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„Cercetaţi Scripturile...” Ioan 5:39
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Cuvântul lui Dumnezeu este un izvor nesecat de înţelepciune,
conţinând informaţii care, fiind corect interpretate, se
dovedesc a fi o adevărată cheie a descifrării înţelesurilor
istoriei în evoluţia către nodul gordian al prezentului. Iată că,
pentru a expune dezvoltarea încrengăturii de evenimente care
rezultă în contextul ce va permite instaurarea împărăţiei
„poporului sfinţilor Celui Preaînalt” (Daniel 7:27), Ioan foloseşte
limbajul simbolic al descoperirilor primite de la Isus, însă
hiperbolele apocaliptice încă provoacă dispute printre cei care
le confruntă. Folosind cheile oferite de Scripturi, studentul
pasionat va putea accesa un întreg sistem de informaţii care îi
vor facilita accesul spre un nivel net superior al cunoştinţei
adevărului, condiţie esenţială a eliberării din robia păcatului:
„veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:32),
căci Isus arăta că este „Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă
cuvintele acestei prorocii” (Apocalipsa 1:3), dar se specifică fiecărei
categorii în parte că „cine citeşte să înţeleagă!” (Matei 24:15), iar
„cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa
veşnică.” (Ioan 15:24). Conformarea ţine de responsabilitatea
personală.
Răspunzând unei provocări lansate de farisei pe tema
despărţirii în relaţia conjugală care contravine flagrant
proiectului divin, Isus indică spre motivul care, precum un
macaz, a provocat o schimbare radicală a cursului vieţii căci
„de la început n-a fost aşa” (Matei 19:8), deoarece Creatorul le-a
făcut pe fiecare „după soiul lor” (Geneza 1:25). Înţelegând
evoluţia traseului parcurs, pot fi depistaţi atât acarul care a provocat deturnarea trenului istoriei, cât şi
acul unde s-a produs tragedia. Plecând, astfel, pe urmele traseului, se pot deduce toate elementele care
pot fi luate în considerare, precum şi toţi termenii ecuaţiei ce rezultă în piesele care compun adevărul.
Atunci va putea fi identificată fiara care se ascunde sub coarnele unui miel şi care răcneşte cu glas de
balaur: „Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel şi vorbea ca
un balaur.” (Apocalipsa 13:11). Surpriza este rezervată celui care acceptă provocarea.
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O problemă cu două soluții
Unul dintre cele mai incitante episoade ale istoriei, rămas încă neelucidat, se referă la momentul în
care un gest aparent banal al lui Moise determină o
radicală schimbare de atitudine față de sine, din partea lui
Dumnezeu. După tranşarea definitivă a disputei privind
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nou, scânteia constând, ca de fiecare dată, din

nemulţumirile pe care le purtau în sufletele lor ca pe o comoară:
„Pentru ce aţi adus adunarea Domnului în pustiul acesta, ca să murim în el noi şi vitele noastre? Pentru ce neaţi scos din Egipt şi ne-aţi adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viţă, nici
rodiu, nici apă de băut?” (Numeri 20:4,5).
Lipsa lor de onestitate este evidentă. Ei ştiau prea bine cine sunt, de unde vin şi, mai ales, pentru care
motiv se aflau din nou în mijlocul pustiurilor, și nu în ţara aceea minunată făgăduită lor de Dumnezeu:
„Eu vă voi da-o în stăpânire: este o ţară în care curge lapte şi miere.” (Leviticul 20:24). Într-adevăr, ajunseseră
chiar la hotarul Canaanului, însă lipsa lor de credință în promisiunea divină i-a provocat la o răscoală
stupidă, în urma căreia sentința divină ar putea fi considerată ca fiind blândă: „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: şi
veţi şti atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu mâna de la voi.” (Numeri 14:34).
În aceste condiții, pustiul era o soluție preferabilă întoarcerii în Egipt. Este greu de crezut că uitaseră
cu atâta uşurinţă condiţiile robiei, însă, din optica lor, cearta cu Moise nu costa nimic, şi, în plus, le mai
trecea de plictiseală.
În privinţa lui Moise, însă, problema se punea cu totul altfel. Deoarece, pe lângă contestarea
autorităţii lui, capacitatea de rezistenţă a sistemului său nervos îi era serios încercată peste toate
cicatricile lăsate de istoria comună. Neacceptând disputa cu ei, Moise alege să vină la sfat cu Domnul,
care îi furnizează prompt soluţia optimă funcţie de parametrii potenţiali ai situației, îndrumându-l „Să
vorbiţi stâncii acesteia în faţa lor, şi ea va da apă. Să le scoţi astfel apă din stâncă.” (Numeri 20:8)
Remarcabil: Dumnezeu este creativ, şi nu repetitiv! Şi, cu toate că soarele Lui răsare în fiecare
dimineaţă dinspre est și apune în fiecare seară spre vest, este evident că soluţiile Sale nu sunt de rutină!
Diversitatea lumii vii o probează din plin. Pentru că nici o situaţie nu este şi nici nu poate fi identică cu
o alta, deşi pot părea la fel. Dumnezeu oferă întotdeauna soluţii unice, personalizate funcție de absolut
toți parametrii cunoscuți doar de către Cel atotștiutor. Cu puţin timp în urmă, după ieşirea din Egipt,
ajuns la Refidim, în pustiul Sin, poporul cârtise împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-ai scos din Egipt, ca să
ne faci să murim de sete aici cu copiii şi turmele noastre?” (Exodul 17:3), faţă cu aceeaşi problemă a lipsei de
apă. Îl învinovățeau pe el pentru toate neajunsurile lor, sugerând că ar fi făcut totul din proprie
iniţiativă „căci copiii lui Israel se certaseră şi ispitiseră pe Domnul, zicând: ,Este oare Domnul în mijlocul nostru,
sau nu este?’” (Exodul 17:7). Pentru situaţia aceea, Dumnezeu îi spusese: „Iată, Eu voi sta înaintea ta pe
stânca Horebului; vei lovi stânca şi va ţâşni apă din ea.” (Exodul 17:6). Iar „Moise a făcut aşa, în faţa bătrânilor
lui Israel” (Exodul 17:6), lovind stânca cu toiagul cu care despărţise marea și provocând apariţia unui
izvor de apă în stânca Horebului, îndestulător pentru a potoli setea unei mulţimi de peste un milion de
suflete şi a le adăpa animalele. De această dată, însă, conform indicațiilor divine, era suficient ca Moise
să vorbească stâncii pentru a obține același rezultat.
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Toiagul făcea parte din recuzita de păstor a lui Moise încă de pe vremea când acesta păştea oile
socrului său în Madian, devenind ulterior un element primordial al istorii eliberării poporului evreu din
robia egipteană, începând cu momentul în care Dumnezeu l-a chemat din rugul aprins:
„Acum, vino, Eu te voi trimite la faraon, şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel. Moise a zis
lui Dumnezeu: ,Cine sunt eu, ca să mă duc la faraon şi să scot din Egipt pe copiii lui Israel?’ ... te vei duce, tu şi
bătrânii lui Israel, la împăratul Egiptului şi îi veţi spune: ,Domnul Dumnezeul evreilor S-a întâlnit cu noi. Dă-ne
voie să mergem cale de trei zile în pustiu, ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru.’” (Exodul
3:10,11,18).
Dacă prima obiecţie ridicată de Moise la chemarea divină indică spre modestia sa, spre neîncrederea
în capacităţile proprii, iată că a doua obiecţie frizează neîncrederea în cuvântul Celui Atotputernic:
„Moise a răspuns şi a zis: ,Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu. Ci vor zice: Nu ţi S-a
arătat Domnul!’” (Exodul 4:1).
Evident, Moise consideră că toţi ceilalţi sunt la fel de necredincioşi ca şi el dar, ca în toate cazurile în
care omul ridică obiecţii asupra cuvântului Său, Dumnezeu acceptă să Îşi adapteze procedurile la
acestea, în cazul de faţă apelând la mijloacele disponibile în acel moment. Dumnezeu a creat universul
prin cuvânt, iar în cazul de faţă îl delega pe Moise să folosească acest cuvânt al Său în acţiunea de
eliberare a poporului din robia egipteană. Faţă de neîncrederea puerilă a lui Moise în cuvântul creator,
El îi pune la dispoziţie un substitut vizibil, căci „verba volant” dar toiagul rămâne:
„Domnul i-a zis: ,Ce ai în mână?’ El a răspuns: ,Un toiag.’ Domnul a zis: ,Aruncă-l la pământ.’ El l-a aruncat
la pământ, şi toiagul s-a prefăcut într-un şarpe. Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise: ,Întinde-ţi mâna şi
apucă-l de coadă.’ El a întins mâna şi l-a apucat; şi şarpele s-a prefăcut iarăşi într-un toiag în mâna lui. ,Iată’, a

zis Domnul, ,ce vei face ca să creadă că ţi S-a arătat Domnul Dumnezeul părinţilor lor, Dumnezeul lui Avraam,
Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.’” (Exodul 4: 2-5).
Faţă de semnele propuse de Dumnezeu întru întărirea credibilităţii sale, (toiagul prefăcut în şarpe,
mâna care se umple de lepră şi se curăţeşte fiind introdusă în sân şi apa prefăcută în sânge prin vărsarea
pe pământ), Moise se dovedeşte a fi îndărătnic în necredincioşia lui ridicând încă o obiecţie puerilă:
„Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară; şi cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici
măcar de când vorbeşti Tu robului Tău; căci vorba şi limba-mi este încurcată.” (Exodul 4:10).
Însă argumentul divin este incontestabil: „Domnul i-a zis: ,Cine a făcut gura omului? Şi cine face pe om
mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul?’” (Exodul 4:11), asigurându-l de o susţinere totală
prin prezenţa şi intervenţia Sa: „Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta şi te voi învăţa ce vei avea de spus.” (Exodul
4:12).
Remarcabil: Dumnezeul universului acceptă să fie contrat în faţă de un om! Peste timp, prin Fiul Său
Isus Hristos, El va relua chemarea lui Moise la misiunea de eliberare a poporului Său din robia
Egiptului prin înalta chemare adresată fiecărui discipol al Său pentru misiunea de eliberare a omenirii
din robia păcatului: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile,…. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am
poruncit” (Matei 28:19-20), reiterând aceeaşi asigurare: „Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârşitul veacului” (Matei 28:20). Cine îşi poate permite să decline o asemenea invitaţie?
Stupoare! Moise o face! Este greu de imaginat momentul în care un om îi replică în faţă lui Dumnezeu
Însuşi un asemenea refuz: „Moise a zis: ,Ah! Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiţi.’” (Exodul 4:13). Este
un moment cheie în istoria vieţii omului pe pământ. Dacă gestul Evei ce introduce păcatul ca un
„modus vivendi”, refuzul lui Moise de a se conforma chemării divine îl introduce pe Aron în ecuaţia
eliberării. Cosecinţele sunt incalculabile şi se referă la un preţ uriaş plătit cu sufletele celor pierduţi.
„Atunci Domnul S-a mâniat pe Moise şi a zis: ,Nu-i oare acolo fratele tău, Aaron, levitul? Ştiu că el vorbeşte
uşor. Iată că el însuşi vine înaintea ta; şi, când te va vedea, se va bucura în inima lui. Tu îi vei vorbi şi vei pune
cuvintele în gura lui; şi Eu voi fi cu gura ta şi cu gura lui; şi vă voi învăţa ce veţi avea de făcut.” (Exodul
4:14,15). Neîncrederea lui Moise în procedeul divin îl determină pe Dumnezeu să conceapă un scenariu
de teatru pentru a sugera realitatea, scenariu în care Moise urma să joace rolul Său, toiagul va avea rolul
cuvântului Său, iar Aron pe cel al prorocului Său, reprezentându-l pe Moise, atât pentru popor („El va
vorbi poporului pentru tine, îţi va sluji drept gură, şi tu vei ţine pentru el locul lui Dumnezeu” Exodul 4:16), cât
şi pentru faraon: „Domnul a zis lui Moise: ,Iată că te fac Dumnezeu pentru faraon; şi fratele tău, Aaron, va fi
prorocul tău.’” (Exodul 7:1).
Dumnezeu nu se dezminte. Pentru salvarea creaţiei Sale, El acceptă compromis după compromis
găsind soluţii adaptate la nivelul de înţelegere al minţii fiecăruia. Dacă Moise şi poporul se dovedesc a
avea o gândire copilărească atunci Dumnezeu apelează la jucării pentru copii, pentru a-I face să
înţeleagă realitatea situaţiei: jertfe, odăjdii și temple. Astfel toiagul devine elementul care va opera toate
minunile făcute atât în faţa poporului cât şi în faţa lui faraon. Va fi nevoie de încă un mileniu şi jumătate
de istorie pentru ca Isus, folosind cuvântul, să certe bolile, demonii, vântul şi marea.
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Toiagul ca argument nu a funcţionat înaintea lui faraon care nu a prins sensul spiritual. Aveau şi
vrăjitorii lui toiege, şi „faraon a chemat pe nişte înţelepţi şi pe nişte vrăjitori, şi vrăjitorii Egiptului au făcut şi ei
la fel prin vrăjitoriile lor.Toţi şi-au aruncat toiegele, şi s-au prefăcut în şerpi” (Exodul 7:11,12). Pentru el nu a
avut relevanţă faptul că „toiagul lui Aaron a înghiţit toiegele lor” (Exodul 7:12), drept pentru care a respins
categoric cererea de eliberare. Ceea ce este remarcabil aici este faptul că din acest moment toiagul
păstorului Moise devine „toiagul lui Aaron”, şi rămâne legat de numele acestuia până când va fi pus
alături de chivot, consfințind alegerea sa de către Dumnezeu în funcţia de mare preot al lui Israel.
Faraonul Egiptului şi curtea sa, închinători ai unei întregi pleiade de zeităţi reprezentate sub diverse
forme în cultura lor religioasă, resping ideea supunerii în faţa unui dumnezeu invizibil pe care nu-L
recunoşteau şi nu Îl venerau, considerându-se suficient apăraţi de către zeii lor în faţa oricăror ingerinţe
străine. Însă refuzul său fusese anticipat de Dumnezeu: „Inima lui faraon s-a împietrit şi n-a ascultat de
Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul” (Exodul 7:13), astfel încât Domnul i-a cerut lui Moise „să zici
lui faraon: ,Iată cum vei cunoaşte că Eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea; şi ele
se vor preface în sânge.’” (Exodul 7:17), însă „Domnul a zis lui Moise: ,Spune lui Aaron: Ia-ţi toiagul şi întindeţi mâna peste apele egiptenilor.’” (Exodul 7:19). Nici sângele nu l-a impresionat pe faraon întrucât şi
„vrăjitorii Egiptului au făcut şi ei la fel prin vrăjitoriile lor. Inima lui faraon s-a împietrit şi n-a ascultat de Moise
şi de Aaron, după cum spusese Domnul” (Exodul 7:22). Atunci „Domnul a zis lui Moise: ,Spune lui Aaron:
Întinde-ţi mâna cu toiagul peste râuri, peste pâraie şi peste iazuri, şi scoate broaşte din ele peste ţara
Egiptului.’” (Exodul 8:5), dar „şi vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor: au scos şi ei broaşte peste toată ţara
Egiptului” (Exodul 8:7). Însă înapoi nu au mai putut să le trimită. La rugămintea lui faraon, Moise a

cerut Domnului să înlăture efectele prezenţei broaştelor, însă, după ce a scăpat de broaşte faraon şi-a
împietrit iarăşi inima. Atunci „Domnul a zis lui Moise: ,Spune lui Aaron: Întinde-ţi toiagul şi loveşte ţărâna
pământului, şi se va preface în păduchi, în toată ţara Egiptului.’” (Exodul 8:16), iar „Vrăjitorii au căutat să facă
şi ei păduchi prin vrăjitoriile lor; dar n-au putut. Şi vrăjitorii au zis lui faraon: ,Aici este degetul lui Dumnezeu!’
Dar inima lui faraon s-a împietrit şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul.” (Exodul
8:18,19).
Începând cu acest moment, în faţa tuturor toiagul lui Aron capătă o nouă semnificaţie, depăşind
nivelul unui instrument de recuzită al unui vrăjitor şi devenind mijlocul prin care Dumnezeul evreilor
lucra prin Aron pentru poporul Său. De acum, deşi avertizat că acest Dumnezeu este mai puternic decât
toţi zeii săi, faraon luptă de unul singur împotriva Acestuia, deşi slujitorii lui ajunşi la exasperare i-au
reproşat înaintea ultimei plăgi „Lasă pe oamenii aceştia să plece şi să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot
nu vezi că piere Egiptul?” (Exodul 10:7). Este de notat faptul că dintre ultimele şase plăgi care au lovit ţara
lui faraon, toiagul a fost folosit în penultimele două, când Moise a adus grindină şi lăcuste asupra
Egiptului.
După eliberarea din Egipt toiagul pare a fi instrumentul prin care Moise a croit drumul poporului său
prin Marea Roşie, când „Domnul a zis lui Moise: ,Tu ridică-ţi toiagul, întinde-ţi mâna spre mare şi despică-o; şi
copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat.’” (Exodul 14:16), şi „Domnul a zis lui Moise: ,Întindeţi mâna spre mare; şi apele au să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor şi peste călăreţii lor.’” (Exodul 14:26).
Pentru mintea fiecărui evreu, rolul toiagului era evident, mai ales după trecerea Mării Roşii când a avut
loc bătălia cu amaleciţii şi „Moise a zis lui Iosua: ,Alege nişte bărbaţi şi ieşi de luptă împotriva lui Amalec. Iar
eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână.’” (Exodul 17:9). Se observă că, începând
cu această ocazie, Moise îl denumeşte „toiagul lui Dumnezeu”, deoarece „Când îşi ridica Moise mâna, era
mai tare Israel; şi când îşi lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec” (Exodul 17:11). Mai mult, ajunşi la Refidim,
când poporul este chinuit de sete şi vociferează, „Domnul a zis lui Moise: ,Treci înaintea poporului şi ia cu
tine vreo câţiva din bătrânii lui Israel; ia-ţi în mână şi toiagul cu care ai lovit râul, şi porneşte! Iată, Eu voi sta
înaintea ta pe stânca Horebului; vei lovi stânca şi va ţâşni apă din ea, şi poporul va bea.’” Moise a făcut aşa, în
faţa bătrânilor lui Israel.” (Exodul 17:5,6).
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Faptul că la sugestia socrului său, Moise a numit căpetenii în popor, „căpetenii peste o mie, căpetenii
peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece” (Exodul 18:25), nu afectează poziţia lui Aron.
Este de remarcat că, atunci când Moise zăboveşte pe munte pentru a primi de la Dumnezeu tablele de
piatră, poporul nu merge să le caute pe aceste căpetenii proaspăt împuternicite, ci vine la Aron şi se
sfădeşte cu el: „Poporul, văzând că Moise zăboveşte să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron şi i-a
zis: ,Haide! fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara
Egiptului, nu ştim ce s-a făcut.’” (Exodul 32:1). Numai că, de această dată, Aron uită de toiag şi de toate
lucrurile nemaiîntâlnite făcute cu acest toiag. În raport cu unicitatea acestora, amnezia lui Aron pare cel
puţin ciudată: „Aaron le-a răspuns: ,Scoateţi cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor şi fiicelor voastre, şi
aduceţi-i la mine.’ Şi toţi şi-au scos cerceii de aur din urechi şi i-au adus lui Aaron. El i-a luat din mâinile lor, a
bătut aurul cu dalta şi a făcut un viţel turnat.” (Exodul 32:2-4). Faţă cu aceasta, schimbarea de atitudine a
poporului pare absolut justificată: „Şi ei au zis: ,Israele! iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara
Egiptului.’” (Exodul 32:4), probând faptul că, de la sublim la ridicol nu este decât un singur pas.
Amnezia lui Aron este totală şi fără leac. În faţa reacţiei poporului el nu se trezeşte la realitate, ci „Când a
văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui şi a strigat: ,Mâine va fi o sărbătoare în cinstea
Domnului!’” (Exodul 32:5). Amnezia lui Aron se dovedeşte a fi și cronică, întrucât, atunci când Moise îi
cere socoteală asupra slăbiciunii sale, „Moise a zis lui Aaron: ,Ce ţi-a făcut poporul acesta, de ai adus asupra
lui un păcat atât de mare?” (Exodul 32:21), spre stupefacţia oricărui om de bun simţ, el declară că „Ei miau zis: ,Fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara
Egiptului, nu ştim ce s-a făcut!’ Eu le-am zis: ,Cine are aur, să-l scoată!’ Şi mi l-au dat; l-am aruncat în foc, şi din
el a ieşit viţelul acesta.’” (Exodul 32:23,24). Nu se specifică vreun comentariu al lui Moise faţă de
răspunsul stupefiant al lui Aron, și nici vreun gest de reconsiderare a situației din partea acestuia.
Pentru Aron, autorul moral al acestui păcat, „Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să
fie fără frâu, spre batjocura vrăjmaşilor săi” (Exodul 32:25), consecinţele slăbiciunii sale se opresc la dojana
lui Moise. În schimb, închinătorii viţelului de aur plătesc cu viaţa: „Moise s-a aşezat la uşa taberei şi a
zis: ,Cine este pentru Domnul să vină la mine!’ Şi toţi copiii lui Levi s-au strâns la el. El le-a zis: ,Aşa vorbeşte
Domnul Dumnezeul lui Israel: ,Fiecare din voi să se încingă cu sabia; mergeţi şi străbateţi tabăra de la o poartă la
alta, şi fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul şi pe ruda sa.’ Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise; şi
aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor,” (Exodul 32:26-28). Leviții nu se dezmint.
Strămoșul lor, Levi, fiul lui Iacov, era un om sângeros și vindicativ: „cei doi fii ai lui Iacov, Simeon şi Levi,

fraţii Dinei, şi-au luat fiecare sabia, s-au năpustit asupra cetăţii, care se credea în linişte, şi au ucis pe toţi
bărbaţii.” (Geneza 34:25)...
Dintr-un alt punct de vedere, se poate observa că, fiind încă pe munte, Moise este avertizat că poporul
„s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem Eu; şi-au făcut un viţel turnat, s-au
închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: ,Israele, iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara
Egiptului!’” (Exodul 32:8). În urma refuzului propunerii de a face din el un neam mare care să-l
înlocuiască pe Israel, Moise declară că: „Domnul S-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului
Său” (Exodul 32:14). Cu toate acestea, la reîntoarcerea sa pe munte pentru a primi noile table, Moise îi
cere lui Dumnezeu: „Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scriso!” (Geneza 32:32)...
Toiagul lui Aron
...După răscoala lui Core, Datan și Abiram, cu scopul de a clasa problema, „Domnul a vorbit lui Moise şi
a zis: ,Vorbeşte copiilor lui Israel şi ia de la ei un toiag, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege din
partea căpeteniilor lor, după casele părinţilor lor. Să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui; şi să scrii numele lui
Aaron pe toiagul lui Levi; căci va fi câte un toiag de fiecare căpetenie a caselor părinţilor lor.’” (Numeri 17:1-3).
Acest demers a indicat în mod evident seminția aleasă de Dumnezeu întrucât „toiagul lui Aaron, care era
pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise şi copsese migdale. Moise a luat dinaintea Domnului toate
toiegele şi le-a dus tuturor copiilor lui Israel, ca să le vadă şi să-şi ia fiecare toiagul lui. Domnul a zis lui
Moise: ,Pune toiagul lui Aaron înapoi înaintea mărturiei şi să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiţi, ca să
pui astfel capăt înaintea Mea cârtirilor lor şi să nu moară.’” (Numeri 17:8-10)...
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Migdalele din toiagul lui Aron au descurajat orice tentativă de contestare fățișă a poziției cuplului
Moise-Aron, însă nu au avut darul de a pune capăt și altor forme de protest la adresa lor. Nemulțumirile
produse de perspectiva de a rătăci patruzeci de ani prin deșert fără speranța de a putea vedea, măcar,
acea țară a făgăduinței, rezervată de acum numai urmașilor lor, mențineau o stare de tensiune ridicată în
norodul gata să răbufnească la orice neajuns. Iar condițiile momentului le ofereau din plin, așa că
scânteia conflictului nu a întârziat să apară deoarece, deși mana nu lipsea, totuși apa nu se găsea la orice
pas în deșert, astfel încât, ajunși în pustiul Țin și neaflând vreun izvor, au reînceput cearta. „Şi poporul s-a
oprit la Cades. Adunarea n-avea apă. Şi s-au răsculat împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron.” (Numeri
20:1,2). De această dată, cortul întâlnirii era chiar în mijlocul taberei, iar ei nu au întârziat să meargă
acolo pentru a înfățișa problema înaintea Domnului și a cere ajutorul divin. Dar soluția propusă de
Dumnezeu pentru această situație care se repeta, este neașteptată: „Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: ,Ia
toiagul şi cheamă adunarea, tu şi fratele tău Aaron. Să vorbiţi stâncii acesteia în faţa lor, şi ea va da apă. Să le scoţi
astfel apă din stâncă.’” (Numeri 20:7,8). Dacă la Refidim Domnul i-a cerut să lovească stânca Horebului cu
toiagul, de această dată, pentru a scoate apă, Moise trebuia să vorbească stâncii, având toiagul în mână.
Stupoare, însă! Brusc, Moise este lovit de amnezie, căci „Moise a ridicat mâna şi a lovit stânca de două ori cu
toiagul. Şi a ieşit apă din belşug.” (Numeri 20:11). Este uluitor cum, deși avea o memorie de elefant,
demonstrată prin mulțimea amănuntelor legate de sistemul de legi, de odăjdiile marelui preot sau de
construcția cortului întâlnirii pe care le-a memorat și reprodus după întrevederi maraton de câte
patruzeci de zile, de această dată Moise uită de la mână până la gură ce ar fi trebuit să facă! O amnezie
greu de imaginat și, mai ales, de acceptat! Dar cu toate acestea, apa a curs din piatră, pentru că
Dumnezeu Își folosește propriile-I căi.
A uitat, oare, Moise ce trebuia să facă? Poate fi presiunea momentului un argument în acest sens, o
circumstanță atenuantă? Totuși, se afla în toiul unei revolte populare, poate că erau momente de
tensiune care să justfice o clipă de slăbiciune, când nervii cedează și pot interveni reacții necontrolate.
Sau a fost un gest premeditat, conștient, calculat cu sânge rece? O analiză atentă a soluției lui
Dumnezeu, precum și a dezvoltării ulterioare a evenimentelor, este de natură să aducă lumină în acest
caz.
Căile Domnului
Categoric, intenția lui Dumnezeu era de a Se descoperi copiilor poporului Său, de a le face cunoscut
căile și legile Sale. Istoria biblică arată că acest proces fusese demarat încă de la popasul făcut la Sinai
care împlinea semnul dat lui Moise: „Eu voi fi negreşit cu tine; şi iată care va fi pentru tine semnul că Eu team trimis: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.” (Exodul 3:12). Prin
Moise, Dumnezeu descoperea întregii adunări soluțiile divine pentru toate neînțelegerile care îi
măcinau, căci „Poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. Când au vreo treabă, vin la mine; eu judec

între ei şi fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu şi legile Lui.” (Exodul 18:15,16). Procesul urma să continue
până la epuizarea tuturor spețelor posibile, astfel încât la intrarea în țara promisă, urmau să devină un
popor care să nu mai cunoască cearta, ci pacea, fii ai Celui Prea Înalt, așa cum arăta Isus: „Ferice de cei
împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!” (Matei 5:9)...
De această dată, însă, Domnul urma să le facă cunoscute căile Sale, căci până aici ei nu văzuseră decât
un toiag care făcea și desfăcea. Venise timpul ca fii lui Israel să afle că Dumnezeul lor este Creatorul
universului și că El a creat totul prin cuvântul Său. Iar ei, ființe create după chipul și asemănarea Sa,
urmau să capete abilitățile necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care se născuseră, acela de a
supune și stăpâni pământul. Cuvântul, unealta divină a creației, urma să le servească drept instrument
întru dezvoltarea creativității. Întreaga adunare a copiilor lui Israel urma să ia parte la o demonstrație
fără precedent, în care omul urma să scoată apă din piatră seacă adresând doar o cerere verbală în acest
sens. Înaintea tuturor, Moise urma să țină toiagul în mână fără să-l folosească. Toiagul acela care părea
să aibă puteri magice, rezolvând orice problemă, și care îi deosebea pe Moise și pe Aron de restul lumii,
urma să devina de acum o piesă de muzeu, așezat lângă chivotul mărturiei ca să slujească de mărturie
întru păstrarea memoriei tuturor intervențiilor divine făcute pentru eliberarea lor din robia Egiptului.
De această dată, însă, se pare că Dumnezeu a dorit să îi înveţe o procedură cu totul nouă: vorbiţi, şi veţi
fi ascultaţi. De apă şi de piatră. Deşi pare a fi o problemă care frizează magia, totuşi Dumnezeu nu le
cere celor doi să rostească o formulă abracadabrantă, ci numai „Să vorbiţi stâncii acesteia, şi ea va da
apă.” (Numeri 20:8). Peste timp, Isus rezuma procedeul într-un mod magistral: „Cereţi, şi vi se va
da.” (Matei 7:7).
Deşi părea a nu fi decât o glumă, totuşi problema era extrem de serioasă. Pentru că „Moise a ridicat
mâna şi a lovit stânca de două ori cu toiagul. Şi a ieşit apă din belşug. Atunci Domnul a zis lui Moise: ,Pentru că
n-aţi crezut în Mine, ca să Mă sfinţiţi înaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce adunarea aceasta în ţara pe care
i-o dau.’” (Numeri 20:11,12). Neascultarea lui Moise a fost socotită drept lezmaiestate „v-aţi împotrivit
poruncii Mele, în pustiul Ţin, şi nu M-aţi sfinţit înaintea lor” (Numeri 27:14), şi a atras după sine urmările
de rigoare. Este impresionant faptul că Dumnezeu constată că Moise, omul despre care este scris că
„Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui” (Exodul 33:11), trebuia să fie
demis pentru un amănunt ce pare banal, dar care, conform opticii Sale, era de o importanţă covârşitoare.
Deşi scopul a fost atins, apa a curs din stâncă şi a săturat un întreg popor însetat, totuşi, între cele două
moduri de acţiune diferenţa este fundamentală.
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Pentru a putea cuprinde adâncimile semnificațiilor acestui episod, este necesară o examinare atentă a
personajelor implicate, precum și a relațiilor existente între acestea, în contextul istoric al momentului.
În acest sens, este evident că personajul cheie este personajul colectiv, poporul evreu, care era
beneficiarul potențial al făgăduinței divine privind un viitor luminos, ce implica schimbarea
fundamentală a concepțiilor și calității vieții oamenilor, la nivel planetar. Împotriva acestui demers
divin, forțele întunericului au acționat prin factorii umani pe care îi stăpâneau, prin popoarele idolatre,
în speță, prin imperiul faraonilor, pentru anihilarea evreilor ca popor, căci aspra robie în care ei au ajuns
în Egipt viza exterminarea lor fizică. În momentul în care Dumnezeu a declanșat amplele operațiuni de
eliberare, evreii erau un popor a căror identitate fusese ștearsă ca urmare a patru secole de viețuire în
mijlocul idolatriei egiptenilor. Cu opt decenii înainte, faraonul declanșase operațiunea de exterminare
progresivă sistematică a evreilor prin uciderea noilor născuți de parte bărbătească, împrejurare în care
pe scena istoriei apare Moise, cel prin care Dumnezeu va schimba cursul acesteia.
Moise se naște într-o familie de leviți, iar viața o datorează curajului prin care mama sa a ignorat
decretul morții și l-a încredințat în mâna Domnului. Iar intervenția divină a fost decisivă, întrucât
copilul a fost adoptat în familia faraonului și a crescut la curtea imperială, departe de pericole și
neajunsuri. Tot prin intervenție divină este alăptat chiar de către mama sa naturală (Exodul 2:8,9), de la
care este de presupus că a primit și primele informații asupra identității sale reale: „Copilul a crescut, şi ea
l-a adus fetei lui faraon; şi el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise; ,căci’, a zis ea, ,l-am scos din ape.’” (Exodul 2:10).
Textul biblic nu specifică perioada pe care a petrecut-o Moise alături de mama sa. Probabil că este vorba
despre doi sau trei ani, până la vârsta la care un copil este înțărcat. Oricum, din momentul acela Moise
se mută la curtea imperială unde primește o educație rezervată prinților casei imperiale. Despre
perioada egipteană a vieții sale, Moise nu a amintit decât episodul petrecut la vârsta de 40 de ani:
„În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieşit pe la fraţii săi şi a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un
egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre fraţii lui.” (Exodul 2:11).
Se pare că Moise obișnuia să frecventeze cercurile evreiești, având cunoștință despre problemele
zilnice ridicate de viața în robie. Este de presupus că atât obiceiurile cât și simpatiile sale erau cunoscute
la curtea faraonilor, iar el era conștient că este supravegheat așa încât, atunci când a fost pus într-o

situațíe la limită, în cele câteva clipe în care mintea sa a procesat informațiile și a adoptat o decizie, a
încercat un minim de asigurare a discreției, astfel că „S-a uitat în toate părţile şi, văzând că nu este nimeni, a
omorât pe egiptean şi l-a ascuns în nisip.” (Exodul 2:12), însă actul său a ajuns să fie cunoscut, având drept
consecință condamnarea sa la moarte, căci „Faraon a aflat ce se petrecuse şi căuta să omoare pe
Moise.” (Exodul 2:15). Poate că a fost urmărit de un sentiment de culpabilitate pentru faptul că, în timp
ce frații lui erau înrobiți, el trăia ca un prinț chiar printre asupritorii acestora. Fapt este că Moise a fost
nevoit să-și scape viața într-un exil voluntar în țara Madianului. Pentru următorii 40 de ani Moise
păstorește oile socrului său în Madian, fără posibilitatea vreunei legături cu poporul său. Ani mulți și
lungi, în care a putut să judece în liniște toate datele legate de situația în care se afla, de robia evreilor și,
mai ales, de posibilitățile eliberării lor. Probabil că sentimentul vinovăției a crescut, proporțional cu cel
al neputinței. Poate că acesta a fost momentul hotărârii ca, în cazul unei minuni care să îl implice, să
încerce să-i asigure, într-un fel sau altul, pe membrii familiei sale, cei care au reușit să-i scape viața cu
riscul vieților lor, precum și pe frații săi, leviții.
Față de Moise, care se dovedește a fi convins până în final de importanța istorică a misiunii sale, mai
ales după ce a primit întregul set de asigurări privind suportul divin pentru întreaga operațiune, Aron,
încunoștințat asupra acțiunii și amănuntelor acesteia, pornește, la îndemnul și împreună cu fratele său,
la un drum care va schimba fundamental statutul poporului său, dar, și mai ales, a familiei și seminției
sale, și care se va încheia prin strămutarea acestora în țara Canaanului. Însă acțiunile sale probează că el
nu s-a ridicat la înălțimea chemării făcute lui de către Dumnezeu prin Moise. Atâta vreme cât a stat în
umbra lui Moise, a acționat din îndemnul acestuia, însă atunci când a rămas singur în fața gloatei, a
capitulat fără drept de apel în fața presiunii acesteia, după care, în fața reproșului lui Moise, adoptă o
atitudine de om mic, precum și o minciună uriașă, demonstrând, astfel failibilitatea caracterului său.
Mai mult, când are ocazia, se revoltă și el împotriva lui Moise, ca și cum nu ar fi cunoscut niciodată
exclusivitatea acestuia în relația divină. Cu toate acestea ... Dumnezeu acceptă numirea lui Aron în
funcția de mare preot, tot așa după cum atunci „Când a nimicit Dumnezeu cetăţile câmpiei, Şi-a adus
aminte de Avraam; şi a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului prin care a surpat din temelie cetăţile unde
îşi aşezase Lot locuinţa.” (Geneza 19:29). Oricum, nici urmașii acestuia nu se dovedesc a fi departe de el,
cu o excepție sau două.
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În dreptul lui Moise, toiagul reprezintă în mod evident măsura necredinţei sale care a zădărnicit
demersul divin în sensul eliberării și abilitării unui întreg popor pentru a-L putea reprezenta cu
adevărat printre cei care nu-L cunoșteau pe pământ. În dreptul lui Aron, toiagul a reprezentat o șansă
unică de a parveni într-o demnitate pentru care nu avea chemare. Şi a devenit un simbol al Aronismului,
a unei preoții dinastice. Pentru egipteni, toiagul este unealta unui zeu puternic, pe care îl recunosc drept
un adversar redutabil în fața căruia capitulează, dar nu îl recunosc drept un posibil Dumnezeu propriu.
Pentru evrei, însă, după ce a reprezentat pașaportul către o libertate de care nu erau foarte convinși și pe
care nu și-o doreau ca pe un bun suprem, folosit într-un mod eronat de către Moise, toiagul devine un
mijloc de orbire spirituală. Faptul că în loc de a vorbi, Moise a lovit stânca cu toiagul, a indus ideea că
toiagul este o condiție „sine qua non” a relației cu un Dumnezeu invizibil, intangibil și capricios, că
toiagul rezolvă problemele. În fața stâncii, toiagul apare ca un sistem care intermediază între om şi
nevoile sale. Ulterior toiagul a rămas în cort, lângă chivotul mărturiei, căci Aron a primit o haină care săi ţină loc de cinste şi podoabă, iar haina s-a transmis din generaţie în generaţie. S-a creat și s-a
împământenit, astfel, ideea că este nevoie de cineva care să intermedieze, culoarea funcţiei fiind negrul.
Astăzi, intermediarii în vederea obţinerii celor necesare traiului nu mai au nevoie nici măcar de haine
negre.
Remarcabil: deşi levit, Moise nu îşi apropie urmaşii. Dar îl introduce, în schimb, pe Aron în ecuaţia
eliberării, acel Aron care a turnat viţelul de aur şi s-a ridicat, apoi, împotriva lui Moise. Ulterior, Aron se
aşează pe tronul virtual al unei preoții dinastice, devenind, prin urmaşii săi, conducătorul de facto al
unui popor care era destinat să nu aibă rege. Dumnezeu era Regele lor, a fiecăruia dintre ei. De fapt,
Dumnezeu a dorit ca întregul Său popor să devină o naţiune de preoţi, dar nu după rânduiala aronică,
în care hainele să ţină loc de cinste şi podoabă, ci după rânduiala lui Melhisedec, care era „împăratul
Salemului: el era preot al Dumnezeului celui Preaînalt” (Geneza 14:18), înainte de apariţia poporului evreu.
Melhisedec era un preot veritabil, fără odăjdii şi sistem al jertfelor, care să-i asigure întreţinerea
neamului și a tuturor urmaşilor, în veci de veci, căci „Melhisedec acesta, împăratul Salemului, preot al
Dumnezeului Preaînalt care, după însemnătatea numelui său, este întâi ,împărat al neprihănirii’, apoi şi ,împărat
al Salemului’, adică ,împărat al păcii’, fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici
sfârşit al vieţii, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu - rămâne preot în veac” (Evrei 7:1-3), un tip de
preoție ce L-a preînchipuit pe Isus, după cum afirmă David, că „Domnul a jurat, şi nu-I va părea rău: ,Tu
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eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec.’” (Psalmii 110:4). Acel Isus care nu purta nici straie preoţeşti, dar
nici jertfe nu aducea.
Esenţial: când Moise ezită să își accepte misiunea, Dumnezeu îi propune ca Aron să joace rolul său
înaintea lui faraon, în sensul de a vorbi, de a exprima cuvântul Său destinatarului. Atât trebuia să facă
Aron. Acesta este, în fond, rolul copilului lui Dumnezeu în lume, să spună cuvintele Sale celor care nu le
cunosc, ca un adevărat proroc. Este remarcabil că pentru a trimite cuvântul Său în lume, Dumnezeu nu
Se va mai folosi de preoți ci de proroci. Peste timp, după chemarea la misiune adresată lui Ieremia, față
de obiecțiile acestuia privind vârsta sa fragedă, („Ah! Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc,
căci sunt un copil.” Ieremia 1:6), Domnul nu mai amintește de toiege, ci îl asigură de suportul Său total:
„Nu zice: ,Sunt un copil’, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite şi vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te
teme de ei; căci Eu sunt cu tine ca să te scap.’ zice Domnul.” (Ieremia 1:7,8). Poate că, dacă Ieremia ar fi avut
80 de ani, ar mai fi adus un șir de obiecții, dar nu era decât un copil, așa că și-a lut în primire misiunea
fără alte comentarii. Poate că acesta este unul dintre motivele pentru care, cerând părinților „Lăsaţi
copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi.” (Matei19:14), Isus afirmă că „Împărăţia cerurilor este a celor ca
ei” (Matei19:14). De altfel, ... Moise spune poporului că Dumnezeu le va ridica, totuşi, un proroc
adevărat, adică pe Cineva care urma să facă ceea ce el i-a pasat fratelui său, Aron ... „Domnul Dumnezeul
tău îţi va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un proroc ca mine: să ascultaţi de el!” (Deuteronomul 18:15).
Iar Acel Cineva urma să fie prototipul unui întreg popor de preoţi pe care Dumnezeu Şi L-ar fi dorit să
fie Israel. ...
La o analiză mai aprofundată a celor petrecute atunci, se observă că, de fapt, cerându-i lui Moise să
vorbească stâncii pentru a obține apă, Dumnezeu a vrut să-i înveţe pe evrei cum să relaționeze cu
ambientul, vorbind pietrei și apei. Se pare, însă, că Moise şi Aron au considerat că încă nu venise timpul,
„acum nu e momentul”, „lasă pe altădată”, „mâine”, sunt argumente demonice, destinate să invalideze
cuvântul divin care spune că „El este Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul păşunii Lui, turma pe care o
povăţuieşte mâna Lui… O! de aţi asculta azi glasul Lui! -,Nu vă împietriţi inima ca la Meriba, ca în ziua de la
Masa, în pustiu.’” (Psalmii 95:7,8). Dacă va trece momentul propice răspunsului la chemarea divină, va
trece pentru totdeauna, deoarece contextul este într-o permanentă schimbare. O altă şansă e cu totul
altceva. Cum ar fi arătat astăzi lumea dacă Steve Jobs şi Bill Gates ar fi spus şi ei „mai târziu”?
Este memorabil faptul că în fața judecării nevinovăției Sale, Isus a declarat procuratorului roman Pilat
că „Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr.” (Ioan 18:37). Atât de
mult şi de mare încât trece dincolo de cuvinte. Iată adevărata preoţie, o preoţie pe veci, care spune în
veac cuvintele lui Dumnezeu. În acest sens este Isus Mijlocitor, Singurul Mijlocitor adevărat care vine la
inima omului ca să-i spună adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu, adică să-l înveţe cum să vorbească el
singur apei, vântului, mării, frigurilor şi morţii. Şi va fi şi el ascultat. În numele lui Dumnezeu şi al lui
Isus.
Amin!
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Dumitru Viorica, 6 decembrie 2014

Într-o zi mohorâtă și umedă, mă așez la fereastra
ce separă timpul, încercând să fac un portret. Îmi
așez șevaletul în încăperea prezentului deși vreau
să creionez un om despre care pot vorbi la timpul
trecut. Mi se pare ciudat, deoarece chiar acum trei
săptămâni am stat lângă el și avea o vervă
debordantă. Este foarte greu să faci portretul unui
om în câteva minute și doar pe o foaie.
Dacă ar fi aici măcar patru pictori cu intenția de
a-l portretiza pe cel care a fost Ardeiaș Mario,
sunt sigură că ar ieși patru lucrări total diferite
pentru că fiecare îl va fi văzut din unghiul său.
Dați-mi voi să vi-l prezint din unghiul meu de
vedere, la care am avut succint acces.
Un om vesel, care se entuziasma din lucruri aparent mici. Un om înclinat spre
știință, plăcându-i astronomia, fizica, matematica, automobilele și aeronavele. În
același timp sensibil la muzica de calitate pe care o asculta sau o cânta el însuși
la pian și acordeon. Un tată care iubea în mod egal și fără părtinire pe cei patru
copii. Dar fratele Ardeiaș Mario nu-și iubea numai familia, ci și pe orice om care
avea nevoie de iubire. Un om activ care ardea ca o lumânare la ambele capete, dar
care își găsea timp să stea de vorbă și cu nepotul de 7 ani și să-i răspundă la
orice întrebare cu spirit didactic și răbdare, cu îndemânarea unui artist care
zugrăvește imagini în mișcare cu ajutorul cuvintelor. Acest om nu era mândru
datorită culturii sale vaste, ci era prietenos cu colegii, cu frații de credință și
cu cei mai simpli și nevoiași oameni.
S-a născut în Alexandria, județul Teleorman la data de 1 noiembrie 1955 ca al
treilea copil al unei familii creștine. În tinerețe a trecut prin momente grele și
dureroase, a văzut moartea unor persoane dragi, a fost profund marcat și a alunecat
uneori, deviind de la Cărarea pe care urmase în copilărie. Dar încercările au avut
și partea lor bună în sensul că l-au apropiat mai mult de Dumnezeu, Cel care ne
susține când ni se năruiesc planurile.
Fratele Ardeiaș Mario s-a întors la maturitate spre Dumnezeu cu o dragoste
profundă. Ar fi dorit ca tot orașul Tulcea, în care a locuit în ultima parte a
vieții, să afle despre Acest Dumnezeu, și a investit o mare sumă de bani pentru a
evangheliza la Casa de Cultură a orașului pe toți aceia care doreau să cunoască
Biblia mai profund. Cunosc o persoană căreia i-a publicat poeziile cu caracter
creștin pe cheltuiala lui, făcându-i astfel o mare bucurie.
Dar anii au trecut, vremurile s-au schimbat. Din inginerul care câștiga bine, a
ajuns un om cu greutăți financiare. Dar nu se plângea nimănui, repetând adesea
„Mare este Dumnezeu!”. Deși vederea spirituală îi creștea, vederea fizică i se
diminua tot mai mult. Astfel că, pensionat, acorda mai mult timp soției și copiilor
pe care-i suna la telefon zilnic.
S-a dedicat studiului Bibliei, găsind noi argumente științifice pentru a-i proba
veridicitatea. Scria cu lupa. Ultimul articol („Toiagul” - disponibil în acest
număr al revistei „Divina Vindecare”) l-a finalizat cu o oră înainte de a muri,
adică la ora 2 dimineața. Acum lumina vieții sale a scăpătat după orizont, ca
soarele care apune, dar mai trimite câteva raze.
Portretul desenat de mine e doar o schiță vagă, cețoasă ca ziua de azi. Dar prin
ochii credinței așez un fundal luminos. Mă agăț de făgăduința lui Dumnezeu și văd
în zarea viitorului cum „moartea nu va mai fi” (Apocalipsa 21:4). Așa zicea
exilatul de pe Insula Patmos. El își vedea copiii fizici și spirituali dincolo de
marea ale cărei valuri loveau în închisoarea singuratică. Doar să îi știe pe toți
că „umblă în adevăr.” (3 Ioan 1:4). A murit cu dorința ca „MAREA” ce-l separa de
ceilalți să dispară. A văzut veșnicia în vis, și s-a bucurat de frumusețea ei.
Fratele Ardeiaș Mario a căzut pe drum la ora 3 dimineața încercând să prindă un
microbuz care-l ducea să bucure pe cineva drag. Sperăm să se ridice într-o lume
fără țărmuri stâncoase ce separă oamenii cu ideologii diferite, într-o lume a păcii
și a bucuriei eterne. Va veni primăvara istoriei, vor înflori toți cei înghețați și
ne vom bucura cu toți cei ce au iubit părtășia cu Isus.
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Infinitul

Ardeiaș Mario, 2 octombrie 2014

Relatând despre creaţia universului material, Biblia afirmă că „La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi
pământul.” (Geneza 1:1) în sensul în care, în vederea desfăşurării vieţii, Dumnezeu a creat şi cadrul
spaţio-temporal în care existenţa acesteia să curgă. În acest sens, se poate înţelege că termenul „cerurile”
defineşte cadrul spaţial, spaţiul infinit în care îşi desfăşoară existenţa sistemele galactice ale universului.
Studiind natura înconjurătoare omul tinde să simplifice reprezentările pentru a le face cât mai intuitive.
Astfel spaţiul este reprezentat într-un sistem tridimensional cartezian. În percepţia comună acesta este
cel mai uşor vizibil la oricare dintre vârfurile unui paralelipiped dreptunghic cum ar fi de exemplu
colţul unei camere. Astfel este foarte simplu de reprezentat mental elementele geometrice fundamentale,
punctul, dreapta şi planul care pe scara complexităţii sugerează o imagine intuitivă a spaţiului. Dacă
punctul este adimensional, iar dreapta introduce o dimensiune, lungimea, atunci planul, bidimensional,
sporind complexitatea prin adăugarea a încă unei dimensiuni lăţimea, permite existenţa fotografiei în
timp ce a treia dimensiune, înălţimea crează spaţiul şi, implicit, posibilitatea existenţei volumelor a
corpurilor geometrice. În această idee a patra dimensiune, timpul, crează posibilitatea mişcării şi
implicit a vieţii.
În mediul său natural, omul întâlneşte obiecte la dimensiuni comparabile cu sine. Astfel, de la bobul
de nisip şi până la masivul muntos, în orizontul său lucrurile sunt percepute pe o scară de la micro la
macro. Etalonul pentru măsurarea dimensiunilor, metrul, este comparabil cu dimensiunea corpului
uman. Însă multiplii şi submultiplii lui permit exprimarea dimensiunii obiectelor care mobilează
ambientul său natural. Privind cerul înstelat, însă, omul poate avea prima idee referitoare la
dimensiunile reale ale universului. În timp, pe măsura creşterii performanţelor instrumentelor de
observare şi de măsurare, s-a ajuns la concluzia că gradul de complexitate al universului material creat
depăşeşte cu mult percepţia vizuală în sensul în care unele corpuri cereşti observate ca stele privite prin
obiectivul telescopului s-au dovedit a fi, galaxii şi roiuri de galaxii. Înţelegerea fenomenului optic al
vederii în perspectivă a adus explicaţii referitoare la complexitatea nebănuită a universului vizibil. Şi
dacă pentru măsurarea distanţei până la cel mai apropiat corp ceresc, luna (384 000km), precum şi până
la cel mai mare corp ceresc vizibil, soarele (150000000km), unităţile clasice de măsură sunt suficiente,
pentru distanţele interstelare şi intergalactice etalonul se schimbă corespunzător în sensul în care, dacă
lumina parcurge 300.000 km într-o secundă, atunci va parcurge 9,47 mii de trilioane de km într-un an.
Anul lumină este unitatea de măsură etalon în care se măsoară dimensiunile universului. Ca o
curiozitate, faţă de sistemul solar din care face parte pământul, cea mai apropiată stea este Proxima
Centauri situată la circa 4,24 ani lumină, adică 40 de mii de trilioane de km.
Apariţia telescopului şi posibilitatea pătrunderii în intimitatea corpurilor cereşti ce formează galaxia
„Calea Lactee” din care face parte şi planeta Pământ, a produs emoţie în inima omului şi a dat o altă
consistenţă percepţiei actului creaţiei. Dezvoltarea fără precedent a cunoştinţelor teoretice şi practice
înregistrată în ultimul secol şi jumătate, a dus la înţelegerea mecanismelor cereşti şi a legităţilor acestora.
Deşi pe larg acceptată, teoria Big-Bang nu poate explica existenţa universului în complexitatea sa. În
schimb actul creaţiei este absolut plauzibil şi pe deplin justificat prin complexitatea legităţilor care
coordonează funcţionarea universului şi care presupun un proiect inteligent gândit şi adus la existenţă
de un Creator care dispune de întregul câmp informaţional existent şi de capacităţile şi aptitudinile
necesare, şi nici de cum hazardul, întâmplarea. Astfel sunt de bun simţ întrebările pe care Acesta le
adresează lui Iov: „Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului şi tu cârmuieşti Ursul mare cu puii lui?
Cunoşti tu legile cerului?” (Iov 38:32,33) Omul a fost fascinat dintotdeauna de vastitatea şi frumuseţea
boltei cereşti. În documentarul „Indescriptibilul” Louis Giglio îl prezintă pe Creator prin raportul dintre
dimensiunile planetei pământ şi a altor planete gigantice din univers făcând o trecere în revistă a
câtorva dintre frumuseţile cerului. „,Cu cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?’ - zice Cel Sfânt.
Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea
lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte.” (Isaia 40:25,26)
De altfel un sait al NASA prezintă splendorile boltei cereşti prin câte o imagine a zilei realizată cu
telescopul Hubble.
Se estimează că în univers există circa un miliard de roiuri de galaxii fiecare având în medie câte o mie
de galaxii. Spaţiul dintre corpurile cereşti este vid cu o densitate estimată la circa 1atom/15m3.
Diametrul universului observabil de pe pământ este de circa 93 miliarde ani lumină, adică circa 9x1026
(sursa Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”- Bucureşti). Este pertinentă observaţia că dacă
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omul ar ajunge într-un loc aflat la limita orizontului vizibil al universului, dispunând de un telescop
Hubble, ar putea observa galaxia Calea Lactee la limita vizibilităţii sale, pe direcţia de pe care a venit. Ce
ar putea observa, însă, în direcţia opusă? Ce este dincolo de limita vizibilităţii? Faţă de vastitatea
spaţiului mintea omului nu are un termen de comparaţie, şi, considerând că instrumentele de observare
sunt în curs de perfecţionare, este plauzibil că dincolo de orizontul câmpului vizual spaţiul este, cu
adevărat, nesfârşit. Cum s-ar putea raporta omul la Creatorul şi Legiuitorul acestui univers? Cu ocazia
sfinţirii templului de la Iereusalim, împăratul Solomon Îi adresează: „Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu
pot să Te cuprindă.” (1Regi 8:27). Pentru simplificare, în matematică, în studiul şirurilor de numere s-a
introdus noţiunea de infinit cu simbolul ∞.
Începutul secolului trecut a fost marcat de transformări radicale la nivelul gândirii fizice în sensul în
care în 1905 apare teoria relativităţii enunţată de Albert Einstein care interpretează aşa numitele „ecuaţii
ale lui Lorentz” relaţii de transformare a mărimilor caracteristice sistemelor inerţiale aflate în repaus şi
respectiv mişcare rectilinie uniformă. Astfel se demonstrează că dimensiunile spaţio-temporale nu sunt
absolute, având valori diferite în sisteme de referinţă inerţiale diferite, aflate în mişcare cu viteze
cosmice sau în repaus. Variaţia acestora este proporţională cu viteza de deplasare relativă dintre cele
două sisteme în discuţie, indicele de proporţionalitate, numit factorul „Lorentz” având forma τ2 = 1- v2/
c2, unde v este viteza de deplasare a sistemului de referinţă aflat în mişcare, iar c= 300000km/s este
viteza luminii în vid, fiind o constantă universală, adică având aceaşi valoare în orice sistem de referinţă,
indiferent de starea de repaus sau de mişcare a acestuia. Se observă că pentru viteze mici raportul v2/c2
este neglijabil, factorul „Lorentz” fiind aproximativ unitar ceea ce face ca, conform ecuaţiilor lui Lorentz,
dimensiunile spaţio-temporale să fie aceleaşi indiferent de sistemul de referinţă şi confirmă ecuaţiile
mecanicii newtoniene. Pentru viteze apropiate de viteza luminii, însă, raportul v2/c2, se apropie de
valoarea unitară ceea ce face ca factorul „Lorentz” să tindă către 0. În cazul acesta variaţia dimensiunilor
spaţio-temporale relative este spectaculoasă. Din punctul de vedere al observatorului aflat în repaus
timpul înregistrat pentru sistemul de referinţă aflat în mişcare cu această viteză pare că se măreşte iar
spaţiul se micşorează pe direcţia deplasării. Din punctul de vedere al observatorului aflat în mişcare
lucrurile se prezintă exact invers: pentru el pare că timpul tinde să se oprească iar spaţiul creşte către
infinit. În raport cu percepţia unui observator aflat în repaus, pentru un observator solidar cu raza de
lumină, pentru care v=c timpul încetează să mai curgă şi, implicit, spaţiul devine nesfârşit. Este
remarcabil faptul că orice sursă de lumină emite pe un front de undă sferic în toate direcţiile.
Din punctul acesta de vedere aşa după cum afirmă Biblia, că „Dumnezeu e lumină” (1 Ioan 1:5), pentru
observatorul uman terestru pare că, în dreptul Creatorului, spaţiul se contractă până la anulare, ceea ce
consistă cu constatarea lui Solomon conform căreia: „cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă” (1
Regi 8:27), în timp ce pentru Dumnezeu, care este lumină, spaţiul devine nesfârşit în toate direcţiile.
Adică fiecare milimetru se măreşte până la infinit. Acest fapt rezultă în ideea că Creatorul universului
este un Dumnezeu al microcosmosului, al amănuntului pentru care fiecare subparticulă elementară are
dimensiunea unei galaxii. În matematică, infinitul (∞) este o noţiune abstractă în ambele sensuri (+ şi - ),
dar pentru Creator infinitul capătă substanţă atât la nivelul subparticulelor elementare cât şi al roiurilor
de galaxii. El a legiferat şi calibrat atât forţele nucleare şi raza lor de acţiune, cât şi forţele gravitaţionale
la nivel galactic. Dar dacă bolta cerească pare nemişcată şi poate fii studiată cu telescopul pe îndelete, în
linişte, la nivel atomic şi nuclear mişcările particulelor şi subparticulelor sunt extrem de rapide pentru
limitele actuale ale instrumentelor de observare, metodele de studiu fiind mult mai complexe.
În decursul timpului oamenii au căutat să imagineze ce ar putea fi dincolo de limita vizibilităţii şi
percepţiei cu mijloacele de observare naturale. În secolul V î.e.n., filozoful grec Leucip a intuit şi susţinut
faptul că materia nu se poate divide la infinit şi că există o limită a divizibilităţii, introducând termenul
de „atomos”, adică ceea ce nu mai poate fi divizat. Ulterior, Democrit defineşte materia ca fiind un
ansamblu de particule eterne, invizibile şi indivizibile, teorie dezvoltată apoi de Epicur. Pentru filozofii
epicurieni acest fapt era doar un exerciţiu de logică, confirmată după aproape două milenii prin
observaţiile chimistului englez John Dalton. Dispunând de instrumente de observare din ce în ce mai
performante precum şi de o matematică din ce în ce mai complexă, cercetătorii ultimului secol şi
jumătate au experimentat şi creat modele ale atomului din ce în ce mai complexe, în care acesta nu mai e
de mult indivizibil, considerându-se ca fiind, la rândul său, alcătuit din aşa numitele particule
elementare sau fundamentale. Pentru logica de astăzi în baza consideraţiilor teoriei mecanicii cuantice
elaborată de fizicianul german Max Plank la începutul secolului trecut, în intimitatea sa la dimensiuni
comparabile cu „lungimea lui Plank” (10-33 m), spaţiul încetează să mai fie continuu ci devine granular,
cuantic.
Este remarcabil modul în care Scriptura prezintă felul în care Dumnezeu se raportează la
microcosmos. Dacă un om îşi pierde un ochi rămâne doar cu unul. Este dificil să pierzi un braţ din două
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sau chiar un deget din zece. Dar dacă pierde un fir de păr sau mai multe, omul nu merge la medic
pentru acest lucru. Cui îi pasă de un fir de păr? Cine şi-ar consuma timpul să-şi numere firele de păr
dacă ar putea? Nimeni. Însă Dumnezeu este acela care numără firele de păr ale oricui „Cât despre voi,
până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi.” (Matei 10:30), inclusiv pe cele ale animalelor, pentru că în
dreptul Său fiecare amănunt este important. Chiar şi o firimitură de pâine. După ce a hrănit o mulţime
de 5000 de bărbaţi cu copiii şi femeile lor din cinci pâini şi doi peşti, „Isus a zis ucenicilor Săi: ,Strângeţi
firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic.’” (Ioan 6:12)
Sub un alt raport este remarcabil faptul că, aşa cum biosfera se comportă ca un singur organism deşi
pe pământ trăiesc miliarde şi miliarde de vieţuitoare după soiul lor, fiecare constituindu-se într-o
entitate independentă având viaţă proprie cu tot ceea ce presupune aceasta, microbiologii contemporani
afirmă că corpul omenesc este alcătuit din 10 până la 50 de mii de miliarde de celule (funcţie de masa
corporală), fiecare celulă constituindu-se într-un organism de sine stătător având viaţă proprie. Zilnic
corpul pierde câteva zeci de miliarde de celule în timp ce altele noi le iau locul. Se cunoaşte faptul că, în
medie, la fiecare şapte ani toate celulele corpului uman se reînnoiesc. Lucrul acesta se petrece fără ca
omul să fie conştient de el. La un volum de 30 de trilioane de celule cât ar avea corpul uman mediu, 100
de miliarde reprezintă 0,0033%, un procent absolut nesemnificativ, imposibil de remarcat în mod
obişnuit. Pentru un om de greutate medie, o celulă este abia a 30-a trilioana parte din corpul său.
Insesizabil. Şi totuşi, echipa multidisciplinară condusă de academicianul rus Piotr Garjajev a descoperit
în urmă cu două decenii faptul că fiecare celulă a organismelor vii se află într-o legătură permanentă cu
Creatorul prin funcţia de antenă a ADN-ului, printr-un fenomen complex numit „gaură de vierme”, o
legătură de „tunel” prin care informaţia este transmisă şi recepţionată în şi din afara timpului şi
spaţiului. Proiectantul şi Creatorul universului a dotat fiecare celulă vie cu un echipament complex
super-performant de stocare şi prelucrare a informaţiilor precum şi de comunicare. Oamenii de ştiinţă
ruşi au descoperit faptul că 90% din ADN, excedentar genomului, funcţionează ca un computer cu o
capacitate de stocare şi prelucrarea informaţiilor de 3GB fiind inscripţionat într-un limbaj complex foarte
asemănător limbajelor omeneşti. Experimentele lor au arătat că acesta poate fi influenţat de vibraţii, de
cuvinte şi de gânduri fiind reinscriptibil. La nivelul corpului viu, ADN-ul celular constituie o reţea
complexă de biointernet wireless. Cercetând şi descoperind una câte una funcţiile ADN-ului, omul
poate să-şi edifice o idee asupra Aceluia care a gândit şi a dus la existenţă acest biocomputer cu care este
într-o legătură permanentă. „Cu cine Mă veţi pune alături ca să Mă asemănaţi? Cu cine Mă veţi asemăna şi
Mă veţi potrivi?” (Isaia 46:5).
În general oamenii nu numai că nu observă dar şi dispreţuiesc lucrurile mici pe care le consideră fără
însemnătate. Iată de ce Dumnezeu declară că „gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu
sunt căile Mele” (Isaia 55:8). De fapt, omul devine ce este prin educaţie şi dacă părinţii au făcut asta,
copilul va face şi el la fel urmându-le exemplul. Solomon îndeamnă: „Învaţă pe copil calea pe care trebuie so urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6). În decursul timpului omul a devenit
ceea ce este astăzi. Este de observat că una dintre directivele sistemului de învăţământ din Singapore
cere ca copiii să fie învăţaţi să acorde atenţie şi să preţuiască lucrurile mici şi foarte mici. Acest fapt poate
constitui o explicaţie a dezvoltării fără precedent a industriei lor de componente pentru computere şi
echipamente electronice. În general popoarele din Asia de sud-est au în cultura lor grija pentru
amănunt. Poate că într-un secol în care schimburile culturale prin accesul la informaţie prin intermediul
internetului au crescut considerabil, exemplul lor va fi preluat şi însuşit şi în cultura altor popoare. Grija
pentru amănunt îl poate face pe om receptiv şi atent la ceea ce îl înconjoară, cu mediul său ambiental.
Iată că Dumnezeul galaxiilor, este, în egală măsură şi Dumnezeul celulei, al atomului şi
subparticulelor elementare. La orice scară El a creat şi coordonează viaţa fiecărei entităţi prin sistemul de
legi care ordonează universul. Şi totuşi de la nivelul său, cuprins între micro şi macrocosmos omul îl
percepe pe Dumnezeu asemenea sieşi căci a fost creat după chipul şi asemănarea Sa, după cum este scris
că „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său.” (Geneza 1:27). „În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut
după asemănarea lui Dumnezeu.”(Geneza 5:1). Cum ar trebui să se raporteze omul la Acest Dumnezeu? El
Îl acuză, în general, că l-a uitat şi l-a părăsit, lăsându-l la bunul plac al vrăjmaşului său, căci „Oare nu mau ajuns aceste rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu?” (Deuteronomul 31:17). Însă Isus
atrage atenţia asupra faptului că „Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi, niciuna din ele nu cade pe
pământ fără voia Tatălui vostru. Voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.” (Matei 10:29, 31). Căci „Cine
pregăteşte corbului hrana, când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciţi şi flămânzi?” (Iov 38:41).
Poate că, aflând aceste amănunte despre Dumnezeul amănuntelor, el îşi va schimba poziţia precum Iov
care declara că „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă
de mine şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.” (Iov 42:5,6). Aceasta pare a fi poziţia adecvată faţă de Creatorul
şi Stăpânitorul infiniturilor. El să fie binecuvântat în etern! Amin!

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

Linkuri  utile
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Ne puteți urmări și pe canalul Divina
Vindecare de pe YouTube (copiind în browserul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele
video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe”
pentru a primi în mod automat știri de fiecare
dată când postăm noi prezentări. Aceste
prezentări video au fost înregistrate începând cu
anul 2006 și tratează diverse aspecte ale
Evangheliei strict din punct de vedere biblic.
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă
recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică.
Vizionare binecuvântată!
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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  relaţție  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  informaţții  şi  alte  
materiale,  vă  rugăm  să  ne  contactaţți.

