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„Cercetaţi Scripturile...” Ioan 5:39
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Cercetarea Scripturilor oferă posibilitatea de a înţelege
multitudinea de aspecte ale vieţii cotidiene, aducând
lumină până şi în cele mai întunecate şi tainice unghere
ale sufletului, permiţând o autoexaminare a
motivaţiilor şi a poziţiilor pentru a înţelege nevoia
uriaşă de pocăinţă şi deplină predare grijii lui
Dumnezeu. O privire obiectivă asupra realităţii
contemporane revelează o lume indiferentă faţă de o
relaţie cu un Dumnezeu absent şi nepăsător faţă de
problemele, nevoile şi suferinţele omului. Este o
percepţie generală, inclusiv printre cei care se declară
copiii Săi credincioşi. Cunoaşterea şi înţelegerea unei
explicaţii corecte a fenomenului va produce beneficii şi
roade în viaţa de fiecare zi, rezultând într-o relaţie de
încredere totală şi eternă.
Începând cu fatidicul moment din Eden când
protopărinţii rasei umane au decis să se despartă de
Tatăl nostru, El a dat curs alegerii lor şi nu Şi-a mai
făcut simţită o prezenţă vizibilă între oameni. În timp,
cei care L-au cunoscut personal au murit, iar celor care
i-au urmat pe pământ nu le-a rămas decât o informaţie
despre existenţa Sa. Istoria arată că au fost câţiva oameni care şi-au dorit şi L-au întâlnit. Şi din
relatările lor, cunoştinţa Numelui Său a rămas vie printre oameni, aşa încât, în vremurile
postdiluviene, Avraam devine părintele unui întreg popor al Său, în mijlocul căruia S-a întrupat
Fiul Său. Ar fi de aşteptat ca relaţia lor cu Dumnezeu să fi fost de o totală cunoaştere şi încredere,
însă El declară că „poporul Meu este nebun, nu Mă cunoaşte” (Ieremia 4:22). Şi tocmai pentru acest
motiv viaţa lui Isus s-a constituit într-o demonstraţie
fără echivoc a prezenţei Sale, aşa cum este afirmat că
„Dumnezeu era în Hristos” (2 Corinteni 5:19). Atrase de
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Cu Isus în corabie
Evanghelistul Marcu afirmă că, după o zi lungă şi obositoare în care Isus a vorbit dintr-o corabie
noroadelor adunate pe malul mării, expunând tainele Împărăţiei lui Dumnezeu în pilde, „seara, Isus
le-a zis: ,Să trecem în partea cealaltă.’ După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care
se afla şi aşa cum era. Împreună cu El mai erau şi alte corăbii,” (Marcu 4:35,36). O parte dintre discipolii
Săi erau pescari, pentru care o călătorie nocturnă pe mare nu constituia o problemă dificilă.
Noroadele plecaseră, dar o parte dintre cei care Îl ascultaseră ziua, Îl însoţeau în călătoria Sa
nocturnă spre ţinuturile greceşti. Marcu arată că Isus a plecat la drum „aşa cum era”, adică nu a mai
coborât din corabie după terminarea cuvântărilor. Pe mare însă, „S-a stârnit o mare furtună de vânt
care arunca valurile în corabie, aşa că mai că se umplea corabia” (Marcu 4:37). Nu toate nopţile sunt
senine şi nu toate apele sunt liniştite. Dar aceşti pescari nu întâlneau prima furtună din cariera lor.
Se pare, însă, că vântul a început să se înteţească la ceva vreme după ce au părăsit ţărmul, deoarece,
obosit de cele de peste zi, Isus „dormea la cârmă pe căpătâi” (Marcu 4:38). Când este obosit, omul nu
mai caută o pernă moale. Iar pleoapele căzute ascund ochilor tot ce rămâne afară. Chiar şi o furtună
mai puternică. Chiar şi atât de puternică încât să îi sperie până şi pe acei pescari experimentaţi. Iar
aceştia, intraţi în panică, „L-au deşteptat şi I-au zis: ,Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?’” (Marcu 4:38).
Pentru acela care nu Îl cunoaşte, să Îl acuze pe Dumnezeu că este indiferent faţă de pericolele ce îi
ameninţă viaţa, nu ar fi un lucru de mirare, însă când chiar asistenţii Lui Îi reproşează nepăsarea, se
ridică întrebări care necesită un răspuns limpede. Mai ales când acesta nu reprezintă un caz
singular.
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Paradoxal, cu toată popularitatea Lui uriaşă, Isus nu a avut mulţi prieteni. Noroadele Îl căutau
din varii motive, cum ar fi nevoia de vindecare, sau de empatie, ori din curiozitate. Însă locurile în
care îşi putea afla liniştea au fost foarte puţine, aşa cum a şi afirmat, pe drept cuvânt, că „Fiul
omului n-are unde-Şi odihni capul” (Luca 9:58). Între apropiaţii Lui se afla şi familia lui Lazăr din
Betania, despre care Ioan, discipolul Său, afirmă că „Isus iubea pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr” (Ioan
11:5). Aceste cuvinte indică o relaţie atât de apropiată încât nivelul încrederii este dincolo de orice
îndoială. Însă într-una dintre ocazii, „Pe când era pe drum, cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un
sat” (Luca 10:38), în vizită la familia lor. Un prilej pentru odihnă şi o masă între prieteni. Dar, în
primul rând, pentru câteva momente de părtăşie şi de împreună simţire, când, într-un cerc restrâns,
puteau schimba opinii fără ca noroadele să-i îmbulzească. În încăpere erau, totuşi, destui, cel puţin
Lazăr şi cei doisprezece discipoli, iar ce spunea Isus era atât de interesant că Maria „s-a aşezat jos la
picioarele Domnului şi asculta cuvintele Lui” (Luca 10:39). Ca orice gazdă însă, conştientă de
îndatoririle ce îi revin, „Marta era împărţită cu multă slujire” (Luca 10:40). Musafiri erau destui, iar
masa trebuia să fie pe măsură. Însă toate cer efort şi timp, iar Maria, fascinată de ceea ce spunea
Isus, rămăsese acolo şi o lăsase singură. Evident că Isus, care le ştia şi le observa pe toate, ar fi
trebuit ca, înainte să înceapă să vorbească, să dea ceva directive referitoare la organizarea mesei,
sau să găsească vreo altă soluţie. Dar aşa? El discută împreună cu ceilalţi şi nu ştie că dincolo, la
bucătărie, este atâta treabă care nu se face singură. Trebuie ca cineva să aibă grijă şi să se ocupe şi
de asta! Aşa că „Marta a venit repede la El şi I-a zis: .Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc
singură? Zi-i, dar, să-mi ajute.’” (Luca 10:40). Chiar aşa! Părea că e nepăsător faţă de asemenea
probleme. Iar acum nu dormea. Dar de această dată reproşul vine chiar din gura unui prieten! Se
poate că discipolii lui nu L-au prea înţeles, şi nu ar fi fost pentru prima dată când se întâmpla aşa
ceva, însă acum reproşul de nepăsare şi indiferenţă este adresat în mod explicit de către un prieten,
şi mai mult decât un prieten, cineva pe care Isus îl iubea!
Monologul suferinţei
Întâmplările cotidiene nu aduc numai soare, ci şi nori, iar vicisitudinile vieţii provoacă
nedumeriri şi nemulţumiri. Şi când cel lovit este un om care nu îşi cunoaşte vreo vină,
neînţelegerile provoacă proteste care, de multe ori degenerează în reproşuri amare. Încercările sunt

grele şi rezistenţa e dificilă. Chiar şi pentru cei cărora Dumnezeu le recunoaşte standardul
neprihănirii şi care vor deveni ţinta predilectă a necazurilor şi suferinţelor. Istoria probează că, în
astfel de cazuri, de la extaz la agonie nu e decât un pas. Cartea lui Iov arată că, într-o perioadă
foarte scurtă, acesta şi-a pierdut toată agoniseala şi, mai mult, toţi copii. Ulterior, a căpătat şi o
boală de piele cu efecte teribile care l-au adus în pragul disperării. Şi mai mult, prietenii veniţi să îl
mângâie, îl umplu de acuze şi de venin. Pe deasupra, nevasta lui îi sugerează moartea, după un
prealabil blestem asupra lui Dumnezeu. Singur de partea lui, Iov se lamentează „De ce n-am murit
în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieşirea din pântecele ei?” (Iov 3:11). Aparent,
imprecaţia lui nu este adresată cuiva anume, ci naşterii şi zilei naşterii sale, însă Îl vizează în mod
indirect pe Creator, din moment ce numai El poate să dea viaţa. Mai mult, când este vorba de
suferinţă, acuzele Îl ţintesc în mod direct: „Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă şi viaţă celor
amărâţi la suflet, care aşteaptă moartea şi nu vine; măcar că o doresc mai mult decât o comoară?” (Iov
3:20,21). Aici nu mai este vorba de o simplă aluzie. Iov clamează indiferenţa lui Dumnezeu, atât
faţă de suferinţele sale, „El râde de încercările celui nevinovat” (Iov 9:23), cât şi faţă de asaltul
înveninat al prietenilor săi: „Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiţi, şi mă aruncă în mâinile
celor răi.” (Iov 16:11). Şi mai mult decât atât, Iov reclamă că, atunci când omul este în necaz şi are
nevoie de sprijin, Cel omniprezent este de negăsit, şi chiar S-ar ascunde: „Dar, dacă mă duc la răsărit,
nu este acolo; dacă mă duc la apus, nu-L găsesc: dacă are treabă la miazănoapte, nu-L pot vedea; dacă Se
ascunde la miazăzi, nu-L pot descoperi.” (Iov 23:8,9). El face toate aceste aluzii în cadrul dialogului
purtat cu cei veniţi să-l mângâie, însă, în final, reproşul izbucneşte: „Strig către Tine, şi nu-mi
răspunzi; stau în picioare, şi nu mă vezi.” (Iov 30:20). Şi dacă proverbiala lui răbdare a făcut ca acuza
la adresa Celui Atotştiutor să fie implicită, ajuns la capătul ei, reproşul lui Iov devine explicit. Iar
Iov strigă în gura mare ceea ce fiecare om ajuns în nevoie poartă în sufletul lui. Căci incertitudinea
provine din necunoaştere. Iov nu cunoştea realitatea de dincolo, dar omul probează că nu Îl
cunoaşte pe El, pe Cel Necuprins.
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Însă Dumnezeu nu este nicidecum absent, ci omniprezent, până dincolo de tot ce îşi pot închipui
oamenii. Iar atotştiinţa Sa nu este o legendă, căci toate lucrurile sunt în atenţia Sa permanentă. El
răspunde lui Iov din mijlocul furtunii, arătând că l-a luat în serios, indiferent de tonul acuzaţiilor
sale provocatoare: „Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.” (Iov 38:3). Şi
răspunsul Său se constituie într-unul dintre cele mai fascinante pasaje ale Scripturii. În calitatea Sa
de Creator şi Întreţinător al vieţii, El evocă unele amănunte de viaţă ce scapă atenţiei omului,
arătând preocuparea Sa universală: „Cine pregăteşte corbului hrana, când puii lui strigă spre Dumnezeu,
când umblă rătăciţi şi flămânzi?” (Iov 38:41). Cui îi pasă de ciori? Cine să se preocupe să le dea de
mâncare? Oamenii au treburi mult mai importante decât dejunul puilor de cioară. Şi dacă omului îi
pare că bunul mers al lucrurilor din natură este de la sine înţeles, Dumnezeu explică un adevăr
magistral, anume că nimic nu este întâmplător, ci totul se petrece din porunca Sa: „De când eşti, ai
poruncit tu dimineţii?” (Iov 38:12).
Aşa cum Dumnezeu îi răspunde lui Iov, Fiul Său demonstrează o aceeaşi consideraţie faţă de cei
care Îl interpelează, explicând motivul care duce la o asemenea percepţie deformată: „Drept
răspuns, Isus i-a zis: ,Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu.’” (Luca 10:41).
Iată, deci, ce anume provoacă percepţia umană asupra „nepăsării” lui Dumnezeu. Fiind asaltat de
griji şi îngrijorări, frământat de perspective necunoscute, omul se crede părăsit şi neajutorat. Iar
lipsa de răspunsuri prompte la mulţimea de întrebări care se ridică în mintea lui cu privire la viitor,
probează nepăsarea evidentă a lui Dumnezeu. Însă reacţia lui Isus faţă de acuzele discipolilor Săi
arată ce se întâmplă dincolo de percepţia umană: „El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării: ,Taci!
Fără gură!’ Vântul a stat şi s-a făcut o linişte mare.” (Marcu 4:39). După cum Dumnezeu porunceşte
dimineţii, tot aşa procedează şi Fiul Său. Însă acum reproşul îi vizează pe discipolii Săi: „Apoi le-a
zis: ,Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Tot n-aveţi credinţă?’” (Marcu 4:40). Marta era năpădită şi
frământată de griji şi de îngrijorări, însă pentru discipolii lui Isus acestea au degenerat în frică. Isus
indică aici şi cauza esenţială ce provoacă aceste manifestări, şi anume necredinţa! El arată clar că

reproşul ce vizează nepăsarea lui Dumnezeu este strigătul necredinţei. Iar inconştienţa umană în
privinţa propriei fiinţe este demonstrată chiar de reacţia discipolilor lui Isus faţă de realitatea
constatată abia după ce El le-a arătat frica ce îi cuprinsese şi pe care nu o percepeau: atunci „I-a
apucat o mare frică.” (Marcu 4:41).
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După ce a stabilit diagnosticul, Isus indică o primă soluţie profilactică: „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.
Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?” (Matei 6:25). Şi este o
soluţie absolut viabilă, deoarece, aşa după cum explică mai departe, „cine dintre voi, chiar
îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?” (Matei 6:27), demonstrând inutilitatea
grijilor şi îngrijorărilor. Apoi, Isus indică soluţia activă: „vă spun că orice lucru veţi cere, când vă rugaţi,
să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea” (Marcu 11:24) „căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai
înainte ca să-I cereţi voi.” (Matei 6:8). Iată care este, de fapt, esenţa problemei! Pe fondul lipsei de
credinţă, apar grijile şi îngrijorările, însă Isus asigură pe oricine că „Toate lucrurile sunt cu putinţă
celui ce crede!” (Marcu 9:23). Categoric, grijile şi îngrijorările frizează necredinţa! Este o chestiune de
orientare. Confruntat cu problemele vieţii, omul constată că sistemul social în care îşi duce
existenţa este departe de a-i asigura confortul şi siguranţa la care este îndreptăţit, şi că aceia care
sunt datori prin firea lucrurilor să asigure elementele minime necesare întreţinerii şi siguranţei
traiului său, sunt departe de aşteptări, şi, de multe ori acţiunile lor, în loc de a constitui un minim
ajutor, sunt dăunătore sau chiar ostile. În această situaţie, omul îşi caută singur soluţii şi rezolvări,
socotind şi comparând posibilităţi şi variante, calculându-le probabilităţile cu scopul de a afla calea
optimă care să ofere beneficii maxime cu investiţii şi cheltuieli minime. Însă îndemnul adresat
fiecărui om de către Isus este să „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:33). Este o problemă de relaţie iar relaţia se
construieşte în timp, prin încredere, pas cu pas. Alegerile sunt personale, iar efectele lor pot fi
eterne. Tuturor celor care se află într-o asemenea situaţie Isus le explică, precum acelei Marta, care îl
acuza că nu-I pasă de mulţimea grijilor şi frământărilor ei, că au făcut o alegere greşită şi că
opţiunea lor este perdantă. În schimb, „Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.” (Luca
10:42). Omului care trăieşte prin vedere, îi este greu să perceapă ce se află dincolo de realitatea
fizică, aşa cum explică şi David: „M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost
truda, până ce am intrat în Sfântul Locaş al lui Dumnezeu şi am luat seama la soarta de la urmă.” (Psalmii
73:16,17). Pentru că în universul în care îşi duce existenţa, efectul apare la urmă, după cauza care l-a
provocat. Iar Dumnezeu, ca şi un Tată iubitor care doreşte să-i pregătească fiului său, omul,
eternitatea în maiestuoasa Sa companie, îi asigură condiţiile creşterii şi dezvoltării necesare,
invitându-l să-şi clădească propria personalitate în compania Sa, punându-i la dispoziţie tot
materialul didactic necesar acestui scop, aşa cum observa şi apostolul Pavel: „Căci întristările noastre
uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă” (2 Corinteni 4:17).
De multe ori în mod conştient, dar de cele mai multe ori fără să realizeze ce face, omul Îl acuză
pe Dumnezeu că este nepăsător faţă de încercările şi suferinţele prin care trece el. Însă Isus
îndeamnă către o simplă privire de jur împrejur: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe
câmp” (Matei 6:28). Pentru că fiecare om la rândul lui, îngrijorându-se de soarta sa Îl acuză pe
Dumnezeu de nepăsare şi indiferenţă şi va constata, mai devreme sau mai târziu această crudă
realitate: „Eşti încredinţat acum tu care vorbeşti împotriva Celui Atotputernic? Tu care mustri pe
Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?” (Iov 40:2). Oare chiar nu-I pasă lui Dumnezeu? Explicaţia
lui Isus este edificatoare: „Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu
strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ
decât ele?” (Matei 6:26). Tatăl ceresc demonstrează grija permanentă faţă de întreaga Sa creaţie, a
cărei coroană este omul, făcut după chipul şi asemănarea Sa, fiind obiectul atenţiei Lui speciale.
Deşi pare că Dumnezeu este nepăsător faţă de nevoile omului, realitatea demonstrează exact
contrariul. Însă ajutorul divin, deşi pare că întârzie, nu vine decât în momentul optim, iar soluţiile

propuse de El sunt simple şi ingenioase, demonstrând o maximă eficienţă. Experienţa trecerii Mării
Roşii o demonstrează. Însă problema omului este nerăbdarea. Totuşi, „Bine este să aştepţi în tăcere
ajutorul Domnului.” (Plângerile lui Ieremia 3:26), deoarece chiar „Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul
nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi.” (Psalmii 46:1). Trebuie numai ca omul aflat în
nevoie să nu se plictisească aşteptând. Saul nu a mai aşteptat şi a pus el mâna să jertfească, fapt care
i-a atras lepădarea şi pierzarea. Graba strică totul, întotdeauna. Murphy particularizează principiul
anterior ca legea privind obiectele pierdute, arătând că „Orice lucru pe care îl cauţi îl găseşti
întotdeauna în ultimul loc în care îl cauţi” Aş adăuga un amendament: dacă încă îl mai cauţi, şi nu
cumva te-ai plictisit, abandonând căutarea. Iar dacă, aşa cum se spune, speranţa moare ultima,
totuşi credinţa nu trebuie să piară nicidecum, fiind condiţia esenţială a vieţii. Iată că întrebarea
retorică a lui Isus nu este gratuită: „când va veni Fiul omului va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca
18:8). Categoric! O va găsi la cei socotiţi neprihăniţi tocmai prin această credinţă. Fundamental:
omul nu ar trebui să-şi piardă nicidecum încrederea „pe care o aşteaptă o mare răsplătire” (Evrei 10:35),
şi răbdarea, treapta centrală a scării desăvârşirii (2 Petru 1:6). Deoarece Isus a făgăduit că „cine va
răbda până la sfârșit va fi mântuit.” (Matei 10:22; 24:13). Numele Lui să fie binecuvântat în etern!
Amin!
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David Clayton, Ianuarie 2015

Un subiect care continuă să-i provoace pe credincioși este întrebarea: ce este spiritul? Această
întrebare devine și mai importantă atunci când realizăm că răspunsul la această întrebare afectează
modul în care înțelegem spiritul lui Dumnezeu. Pavel demonstrează că există o paralelă clară între
spiritul lui Dumnezeu și spiritul omului, așadar modul în care definim spiritul va afecta modul în
care înțelegem atât spiritul omului cât și spiritul lui Dumnezeu.
„În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el? Tot aşa,
nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 2:11).
Sunt câteva concepte fundamentale pe care trebuie să le clarificăm înainte de a înțelege această
chestiune. Unul dintre ele este faptul că există două puncte de vedere a ceea ce este un spirit.
Primul este faptul că termenul „spirit” se referă la o ființă care nu este formată din carne și sânge
și care locuiește pe tărâmul invizibil, inaccesibil ființelor umane. Din această perspectivă,
Dumnezeu este spirit și îngerii sunt spirite. Tot la fel și Satan și îngerii săi (Ioan 4:14; Evrei 1:24).
Cel de-al doilea punct de vedere este că fiecare ființă inteligentă din univers posedă un „spirit”.
Observați cu atenție: ființele despre care se spune că sunt spirite, posedă de asemenea un spirit. Ele
sunt spirite (ființe spirituale) dar în același timp posedă un spirit. Așadar, putem spune că un spirit
este într-un spirit. În acest sens, termenul „spirit” se referă la o parte a ființei care este invizibilă și
intangibilă, dar care este foarte reală. Într-un sens mai larg, se referă la minte, personalitate, caracter,
identitatea unei persoane (Daniel 2:1; Luca 23:46; Iov 32:8; 1 Corinteni 2:11).
Vă rog să observați faptul că atunci când afirmăm că o persoană posedă un spirit, nu ne referim la
spiritul lui Dumnezeu sau spiritul sfânt. Să subliniem foarte clar acest aspect pentru că unii cred că

singurul spirit care locuiește într-o persoană este spiritul lui Dumnezeu sau spiritul lui Satan. Ei
cred de asemenea că Isus nu a posedat un spirit al Lui, ci că singurul spirit care era în El era spiritul
lui Dumnezeu Tatăl. Dar nu asta este ceea ce găsim în Biblie. În Scriptură fiecare ființă inteligentă
posedă propriul său spirit. Inclusiv Dumnezeu Tatăl, Isus Hristos și îngerii. Dacă Dumnezeu și Isus
posedă același spirit, asta ar însemna că ei sunt de fapt aceeași persoană pentru că, așa cum am
arătat mai sus, spiritul unei persoane este identitatea sa.
Este adevărat că spiritul lui Dumnezeu Tatăl locuiește în copiii Săi și că spiritul Său este de
asemenea unit cu spiritul Fiului Său Isus Hristos. Însă acest lucru nu anulează realitatea faptului că
Tatăl și Fiul sunt două persoane individuale diferite, motiv pentru care fiecare posedă propriul Său
spirit.
Acum este important să înțelegem că există o diferență între creier și spirit. Creierul este un organ
fizic compus din atomi și molecule, carne și sânge. Spiritul nu este fizic. Spiritul este non-fizic.
Nimeni în afară de Dumnezeu nu poate spune din ce este format spiritul, dar Dumnezeu ne spune
că spiritul există și că este ceva tot atât de real pe cât este creierul nostru format din carne și sânge.
Este adevărat că spiritul omului nu poate opera independent de trupul său, dar este o parte dintr-o
persoană care poate fi transferată din această lume în cea care va veni. Fiecare parte din noi este
fizică, alcătuită din carne și sânge și deci supusă degradării, iar Biblia ne spune că trebuie că
trupurile acestea se vor schimba într-o clipită la venirea lui Isus (1 Tesaloniceni 4:17), ori va trebui să
fim înviați în alte trupuri. Dar spiritele din noi nu se vor schimba atunci. Identitățile noastre vor fi
aceleași, vom fi aceleași persoane, chiar dacă fiecare component fizic va fi schimbat. Acest lucru
clarifică faptul că spiritul nu este fizic. Este o parte din ființele noastre care nu este compusă din
carne și sânge. Trupul se va întoarce în țărână, inclusiv creierul, dar spiritul va fi păstrat de
Dumnezeu într-o stare inconștientă, pentru a fi așezat într-un trup nou la înviere. Componentul
important care supraviețui ambelor existențe este spiritul.
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Biblia prezintă câteva puncte de vedere în ceea ce privește componentele ființelor umane. Uneori
terminologia diferiților autori nu este atât de exactă pe cât ne-am dori pentru că deseori, ei nu
aveau de-a face cu aceleași probleme și întrebări cu care ne confruntăm noi. Într-un loc Biblia ne
oferă simpla descriere a omului ca fiind compus din trup și suflet. Într-un alt loc din trup și spirit.
Într-un alt loc din trup, suflet și spirit, iar într-o altă parte din inimă, suflet, minte și putere, și mai
sunt și altele.
Însă imaginea trupului și spiritului este cea mai simplă și cea mai consecventă reprezentare a
naturii omului în Biblie. Tot așa explicăm și întruparea. Isus a fost aceeași persoană cu Mihail, nu o
copie, chiar dacă toată putere, cunoștința, amintirile, slava și forma Sa trupească dispăruseră. Era
aceeași persoană pentru că era același spirit care a fost în Mihail cel care a fost pus în trupul lui Isus
Hristos în pântecele Mariei și, așa cum am arătat deja, spiritul unei persoane este ceea ce constituie
identitatea sa.
Unii privesc spiritul ca fiind caracterul unei persoane. Însă atunci când cineva se naște, nu are
niciun caracter, dar are deja un spirit. Biblia ne spune în mai mult de un singur loc că acest spirit din
lăuntrul persoanei este așezat acolo de Dumnezeu (Eclesiastul 12:7; Zaharia 12:1). Pe măsură ce o
persoană își trăiește viața, începe să dezvolte un caracter, și este adevărat că acest caracter devine
un aspect al spiritului sau minții sale. Caracterul este suma experiențelor vieții: ceea ce învățăm,
ceea ce facem, influențele înconjurătoare etc.
Natură versus caracter
Omul nu se naște cu caracter, dar se naște cu o natură. De fapt, se naște cu două naturi: una fizică
și cealaltă spirituală. Natura fizică este ceea ce moștenim genetic de la părinții noștri iar această
natură are o influență puternică asupra modului în care ne trăim viețile pe măsură ce creștem și ne
dezvoltăm caracterul. Natura spirituală pe de altă parte, nu reprezintă partea fizică din noi și atunci

putem întreba: de unde vine acest spirit? Biblia nu ne oferă un răspuns foarte clar cu excepția
afirmației că Dumnezeu este Cel care „formează” acest spirit în om (Zaharia 12:1).
Datorită păcatului pe care Adam l-a introdus în familia umană, noi suferim atât consecința fizică
cât și cea spirituală. Consecința fizică constă în faptul că trupurile noastre încep să degenereze din
momentul în care ne naștem și că moștenim tendințe și dorințe fizice de a face lucrurile care sunt
rele pentru noi și pentru alții și care sunt contrare voinței lui Dumnezeu. Suntem născuți cu dorințe
foarte puternice de a supra-tolera carnea.
Consecința spirituală este aceasta: suntem născuți despărțiți de Dumnezeu, fără a avea spiritul lui
Dumnezeu înlăuntrul nostru și, în această stare, suntem în mod natural egoiști având numai
dorința de a ne face nouă înșine pe plac. Dumnezeu este Singura Persoană din univers care este bun
în Sine Însuși. Toate celelalte ființe care sunt bune, sunt astfel numai pentru că spiritul acestora a
fost unit cu spiritul lui Dumnezeu. Asta este ceea ce se întâmplă atunci când o persoană este
născută din nou, dar până la acea experiență, nimeni nu poate fi bun în adevăratul sens al
cuvântului, chiar dacă oamenii pot face lucruri care pot părea bune.
Cu alte cuvinte, din punct de vedere fizic suntem născuți cu o natură degenerată, iar din punct de
vedere spiritual suntem născuți cu o natură carnală.
Atunci când vorbim despre „natura” unei persoane, ne referim la calitățile care-i aparțin ca
rezultat al soiului de ființă care este. Spre exemplu, câinele are natură canină iar oamenii au natură
umană. Natura are de-a face cu calitățile pe care le posedăm datorită modului în care ne-am născut.
Atunci când o persoană sau un animal este născut, el va începe automat să se comporte după cum îi
dictează natura, fie că a învățat sau nu ceva. Natura are de-a face cu instinctele înnăscute, nu cu
caracterul care începe să se dezvolte pe măsură ce individul învață din experiențele vieții. Dar
observați că o persoană este născută cu o natură spirituală și cu o natură fizică. Comportamentul
nostru este determinat de faptul că posedăm atât natura fizică cât și pe cea spirituală. Așa cum am
văzut, toți descendenții lui Adam sunt născuți păcătoși, atât din punct de vedere spiritual cât și
fizic.
Dictează natura păcătoasă comportamentul păcătos, chiar din clipa nașterii înainte ca persoana să
fi învățat ceva? Numai Dumnezeu este bun. De aceea orice altă ființă din univers care este
despărțită de Dumnezeu nu poate face nimic care să fie cu adevărat bun. Nu are nevoie să aibă o
istorie a păcatului, nu are nevoie de un mediu păcătos sau influențe păcătoase. Născut fără de
spiritul sfânt, natura îi este rea iar singurul răspuns la acea condiție este că trebuie să fie născut din
nou din spiritul sfânt sau, cu alte cuvinte, viața, spiritul, mintea lui Dumnezeu trebuie să vină și să
se unească cu spiritul sau mintea sa.
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„Isus a fost pe deplin om și totuși a fost pe deplin Dumnezeu.” Această afirmație a fost făcută de
unii dintre cei mai respectați comentatori și pedagogi biblici și chiar de unii care sunt considerați a
fi inspirați divin. Și totuși pare să existe o contradicție clară într-o afirmație de genul acesta. Cum
poate fi o persoană pe deplin uman și în același timp pe deplin Dumnezeu? O asemenea
contradicție nu pare rezonabilă.
Adevărul din această afirmație devine evident imediat ce începem să înțelegem adevărul despre
cele două naturi pe care le posedă toate ființele inteligente. Și Isus a avut aceste două naturi. El a
avut un trup fizic pe care l-a primit de la Maria (Galateni 4:4) și a avut de asemenea și un spirit,
adevărata Sa identitate care reprezintă ceea ce a venit din cer și a locuit în acel trup.
În ceea ce privește abilitățile fizice (puterile), Isus a fost pe deplin om. Din acest punct de vedere
El a fost exact ca și noi, fără a poseda puteri sau abilități superioare vreunui alt om, motiv pentru
care devine clar faptul că din punct de vedere fizic, El a fost „pe deplin om.” Cu alte cuvinte, el nu a
avut o minte cu capacități superioare nouă. Tot ceea ce putea să facă în ceea ce privește memoria,
capacitatea mentală și fizică, este exact ceea ce și noi putem face. El Și-a lăsat de-o parte puterea
divină. El nu avea în El Însuși puterea de a citi gândurile, de a face minuni, de a cunoaște viitorul

etc. Toate aceste minuni erau făcute de Dumnezeu prin El (Fapte 10:38), la fel ca și în cazul celorlalți
profeți. Mai mult decât atât, Isus a avut natura umană care era slăbită prin efectele a 4000 de ani de
degenerare. Unii numesc aceasta „natură păcătoasă”. Așadar, în ceea ce privește capacitățile și
puterile Sale, Isus a fost exact ca oricare altă ființă umană și a posedat o natură decăzută.
Dar să nu uităm faptul că mai exista și o altă latură a Sa, la fel cu orice altă persoană are. Mă refer
la natura spirituală și în ceea ce privește această natură, Isus nu era ca ceilalți oameni. Toți oamenii
sunt născuți cu un spirit carnal, un spirit care este egoist și împotrivitor față de principiile lui
Dumnezeu. Isus nu era așa. Spiritul care era în Hristos era spiritul Singurului Fiu născut al lui
Dumnezeu, Cel care a fost născut din Dumnezeu exact după chipul Său. Acest spirit era divin ceea
ce înseamnă că avea toate calitățile minții divine, exact ca Dumnezeu Tatăl ceea ce înseamnă că așa
cum Dumnezeu era bun, și Isus era bun prin natură chiar dinainte de a fi fost născut. În ceea ce
privește spiritul Său, Isus a fost pe deplin Dumnezeu, chiar dacă în ceea ce privește puterile și
capacitățile sale era pe deplin om. Acesta este răspunsul la taina care privește modul în care El a
putut fi pe deplin Dumnezeu și pe deplin om în același timp. El a fost pe deplin Dumnezeu, dar
numai în sensul că era pe deplin bun. Acesta este adevăratul semn al divinității.
Mulți au ideea eronată că semnul Dumnezeirii este puterea. Ei cred că puterea supremă este ceea
ce-L face pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, și astfel ei concluzionează că dacă Isus era pe deplin
Dumnezeu, atunci El trebuie să fi avut aceeași atotputernicie ca și Dumnezeu Tatăl, chiar și atunci
când a fost om. Dar nu este așa. Dacă Isus ar fi deținut puterea supremă ca om, atunci nu ar fi putut
fi pe deplin om. Adevărul este că marele semn al divinității, elementul care-L desparte pe
Dumnezeu de toate celelalte ființe este faptul că El este pe deplin bun, în timp ce nicio altă ființă din
univers nu este așa, cu excepția Fiului Său.
Atunci când Isus a fost pe pământ, El avea numai capacități omenești și, în acest sens, a fost exact
ca și noi fără a avea niciun avantaj față de noi. Însă natura Sa spirituală sau mintea Sa (nu creierul
Său, ci mintea sau spiritul Său) a fost cu totul diferită decât a noastră. Isus S-a născut cu o ură față
de păcat. Mintea Sa era curată și altruistă din momentul în care a fost născut. El a fost uman numai
în ceea ce privește puterea și capacitățile, dar a fost divin în natura Sa. Sau, ca să mă exprim altfel,
Isus a fost un om care a avut o minte desăvârșit de bună încă din clipa în care a fost născut. Aceasta
este singura diferență dintre El și ceilalți oameni.
Ispitele pe care le întâmpinăm noi, I-au fost prezentate și Lui și, în confruntarea cu acestea,
singura putere care I-a fost pusă la dispoziție este aceeași putere pe care o avem și noi. Însă din
natura Lui El a urât păcatul. Spiritul Său a respins păcatul. Spiritul nostru nu-l respinge, și aceasta
este diferența. Acesta este motivul pentru care El n-a păcătuit niciodată, pentru că avea o minte
divină, iar divinitatea este total opusă păcatului.
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O greșeală pe care mulți oameni o fac este aceea de a presupune că Isus a venit pentru a
demonstra că omul poate trăi fără păcat. Adevărul este că omul însuși nu poate trăi fără păcat.
Dumnezeu nu a încercat să dovedească ceea ce nu este adevărat. Ceea ce Dumnezeu a demonstrat
în Hristos este că divinitatea unită cu umanitatea nu comite păcat. Această divinitate și umanitate
au fost unite în Hristos și acesta este singurul mijloc prin care omul poate trăi deasupra păcatului.
Însă și mai important, aceasta a fost demonstrarea a ceea ce este Dumnezeu de fapt. În Isus
Hristos, Dumnezeu Și-a descoperit caracterul și adevărata Lui natură înaintea omenirii și a
universului așa cum nu am fost văzut sau înțeles niciodată înainte. Aceasta nu a fost o demonstrare
a capacităților umanității, ci a adevăratei naturi a lui Dumnezeu. Isus a demonstrat că atunci când
îndepărtezi puterea slavei, atotcunoașterea lui Dumnezeu, atunci când înlături orice urmă a
vreunui ajutor divin de la El, inclusiv spiritul sfânt, dacă Îl atârni de o cruce și-L pui față în față cu
moartea veșnică, El va funcționa tot pe baza dragostei altruiste. El a înfrânt acuzațiile lui Satan că
Dumnezeu este egoist și bun numai pentru că este atotputernic.
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Nicio altă ființă din univers nu ar fi putut realiza acest lucru. Un înger pus în această postură ar fi
eșuat. Orice alt om ar fi avut instinctul de conservare de sine dacă ar fi fost pus în această situație.
În Isus noi am văzut slava lui Dumnezeu, dar a fost slava „ca a Singurului născut din Tatăl”, ceva
ce numai o ființă divină putea produce.
Ideea că drumul nostru spre biruință este prin a-L copia pe Hristos este un concept pe care l-am
îmbrățișat timp de mulți ani din viață, dar am ajuns să înțeleg că o asemenea idee crează multe
inconsecvențe în planul de mântuire și m-a condus la multe frustrări dureroase în experiența
multor creștini sinceri. Este adevărat că Isus este exemplul meu în viața pe care Dumnezeu dorește
s-o vadă în oameni, un exemplu al unei vieți desăvârșite. Dar El nu este un exemplu al metodei
prin care pot trăi acea viață desăvârșită. Calea prin care eu pot să trăiesc o viață desăvârșită nu este
aceea de a copia metodele lui Isus, ci aceea de a muri și a-I îngădui lui Isus să trăiască din nou. Eu
nu pot și niciodată nu voi putea să trăiesc o viață desăvârșită. Dar Hristos a putut, și El o va face
din nou în mine. Acesta este secretul biruinței. Nu copierea, nici substituirea.
Noi știm că El a depins de călăuzirea Tatălui la fiecare pas al vieții. Noi știm că El a depins de
spiritul Tatălui Său pentru a-Și aduce la îndeplinire minunile. Noi știm că El S-a rugat așa cum
niciun om nu S-a rugat vreodată, dar nu asta este ceea ce L-a susținut pe cruce. Acolo, Tatăl L-a
părăsit, și tot sprijinul și ajutorul i-au fost luate. Chiar așa s-a întâmplat. Dacă nu, atunci El nu mi-a
purtat cu adevărat păcatul, El nu a luat cu adevărat locul pe care păcătosul îl merită. Dar noi știm
că El a făcut asta și că El a obținut mântuirea prin aceste mijloace. Dar cum a reușit să rămână
credincios pe cruce, abandonat de spiritul lui Dumnezeu, dacă nu a fost în Sine divin și pe deplin
bun?
Dacă-l luăm pe cel mai sfânt om, spre exemplu pe Enoh care a trăit în slavă în ultimii 5000 de ani,
și-l atârnăm pe cruce, îl amenințăm cu moartea veșnică și-i luăm spiritul lui Dumnezeu, va rămâne
el credincios? Sigur că nu, pentru că în noi nu există nimic bun în afară de Dumnezeu, și nici nu va
exista în toată veșnicia. În întregul univers nu există decât două Ființe care sunt bune în sine. Una
este Dumnezeu Tatăl, iar Cealaltă este Singurul Său Fiu născut Căruia Tatăl I-a dat să „aibă viața în
Sine”, care este chiar chipul exact al persoanei Sale. Atunci când înțelegem corect acest lucru, vom
vedea de ce este important să ne agățăm de Hristos și să ne punem toată speranța în El.
Toți cei care sunt născuți din Adam, sunt născuți cu un trup păcătos și stricat, și cu o minte
depravată. De vreme ce natura este transmisă prin naștere, este imposibil pentru orice fiu al lui
Adam să ajute rasa umană. Tot ceea ce poate transmite este aceeași natură pe care a moștenit-o care
va fi păcătoasă, coruptă, depravată. Pentru a ajuta omenirea, un nou element trebuia să intre în
experiența oamenilor. Trebuia găsit cineva care putea să transmită o viață care nu este coruptă ca
viața lui Adam. Trebuia găsit cineva care putea transmite o viață divină, singura speranță de a
recupera omenirea pierdută.
Aceasta este încă o dovadă a faptului că Isus trebuia să fie divin, chiar Fiul lui Dumnezeu și nu
numai un alt om. Acesta este motivul pentru care Isus este numit „al doilea Adam”. El este un alt
om care este așezat ca și cap al omenirii, cu o altă viață pe care o poate transfera tuturor oamenilor.
O viață care anulează efectele celei pe care am primit-o de la primul Adam.
Omenirea în sine nu poate trăi niciodată fără păcat. Hristos ne-a oferit viața Lui și dacă o vom
primi-o, El va trăi din nou în noi și va face din nou ceea ce numai divinitatea poate face. El va trăi
din nou fără păcat, dar de data aceasta în noi. Ce mântuire minunată ne-a asigurat Dumnezeu în
Hristos!

Este greșit să celebrăm
sărbătorile iudaice?
David Clayton, noiembrie 2014

„The World Wide Church” a fost o biserică care celebra sărbătorile iudaice și care păzea de asemenea
și sabatul. Această biserică a fost fondată de Herbert W. Armstrong. Când acesta a murit în anul 1986,
biserica a abandonat multe dintre crezurile ei și mulți dintre membrii ei dezamăgiți și-au căutat alte
locuri de închinare. Unii s-au refugiat în comunitatea Adventistă iar răspândirea ideii celebrării
sărbătorilor iudaice în Adventism coincide cu această perioadă în care a avut loc această despărțire în
„The World Wide Church”.
De-a lungul anilor, atât în interiorul Bisericii Adventiste când și în
afara acesteia, s-au format multe grupări care au aderat la
celebrarea sărbătorilor iudaice. Aceste grupări au încercat să ofere
acestei doctrine un iz adventist prin încercarea de a o justifica
folosind citate din Ellen White și din scrierile pionierilor adventiști.
Sigur că este dificil de înțeles motivul pentru care cineva ar face
asta, mai ales atunci când știm că nici Ellen White și niciunul dintre
pionierii adventiști nu au celebrat sărbătorile iudaice.
Însă, întrebarea critică este: este greșit să celebrăm aceste sărbători?
Există ceva în această practică care o face dăunătoare pentru
creștini, și dacă este așa, care este acest motiv?
Am urmărit extinderea acestei doctrine în sânul comunității
Adventiste în ultimii douăzeci de ani și, la început am privit
această practică ca pe o particularitate inocentă pe care oamenii
sunt liberi s-o adopte dacă așa doresc. Nu am crezut că este ceva
necesar pentru experiența creștină, dar nu am văzut niciun rău în
această practică dacă oamenii simțeau că asta trebuie să facă. Asta
este ceea ce am crezut și ceea ce am afirmat la vremea respectivă.
Însă, pe măsură ce timpul a trecut, am cercetat Evanghelia cu o mai
mare atenție și de asemenea și principiile care stau la baza
doctrinei celebrării acestor sărbători. Am acordat o atenție
deosebită scrierilor lui Pavel și nu după multă vreme mi-am schimbat concepția referitoare la această
doctrină. Azi nu mai cred că aceasta este o practică inocentă. O examinare atentă a principiilor
Evangheliei m-au condus la concluzia că celebrarea sărbătorilor iudaice constituie o negare a lucrării lui
Hristos și că este o practică ce indică faptul că persoana practicantă nu a acceptat pe deplin ceea ce
Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos.
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În lucrarea Sa de a salva rasa umană, planul lui Dumnezeu se desfășoară după o cronologie. Această
cronologie este arătată foarte clar în Biblie și este demonstrată de faptul că Biblia însăși este despărțită
în două, potrivit unor perioade de timp, și anume timpul dinainte de Hristos și timpul de după
întruparea Lui.
Chiar și aceste două despărțiri conțin și altele în cadrul lor. Spre exemplu avem de-a face cu perioada
de timp dinainte de potop. Apoi lumea a fost distrusă și a urmat un nou început. Apoi există perioada
de la Noe la Avram înainte ca Dumnezeu să cheme o anumită familie pentru a fi poporul Său deosebit.
Apoi a fost perioada de timp de la Avraam la darea legii de pe muntele Sinai, de la Sinai la venirea lui
Hristos și apoi de la Hristos până în prezent.
Unii s-au referit la aceste perioade de timp ca fiind „dispensațiuni” și există unele grupuri religioase
care afirmă că Dumnezeu are diferite metode de a-i mântui pe oameni pe parcursul acestor diferite
dispensațiuni. Sigur că aceasta este o învățătură falsă. Nu au existat niciodată mai multe căi de a-i
mântui pe oameni, iar acea singură cale a fost prin har, prin credința în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Însă asta nu înseamnă că Dumnezeu nu Se poate raporta la oameni în diferite maniere în diferite
perioade de timp. Cu toate că Dumnezeu a avut o singură cale de a-i mântui pe oameni, S-a raportat la
ei în diferite feluri în diferite perioade de timp. Unii au respins această idee pentru că o asociază cu

ideea falsă potrivit căreia Dumnezeu mântuiește în diferite feluri. Dar nu este normal să negi adevărul
numai pentru că cineva îl asociază cu o eroare. Nu este posibil să citești Biblia într-un mod sincer și
deschis fără a observa aceste schimbări care au avut loc de-a lungul anilor.
Dar ce legătură au toate acestea cu problema celebrării sărbătorilor iudaice? Pentru a înțelege locul
acestor sărbători în această ecuație, trebuie ca mai întâi să înțelegem cele două mari perioade de timp,
cele două mari ere în cronologia lui Dumnezeu. Aceste două ere sunt era legii și cea a împărăției. Mă
refer la acestea ca la cele două ere majore pentru că aproape toată Biblia se raportează la ele și chiar
despărțirea Bibliei în Vechiul Testament și Noul Testament reprezintă o recunoaștere a semnificației
acestor două ere. Vechiul și Noul Testament reprezintă două mari sisteme prin care oamenii au
interacționat cu Dumnezeu. Aceste Testamente sau legăminte nu au reprezentat două căi prin care
oamenii au putut fi mântuiți, ci mai degrabă două căi diferite prin care Dumnezeu a interacționat cu
oamenii.
Apostolul Pavel ne spune că sistemul Vechiului Legământ a fost o „umbră” sau o reprezentare gândită
de Dumnezeu pentru a fi o ilustrare a unei realități mai mari. Acesta a fost singurul său scop.
„În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată,
prin aceleaşi jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie.” (Evrei 10:1).
Aici nu se referă numai la anumite aspecte ale legii, ci la întregul sistem care nu conținea decât
„umbra bunurilor viitoare”. Tot ceea ce conținea reprezenta realități viitoare. Este important să înțelegem
acest aspect, și anume că sistemul legii era un pachet complet, un sistem de guvernare ca și un
instrument de învățătură gândit să fie mijlocul prin care Dumnezeu interacționa cu poporul Său pe
parcursul unei anumite perioade de timp. Legea a fost limitată la acea perioadă de timp și nici o parte
din ea nu mai trebuia să fie în vigoare după ce acel timp trecea. Când a început perioada noului sistem,
cel vechi a expirat. De aceea, atât timp când vechiul sistem era în vigoare, cel nou nu se putea aplica.
Pavel afirmă că
„Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în Locul Preasfânt, nu era încă deschis câtă vreme stătea în
picioare Cortul dintâi.” (Evrei 9:8).
„Prin faptul că zice: ,un nou legământ’, a mărturisit că cel dintâi este vechi; iar ce este vechi, ce a îmbătrânit,
este aproape de pieire.” (Evrei 8:13).
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Acest aspect nu este deloc unul minor. Dacă lucrarea lui Dumnezeu se desfășoară după o cronologie,
atunci este foarte important să înțelegem cum operează Dumnezeu la fiecare moment. Dacă nu reușim,
atunci nu vom putea să împlinim scopul său cu noi în această perioadă de timp și, în final, Îl vom
reprezenta greșit și posibil vom pune în pericol propria noastră mântuire.
Este ușor de demonstrat asta: într-un timp circumcizia fizică constituia un semn al unei relații
mântuitoare dintre Dumnezeu și poporul Său. Cu toții știm că nu există nicio virtute în circumcizie și că
aceasta nu este o practică pe care Dumnezeu o mai pretinde azi. De fapt, dacă cineva practică
circumcizia azi ca pe o obligație religioasă, acesta este un semn al apostaziei. Și totuși într-o anumită
perioadă de timp era absolut imperativ ca poporul lui Dumnezeu să-ți demonstreze legătura cu El prin
practica circumciziei. Biblia ne spune că viața lui Moise a fost amenințată de un înger al lui Dumnezeu
pentru că nu-și tăiase împrejur fiul (Exodul 4:24-26).
Un alt exemplu este maniera în care ne raportăm azi la sacrificarea animalelor. Dumnezeu este Cel
care a cerut această practică, dar dacă un creștin ar continua în ea azi, nu ar demonstra numai o
ignoranță teribilă față de scopurile lui Dumnezeu, ci și o insultă directă adusă lui Isus Hristos și un atac
direct asupra credinței creștine.
Mulți dintre cei care susțin celebrarea sărbătorilor iudaice, neagă faptul că există o cronologie în
planul lui Dumnezeu. Ei insistă asupra faptului că Dumnezeu a interacționat mereu cu oamenii în
aceeași manieră din zilele lui Adam și până azi. Ei cred că relația dintre Dumnezeu și omenire nu s-a
schimbat niciodată și că maniera Lui de a interacționa cu oamenii a fost mereu aceeași de-a lungul
timpului. Această idee este atât de contrară Scripturii încât este dificil de urmărit chiar raționamentul
care stă la baza acestei concluzii. Biblia afirmă în mod clar faptul că a existat un timp în care oamenilor
li s-a oferit o promisiune că Dumnezeu va binecuvânta omenirea prin Isus Hristos. Scriptura spune
hotărât că această binecuvântare nu a fost împlinită până la un anumit moment în timp. Această
binecuvântare nu putea veni asupra omenirii până la momentul fixat de Dumnezeu. Biblia mai afirmă
de asemenea în mod clar faptul că la 430 de ani după ce Dumnezeu a făcut acea promisiune, El a dat

evreilor legea la muntele Sinai. Acea lege nu a fost dată înainte, și chiar și atunci când a fost dată, a fost
validă numai o anumită perioadă de timp. Ea trebuia să fie în vigoare „până când avea să vină Sămânța
(Hristos)” (Galateni 3:19).
Așadar, înainte de darea legii Dumnezeu S-a raportat la poporul Său pe o anumită cale. După ce a dat
legea pe muntele Sinai, legătura a fost diferită. Acum această legătură includea multe reguli, ceremonii
și ritualuri pe care oamenii lui Dumnezeu din timpurile anterioare nu le-au practicat niciodată. Dar
acest sistem trebuia să dureze până când avea să „vină Sămânța”, motiv pentru care tragem concluzia
clară că atunci când Sămânța a sosit, legătura dintre Dumnezeu și poporul Său urma să treacă printr-o
nouă schimbare.
Această schimbare poate fi comparată cu relația dintre părinți și copil pe măsură ce acesta trece prin
diferite stadii de dezvoltare. Atunci când este sugar trebuie să stea în pătuț și mai apoi pe un scaun înalt
în timp ce mănâncă. Mai târziu nu-i este îngăduit să umble peste tot, ci este limitat numai la țarcul lui,
neputând să iasă pe ușă decât însoțit. Pe măsură ce crește, lucrurile se schimbă. După un timp este
posibil ca uneori să i se îngăduie să rămână singur acasă, iar apoi vine timpul maturității când nu mai
are nevoie ca părinții să intervină deloc în viața lui.
Acesta este un exemplu care explică motivul pentru care metoda lui Dumnezeu de interacționare cu
poporul Său s-a schimbat de la o perioadă la alta. Are de-a face cu nivelul de maturizare spirituală.
Dumnezeu a gândit programe pentru a le ieși în întâmpinare la diferitele stadii ale dezvoltării lor.
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Pe măsură ce studiem cronologia potrivit căreia a progresat lucrarea lui Dumnezeu de a salva
omenirea, descoperim că totul se reduce la două variante: așa cum am descoperit mai devreme, acestea
se referă la Vechiul și Noul legământ. Însă deosebirea dintre aceste legăminte nu este numai o chestiune
care ține de două perioade de timp diferite, ci mai există și alte diferențe importante. În primul rând
avem de-a face cu o perioadă de timp a simbolurilor și a promisiunii, căreia i-a urmat era în care
simbolurile au devenit realitate iar promisiunea s-a împlinit.
Aceste două pachete sunt despărțite de un mare eveniment care a schimbat în mod radical istoria
omenirii. Acel mare eveniment este viața lui Isus Hristos. Era simbolurilor este înainte de Hristos. Când
Hristos a venit, El a adus cu Sine realitatea către care indica sistemul anterior. Acest lucru a pus capăt
acelor ritualuri. Nu a fost sfârșitul unora dintre ritualuri, ci sfârșitul întregului sistem al ritualurilor. A
fost o mare schimbare chiar a modului în care Îl abordăm pe Dumnezeu. Noi nu ne mai apropiem de El
prin simboluri, ci în mod direct prin Hristos Însuși. Zilele simbolurilor au trecut pentru totdeauna.
Așadar, întrebarea nu este ce s-a împlinit și ce nu, ci întrebarea este dacă acceptăm că prin Hristos,
metoda lui Dumnezeu de interacțiune cu omenirea a ajuns la punctul cel mai înalt. Cu alte cuvinte,
legătura a fost desăvârșită. Nu mai trebuie să interacționăm cu Dumnezeu prin ilustrații și simboluri,
prin mijloace de mâna a doua. Azi venim la Dumnezeu prin intermediul legăturii celei vii pe care o
avem cu El prin integrarea noastră în chiar viața lui Hristos.
„Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt, pe calea cea nouă şi
vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său.” (Evrei 10:19, 20).
Această chestiune este importantă și nu trebuie ignorată deoarece continuarea în practica simbolurilor
la acest timp este o negare a faptului că Hristos este împlinirea promisiunii și, de aceea, este diametral
opusă adevărului a ceea ce Dumnezeu a realizat în Hristos. Nu este o practică nevinovată care ar trebui
pur și simplu ignorată. În era Vechiului Legământ a reprezentat o parte necesară a practicii religioase a
poporului lui Dumnezeu. Însă, după stabilirea Noului Legământ la moartea lui Hristos, ritualul exterior
la circumciziei a fost înlocuit de realitatea interioară a nașterii din nou, sau circumcizia inimii. Cei care
continuă practica circumciziei ca ritual religios după acel moment, resping realitatea nașterii din nou.
Apostolul Pavel a avertizat împotriva acestui lucru în cel mai clar limbaj:
„Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi tăia
împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.” (Galateni 5:1, 2).
Acest lucru nu se aplică numai circumciziei, ci fiecărui aspect al sistemului legii, motiv pentru care
Pavel continuă prin a spune:
„Şi mărturisesc iarăşi, încă o dată, oricărui om care primeşte tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată
Legea.” (Galateni 5:3).
Aceasta pentru că sistemul simbolurilor numit „legea” a fost în mod absolut și fără nicio rezervă, în
totalitate abolit de Dumnezeu. Dumnezeu nu mai interacționează cu poporul Său folosind acea metodă.
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Legea a oferit ideea fundamentală ale marilor principii, ale marilor adevăruri, dar numai în simboluri,
umbre și reprezentări. Reprezentarea nu poate egala adevărul pe care-l reprezintă și nici nu poate
produce efectul pe care-l produce adevărul. Acesta este motivul pentru care legea era reprezentativă și
nimic mai mult! Fiecare aspect al ei reprezenta ceva mai mare iar acest lucru a fost adevărat și în ceea ce
privește cele zece porunci!
Cele zece porunci reprezentau caracterul lui Hristos care este împărtășit creștinilor prin spiritul lui
Hristos. Acest spirit al lui Hristos este cel care-i guvernează și care produce un comportament
neprihănit în ei. În Hristos, noi nu suntem guvernați de zece afirmații legale. Pentru noi, acel sistem de
guvernare a fost abolit. Aceasta este exact ceea ce încearcă Pavel să explice în următoarele pasaje:
„care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoară,
dar Duhul dă viaţa. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă şi săpată în pietre, era cu atâta slavă, încât fiii
lui Israel nu puteau să-şi pironească ochii asupra feţei lui Moise, din pricina strălucirii feţei lui, măcar că
strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului?” (2 Corinteni 2:6-8).
Cele zece porunci nu sunt egale cu caracterul lui Hristos. Ele reprezintă o descriere fundamentală a
moralității dar nu sunt în niciun caz egale cu înălțimea și adâncimea și lărgimea care este în Hristos.
Acesta este motivul pentru care Isus a afirmat (citând cele zece porunci):
„Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ,Să nu preacurveşti.’ Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o
poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.” (Matei 5:27, 28).
Cele zece porunci spun „să nu comiți adulter” care înseamnă simplu „să nu întreții relații sexuale cu o
persoană cu care nu ești căsătorit”. Aceasta este moralitatea fundamentală, dar este aceasta suficient de
bună pentru a reprezenta adevărata neprihănire? Nu, sigur că nu! Adevărata neprihănire este natura
care nu are nici măcar dorința de a face așa ceva. Pot cele zece porunci să producă asta? Măcar descriu
ele această natură? Răspunsul evident este că nu, motiv pentru care atunci când o persoană este
guvernată de un sistem de zece reguli, nu se poate ridica niciodată deasupra moralității fundamentale.
Conformarea la reguli devine mantaua care acoperă decăderea interioară iar legalismul ipocrit este
rezultatul inevitabil. Acesta este motivul pentru care sistemul legii trebuie respins în favoarea sistemului
spiritului.
Desigur că noi nu negăm că cele zece porunci afirmă adevărul. Poate că o fac numai într-o formă
fundamentală, dar tot adevăr este. Acesta este motivul pentru care spiritul lui Hristos nu este contrar
celor zece porunci, cu toate că este cu mult superior acestora.
Același lucru se întâmplă și cu sărbătorile și cu toate aspectele sistemului legii. Fiecare detaliu
reprezenta o realitate mai mare. Fiecare sărbătoare a reprezentat un eveniment al lucrării lui Hristos.
Aceste sărbători au fost numai simboluri a ceva real, dar nicidecum realitatea. Acesta este motivul
pentru care trebuiau celebrate an după an, pentru că nu au realizat niciodată nicio schimbare reală în
oameni. Slavă lui Dumnezeu: Isus este realitatea și El împlinește adevăratul înțeles al sărbătorilor, așa că
noi nu mai avem de-a face cu simboluri pentru că acum deținem realitatea în Hristos.
Dar cei care celebrează sărbătorile doresc să păstreze o legătură cu forma și cu simbolul, chiar dacă
Hristos a devenit realitatea. Ei se atașează guvernării celor zece porunci și folosesc acest lucru ca
momeală prin care se atașează de sărbători. Ei se țin de ideea că regulile celor zece porunci constituie
încă mijloace prin care Dumnezeu îi guvernează pe creștini și încearcă să formeze o legătură între
sărbători și cele zece porunci. Pe această bază ei concluzionează că suntem încă sub obligația de a
celebra sărbătorile din lege. Dar și în cazul sărbătorilor, ca și în cel al jertfelor și al circumciziei, și de fapt
ca și în cazul întregului sistem al legii, inclusiv cele zece porunci, trecem de la simbol la realitate.
Dar să mai considerăm un aspect important: trecerea de la simbolism la realitate presupune încetarea
jertfelor și a sărbătorilor. Nu mai facem ritualurile poruncite în lege, ci primim în viețile noastre
realitatea, și anume, adevărata jertfă, pe Isus Hristos, și adevăratele sărbători, lucrarea lui Hristos din
cer.
Dar în ceea ce privește cele zece porunci, situația diferă. Atunci când experimentăm principiul mai
mare care stă în spatele celor zece porunci, acest lucru nu anulează practicarea poruncilor, ci mai

degrabă ne conduce la un nivel mai înalt decât aceste reguli în timp ce continuăm să împlinim lucrurile
poruncite în acele reguli. Ce vreau să spun cu asta? Porunca spune „să nu ucizi”. Eu nu mă mai raportez
la această definiție limitată, ci trec la ceva mai înalt în Hristos. Acest lucru mai înalt este principiul
înnăscut al dragostei altruiste. Acum, mă va conduce acest lucru să-i omor pe ceilalți? Nu, sigur că nu!
Rezultatul acestui sistem nou de guvernare este faptul că mă ridic deasupra regulii, mult deasupra ei,
trăiesc datorită unor motivații și principii morale mai înalte, dar asta nu mă conduce să trăiesc contrar
legii scrise, ci în perfectă armonie cu aceasta, dar la un nivel mult mai înalt.
Așadar, este clar faptul că moralitatea nu se schimbă niciodată, nici chiar atunci când avem de-a face
cu o expresie limitată a acesteia. Este de asemenea evident faptul că moralitatea nu are nimic de-a face
cu ritualismul și ceremonialismul, ci cu comportamentul care este bun în sine și care este bun în toate
veacurile și în toate circumstanțele. Așadar, chiar dacă cele zece porunci reprezintă o expresie limitată a
moralității, ele sunt încă adevărata exprimare a moralității, și de aceea realitatea în Hristos va produce
mereu un comportament care este în armonie cu cele zece porunci.
Există numai un singur principiu moral care nu este în mod natural produs într-o persoană prin
venirea spiritului lui Hristos, și acela este moralitatea păzirii sabatului. O persoană nu va ști că
Dumnezeu Își invită poporul la o întâlnire deosebită în cea de-a șaptea zi a săptămânii, decât dacă
învață acest lucru și asta pentru că moralitatea sabatului nu este atât de ușor lămurită ca și celelalte
porunci din cele zece. Însă trebuie numai să ridicăm câteva întrebări pentru a înțelege că păzirea
sabatului reprezintă un principiu moral.
Este păzirea sabatului un bine veșnic, sau este limitat la timpul existenței păcatului? A fost sabatul
introdus după sau înaintea intrării păcatului în lume? A fost porunca despre păzirea sabatului așezată în
rândul legilor care au fost limitate, sau a fost inclusă în rândul poruncilor scrise pe tablele de piatră care
au o natură veșnică? Răspunsurile sunt evidente. Dumnezeu este Singurul care cunoaște ce este veșnic
bun iar El a ales să unească porunca sabatului cu un set de alte reguli care sunt în mod clar veșnice în
natura lor. Așadar, propriile fapte ale lui Dumnezeu ca și poruncile Sale demonstrează faptul că păzirea
sabatului reprezintă un comportament moral și rămâne de aceea pentru eternitate.
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În final să ridicăm întrebarea: de ce este celebrarea ceremoniilor legii atât de atrăgătoare pentru atât de
mulți azi? Răspunsul este simplu, dar cutremurător.
Este evident faptul că noi continuăm să căutăm numai dacă nu am găsit ceea ce am căutat. Pavel
aplică acest adevăr și ne spune că singurul motiv pentru care poporul lui Dumnezeu a continuat să ofere
jertfe din nou și din nou an după an, a fost faptul că jertfele nu au oferit niciodată ceea ce ei aveau
nevoie. Atunci când marele sacrificiu a fost oferit care le-a oferit ceea ce aveau nevoie, atunci pentru
totdeauna au încetat acele jertfe.
„În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată,
prin aceleaşi jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat
ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curăţaţi o dată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoştinţă de
păcate?” (Evrei 10:1, 2).
„El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui
Dumnezeu şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui. Căci printr-o singură
jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.” (Evrei 10:12-14).
Același principiu se aplică celebrării sărbătorilor și oricărei alte practici a legii. Singurul motiv pentru
care o persoană ar dori să celebreze sărbătorile este pentru că nu a primit realitatea acestor sărbători care
au fost împlinite în Hristos. De aceea celebrarea sărbătorilor constituie un indicator al faptului că
persoana respectivă nu a primit beneficiile lucrării lui Hristos! Aceasta este concluzia de neevitat.
Păzirea sărbătorilor este acceptabilă pentru cei care nu L-au descoperit încă pe Hristos. Sigur că evreii
încă le practică alături de toate celelalte ritualuri și ceremonii ale legii. Ei încă Îl așteaptă pe Mesia așa că
sigur ei încă au de-a face cu simbolurile și nu cu realitatea. Însă pentru cei care pretind că sunt creștini,
celebrarea sărbătorilor este o contradicție evidentă a credinței lui Isus Hristos. Este o afirmație a faptului
că ceea ce Hristos a oferit nu este suficient de bun și că trebuie să continuăm să interacționăm cu formele
și simbolurile. Tragedia este că probabil acesta este adevărul absolut. Probabil că oamenii se simt mai
confortabil să se raporteze la Dumnezeu pe calea Vechiului Legământ pur și simplu pentru că nu au
experimentat realitatea Noului Legământ.

Experiențe din „Visteria” saitului web

Întinzând mâna printre gratii
Sabou Firuța, februarie 2015

„ ... am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” (Matei 25:36).
În luna iunie a anului trecut am fost contactată de unul dintre
judecătorii de la judecătoria Târgoviște pentru a-mi prezenta un caz
disperat pe care-l instrumenta. Era vorba despre Valentin Arabagiu,
un tânăr de 26 de ani care fusese condamnat pentru furt. Mi-a
povestit detalii despre acest caz care m-au impresionat și pe mine:
când avea 14 ani a rămas orfan de tată, iar mama lui s-a recăsătorit
cu un bărbat dependent de alcool. La scurt timp a devenit și ea
alcoolică ceea ce a făcut ca viața băiatului să se transforme într-un
iad, motiv pentru care el a ales să plece de acasă. S-a mutat în
pădurea din apropierea satului unde locuia într-o groapă. Fiind
dezorientat, gol și flămând, a început să fure din gospodăriile
oamenilor haine și alimente. Furturile au fost reclamate la poliție și
curând Valentin a fost prins și deferit justiției. Judecătorul mi-a
povestit că în timpul în care a fost judecat nu a negat nimic din ceea
ce făcuse, a recunoscut toate faptele reclamate de pârâși și a avut un
comportament decent în instanță. La final, după ce a fost încătușat de
gardian, a aruncat o privire înlăcrimată înapoi judecătorului implorând milă. Familia nu a vrut să mai
aibă nimic de-a face cu el, iar mama lui a declarat furioasă că trebuie pedepsit pentru faptele săvârșite.
Am început să-i scriu scrisori, amintindu-i de experiența lui Iosif din închisoare și încurajându-l să
aibă un comportament bun cu toți cei din jurul lui. Și într-adevăr, atunci când a fost verificat dosarul lui,
s-a constatat că avusese un comportament ireproșabil, cu toate că nu fusese vizitat de nimeni niciodată,
nu primise nici bani și nici alimente. Fusese părăsit de toți.
În încercarea mea de a-l ajuta, mi s-a alăturat și fratele Băicoianu Gheorghe care îi este consătean. El a
încercat să discute cu mama și sora lui pentru a le convinge să-l sprijine, însă fără succes. Apoi am mers
împreună de două ori în sala de judecată pentru a-l susține și pentru a încerca să discutăm cu acuzatorii
lui. Le-am amintit că suntem cu toții avertizați în Scriptură că vom fi judecați cu măsura cu care
judecăm, i-am încurajat să-și amintească de câte ori au furat fiecare dintre ei și fiecare dintre noi și că,
potrivit dreptății, cu toții ar trebui să fim în închisoare, diferența dintre noi și Valentin fiind aceea că noi
nu am fost prinși. Le-am spus că Valentin le putea fi copil și să țină seama și de acest aspect. Am
continuat să ne rugăm, iar la a doua înfățișare nu a mai venit decât o singură persoană care a spus că
dorește ca instanța să decidă.
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A primit o condamnare de 3 ani din care mai are de ispășit 4 luni. Problema este că după ce se va
elibera, nu va avea unde să meargă. Fratele Băicuianu s-a oferit să-i asigure o masă pe zi la el acasă, însă
nu s-a găsit încă nimeni care să-i ofere un loc de muncă și, poate, chiar și un loc unde să-și plece capul.
Sunt însă convinsă că Cel care L-a ajuta pe Valentin până acum, îl va ajuta și în continuare. Redau mai
jos fragmente dintr-una dintre scrisorile lui:
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25 februarie 2015
Bună ziua tanti Firuța!
Țin să vă anunț că am primit condamnarea într-un final. Am primit 3 ani; aceasta este pedeapsa pe
care am meritat-o pentru tot ceea ce am greșit. În vară, peste 4 luni pot fi liber, pot să mă bucur din nou
de libertate ca orice om liber.
Tanti Firuța, vreau să știți că sfaturile dumneavoastră m-au ajutat foarte mult să mi-au dat puterea să
trec peste toate greutățile.

V-am văzut în instanță pe dumneavoastră și pe nea Gelu. Încă o dată vă mulțumesc că m-ați susținut
atât dumneavoastră cât și nea Gelu. Îi trimisesem scrisoare și surorii mele mai mare, dar din păcate cred
că nu a avut timp să vină.
Nici nu-mi vine să cred că peste 4 luni voi fi liber; nici nu-mi închipuiam să-mi dea 3 ani, că după
spusele avocatei, dânsa îmi spunea că sigur va fi peste 4 ani. Dar Cineva acolo Sus chiar mă iubește;
chiar am văzut cu ochii mei ce înseamnă să ai încredere în Dumnezeu.
Mi-au mai rămas 4 luni la dispoziție să mă gândesc foarte bine la ceea ce voi face în viitor, ce voi face
când voi ieși de aici, căci totul depinde de mine. Deseori m-am gândit încotro voi apuca când voi fi liber.
Cu siguranță nu voi mai fura pentru că am văzut destul de bine cum e să stai aici...
Aș fi vrut să vă scriu mai des, dar nu am plicuri, așa că am făcut unul dintr-o coală cum m-am
priceput.
Tanti Firuța, în continuare vă doresc multă sănătate, fericire și succes în tot ceea ce faceți. Să vă ajute
bunul Dumnezeu și să vă aibă în pază!
Cu mult respect, vă transmite salutări,
Valentin

Rubrica de sănătate

Usturoiul
11

Lenworth Frankson, mai 2009
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Antibiotic
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Usturoi crud măcinat este un antibiotic foarte puternic.
Dacă se aplică și se utilizează în mod corespunzător, poate
salva viața. Se spune că dacă usturoiul proaspăt zdrobit
este aplicat la locul infecției, după aproximativ șapte
minute va funcționa ca un antibiotic. Motivul este că
usturoiul zdrobit emană acid sulfenic (apare senzație de
arsură), care se descompune în mod constant în alicină,
compusul extrem de antibiotic care, la contact, ucide
bacteriile. Arderea va fi simțăti pentru un minut sau două,
dar este un mod excelent de a ucide infecția stafilococilor
fără vreun medicament. Usturoiul va ucide și tulpinile de
bacterii ale stafilococilor care au devenit imune la antibioticele moderne, pentru că omoară într-un mod
diferit iar bacteriile nu pot deveni imune la acesta. Usturoiul ucide bacteriile prin forțarea celulelor să se
umfle și să explodeze mai degrabă decât blocarea receptorilor chimici, așa cum fac antibioticele
farmaceutice. Cel mai important lucru este că trebuie să fie aplicat la locul infecției pentru a produce
rezultate pozitive.
Pentru infecțiile profunde care supurează, se recomandă curățarea și drenarea rănii înainte de
aplicarea usturoiului, aceasta fiind o modalitate bună de a ajunge la rădăcina problemei. Un cuvânt de
precauție: unele bacterii pot fi fatale și nimeni nu ar trebui să trateze acest tip de infecție cu nebăgare de
seamă.
Precauție
Este important să ne amintim că în utilizarea sau aplicarea de usturoiului ar trebui să fim mereu atenți
deoarece usturoiul crud poate arde pielea delicată sau sensibilă. Am experimentat personal acest lucru
de mai multe ori. Aplicarea direct pe zona afectată permite o concentrare mai intensă și mai pură cu

rezultate mult mai bune, dar în acest sens ar trebui să fim precauți. Diluarea usturoiului în apă reduce
șansa de ardere, menținând în același timp efectul. Un alt cuvânt important de precauție: cei ce sunt sau
pot fi alergici la usturoi sau la oricare dintre compușii de sulf, nu ar trebui să-l folosească.
Supraviețuitorii foametelor din cauza situației disperate în care se află, pot ajunge să mănânce lucruri
pe care nu le-ar consuma în mod normal. De exemplu, ar putea ajunge să mănânce o bucată de carne
care nu este proaspătă. Înainte de a o găti, frecați usturoi zdrobit peste tot. Acest lucru va permite
usturoiului să ucidă cele mai multe dacă nu toate bacteriile prezente. Usturoiul crud va ucide mult mai
mulți germeni dacă este frecat pe produsele alimentare înainte de a le consuma.
Usturoiul crud zdrobit poate fi folosit pentru a ucide bacteriile și alte organisme mici, cum ar fi E. coli
în apa contaminată, în cazul în care nici o altă apă nu este disponibilă. După strivirea usturoiului, lăsați-l
câteva minute așa cum a fost menționat mai devreme, iar apoi amestecați-l într-o sticlă de apă
strecurată. Lăsați-l să se liniștească pentru câteva ore înainte de a consuma. Apa ar putea fi incomplet
purificată sau cu un gust nu tocmai plăcut, dar va fi mai sigură decât înainte și, dacă ne confruntăm cu
moartea, mai puțin toxic este de preferat față de mai mult toxic. Proprietățile antibiotice ale usturoiului
îl fac de asemenea, util pentru sterilizarea altor lucruri cum ar fi farfurii, vase și ustensile.

Alte întrebuințări
Mi s-a spus că o altă întrebuințare a ustoroiului este împotriva mușcăturilor de șarpe. Din nou,
ustoroiul trebuie zdrobit și frecat în și de jur împrejurul mușcăturii. Cu sigurnață veți simți o arsură
puternică, dar în final va dispare. Veninul provenit de la majoritatea șerpilor este solubil în grăsime
motiv pentru care se răspândește în sistemul limfatic și nu sistemul circulator, ceea ce este valabil și la
compușii sulfurici ai usturoiului. Prin frecare, usturoiul pătrude prin piele în sistemul limfatic. De
asemenea comsumul de usturoi este benefic pentru că va ajunge și pe această cale în sistemele limfatic și
circulator. Veninul șerpilor poate pune în pericol viața. Usturoiul zdrobit poate că nu este tratamentul
ideal, dar este mult mai bun decât nimic, mai ales dacă un spital se află la mare depărtare.
Usturoiul poate fi folosit eficient și în clismele care distrug bacteriile ce cauzează iritatea colonului și
diareea cronică. Infecția bacterială din colon poate fi tratată prin climele cu usturoi și apă caldă care se
va dovedi eficientă în a curăța colonul de germenii dăunători...
Nu am experimentat niciodată dureri de dinți teribile, dar mi s-a spus că aceste dureri pot fi întradevăr groaznice. Dacă nu puteți ajunge la un stomatolog, ar trebui să luați în considerare usturoiul.
Aplicarea usturoiului zdrobit în zona infectată acționează împotriva infecției și ușurează durerea.
Senzația de arsură poate fi puternică, dar după un timp aceasta împreună cu durerea vor dispare...

Un ajutor care nu te costă nimic
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Dragi prieteni,
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Legea 571/2003 privind Codul Fiscal pune la dispozitia contribuabililor
mecanismul de redirectionare a 2% din impozitul pe venit datorat pentru
anul 2014 către o entitate non profit, și pentru că Asociația Divina
Vindecare este o organizație non profit, este eligibilă. Prevederea 2% este
un mecanism de transparență fiscală prin intermediul căruia
contribuabilii persoane fizice pot să direcționeze până la 2% din impozitul
lor pe venit către o organizație neguvernamentală (asociație sau fundație).
Pe dumneavoastră nu vă costă nimic; tot ceea ce trebuie să faceți este să
completați Declarația 230 (punctele I și II) pe care o puteți descărca de pe prima pagină a saitului nostru.
(Nu vă faceți probleme dacă nu cunoașteți suma corespunzătoare a 2% din impozit; va fi calculată de
către organele fiscale, motiv pentru care puteți lăsa căsuța necompletată.), iar dacă aveți venituri din alte

surse (cedarea folosinței bunurilor, drepturi de autor, activități independente, cedarea folosinței
bunurilor mobile și imobile realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal,
activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, câștiguri rezultate din transferul
dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de
valută la termen pe baza de contract, etc.), completați Declarația 200, pe care de asemenea o puteți
descărca de pe prima pagină a saitului nostru. După ce veți fi completat declarația, trebuie s-o trimiteți
prin poștă administrației financiare de care aparțineți sau s-o depuneți personal la sediul acesteia.
Este important de reținut că aceste declarații trebuie depuse până la data de 15 Mai 2015.
Datele de identificare ale Asociației Divina Vindecare sunt următoarele:
Asociația Divina Vindecare
Cod de identificare fiscală (CIF): 33129827
IBAN: RO87BTRLRONCRT0251832401
Banca Transilvania
Pentru orice întrebări, sugestii și propuneri, nu ezitați să ne contactați!
Vă mulțumim!

Invitație la întâlnire de studiu biblic
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Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la o nouă întâlnire de studiu şi rugăciune în perioada
15 – 19 iulie 2015. Prezentatorii din acest an vor fi David Clayton și Howard Williams din
Jamaica, iar printre subiectele care vor fi studiate se numără: „Esențialul”; „Legământul cel
veșnic”; „Cum să fii desăvârșit”; „Domnia harului”; „Legi și consecințe” etc.
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Spre deosebire de anii precedenți, această întâlnire va avea loc în municipiul Orăștie, județul
Hunedoara. Motivele pentru care am optat pentru această schimbare sunt multiple, dar cel mai
important este că, în cadrul acestei întâlniri, ne dorim să organizăm și câteva prezentări cu
caracter evanghelistic. În timpul zilei ne vom întâlni pentru a participa la trei prezentări, iar după
amiaza va avea loc o a patra prezentare la care vor fi invitați locuitorii municipiului Orăștie și a
localităților învecinate.
În ceea ce privește cazarea, există două posiblități:
1. Prima alternativă este aceea de a vă rezerva o cameră la unul dintre hotelurile sau pensiunile
din municipiul Orăștie, sau din împrejurimi. Vă recomandăm Hotelul Dacor (telefon
0354.107.205 și 0768.196.202) și Pensiunea Jorja (tel. 0254.240.013). Desigur că există și alte
alternative, iar informații despre toate acestea puteți găsi pe internet. Dacă totuși există
informații pe care nu le puteți obține din nicio sursă, îl puteți contacta pe domnul Pitea Radu
la numărul de telefon 0766.392.390.

2. Cea de-a doua alternativă este un loc de campare aflat de 30 de kilometri de municipiul
Orăștie. Locul de campare asigură toaletă și dușuri comune pentru care nu trebuie să plătiți
nimic, însă trebuie să rețineți că aveți nevoie de cort și de tot ceea ce mai este necesar petrecerii
a cinci zile în aceste condiții, pe lângă transportul zilnic până la Orăștie și înapoi. Cei care
doresc să obțină mai multe informații legate de această alternativă, îl pot contacta pe domnul
Ardeiaș Vlad la numărul de telefon 0742.248.883.
Trebuie să rețineți de asemenea că, spre deosebire de anii precedenți, nu vom mai putea asigura
nici mesele zilnice. Acesta este motivul pentru care trebuie să vă asigurați hrana pentru toată
această perioadă de timp fie prin a vă aduce de acasă, fie prin achiziționarea alimentelor din
municipiul Orăștie unde puteți găsi două piețe și magazine Kaufland, Penny, Lidl.
Suntem conștienți de faptul că această schimbare va îngreuna participarea dumneavoastră la
aceste întâlniri, însă am ales această alternativă în favoarea tuturor acelor persoane care locuiesc
în zona Orăștie și care vor avea posiblitatea de a auzi poate pentru prima dată vestea cea bună a
Împărăției Cerurilor. Știm că pentru toți cei care își vor dori să participe, nu le va fi imposibil.
Vă aşteptăm cu inimile deschise!
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Prietenii de la „Divina Vindecare”
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Vă invităm să vizitați și saitul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect
care este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca
în mod gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul
timpului, pe saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru
cei mai mici și pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre
materialele noi pe măsură ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la
adresaedi@gmail.com pentru a ne comunica adresa dumneavoastră și orice alte
gânduri și sugestii legate de acest proiect.
Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.
La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le
descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege
care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.
La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic,
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre
subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în
lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și
audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul
robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma
experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta,
descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar
noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Linkuri  utile

Hitből hitbe
Revelation 14:12
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Heilung in Christus
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Ne puteți urmări și pe canalul Divina
Vindecare de pe YouTube (copiind în browserul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele
video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe”
pentru a primi în mod automat știri de fiecare
dată când postăm noi prezentări. Aceste
prezentări video au fost înregistrate începând cu
anul 2006 și tratează diverse aspecte ale
Evangheliei strict din punct de vedere biblic.
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă
recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică.
Vizionare binecuvântată!

Restoration Ministry
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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-‐
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oricui  dorește.  Multiplicarea  este  nu  numai  permisă,  ci  și  
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