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Ai primit când ai crezut?
Ardeiaș Vlad, Aprilie 2015

Desigur că acest titlu îi va îndrepta
imediat pe cititorii consecvenți ai Bibliei
la binecunoscuta întrebare a apostolului
Pavel:
„Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi
crezut?” (Fapte 19:2).
Subiectul botezului cu duhul sfânt este
unul care mi-a prilejuit o varietate de
trăiri și experiențe: de la curiozitate la
uitare, de la împotrivire la atingerea lui
Dumnezeu. Și pentru că este un subiect
care vizează în exclusivitate o experiență,
deseori este fie evitat, fie dogmatizat
tocmai în încercarea de a masca lipsa
acesteia. Iar pentru cei mai îndrăzneți, a
fost inventată capcana personalizării trinitariene a duhului sfânt care, din lipsa unei prezentări
personale în Sfânta Scriptură, conduce la comportamente excentrice care nu au nimic în comun
cu caracterul și natura lui Dumnezeu.
Este important?
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În cadrul celei de-a treia călătorii misionare a apostolului Pavel, acesta a pornit din Antiohia și
a ajuns până în cetatea Efes. Scriptura ne relatează că aici a întâlnit „câțiva ucenici” (Fapte 19:1)
pe care nu-i cunoscuse înainte. Se pare că Pavel a înțeles că aceștia aveau o oarecare înțelegere a
căii creștine și o experiență pe aceasta, dar, poate în mod surprinzător pe mulți dintre noi și total
diferit de modul de abordare modern în asemenea situații, Pavel nu-i întreabă la ce biserică
merg, nici ce zi de odihnă celebrează, nici ce cred despre lege, nimic referitor la alimentație și
nici la modul de închinare, ci singurul lucru de care
era interesat, tot ceea ce conta pentru el era:
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„Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” (Fapte
19:2).
Din dialogul care a urmat acestei întrebări,
înțelegem că acești ucenici fuseseră botezați cu mai
bine de 20 de ani în urmă, pe vremea când Ioan
Botezătorul și ucenicii lui încă botezau oamenii care
doreau să vină la pocăința la care acesta îi invita. De la
acea dată ei nu mai avuseseră niciun contact cu
evenimentele care au urmat dispariției lui Ioan
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Botezătorul de pe scenă; răspunsul lor a fost:
„Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.” (Fapte 19:2).
Această abordare a apostolului Pavel determină pe orice cercetător serios și onest al Scripturii
la o minuțioasă analiză personală. Și poate că importanța înțelegerii corecte și a experimentării
reale a acestei oferte divine, este cel mai clar evidențiată tot de cuvintele lui Pavel:
„Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” (Romani 8:9).
Ce înseamnă asta? Ei bine, exclusivismul lui Pavel atunci când vine vorba despre acest
subiect, este într-adevăr debordant. Cu alte cuvinte, el spune că indiferent de biserica de care
aparții, indiferent de vechimea pe care o ai ca membru în acea biserică (poate că este chiar cea
mai sfântă și curată biserică din lume!), chiar dacă ești misionarul cel mai de renume, chiar dacă
faci o mulțime de fapte bune, indiferent de cât de mulți oameni buni te apreciază, poți fii chiar și
„Papa de la Roma”, dacă-ți lipsește această unică experiență, nu-i aparții lui Hristos. Iar această
perspectivă este una dintre cele mai înfiorătoare și iată de ce:
Mulți creștini cred că la revenirea lui Hristos, Acesta îi va împărți pe oameni în două categorii:
buni și răi. Surpriza va fi însă de proporții pentru aceia care vor afla că de fapt vor fi trei
categorii. Isus ne spune că și cei din staul vor fi împărțiți la rândul lor în două grupe: oile la
dreapta, și caprele la stânga Lui. (Matei 25:31-46). Iar partea cea mai interesantă a dialogului
dintre Isus și cei surprinși de faptul că sunt la stânga, este că Isus nu le contrazice pretențiile de
a fi făcut câte și mai câte în Numele Lui (Matei 7:22); este imposibil să minți atunci când ești față
în față cu El. Dar Isus atrage atenția asupra faptului că ceea ce-l situează pe un om de partea
dreaptă sau de cea stângă nu este ceea ce face, ci relația pe care o are sau nu o are cu o Persoană
vie: E Însuși:
„Niciodată nu v-am cunoscut.” (Matei 7:23).
Iată așadar care este importanța înțelegerii și intrării în această experiență. Adevărații creștini
sunt cei ce-L au pe El, cei ce au duhul Lui.
Ce este botezul cu duhul sfânt?
Potrivit cuvintelor Mântuitorului, calea creștină începe cu Isus, continuă cu Isus și este Isus:
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6).
A păși pe această cale, a intra în această experiență este foarte simplu:
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„,Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?’ Pavel şi Sila i-au răspuns: ,Crede în Domnul Isus, şi
vei fi mântuit tu şi casa ta.’” (Fapte 16:30, 31).
Pentru că este un dar, pentru că este o experiență deja pregătită, omul nu are nimic altceva de
făcut decât să accepte prin credință acest dar, și să înceapă astfel această mare aventură. Domnul
Isus detaliază adăugând un element nou:
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„Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit.” (Marcu 16:16).
Despre ce botez este vorba? În discuția cu Nicodim, Isus aduce și mai multe detalii:
„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în
Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.” (Ioan
3:5, 6).
Iată așadar că botezul cu duhul sfânt sau nașterea din nou este una și aceeași experiență.
Chiar actul botezului în apă simbolizează moartea omului celui vechi prin imersiunea totală a
trupului în apă, și învierea sau nașterea unui om nou prin ieșirea acestuia din mormântul de
apă. Această experiență este cea pentru care Fiul lui Dumnezeu a trebuit să devină al doilea
Adam, căci noi nu puteam fi renăscuți decât dintr-Unul care avea aceeași natură omenească ca și
noi, și totuși a Cărui viață era unită cu Dumnezeu (Emanuel):

„Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin
botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din
morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. ... Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost
răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu
mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.” (Romani 6:3, 4, 6, 7).
Pentru cel ce înțelege și crede darul lui Dumnezeu, experiența botezului în apă este infinit mai
mult decât o baie bună. Deseori moartea Fiului lui Dumnezeu este privită ca o necesitate pentru
Dumnezeu sau pentru lege, ceea ce este absurd. Nu Dumnezeu a avut nevoie de o moarte, ci
noi. Marea dilemă care trebuia să fie rezolvată a fost: cum poate omul să moară și totuși să
trăiască după aceea? Fiul lui Dumnezeu a făurit această experiență pentru noi, o experiență care
include mai multe daruri „la pachet”: S-a făcut om; a trăit viața neprihănită de care El nu avea
nevoie pentru că avea deja una; apoi a murit față de Sine la cruce după care a înviat în nemurire.
Ei bine, în momentul botezului, într-o clipă, credinciosul primește prin duhul sfânt exact această
experiență care s-a derulat pe parcursul a peste 30 de ani: moartea sinelui, renașterea, o viață
nouă unită cu Dumnezeu:
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„Trupul este semănat în putrezire, şi învie în neputrezire; este semănat în ocară, şi învie în slavă; este
semănat în neputinţă, şi învie în putere. Este semănat trup firesc, şi învie trup duhovnicesc. Dacă este un
trup firesc, este şi un trup duhovnicesc. De aceea este scris: ,Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet
viu.’ Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este
firesc; ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul dintâi este din pământ, pământesc; Omul al doilea este din
cer. Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti; cum este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti.” (1
Corinteni 15:42-48).
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Celebrul verset consemnat la Ioan 3:16 este de cele mai multe ori desprins din contextul în
care a fost rostit de Isus, pierzându-se astfel mult din înțelesul său:
„Cum se poate face aşa ceva? ... Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui
Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:9, 16).
Cu alte cuvinte, la întrebarea „Cum se poate naşte (sau boteza cu duhul sfânt) un om
bătrân?”, Isus spune: „Dumnezeu iubește omenirea într-o măsură atât de mare, încât L-a dat și
continuă să-L ofere pe Fiul Său oricui crede, pentru ca, astfel, cel pierdut să primească viața
veșnică, să fie salvat din moartea în care a fost născut, încă de pe când se găsește în acest trup.”
Iar această experiență este disponibilă pentru „oricine”, numai de ar „crede în El”.
Înțelegem astfel că botezul cu duhul sfânt este nașterea din nou care presupune moartea
duhului celui vechi (a firii pământești; a vechii naturi; a vechiului Adam) și primirea unui duh
nou, a unei firi sau naturi noi. Așadar, orice om care-I oferă lui Isus vechea lui viață și-L
primește pe El ca Mântuitor personal, este botezat cu duhul sfânt, este născut din nou. Isus nu
minte!
O mare confuzie
Afirmația de mai sus poate părea șocantă! Oricine crede în Isus și-L primește ca Mântuitor
personal este botezat cu duhul sfânt? Toți cei care s-au botezat în apă și au predat totul prin
credință lui Isus, sunt născuți din nou, au primit duhul sfânt? Atunci unde sunt vindecările,
unde este vorbirea în limbi, cum de nu auzim proorociile și de ce nu suntem martori la învierea
morților? Dacă acest lucru este adevărat, ne-am aștepta ca fiecare sătuc din lumea creștină să
dețină cel puțin un Petru sau un Ioan la care să fugă repede oricine se află într-un necaz.
Ei bine, aici avem de-a face cu o mare confuzie, o confuzie care este responsabilă pentru multe
lupte, îndoieli și eșecuri în experiența personală a multor creștini sinceri. Mulți dintre cei care Lau primit pe Isus în mod sincer în inimile lor și care s-au așteptat să descopere imediat în viața
lor aceste manifestări, au fost curând decepționați și au ajuns să se îndoiască de propria lor
experiență. Mai devreme sau mai târziu au concluzionat fie că ceea ce au numit „credință
sinceră” a fost numai o părere, fie că totul este de fapt o mare înșelătorie. Alții au preferat să
reinventeze doctrina Biblică despre botezul cu duhul sfânt spunând că această experiență este

numai pentru o elită care va reuși să împlinească anumite condiții, în timp ce un alt grup a
început să imite aceste manifestări divine prin tot felul de scălămbăieli absurde care au de-a face
mai degrabă cu forțele întunericului decât cu Dumnezeu.
Tot acest peisaj este nu numai trist, dar de-a dreptul alarmant în contextul importanței vitale a
experienței botezului cu duhul sfânt. Căci în lipsa ei, creștinul este lăsat singur, eventual
avându-L pe Isus la câteva milioane de ani lumină depărtare, încurajându-l din Sfânta Sfintelor
din ceruri să se străduiască să trăiască o viață fără de păcat pentru ca într-o zi să se poată bucura
de această experiență atât de mult dorită. Ce perspectivă îngrozitoare, mai ales pentru cei care
au încercat-o! Cât de diferită de Darul lui Dumnezeu de care am auzit cu toții prin intermediul
acelei Bune Vestiri!
Roade
Toată această negură este însă spulberată pentru cercetătorul sincer și asiduu al Scripturilor,
pentru cel care nu se mulțumește cu jumătăți de măsură, pentru cel care îndrăznește știind că
Dumnezeu, Tatăl lui, abia așteaptă să-i descopere adevărul salvator:
„Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face liberi.” (Ioan 8:32).
Atunci când vine vorba despre experiența duhului sfânt, Biblia prezintă două aspecte
distincte: roadele și darurile duhului sfânt.
Cuvântul grecesc „karpos” care este tradus în limba română prin „roade”, înseamnă „fruct”.
Cercetătorul atent al Scripturii știe că fiecare cuvânt din această minunată Carte a fost cu grijă
ales și este plin de semnificații pentru înțelegerea realității. Se naște așadar întrebarea: de ce
„fruct”?
În pilda semănătorului pe care o găsim consemnată la Matei 13:3-9, Isus se referă la aceeași
experiență, atrăgându-ne atenția că totul începe cu o sămânță. Iar natura, spre care Isus ne-a
îndreptat atenția, ne învață că orice sămânță bună care este pusă într-un sol bun și ținută în
condiții optime, va da rod după soiul ei. Aceasta este o regulă, ceea ce înseamnă că dacă vom
planta o sută, o mie sau chiar mai multe semințe de cireș într-un sol bun, menținându-le în
condiții optime, toate, fără nicio excepție, vor rodi cireșe.
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„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de
bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui
Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.” (Galateni 5:22-24).
Iată așadar că cei care-I aparțin lui Hristos prin moartea firii pământești și primirea duhului
Lui (Romani 8:9), aduc toți, fără nicio excepție, aceste roade. Partea interesantă pentru contextul
studiului nostru, este că printre aceste roade nu găsim niciuna dintre manifestările
supranaturale pe care le așteptăm de obicei de la cei care sunt botezați cu duhul sfânt. Aici Pavel
nu amintește nimic despre vorbirea în limbi, despre minuni, vindecări, învieri sau proorocii. Ci
mai degrabă descoperim că toate aceste roade sunt trăsături ale Dragostei (1 Corinteni 13), ale
caracterului lui Dumnezeu pe care Isus L-a descoperit omenirii în premieră mondială (Evrei
1:1-4), și nicidecum manifestări ale puterii Sale divine.
Petru, care a fost ucenic al lui Isus, ne oferă aceeași imagine:
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„Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate
putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.” (1 Petru 1:23)
Așadar, botezul cu duhul sfânt sau nașterea din nou se face din Cel care S-a recomandat a fi
„Sămânța lui David” (Apocalipsa 22:16; Galateni 3:19) prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu
(Romani 10:17). Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu este Sămânța divină care este semănată în
inima omului și care va aduce rod caracterul lui Dumnezeu, dacă este menținută într-un pământ
bun. Iar această experiență este disponibilă nu la revenirea lui Isus, ci chiar acum, pe când încă
ne aflăm „în putrezire”:

„Trupul este semănat în putrezire, şi învie în neputrezire; este semănat în ocară, şi învie în slavă; este
semănat în neputinţă, şi învie în putere. Este semănat trup firesc, şi învie trup duhovnicesc.” (1
Corinteni 15:42-44).
Acum și aici, în această viață și în aceste trupuri degradate de păcat, Isus dorește să ofere
incredibila experiență a vieții Sale:
„Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el,
şi el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20).
„Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom
locui împreună cu el.” (Ioan 14:23).
Daruri
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„Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; ... Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre
cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin
acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite
limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia
în parte, cum voieşte.” (1 Corinteni 12:4-11).
Biblia afirmă că în experiența creștină este posibil ca unii dintre cei născuți din nou, unii dintre
cei care au primit botezul cu duhul sfânt, să primească și anumite abilități, majoritatea ieșite din
comun. Aspectul care ne atrage atenția însă este faptul că aceste abilități sunt împărțite
diferențiat, după un plan prestabilit. Nu sunt promise aceleași daruri pentru toți creștinii; de
fapt, aceste daruri nu sunt promise tuturor creștinilor. Scriptura afirmă că, în lucrarea misionară,
„Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni şi cu darurile Duhului Sfânt,
împărţite după voia Sa!” (Evrei 2:4).
În timp ce roadele duhului sfânt sunt trăsăturile de caracter care se dezvoltă în fiecare
credincios în parte pe măsură ce acesta se apropie de „starea de om mare”, de „înălţimea staturii
plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4:13), darurile duhului sfânt sunt împărțite diferențiat după voia
lui Dumnezeu, după planul Său. Înțelegem așadar că semnul botezului cu duhul sfânt nu
constituie nicidecum darurile supra-naturale precum vindecările miraculoase, profeția și altele,
ci mai degrabă acel caracter pe care nimeni nu-l poate făuri prin nicio cale disponibilă
muritorilor, ci numai primi în dar de la Dumnezeu prin locuirea lui Isus în inima sa. Experiența
pe care orice om o poate avea instantaneu prin nașterea din nou, este aceea a unei vieți noi cu tot
ceea ce presupune aceasta. Dintr-o dată scara sa de valori se schimbă dramatic, scopurile și
mijloacele folosite sunt cu totul altele, până și instinctele vechi pe care nu le putea supune
nicidecum, au dispărut fiind înlocuite cu cele pe care nu le-a putut produce niciodată. Dintr-o
dată se descoperă în postura de a-i veni greu să facă răul. Simte că pentru a urma acele vechi
obiceiuri, trebuie parcă să treacă nu peste o regulă scrisă pe două table de piatră, ci mai degrabă
peste ceva ce este acum parte din chiar ființa lui, peste ceva care i se împotrivește dinlăuntrul
său, peste ceva ce parcă este o parte din el însuși.
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Pentru cine sunt darurile?
Pentru a înțelege mai mult despre scopul lui Dumnezeu în oferirea darurilor duhului sfânt,
trebuie să mergem la chiar momentul în care acestea au fost promise:
„Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa
Tatălui, ,pe care’, le-a zis El, ,aţi auzit-o de la Mine. ... Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul
Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile
pământului.’” (Fapte 1:4, 8).
Scopul pentru care aceste daruri au fost și sunt în continuare oferite, este acela de a fi martori
ai lui Isus „până la marginile pământului.” Desigur că unii ar putea obiecta: „Dar sunt atâția

pastori și predicatori care, cu toate că fac misiune în diverse colțuri ale lumii, nu au darurile
acestea!”. Trebuie însă să fim atenți la cuvintele Mântuitorului! El nu a spus că aceste daruri vor
fi oferite celor care vor fi martorii unei biserici sau denominațiuni oarecare, a celor care vor dori
să mărturisească despre vreo anume doctrină pe care o găsesc centrală, ci acelora care sunt
chemați pentru a fi martorii faptului că Isus Hristos că acesta este încă viu. Iar asta este cu totul
altceva.
Desigur că sunt mulți creștini care se roagă cu sinceritate pentru primirea darurilor duhului
sfânt, poate la fel ca Iacov și Ioan. Rugăciunea înălțată de aceștia, dorința lor a fost cu siguranță
una bună: „să şedem unul la dreapta Ta, şi altul la stânga Ta, când vei fi îmbrăcat în slava Ta.” (Marcu
10:35). Este posibil ca mulți dintre noi, cei care azi ne dorim poate la fel de sincer lucruri tot atât
de bune, să primim același răspuns: „Nu știți ce cereți.” (Marcu 10:38). Și este posibil ca și noi azi
să insistăm cu același răspuns: „Putem!” (Marcu 10:39), fără să înțelegem cu adevărat despre ce
este vorba, la fel cum nici cei doi nu au înțeles, crezând că slava lui Isus avea să se descopere în
lumină, când de fapt urma să fie descoperită în întunericul cel gros de pe cruce.
Cu siguranță că mulți dintre noi nu înțelegem cu adevărat ce presupune a fi un martor al lui
Isus nu în Statele Unite ale Americii, nu în Germania, Anglia, Italia sau Spania, ci poate în
Coreea de Sud, în Somalia, Irak, Siria sau Afganistan. Isus a spus că „Cine iubeşte pe tată ori pe
mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe
Mine nu este vrednic de Mine. Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine nu este vrednic de
Mine.” (Matei 10:37, 38). Citind aceste cuvinte, mulți simt că Isus este o persoană capricioasă, că
cere prea mult, asta numai pentru că nu-L cunosc îndeajuns de bine. Isus nu are niciodată nevoie
de nimic de la noi; El nu cere niciodată nimic pentru Sine. Dacă cere ceva, o face mereu pentru
binele celui de la care cere. Iar realitatea este că niciunul dintre cei care încă mai păstrează pentru
sine ceva mai presus de Isus, nu este pregătit pentru a fi martorul Său. Iar Isus este atât de
radical în acest aspect, încât nu amintește nicio trăsătură de caracter sau obicei îndrăgit, ci merge
direct până la cei mai apropiați nouă: tata, mama, fiul și fiica. Oricine și orice există în inimile
noastre mai presus de Isus, ne descalifică din a fi martori pentru El.
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Nou născuți

6

„Lepădaţi, dar, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; şi, ca nişte
prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre
mântuire, dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul.” (1 Petru 2:1-3).
Aceste cuvinte sunt adresate nu unora care nu au nicio legătură cu Dumnezeu, ci chiar unor
copii de-ai Săi. Iar lucrul acesta crează o nedumerire: cum se poate ca într-un adevărat copil al
lui Dumnezeu să mai existe răutate, vicleșug, prefăcătorie, pizmă și clevetire? Realitatea este însă
că un prunc născut din nou de curând, nu a avut timp să învețe, cu atât mai puțin să crească în
Hristos. Însă, cu toate că nu știe să facă nimic în noua viață în care a intrat, nici măcar să
interpreteze corect ceea ce vede, cu cât mai puțin să meargă sau să vorbească, asta nu înseamnă
că nu este copilul Celui din care a fost născut, că nu are viața Lui. Desigur că această stare
intermediară este rapid depășită prin hrana potrivită, „laptele duhovnicesc și curat”, însă o
asemenea persoană nu este nicidecum pregătită pentru îndeplinirea vreunei misiuni. Și nici
măcar când ajunge la vârsta de 10 ani, niciun copil nu este trimis de tatăl său pentru a-l
reprezenta înaintea autorităților.
În ceea ce privește experiența și capacitatea de înțelegere, pruncii nu se deosebesc prea mult
de cei care nu sunt născuți din nou. Aceștia nu sunt pregătiți pentru nicio misiune, căci un copil
poate fi la fel de ușor de înșelat precum este un om fără minte:
„Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti, ci a trebuit să vă vorbesc
ca unor oameni lumeşti, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le
puteaţi suferi; şi nici acum chiar nu le puteţi suferi, pentru că tot lumeşti sunteţi. În adevăr, când între

voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni?” (1
Corinteni 3:1-3).
Datorită faptului că familia mea locuiește la munte, de câteva ori pe an folosim drujba pentru
pregătirea lemnelor pentru iarnă. De când avea mai puțin de patru ani, fiul meu a îndrăgit acel
instrument și mi-a cerut nu numai să-l las să-l folosească, dar chiar să-i dau un dar: o drujbă
nouă numai pentru el. Ce ați fi gândit despre mine dacă aș fi mers împreună cu fiul meu la o
reprezentanță Stihl pentru a achiziționa cea mai mică drujbă din gamă? Apoi să-l fi instruit pe
fiul meu unde este rezervorul de ulei și cel de benzină, cum se ascute lanțul etc. Ceea ce-și dorea
era un lucru bun. Intențiile lui erau bune. Vârsta nu era însă potrivită. Dacă i-aș fi oferit acel dar,
i-aș fi pus atât viața lui în pericol, cât și a celor din jurul lui. Probabil la fel cum s-ar fi întâmplat
și cu Ioan și Iacov dacă Isus le oferea locurile de la dreapta și stânga crucii slavei Sale.
Cauzele stagnării pe calea creștină
„În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe cele
dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. Şi
oricine nu se hrăneşte decât cu lapte nu este obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc.
Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să
deosebească binele şi răul.” (Evrei 5:12-14).
Imaginea descrisă de acest pasaj este nu numai tristă, dar chiar hilară. Imaginați-vă un adult
de 20 de ani, sau poate de 30, chiar 40 de ani, care nu s-a hrănit niciodată decât cu lapte. Ori de
câte ori are nevoie de hrană, începe să plângă după biberon și nu se liniștește decât atunci simte
din nou gustul dulce al laptelui și când scutecul de unică folosință este schimbat. Tragedia
constă în faptul că majoritatea creștinilor sunt în această stare nu din voia lor, din datorită
faptului că sunt cu premeditate ținuți în această stare de continuă dependență de „părinții” lor
spirituali, de preoți, popi și pastori. Din teama de a deveni independenți în legătura personală cu
Dumnezeu, acești „părinți” amână la nesfârșit tăierea cordonului ombilical și, mai mult decât
atât, își avertizează copiii că hrana tare și renunțarea la legătura pe care acest cordon o asigură,
este cel mai rău lucru care li se poate întâmpla.
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Aceste „adevăruri începătoare ale lui Hristos” (Evrei 6:1) sau „laptele duhovnicesc” (1 Petru 2:2)
sunt enumerate de Pavel ca fiind pocăința, credința în Dumnezeu, botezul, punerea mâinilor,
învierea morților, judecata veșnică (Evrei 6:1, 2). Iar realitatea tristă a zilelor noastre este că
diferitele denominațiuni continuă să facă din aceste doctrine și altele asemănătoare fundamentul
credinței creștine, mijloacele de luptă împotriva altor denominațiuni și de justificare de sine, în
timp ce enoriașii sunt în deplină necunoștință de „hrana tare” care este „cuvântul despre
neprihănire” care conduce la experiența pe care Pavel o numește „Hristos în voi” (Coloseni 1:27).
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Niciun om nu poate trăi dacă este hrănit numai cu lapte. Chiar dacă este cel matern. Iar acest
lucru este adevărat și în ceea ce privește experiența spirituală:
„Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că
Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.” (2 Corinteni 13:5).
Și pentru că aceste cuvinte au fost adresate unora care participau regulat la serviciile de
închinare creștine, înțelegem că prelungirea stării de stagnare conduce în final la abandonarea
căii creștine, chiar dacă formele religioase pot fi păstrate.
Ai primit când ai crezut?
Este foarte posibil ca, parcurgând aceste rânduri, să te fi recunoscut într-una dintre ipostazele
descrise. Dar vestea cea bună este că darul duhului sfânt este disponibil azi pentru tine. Ai acum
ocazia de a-L primi pe Isus Cel viu în viața ta prin duhul sfânt, de a trăi minunata experiență a
vieții lui Isus, de a deveni fiica sau fiul Creatorului Universului.

Ai primit când ai crezut? Dacă ai primit dar între timp nu te-ai hrănit decât cu lapte,
amintește-ți de Cel care a spus „Eu nu te voi uita cu niciun chip” (Isaia 49:15). Și chiar faptul că
citești acum aceste cuvinte este o dovadă în acest sens. Dacă-I acordăm Lui locul suprem în
inimile noastre, vom ajunge mai curând decât credem la „starea de om mare”, la „înălţimea staturii
plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4:13), pregătiți poate pentru un dar al duhului sfânt pentru a fi
martorii Lui.

Desăvârșirea creștină
Ardeiaș Vlad, Aprilie 2015

Și pentru că aceste cuvinte au fost adresate unora care participau regulat la serviciile de
închinare creștine, înțelegem că prelungirea stării de stagnare conduce în final la abandonarea
căii creștine, chiar dacă formele religioase pot fi păstrate.
Ai primit când ai crezut?
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În articolul trecut am descoperit că toți aceia
care Îl primesc pe Isus ca Mântuitor personal,
devin copii ai lui Dumnezeu prin nașterea din
nou, primesc viața Lui care este veșnică,
primesc duhul sfânt. În aceștia încep să se
manifeste roadele duhului sfânt și, când sunt
maturi și pregătiți pentru misiunea de a fi
martorii
Lui
„până
la
marginile
pământului” (Fapte 1:4, 8), darurile sale.
Acestora Isus le spune:
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„Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru
cel ceresc este desăvârşit.” (Matei 5:48).
Aceste cuvinte au constituit pentru fiecare
cercetător serios al Scripturilor o mare dilemă.
Această dilemă i-a condus pe unii să încerce săL imite pe Dumnezeu, pe alții să renunțe la
idee încă dinainte de prima încercare în orice
sens, pe alții la disperare iar pe alții la uitare. Religia divină a lui Isus nu admite compromisuri și
nu este croită potrivit putințelor omului, ci mai degrabă potrivit idealurilor lui Dumnezeu.
Datorită acestui lucru, celui ce dorește a-I urma lui Isus nu-i rămân decât două alternative: fie să
transforme Calea Creștină într-o tradiție, fie să continue cercetarea potrivit făgăduinței „Veţi
cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face liberi.” (Ioan 8:32). Pentru aceștia din urmă este scris acest
articol.
Atribute divine
Unele dintre atributele lui Dumnezeu sunt exprimate în Scripturile Vechiului Testament în
Numele Sale: „Elohim” (Domnul Dumnezeu, Cel puternic, divin - Geneza 1:1), „El Elion” (Cel
Preaînalt - (Isaia 14:20), „El Roi” (Cel ce vede totul - Geneza 16:13), „El Shaddai” (Dumnezeu
atotputernic - Geneza 17:1), „El Olam” (Dumnezeu cel veşnic - Isaia 40:28), „Yahweh” (DOMNUL
„Eu sunt”, având sensul de Dumnezeu veşnic, existent în El Însuşi - Exod 3:13,14), etc.

Realitatea este însă că nicio ființă creată nu va deține niciodată niciunul dintre aceste atribute și
nici altele asemănătoare lor. Acestea sunt în exclusivitate ale lui Dumnezeu și a Singurului Său Fiu
născut, care le-a moștenit prin naștere din Tatăl. Orice ființă care ar ajunge să dețină aceste
atribute, s-ar transforma în dumnezeu, vrednic de închinare. De la bun început descoperim că o
asemenea abordare a cuvintelor lui Isus este foarte nepractică, rămânând doar pe tărâmul
ideologic, filozofic. De aceea vă propun
O abordare practică
Să începem așadar cu una dintre cele mai practice și fundamentale întrebări: ce-l desparte pe om
de Dumnezeu? Referindu-se la evrei, apostolul Pavel afirmă că
„... lor Cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce lau auzit.” (Evrei 4:2).
Iar când Biblia amintește despre credință, nu face referire la mersul regulat la biserică, la
înregimentarea într-o denominațiune sau ideologie, ci mai degrabă la situațiile concrete din viața
de zi cu zi, cum ar fi de pildă aceasta:
„Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: ,Ridică-te şi aruncă-te în mare’, şi dacă nu
se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.” (Marcu 11:23).
Desigur că, neavând nicio exemplificare practică a împlinirii literale a acestei provocări, mulți au
afirmat că Isus se referea la „munții” de greutăți cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Însă
Isus nu a afirmat așa ceva, și ar trebui să avem îndrăzneala de a crede cuvintele Lui. Cu toate că
Biblia nu ne relatează nicio împrejurare în care vreun munte să se mute într-o mare, ne detaliază
însă cazul lui Iosua care, în ciuda insuficientelor cunoștințe de astronomie, a poruncit soarelui să
se oprească, ocazie cu care s-a înregistrat cea mai lungă zi. Comparată cu acest eveniment, mutarea
unui munte în mare devine o bagatelă.
Probabil că niciunul dintre noi nu a încercat vreodată măcar să se roage ca un munte să se mute
în mare, darămite să-i poruncească muntelui, să vorbească cu acesta. Desigur că opinia generală
despre un asemenea om nu ar fi tocmai bună. Însă fiecare dintre noi am trecut prin situații critice
în care am îndrăznit să-L rugăm pe Dumnezeu pentru o intervenție supra-naturală, sau măcar neam gândit la această alternativă. Însă de fiecare dată ne-am lovit cu toții exact de ceea ce Isus ne-a
avertizat: îndoiala. Iar dacă în cazul muntelui pe care-l vrem mutat în mare, motivul ar fi că „N-am
mai auzit niciodată de așa ceva!”, în celelalte cazuri îndoiala vizează un alt punct sensibil.
Luați-vă câteva clipe pentru a vă gândi la această întrebare: atunci când contemplați perspectiva
de a-I cere lui Dumnezeu o intervenție directă, care sunt primele lucruri care vă năvălesc în minte?
Toți cei cărora le-am adresat personal această întrebare, au răspuns la unison: „Amintirea a ceea
ce sunt; păcatele și eșecurile personale.”
Conștiința
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Într-o ocazie în care un grup de oameni religioși au venit în fața lui Isus pentru a-I prezenta o
situație, Scriptura ne spune că la auzul răspunsului Său, „s-au simţit mustraţi de conștiința lor şi au
ieşit afară.” (Ioan 8:9 KJV).
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Iată așadar că ceea ce-l împiedică pe om din a nu se îndoi de răspunsul lui Dumnezeu la cererea
lui, este condamnarea pe care o simte în conștiința lui. Isus a indicat condiția pentru împlinirea
dorinței sale, ca fiind lipsa de îndoială „în inima lui” (Marcu 11:23), ceea ce înseamnă în minte. Dar
problema este că atunci când mintea rememorează starea sinelui, propriile păcate, propriul trecut,
îl descoperă pe om despărțit de Dumnezeu, ceea ce-l conduce pe acesta la îndoială. Este un cerc
vicios care nu poate fi rupt prin niciun ritual, nici măcar prin cele poruncite de Însuși Dumnezeu,
după cum vom vedea mai departe.

Pentru a descoperi rezolvarea acestei dileme, este necesar să ne întoarcem la momentul de
început: cum a fost formată prima conștiință umană? Scriptura ne descoperă că
„Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: ,Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din
grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei
muri negreşit.’” (Geneza 2:16, 17).
Desigur că înainte ca acest cuvânt să-i fie adresat omului, dacă acesta ar fi mâncat chiar și toate
roadele acelui pom, nu i s-ar fi întâmplat nimic. Asta pentru că pomul în sine nu era otrăvitor și
nici nu avea puterea de a acționa asemenea unui re-programator al minții umane. Dar informația
oferită prin Cuvântul lui Dumnezeu i-a format omului conștiința prin deosebirea binelui de rău. În
clipa în care Dumnezeu a pronunțat pomul respectiv ca fiind deosebit de toate celelalte în aceea că
gustarea din rodul său era un lucru rău, a luat naștere conștiința umană. Violarea conștiinței a
condus la transformarea naturii umane („li s-au deschis ochii” - Geneza 3:7) care a rezultat în frica și
fuga de Dumnezeu („Ți-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am
ascuns.” - Geneza 3:10), experiență care s-a adâncit cu fiecare repetare a violării conștiinței.
Încercări sortite eșecului
De atunci, încercarea continuă a omului a fost aceea de a se împăca cu Dumnezeu în conștiința
lui. Căile au fost multiple și au variat de la o cultură la alta, de la o generație la alta. Violarea
conștiinței îl conduce pe om la stări vecine cu nebunia, motiv pentru care unii au apelat continuu
la elixire precum alcoolul sau diferitele droguri. Alții, conștienți că toate acestea nu fac altceva
decât să amâne problema, au căutat mereu diverse ritualuri religioase prin intermediul cărora să
se simtă împăcați cu zeii.
Și pentru că evreii au fost mereu infleunțați de societatea vremii lor, Dumnezeu le-a ieșit în
întâmpinare cu un sistem asemănător care însă avea alte scopuri decât liniștirea conștiinței lor. Cu
toate că întregul sistem legislativ și ceremonial a reușit să-i rețină de la sinuciderea colectivă spre
care se îndreptau chiar de când au ieșit din Egipt, a eșuat însă în a-i ajuta să-și rezolve problema
interioară, cea a conștiinței:
„Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri şi jertfe care nu pot duce pe cel
ce se închină în felul acesta la desăvârşirea cerută de conștiința lui.” (Evrei 9:9 KJV).
Argumentul pe care Pavel îl folosește în Evrei capitolul 10 este acela că dacă acest sistem
legislativ și ceremonial al jertfelor pentru păcat ar fi reușit să conducă pe cineva „la desăvârşirea
cerută de conștiița lui” (Evrei 9:9 KJV), atunci toate jertfele ar fi încetat pentru că și-ar fi pierdut
rostul. Ceea ce ei nu au înțeles a fost faptul că întregul sistem nu le fusese oferit pentru acest scop,
ci el era menit numai să le ofere indicii către adevărata Soluție. Însă în ceea ce privește problema
conștiinței, chiar Dumnezeu Însuși a fost Cel care a declarat că „le-am dat şi legi care nu erau bune şi
porunci prin care nu puteau să trăiască.” (Ezechiel 20:25).

Divina Vindecare ! Nr. 64 aprilie 2015

Soluția
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„Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri şi jertfe care nu pot duce pe cel
ce se închină în felul acesta la desăvârşirea cerută de conștiința lui. ... Căci, dacă sângele taurilor şi al ţapilor
şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţarea trupului, cu cât mai mult
sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va
curăţa conștiința voastră de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu!” (Evrei 9:9, 13, 14 KJV).
Limbajul folosit de Pavel pentru a explica mecanismul Soluției lui Dumnezeu pentru problema
despărțirii omului de Sine, este cel al sistemului ritualurilor Vechiului Testament. Trist este însă
faptul că prea mulți creștini nu trec dincolo de aceste simboluri pentru a înțelege Realitatea a ceea
ce Dumnezeu dorește să facă în fiecare dintre noi prin Fiul Său. Mulți creștini vor explica că
literalmente Isus este îmbrăcat în haine ca ale marelui preot din Vechiul Testament, că folosește
sângele Său, tămâie undeva sus, în sfânta sfintelor din ceruri, ratând astfel adevărata semnificație

a acestui tablou și astfel, beneficiul Jertfei Mântuitorului. Cum poate însă sângele lui Isus să
acționeze asupra conștiinței mele? Pot înțelege logica din spatele explicației că sângele lui Isus are
puterea unei gume de șters peste păcatele mele în cărțile din ceruri, dar nu reușesc să înțeleg cum
ajunge acel sânge din ceruri în contact cu conștiința mea pentru a o curăța de „faptele moarte”?
Pavel însă descifrează aici pentru noi simbolurile ritualurilor Vechiului Testament:
„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? Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste
jertfe; căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele. De aceea, când intră în lume,
El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup; n-ai primit nici arderi de tot, nici
jertfe pentru păcat. Atunci am zis: ,Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta,
Dumnezeule!’ După ce a zis întâi: ,Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot,
nici jertfe pentru păcat’ (lucruri aduse toate după Lege), apoi zice: ,Iată-Mă, vin să fac voia Ta,
Dumnezeule.’ El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua. Prin această ,voie’ am fost
sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos o dată pentru totdeauna. Şi, pe când orice preot
face slujba în fiecare zi şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge păcatele, 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 10:1-14).
Voia lui Dumnezeu pe care a venit s-o împlinească Isus și care n-a putut fi împlinită de jertfele și
prinoasele vechiului sistem, este unirea omului cu Creatorul. Numai această unire poate avea ca și
consecință liniștirea conștiinței umane. Și pentru că vechiul sistem nu a funcționat în acest sens,
„El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua.” Sângele lui Isus care reprezintă chiar
viața Lui, este Darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, dar care rezolvă problema omului.
Iertarea lui Dumnezeu și viața cea nouă, noua experiență în Hristos fac ca în conștiința omului să
nu mai existe nicio problemă și asta pentru că legea lui Dumnezeu nu a găsit nicio vină în viața lui
Hristos. Prin experiența morții Sale pe care ne-o oferă nouă, suntem eliberați de condamnările
conștiinței și, în același timp, invitați să pășim într-o nouă viață în care nu există păcat, chiar viața,
experiența lui Isus Hristos.
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O conștiință curată
Observați că aici nu este vorba despre raportarea omului la un set de principii, reguli sau
porunci, ci la glasul care-i vorbește în chiar lăuntrul ființei sale. Pavel își descria propria luptă în
acești termeni:
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„De aceea mă silesc să am totdeauna o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu şi înaintea
oamenilor.” (Fapte 24:16 KJV).
Conștiința din mintea omului este mijlocul prin care Dumnezeu comunică direct omului planul
Său. Deseori găsim în Scriptură cazuri de oameni credincioși care au luat unele dintre cele mai
bizare decizii: Avraam să-și sacrifice fiul; Osea să se căsătorească cu o prostituată; David să
mănânce din pâinile sfinte; doi ucenici să fure un măgar etc. Toate aceste fapte condamnate de lege
au fost însă parte din planul pe care Dumnezeu îl avea personal cu și pentru toți aceștia. Desigur
că fiecare dintre ei s-ar fi putut justifica folosind legea sau mentalitatea vremii pentru a nu asculta
de glasul lui Dumnezeu către ei personal, însă conștiința le-a fost de cel mai de preț.
Acesta este motivul pentru care îndemnul lui Pavel sună astfel:
„Să păstrezi credinţa şi o conștiință curată, pe care unii au pierdut-o, şi au căzut din credinţă.” (1
Timotei 1:19 KJV).
Realitatea este că Dumnezeu vorbește fiecărui om prin acest minunat dar pe care-l numim
„conștiință”. Prețul care trebuie plătit pentru violarea persistentă a conștiinței este despărțirea de

Dumnezeu. Din păcate, atât de mulți sunt cei care-și ignoră conștiințele în numele principiilor
bisericilor din care fac parte, numai pentru a ajunge în final lipsiți de glasul lui Dumnezeu, dar
îmbătați de gândul că continua conformare la obiceiurile și ritualurile bisericești înseamnă
Credința Creștină, Viața în Hristos.
Desăvârșirea creștină
Desăvârșirea creștină este desăvârșirea conștiinței. Acesta este singurul aspect în care putem fi
desăvârșiți asemenea lui Dumnezeu și asta pentru că desăvârșirea conștiinței este lucrată tocmai
de locuirea lui Dumnezeu în noi.
„Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.” (Evrei 10:14).
Mintea cea nouă, spiritul sfânt cel nou, viața cea nouă pe care le aduce Hristos în inima celui ce-l
primește pe El ca Mântuitor personal, au puterea de a-l conduce în această lume într-o experiență
împotriva căreia conștiința nu are nimic de spus. Mai mult decât atât, cu fiecare pas făcut înainte
pe această cale, glasul din conștiință devine din ce în ce mai limpede, mai clar, capătă mai mult
sens pentru mintea omului care se familiarizează astfel din ce în ce mai mult cu Căile lui
Dumnezeu, cu Mintea Sa. De aceea „Omul duhovnicesc ... poate să judece totul, şi el însuşi nu poate fi
judecat de nimeni.” (1 Corinteni 2:15).
Aceștia sunt copiii lui Dumnezeu printre care ai marele privilegiu să te numeri și tu.

Un erou trece la odihnă
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Joi, 2 aprilie 2015 am participat alături de familia
îndoliată la serviciile funerare a unuia dintre eroii
credinței pe care am avut marele privilegiu de a-l fi
cunoscut. Fratele Miheș Teodor s-a stins din viață după
o experiență deosebită împreună cu Domnul Isus
Hristos.
L-am cunoscut în urmă cu aproximativ 12 ani când
participam la unele dintre primele întâlniri în cadrul
cărora se discutau subiectele luminii celei noi care ne
electriza: neprihănirea prin credință, adevărul despre
Dumnezeu, adevărul despre biserică etc. Aceste
întâlniri erau organizate în sudul țării și am fost plăcut
surprins să-l întâlnesc pe acest bătrânel care călătorea
sute de kilometrii pentru a participa la ele. Zâmbetul
nelipsit de pe buze, privirea blajină, glasul domol și
firea calmă, plină de bunătate mi-au atras atenția, dar
cel mai mult m-am mirat de faptul că, în ciuda vârstei
înaintate, acest creștin era deschis unor idei noi care
aveau să-i răscolească teologia pe care o îmbrățișase timp de zeci de ani.
Ulterior am avut ocazia de a-l vizita acasă, în localitatea Belinț din județul Timiș unde am
cunoscut-o și pe soția dânsului care era pe atunci bolnavă, incapabilă de a se mai ridica din
pat. Curând însă, dânsa a trecut la odihnă.
Fratele Miheș a continuat studiul personal și cu rugăciune al Scripturii în lumina nouă pe
care o descoperise, în timp ce a început să împărtășească aceste adevăruri prețioase și fraților
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din biserica de care aparținea. Cu toate că reacția a fost oarecum ușor de prevăzut, pentru
dumnealui a fost dureroasă: biserica lui l-a renegat, pastorii lui i-au întors spatele iar frații lui
nu l-au mai vizitat.
Este știut faptul că odată cu înaintarea în vârstă, oricărui om îi vine din ce în ce mai greu să
facă schimbări în viața lui. Atât schimbări care vizează locuința, obiceiurile alimentare și
altele de acest fel, dar mai ales schimbări ideologice.
L-am întâlnit ultima dată pe fratele Miheș spre finele lunii ianuarie ale acestui an. După ce
am comemorat împreună, doar noi doi, moartea Domnului nostru Isus Hristos prin cina cea
sfântă, l-am întrebat: „Câți ani aveți, frate Miheș?”. Atunci mi-a răspuns cu zâmbetul pe buze:
„Cu ajutorul lui Dumnezeu, mâine împlinesc 96 de ani.” Din nou și din nou îmi repeta două
lucruri: „Nu am nimic împotriva celor care m-au părăsit. Îmi pare rău numai că sunt
înșelați.” și: „Îi sunt atât de recunoscător lui Dumnezeu că mi-a păstrat mintea întreagă și că
pot în continuare studia Cuvântul Său.”
Fratele Miheș a trecut trecut la odihnă în liniște și pace, înconjurat de fiicele dumnealui.
Spre marea mea surprindere, la serviciul funerar au ținut să participe și pastori din biserica
care l-a renegat de care fratele Miheș, pastori care, din păcate, au folosit această ocazie tristă
în scopuri propagandiste.
Fratele Miheș nu a fost nici adventist, nici baptist, nici ortodox, nici catolic; el a fost Creștin.
L-a iubit pe Domnul Isus mai mult decât absolut orice de pe această lume, dragoste din care a
primit puterea de a-L urma pe Domnul cu credincioșie până la sfârșit. Fratele Miheș a fost un
erou Creștin care L-a onorat pe Domnul Său!
„Pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este
în ceruri ... Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci
am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa. Şi omul va avea de
vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui. Cine iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este
vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.
Cine nu-şi ia crucea lui şi nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. Cine îşi va păstra viaţa o va
pierde; şi cine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga.” (Matei 10:32-39).
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Experiențe din „Visteria” saitului web

O nouă viaţă

Divina Vindecare ! Nr. 64 aprilie 2015

Experienţa a fost preluată din revista „Open Face” din iulie 2011 şi semnată de Reaco Coach, Iulie 2011
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„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au
făcut noi.” (2 Corinteni 5:17).
Cum este atunci când eşti născut din nou? Ei bine,
unii spun că asta înseamnă că ai viaţa lui Hristos,
după ce afirmă asta, nu mai adaugă nimic altceva.
Aşa că, aş vrea să vă povestesc experienţa mea.
În 27 decembrie 2009 am mers în Albion, Manchester
(Jamaica) pentru a participa la o zi de post. Am ajuns
mai târziu, dar nu a contat asta. Când am intrat în
clădire, m-am simţit ciudat, ca şi când aveam nevoie
de aer, aşa că am ieşit afară dar, spre surprinderea
mea, nu m-am simţit mai bine! Atunci m-am gândit
să beau puţină apă, dar nici apa nu m-a ajutat, aşa că
am revenit în clădire.
După 30 de minute ni s-a spus că urmează o pauză
de 15 minute, aşa că m-am gândit că această pauză
mă va ajuta să mă simt puţin mai bine. Dar nu am
simţit nici o schimbare. După pauză am intrat cu
toţii în clădire şi am început să intonăm câteva
cântece. În timp ce cântam, am auzit o voce care m-a
strigat: „Fiule!”, dar m-am gândit că este numai în
mintea mea, aşa că am ignorat-o. După ce am cântat,
ne-am rugat şi ni s-au acordat 5 minute pentru a ne
ruga individual în linişte; aşa că am început să mă
rog şi primul lucru care mi-a venit în minte a fost
acea fierbinţeală pe care o simţeam în inimă şi, spre uimirea mea, am început să mă încălzesc atât
de tare încât îmi simţeam trupul ca într-un şoc! Aşa că m-am ridicat, am ieşit afară şi am încercat
să fac ceva pentru a mă simţi mai bine.
În noaptea aceea nu m-am simţit mai bine ca în decursul zilei, ci dimpotrivă, mai rău. Luni
noaptea, la ora 12, stăteam în camera mea şi priveam luna pe fereastră ca de obicei, când, dintr-o
dată, m-am întors şi am văzut un înger în veşminte albe stând lângă şifonierul din camera mea!
Am fost atât de uluit, încât nu am ştiut ce să spun sau să fac. Cum stăteam acolo, el mi-a spus:
„Fiule, am o lucrare pentru tine şi vreau s-o împlineşti.” Apoi m-a atins pe umăr, a deschis o carte
pe care o avea, a scris în ea numele meu, a zâmbit şi a plecat. Ştiu să sună ca şi când fac o glumă,
dar ceea ce vă povestesc este adevărul.
Marţi dimineaţă eram o altă persoană. Sentimentul acela arzător era tot acolo, dar mi-am dat
seama că era Hristos care lucra la inima mea. Am început să citesc Biblia mai des până când am
fost atât de absorbit de ea încât au trebuit să mă oblige să-mi fac temele, să merg la cor, etc. După
un timp, am devenit atât de fericit că Îl cunoşteam pe Hristos într-o asemenea manieră, încât nu
am cuvinte să descriu. A fost o aşa bucurie pentru mine să ştiu că Hristos devenise Cel mai bun
Prieten al meu!
Pe la ora 19 în acea zi de marţi eram în camera mea şi scriam ceva pentru şcoală, când am auzit
aceeaşi voce pe care o auzisem în ziua în care am postit. Am crezut că este mama care mă strigă,
aşa că am întrebat-o, dar mi-a spus că nu m-a strigat, aşa că am gândit: „Asta e chiar ciudat.”
Oricum, după asta am mers să dorm cu multe nedumeriri în minte.
Următoarea dimineaţă m-am trezit cu următoarele gânduri:
1. O voce îmi tot spunea că mă botez, iar o altă voce îmi spune că nu eram pregătit.
2. Am început să simt că viaţa mea era goală şi, indiferent cât am încercat să fac ceva pentru a
mă simţi satisfăcut, era din ce în ce mai rău.

Atunci am realizat faptul că eram în punctul unei decizii şi trebuia să aleg dacă doream să-L
urmez pe Hristos sau să continui rutina vieţii mele zilnice. Atunci m-am gândit la asta şi am decis
că-L voi urma pe Hristos! Le-am spus părinţilor despre decizia mea şi atunci ei au fost probabil
cei mai fericiţi oameni de pe planetă. Au spus: „Este adevărat? Slavă Domnului, asta a fost
dorinţa noastră pentru tine din ziua în care te-ai născut.” Aşa că data pentru botezul meu a fost
stabilită pentru 14 martie 2011, la 11 zile după ziua mea de naştere!
Atunci când a sosit ziua de 14 martie, am fost botezat în Lacul Aligatorului împreună cu alţi 5
tineri. După ce am fost botezat, am experimentat o trezire în rândul tinerilor de vârsta mea şi
puţin mai mari. Câţiva dintre ei au dorit să ia aceeaşi decizie ca şi mine. A fost o binecuvântare
pentru mine, căci acum am 13 ani, dar m-aş bucura foarte mult ca copiii să citească experienţa
mea şi să-L găsească pe Hristos ca singura sursă de viaţă şi singurul motiv pentru a trăi. Sper de
asemenea ca această experienţă să fie o binecuvântare şi o încurajare pentru părinţi în slujba lor
de a-şi creşte copiii. Vă doresc binecuvântări tuturor şi Domnul să vă păstreze; mă rog pentru voi
toţi.
„Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus
Hristos.” (Filipeni 1:6)

Rubrica de sănătate

Broccoli
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Lenworth Frankson, iulie 2009

Când vine vorba despre nutrienții de bază, dintre
toți rivalii cruciferelor, îl numesc pe broccoli ca
rege. Broccoli este un membru al familiei
cruciferelor care mai include varza creață, varza
albă și roșie, conopida și varza de Bruxelles. Este
o vegetală verde închis, cu capete mici care sunt
grupați asemenea unor muguri. Este plin de
nutrienți și poate fi numit cu ușurință numărul
unu în lupta împotriva cancerului. A devenit
popular în toată lumea și este folosit în multe
feluri de mâncare, dar puțini sunt conștienți de
beneficiile sale în materie de sănătate care pot
preveni apariția multor boli letale.
Beneficiile în materie de sănătate au fost asociate
cu prevenirea și stoparea unor boli ca artritele,
osteoporoza, deficiențe în diverse vitamine,
diabet, probleme ale inimii, cancere și boala Alzheimer. Broccoli este de dorit ca parte din
alimentație pentru că este plin de vitamine, antioxidanți și alți componenți antivirali și anti-ulcer.
Broccoli conține o bogăție de vitamine ca A, B6, B12, C, K și E. Constituie de asemenea o sursă
bună de calciu, fier, zinc, fibră, acid folic, proteină, potasiu, magneziu, acizi grași Omega 3, apă și
triptofan. Aceste vitamine și aminoacizi îl fac un bun detoxifiant care asistă trupul în a scăpa de
toxine și de radicali liberi, curățind sângele și ajutându-l să elimine toxinele. De asemenea, toate
aceste componente fac din broccoli o sursă nutritivă ideală pentru femeile însărcinate, ajutându-le
să mențină creșterea țesutului.
Broccoli este bogat în fibre, crom și potasiu care ajută la reducerea colesterolului și menținerea
nivelului de zahăr și a presiunii sângelui în plus față de descreșterea nivelului de colesterol din
sânge.
În urmă cu câțiva ani, Jurnalul American de Nutriție Clinică a publicat o listă a alimentelor care
previn apariția cancerului de colon. Broccoli a fost rivalul numărul unu. În aceeași publicație, un
alt articol afirma faptul că oamenii de știință de la Harvard au descoperit faptul că broccoli și
spanacul ajută la minimalizarea riscului apariției cataractei. În plus, o altă echipă de cercetători

științifici au studiat despre modul în care dieta poate ajuta la prevenirea accidentelor cerebrale și
au descoperit spre uimirea lor, că beneficiile aduse de broccoli sunt cele mai mari.
Așa cum am menționat mai devreme, unul dintre cele mai interesante aspecte ale acestui
aliment este ingredientele sale care sunt atât de eficiente în lupta împotriva cancerului. Este
interesant faptul că puterea pe care o are în lupta împotriva cancerului se datorează la două
componente distincte: idol 3-carbinol pe care-l numim simplu I3C, și sulforafan. Ambele
neutralizează substanțele cauzatoare de cancer. I3C lucrează împotriva cancerului ajutat de
hormoni, iar sulforafanul crește producția de enzime care asistă blocarea apariției cancerului. Pe
lângă broccoli, I3C mai poate fi găsit în varză și în varza de Bruxelles. I3C scade nivelul
estrogenului dăunător care ajută la creșterea tumorilor în celulele hormonale sensibile, mai ales în
celulele sânilor. Cercetările au demonstrat faptul că alimente ca broccoli, varza și varza de
Bruxelles luptă împotriva cancerului de colon, de sân și de prostată. Ar trebui menționat aici că
pentru a câștiga beneficiile maxime din aceste vegetale, acestea ar trebui consumate în forma lor
crudă, sau puțin gătit la abur.
Un alt beneficiu pe planul sănătății decurge din faptul că broccoli este plin cu beta-caroten.
Beta-carotenul se transformă în vitamina A imediat ce intră în corp, devenind un antioxidant.
Beta-carotenul previne boala prin eliminarea moleculelor de oxigen care rănesc celulele. De
asemenea, scade riscul de apariție al cataractei, a altor cancere și a infarcturilor.
Un alt beneficiu nutritiv al regelui cruciferelor este vitamina C. Această vitamină întărește
sistemul imunitar și luptă împotriva cancerelor și a bolilor de inimă. Broccoli este de asemenea
plin cu calciu care întărește oasele și previne osteoporoza. Broccoli mai conține o mulțime de fibre
care previn constipația, apariția hemoroizilor, creșterea nivelului colesterolului, bolile de inimă,
obezitatea și cancerul de colon.
În mod deosebit reprezentantele sexului frumos au un beneficiu sporit de pe urma consumului
de broccoli deoarece acesta este bogat în folat. Acidul folic ajută creșterea țesutului și protejează
împotriva efectelor de după naștere. Femeile care folosesc pastile pentru controlul sarcinii au de
un obicei deficit în acest nutrient motiv pentru care li se recomandă doze suplimentare de folat
înainte de concepție.
Beneficiile acestui aliment sunt extrem de valoroase pentru oricine îl consumă. Broccoli poate fi
consumat crud, în salate sau alături de felurite feluri de mâncare. Așa cum am menționat mai
devreme, este recomandat ca broccoli să fie consumat crud sau gătit în aburi, dar niciodată fiert.
Data viitoare când veți dori să mâncați o salată sănătoasă, încercați una care să conțină broccoli
și roșii din abundență. S-ar putea să vă placă și să deveniți un supus loial al acestui „rege”.

Vino Doamne!
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Doamne, Te-am rugat de-atâtea ori
Să vii mai repede pe nori.
Insistând în rugi nenumărate
Să curmi o lume plină de păcate
Și s-o preschimbi mai iute-n bine
Salvând pe oameni din ruine.
Să Te arăți în glorie,
Să pot striga „Victorie!”.
Și n-ai venit! M-am tot gândit...
Într-un sfârșit am socotit
Că nu pot înțelege eu

Un calendar de Dumnezeu.
Că nu e treaba mea să aflu
Tot planul Tău din cer albastru.
Să pricep legi din univers
Ce conduc stelele-n mers.
Nu o să Te rog să mai vii
În slava Ta din veșnicii
Să-nchizi o filă din istorie
Să Te întorci în glorie...
Desigur știi când vei veni
Și am încredere că vii!
Chiar de voi fi doar amintire
Sub glia rece prăfuire
Voi auzi trompeta Ta
Și glasul Tău m-o învia.
Dar Doamne, tot nu pot să tac;
Vino la mine; fă-mi pe plac

Măcar în ființa mea coboară
Cu pacea Ta ce Te-nconjoară.
N-o să mă tem de ce-o fi mâine
De falimente ... fără pâine...
Gândul va fi curat și blând
Ducând trăirea într-un cânt.
Mi-oi liniști în mângâiere
Zbuciumul vieții dând putere.
De-aceea vreau asigurarea
Că azi îmi luminezi cărarea.
Că azi rămâi și stai cu mine
Și-mi saturi dorul de mai bine.
Vino! Condu Tu viața mea
Până atunci când Te-oi vedea.
O lină trecere, ca-n vis,
Cu Tine azi și-n Paradis.

Un ajutor care nu te costă nimic

Divina Vindecare ! Nr. 64 aprilie 2015

Dragi prieteni,

17

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

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.
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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!
Prietenii de la „Divina Vindecare”

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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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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Tiraj  640  exemplare
Scopul  revistei  Divina  Vindecare  este  acela  de  a-‐i  
motiva  pe  cititori  să  se  dedice  fără  nici  o  rezervă  pregătirii  
personale  pentru  revenirea  Domnului  Isus  Hristos  printr-‐
o  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.

