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În capitolul patru din Evanghelia după Ioan, Scriptura consemnează o întâlnire interesantă 
dintre Isus și o femeie samariteană. Această întâlnire este interesantă din mai multe motive,  drept 
pentru care diverse persoane au evidențiat mai multe lecții ce pot fi învățate din aceste pasaje. Însă 
unul dintre cele mai importante principii pe care Isus le-a subliniat în cadrul acelei discuții este 
deseori trecut cu vederea:

„Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, 
fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se 
închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4:23, 24).

Observați accentul pus pe „adevărații închinători” și asta din cauza faptului că există închinători 
adevărați și închinători falși. Adevărații închinători I se închină Tatălui în spirit și în adevăr și de 
fapt Tatăl caută acești oameni pentru a I se închina. Isus continuă prin a explica motivul pentru 
care cei care I se închină lui Dumnezeu, trebuie să I se închine în spirit și în adevăr: „Dumnezeu 
este spirit.” Cu alte cuvinte, cei care I se închină lui Dumnezeu în adevăr sunt aceia care înțeleg 
adevărata natură a lui Dumnezeu și I se închină pe baza acesteia.

Fizic versus spiritual 
Femeia I-a sugerat lui Isus că muntele pe care se găseau era unul deosebit pentru Dumnezeu. 

Potrivit spuselor ei, acel munte era locul în care Israel se închinase în timpurile străvechi, dar acum 
evreii schimbaseră locația și se închinau în Ierusalim. Întrebarea ei a fost „Care este adevăratul loc 
de închinare?”. Ea se gândea la locurile sacre, căci închinarea ei viza lucrurile fizice. Aceasta era 
maniera în care se închinau atunci.

Isus a afirmat că a sosit timpul ca cei care I se închină cu adevărat lui Dumnezeu, să nu se mai 
închine astfel. „Dumnezeu este spirit”, asta era ideea! Noi ne închinăm în duhul pentru că 
Dumnezeu este spirit, motiv pentru care dacă închinarea noastră se centrează pe lucrurile fizice, 
afirmăm cu alte cuvinte că Dumnezeu este fizic. Sugerăm astfel că Dumnezeu este asemenea nouă 
iar consecința este că ne vom raporta la Dumnezeu ca la o ființă fizică, având limitările lumii fizice.

În timpurile trecute din perioada Vechiului Testament, oamenii erau scuzați pentru că se 
raportau la Dumnezeu astfel. Cei pe care El îi numea poporul Său, erau copii spirituali, iar modul 
în care Îl înțelegeau pe Dumnezeu era foarte limitat, motiv pentru care ei puteau fi iertați pentru că 
gândeau că Dumnezeu locuiește în sfânta sfintelor din templu și că El era restrâns la o cutie numită 
chivotul legământului. Ei trebuiau să-și centreze atenția asupra Ierusalimului și trebuiau să-și 
aducă jertfele într-un anumit loc. Dumnezeu a acceptat 
o asemenea gândire pentru că oamenii erau imaturi 
din punct de vedere spiritual.

Una din problemele cu care ne confruntăm azi este 
faptul că oamenii înțeleg prin „spiritual” numai 
„invizibil” și nimic mai mult. Ei cred că Dumnezeu are 
aceleași atribute ca cei care există pe tărâmul fizic, 
singura diferență fiind că El este invizibil.
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Închinarea spirituală



Un concept sănătos despre Dumnezeu 
Principala idee pe care Isus a subliniat-o a fost aceea că avem nevoie să reconsiderăm cine este 

cu adevărat Dumnezeu. Întrebarea este: ce idee avem noi despre Dumnezeu? Ideea pe care o avem 
despre o persoană va determina modul în care ne vom raporta la acea persoană. I-am auzit pe unii 
spunând: „Ar trebui să mă tratezi cu mai mult respect!”. Însă știm cu toții că pretenția la respect nu 
va produce niciodată respect. Atunci când ideea unei persoane despre o alta se schimbă și 
atitudinea se va schimba în consecință.

Așadar, Isus a vorbit despre ideea pe care o avem despre Dumnezeu și a spus că cei care se 
închină lui Dumnezeu au nevoie să înțeleagă natura lui Dumnezeu, ce fel de Ființă este El. Acest 
lucru ne arată că trebuie să fim cu băgare de seamă la modul în care înțelegem lucrurile spirituale 
și să nu ne grăbim să le egalăm cu cele fizice. Isus a spus cu alte cuvinte: „Nu puteți continua să-L 
limitați pe Dumnezeu cum ați făcut-o în trecut. Gândind că Dumnezeu locuiește în locul acela sau 
celălalt, vă gândiți la Dumnezeu ca fiind o persoană ca și voi, motiv pentru care v-ați raportat la El 
ca și când ar fi puțin mai mult decât o ființă omenească extraordinară.”

Dumnezeu caută un alt tip de oameni care să I se închine și anume cei care-L înțeleg și-L privesc 
așa cum este în realitate. Acesta este un adevăr foarte important și reprezintă una din lecțiile cheie 
pe care Isus a dorit s-o arate.

Dar cum să ne rupem de tărâmul fizic atunci când ne închinăm lui Dumnezeu? Nu este nevoie 
să avem locuri desemnate pentru închinare, să ne îmbrăcăm modest, să ne comportăm cu 
reverență când ajungem în locașul de închinare, să considerăm formele exterioare care arată că 
suntem conștienți de prezența lui Dumnezeu? Da, aceste lucruri sunt necesare. Însă necesitatea lor 
este pentru beneficiul oamenilor și nu al lui Dumnezeu căci ele arată tuturor care este atitudinea 
noastră față de Dumnezeu. Este necesar să ne îmbrăcăm într-un anume fel spre beneficiul lui 
Dumnezeu? Nu este El cu noi și atunci când facem baie? Este nepotrivit să ne rugăm și să ne 
închinăm chiar și atunci când nu suntem îmbrăcați? Răspunsul este categoric pozitiv. Însă, de 
vreme ce trăim într-o lume fizică în care fiecare judecă potrivit celor văzute și auzite, ca și Creștini 
considerăm aceste lucruri și demonstrăm respect și reverență față de Dumnezeu prin formele 
exterioare. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că indiferent dacă mâncăm sau bem sau orice altceva 
am face, să facem totul spre slava lui Dumnezeu. Însă înțelegem că acestea nu sunt pentru 
beneficiul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu întrece cu mult tot ceea ce este fizic și nu poate fi limitat 
de aceste lucruri.

Învățăturile începătoare ale lumii
Înțelegem așadar că, în timp ce trăim în această lume, religia noastră nu este din această lume. În 

maniera în care ne închinăm lui Dumnezeu, trebuie să ne ridicăm deasupra componentelor acestei 
lumi și să învățăm să ne închinăm lui Dumnezeu în spirit. Așadar, trebuie să existe o distincție 
între lucrurile pe care le facem ca parte din viața de pe acest pământ și maniera în care ne raportăm 
la Dumnezeu. Trebuie să există o deosebire clară și distinctă între aceste lucruri.

Să citim una dintre afirmațiile lui Pavel:
„Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi 

încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea: ,Nu lua, nu gusta, nu atinge cutare lucru’? Toate aceste 
lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor şi sunt întemeiate pe porunci şi învăţături omeneşti, au, în 
adevăr, o înfăţişare de înţelepciune într-o închinare voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sunt de 
niciun preţ împotriva gâdilării firii pământeşti.” (Coloseni 2:20-23).

Care este înțelesul cuvântului „învățături”? „Dictionary.com” îl definește ca „1. Elementele sau 
primele principii ale unui subiect, sau 2. Un simplu început, prima apariție vagă sau forma 
nedezvoltată sau imperfectă a unui subiect.”

Ceea ce le-a dat Dumnezeu evreilor la Muntele Sinai a reprezentat stadiul de început al religiei 
Sale. A fost forma nedezvoltată, imperfectă a mântuirii care avea să fie descoperită la venirea lui 
Hristos. Această formă rudimentară consta din reguli, porunci și ritualuri care aveau de-a face cu 
principiile de bază ale adevărului lui Dumnezeu. Erau din această lume pentru că toate aveau de-a 
face cu lucrurile fizice din această lume. Jertfele implicau animale, păsări, grâne, ulei - toate din 
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această lume. Sanctuarul era confecționat din materiale din această lume; slujba preoțească 
reprezenta oferirea lucrurilor acestei lumi, iar locurile sfinte erau din această lume. Tot ceea ce 
aparținea acelui sistem de închinare avea de-a face cu această lume și reprezentau numai începutul 
lucrurilor, stadiul rudimentar al adevăratului sistem de închinare pe care Dumnezeu dorea să-l 
ofere copiilor Săi.

Pavel afirmă că „aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale lumii.” Cu alte 
cuvinte, aceste lucruri nu mai au niciun efect asupra voastră, nu mai reacționați la ele. Asta este 
ceea ce înseamnă să fii mort față de ceva; un mort nu mai răspunde la nimic. Așadar, Pavel ridică 
întrebarea: „de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci?”. Observați că el pleacă de la 
premisa că noi înțelegem faptul că nu trăim și nu funcționăm în această lume. El ne oferă exemple 
exacte ale lucrurilor la care se gândește: „nu lua, nu gusta, nu atinge.” Evident că se referă la 
multitudinea de porunci din lege care interziceau consumul diverselor alimente și atingerea 
anumitor obiecte în anumite circumstanțe. El afirmă că toate aceste lucruri pier odată cu folosirea 
lor. Cu alte cuvinte, aceste lucruri nu sunt veșnice, nu sunt spirituale, motiv pentru care cum ar 
putea să ne afecteze pe noi care trăim pe tărâmul spiritual, a cărui închinare este spirituală? Isus a 
afirmat același lucru când a spus că nimic din ceea ce intră în trupul omului nu-l poate pângări 
(Marcu 7:15). Isus a exprimat același principiu.

Desigur, înțelegem că Isus nu vorbea despre ceea ce este benefic sănătății. El discuta despre 
maniera în care ne închinăm lui Dumnezeu, despre felul în care aceste lucruri ne afectează pe 
tărâmul religios. El nu afirmă că nu este nicio problemă să înghițim otravă, să fumăm, să 
consumăm alcool sau chiar să consumăm orice animal de pe fața pământului! Din nou descoperim 
că El face deosebire între modul în care funcționează trupul fizic și maniera în care ne închinăm lui 
Dumnezeu. Așadar, ideea este că dacă facem din alimente și băutură o chestiune religioasă, atunci 
religia noastră nu este în duh și în adevăr. Însă echilibrăm această afirmație prin a spune că 
trupurile noastre sunt de natură fizică motiv pentru care facem ceea ce este necesar pentru a ne 
păstra sănătatea. Dacă mâncăm sau bem sau facem orice altceva, noi facem totul spre slava lui 
Dumnezeu. (1 Corinteni 10:31).

Dar Pavel afirmă că în ceea ce privește religia noastră, ceea ce atingem, gustăm și manevrăm, nu 
ne poate afecta, motiv pentru care de ce suntem încă supuși acestor ritualuri religioase ca și când 
am fi încă implicați în această religie fizică, pământească? Ar trebui înțeles în mod clar faptul că 
pentru noi, Creștinii, întreaga structură a religiei noastre trebuie scoasă din cadrul principiilor care 
guvernează religia și viața din această lume.

Teologia Împărăției
Ideea că noi suntem încă implicați în vechea religie fizică, bazată pe lucrurile de pe acest pământ, 

este neînțelegerea care-i face pe mulți Creștini de azi să crează că Israelul fizic este încă favorizat 
înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este mentalitatea care conduce la așa-numita „teologie a 
împărăției”, credința potrivit căreia noi trebuie să așezăm împărăția lui Dumnezeu aici, pe pământ, 
prin efort omenesc și mijloace politice. Este genul de înțelegere greșită care-i conduce pe mulți 
Creștini să sprijine în mod deosebit poporul Israel, indiferent de ce fac aceștia. Ei cred că afirmațiile 
din Vechiul Testament în care Dumnezeu afirmă că-i va binecuvânta pe cei care-l vor binecuvânta 
pe Israel, sunt încă valabile, căci ei aplică aceste afirmații la Israelul fizic. Acest lucru demonstrează 
o completă neînțelegere a Scripturilor și ilustrează motivul pentru care este important să înțelegem 
principiul închinării în duh și în adevăr.

Aceasta este una dintre cele mai mari piedici pe care le avem pe calea Creștină. Religia noastră 
este pământească și mult încurcată pentru că implică prea multă închinare fizică. Isus a spus că 
robul nu înțelege ce face stăpânul său, dar a mai spus și că El nu ne mai numește robi, ci prieteni. 
Prietenii Săi Îi înțeleg scopurile și trăiesc și I se închină în armonie cu aceste principii.

Implicații practice
Așadar, în interacțiunea noastră cu lucrurile ce țin de Dumnezeu, trebuie să accentuăm și să 

experimentăm închinarea spirituală; trebuie să experimentăm adevărul, realitatea, nu simbolurile 
adevărului. Să vedem cum ne afectează toate acestea la nivel practic.
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Dacă Dumnezeu ne-ar vorbi într-o manieră audibilă sau dacă I-am vedea forma fizică, ar fi ușor 
să ne păstrăm atenția ațintită la El pe parcursul zilei. Rugăciunea n-ar necesita niciun efort, iar 
mințile noastre n-ar aluneca niciodată spre alte tărâmuri în timp ce discutăm cu El. Dar adevărul 
este că uneori ne descoperim pe noi înșine distrași pe parcursul zilei. Suntem mult mai conștienți 
de tărâmul fizic decât de cel spiritual pentru că Dumnezeu nu Se descoperă ochilor noștri fizici, și 
nici glasul Său nu poate fi perceput de urechile noastre ca în cazul lui Moise și al altora.

Capacitatea de a auzi și de a vedea țin de lumea fizică, fiind capacități ale trupului. Din 
nefericire suntem obișnuiți să operăm pe baza acestora, cunoaștem foarte puține despre tărâmul 
spiritual și, în legătura noastră cu Dumnezeu, încercăm să interacționăm cu El în baza acestui 
mediu. Dar Isus a clarificat faptul că Dumnezeu a deschis o altă cale, o cale mai bună, calea 
duhului care este calea adevărului. Cei care I se închină lui Dumnezeu, trebuie să I se închine în 
duh și în adevăr.

Așadar, este posibil ca Dumnezeu să vorbească continuu pe tărâmul spiritual iar noi să nu auzim 
pur și simplu pentru că nu știm cum să ascultăm, pentru că nu știm cum funcționează acel tărâm? 
Din această perspectivă, cuvintele lui Pavel capătă o și mai mare însemnătate:

„umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.” (Galateni 5:16).
„Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.” (Galateni 5:25).

Prezența Sa vie
Adevărul este că dacă mă supun numai datorită unui sentiment al datoriei, în realitate operez de 

unul singur. Este ca și când aș fi sub lege, făcând ce trebuie făcut pur și simplu pentru că așa spune 
regula. Este dificil să trăiești experiența Creștină în felul acesta. De fapt apostolul Pavel afirmă că 
este imposibil să experimentezi viața Creștină dacă funcționezi potrivit acestei metode. Dacă trăim 
sub lege, suntem sortiți eșecului. Este o mare diferență dacă umblăm cu Domnul. Când Domnul 
este cu mine și Îi aud glasul, îmi dau seama că El este nu numai cu mine, ci de asemenea că și 
locuiește în mine și atunci supunerea devine floare le ureche, o experiență în care îmi găsesc 
bucuria. Nu răspund unui set de reguli impersonale, ci Îl aud pe El personal și Îi răspund Lui, 
Domnului meu, Prietenului meu, Fratelui meu.

Dumnezeu ne înțelege nevoia de a fi în prezența Sa și acesta este motivul pentru care, de-a 
lungul Bibliei, Dumnezeu accentuează experimentarea realității prezenței Sale. El Și-a demonstrat 
prezența în Vechiul Testament într-o clădire fizică, într-o cameră anume și, din timp în timp, au 
existat manifestări vizibile prin care descoperea faptul că El era cu Israel. Dumnezeu i-a spus lui 
Moise:

„Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor.” (Exodul 25:8).
Pavel traduce aceste cuvinte în Noul Testament astfel: „cum a zis Dumnezeu: ,Eu voi locui şi voi 

umbla în mijlocul lor.’” (2 Corinteni 6:16). El subliniază faptul că trupurile noastre sunt temple ale 
viului Dumnezeu. Dumnezeu nu putea să exprime acest lucru mai simplu decât că El și Fiul Lui 
vor locui în poporul Său. În cadrul noului legământ, El ne-a oferit ceea ce aveam cea mai mare 
nevoie.

Când Isus era pe punctul de a reveni în cer, în ultima Lui promisiune adresată ucenicilor a spus: 
„Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:20). El i-a asigurat 
că va „da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.” (Ioan 14:16). Dar cea mai uimitoare 
promisiune a fost că „rămâne cu voi şi va fi în voi.” (Ioan 14:17).

Ideea principală
Ideea principală este următoarea: a te închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr înseamnă a fi 

conștient de natura Sa spirituală, înseamnă a înțelege că Dumnezeu este spirit. Nu este nevoie să 
mergem în anumite locuri pentru a-I găsi prezența căci, ca spirit, El este mereu cu noi, întotdeauna 
și pretutindeni. Nu suntem niciodată singuri. Ca o consecință a acestei înțelegeri începem să 
realizăm că Isus Însuși este mereu literalmente prezent cu noi. Slujirea lui Dumnezeu este o 
experiență plină de bucurie și de emoție pentru că în realitate nu este o slujire pentru Dumnezeu, 
ci este o slujire împreună cu Dumnezeu.
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Putem să ne tot contrazicem în dezbaterea „neprihănirea prin credință” versus „neprihănirea 
prin fapte”, însă ceea ce face cu adevărat diferența este răspunsul la următoarea întrebare: fac 
lucrul acesta împreună cu Dumnezeu, sau îl fac pentru Dumnezeu? Chiar dacă am ajutorul lui 
Hristos, chiar dacă dețin puterea lui Hristos, va fi foarte dificil să fac lucrările lui Hristos dacă El 
nu este personal cu mine. De fapt, potrivit propriilor Sale cuvinte, va fi imposibil. El este Cel care a 
spus că „despărțiți de Mine nu puteți face nimic.” (Ioan 15:5). Avem nevoie de ajutorul lui Hristos, de 
puterea lui Hristos, dar cel mai important dintre toate, avem nevoie de Hristos Însuși.

Cei care trăiesc în prezența Lui sunt întotdeauna cei mai puternici, cei mai de succes, biruitorii în 
cadrul conflictului împotriva păcatului. Dar nu este numai viața lui Hristos în mine, ci este Hristos 
Însuși cu mine și în mine. Asta este ceea ce face marea diferență.

Comunicare
Mai există o realitate pe care o înțelegem atunci când descoperim adevărul prezenței literale a 

Domnului și anume faptul că El ne vorbește continuu, comunică tot timpul cu noi. Deseori noi nu 
auzim ce ne spune, însă El tot comunică cu noi.

Pentru ce aș avea Mângâietorul în mine pentru totdeauna, Cel care a promis că va veni pentru a 
locui în mine, Cel care a promis că Se va manifesta în mine, dacă nu vorbește cu mine? Aceste 
promisiuni ar fi cuvinte goale și, în realitate, nu aș avea un Mângâietor. Și totuși Isus a promis că 
prezența Mângâietorului va fi mai bună decât prezența Sa în trup.

Mulți dintre noi am experimentat realitatea de a ne simți mai aproape de Domnul în rugăciune. 
Când Îi vorbim, aproape că-L putem atinge fizic. În asemenea momente este ușor să rămânem în El 
iar dificultățile din viață nu mai par să ne copleșească. Problema este că deseori, imediat ce 
terminăm rugăciunea, sentimentul prezenței Sale se depărtează. De ce se întâmplă asta? Problema 
este că nu am învățat să comunicăm cu Domnul „în duh și în adevăr”.

Viețile noastre se învârt în jurul lucrurilor fizice. Primim informații vizuale și auditive - prin cele 
cinci simțuri. Aceasta este maniera prin care interacționăm cu realitatea și în felul acesta am trăit 
din clipa în care am fost născuți. Ce s-ar întâmpla dacă Domnul ne-ar vorbi într-o manieră auditivă 
sau dacă ar apărea înaintea noastră? Pe loc ne-am schimba. După ce senzația de uimire ar dispărea, 
am fi imediat atenți să auzim ce vrea să ne spună, să vedem cum ne călăuzește și cu siguranță că 
am avea grijă să facem ceea ce ne spune. Adevărul este că majoritatea dintre noi ne-am bucura ca 
Isus să interacționeze pe această cale fizică, dar lucrul acesta nu se va întâmpla decât în 
circumstanțe neobișnuite.

Isus ne-a spus deja că „vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui 
în duh şi în adevăr, fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.” (Ioan 4:23). Dumnezeu caută acei 
închinători care vor veni la El pe baza adevărului despre Sine, nu pe cei care doresc să-L coboare 
pe Dumnezeu la nivelul fizic! Înțeleg că acest lucru se aplică și la rugăciune și la comuniune. Va 
coborî Dumnezeu la nivelul fizic în comunicarea cu mine?  Am nevoie să aud o voce pentru ca 
Dumnezeu să comunice cu mine? Va reveni El la sistemul pe care l-a declarat ca fiind trecut? 
Răspunsul este „Nu!”. Adevărata închinare spirituală înseamnă a ne raporta la Dumnezeu în baza 
adevărului a ceea ce este El. El este mereu cu noi și nu interacționează cu noi pe tărâmul fizic, ci pe 
cei spiritual.

Așadar, nevoia noastră este aceea de a învăța să discernem glasul Său când ne vorbește. El ne 
vorbește; asta este sigur. Îi cerem lui Dumnezeu călăuzire tot timpul, Îi adresăm întrebări, și totuși 
se pare că El nu răspunde! Este normal asta? De ce ar rămâne tăcut un Tată care mă iubește și care 
dorește să fie cu mine, atunci când Îi cer informații și călăuzire? Are vreun sens? De ce se pare că 
eu sunt mai nerăbdător să aflu voia Lui decât este El să mi-o descopere?

Răspunsul la aceste întrebări este că Dumnezeu și Isus vorbesc cu noi tot timpul. Ei ne vorbesc 
din dragoste, ne călăuzesc, ne mângâie, ne oferă ce avem nevoie, dar problema este că noi nu 
auzim! Și de ce nu auzim? Pentru că nu am învățat cum să ne închinăm lui Dumnezeu în duh și în 
adevăr! Suntem mereu centrați pe lumea fizică, căutând interacțiunea cu Dumnezeu prin cele cinci 
simțuri, când această metodă este greșită. Avem nevoie să învățăm să ascultăm glasul Lui atunci 
când vorbește duhului nostru dinlăuntru.
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Acesta este motivul pentru care deseori cei care caută să înțeleagă voia lui Dumnezeu, trebuie să 
se rupă pentru un timp în mod deliberat de tot ceea ce le distrage atenția. Nu mai mănâncă, nu se 
mai întâlnesc cu alți oameni, nu mai muncesc. Se izolează într-un loc liniștit pentru un timp și 
caută să audă sfatul Domnului. Nu că El nu le-a vorbit niciodată; problema este că ei nu au putut 
auzi. Lucrurile fizice care-i distrag i-a făcut orbi și surzi față de lumea spirituală motiv pentru care 
ei nu mai pot auzi când Domnul le vorbește. Timpul petrecut în singurătate cu Dumnezeu nu-L 
determină pe El să vorbească mai tare, ci ne ajută pe noi să ne deschidem urechea către lumea 
spirituală și să auzim glasul Domnului mult mai clar.

Cu toții avem nevoie să învățăm să auzim atunci când Domnul vorbește. Cu toții i-am văzut pe 
acei copii care nu aud când părinții le vorbesc. Părinții îi pot chema, pot chiar striga la ei, dar 
glasul lor nu are niciun efect. Este asemenea vântului. Copiii aceia au învățat că nu este nevoie să 
acorde atenție acelor glasuri, motiv pentru care mințile lor sunt închise față de ele. Același lucru ni 
s-a întâmplat nouă în ceea ce privește glasul lui Dumnezeu. O viață de ignoranță ne-a făcut surzi și 
nu putem înțelege când ne vorbește, nu putem distinge diferența dintre glasul Său și vocea 
propriei noastre imaginații. Deseori mi s-a adresat această întrebare: „Dar de unde să știu dacă 
Dumnezeu este Cel care-mi vorbește, sau sunt numai gândurile mele care mă călăuzesc, 
spunându-mi ce să fac?”.

Sfatul meu este acesta: dacă începem fiecare zi și trăim fiecare clipă așteptându-ne ca Dumnezeu 
să ne călăuzească, vom începe să auzim sfatul Lui. Ar trebui să începem prin a ne supune Lui în 
lucrurile pe care deja le știm că reprezinta voia Sa, și pe măsură ce ne vom concentra către a ne ține 
privirea la El și la prezența Lui, vom începe să auzim din ce în ce mai clar ce ne spune. Vom începe 
să auzim mesajul dragostei Lui, călăuzirea Sa chiar în lucrurile care nu țin neapărat de latura 
morală a vieții. Vom simți prezența Unui Prieten care stă mai aproape de noi decât un frate, iar 
viețile noastre vor deveni o extensie a vieții Sale.
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David Clayton, ianuarie 2017

De trei ori născut
Este Isus Fiul lui Dumnezeu? 

Biblia afirmă că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Există multe teorii care explică acest lucru 
iar acest subiect a determinat multe discuții contradictorii între Creștini. Isus este numit „Singurul 
Fiu născut al lui Dumnezeu”, „Fiul întâi născut la lui Dumnezeu”, „primul născut al lui 
Dumnezeu” și bineînțeles, simplu „Fiul lui Dumnezeu”.

Majoritatea Creștinilor au interpretat aceste afirmații ca însemnând că Isus a fost desemnat ca 
Fiu al lui Dumnezeu sau a fost numit Fiul lui Dumnezeu pentru că are o anumită relație cu 
Dumnezeu. Foarte puțini Creștini au acceptat că El a fost într-adevăr Fiul lui Dumnezeu în mod 
literal. Majoritatea cred că Dumnezeu este o trinitate, iar în cadrul doctrinei trinității, Isus este 
absolut egal cu Dumnezeu Tatăl în orice aspect. Au aceeași vârstă, sunt egali în autoritate și 
absolut egali în toate abilitățile și atributele.

Desigur, înțelege că un fiu este o persoane care-și trage viața de la un părinte. Viața părintelui 
este trecută fiului, transformându-l astfel într-o altă persoană. Acesta este elementul cheie care face 
ca o persoană să fie fiul unei alteia. Transferul vieții în care fiul ia ființă prin primirea vieții de la 
părinte. Fiul este întotdeauna egal cu părintele în natură și deseori în abilități și atribute. Niciun fiu 
adevărat nu poate fi egal cu tatăl său în ceea ce privește vârsta, motiv pentru care trinitarienii nu 
pot crede că Isus este literalmente Fiul lui Dumnezeu: ei insistă că Ambii au aceeași vârstă, căci 
Isus nu Și-a primit niciodată viața de la Dumnezeu Tatăl.

„Fiul” trinitarian 
Trinitarienii au interpretat identitatea de Fiu al lui Isus în diverse feluri:
1. Unii au afirmat că Isus a devenit Fiul lui Dumnezeu numai când a fost conceput în pântecele 

Mariei.
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2. Alții au afirmat că a devenit Fiul lui Dumnezeu când a fost înviat din morți.
3. Alții au pretins că titlul de „Fiu al lui Dumnezeu” a fost numai un termen general folosit în 

relație cu profeții și alți oameni aleși în mod deosebit de Dumnezeu.
În maniera clasică de înțelegere a trinității așa cum este afirmată de Biserica Catolică și de multe 

alte biserici protestante, Isus este Fiul lui Dumnezeu într-o manieră misterioasă. El este Fiul lui 
Dumnezeu printr-un proces de naștere eternă. Asta înseamnă că El este continuu născut din Tatăl. 
Nu este ceva ce Dumnezeu a făcut sau care a rezultat într-un fiu născut, ci un proces care nu se 
sfârșește și care va continua atât timp cât Dumnezeu există. Mereu a fost astfel și așa va rămâne 
pentru totdeauna. Acest crez ciudat, inexplicabil a fost numit „taină”, este asemenea tuturor 
celorlalte idei ilogice asociate cu trinitatea.

Adevăr și eroare 
Ca și în cazul majorității celorlalte subiecte, atunci când există două opinii diferite, există de 

obicei și adevăr și eroare. Atunci când cercetăm Biblia cu atenție, descoperim că există elemente ale 
adevărului în ideile trinitariene despre calitatea de Fiu a lui Isus, dar există de asemenea și multă 
eroare.

Biblia afirmă ci Isus a devenit Fiul lui Dumnezeu într-o manieră foarte reală, în trei ocazii 
diferite. Mai mult decât atât, când înțelegem natura fiecărei ocazii în care a fost născut, descoperim 
că fiecare dintre aceste ocazii în care a devenit Fiul lui Dumnezeu a fost critică pentru salvarea 
omenirii.

Născut din morți
„Căci căruia dintre îngeri a zis El vreodată: ,Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut’? Și iarăşi: ,Eu Îi voi fi 

Tată, şi El Îmi va fi Fiu’?” (Evrei 1:5).
Obișnuiam să citesc acest verset și să cred că se referă la momentul în care Isus a fost născut din 

Dumnezeu, înapoi în zilele veșniciei, însă o cercetare mai detaliată a Scripturii m-a determinat să-
mi schimb părerea. În acest verset, Pavel citează Psalmul 2:

„Eu voi vesti hotărârea Lui – zice Unsul. Domnul Mi-a zis: ‘Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am 
născut.’” (Psalmul 2:7).

Apostolul Pavel afirmă în mod clar faptul că pasajul acesta din Psalmi se referă la învierea lui 
Hristos din morți. Luca afirmă următoarele:

„Şi noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduinţa făcută părinţilor noştri, Dumnezeu a împlinit-o 
pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea: ‘Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-
am născut.’” (Fapte 13:32, 33).

Pavel afirmă același lucru și în epistola către Romani:
„iar în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor, 

adică pe Isus Hristos, Domnul nostru.” (Pavel 1:4).
Așadar, este foarte clar faptul că Isus a devenit Fiul lui Dumnezeu când a fost înviat din morți. 

Atunci Dumnezeu a spus „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.” Întrebarea este însă: în ce 
manieră a devenit El Fiul lui Dumnezeu la înviere dacă fusese născut din Dumnezeu înainte de 
acel moment? Vom analiza în detaliu această întrebare. Însă vă invit să observați că în învierea din 
morți, aceasta a fost cea de-a treia ocazie în care Isus a devenit Fiul lui Dumnezeu. A devenit Fiul 
lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu I-a dat viață când L-a scos din mormânt. Sursa vieții Sale 
înviate a fost Dumnezeu.

Născut în omenire
„Îngerul i-a răspuns: ,Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De 

aceea, Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.’” (Luca 1:35).
Nu prea există idei controversate atunci când vine vorba despre aceste eveniment. Îngerul a 

afirmat clar că „Sfântul” care urma să se nască din ea urma să fie numit Fiul lui Dumnezeu. De ce? 
Pentru a fost conceput prin puterea spiritului sfânt, primind astfel viață direct de la Dumnezeu. 
Toți oamenii sunt născuți dintr-un tată și dintr-o mamă, dar Isus nu a avut niciun tată uman motiv 
pentru care, potrivit legilor biologiei, nu avea dreptul de a exista. Însă Dumnezeu I-a dat viață în 
mod direct, contrat legilor naturii și astfel, Dumnezeu a fost Tatăl Lui. Viața Sa ca om și-a avut 
originea în Dumnezeu. Așadar, El a devenit Fiul lui Dumnezeu atunci când a fost conceput în 
pântecele Mariei. Aceasta a fost cea de-a doua ocazie în care Isus a fost născut din Dumnezeu.
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Născut în univers
Prima ocazie în care Isus a devenit Fiul lui Dumnezeu a fost atunci când a fost născut în univers. 

Aceasta este nașterea pe care trinitarienii nu o vor accepta, însă haideți să cercetăm dovezile 
Bibliei. Vom începe cu Pavel:

„El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel Întâi Născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost 
făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie 
dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate 
lucrurile şi toate se ţin prin El.” (Coloseni 1: 15-17)

Pasajul afirmă că El este Cel întâi născut dinaintea oricărei creaturi, după care continuă în a 
dovedi acest lucru. A reușit Pavel să facă asta? El spune că „prin El au fost create toate lucrurile.” Cu 
alte cuvinte, dovada că Isus a fost Cel dintâi născut din întregul univers este chiar faptul că El a 
creat toate lucrurile! Nu ar fi putut crea toate lucrurile dacă nu ar fi existat înainte de toate 
lucrurile. Cum a ajuns El să există înaintea tuturor lucrurilor? El a existat înaintea tuturor 
lucrurilor pentru că a fost Cel dintâi născut dintre toate lucrurile care există în întreaga creație.

Înțelesul pasajului este foarte evident deoarece la final Pavel repetă ideea principală: „El este mai 
înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El.”

Cei care neagă faptul că Isus Și-a obținut viața prin naștere din Dumnezeu, vor trece la 
următorul verset:

„El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, Cel Întâi Născut dintre cei morţi, pentru ca în toate 
lucrurile să aibă întâietate.” (Coloseni 1:18).

În acest verset putem vedea clar faptul că Pavel vorbește despre Isus fiind capul bisericii și 
afirmă că El, Hristos, este începutul Bisericii, capul trupului prin faptul că este primul născut din 
morți. Nu este nicio îndoială că aici vorbește despre Hristos fiind născut la înviere, dar despre asta 
vorbește el în versetele anterioare? Cu siguranță nu și un cititor sincer va observa cu ușurință 
diferența.

În primele două versete subiectul este Isus care a existat înaintea tuturor lucrurilor create pentru 
că a creat toate lucrurile. În cel de-al treilea verset, subiectul se schimbă și, de fapt, Pavel începe cel 
de-al treilea verset (18) prin cuvântul „și”. Acest lucru arată că el adaugă la ceea ce a afirmat 
anterior. Pe lângă faptul că Isus este Cel dintâi născut din univers, El este de asemenea Cel dintâi 
născut în biserică, și astfel categoric calificat pentru a fi Domnul tuturor. Asta este ideea.

Acesta nu este singurul loc în care Pavel se referă la Hristos ca fiind născut de două ori. El repetă 
acest lucru în Evrei:

„Căci căruia dintre îngeri a zis El vreodată: ,Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut’? Și iarăşi: ,Eu Îi voi fi 
Tată, şi El Îmi va fi Fiu’? Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel Întâi Născut, zice: ,Toţi îngerii lui Dumnezeu 
să I se închine!’” (Evrei 1:5, 6).

Puteți vedea cele două nașteri în acest pasaj? În primă fază el citează din Psalmul 2 care, așa cum 
am văzut deja, vorbește despre învierea lui Isus din morți. La momentul acela Dumnezeu a spus 
„Tu ești Fiul Meu; astăzi Te-am născut.” Dar apoi el continuă prin a vorbi despre nașterea inițială a 
lui Isus pentru că spune „când Îl aduce pe Cel întâi născut în lume.” Aici el se referă la un timp cu 
mult înainte ca Isus să fi murit, despre momentul în care a fost născut în Betleem și se referă la Isus 
ca fiind „Cel întâi născut.” Această descriere ca „Cel întâi născut”se referă în mod clar șa prima 
naștere a lui Isus în zilele veșniciei, nu la momentul în care a devenit om deoarece ca om, El nu a 
fost Cel dintâi născut. Născut ca om, El a fost Cel de-al doilea Adam, și în această identitate, Adam 
a fost fiul lui Dumnezeu înainte de Isus.

Mai mult: Biblia ne spune în mai multe locuri (Ioan 3:16 spre exemplu) că Dumnezeu L-a trimis 
pe Singurul Său Fiu născut în lume. Simpla rațiune ne spune că dacă Dumnezeu L-a trimis pe Fiul 
Său în lume, trebuie să fi avut un Fiu pe care să-L trimită. El nu L-a trimis pe Isus și apoi, după ce a 
fost trimis, Acesta a devenit Fiul lui Dumnezeu. Nu! La momentul la care a fost trimis, El era deja 
Fiul lui Dumnezeu. În maniera aceasta putem măsura dragostea lui Dumnezeu, înțelegând valoare 
Darului pe care L-a dat.

Un Fiu unic o singură dată
Să observăm faptul că atunci când a fost născut din morți, Isus a devenit Fiul lui Dumnezeu prin 

faptul că a primit viață din Dumnezeu dar, în acest sens, El nu este numai Fiul lui Dumnezeu. El 
este și primul născut dintre mai mulți frați. Vor mai fi și alți fii ai lui Dumnezeu care sunt născuți 
prin aceeași experiență de a obține viață din morți.
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Din nou: atunci când a fost născut în omenire, Isus nu a fost singurul Fiu al lui Dumnezeu. El a 
fost Cel de-al doilea Adam, un om care a primit viața direct de la Dumnezeu și nu de la un alt om. 
Dar în acest sens, există doi fii ai lui Dumnezeu iar Isus nu a fost Cel dintâi, ci Cel de-al doilea.

Însă, la prima Lui naștere atunci când Isus a apărut în univers, El a fost născut din ființa lui 
Dumnezeu. În această naștere, Isus este Singurul Fiu al lui Dumnezeu. Nu mai există nimeni, nu a 
existat nimeni și nu va exista nimeni ca El din acest punct de vedere.

Implicațiile fiecărei nașteri
Așa cum am afirmat deja, fiecare ocazie în care Isus a devenit Fiul lui Dumnezeu a constituit un 

eveniment vital pentru mântuirea noastră. Dacă nu ar fi devenit Fiul adevărat al lui Dumnezeu în 
fiecare dintre aceste ocazii, mântuirea nu ar fi fost posibilă pentru rasa umană. Nu ne este cu 
putință să explorăm acest fapt în profunzime în cadrul acestui articol, dar voi menționa pe scurt 
câteva aspecte.

Prima Lui naștere - Singurul născut
Această naștere a lui Isus, direct din viața și substanța lui Dumnezeu, reprezintă garanția 

faptului că Isus este exact ca Dumnezeu, Unul care posedă aceeași natură și același caracter cu al 
Tatălui. Acest lucru a fost critic pentru misiunea viitoare a lui Isus de a salva omenirea deoarece, 
pentru a realiza acest lucru, El a trebuit să fie:

1. Unul care să-L poată reprezenta în mod desăvârșit pe Dumnezeu.
2. Unul care era bun în Sine, în așa fel încât atunci când a luat locul omului pe cruce și a fost 

despărțit de Dumnezeu, să poată alege calea lui Dumnezeu.

Cea de-a doua Sa naștere - ca Cel de-al doilea Adam
Era Fiul lui Dumnezeu, dar nu Singurul născut în acest sens. A devenit omenirea ce fusese creată 

a doua oară pentru a primi o a doua șansă. Pentru că El, ca om, a învins păcatul și pe diavol, noi, ca 
oameni, putem obține mântuirea în El. Dacă El nu a devenit Fiul uman al lui Dumnezeu, Cel de-al 
doilea Adam, nu ar fi putut purta lupta în favoarea noastră.

Cea de-a treia Sa naștere - ca noua creație
El a fost omenirea revenită din morți la o nouă existență, renăscut prin puterea lui Dumnezeu ca 

o nouă rasă umană cu un destin cu totul diferit. În această identitate El nu este unic, căci vor fi și 
alții asemenea Lui. Atunci când a devenit Fiul lui Dumnezeu la înviere și a fost glorificat și 
proslăvit cu maximul slavei, El a deschis ușa pentru toți cei ce cred în El să experimenteze același 
privilegiu, dar aceasta este posibil numai pentru că El a experimentat-o mai întâi.

Un Dar veșnic
Există o întrebare care m-a urmărit mulți ani. Am auzit multe răspunsuri, dar niciunul dintre ele 

nu m-a satisfăcut. Întrebarea era: „Care a fost sacrificiul pe care L-a făcut Dumnezeu atunci când L-
a dat pe Singurul Său Fiu?”. Am primit următoarele răspunsuri:

1. El a suferit și a murit pe cruce iar Dumnezeu a suferit teribil atunci când L-a văzut pe Fiul Lui 
suferind. Dar a durat câteva ore, și apoi s-a terminat.

2. El Și-a pierdut relația intimă cu Fiul Său timp de 33 de ani atunci când Isus a devenit om și a 
fost limitat ca om, dar, bineînțeles, El L-a avut înapoi când Isus a fost proslăvit la înviere.

3. Sacrificiul a fost că Isus a devenit un membru al rasei umane și că va rămâne parte din această 
rasă inferioară pentru toată veșnicia.

În timp ce studiam acest subiect și citeam pasajele referitoare la calitatea de Fiu a lui Isus, un 
gând mi-a venit în minte. La început nu am vrut să-l accept pentru că părea prea mult, ceva ce ar fi 
fost prea mult chiar și pentru Dumnezeu. Dar cu cât mă gândeam mai mult la el și citeam 
Scriptura, cu atât mai plauzibil părea.

Primul lucru pe care l-am observat a fost că de fiecare dată când Isus a devenit Fiul lui 
Dumnezeu, primea o nouă identitate. Prima dată a fost vorba de originea Lui, când a venit la 
existență pentru întâia oară. Identitatea Sa a fost atunci Singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. Cea 
de-a doua oară a fost ca om, un membru al rasei decăzute. Identitatea Sa a fost atunci de Fiu al 
Mariei, Cel de-al doilea Adam. Cea de-a treia oară a fost similară cu prima, o nouă creație, 
victorioasă, umanitatea răscumpărată, ridicată la apogeul gloriei și puterii lui Dumnezeu.D
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10

Când Isus a devenit om, ce s-a întâmplat cu identitatea Sa anterioară de Singurul Fiu născut al 
lui Dumnezeu? Iată ce spune Pavel:

„Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi 
n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un 
chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut 
ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a 
dat Numele care este mai presus de orice nume.” (Filipeni 2:5-9).

Isus, Fiul lui Dumnezeu, având chipul lui Dumnezeu, a devenit om. Nu a pretins că este om, nu 
Și-a asumat o deghizare, ci a devenit om. Aceasta a fost noua Lui identitate, era ceea ce El era. Da, a 
fost un om cu un caracter divin, a fost un om bun, dar a fost totuși pe deplin om, limitat ca toți 
oamenii. Când a devenit om, Și-a părăsit vechea identitate pentru totdeauna; nu a fost un 
împrumut, ci o schimbare veșnică. Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său și L-a dat pentru totdeauna, însă 
este mai mult decât atât.

Atunci când Isus a devenit om, este clar că El a venit în această nouă identitate așa cum toți 
oamenii o fac. A fost inițial un fetus în pântecele Mariei, apoi a fost născut ca bebeluș și a crescut 
așa cum cresc toți copilașii. Este evident că, bebeluș fiind, nu avea nicio conștiență de sine dar, pe 
măsură ce a crescut, a crescut în cunoaștere și înțelepciune și a început să înțeleagă că este o 
persoană deosebită cu o misiune specială. În final și-a dat seama că este Fiul lui Dumnezeu pre-
încarnat. Dar întrebarea este, cum a ajuns să înțeleagă toate acestea? Și-a recâștigat la un moment 
dat omnisciența? Dintr-o dată Și-a amintit tot ceea ce a fost înainte de a deveni om? Și-a recăpătat 
dintr-o dată identitatea anterioară?

Biblia afirmă în mod clar că Isus a știut Cine este prin credință. Nu a fost ceva ce Și-a amintit și 
nici nu a fost restaurat la starea anterioară. A devenit conștient de propria identitate pentru că 
aceasta I-a fost descoperită gradual pe parcursul vieții Sale. Poate că prin vise și viziuni, poate că 
parțial prin studiul personal al Cuvântului lui Dumnezeu, dar a ajuns să înțeleagă aceasta prin 
credință, nu prin restaurarea Sinelui Său anterior. Acesta este motivul pentru care Satan a încercat 
să-I zguduie încrederea în identitatea Sa pe parcursul ispitelor din pustiu. Dacă ar fi știut de la sine 
Cine este, ispitele lui Satan ar fi fost fără sens, însă acestea au avut putere pentru că El a știut 
numai prin credință, iar credința poate fi zguduită.

Reîncarnare
Acum îmi dau seama că atunci când Isus a devenit om, această experiență poate fi cel mai bine 

legată de conceptul de reîncarnare. Reîncarnarea este o doctrină falsă afirmată de religiile orientale, 
însă, eu cred că are un fundament în adevăr. Potrivit acestei doctrine, o persoană este născută din 
nou într-o altă viață, cu o altă identitate și fără a fi conștient de viața anterioară. Spiritul din acea 
persoană este același spirit, însă fără nicio amintire despre viața trecută. Așa cum am spus, această 
doctrină este falsă, dar cred că este totuși adevărată într-un singur caz. Așa ceva s-a întâmplat o 
singură dată în istoria universului.

Cred că asta este ceea ce I s-a întâmplat lui Isus când Dumnezeu ni L-a dat: a renunțat la 
identitatea anterioară pentru totdeauna și a devenit om. El a renunțat la conștiența vieții 
anterioare, la amintiri, la veacurile de părtășie pe care le-a petrecut împreună cu Dumnezeu, a 
renunțat la toate pentru totdeauna pentru a salva rasa umană! A devenit om; nu a fost o 
prefăcătorie, nu a fost o tranziție temporară. Singurul lucru pe care l-a luat cu El când a devenit 
om, a fost spiritul Său de o infinită puritate. Acest spirit a locuit într-un trup de om, însă fără 
amintiri, putere, conștiență etc. În consecință, Isus a fost o ființă umană cu un caracter divin. În 
această nouă identitate a început să construiască o nouă relație cu Dumnezeu Tatăl. Cea veche 
dispăruse pentru totdeauna.

Așadar, în realitate, Dumnezeu Și-a pierdut Fiul pentru totdeauna. Dacă vrem să înțelegem ce a 
însemnat asta cu adevărat, imaginează-ți numai cum ar fi ca soția, soțul sau fiul tău să-și piardă 
memoria pentru totdeauna. El sau ea ar putea începe reconstruirea unei alte vieți împreună, dar 
amintirile trecute nu pot fi accesate decât de tine. Așadar, în realitate începi o nouă relație cu un 
străin. Acea persoană te poate asculta vorbind despre trecut, trecut pe care însă nu-l poate 
cunoaște. Asta este ceea ce cred că s-a întâmplat atunci când Hristos a ales să ne salveze. În 
realitate El Și-a dat viața pentru totdeauna și Și-a început din nou existența ca om. Aceasta este 
durerea și pierderea pe care Dumnezeu și Fiul său le-au suferit pentru a ne mântui!
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Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la o nouă întâlnire de studiu şi rugăciune în perioada 4 
– 9 iulie 2017. Prezentatorii din acest an vor fi David Clayton și Howard Williams din Jamaica. 
Subiectele prezentate cu această ocazie vor constitui o provocare pentru credința fiecăruia dintre 
noi. Pentru orice Creștin care veghează, cu fiecare an care trece devine din ce în ce mai evident 
faptul că revenirea Domnului Isus este foarte aproape, motiv pentru care și cu această ocazie dorim 
să urmăm sfatului Scripturii de a ne „încerca pe noi înșine.”

Această întâlnire va avea loc în localitatea Sovata, județul Mureș. Cazarea se va face la Pensiunea 
„Robika”, loc în care se vor desfășura și întâlnirile propriu-zise. Din păcate, la data publicării 
acestui anunț, toate locurile rezervate de noi sunt deja ocupate. Fiind însă o stațiune turistică, în 
Sovata există multe alternative. Persoanele care se vor caza la alte pensiuni vor plăti o taxă de 5 
lei / persoană / zi pentru sala de conferințe.

11

Chiar a putut Dumnezeu să facă un asemenea sacrificiu? Dar Fiul Lui: a putut să fie de acord cu 
așa ceva? Da, a putut să știe că se va naște din nou, că va dezvolta o altă relație tot atât de 
apropiată cu Tatăl. El a știut că-Și va continua existența, dar să piardă trecutul, asta este de 
neconceput.

Ce iubire! Este dincolo de puterea noastră de înțelegere faptul că Dumnezeu, chiar Dumnezeu, a 
fost de acord cu un asemenea sacrificiu, dar când am înțeles acest lucru, am început să înțeleg 
dragostea uimitoare a lui Dumnezeu în faptul că L-a dat pe Fiul Lui. În sfârșit totul face sens.

În mod uimitor, Isus a trebuit să moară din nou ca om și, în acest sens, și aceasta a fost o moarte 
veșnică - nu în realitate, ci numai într-un sens pentru că El a trecut din nou prin aceeași criză pe 
cruce când a crezut că va muri pentru totdeauna. În realitate, El a făcut din nou același sacrificiu pe 
care l-a făcut când a devenit om. Însă de data aceasta, a fost înviat în aceeași identitate. Acum I S-a 
dat viața din nou așa cum și nouă ni se va da din nou viață, și a fost înălțat la cea mai înaltă statură 
a puterii și slavei și făcut Domnul universului. Însă observați că nu în calitatea de Singurul Fiu 
născut al lui Dumnezeu a fost Isus făcut Domnul universului. În calitatea de Singurul Fiu născut al 
lui Dumnezeu, stăpânirea asupra universului fusese dreptul Său la care a renunțat pentru 
totdeauna când a devenit om. Acum este înălțat la rangul de Conducător al universului ca om 
biruitor, ca Unul care a biruit în Numele lui Dumnezeu, ca Unul care a învins dușmanii lui 
Dumnezeu. La Numele Lui, orice genunchi se pleacă și toți mărturisesc că El este Domn spre slava 
Tatălui.

Isus este din nou Domnul întregii creații, însă observați că este într-o cu totul altă identitate și 
datorită unor altor motive.
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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).

Aprilie 2017: 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 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:
Marți, 4. Egipt. Un creștin de 58 de ani a fost executat de doi militanți ISIS după ce a refuzat invitația 

de a deveni musulman și a-și salva viața.
Marți, 4. Anglia. O asistentă medicală Creștină a fost concediată pentru că se oferea să se roage 

împreună cu pacienții care urmau să fie operați.
Miercuri, 5. Sudan. Un prezbiter Creștin a fost omorât în bătaie de un grup de musulmani într-o 

școală Creștină.
Vineri, 7. Burma. Doi pastori Creștini sunt deținuți de mai bine de trei luni fără a fi judecați.
Duminică, 9. Egipt. Două biserici Creștine au fost bombardate, lăsând în urmă peste 40 de morți și 

peste 100 de răniți.
Duminică, 9. India. Cinci biserici Creștine au fost atacate de către hinduși.
Miercuri, 12. Anglia. Studenții de la British University au fost anunțați că vor primi note scăzute dacă 

nu vor folosi un „limbaj neutru” și pronume neutre.
Joi, 20. China. Un pastor din Taiwan a fost arestat pentru că a cântat „Isus te iubește”.
Vineri, 21. Uganda. Un grup de musulmani extremiști înarmați cu săbii și bâte au devastat casa și 

ferma unui pastor Creștin, și de asemenea și biserica pe care o păstorește.
Vineri, 21. Nigeria. Cel puțin 12 Creștini au fost uciși într-un atac asupra fermelor acestora.

Sfârșitul este aproape
LA UȘI!Ardeiaș Vlad, aprilie 2017
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Spre deosebire de anii precedenți, cu această ocazie nu vom mai putea oferi un meniu zilnic. 
Aceia dintre dumneavoastră care doresc, își pot aduce propria mâncare. Pentru ceilalți, în Sovata 
există atât firme care servesc la cerere meniu vegetarian, cât și restaurante. Prețul estimativ pentru 
două mese principale pe zi este între 40 și 50 de lei.

În seara zilei de marţi, 4 iulie, vom începe cu prima prezentare, iar ultima prezentare va avea loc 
duminică, 9 iulie dimineața. Pe parcursul acestor zile vom organiza programe speciale pentru copii 
care vor cuprinde jocuri și experimente din seria „Lecții cu Obiecte”.

Pensiunea oferă sală de conferință, acces gratuit la internet, loc amenajat pentru foc de tabără, 
loc amenajat pentru parcare, leagăne, și spațiu de joacă securizat pentru copii.

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 pentru ultimul act din marea 
controversă. Din ce în ce mai multe persoane ridică întrebarea: „Unde este Dumnezeul lui Ilie?” (2 
Regi 2:14). Provocarea pentru fiecare dintre noi este însă o altă întrebare: „Unde este Ilie al lui 
Dumnezeu?”. Când Ilie va apărea din nou, și Dumnezeul lui se va arăta împreună cu el.

Vă așteptăm cu inimile deschise!

http://lectiicuobiecte.ro/
http://lectiicuobiecte.ro/


Vineri 28. Orfanii Creștini sunt torturați în Coreea de Nord, iar guvernul Chinez este complice la 
aceste atrocități.

Sâmbătă, 29. Un nou raport scoate la iveală faptul că  atacurile asupra Creștinilor din India sunt în 
creștere, înregistrându-se unul la fiecare 40h.

Profeție: ca în Sodoma
„Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma ... Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul 

omului.” (Luca 17:28-30).
Împlinire:
Luni, 3. Associated Press Stylebook (manualul de căpătâi al jurnaliștilor) și-a schimbat limbajul în 

raport cu persoanele LGBTQ.
Marți, 4. SUA. Cea mai mare organizație pentru apărarea drepturilor LGBTIQ adună 30 de lideri din 

toată lumea pentru a face lobby pe lângă Casa Albă.
Miercuri, 5. Olanda. Doi politicieni au apărut în public ținându-se de mână ca gest de solidaritate 

față de cuplurile gay.
Miercuri, 5. SUA. Pentru prima dată în istorie, o lesbiană a fost numită comandant al Academiei 

Militare.
Joi, 6. Vatican. Xavier Bettel, singurul lider homosexual declarat din lume, primul ministru în 

Luxemburg, a fost primit cu căldură de Papa împreună cu soțul lui.
Marți, 11. Australia. Compania aeriană  Airbnb a publicat un spot de susținere a legalizării 

căsătoriilor între persoanele de același sex.
Miercuri, 12. SUA. O nouă serie de desene animate recomandă copiilor să facă test HIV înainte de o 

partidă sexuală și să folosească prezervative și pastila PrEP.
Marți, 25. SUA. Google a publicat un spot publicitar în centrul căruia se află o familie de 

homosexuali.

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 aprilie 2017 au avut loc 40 de evenimente de moarte în masă  a animalelor. Iată 

câteva exemple:
Sâmbătă, 1. Africa de Sud. 38 de delfini morți au fost descoperiți pe coasta Sundays River.
Marți, 4. Indonezia. 100 de tone de pește a murit într-o fermă din Sumatra de Sud.
Duminică, 9. Zimbabwe. Cel puțin 11 hipopotami au fost descoperiți morți de-a lungul râului 

Mlibizi.
Joi, 13. 3.500 de delfini morți au fost descoperiți în acest an în Atlantic, în Franța și UK.
Joi, 13. SUA. Mii de lilieci mor în Missouri.
Luni, 17. Kenya. Sute de animale sălbatice, incluzând bivoli și antilope, au murit în Laikipia.
Miercuri, 19. India. O tonă  de pește mort a fost descoperit pentru prima dată în istori într-un lac din 

Abdullahpurmet.
Duminică, 23. Bangladesh. 1.200 de tone de pește a murit în patru districte.
Joi, 27. Suedia. 50.000 de găini au murit datorită gripei aviare în Nykoping.
Sâmbătă, 29. Kuwait. Tone de pește mort a fost descoperit pe plaje.

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, 1. Botswana a fost lovită de un cutremur de 6.5 grade.
Miercuri, 3. Argentina este lovită de inundații catastrofale.
Joi, 4. Columbia a fost lovită de innundații care au provocat peste 260 de morți.
Duminică, 7. Orașul Comodoro Rivadavia din Argentia a fost distrus aproape în totalitate de 

inuntații.
Marți, 11. Noua Zeelandă este în continuare lovită de un ciclon care provoacă inundații catastrofale.
Vineri, 14. Iran a fost lovit de inundații catastrofale.
Luni, 24. Sudul SUA este lovit de inundații puternice.
Luni, 24. Republica Dominicană este lovită de inundații catastrofale.

13
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Heilung in Christus

14

Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.

La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le 

descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege

care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.

La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic, 
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre 

subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în

lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și 

audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale 
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă 
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul 

robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii 
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma 

experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în 
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta, 

descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o 
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar 

noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Nr. 89 Mai 2017
Tiraj 650 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 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.

Ne puteți urmări și pe canalul Divina 
Vindecare de pe YouTube (copiind în browser-

ul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele 

video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul 
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe” 
pentru a primi în mod automat știri de fiecare 

dată când postăm noi prezentări. Aceste 
prezentări video au fost înregistrate începând cu 

anul 2006 și tratează diverse aspecte ale 
Evangheliei strict din punct de vedere biblic. 
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă 

recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică. 
Vizionare binecuvântată!

Linkuri utile

Restoration Ministry

Revelation 14:12

Hitből hitbe

Vă invităm să vizitați și site-ul www.lectiicuobiecte.ro, loc de unde veți putea 
parcurge materiale special concepute de noi pentru copii și părinți. Efortul nostru este 

de a pune la dispoziție noi materiale în fiecare zi.
Vă invităm să vizitați și site-ul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect care 

este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca în mod 
gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul timpului, pe 
saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru cei mai mici și 

pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre materialele noi pe măsură 
ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la adresaedi@gmail.com pentru a ne 

comunica adresa dumneavoastră și orice alte gânduri și sugestii legate de acest proiect.

##
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