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„Dumnezeu” nu există!
Ardeiaș Vlad, iulie 2016

Una dintre principalele căutări ale omului din toate timpurile a vizat moartea și viața.
Dorința de a învinge moartea și de a-și păstra viața pentru totdeauna, l-a animat pe om din
cele mai vechi timpuri și l-a determinat către eforturi și sacrificii pe care altfel nu ar fi fost
dispus să le facă. De la piramidele din Egipt până la Armata Teracota din China, pe tot
cuprinsul planetei arheologii continuă să descopere mărturii ale dorinței și efortului
oamenilor de a-și asigura viața veșnică.
Aceeași dorință de a scăpa de moarte și de a moșteni viața veșnică îi determină pe mulți să
devină Creștini, ideea străzilor de aur și a orașului invincibil motivându-i să renunțe la
vechiul stil de viață în favoarea a ceea ce ei cred că-i va recomanda înaintea lui Dumnezeu. Ca
Unul care a dorit să lămurească fiecare aspect al acestei experiențe în așa fel încât să nu
suferim nicio dezamăgire, Fiul lui Dumnezeu ne-a oferit definiția vieții veșnice:
„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus
Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3).
Cunoașterea lui Dumnezeu presupune mult mai mult decât a cunoaște despre Dumnezeu,
iar această cunoaștere nu se poate întemeia decât pe încredere. Realitatea este însă că
încrederea nu se poate pretinde și nici porunci. Încrederea este rezultatul natural al cunoașterii
caracterului, scopurilor și intențiilor unei persoane. Cu alte cuvinte, nu poți avea încrederea
necesară pentru a intra într-o relație cu o persoană, decât dacă ai ajuns să cunoști despre acea
persoană. Acesta este motivul pentru care articolul de față își propune să discute câteva
aspecte fundamentale despre Dumnezeu.
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Dumnezeul lui Michelangelo
Unul din mijloacele prin care oamenii au exprimat imaginea pe care o au despre Dumnezeu
este pictura. Probabil că două din cele mai reprezentative picturi care înfățișează imaginea și
sentimentele diverselor generații despre și față de Dumnezeu, sunt picturile lui Michelangelo
Buonarroti din Capela Sixtină și „Dumnezeu îl judecă pe Adam” pictată de William Blake.
Ambele imagini înfățișează tipul clasic al judecătorului, persoana care nu se lasă impresionată
de nimeni și nimic, cel care consideră numai și numai faptele. „Dreptate și numai dreptate”
pare să inspire fiecare trăsătură a sa, virtutea
principală a caracterului său fiind statornicia
cu care urmărește justiția.
La polul opus, picturile care exprimă
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imaginea pe care o au oamenii despre Isus prezintă o cu
totul altă persoană. „Cina cea de taină” a lui Leonardo da
Vinci, „Hristos răstignit” pictat de Diego Velazquez sau
„Încoronarea cu spini” a lui Michelangelo Merisi da
Caravaggio, zugrăvesc un cu totul alt caracter: mila,
iertarea, sacrificiul de sine pentru dușmani sunt unele
dintre virtuțile care transpar cu ușurință din aceste
picturi. Această imagine impresionează și atrage pe
oricine. Cu mulți ani în urmă, un prieten ateu îmi spunea:
„Chiar dacă Isus nu există, am avea nevoie de Unul ca
El.”
Dilema acestor două imagini continuă să constituie un
subiect fierbinte în cercurile religioase. Această dilemă
trebuie să-l fi inspirat și pe cel ce a scris: „Dumnezeu
condamnă; Isus salvează!”. Căutând să-și explice această
discrepanță, oamenii au produs de-a lungul timpului
diferite explicații, una din încercări fiind acceptarea
doctrinei păgâne a trinității.
„Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava
Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă
în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18) scria
apostolul Pavel, descriind astfel una din legile ființei
umane: privind, suntem schimbați potrivit imaginii persoanei adorate. Cu alte cuvinte,
caracterul dumnezeului la care te închini determină caracterul și, implicit, comportamentul
tău.
Mulți, chiar și în zilele noastre, atribuie fenomenele naturale care provoacă distrugeri și
pierderi însemnate de vieți omenești (fulgere, cutremure, tsunami, incendii etc.) voinței lui
Dumnezeu care nu-i mai suportă pe păcătoși. Deseori am citit comentarii care indicau către
religia majoritară dintr-o zonă geografică care fusese lovită de un asemenea cataclism, ca
motiv pentru aceasta: „Desigur că tsunami a lovit Japonia, Tailanda și Indonezia pentru că
populația de acolo nu este Creștină iar dumnezeu s-a săturat de ei.” Dilema imediată cu care
se confruntă acest raționament este că în aceste catastrofe și-au pierdut viața și mulți Creștini
alături de musulmani, budiști și atei. Însă dincolo de asta, toate aceste voci dispar atunci când
o biserică Creștină este afectată de un cataclism natural: „Monitorul de Suceava” raporta în
ediția din 19 inie 2016 un incendiu la o biserică Creștină din localitatea Dănilă, comuna
Dărmănești, incendiu provocat de „un trăsnet direct”, potrivit comunicatului pompierilor. Cu
acea ocazie nimeni nu a mai publicat comentarii despre cauza spirituală a acelui dezastru.
Această imagine a dumnezeului justițiar, a celui care este mânat numai de un sentiment al
dreptății, a inspirat unele dintre cele mai mari atrocități din istorie. Una dintre ele este
instituția inchiziției care a fost însărcinată de Biserica Catolică la finele secolului al XII-lea cu
apărarea credinței și reprimarea ereziei prin orice mijloace. Același concept despre dumnezeu
l-a determinat în urmă cu o lună pe Abubakar Malagara din Uganda să-și lege fiul de 9 ani de
un copac și să-l incendieze pentru că acesta s-a convertit la Creștinism.
Este acesta adevăratul Dumnezeu? Sunt aceste reprezentări ale Creatorului imagini fidele
ale caracterului Său? Este „dumnezeul lui Michelangelo” adevăratul Dumnezeu? Răspunsul
categoric este „Nu!”, motiv pentru care acest articol este intitulat „,Dumnezeu’ nu există!”.
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„Dumnezeu”
Potrivit definiției Dicționarului Explicativ al Limbii Române, Dumnezeu este „Ființă
supremă personală, cauză transcendentă primordială, principiu fundamental al existenței și
ordinii universale, creator și judecător al lumii, binele absolut și principiu al mântuirii care
acționează în istorie.” În timp ce aceste afirmații sunt adevărate, atât fiecare în parte cât și
suma lor sunt departe de a oferi o definiție obiectivă a caracterului lui Dumnezeu.
Se impune însă întrebarea: care este motivul pentru care oamenii au ajuns să aibă această
imagine despre Dumnezeu? Generații după generații, timp de mii de ani, oamenii de pe tot
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cuprinsul pământului au împărtășit teama, frica de divinitate datorită acestui concept despre
Dumnezeu. Indiferent de modul de închinare, de numărul zeităților adorate, de forma sau
mărimea altarelor și templelor dedicate divinității, majoritatea covârșitoarea a teiștilor din
toate timpurile au împărtășit această imagine justițiară și lipsită de milă și compasiune a lui
dumnezeu. Și mai uimitor este însă faptul că, în ciuda revelației pe care au primit-o prin Fiul
Său, cei mai mulți Creștini chiar și din zilele noastre împărtășesc și proclamă această viziune
absurdă despre dumnezeu, spre uimirea justificată a ateilor.
Dincolo de fabulele, tradițiile, superstițiile și poveștile băbești care sunt povestite din
generație în generație și imprimate în mințile copiilor de la vârste fragede, o greșită înțelegere
a textului Scripturii joacă un rol important în determinarea cu care Creștinii încă proclamă un
dumnezeu setos de sânge și dreptate, orb în fața conjuncturilor și a naturii umane. Pentru a
înțelege mai bine această cauză importantă a prezentării denaturate a caracterului lui
Dumnezeu, vă propun să analizăm două cazuri clasice din Scriptură:
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Lemnele și chivotul
Primul caz pe care vi-l propun spre analiză este cel al anonimului care a adunat lemne în
ziua de sabat. Istoria ne este detaliată de Moise:
„Când erau copiii lui Israel în pustie, au găsit pe un om strângând lemne în ziua Sabatului. Cei ce-l
găsiseră strângând lemne l-au adus la Moise, la Aaron şi la toată adunarea. L-au aruncat în temniţă,
căci nu se spusese ce trebuiau să-i facă. Domnul a zis lui Moise: ,Omul acesta să fie pedepsit cu
moartea, toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără.’ Toată adunarea l-a scos afară din tabără
şi l-a ucis cu pietre; şi a murit, cum poruncise lui Moise Domnul.” (Numeri 15:32-36).
Cu toate că porunca de a executa pe oricine calcă sabatul fusese deja dată (Exodul 31:14, 15),
se pare că Moise și Aaron au fost derutați de acest caz. În mintea lor nu era clar dacă a strânge
lemne de foc în sabat reprezenta sau nu o violare a poruncii divine. Nimeni nu a știut cum să
procedeze în acest caz, motiv pentru care anonimul a fost închis în arest până la judecarea
cazului și pronunțarea sentinței. Este relevant de subliniat faptul să niciun om nu a luat
inițiativa de a pronunța o sentință în acest caz, ci au așteptat descoperirea deciziei lui
Dumnezeu. Sentința a fost nu numai execuția prin lapidare, însă porunca a cerut ca toată
suflarea din Israel să participe la aducerea la îndeplinire a acestei sentințe.
Cel de-al doilea caz este cel al lui Uza. Istoria lui tragică
ne este redată cu amănunte de profetul Samuel:
„Şi David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la BaaleIuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea
căruia este chemat Numele Domnului oştirilor, care stă între
heruvimi, deasupra chivotului. Au pus chivotul lui
Dumnezeu într-un car nou şi l-au ridicat din casa lui
Abinadab, de pe deal; Uza şi Ahio, fiul lui Abinadab,
cârmuiau carul cel nou. ... Uza mergea alături de chivotul
lui Dumnezeu şi Ahio mergea înaintea chivotului. David şi
toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul
de instrumente de lemn de chiparos, cu harpe, cu lăute, cu
timpane, cu fluiere şi cu ţimbale. Când au ajuns la aria lui
Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu şi l-a
apucat, pentru că erau să-l răstoarne boii. Domnul S-a
aprins de mânie împotriva lui Uza şi Dumnezeu l-a lovit pe
loc pentru păcatul lui şi a murit acolo, lângă chivotul lui
Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza
cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Şi locul acesta a
fost numit până în ziua de azi Pereţ-Uza (Ruperea lui Uza).
David s-a temut de Domnul în ziua aceea şi a zis: ,Cum să
intre chivotul Domnului la mine?’ N-a vrut să aducă
chivotul Domnului la el, în cetatea lui David, şi l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat.” (2 Samuel
6:2-10).
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Chiar despre Aaron, marele preot, și despre fiii lui spusese Dumnezeu „să nu se atingă de
lucrurile sfinte, ca să nu moară.” (Numeri 4:15). Uza a călcat porunca divină, motiv pentru care a
fost ucis pe loc, iar dacă în cazul anonimului din pustiu poporul trebuia să ducă la îndeplinire
sentința, în acest caz Scriptura afirmă că Dumnezeu Însuși a fost Cel care i-a luat viața
călcătorului de lege, „şi Scriptura nu poate fi desființată” (Ioan 10:35).
Sentimentele și reacția lui David sunt grăitoare în acest context. În primul rând, reacția
naturală a lui David în fața acestei imagini a lui Dumnezeu este aceea de a se îndepărta, de a
fugi. Lui David i se face frică și decide să-l țină pe Dumnezeul acestei cutii de lemn poleită cu
aur departe de casa și familia sa. Ceea ce este însă și mai uimitor este faptul că pasajul ne
prezintă sentimentele lui David ca fiind mult mai umane decât cele ale lui Dumnezeu: „David
s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu o astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc.” (2 Samuel 6:8).
Probabil că tocmai onestitatea lui David versus supunerea necondiționată a lui Iosua L-a
determinat pe Dumnezeu să-l numească pe primul „om după inima Lui” (1 Samuel 13:14).
Toți profeții și oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament au fost martorii deciziilor și
faptelor lui Dumnezeu, interpretându-le potrivit propriei înțelegeri.
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Umbre
Scriptura numește aceste descoperiri oferite în Vechiul Testament prin profeți „umbra
bunurilor viitoare” (Evrei 10:1), „umbra lucrurilor cerești” (Evrei 8:5) și „umbra lucrurilor
viitoare” (Coloseni 2:17).
Umbra este o „întunecime provocată de un corp opac care oprește razele de lumină” (DEX).
Câte detalii putem cunoaște despre o persoană atunci când nu putem privi altceva decât
umbra acesteia? Puține spre niciunul. Mai mult decât atât, în funcție de distanța dintre sursa
de lumină și corpul opac, umbra este mai mult sau mai puțin distorsionată, însă niciodată nu
poate reda cu exactitate nici măcar forma și dimensiunea persoanei.
Ei bine, Scriptura afirmă că întreaga descoperire a Vechiului Testament constituie numai o
umbră atât a lucrurilor sau bunurilor viitoare, dar și
a lucrurilor cerești. Credincioșii din vechime
observau deciziile și acțiunile lui Dumnezeu,
interpretându-I motivele atât prin prisma propriilor
idei, sentimente și resentimente, cât și prin prisma
descoperirii nedesăvârșite și temporare a lui
Dumnezeu despre Sine. Observați sentimentele
omului după inima lui Dumnezeu față de dușmanii
lui:
„Pe vrăjmaşul meu pune-l sub stăpânirea unui om rău şi
un pârâş să stea la dreapta lui! Când va fi judecat, să fie
găsit vinovat şi rugăciunea lui să treacă drept un păcat!
Puţine să-i fie zilele la număr şi slujba să i-o ia altul! Să-i
rămână copiii orfani şi nevastă-sa văduvă! Copiii lui să
umble fără niciun căpătâi şi să cerşească, să-şi caute
pâinea departe de locuinţa lor dărâmată! Cel ce l-a
împrumutat să-i pună mâna pe tot ce are şi străinii să-i jefuiască rodul muncii lui! Nimeni să nu mai
ţină la el şi nimeni să n-aibă milă de orfanii lui! Urmaşii lui să fie nimiciţi şi să li se stingă numele în
neamul următor! Nelegiuirea părinţilor săi să rămână ca aducere-aminte înaintea Domnului şi să nu se
şteargă păcatul mamei lui! Domnul să-i aibă totdeauna înaintea ochilor, ca să le şteargă pomenirea de
pe pământ, pentru că nu şi-a adus aminte să facă îndurare, pentru că a prigonit pe cel nenorocit şi pe
cel lipsit, până acolo încât să omoare pe omul cu inima zdrobită!” (Psalmul 109:6-16).
Ce i-a inspirat lui David aceste sentimente de răzbunare? Pe lângă spiritul vremii și a
societății sale, cel mai probabil David a fost inspirat de cuvintele înregistrate în sulurile sfinte:
„Să nu asupreşti pe văduvă, nici pe orfan. Dacă-i asupreşti, şi ei strigă la Mine după ajutor, Eu le voi
auzi strigătele; mânia Mea se va aprinde şi vă voi nimici cu sabia; nevestele voastre vor rămâne văduve
şi copiii voştri vor rămâne orfani.” (Exodul 22:22-24).
Creștinii însă ar trebui să știe mai bine decât atât. Vorbind în numele lor, Pavel afirmă:
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„noi ... nu facem ca Moise, care îşi punea o maramă peste faţă, pentru ca fiii lui Israel să nu-şi
pironească ochii asupra sfârşitului a ceea ce era trecător. Dar ei au rămas greoi la minte: căci până în
ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este
dată la o parte în Hristos.” (2 Corinteni 3:12-14).
Descoperirea Vechiului Testament era menită să dureze o perioadă limitată de timp, căci
„era ceva trecător”, iar umbrele au fost create tocmai de Moise, el fiind simbolul tuturor solilor
credincioși ai lui Dumnezeu din acea perioadă. Pavel ne explică faptul că intenția lui
Dumnezeu a fost ca ei „să nu-şi pironească ochii asupra sfârşitului”, asupra Realității, iar lucrul
acesta poate suna foarte confuz pentru mulți. „Dumnezeu nu a dorit să le descopere
Lumina?”. Ei bine, adevărul este că dacă expui o persoană care a stat timp îndelungat în
întuneric sau semi întuneric la o lumină puternică, riști să-l orbești pentru totdeauna. Acest
concept este pe deplin sprijinit de Scriptură prin pasaje ca cel din cartea lui Ezechiel:
„Ba încă le-am dat şi legi care nu erau bune şi porunci prin care nu puteau să trăiască.” (Eze. 20:25)
Atunci când Fiul lui Dumnezeu a venit, și El a descoperit motivul acestor porunci, legi și
descoperiri întunecate:
„,Pentru ce dar’, I-au zis ei, ,a poruncit Moise ...?’ Isus le-a răspuns: ,Din pricina împietririi
inimilor voastre a îngăduit Moise ... , dar de la început n-a fost aşa.’” (Matei 19:7, 8).
Realitatea este că evreii care au ieșit din Egipt aveau un nivel extrem de redus de înțelegere.
În definitiv, aceștia reprezentau a patra generație de slavi, oameni care fuseseră ținuți în
condiții minime de supraviețuire, singurul scop destinat lor de stăpâni fiind acela de a munci
și de a se reproduce în vederea perpetuării sistemului de robie. Descoperind această realitate
putem înțelege modul irațional în care au reacționat în nenumărate rânduri după eliberarea
lor. Deseori cititorii Vechiului Testament se întreabă pe bună dreptate: „Cum se poate ca un
martor ocular și un participant direct la minunile premergătoare și ulterioare eliberării din
Egipt, să se închine unui vițel de aur și să-și dorească revenirea în sclavie la numai câteva zile
distanță de aceste experiențe extraordinare?”. Răspunsul este simplu: acela le era nivelul.
Să încercăm acum un exercițiu de imaginație pentru a-L vedea pe Isus din Nazaret umblând
în mijlocul evreilor proaspăt eliberați din robia egipteană, încercând prin descoperirea
dragostei cu care suntem familiarizați când vine vorba despre El, să-i călăuzească pe acești
oameni la înțelegerea caracterului lui Dumnezeu și supunere față de Acesta. Desigur că
această procedură n-ar fi dat niciun rezultat pozitiv. Probabil că evreii de atunci L-ar fi omorât
mai repede decât cei de acum 2000 de ani.
Adevărul este că acea generație se îndrepta cu pași repezi spre sinucidere colectivă, lucrul
acesta fiind evident chiar de la eliberarea lor când au propus întoarcerea în Egipt, lumea lor
fiind compusă prin excelență din „peştii pe care-i mâncam în Egipt şi care nu ne costau nimic, de
castraveţi, de pepeni, de praji, de ceapă şi de usturoi.” (Numeri 11:5). Revelația lui Dumnezeu nu
reprezenta mai mult decât o tinichea fără valoare în fața acestor „bunătăți”. Probabil că cel
mai potrivit termen modern pentru a descrie starea acestor persoane, este „spălați la creier”,
oameni depersonalizați, aduși aproape de limita dintre uman și animal.
Desigur că copilul va plânge, se va zbate, va protesta și poate chiar va amenința atunci când
părintele este pe cale să-i administreze un dureros antibiotic injectabil împotriva bolii care,
lăsată netratată, îi poate chiar curma viața. Deseori în astfel de momente copiii își întreabă
părinții: „Cum poți fi atât de crud? De ce n-ai milă de mine? Știi cât mă doare de tare?”. Este
nevoie ca micuțul să se maturizeze pentru a-i înțelege adevăratul caracter al părintelui,
motivele din spatele deciziei de a-i provoca durere iubitului său și mai ales durerea din inima
sa care întotdeauna a făcut să pălească durerea fizică a copilașului. Oricine este de acord că
părintele care-și va cruța copilul de la durerea fizică într-o astfel de situație numai pentru a
evita durerea momentană, este iresponsabil și-și va ridica serioase semne de întrebare despre
caracterul și dragostea sa.
Deseori confuzia apare și persistă în cazurile în care s-au înregistrat pierderi de vieți
omenești. Cum poate constitui moartea o terapie pentru salvarea unui om? Ei bine, aici
situațiile diferă.
Mântuit
Este posibil ca următoarea întrebare să vă surprindă, însă trebuie ridicată aici: și-a pierdut
Uza mântuirea? „Ei bine, Dumnezeu este Cel care l-a omorât, deci trebuie că Uza este
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nemântuit.” Aici avem de-a face cu o presupunere pentru care nu găsim niciun fundament în
Scriptură.
Sfânta Scriptură ne învață că ceea ce conferă valoare unei fapte sau acțiuni, este motivația
din spatele ei. Acesta este motivul pentru care Isus îl declară nevinovat pe David care a
mâncat din pâinile pentru punerea înaintea Domnului (Marcu 2:26), în ciuda poruncii clare ca
nimeni în afară de cei consacrați pentru slujbele din sanctuar să nu se atingă de ele (Exod
29:33).
Scriptura nu ne spune mai nimic despre motivația lui Uza, însă nu este greu de imaginat
ceea ce s-a întâmplat. Boii care trăgeau carul au făcut o mișcare greșită iar carul era pe cale să
se răstoarne, rezultatul fiind ușor de imaginat: chivotul ar fi căzut, tot ce era în el s-ar fi
împrăștiat, posibil ca tablele de piatră să se fi spart etc. Gestul lui Uza nu a fost nimic altceva
decât instinctul natural pe care l-am trăit fiecare dintre noi atunci când am fost în apropierea
mesei de pe care cade un pahar ce a fost atins accidental. Inima lui Uza nu fost fost îndreptată
împotriva lui Dumnezeu. Scopul lui nu a fost acela de a sfida poruncile lui Dumnezeu, ci de a
preveni instinctiv o situație complicată.
„Atunci de ce i-a mai luat Dumnezeu viața dacă intenția sa a fost bună?”. Ei bine, aici este
vitală înțelegerea scopului lui Dumnezeu cu acest sistem al umbrelor. Lecția oferită în acest
caz a fost aceea că niciodată profanul nu va avea un loc împreună cu neprihănirea sau, așa
cum avea să scrie Pavel: „Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial?” (2 Corinteni 6:15).
Înțelegând acest principiu al Vechiului Testament, devine foarte clar faptul că multe persoane
care au murit sub pedeapsa divină în acea dispensațiune, nu au murit ca păcătoși despărțiți de
Dumnezeu, ci ca pilde pentru prevenirea pierderii veșnice a altora, sufletul lor fiind însă
salvat.
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Pierdut
În ceea ce privește intențiile anonimului care a strâns lemnele în ziua sabatului, lucrurile nu
mai sunt atât de ușor de intuit ca în cazul lui Uza. Considerând însă faptul că toți evreii
auziseră poruncile lui Dumnezeu și că toți se odihneau în ziua a șaptea, cel mai probabil este
că acest anonim a sfidat cu bună știință porunca expresă a lui Dumnezeu, motivele lui fiind de
o cu totul altă natură decât cele ale lui Uza.
Unul dintre scopurile principale ale lui Dumnezeu a fost acela de a le demonstra oamenilor
că fără nicio excepție, consecința păcatului este moartea. Această lecție nu poate însă fi
predată experimental decât prin intervenția lui Dumnezeu. Dacă El ar fi lăsat ca lucrurile să-și
urmeze cursul lor natural, urmând în continuare cazul de față al anonimului, influența
negativă a acestuia s-ar fi răspândit imediat, căci toți ar fi văzut că oricine calcă porunca lui
Dumnezeu nu suportă absolut nicio consecință. Însă dacă Dumnezeu ar fi așteptat până la
judecata finală, toți aceștia ar fi aflat prea târziu despre această consecință și niciunul dintre ei
n-ar mai fi fost mântuit.
Acesta este motivul pentru care Dumnezeu l-a folosit pe acest anonim care-și împietrise
inima într-atât încât a ales să-L sfideze pe Dumnezeu în mod deschis (vezi și cazul lui Core,
Datan și Abiram raportat în Numeri 16) pentru a-i învăța pe evrei această lecție. Cu toate că
priveliștea unui om lapidat este una dintre cele mai îngrozitoare, cu toate că acesta trebuie să
fi murit după ce primii 20 au aruncat cu pietre în el, fiecare evreu a trebuit să arunce cu piatra
pentru a trăi această experiență oribilă și a i se întipări în minte că „plata păcatului este
moartea” (Romani 6:23).
Dumnezeu Și-a asumat riscul de a fi înțeles greșit numai pentru a mai cumpăra timp prețios
pentru salvarea copiilor Săi. Clarificările în ceea ce privește inima Sa urmau să vină mai
târziu.
O mare schimbare
După aproximativ 4000 de ani, Dumnezeu a oferit omenirii și celorlalte inteligențe create
cea mai mare descoperire despre Sine:
„După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri,
Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor
lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi
care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui...” (Evrei 1:1-3).
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Dacă modul în care profeții au interpretat faptele și cuvintele lui Dumnezeu din Vechiul
Testament a fost influențat de educația, cultura și societatea vremii lor alături de umbrele
inerente timpului lor, iată că acum avem de-a face nu numai cu o Persoană care venea direct
din cer, dar cu Cel care este „Singurul Fiu născut” (Ioan 3:16 - KJV) din Dumnezeu, cu Singurul
despre care se poate afirma în adevăr că „este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei
Lui” (Evrei 1:3). El a fost Cel care a luminat omenirea printr-un nou concept despre
Dumnezeu, prin descoperirea adevărului despre caracterul lui Dumnezeu, despre intențiile,
inițiativele și deciziile Sale cu omul, despre inima Lui față de copilul care se întorsese
împotriva Sa:
„Tatăl nostru ...” (Matei 6:9).
„Cu o floare nu se face primăvară” spune varianta românească a latinescului „Una hirundo
non facit ver”: „Credeți că dacă-I puneți numele de ,Tată’ se schimbă cu ceva realitatea?”,
întreabă ateii, agnosticii și scepticii. „Ce fel de tată este cel care, pentru a ierta greșeala unui
copil, trebuie să-l omoare pe altul?”. În contextul explicațiilor diferitelor denominațiuni,
întrebarea este pertinentă; nu însă și în cadrul afirmațiilor Scripturii:
„Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor...” (2
Corinteni 5:19).
Se pare că nu Dumnezeu a fost cel supărat, ci omul. Se pare că nu Dumnezeu a avut nevoie
de o reconciliere, de o împăcare, ci omul. Se pare că nu Dumnezeu a fost cel care a fugit, cel
care s-a îndepărtat, ci omul. Se pare că nu Dumnezeu a fost cel care l-a înțeles greșit pe om, ci
omul este cel care L-a înțeles greșit pe Dumnezeu. Se pare că Dumnezeu a înțeles foarte bine
cauza păcatelor omului, motiv pentru care nu le-a ținut în seamă, în timp ce omul nu a înțeles
deloc cauza deciziilor lui Dumnezeu, motiv pentru care se ține în continuare departe de El. Se
pare că nu Dumnezeu a avut nevoie de o jertfă pentru a-l ierta pe om, ci omul a ajut nevoie de
un sacrificiu pentru a-L înțelege pe Dumnezeu.
Exprimând parcă una din dorințele universale ale omului, Filip a spus:
„Doamne, ... arată-ne pe Tatăl şi ne este de ajuns.” (Ioan 14:8).
Acesta a fost unul dintre momentele pe care Isus le așteptase de mult. Arătarea din
răspunsul Său a înlăturat umbra care planase asupra neamului omenesc timp de 4000 de ani,
revelând Lumina lumii:
„De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl.
Cum zici tu dar: ‘Arată-ne pe Tatăl’?” (Ioan 14:9).
Omul Isus Hristos, Singurul Fiu al lui Dumnezeu întrupat, ne-a arătat pe ulițele noastre
Cine este Dumnezeu. El a fost Cel care a definit natura lui Dumnezeu în cuvintele „Dumnezeu
este Duh” (Ioan 4:24), iar cel care I-a fost cel mai apropiat a definit caracterul lui Dumnezeu în
cuvintele „Dumnezeu este dragoste.” (1 Ioan 4:8). Privind la faptele Lui, la cuvintele, deciziile și
reacțiile Sale, putem în sfârșit să descoperim adevărul despre caracterul lui Dumnezeu,
adevăratele Sale intenții din spatele tuturor deciziilor relatate cu acuratețe de scribii Vechiului
Testament, de aceia care, din cauza umbrelor, au dorit „să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, şi
nu le-au văzut; şi să audă lucrurile pe care le auziţi voi, şi nu le-au auzit.” (Matei 13:17). Iată care
sunt două dintre acestea:
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Chivotul versus Dumnezeu
Din perspectiva Vechiului Testament, ce este oare mai periculos: să atingi lada poleită cu
aur, sau pe Însuși Dumnezeul care a poruncit făurirea ei? Desigur că nici Moise însuși nu s-a
gândit vreodată să-L atingă pe Dumnezeu. Ca un ecou al dorinței lui Filip, cel mai înalt lucru
pe care Moise l-a putut imagina a fost cuprins în cuvintele: „Arată-mi slava Ta!” (Exodul 33:11).
Răspunsul a penetrat și format conștiința tuturor generațiilor care au urmat:
„Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască! ... Mă vei vedea pe
dinapoi; dar Faţa Mea nu se poate vedea.” (Exodul 33:20, 23).
Ei bine, în acest context, unui grup de Mame, femei din societatea iudaică a timpului lor, le
vine incredibila idee de a-I cere lui Isus, întruparea lui Dumnezeu pe pământ, să Se atingă de
copilașii lor spre binecuvântarea acestora. Contextual, reacția ucenicilor care „au certat pe cei ce
îi aduceau” (Marcu 10:13) pe copilași a fost cât se poate de firească. Spre uimirea tuturor însă,
după ce a afirmat faptul că numai inima unora ca cea a copilașilor va putea intra în Împărăția

lui Dumnezeu, Isus nu numai că S-a atins de ei, ci „i-a luat
în braţe şi i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste
ei.” (Marcu 10:16). Vremea „îndrumătorilor” (Galateni 3:24)
trecuse; venise vremea Realității. Uza este în brațele lui
Dumnezeu.
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Porunca a patra versus porunca a șaptea
Probabil că nimeni nu poate aprecia care dintre cele aceste
două porunci este mai importantă. Cert este însă că
„oamenii lui Dumnezeu” contemporani cu Isus din
Nazaret au plănuit să repete scena din pustiu, fiind însă
acum în avantaj față de Moise: ei știau care este pedeapsa
pentru călcarea poruncii a șaptea: „Dacă un om preacurveşte
cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui
său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu
moartea.” (Leviticul 20:10). Au aruncat astfel la picioarele
lui Dumnezeu pe cea „prinsă chiar când săvârşea
preacurvia” (Ioan 8:4), având deja cu toții pietrele pregătite,
în mâini. Întrebarea „Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce
zici?” (Ioan 8:5) așează înaintea noastră umbra în antiteză cu Lumina. Și pentru că vremea
„îndrumătorilor” (Galateni 3:24) trecuse, lecția despre consecințele păcatului fusese predată,
sosise acum vremea pentru descoperirea caracterului, a inimii; atât a oamenilor, cât și a lui
Dumnezeu: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.” (Ioan 8:7). Apoi,
când „Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc” (Ioan 8:9) și după ce a constat că
dispăruseră atât toți procurorii cât și toți judecătorii, a rostit în limbaj omenesc inima lui
Dumnezeu: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te şi să nu mai păcătuieşti.” (Ioan 8:11).
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„Dumnezeu” nu există!
„Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” (Ioan 15:13). Aceasta
este cea mai mare realizare posibilă pentru om. Aceasta era condiția cea mai înaltă pe care
oamenii au atins-o vreodată în perioada umbrelor, a Vechiului Testament. Toți oamenii
normali își iubeau membrii familiei, prietenii, vecinii și camarazii. Era însă absolut normal
pentru aceeași oameni să-i măcelărească pe dușmani fără nicio ezitare, de la cel mai mic, până
la cel mai mare. O dragoste mai mare decât aceasta nu a existat până la descoperirea inimii lui
Dumnezeu:
„Aţi auzit că s-a zis: ,Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.’ Dar Eu vă spun:
Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă
pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să
răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă
iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu
dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiţi dar
desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.” (Matei 5:43-48).
Dumnezeu a descoperit că acestea I sunt sentimentele și dorințele inimii față de rasa umană
atunci când Și-a arătat „dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a
murit pentru noi” (Romani 5:8). Privind la Fiul lui Dumnezeu și înțelegând revelația oferită
prin Sine, descoperim că „dumnezeu”-ul lui Michelangelo având brațul drept întins spre
condamnare nu există, ci lângă noi a fost dintotdeauna un Tată care ne așteaptă cu brațele
deschise. „Dumnezeu”-ul lui Michelangelo cu privirea încruntată nu există, ci un Părinte ai
Cărui ochi „varsă lacrimi ... zi şi noapte şi nu se opresc” (Ieremia 14:17). „Dumnezeu”-ul lui
Michelangelo cu inima clocotind de dorința de a face dreptate nu există, ci Tăticul care strigă
„inima Îmi este zdrobită în Mine” (Ieremia 23:9).
Oh, mulțumim lui Dumnezeu pentru Isus!

„Dumnezeu” nu există!

- consecințe -

Ardeiaș Vlad, iulie 2016

Dacă „dumnezeu”-ul lui Michelangelo nu există, cum trebuie să ne raportăm la Cel
adevărat? În ce cadru? În ce fel? Care este religia adevărată? Dar biserica adevărată? Cum să
mă închin?
Religia
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Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române, termenul „religie” este definit ca
„ansamblu de idei, sentimente și acțiuni împărtășite de un grup și care oferă membrilor săi un
obiect de venerare, un cod de comportament, un cadru de referință pentru a intra în relația cu
grupul și universul; confesiune, credință.”
Lumea modernă este zguduită de conflictul dintre religii. În ultimii ani acest conflict a ajuns
să fie resimțit chiar și de europeni și de americani: este real! „Ansamblul de idei ... împărtășite
de un grup” intră deseori în conflict cu „ansamblul de idei” împărtășite de un alt grup, încă
nu aceasta este cauza iscării conflictului. Imaginea pe care componenții acestor grupuri o au
despre Dumnezeu îi determină să se raporteze și să se comporte într-un anumit fel cu membrii
celuilalt grup. Motivul invocat? „Sunt de altă religie!”.
Există însă o definiție a „religiei” pe care neo oferă Sfânta Scriptură, definiție care este
foarte departe de ceea ce dicționarul secular
i-a învățat pe oameni de-a lungul timpului:
„Religia curată şi neîntinată înaintea lui
Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe
orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne
păzim neîntinaţi de lume.” (Iacov 1:27).
Religia reprezintă cadrul în care se consumă
relația dintre om și Dumnezeu. Ei bine, acest
cadru este constituit din raportarea omului
față de păcătoși pe de o parte, și față de
păcat pe de altă parte.
Ca orice Părinte, Dumnezeu Se identifică cu
fiecare dintre copiii Săi în parte (Matei 25:40), iar pentru a defini cadrul relației omului cu
Sine, El a ales spre exemplificare două dintre cele mai defavorizate categorii sociale: orfanii și
văduvele. Iată așadar că din perspectiva Creștină, religia nu este nicidecum un ansamblu de
idei, ci mai degrabă cadrul în care Îl putem atinge pe chiar Creatorul.
Pe de altă parte, definiția Scripturii ne indică și spre raportarea omului la sistemul ce
desparte omul de Dumnezeu, generic intitulat aici „lumea”. Este interesant de observat în
acest context că majoritatea Creștinilor de diferite religii, trăiesc cu impresia că-L urmează pe
Dumnezeu în virtutea acceptării unui „ansamblu de idei”, a unor doctrine specifice, în timp ce
raportarea la semeni și la spiritul lumii moderne este în totală opoziție cu definiția scripturală
a „religiei”.
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Biserica
Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române, termenul „biserică” este definit astfel:
„1. Clădire destinată celebrării unui cult creștin. ... 2. Instituția creștinismului în ansamblu. 3.
Comunitate întemeiată de Isus Hristos, alcătuită din totalitatea celor care cred în acesta; semn
al comuniunii oamenilor cu Dumnezeu...”
Deseori, atunci când doi Creștini se cunosc, una dintre primele întrebări pe care și le
adresează este „La ce biserică mergi?”, reflectând astfel mentalitatea lor seculară. Ideea de
„biserică” este uneori similară cu cea de „religie”, însă în alte cazuri este chiar mai mult decât
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atât. Ea se referă atât la o instituție cât și la o clădire, mintea omului asociindu-le și uneori
confundându-le și pe acestea cu Dumnezeu Însuși.
Definiția Scripturii deschide însă o cu totul altă perspectivă, una care este în perfectă
armonie cu descoperirea lui Dumnezeu în Persoana Fiului Său:
„El este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El. El este Capul trupului, al
Bisericii.” (Coloseni 1:17, 18).
„Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele lui.” (1 Corinteni 12:27).
Biserica Creștină este Familia Tatălui, iar Domnul Isus Hristos,
Întemeietorul acestei Familii, ne-a descoperit faptul că singura cale
de intrare în această Familie nu este înscrierea în registrul vreunei
denominațiuni, nici acceptarea unor doctrine și nici măcar supunerea
față de unele rigori comportamentale, ci nașterea; mai exact, nașterea
din nou:
„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh,
nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:5).
Mai mult decât Familia, datorită identificării literale a Persoanei
Mântuitorului cu fiecare dintre cei care sunt născuți din El, Biserica
Creștină este chiar trupul Lui, sau ceea ce a mai rămas din Persoana
Sa după înălțarea la cer, rămășița Seminței femeii (Apocalipsa 12:7). Realitatea aceasta
spirituală a fost atât de greu de conceput de oameni, încât aceștia au înscris-o la categoria
„simboluri”, pierzând astfel beneficiul Cadoului Ceresc.
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Închinarea
Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române, verbul „închina” este definit ca „A-și
manifesta evlavia față de divinitate prin practici religioase, specifice fiecărui cult. ♦ (În
Biserica creștină) A-și face semnul crucii; p. ext. a se ruga. 2. Refl. A se înclina (sau a-și pleca
numai capul) înaintea cuiva, în semn de respect, de devotament, de afecțiune sau ca simplu
salut.”
Închinarea a constituit încă din timpurile Vechiului Testament atât miezul căderii cât și a
ridicării vechiului Israel. Și pentru că aceștia au înțeles cu ocazia robiei din Babilon că
închinarea la alți zei nu rentează, au devenit foarte riguroși în împlinirea cu exactitate a
tuturor formelor și ceremoniilor ... de
închinare, confundând astfel din nou
Realitatea cu forma, esența cu umbra.
Nu este de mirare atitudinea pe care au
avut-o față de Isaia când acesta le-a
adresat următoarele cuvinte ca venind
din partea lui Dumnezeu:
„Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor
voastre, zice Domnul. Sunt sătul de
arderile de tot ale berbecilor şi de grăsimea
viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor
şi ţapilor. Când veniţi să vă înfăţişaţi
înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri,
ca să-Mi spurcaţi curţile? Nu mai aduceţi
daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e
scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi,
Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să
văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea! Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o
povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi
ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge! Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi dinaintea
ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele,
căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!” (Isaia 1:11-17).

Ca și în cazul religiei, observăm că și închinarea, sau dedicarea lui Dumnezeu, este definită
tot prin atitudinea față de păcătoși și față de păcat, în cazul de față fiind aleși spre
exemplificare aceleași două categorii sociale defavorizate (văduvele și orfanii), plus încă una:
„cel asuprit”.
„Dacă zice cineva: ,Eu iubesc pe Dumnezeu’ şi urăşte pe fratele său este un mincinos, căci cine nu
iubeşte pe fratele său pe care-l vede cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?” (1 Ioan
4:20).
Actul închinării sau al dedicării constituie exprimarea sentimentelor celor mai înalte față de
Părintele ceresc prin predarea întregii ființe în vederea contopirii spirituale cu El. Idolatria a
transformat însă acest act natural al iubirii, în închinarea sau dedicarea de obiecte sau animale
pentru a-l îmbuna pe zeul suprem, pentru a-I câștiga favoarea. Din vremurile străvechi și până
azi, oamenii au impresia că sentimentele lui Dumnezeu față de ei sunt direct proporționale cu
valoarea obiectului închinat: cu cât construiești mai multe biserici, cu atât Dumnezeu te iartă
de mai multe păcate. Această mentalitate de partid continuă să modeleze unele dintre cele mai
oribile caractere posibile.
Provocare
Desigur că lista consecințelor descoperirii identității lui Dumnezeu în Fiul Său Isus Hristos
ar putea continua: rugăciunea, milostenia, părtășia etc. Vă las pe dumneavoastră să le
explorați pe fiecare în parte în Sfânta Scriptură din această nouă perspectivă. Ceea ce este cel
mai important de înțeles este faptul că adevărata identitate a lui Dumnezeu în raport cu
omenirea căzută în păcat este aceea de Părinte. Așa cum scriam la începutul acestui articol,
toți oamenii își doresc viața veșnică. De fapt, acesta este motivul pentru care unii dintre ei
devin Creștini. Aș mai adăuga încă ceva: pentru viața veșnică și (implicit) pentru a scăpa de
moarte. În felul acesta, ei Îl caută pe Dumnezeu nu de dragul relației cu El, ci mai degrabă
pentru ceea ce are El de oferit. Astfel, iată care este provocarea: L-ai mai urma pe Isus dacă nu
ți-ar promite viața veșnică, ci numai un caracter ca al Lui? Sau, altfel spus: ce adori: un zeu,
sau un Tată?
„Dumnezeu”-ul lui Michelangelo este plăsmuirea unei minți diabolice care a răspândit
această imagine de-a lungul timpului cu singurul scop de a-i ține pe oameni departe de
dragostea Tatălui lor. Nu; „Dumnezeu” nu există! Există un Păstor, nu un cioban; există un
Tată care ne ajută bătrânii; există un Tată care ne ridică femeile; există un Tată care ne vindecă
orbii și când suntem orbi; există un Tată care ne spală (picioarele) ori de câte ori ne
împiedicăm, cădem și ne murdărim; există un Tatăl al tuturor părinților; există un Tată al
tuturor tinerilor; există un Tată al tuturor copiilor, și în special al fetițelor. Inima Lui nu va găsi
liniște până când tu nu-i vei cunoaște iubirea.
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Isus este mereu cu noi
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Carpa Ioan, 2016

Penitenciarul Dej

Când ploi mai și vânturi bat mereu,
Corabia-ți plutește în derivă,
Să nu disperi, căci la timonă
E Cel ce a certat furtuna.

Când prieteni dragi te-au părăsit
Și n-ai pe nimeni n-ajutor,
Oh! Nu uita că lângă tine
Mereu alături e Isus.

Când noaptea-ascunde tainice mistere
Pe care singur nu le înțelegi,
Să știi că lângă tine e Isus,
Iar El te-ajută totul să dezlegi.

Când simți că drumul ți-e mai greu,
Isus e lângă tine,
La orice pas pe care-l faci,
Să nu te temi de nimeni.

Când parcă te cuprinde somnu-adânc,
Și toate visele se năruiesc,
Nu dispera, că-n orice clipă
Pășind cu tine, e Isus.

Când abătut pe drumuri grele
Prin praf, prin lipsuri, prin nevoi,
Să nu te temi când vezi durere,
Căci Domnul e mereu cu noi.

Eroul necunoscut

Ardeiaș Vlad, iulie 2016

Cei mai mari eroi sunt aceia care, prin deciziile și acțiunile lor, au schimbat în mod dramatic
spre bine cursul unui conflict. Desigur însă că majoritatea acestor eroi rămân în anonimat căci
de cele mai multe ori nu există nimeni care să înregistreze și să publice faptele lor de eroism.
Acesta este motivul pentru care, călătorind, întâlnim monumente și chiar mausolee dedicate
„Eroului necunoscut”.
Pe plan spiritual, viața de pe pământ se constituie într-un permanent conflict care-și are
eroii ei, iar în ceea ce privește eroii necunoscuți, regula este aceeași ca și pe câmpul de luptă:
majoritatea rămân în anonimat.
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Cel mai important
Care este cea mai importantă persoană din Scriptură, după Mântuitorul Isus Hristos? Dacă
ar trebui să alegem persoana care a jucat cel mai important rol în aducerea la îndeplinire a
planului de mântuire, persoana de care au depins aspectele vitale ale acestui plan, la cine v-ați
gândi? Am adresat această întrebare multor persoane, iar răspunsul a variat de la Moise până
la Pavel. Desigur că toți eroii credinței și-au adus aportul personal la înaintarea Cauzei lui
Dumnezeu, însă probabil că niciunul dintre ei nu a jucat un rol atât de determinant ca Maria,
mama Mântuitorului.
„De unde are El înţelepciunea şi minunile acestea?” (Matei 13:54) se întrebau concetățenii
Mântuitorului. Înțelegem astfel că Isus nu a frecventat școlile rabinice. De unde a învățat
atunci El să citească? Acum 2000 de ani cartea era un lux pe care foarte puțini și-l permiteau.
De asemenea, nu mulți știau să citească, însă Îl descoperim pe Isus nu numai știind să citească,
dar fiind foarte familiarizat cu textul Scripturii.
Maria a fost cea care s-a ocupat de educația Lui încă din fragedă pruncie, cultivând fiecare
trăsătură nobilă de caracter, veghind și rugându-se pentru călăuzire la fiecare pas, orice
greșeală putând fi fatală. În spatele oricărui erou a existat o Mamă care a plantat și cultivat cu
grijă semințele eroismului atunci când timpul a fost propice.
Și pentru că societatea de azi a stigmatizat conceptul de „Mamă” prin înlocuirea lui cu
termenul „casnică”, a sosit probabil timpul de a înțelege și proclama din nou locul și rolul
mamelor în societate și în planul lui Dumnezeu.
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Un exemplu contemporan
Pe sora Moldova Maria am cunoscut-o în urmă cu doar trei ani. O ființă cu un fizic plăpând,
la prima privire mi-a oferit senzația fragilității. Mai apoi am observat privirea: ochii aceia mici
ce scânteiau de putere, dragoste și determinare. Când i-am auzit și glasul, am avut dintr-o
dată senzația că mă aflu în fața unui comandant de oști, o persoană puternică care ar fi fost
capabilă să miște munții din loc. Și chiar a făcut-o.
Deceniile de luptă în rugăciune pentru întoarcerea
la Dumnezeu a soțului dânsei nu au determinat-o
nicicum să renunțe. A crezut cu putere până la
capăt în Cel care îi promisese că-i va oferi această
bucurie și a avut privilegiul să asiste la botezul
dânsului cu numai trei zile înainte de decesul
acestuia. Am trăit împreună această experiență de
neuitat (vezi articolul „Tipic Harului” din revista
„Divina Vindecare” nr. 55, iulie 2014).
Sora Moldovan a fost nu numai o soție Creștină,
dar și o Mamă Creștină. Statura spirituală și
intelectuală a fiicelor și nepoatelor dânsei
constituie dovezile care au rămas, iar veșnicia va
arăta implicațiile vaste în planul lui Dumnezeu ale

dedicației cu care această Marie și-a dus până la bun sfârșit menirea. În timpul ultimei
internări în spital, una dintre asistentele medicale care au îngrijit-o i-a adresat întrebarea: „Știu
că aveți două fiice; pe care o iubiți mai mult?” Răspunsul a venit prompt: „Pe ambele la
fel.” „Ei, nu se poate,” a insistat asistenta: „Trebuie să iubiți pe una mai mult.” „Nu!”, a
răspuns sora Moldovan; „Le iubesc pe amândouă la fel!”
Există însă un aspect definitoriu al acestei Creștine: puterea dragostei care-i emana din
fiecare gest, dorința fierbinte după fiecare persoană în parte și mai ales iubirea pentru cei care
au uitat-o sau care s-au întors împotriva dânsei. Am cunoscut două persoane care, în ciuda
vârstei înaintate, aveau un comportament adolescentin atunci când venea vorba despre
persoana lui Dumnezeu; una dintre ele a fost sora Moldovan: îndrăgostită de Dumnezeu ca o
adolescentă de iubitul ei.
Anunț trist
Sora Moldovan s-a stins din viață duminică, 10 iulie 2016, la ora 20:40, liniștită, în patul din
camera ei, după o luptă extenuantă cu boala. Ultimele sale cuvinte au fost: „Acasă, acasă, acasă.
Sus în cer. Merg acasă. Sunt gata. Marcela. Marcela. Mihaela. Mihaela.” În ciuda luptei îndelungate
cu boala, a rostit aceste cuvinte numai înainte de a adormi în Domnul.
Îi încurajez pe toți cei ce au cunoscut-o să-i urmeze pașii; atât finalul acestei Căi când și
parcursul ei este glorios.

Sfârșitul este aproape
LA UȘI!
Ardeiaș Vlad, mai 2016
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„Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la
uşi.” (Matei 24:33).
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Iunie 2016: Evenimentele profetice
Profeție: persecuția Creștinilor.
„Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele
Meu.” (Matei 24:9).
„Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. ... Dacă M-au prigonit pe Mine, şi
pe voi vă vor prigoni.” (Ioan 15:18, 20).
Organizația mondială „Christian Freedom International” afirmă că există peste 200 de
milioane de Creștini persecutați în 105 țări din cele 196 din lume, și că, la fiecare 5 minute, un
Creștin este omorât pentru credința lui în Isus.
Împlinire:
Miercuri, 1. Nigeria. O mulțime de musulmani au ucis un Creștin și au rănit pe alții sub
acuzația de blasfemie la adresa profetului musulman Mahomed.
Joi, 2. Nigeria. Ciobanii musulmani Fulani au ucis trei Creștini în casele lor cu macetele.
Joi, 2. China. Un pastor Creștin de 49 de ani a
fost ucis cu brutalitate pe stradă după ce
guvernul Nord Coreean dăduse un ordin ca
acesta să fie răpit, adus în Coreea de Nord și
interogat. Pastorul făcea misiune la granița cu
Coreea de Nord.
Sâmbătă, 4. Uganda. Un Creștin a fost ucis de
un grup de musulmani după ce a purtat cu
aceștia o discuție pe teme religioase.
Luni, 6. Bangladesh. Un Creștin în vârstă de 65
de ani a fost ucis de membrii organizației ISIS în

timp ce mergea spre casă de la biserică.
Marți, 7. Nigeria. Soția unui pastor Creștin a fost înjunghiată mortal pentru că l-ar fi acuzat pe
profetul musulman Mohamed.
Miercuri, 8. India. O grup de hinduși extremiști au torturat 29 de Creștini pentru refuzul lor
de a se dezice de Hristos.
Joi, 9. Nigeria. Cinci musulmani au decapitat-o într-o piață pe Bridget Abihime în vârstă de 74
de ani care era soția unui pastor Creștin.
Vineri, 10. Nigeria. Șase copii musulmani au înjunghiat un Creștin în vârstă de 41 de ani
pentru că a mâncat un sandwich în prima după-amiază din Ramadan.
Miercuri, 15. SUA a acceptat numai 28 de Creștini ca refugiați în timp ce numărul
musulmanilor care au primit acest statut este de 5.435, în ciuda genocidului din Orientul
Mijlociu.
Joi, 16. Nepal. Șapte Creștini au fost arestați pentru că au oferit studii Biblice studenților din
districtul Dolakha.
Vineri, 17. Orientul Mijlociu. Trei creștini misionari au dispărut din spitalul în care au fost
spitalizați după ce au fost bătuți cu brutalitate de un grup de musulmani.
Marți, 21. Siria. Trei Creștini au fost uciși și mai mulți răniți într-un atac sinucigaș în timpul
comemorării unui masacru al Creștinilor.
Marți, 21. Egipt. Un grup de musulmani au incendiat casele a 80 de familii din Al-Beida
pentru că aceștia și-au exprimat dorința de a construi o biserică Creștină.
Miercuri, 22. Nigeria. Preotul Catolic răpit în urmă cu două luni a fost descoperit mort într-un
tufiș din apropierea unei clădiri guvernamentale.
Vineri, 24. Uganda. Un tată musulman și-a legat copilul de 9 ani de un copac și i-a dat foc
pentru că L-a acceptat pe Hristos ca Mântuitor și a refuzat să postească în timpul Ramadamului.
Luni, 27. Liban. Patru atacuri sinucigașe într-un sat Creștin au făcut 4 victime și 19 răniți.
Miercuri, 29. Pakistan. Anjum Naz Sindhu, un catolic de 65 de ani și proprietarul unui lanț de
școli, a fost condamnat la moarte pentru blasfemie la adresa profetului Islamului.
Joi, 30. India. Creștinii din satul Hunter sunt amenințați cu moartea de localnicii hinduși
pentru refuzul de a se dezice de Mântuitorul Isus Hristos.
Joi, 30. Uganda. Efranse Kadondo, o Creștină de 50 ani, a fost ucisă de un grup de musulmani
pentru refuzul de a dona o parte din proprietate pentru construirea unei moschei.
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Profeție: apostazia Creștinismului
„Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de
duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor...” (1 Timotei 4:1).
Împlinire:
Sâmbătă, 18. SUA. Biserica Metodistă a consacrat o lesbiană căsătorită cu o femeie ca episcop,
afirmând că a fost o decizie dictată de duhul sfânt.
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Profeție: ca în Sodoma
„Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau,
sădeau, zideau; dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut pe
toţi. Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.” (Luca 17:28-30).
Împlinire:
Marți, 2. Canada. Primul ministru a arborat pentru prima dată în istorie steagul LGBT în fața
clădirii parlamentului.
Marți, 7 iunie. Barbados. Procurorul general a declarat că homosexualii ar trebui lăsați în
pace, în ciuda legii care interzice relațiile sexuale între persoanele de același sex care este încă în
vigoare.
Marți, 7. Canada. Parlamentarii au votat pentru modificarea textului imnului național pentru
a include toate persoanele, indiferent de identitatea lor sexuală.
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Miercuri, 8. Până la sfârșitul anului 2017 s-ar putea pune la punct o procedură de concepție a
copiilor folosind material biologic de la trei persoane.
Vineri, 10. Quebec a legiferat dreptul minorilor transsexuali de a-și schimba identitatea
sexuală în certificatele de naștere.
Vineri, 10. UE. Mai mulți membri ai Parlamentului European au cerut votarea unei legi care
să permită căsătoria între persoanele de același sex în toate statele membre ale UE.
Vineri, 10. SUA. Senatul din Delaware a votat pentru a înlătura homosexualitatea de pe lista
motivelor valide pentru divorț.
Sâmbătă, 11. SUA. Jamie Shupe, un veteran american, a obținut o hotărâre judecătorească
prin care este recunoscut ca „nonbinar”, o persoană care nu este nici bărbat și nici femeie.
Miercuri, 15. Anglia. După o întâlnire la Palatul Kensington a Prințului William cu
reprezentanți ai comunității LGBT, acesta s-a lăsat fotografiat pentru a apărea pe coperta unei
publicații LGBT.
Vineri, 17. Anglia. 80 de școli își vor schimba uniformele pentru a îngădui ca băieții să poarte
fuste și astfel să intre în posesia unor fonduri guvernamentale pentru un program denumit
codul de îmbrăcăminte „sexul neutru”.
Marți, 21. Anglia. Doi copii ai unei familii de români stabiliți în Anglia au fost dați spre
adopție unui cuplu de homosexuali.
Joi, 23. Anglia. Timp de o săptămână, 38.000 de elevi de pe tot cuprinsul țării vor fi obligați să
participe la prima „Săptămână a Diversității” pentru a combate intimidarea homofobă din școli.
Joi, 23. SUA. Școlile din New York au găzduit primul eveniment de tipul „parada gay”.
Sâmbătă, 25. Anglia. Guvernatorul Britanic Justine Greening este prima membră a
cabinetului ministerial care se declară lesbiană.
Sâmbătă, 25. Anglia. Doi bărbați polițiști s-au logodit în timpul festivalului „Gay Pride” din
Londra.
Sâmbătă, 25. Anglia. Primarul Londrei alături de ambasadorul SUA la Londra au participat la
festivalul homosexual „Gay Pride” din Londra.
Sâmbătă, 25. Lituania. Ministrul afacerilor externe s-a întâlnit cu Ministrul culturii din Suedia
și și-a exprimat sprijinul pentru parada Baltică a homosexualilor.
Duminică, 26. SUA. Hillary Clinton a participat la parada gay din New York pentru a-și
manifesta susținerea pentru aceste persoane.
Joi, 30. ONU. Consiliul Națiunilor Unite a votat înființarea unei autorități în cadrul acestei
organizații care să supravegheze și să combată violența și discriminarea persoanelor LGBT.
Joi, 30. SUA. Pentagonul a votat azi ridicarea interdicției persoanelor transsexuale de a servi
în armata americană.
Joi, 30. SUA. Un sondaj de opinie inițiat de Institutul Williams arată a 1,4 milioane de
americani s-au declarat a fi transsexuali, de 2 ori mai mulți decât în urmă cu 5 ani.
Joi, 30. Cehia. O curte de justiție a anulat legea care interzicea homosexualilor să adopte copii.
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Profeție: moartea în masă a animalelor.
„De aceea, ţara se va jeli, toţi cei ce o locuiesc vor tânji împreună cu fiarele câmpului şi păsările cerului;
chiar şi peştii mării vor pieri.” (Osea 4:3).
„Pier vitele şi păsările din pricina răutăţii locuitorilor.” (Ieremia 12:4).
Împlinire: În luna iunie 2016 au avut loc 58de evenimente de moarte în masă a animalelor.
Din lipsă de spațiu, nu putem reda aici toate detaliile. Iată câteva exemple:
Vineri, 3. Nigeria. 86.000 de păsări au murit datorită gripei aviare.
Vineri, 3. Indonezia. 90 de tone de pește mort în West Java.
Joi, 9. SUA. Mii de crabi morți în Mission Bay, California.
Vineri, 10. Olanda. 48.000 de păsări moarte datorită gripei aviare.
Joi, 16. Indonezia. Zeci de balene moarte.
Sâmbătă, 18. Franța. 60 de tone pește au murit în apele Maine-et-Loire.
Luni, 20. Liban. 120.000 de păsări au murit datorită gripei aviare.

Joi, 23. India. Sute de păsări au murit datorită pesticidelor.
Vineri, 24. Paraguai. Zeci de aligatori și sute de pești mor în fiecare zi datorită secării râului
Pilcomayo.
Sâmbătă, 25. Anglia. Un mare număr de animale marine găsite moarte în Skegness.
Luni, 27. Taiwan. 13.000 de păsări moarte datorită gripei aviare.
Marți, 28. SUA. Sute de păsări moarte descoperite de-a lungul lacului Erie din New York.
Miercuri, 29. Rusia. Moarte în masă a peștilor în râul Stavropol.
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Profeție: Dezastre climaterice ca urmare a intervenției negative a omului în natură; fenomene
stranii.
„...a venit vremea ... să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!” (Apocalipsa 11:18).
„Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciume.” (Luca 21:11).
Împlinire:
Luni, 6. SUA. Guvernatorul statului Florida declară starea de urgență datorită unei furtuni
tropicale de proporții.
Marți, 7. Australia. Patru victime pe coasta de est în urma unei furtuni puternice.
Marți, 7. China. Grindină de mărimea oului de găină au disctrus zona Yuncheng.
Miercuri, 8. SUA. Zone din Arizona sunt evacuate datorită incendiilor de vegetație.
10-15. China. Inundații apocaliptice însoțite de grindină au lăsat în urmă 13 victime în sudul
țării
Luni, 13. Myanmar. 12 persoane și-au pierdut viața în inundațiile catastrofale care au lovit
țara.
Joi, 16. USA. Incendiile de vegetație au determinat evacuarea unui mare număr de persoane
în New Mexico.
Duminică, 19. Indonezia. Inundațiile au lăsat în urmă cel puțin 35 de victime.
Duminică, 19. USA. Vântul puternic întețește incendiile de vegetație din California.
Joi, 23. China. 78 de persoane ucise și 500 rănite după ce o tornadă a devasta mai multe sate,
fabrici și școli.
Joi, 23. Marea Britanie este lovită de inundații.
Vineri, 24. SUA. Starea de urgență a fost anunțată în Virginia de Vest datorită inundațiilor
care au făcut 25 de victime.
Duminică, 26. Kârgâzstan este lovit de un cutremur de 6,7 grade.
Miercuri, 29. România. 100 de avertizări meteorologice au fost emise pentru diverse zone ale
țării. Inundațiile și grindina au provocat distrugeri semnificative.

16

Divina Vindecare ! Nr. 79 Iulie 2016

Invitație
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Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la o nouă întâlnire de studiu şi rugăciune în
perioada 26 – 31 iulie 2016. Prezentatorii din acest an vor fi Imad Awde și Nader Mansour din
Australia, alături de Olimpiu Trif Stanciu și Vlad Ardeiaș, iar subiectele prezentate vor
dezbate pregătirea personală în vederea apropiatei reveniri a Domnului Isus.
Spre deosebire de anii precedenți, această întâlnire va avea loc în localitatea Costești,
județul Hunedoara. Cazarea se va face la Pensiunea „Cotiso” care oferă atât camere cât și
posibilitatea de campare, fiind disponibile patru alternative:
1. Cameră de două persoane cu baie proprie la prețul de 50 ron/persoană/noapte;
2. Cameră de trei persoane cu baie proprie la prețul de 40 ron/persoană/ noapte.
3. Cameră de trei persoane cu baie comună pe palier la prețul de 35 ron/persoană/noapte.
4. Campare cu acces la bucătărie și baie contra sumei de 15 ron/persoană/noapte în cazul
în care nu serviți masa la pensiune, și 10 ron/persoană/noapte în cazul în care serviți masa la
pensiune.
Pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 5 ani nu se percepe taxă pentru cazare.
Toate persoanele care se vor caza în camere vor trebui să servească masa la pensiune contra
sumei de 45 ron / zi / persoană, preț pentru care sunt servite două mese principale.
Este important să rețineți faptul că locurile sunt limitate, motiv pentru care este imperios
necesar să vi-l rezervați pe al dumneavoastră până în data de 25 iunie prin depunerea sumei
integrale în contul RO66BTRL01301201M16722XX de la Banca Transilvania pe numele Trif
Stanciu Olimpiu. Vă rugăm să specificați la rubrica „detalii depunere” că suma reprezintă
contravaloarea participării la întâlnirea de la Costești și să-l anunțați telefonic pe domnul Trif
la numărul 0752211191. Momentan sunt rezervate numai 40 de locuri; pe măsură ce vă veți
anunța participarea, vom închiria mai
multe. Dacă vor exista cazuri de anulare a
rezervării după achitarea contravalorii,
persoanele în cauză vor trebui să discute
procentul de returnat direct cu proprietarii
pensiunii Cotiso.
Ziua de marţi, 26 iulie, este ziua în care
se va face cazarea începând cu ora 14 și se

va servi o masă. Ultima masă se va servi duminică 31 iulie
dimineaţa, iar plecarea se va face în aceeași zi la ora 12.
Pensiunea oferă apă caldă non-stop, sală de conferință, acces
gratuit la internet, loc amenajat pentru foc de tabără, living cu
șemineu, tenis de masă, coș de baschet, foișoare, hamace,
șezlonguri, balansoare, jacuzzi natural și un generos spațiu de
joacă securizat pentru copii.
Accesul la Pensiunea „Cotiso” se face pe drumul județean
705A. Din municipiul Orăștie până la pensiune veți avea de
parcurs 20 de km pe această rută. Persoanele care nu dispun de
autoturism, pot ajunge pe aceeași rută cu microbuzele care
pleacă de mai multe ori pe zi din municipiul Orăștie spre
Costești.
Pensiunea „Cotiso” (coordonate GPS 45.6873850, 23.1596520)
se află situată la intersecția drumurilor care duc la cetățile dacice
Sarmizegetusa Regia, Costești, Blidaru și Fețele Albe. Alte
obiective turistice sunt Castelul Corvinilor din Hunedoara,
Cetatea medievală a Devei și Parcul Dendrologic din Simeria.
Ceea ce este cel mai important de reținut este faptul că aceasta
este o întâlnire de studiu al Scripturii, rugăciune și părtășie
Creștină în vederea pregătirii personale pentru revenirea
iminentă a Domnului Isus și a evenimentelor premergătoare
acesteia. Spiritul, așteptările și participarea efectivă pe toată
perioada întâlnirii a fiecăruia dintre dumneavoastră, vor scrie
istoria acestor 5 zile și vor înclina balanța fie în favoarea
revărsării abundente a spiritului sfânt, fie în favoarea unei
simple întâlniri sociale și turistice. Rugăciunile noastre sunt ca fiecare participant să aibă
curajul de a se lăsa în totalitate călăuzit de Cel care este Calea, Adevărul și Viața.
Vă așteptăm cu inimile deschise!
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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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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

Nr. 79 Iulie 2016
Tiraj 800 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 printro relaţie 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 informaţii şi alte
materiale, vă rugăm să ne contactaţi.

