pace a unui Om este 
numai o poveste frumoasă, bună de pus pe raft alături de cele despre Făt-Frumos, Ileana 
Cosânzeana și Scufița Roșie.

Pentru cei ce-L cunosc pe Isus așa cum este El, acestea sunt unele dintre cele mai 
prețioase cuvinte pe care El le-a rostit, ei fiind aceia care, potrivit promisiunii că cel care 
caută va găsi (Matei 7:7), se bucură nu numai de o experiență lipsită de stres, dar și de una 
plină de fericire și împlinire.

Cum?
Pentru cel care tratează cu atenție aceste cuvinte și începe să cuprindă înțelesul și 

valoarea lor, se naște imediat o întrebare: cum? Cum îmi poate oferi Isus acea pace și liniște 
care au marcat experiența Sa în mijlocul tumultului vieții de pe pământ? Nu numai care 
este mecanismul prin care o pot primi, dar cum este posibil ca natura experienței mele să 
se transforme atât de radical pentru tot restul vieții pe care o voi trăi în cer și pentru tot 
restul vieții pe care o voi mai trăi în conjunctura delirului care caracterizează societatea 
modernă.

Anticipând această întrebare firească, Isus a răspuns:
„Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea.” (Ioan 14:27).
Acest răspuns contrastează două oferte, două sisteme: modul în care Isus oferă practic 

experiența unei vieți liniștite, și sistemul prin care societatea propune o viață fără de griji: 
„Nu v-o dau cum o dă lumea.” (Ioan 14:27).

Cum dă lumea pace? Care este modelul sistemului modern care promite liniște? Pe ce 
cale te poți bucura de rezolvarea unei probleme? Gândindu-ne practic, atunci când omul se 
lovește de o situație critică și are nevoie de ajutor, există două tipuri de persoane la care 
poate apela: cei apropiați și cei neapropiați. Persoanele din cea de-a doua categorie se vor 
implica în mod limitat pentru rezolvarea problemei în măsura în care primesc o 
recompensă pentru efortul făcut. Pe de altă parte, de obicei persoanele apropiate (prieteni, 
rude) se vor implica pentru rezolvarea problemei fără o recompensă, dar tot într-un mod 
limitat. Am putea spune că limita implicării este dată de nivelul relației personale: cu cât 
persoanele sunt mai legate afectiv, cu atât implicarea este mai mare. Spre exemplu, este 
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posibil ca o rudă apropiată să poată spune: „Îți pot oferi toate economiile pe care le am 
pentru a te ajuta în situația în care ești, dar casa nu o pot vinde pentru asta.”

Recunoscând aceste nivele ale relațiilor dintre persoane, Isus a afirmat că „Nu este mai 
mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” (Ioan 15:13), și cu toate că au 
existat și încă există asemenea dragoste între oameni care să conducă la sacrificiul suprem, 
există Unul care Și-a dat viața veșnică pentru cei pe care-i iubește, iar un Altul care Și-a dat 
Singurul Fiu născut pentru cei pe care-i iubește. Cu alte cuvinte, în timp ce oferta de ajutor 
al oricărui om este dramatic limitată de natura sa, oferta lui Dumnezeu este nelimitată: 
oricând, oriunde, orice, oricât pentru oricine.

În timp ce instinctul firesc al omului aflat într-o situație este acela de a apela la un alt om, 
instinctul creștinului este diferit. Orice om își alege persoana la care să apeleze în funcție 
de natura situației cu care se confruntă: dacă este vorba despre o boală gravă, sună 
medicul; dacă are un simptom ușor, vizitează farmacistul; dacă este amenințat, sună 
polițistul; dacă este înșelat, vizitează avocatul. Creștinul însă, invariabil, merge pe o 
singură cale indiferent de natura problemei care-i stă înainte:

„Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui 
Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice 
pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:6, 7).

Această modalitate de abordare a situațiilor din viață promite inundarea ființei cu ceea 
ce Scriptura numește „pacea lui Dumnezeu”, constituind de fapt calea prin care Isus poate 
să împlinească promisiunea de a ne oferi pacea Lui. Vă propun să parcurgem acest pasaj 
pas cu pas pentru a descoperi amănuntele practice ale soluției lui Dumnezeu.

Îngrijorarea
Primul instinct al omului atunci când află de apariția unei situații în viața lui, este acela 

de a se îngrijora imaginându-și în primă fază diferite scenarii posibile ale modului în care 
situația poate escalada. Scriptura afirmă însă că acesta este un mod păgubos de a aborda o 
situație critică, declarând că îngrijorarea nu are niciun loc în experiența unui creștin.

Dar de ce este Biblia atât de radicală atunci când vine vorba despre îngrijorare? Trebuie 
să ne amintim că nimic din ceea ce Dumnezeu ne cere nu are ca scop Persoana Sa, ci mai 
degrabă binele nostru veșnic, toate aspectele asupra cărora El ne atrage atenția afectând de 
fapt relația noastră personală cu El. Atunci, ce relevanță are îngrijorarea în relația noastră 
cu Dumnezeu? Cum și în ce măsură este afectată această relație de îngrijorările cotidiene?

Îngrijorarea a ajuns o parte atât de firească a vieții de zi cu zi chiar și a creștinilor, încât 
aceste întrebări pot surprinde, însă Domnul Isus a dedicat pasaje largi în cuvântările Sale 
acestui aspect al experienței umane, explicând pe îndelete modul în care îngrijorarea 
subminează relația omului cu Dumnezeu. Unul dintre aceste pasaje este cel notat de Matei 
în Evanghelia Sa, la capitolul 6, versetele de la 19 la 33.

Domnul Isus începe prin a îndemna la a nu strânge „comori pe pământ” (Matei 6:19). 
Vorbește El aici împotriva unei categorii de oameni, sau împotriva unui stil de viață? Cu 
siguranță că bunurile materiale și o sumă mare de bani în sine nu-l pot despărți pe un om 
de Dumnezeu, ci mai degrabă atitudinea omului față de ele. Atunci când scopul omului 
devine agonisirea de avere, când mintea lui este absorbită de realizarea acestui deziderat, 
când energiile îi sunt consumate aproape exclusiv în această direcție și când timpul lui 
ajunge să însemne bani, el s-a despărțit de Dumnezeu pur și simplu „Pentru că unde este 
comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.” (Matei 6:21).

Poate că cineva va argumenta că „eu muncesc de cu noaptea până noaptea, dar Îl iubesc 
pe Dumnezeu”, însă Domnul Isus descrie astfel acest aspect al naturii umane: „Nimeni nu 
poate sluji la doi stăpâni.” (Matei 6:24). „Fiule, dă-mi inima ta” (Proverbe 23:26) spune 
Dumnezeu, căci inima este sălașul iubirii iar încrederea este singura temelie trainică pentru 
o relație de dragoste.

Sigur că oricine pornește pe această cale a îmbogățirii nu o face de dragul banilor, căci 
aceste bancnote în sine nu au nicio valoare, nefiind mai mult decât câteva grame de hârtie 
sau plastic. Motivul pentru care omul dorește să dețină din ce în ce mai mulți bani este 
căutarea liniștii și a păcii interioare pe calea lumii: cine are bani, poate rezolva cu ușurință 
aproape orice problemă. În felul acesta, inima este despărțită de Dumnezeu prin 
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neîncredere în capacitatea și voința Lui de a ne ajuta în orice situație, și îndreptată către 
bani ca mijloc de asigurare a unei vieți lipsite de stres.

Iată așadar că îndreptarea atenției către agonisirea de averi conduce în mod inevitabil la 
despărțirea de Dumnezeu. „De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce 
veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca.” (Matei 6:25). 
Majoritatea celor care citesc acest pasaj trăiesc au impresia că Domnul Isus se referă aici la 
oamenii bogați. Observați însă că El se referă la cei ce sunt în pericolul de a nu avea hrană, 
apă și îmbrăcăminte, ei fiind cei mai expuși îngrijorărilor. După ce amintește de grija pe 
care Dumnezeu o poartă necuvântătoarelor atenției cu care a conceput până și „iarba de pe 
câmp”, El concluzionează:

„Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi 
aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Nu vă 
îngrijoraţi, dar, zicând: ,Ce vom mânca?’ sau: ,Ce vom bea?’ sau: ,Cu ce ne vom îmbrăca?’ Fiindcă 
toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi 
mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe 
deasupra.” (Matei 6:30-33).

Îngrijorarea conduce așadar la necredință care rezultă în despărțirea de Dumnezeu. Iar 
atunci când îngrijorarea devine un stil de viață, vorbim despre calea păgânilor, termenul 
grecesc pentru „neamurile” fiind „eynov” și care se traduce prin „păgâni.” Păgânismul 
înseamnă despărțirea de Dumnezeu și tot ceea ce conduce la această stare este etichetat ca 
atare de Scriptură. Și pentru că Creștinismul nu este despre ceea ce afirmă gura ci despre 
viață, indiferent de cât de înalte sunt standardele bisericii de care aparține, cel care trăiește 
într-un permanent stres, este un păgân.

„Sfintele” îngrijorări 
Probabil nu ați mai auzit de așa ceva, însă există mulți creștini care nu au liniște și sunt 

frământați din cauze înalte cum ar fi starea bisericii, lucrarea misionară, calea pe care 
Dumnezeu le-o deschide și care pare a conduce la dezastru.

În momentul în care vestea îmbolnăvirii lui Lazăr ajunge în cercul ucenicilor, Domnul 
Isus le propune: „Haidem să ne întoarcem în Iudeea.” (Ioan 11:7). Dar pentru că episodul de 
sub pridvorul lui Solomon le era încă viu în minte (Ioan 10:31), ucenicii sunt alertați, se 
îngrijorează pentru viața Maestrului lor și-I spun: „,Învăţătorule’, I-au zis ucenicii, ,acum de 
curând căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, şi Te întorci în Iudeea?’” (Ioan 11:8).

„Desigur,” ar putea spune cineva, „motivul îngrijorării lor a fost unul bun, pentru că nu 
s-au gândit la hrana, apa și îmbrăcămintea necesare lor, ci la viața lui Isus.” Domnul Isus 
însă le-a atras atenția că știe ce face, că are situația sub control și că decizia luată nu este 
una nesăbuită, așa cum sugera remarca lor.

Într-o altă ocazie în care Domnul Isus le-a prezentat deschis ucenicilor planul din veșnicii 
făcut de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, panicat „Petru L-a luat deoparte şi a început 
să-L mustre, zicând: ,Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva!’” (Matei 
16:22). Și de această dată este vorba despre o îngrijorare „sfântă”, căci aparent Petru nu se 
avea pe sine în vedere, ci viitorul lucrării lui Dumnezeu: dacă Isus ar fi murit, cum ar mai 
ajuns El regele iudeilor la Ierusalim pentru a-i alunga pe romani?

Realitatea este însă că nu există așa ceva ca „îngrijorare sfântă”. Dacă ai încredere în 
Dumnezeu că prin neprihănirea lui Isus ți-a oferit viața veșnică, de ce nu ai avea încredere 
în El în orice alt aspect al vieții, inclusiv atunci când vine vorba despre aspectele bisericii 
Sale și mântuirii oamenilor? Adevărul este că atunci când există îngrijorare, realitatea este 
percepută distorsionat. Dar când încrederea în dragostea și puterea lui Dumnezeu 
cuprinde sufletul și mintea, Cel Atotputernic acționează prin căi și mijloace nebănuite 
pentru soluționarea inimaginabilă a oricărei situații.

Cunoștința lui Dumnezeu
Cu siguranță că cel ce citește mai departe pasajul care descrie calea prin care putem 

experimenta pacea promisă de Domnul Isus, va rămâne contrariat când va descoperi că 
alternativa la îngrijorare este aceea de a aduce „cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, 
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prin rugăciuni şi cereri ...” (Filipeni 4:6). Cum ar putea cineva să-L înștiințeze pe Cel 
Atoateștiutor de vreo situație pe care Acesta să n-o cunoască în cele mai mici detalii? Cu 
siguranță că nu poate fi vorba despre așa ceva, și nici despre o regulă pe care omul trebuie 
s-o împlinească pentru a intra în favoarea lui Dumnezeu.

Domnul Isus a spus: „Cereţi, şi vi se va da ...” (Matei 7:7). Cu toate că Dumnezeu „ne-a 
binecuvântat cu toate binecuvântările duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos” (Efeseni 1:3), 
numai cel care va cere, va primi. Asta pentru că omul este liber să aleagă calea pe care 
dorește s-o urmeze, maniera în care vrea să abordeze o situație. În momentul în care alege 
calea lui Dumnezeu și exprimă prin cuvinte această decizie personală, prin chiar alegerea 
sa introduce situația respectivă în planul lui Dumnezeu, o așează în mâna Sa. Din acel 
moment Dumnezeu are libertatea de a interveni după „cunoștința” Lui. Așa se face că 
„Dumnezeu lucrează toate lucrurile împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, spre binele 
celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28 - New American Standard Bible).

Astfel, alegerea personală de a-I îngădui lui Dumnezeu să instrumenteze situația în care 
te găsești reprezintă mijlocul prin care Acesta poate interveni. Iar intervenția Sa este una 
creatoare, căci El împletește toate situațiile învecinate cu problema ta într-o binecuvântare 
pe care nu ți-ai fi putut-o imagina. Cine este vinovat pentru crearea situației respective este 
irelevant; pe Dumnezeu nu-L interesează asta, ci numai să ai încredere în El, căci 
Dumnezeu iubește necondiționat.

Probabil că unul dintre cele mai evidente cazuri de acest fel îl reprezintă chiar istoria și 
viitorul rasei umane. Omul S-a despărțit de Dumnezeu, trădându-I încrederea și dragostea 
prin alegerea de a-și pune încrederea în dușmanul Său. În felul acesta omul a devenit din 
cel creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, aliatul vrășmașului Său, la rândul său 
însetat după sângele Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu a luat această situație și a creat 
pentru om cea mai mare binecuvântare posibilă: l-a înrudit cu Sine pe vecie prin întruparea 
Fiului Său, și va transforma în viitor această pată neagră din Univers în chiar centrul 
acestuia, reședința tronului Său:

„Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, 
şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul 
Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare care ieşea din 
scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi 
poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.” (Apocalipsa 21:1-3).

„Mulțumesc!”
Pavel mai adaugă un detaliu important: „aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, 

prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” (Filipeni 4:6). Deseori acest lucru este greșit înțeles, 
oamenii făcând din aceste cuvinte descrierea formulei magice pentru deschiderea cerului. 
Mulți au impresia că simpla rostire a cuvintelor „în Numele lui Isus” și „mulțumim că ne-ai 
răspuns rugăciunii” reprezintă cheia garanției răspunsului. Scriptura nu a încurajat 
niciodată ipocrizia!

Domnul Isus a spus: „De aceea vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-
aţi şi primit, şi-l veţi avea.” (Marcu 11:24). Sigur, aceasta este credința practică, credința în 
acțiune. „Căci El zice şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă.” (Psalmul 33:9). Știind că 
aceasta este natura Cuvântului lui Dumnezeu, asemenea centurionului roman (Matei 8:8) 
orice creștin se va bucura de rezolvarea problemei cu care se confruntă încă din chiar clipa 
în care o va fi așezat în mâna Aceluia care este recunoscut ca fiind Maestrul situațiilor 
imposibile. Și, asemenea oricărui om simțit, atunci când primește un cadou, cel mai natural 
lucru este să spună „Mulțumesc!”.

Așadar, aducerea la cunoștința lui Dumnezeu a problemei cu care te confrunți prin 
rugăciuni și cereri cu mulțumiri nu este altceva decât materializarea încrederii că El deja 
„lucrează toate lucrurile împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28 - New 
American Standard Bible) și deci problema ta este rezolvată.

Zero stres
Și atunci, în consecința acestei alegeri „... pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă 

va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:7). Liniștea pe care omul o are atunci 
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când se confruntă cu o problemă este direct proporțională cu poziția și în care se găsește și 
renumele pe care-l are cel care i-a promis că i-o va rezolva. Neliniștea nu dispare dacă un 
medic stagiar îți promite că va fi bine, însă te simți cu totul altfel atunci când un doctor cu o 
experiență de zeci de ani în domeniu și despre care știi că în mâna lui nu a murit nimeni îți 
promite că te va opera.

Cu siguranță însă că majoritatea celor ce te înconjoară nu te va înțelege atunci când te vor 
vedea zâmbind liniștit în mijlocul focului numai pentru că Dumnezeul cerurilor ți-a promis 
că totul va fi bine. Într-adevăr, „pacea lui Dumnezeu ... întrece orice pricepere”. Un astfel 
de motiv pentru calm pare fantasmagoric, lipsit de rațiune și care sfidează orice logică. 
Majoritatea oamenilor sunt tolerați pentru ceea ce spun, dar lucrurile se schimbă atunci 
când vine vorba despre fapte. Încrederea în mâna lui Dumnezeu a unei situații concrete 
pare pentru cel necredincios asumarea unui risc de 99,99% dacă nu chiar un eșec sigur, și 
asta deoarece calea „crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care 
suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 1:18).

Mai mult decât atât: această pace și liniște este de o asemenea natură încât îți poate păzi 
atât inima cât și mintea de ispitele cu care Satan te va asalta pentru a te îngrijora, căci Isus a 
spus că ne oferă pacea Lui tocmai ca „Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se 
înspăimânte.” (Ioan 14:27). În mod inevitabil, de îndată ce decizia pentru credință este luată, 
în jurul tău se va dezlănțui tot iadul iar rațiunea pentru asta este lesne de înțeles: atunci 
când orice om Îl alege pe Dumnezeu, Acesta are calea deschisă pentru a demonstra 
dragostea și puterea Sa în sfera de influență a credinciosului și chiar mai mult decât atât, 
ceea ce va conduce cu siguranță la demontarea tuturor minciunilor lui Satan cu care-i ține 
legați pe oameni de sistemul lumii. Atunci oricine va putea să vadă că „El este şi că 
răsplăteşte pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6), lucru care astăzi este aproape invizibil. Dar tocmai 
pentru că această liniște nu a venit în urma vreunei strategii psihologice ci în urma alegerii 
persoanei lui Isus, de fiecare dată când ispita îl va vizita pe cel credincios, se va lovi de 
„Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” (Evrei 4:15). De aceea atât 
inima cât și mintea, întreaga ființă lăuntrică este protejată în mod desăvârșit.

Scriptura ne îndeamnă să „aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi 
îngrijeşte de voi.” (1 Petru 5:7). Într-adevăr, Dumnezeu nu trimite vreun delegat să se ocupe 
de problema noastră, cu toate că și asta ar fi incredibil de mult.

În urmă cu 11 ani când ne-am mutat domiciliul la munte, îmi amintesc de o dimineață în 
care ajunsesem acolo cu bruma de mobilă veche pe care o aveam și cei câțiva saci cu haine. 
Și pentru că drumul până la casă nu era accesibil pentru mașina cu care transportasem 
toate aceste lucruri, l-am rugat pe un sătean să ne ajute cu căruța lui trasă de un cal. Tocmai 
când încărcasem totul, s-au strâns nori groși și a început să plouă; ca la munte. Am pornit 
în fugă spre casă pentru a căuta ceva cu care să le acoperim, dar în timp ce alergam, am fost 
parcă oprit de un glas care m-a întrebat: „Cine este Tatăl tău?”. M-am oprit, am privit cerul 
și o bucurie de nedescris mi-a inundat ființa: am știut că Dumnezeu se oprise din toate 
treburile Universurile și se uita la mine, așteptând să mă ajute. Ploaia s-a oprit instantaneu 
și a pornit brusc chiar în momentul în care ultima piesă de mobilă intrase la adăpost în 
casă.

Atunci când Creatorul Universului se îngrijește personal de problema ta, ce motiv de 
tulburare sau înspăimântare poate exista? Cu adevărat, niciunul!

Domnul Isus ne invită astfel: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da” 
pace (Matei 11:28). Un vechi proverb spune astfel: „Am privit la Isus, și porumbelul păcii a 
zburat în inima mea. M-am uitat la porumbel, și a zburat de la mine.”

Dragi prieteni, nu căutați pacea! Ci mai degrabă căutați-L pe Cel în care sunt „toate 
binecuvântările duhovniceşti, ... în Hristos” (Efeseni 1:3).

„Cei răi n-au pace, zice Domnul.” (Isaia 48:22). Și parcă pentru a sublinia că stresul, 
îngrijorarea sau zbuciumul este semnul celor care trăiesc despărțiți de Dumnezeu, Isaia a 
repetat: „Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu.” (Isaia 57:21).

Fie ca pacea divină, semnul vieții lui Isus, să cuprindă pe vecie sufletele tuturor cititorilor 
acestei publicații!
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Cuvântul Scripturilor evocă în chiar 
debutul său elementul primordial al 
existenţei ca şi cadru de desfăşurare al 
vieţii în univers, şi anume timpul: „La 
început Dumnezeu a făcut cerurile şi 
pământul” (Geneza 1:1). În mod obiectiv, 
este evidentă eroarea de logică a textului 
biblic în traducerea Cornilescu, în sensul 
în care în mod corect textul ar trebui să 
spună că Dumnezeu a făcut la început 
cerurile şi pământul. Întrucât Dumnezeu, 
în calitate de Creator este preexistent şi 
factorul determinant al creaţiei Sale. În 

sensul acesta, sintagma „la început” defineşte momentul de start al creaţiei, originea 
timpului, termenul „cerurile” defineşte spaţiul (tridimensional), iar termenul „pământul” 
se referă la materie. În acest fel, în doar câteva cuvinte primul verset al Scripturilor 
creează tabloul sugestiv al apariţiei universului material în cadrul spaţio-temporal creat 
de Dumnezeu. Spaţio-temporal în sensul în care viaţa materială se desfăşoară într-un 
univers qvadridimensional, dintre care trei dimensiuni spaţiale permit definirea şi 
existenţa materiei, iar dimensiunea temporală permite mişcarea, şi deci viaţa. Pentru 
percepţia comună, tridimensionalitatea spaţiului poate fi observată în oricare dintre 
vârfurile unui cub, în sensul în care omul se poate deplasa înainte şi înapoi pe 
dimensiunea lungimii, la stânga şi la dreapta pe dimensiunea lăţimii, şi în sus şi în jos pe 
dimensiunea înălţimii, astfel încât fiecare corp material ocupă un volum în spaţiu, definit 
de cele trei dimensiuni menţionate. Din acest punct de vedere dimensiunea temporală 
este mai dificil de perceput. Dacă omul se deplasează în spaţiu modificându-şi poziţia în 
sensul variaţiei coordonatelor descrisă mai sus, imobilitatea sa presupune invariaţia 
coordonatelor spaţiale, dar nu şi a timpului. Omul nu depune efort pentru a se mişca în 
timp, nu se deplasează în timp în sensul în care s-ar mişca din trecut prin prezent către 
viitor, tot aşa cum se poate mişca dinspre spate către în faţă, ci timpul curge imperceptibil 
asemenea apelor unui râu în raport cu piatra încastrată solid pe fundul albiei, astfel încât 
viitorul curge clipă de clipă prin prezent, devenind trecut. Proverbul spune că „apa trece, 
pietrele rămân”, sugerând imperceptibilitatea trecerii timpului faţă de obiectele aflate în 
nemişcare, aşa după cum în inocenţa lui copilul constată faptul că „tată, ieri spuneai că 
azi e mâine”. Dicţionarele consideră timpul ca fiind un „Mediu omogen şi nedefinit, 
analog spaţiului, în care apare succesiunea ireversibilă a fenomenelor”. Astfel apare ca 
evident faptul că timpul, ca o a patra dimensiune spaţio-temporală a existenţei, este cea 
care permite mişcarea, şi implicit, viaţa.

Viaţa în univers se desfăşoară, deci, în timp. În acest fel, în raport cu momentul 
prezent, existenţa se împarte în trecut şi viitor, trecutul fiind deja istorie. Prin natura sa, 
omul poate cunoaşte doar evenimentele istorice, începând cu cele desfăşurate în prezenţa 
sa, în raza sa de percepţie senzorială, ulterior având posibilitatea să cunoască şi 
evenimentele trecute, petrecute în afara razei percepţiei sale senzoriale. De 
aprovizionarea cu acest gen de cunoştinţă se ocupă media prin canalele de actualizare a 
informaţiei.

La creaţiune Dumnezeu a definit un etalon de desfăşurare al vieţii pe pământ ca unitate 
de măsură a dimensiunii temporale a acesteia, în sensul în care „a fost o seară, şi apoi a fost 
o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.” (Geneza 1:5). Ulterior pe măsură ce pregătirea 

Ardeiaș Mario, august 2014
Biblia și știința

Timpul şi veşnicia
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8

cadrului terestru al vieţii se apropia de sfârşit, Creatorul a adus la existenţă şi indicatorii 
ce urmau să arate delimitarea timpului, astfel încât „Dumnezeu a zis: ,Să fie nişte luminători 
în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, 
zilele şi anii.’” (Geneza 1:14). Din raţiuni de economie, textul biblic nu conţine şi o notă de 
subsol de dimensiunea unui tratat de astronomie prin care să se explice modelul 
sistemului solar şi integrarea sa la nivel galactic şi universal precum şi efectul de zi-
noapte al rotaţiei pământului în jurul axei sale raportată la poziţia faţă de celelalte 
corpuri ale sistemului solar, şi nici a efectului de vremuri şi ani a revoluţiei sale în jurul 
soarelui. În mod cert Creatorul a lăsat ca toate aceste cunoştinţe să fie incluse în 
programul de creştere prin acumularea şi procesarea de informaţii, ca şi componentă a 
temei de proiect stabilită prin cuvintele „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea 
Noastră; el să stăpânească peste … pământ.” (Geneza 1:26), program comunicat de la bun 
început omului: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l.” (Geneza 1:28). De 
atunci pământul a revoluţionat de mii de ori, iar viaţa pe pământ a devenit o istorie, în 
mare parte dată uitării. Această istorie arată că un cuvânt străin strecurat în urechea 
acestui om a virusat programul şi a condus la realitatea prezentului. Derutat de acest 
cuvânt străin, de-a lungul vieţii sale pe pământ omul a pierdut o mare parte dintre 
noţiunile fundamentale acumulate astfel încât în prezent există opinii diferite chiar şi 
printre cei avizaţi. În sensul acesta subiectul dimensiunii temporale a existenţei se 
constituie într-un punct de referinţă al aparentei contraziceri între afirmaţiile Bibliei şi ale 
ştiintei. O examinare atentă a afirmaţiilor biblice raportate la declaraţiile şi concluziile 
oamenilor de ştiinţă, demonstrează faptul că atât ştiinţa cât şi Scriptura au ca obiect 
comun de studiu fascinanta lucrare a Creatorului.

Unul dintre punctele fundamentale în care afirmaţiile Bibliei diferă flagrant de 
descoperirile ştiinţei se referă la vârsta pământului şi a universului. Biblia afirmă că 
Dumnezeu a creat universul în şase zile iar în ziua a şaptea S-a odihnit, această 
săptămână a creaţiei fiind urmată de o istorie de 1767 de ani până la potop. După potop, 
a urmat o istorie consemnată de încă aproximativ 4000 până la 4500 de ani, fapt care 
indică o lungime a timpului de 6000-6300 de ani. Pe de altă parte teoriile la modă în 
ştiinţa de astăzi consideră începutul existenţei universului, momentul Big Bang, situat la 
o dată în urmă cu 13,75 miliarde de ani, în timp ce vârsta pământului este estimată la 4,54 
miliarde de ani. Pare că între cele două seturi de afirmaţii, în speţă cele biblice şi cele 
ştiinţifice, prăpastia este enormă, provocând un handicap insurmontabil pentru fiecare 
dintre cele două categorii în faţa partizanilor celeilalte. Acesta este, evident, un motiv 
esenţial pentru care unii dintre oamenii de ştiinţă consideră Biblia ca o poveste frumos 
tâlcuită, în timp ce majoritatea dezinformată a practicanţilor de religii consideră ştiinţa 
modernă ca fiind „înţelepciunea lumii acesteia” care „este o nebunie înaintea lui Dumnezeu” (1 
Corinteni 3:19), întrucât savanţii umanişti „S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au 
schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor.”(Romani 
1:22, 23).

Lăsând deoparte ochelarii de cal se poate observa cu uşurinţă faptul că întrebările 
adresate în mod retoric lui Iov cu privire la astronomie „Tu faci să iasă la vremea lor semnele 
zodiacului şi tu cârmuieşti Ursul mare cu puii lui?” precum şi „Cunoşti tu legile cerului?” (Iov 
38:33) indică spre dimensiunea galactică a macrouniversului, în timp ce asigurarea lui 
Isus privitoare la faptul că „despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi” (Matei 
10:30), indică spre dimensiunea elementară a microuniversului, la nivel atomic şi 
molecular. Dumnezeu care l-a creat pe om după chipul şi asemănarea Lui la dimensiunea 
ambientului său nu este numai Dumnezeul cosmosului ci şi al micro şi macrocosmosului. 
În sensul acesta este remarcabil faptul că una dintre mărimile care caracterizează 
existenţa particulelor elementare ce intră în componenţa materiei este viaţa medie adică 
durata de viaţă a acestora, care indică faptul că la nivel atomic o particulă elementară 
trăieşte între 10-9 secunde (ns, nanosecunde sau miliardimi de secundă), şi 10-18 secunde 
(miliardimi de miliardimi de secundă).D
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Pe de altă parte, studii din biologie arată existenţa multor specii de insecte a căror viaţă 
se numără în ore sau zile, în timp ce omul la o speranţă medie de viaţă de ~70 de ani 
trăieşte în jur de 2,2 miliarde secunde adică de 2 x 1021 ori mai mult decât o particulă 
elementară medie, şi de ~ 500000 de ori mai mult decât o insectă. Declaraţia făcută către 
Ieremia, conform căreia „Eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi” (Ieremia 32:27) indică 
spre faptul că Dumnezeul atomului, al omului şi al galaxiilor este şi Dumnezeul 
insectelor, iar o logică elementară arată că El relaţionează cu fiecare la o scară 
corespunzătoare: spre exemplu anul mercurian durează 87,96 zile terestre, adică 0,24 ani 
tereştri, în timp ce anul plutonian durează 247,8 ani tereştri adică 90595,68 zile terestre, 
sau 1032,5 ani mercurieni. În fond, David înainta o idee asupra acestui fapt arătând că  
„înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca o strajă din noapte.” (Psalmi 
90:4). Iată o imagine sugestivă a faptului că percepţia timpului este diferită la scări 
diferite ceea ce indică spre ideea că etalonul biblic pentru timp, ziua şi multiplii până la 
an, este destinat omului, utilizatorul Scripturilor.

Este de remarcat faptul că Biblia oferă unele indicaţii asupra relaţiei existente între 
Dumnezeu şi timp, ca şi cadru creat al desfăşurării existenţei universului: „la sfârşitul 
acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, prin care a făcut şi veacurile.” (Evrei 1:2). În monumentala 
lucrare „Fizica nemuririi” sau „Teoria punctului omega”, fizicianul american Frank J 
Tipler oferă un model matematic al existenţei universului prin care Dumnezeu aflat în 
punctul omega, dincolo de încheierea universului, are posibilitatea de a folosi întreaga 
informaţie a istoriei grefată pe orice tip de memorie. El oferă un model al 
determinismului divin în sensul în care Dumnezeu are posibilitatea de a relaţiona cu 
timpul şi în sensul invers curgerii sale fireşti astfel încât, privit în oglindă, principiul 
cauză-efect oferă consistenţă proverbului care spune că viaţa se trăieşte privind spre 
viitor dar se înţelege privind spre trecut.

Este de notat faptul că, în relaţia cu poporul Său, Dumnezeu foloseşte o scară a 
timpului în care „După cum în patruzeci de zile aţi iscodit ţara, tot aşa, patruzeci de ani veţi 
purta pedeapsa fărădelegilor voastre; adică un an de fiecare zi” (Numeri 14:24), sau invers 
„poartă nelegiuirea casei lui Iuda patruzeci de zile; îţi pun câte o zi pentru fiecare an” (Ezechiel 
4:6). Este introdusă astfel ideea relativităţii timpului din perspectiva divină, fapt ce 
consonează cu afirmaţia lui Petru: „pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani 
sunt ca o zi.” (2 Petru 3:8). Peste timp această temă este magistral reprezentată de către 
poetul Mihai Eminescu în versul „Şi căi de mii de ani treceau în tot atâtea 
clipe.” (Luceafărul).

În parcursul cercetărilor pentru edificarea unei teorii unificatoare pentru mecanica 
clasică postulată de Newton cu electromagnetismul, în speţă ecuaţiile lui Maxwell, fizica 
modernă a demonstrat că viteza luminii în vid este o constantă universală, indiferent de 
mediu şi direcţia de deplasare, şi anume c= 300000 km\s, fiind viteză limită pentru 
fenomenele materiale. În cursul edificării electrodinamicii mediilor în mişcare, fizicianul 
şi matematicianul Hendrik Lorentz a formulat la începutul secolului trecut relaţiile de 
transformare a mărimilor caracteristice sistemelor inerţiale aflate în repaus şi respectiv 
mişcare rectilinie uniformă, cunoscute sub numele de ecuaţiile sau transformările lui 
Lorentz. Ecuaţia timpului are forma t’=τ(t-vx/c2) unde t şi t’ reprezinta timpul măsurat 
în sistemele de referinţă aflate în repaus relativ şi respectiv în mişcare, v este viteza de 
deplasare a sistemului de referinţă aflat în mişcare, c este viteza luminii în vid, iar τ, 
denumit factorul Lorentz, are forma τ2 = 1- v2/c2.

Este lesne de observat faptul că pentru viteze mici, vitezele obişnuite în viaţa de toate 
zilele, t’=t, caz în care funcţionează relaţiile mecanicii clasice, newtoniene. Pentru viteze 
apropiate de viteza luminii însă se observă faptul că valorile temporale încep să difere. La 
ora respectivă, comunitatea ştiinţifică a fost contrariată de aceste rezultate. În 1905 însă 
fizicianul evreu Albert Einstein, pe atunci funcţionar bancar în Elveţia, a publicat o 
dizertaţie pe tema electrodinamicii mediilor în mişcare prin care a pus bazele a ceea ce s-a 
numit teoria relativităţii care demonstrează faptul că pentru sisteme inerţiale care se 
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deplasează cu viteze ce se apropie de viteza luminii, timpul se contractă către limita 
anulării în raport cu timpul de referinţă înregistrat într-un sistem aflat în repaus. La 
nivelul dezvoltării tehnice înregistrate în deceniul 8 al secolului trecut, calculele arătau că 
pentru a accelera un corp cu masa de un kg pana la viteza de 295000 km/s folosind un 
motor rachetă performant cu peroxid de hidrogen precum cele de pe racheta Saturn 5 
utilizate în programul Apollo, era necesară o cantitate de energie echivalenta cu suma 
tuturor cantităţilor de energie de orice fel produse pe glob în întregul deceniu 7. Acest 
fapt se constituie într-o limitare drastică a posibilităţilor materiale umane. Pentru 
exemplificare, considerând o rază de lumină solară care ajunge la pământ din punctul de 
vedere al timpului terestru, atâta vreme cât distanţa de la soare la pământ este în medie 
de 150000000km, durata deplasării este de 500 secunde adică 8 minute şi 20 secunde, însă, 
din punctul de vedere al timpului perceput de un observator ipotetic care călătoreşte 
solidar cu această rază, cu viteza luminii, fenomenul este instantaneu, adică t=0 secunde. 
Astfel, pentru acel observator ipotetic care s-ar deplasa în univers cu viteza luminii, 
timpul încetează să curgă, fapt exprimat într-un mod absolut magistral de poetul care 
spune că „vremea-ncearcă în zadar Din goluri a se naşte.” (Mihai Eminescu-Luceafarul), 
în timp ce pentru sisteme de referinţe inerţiale aflate în repaus scurgerea timpului devine 
nedeterminată, tinzând către infinit.

Se pare că aceste elemente de gândire relativistă erau discutate şi cunoscute încă din 
secolul XIX, cu timp înainte de apariţia teoriei lui Einstein. Relaţia existentă între timpii 
de referinţă înregistraţi în sisteme inerţiale aflate în repaus şi, respectiv, în mişcare cu 
viteza luminii pare a fi redată poetic de către Eminescu în versurile „La steaua care-a 
răsărit\ E-o cale atât de lungă\ Că mii de ani i-au trebuit\ Luminii să ne-ajungă.” (Mihai 
Eminescu - La steaua).

Este remarcabil faptul că, privind din punctul de vedere al unui observator solidar cu 
lumina pentru care nu există decât un permanent început în sensul în care timpul nu 
trece nu există, toată istoria universului este prezentă simultan. Aceasta este în fond o 
imagine corectă a eternităţii, sau a veşniciei. Tributar percepţiei newtoniene, omul de 
rând şi scriitorii biblici au imaginat veşnicia ca pe o perioadă de timp fără sfărşit, idee 
exprimată prin chiar semnificaţia cuvântului etern, adică nepieritor şi veşnic, derivat din 
veci, pluralul arhaic pentru veac. În fond, Scriptura declară că „Dumnezeu este 
lumină” (1Ioan 1:5), ceea ce rezonează cu dimensiunea eternă a existenţei Sale, un 
permanent început, un prezent continuu, în absenţa timpului, de la acel Big Bang evocat 
în Biblie prin versetul „Să fie lumină! Şi a fost lumină” (Geneza1:3) şi până la acel punct 
omega evocat de Frank Tripler, dincolo de încheierea timpului prin ipoteticul colaps al 
universului rezultat din calculele fizicienilor contemporani. De fapt această idee concordă 
cu afirmaţia lui Isus conform căreia „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al 
celor vii, căci pentru El toţi sunt vii.” (Luca20:38). Sub acest raport capătă consistenţă şi 
definiţia vieţii veşnice enunţată de Isus, conform căreia „viaţa veşnică este aceasta: să Te 
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 
17:3), în sensul unei intimităţi totale, evocată prin cuvintele „Dacă Mă iubeşte cineva, va 
păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu 
el.” (Ioan 14:23) care are ca urmare devenirea sau transformarea în „fii ai luminii” (Ioan 
12:36).

În această paradigmă se remarcă semnificaţia tulburătoare a profeţiei mesianice 
referitoare la spiţa de neam a lui Hristos conform căreia „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că 
eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni 
peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.” (Mica 
5:2). Astfel, sintagma „zilele veşniciei” evocă natura duală, divino umană a lui Hristos în 
sensul în care zilele indică latura umană a naturii Sale, aceea de fiu al omului, în timp ce 
veşnicia indică latura divină a naturii Sale, aceea de fiu al lui Dumnezeu. De asemenea 
este de observat faptul că numele sacrosant sub care se prezintă Dumnezeu, Iahve 
(Iehova), „Eu sunt cel ce sunt” (Exodul 3:14), este în sine o imagine a eternităţii, a acelui D
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prezent continuu evocat mai sus care cuprinde în sine întreaga istorie a universului, 
conform cu magistrala declaraţie „,Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul’, zice 
Domnul Dumnezeu, ,Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.’” (Apocalipsa 1:8).

Pe de altă parte, aşa cum a fost menţionat calculele fizicienilor contemporani indică 
colapsul universului material ceea ce implică încheierea istoriei timpului prin revenirea la 
o situaţie echivalentă cu cea existentă înainte de Big- Bang, fapt ce rezonează cu afirmaţia 
biblică conform căreia „Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că 
are puţină vreme.” (Apocalipsa 12:12), dar şi cu ideea că „Moartea şi Locuinţa morţilor au fost 
aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.” (Apocalipsa 20:14). Este un motiv 
pertinent pentru care, pentru a rămâne în cadrul temei, capătă consistenţă îndemnul 
apostolului care zice „Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.” (Efeseni 5:16)

Măsurată în secunde, zile sau ani, viaţa omului se desfăşoară în timp. Cu doua excepţii 
notabile, din Eden viaţa omului a avut ca finalitate mormântul. Este motivul pentru care 
înţeleptul Solomon îndemna ca „Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în 
Locuinţa morţilor în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici 
înţelepciune!” (Eclesiastul 9:10), deoarece după cum se consideră, deşi este importantă şi 
durata vieţii, mai importantă este intensitatea cu care viaţa este trăită. Iată de ce 
împăratul David îl ruga pe Dumnezeu: „Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o 
inimă înţeleaptă!” (Psalmi 90:12) căci, în fond, raţiunea vieţii este aceea de a găsi Calea 
către nemurire.

Din scurta-I activitate terestră, Scriptura consemnează că Isus a readus la viaţă trei 
persoane, iar învierea Sa a fost o demonstraţie suficientă pentru orice minte sceptică a 
faptului că în Hristos moartea nu mai este o problemă, căci „atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică.” (Ioan 3:16). Adică, deopotrivă cu a Creatorului. Fascinant! El să fie binecuvântat 
în etern! Amin.

Hrana pe care o ingerezi afectează în mod 
direct performanța creierului tău. S-a 
demonstrat faptul că prin consumarea hranei 
potrivite, îți poți ridica coeficientul de 
inteligență, îmbunătăți starea generală, crește 
stabilitatea emoțională, ascuți memoria și 
păstra mintea tânără. Dacă-i vei oferi 
creierului tău nutrienții potriviți, vei putea să 
gândești mai rapid, să ai o memorie mai bună, 
să ai o coordonare mai bună, un mai bun 
echilibru și o putere de concentrare mai mare.
Cele trei elemente cheie care contribuie la 
creșterea puterii creierului tău, la menținerea 
sănătății acestuia și la creșterea eficienței 
proceselor operaționale sunt nutrienții din 
hrană, apă și oxigen. Gândirea este un proces 
biochimic. Pentru ca celulele creierului să 
comunice eficient între ele, pentru a crea căi 
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Hrană pentru creier
Lenworth Frankson, iulie 2008
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neuronale, au nevoie de neurotransmițători. Aceștia sunt „mesagerii” care poartă 
mesajele de la un neuron la altul. Neurotransmițătorii se găsesc în alimentele pe care le 
folosim și acesta este motivul pentru care unele alimente sunt numite „mâncare pentru 
creier.” Neurotransmițătorii sunt formați din aminoacizii din alimentele care conțin 
proteină. Vitaminele și mineralele sunt necesare pentru a transforma aminoacizii în acești 
neurotransmițători puternici.

Proteinele
Alimentele care conțin proteine sunt carnea, peștele, laptele, grânele și boabele de soia. 

Desigur că unele surse de proteină sunt mai sănătoase decât altele. Proteinele constituie 
cărămizile pentru majoritatea țesuturilor corpului, a nervilor, a organelor interne 
(inclusiv creierul și inima). Proteinele sunt folosite pentru a produce neurotransmițătorii 
și sunt esențiale pentru a îmbunătății performanța mentală. Iată care sunt câteva surse 
vegetale de proteină: produsele din soia (tofu, laptele de soia, sosul de soia, etc.), păstăile 
și legumele mai ales în combinație cu cerealele integrale, nucile și semințele, glutenul din 
grâu.

Carbohidrații
Carbohidrații sporesc absorbția triptofanului care este convertit în serotonină în creier. 

După aproximativ treizeci de minute după consumarea unor alimente care conțin 
carbohidrați, te vei simți mai calm și mai relaxat. Efectele vor dura câteva ore. Cerealele, 
fructele și vegetalele reprezintă sursele cheie ale carbohidraților. Digestia determină 
descompunerea carbohidraților în glucoză (zahăr) care reprezintă sursa primară de 
energie a creierului. Dar nivelul de glucoză fluctuează prea mult, persoana 
experimentează stări de confuzie și amețeală, iar dacă acest nivel scade dramatic, 
convulsii și pierderea cunoștinței.

Grăsimea
Creierul este mai mult de 60% grăsime. Aceasta se datorează faptului că celulele 

creierului sunt acoperite cu un înveliș de mielină care este format din aproximativ 75% 
grăsime. Grăsimile joacă de asemenea un rod determinant ca mesageri. Ele reglează 
aspectele cheie ale sistemului imunitar, circulația sângelui, inflamația, memoria și starea 
generală.

Acizii grași Omega - 3 sunt esențiali pentru funcționarea optimă a creierului. Lipsa 
acestora poate conduce la depresie, memorie slabă, IQ scăzut, dizabilități în învățare, 
dislexie și alte probleme mentale.

În fruntea listei pentru creșterea acizilor grași Omega - 3 sunt semințele de in și nucile. 
Un sfert de ceașcă de semințe de in conțin aproximativ 7 grame de acizi grași Omega - 3 
iar un sfert de ceașcă de miez de nucă conține aproximativ 2,3 grame. În oricare dintre 
aceste cazuri, valoarea este substanțială. De aceea, combinarea unui sfert de ceașcă de 
miez de nucă cu o linguriță de semințe de in vor oferi aproape cele 4 grame de acizi grași 
Omega - 3 dietei tale.

Semințele de in și miezul de nucă nu reprezintă singurele alternative pe care le avem. O 
ceașcă de semințe de soia, fasolea sau fasolea roșie oferă între 200 și 1000 de miligrame de 
Omega - 3 (0,2 până la 1 gram). 120 de grame de tofu ne oferă aproximativ 0,4 grame de 
Omega - 3. De aceea aceste alimente asigură între 10% și 50% din ceea ce Institutul 
Național American recomandă și un substanțial par înainte pentru alimentația unui 
adult.

Vitaminele și mineralele
Vitaminele și mineralele sunt esențiale pentru creșterea și funcționarea creierului. 

Complexul vitaminelor B este în mod deosebit important și joacă un rol vital în 
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producerea energiei. Vitaminele  A, C și E reprezintă antioxidanți puternici și ajută și 
conservă memoria la bătrânețe. Mineralele sunt de asemenea critice pentru funcționarea 
și performanța mentală. Magneziul și manganul sunt necesare pentru energia creierului. 
Sodiul, potasiul și calciul sunt importante pentru procesul gândirii și facilitează de 
asemenea și transmiterea mesajelor.

Apa
Apa alcătuiește până la 83% din sânge și acționează asemenea unui sistem de transport, 

oferind creierului nutrienți și eliminând toxinele. Creierul tău are nevoie de a fi pe deplin 
hidratat pentru ca schema electrică să funcționeze la nivelul optim. Apa este esențială 
pentru concentrare și pentru starea de alertă mentală. Studiile au arătat că majoritatea 
oamenilor sunt în permanență parțial deshidratați. Asta înseamnă că creierul lor 
funcționează considerabil sub capacitatea și potențialul său. Un studiu făcut de Trevor 
Brocklebank de la Universitatea Leeds din Anglia a dovedit că școlarii cu cele mai bune 
rezultate au fost cei care au băut până la opt pahare de apă pe zi.

În secolul cincisprezece, într-un sătuc de lângă Nürnberg, trăia o familie cu optsprezece 
copii. Optsprezece! Numai pentru a avea suficientă hrană pentru toată această mulțime, 

tatăl și capul familiei, miner de profesie, lucra aproape 
optsprezece ore pe zi pe lângă orice altă ofertă de zilier 
pe care o putea găsi.
În ciuda condiției ce părea lipsită de orice speranță, doi 
dintre fiii bătrânului Albrecht Dürer aveau un vis. 
Amândoi doreau să-și dezvolte talentul pe care-l aveau 
pentru artă, dar știau prea bine că tatăl lor nu va putea 
niciodată să trimită pe niciunul dintre ei pentru a studia 
la Academia de la Nürnberg. După îndelungi discuții 
purtate noapte în patul aglomerat, cei doi băieți au 
conceput în final un plan. O să dea cu banul. Cel care 
pierdea urma să lucreze în mină următorii patru ani 
pentru a-și finanța fratele la Academie. Apoi, după ce 
acela își va fi terminat studiile, îl va finanța pe celălalt 
prin vânzarea lucrărilor sale sau, la nevoie, prin muncă 
la mină.
Au dat cu banul într-o duminică dimineață după 
programul de la biserică. Albrecht Dürer a câștigat și a 
plecat la Nürnberg. Albert a coborât în mina periculoasă 
și, în următorii patru ani și-a finanțat fratele ale cărui 
lucrări au făcut senzație imediat. Gravurile lui Albrecht, 
sculpturile sale și picturile în ulei erau mai bune decât 
ale multora dintre profesorii săi, iar când a terminat 
studiile a început să câștige sume importante în schimbul 

lucrărilor sale.
Când tânărul artist a revenit în satul său natal, familia Dürer a pregătit o masă festivă pe 

pajiștea lor pentru a celebra întoarcerea triumfătoare a lui Albrecht. După o masă copioasă 
13

Pagina copiilor
Nimeni nu reușește de unul singur
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acompaniată de muzică și râsete, Albrecht s-a ridicat de pe scaunul său de la capul mesei 
pentru a propune un toast pentru iubitul său frate ai cărui ani de sacrificiu au făcut posibilă 
împlinirea visului lui Albrecht. Cuvintele cu care a încheiat au fost următoarele: „Și acum, 
Albert, binecuvântatul meu frate, acum este rândul tău. Acum este rândul tău să mergi la 
Nürnberg pentru a-ți împlini visul, iar eu voi avea grijă de tine.”

Toate privirile s-au întors către celălalt capăt al mesei unde stătea Albert pe fața căruia 
șiroiau lacrimile în timp ce dădea din capul plecat suspinând și repetând din nou și din 
nou: „Nu ... Nu .... Nu... Nu.”

În final, Albert s-a ridicat și și-a șters lacrimile de pe obraji. A privit fețele tuturor celor pe 
care-i iubea și apoi, ținându-și mâinile împreunate aproape de obrazul drept, a șoptit: „Nu 
frate. Nu pot merge la Nürnberg. Este prea târziu pentru mine. Uite ... Uite ce au făcut cei 
patru ani din mină mâinilor mele! Oasele fiecărei mâini au fost rupte cel puțin o dată și de 
curând am început să sufăr de artrită astfel încât nici nu mai pot ține paharul în mâna 
dreaptă pentru toastul pe care l-ai propus, cu atât mai mult să desenez acele linii delicate 
pe pergament sau pe pânză cu creionul sau cu pensula. Nu frate... Este prea târziu pentru 
mine.”

Au trecut mai bine de 450 de ani de atunci. Acum, sutele de portrete, schițe în creion, 
picturi în ulei, gravuri în lemn și aramă sunt prezente în toate marile muzee din lume, și se 
pare poate că și tu, ca majoritatea, să cunoști cel puțin una dintre lucrările lui Albrecht 
Dürer. Poate că-ți este mai mult decât cunoscută: este posibil să atârne pe unul dintre 
pereții casei sau biroului tău.

Într-o zi, pentru a-i aduce un omagiu lui Albert pentru tot sacrificiul său, Albrecht Dürer 
a desenat cu sârguință mâinile deformate ale fratelui său având palmele împreunate și 
degetele subțiri îndreptate spre cer. El a intitulat acest desen plin de putere în mod simplu 
„Mâini”, dar întreaga omenire și-a deschis aproape instantaneu inima către această mare 
operă de artă și a redenumit tributul dragostei sale „Mâinile care se roagă.”

Data viitoare când vei vedea o copie a acelei creații mișcătoare, oprește-te o clipă și 
amintește-ți, dacă mai ai nevoi, că nimeni, absolut nimeni nu reușește de unul singur.

„Voi sunteţi aceia care aţi rămas necontenit cu Mine în încercările Mele.” (Luca 22:28).

Recitind cartea „Faptele Apostolilor” din Sfânta Scriptură și studiind despre 
creștinismul autentic, am căzut pe gânduri întrebându-mă: „Unde este astăzi acea 

credință și acea ospitalitate? Cum se face 
că o vizită chiar și la rudele cele mai 
apropiate trebuie programată, 
călăuzirea lui Dumnezeu fiind aproape 
inexistentă pentru a face vizite 
neanunțate?” Realizam că apostolii nu 
s-au folosit de niciunul din mijloacele 
moderne de comunicare care azi deseori 
înlocuiesc călăuzirea divină.
Pe stradă l-am întâlnit într-o zi pe 
domnul Burlacu care fusese cândva 
creștin, dar care renunțase la cale fiind 
dezamăgit de cei care-l înconjurau. 
Ulterior a regretat această decizie, dar 

Experiențe  din  „Visteria”  saitului web

Un pahar cu apă
Sabou Firuța, iunie 2014
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nu a găsit puterea de a mai reveni. Eu l-am încurajat îndreptându-i privirea către 
dragostea lui Dumnezeu și dorința Lui de a avea o legătură personală cu fiecare om în 
parte. Parcă a fost reînvigorat de cuvintele mele, și ne-a invitat să-i vizităm familia în 
satul Ocnița de lângă Târgoviște, ceea ce am și făcut împreună cu alți patru creștini. 
Acolo ne-a povestit alături de mama lui istoria tristă a vieții lor: cum au fost abandonați 
de tată împreună cu alți doi copii și cât de greu le-a fost. I-am încurajat cu versete din 
Biblie și ne-am bucurat împreună de realitatea dragostei lui Dumnezeu.

Aflasem de mai mult timp de existența unei alte familii creștine în apropiere, așa că am 
decis să-i vizităm chiar și neanunțați. Am fost primiți de familia Căpraru cu o mare 
căldură în acea zi călduroasă de vară și, în ciuda faptului că doamna Căpraru se deplasa 
cu greu folosindu-se de două cârje, ne-a adus apă rece și a început imediat să gătească 
pentru noi. Am fost uimiți de ospitalitatea lor și bucuroși de istoria vieții lor pe care ne-
au relatat-o în timp ce pregăteam totul. Când s-au căsătorit, domnul Căpraru avea deja 
copii, iar după căsătorie au avut împreună alți copii. Doamna Căpraru i-a crescut pe toți 
cu o dedicare totală, oferindu-le o educație aleasă. A încheiat spunându-ne că mereu și-a 
dorit să realizeze ceva măreț în viață, dar că nu a reușit. I-am povestit atunci despre rolul 
determinant pe care o mamă îl joacă pentru destinul omenirii: i-am amintit de Ana și 
Samuel, de Iochebed și Moise, de Maria și Domnul Isus. Domnul Căpraru care trecuse de 
acum de vârsta de 90 de ani, i s-a alăturat și ne-au împărtășit multe din experiențele pe 
care le-au avut pe calea vieții. Atmosfera era atât de plăcută și a fost îmbogățită ulterior 
de versete din Scriptură și de rugăciunile făcute împreună. La plecare le-am spus că voi 
spune tuturor despre apa rece pe care ne-au oferit-o și despre hrana delicioasă pe care au 
pus-o pe masă. Când ne-a condus până la poartă mergând cu greu, am observat că fața îi 
radia de bucurie.

Domnul Burlacu a început să participe la întâlnirile organizate de asociația persoanelor 
cu dizabilități unde s-a împrietenit cu oameni minunați. Îi mulțumesc lui Dumnezeu 
pentru grija pe care o are de fiecare persoană în parte!

Vă invităm să vă aduceți aminte în rugăciunile dumneavoastră de toate aceste cazuri 
prezentate de-a lungul timpului la rubrica „Visteria”, iar dacă cineva dorește să intre în 
legătură cu una dintre aceste persoane, vă invităm să ne contactați folosind numerele de 
telefon sau adresele pe care le găsiți aici!
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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.	  57	  	  Septembrie	  2014
Tiraj	  750	  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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